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Ech ipa  de  reda cț ie

Corina Stan
Redactor

„Există lucruri pe care le știți, dar nu știți că le știți. 
Când veți știi ceea ce nu știți, atunci vă veți schimba.”  

                                                     Milton Erickson  

Valeria Purcia
Redactor

Adevărata „măsură” a vieții unui om nu se poate obține decât prin 
„lipsa de măsură”- dorind „fără măsură”, îndrăznind „fără măsură”, 
iubind „fără măsură.” Octavian Paler

Monica Decean
Redactor, coordonator revistă

,,În mijlocul fiecărei provocări stă oportunitatea.”    
      Albert Einstein

Ariana Ananie 
Redactor

Adela Crețu
Redactor

Nu am așteptări de la oameni, le las libertatea să mă surprindă!

Alexandra Stoica
Grapic design

Să fie culoare!

Demnitatea și perseverența în tot ceea ce fac, le-am învățat din 
copilărie, datorită modelelor pe care le-am avut. Am înțeles atunci, 
că făurirea viitorului pe măsura obligațiilor ce le avem, se poate face 
doar prin învățătură, ordine și disciplină.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirela Șerban
Redactor

„Cei care au privilegiul de a ști, au datoria de a acționa" 
       Albert Einstein
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 Profesor consilier şcolar Veronica Ani, CJRAE Sibiu

Începând cu data de 01.10.2020, Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Sibiu, derulează proiectul Erasmus+ Ka 104, 
intitulat“Stop Intimidare, Start Cooperare!”, 

având nr. de referinţă 2020-1-RO01-KA104-078514.
Scopul proiectului este de a diminua fenomenul de 
bullying, pentru ca şcoala să devină un mediu sigur şi 
prietenos, unde copiii să dezvolte relaţii interpersonale 
eficiente pentru viitorul lor, într-o lume mai bună şi 
mai tolerantă. 
De asemenea, specialiştii din cadrul CJRAE Sibiu îşi 
propun să dezvolte cadrelor didactice, părinţilor și 
implicit elevilor, abilități de prevenire şi combatere a 
fenomenului de bullying.
Obiectivele proiectului cuprind 2 componente:
• Prevenirea bullying-ului (dobândirea de 

cunoştinţe cu privire la fenomenul de bullying-
cauze, forme de manifestare, efecte şi metode de 
prevenire)

• Combaterea bullying-ului (învăţarea unor tehnici 
şi strategii eficiente de combatere a bullying-ului)

În cadrul proiectului, 12 cadre didactice din CJRAE 
Sibiu, vor participa la următoarele cursuri de formare 
: “Stop Bullying”- Portugalia, “CTRL+ALT+DEL 
CYBERBULLYING”-Portugalia, “Mastering Soft 
skills and Growing Emotional Intelligence using 
Mindfulness”-Croaţia, “Preventing Bullying in 
Schools”- Croaţia, “ What provokes conflict and how 
can we manage it?”- Slovenia, “Developing Emotional 
Intelligence”- Austria.
În urma implementării proiectului, printre rezultatele 

aşteptate se numără: însuşirea unor cunoştinţe şi 
metode inovatoare pentru prevenirea și intervenția 
concretă în caz de bullying, explorarea unor 
modalități de rezolvare a conflictelor și tehnici de 
gestionare eficientă a relațiilor, învăţarea unor tehnici 
de mindfulness utile în dezvoltarea inteligenței 
emoționale și în prevenirea bullying-ului în școli şi 
însușirea unor strategii de bune practici de prevenire 
a intimidării, deprinderea unor tehnici cu ajutorul 
cărora să dezvolte elevilor rezistența la fenomenul de 
cyberbullying.
Rezultatele activităților de învățare, în urma 
participării la mobilități vor fi diseminate în  consiliile 
profesorale şi atelierele de lucru atât în cadrul CJRAE 
Sibiu, cât şi în unităţile de învăţământ, unde profesorii 
consilieri şcolari şi profesorii logopezi îşi desfăşoară 
activitatea.
De asemenea, în ultimul an de implementare a 
proiectului, vom realiza un ghid de bune practici 
cu activităţi eficiente în prevenirea şi combaterea 
bullying-ului în şcoli şi vom organiza o masă rotundă 
în cadrul CJRAE Sibiu, la nivel judeţean pe tema 
bullying-ului.
,,Conţinutul prezentului material reprezintă 
responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenţia 
Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile 
pentru modul în care va fi folosit conţinutul 
informaţiei”.

Stop IntImIdare, 
Start Cooperare!
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La absolvirea facultății, îndrumătorul de an 
ne-a transmis în discursul său, pe lângă 
felicitările de rigoare, faptul că terminarea 
studiilor nu înseamnă a finaliza de studiat, ci 

că noi suntem condamnați la studiu pe viață. Acest 
termen, ”condamnați”, poate părea dur, dar în timp, ca 
și cadru didactic, realizezi faptul că studiul, văzut ca 
perfecționare continuă, este nu numai o datorie morală 
față de beneficiarii noștri (elevi, profesori și părinți) dar 
el poate fi și o plăcere, pentru că aduce cu sine o nouă 
experiență, o nouă descoperire, noi cunoștințe (new 
input). 
O astfel de nouă experiență a fost  și participarea 
noastră în cadrul mobilităților din proiectul ,,Restart în 
educație” 2019-1-RO01-KA104-062140 prin Programul 
Erasmus Plus, în perioada 09-13 Martie 2020. A 
fost o adevărată poveste de viață socio-culturală și 
profesională pe care am primit-o și am apreciat-o 
alături de alți profesori din Slovacia,  Insula Reunion 
(Franța) și Cehia. 

Cursul a abordat o serie de teme și idei privind 
intervenția educațională și psihopedagogică pentru 
elevii cu nevoi speciale. Orele de curs s-au scurs foarte 
repede.  Asta s-a datorat în bună parte faptului că s-a 
vorbit mult despre emoții, despre dragostea și pasiunea 
care  schimbă totul atunci când vine vorba de educație. 
Laitmotivul primei zile de curs a fost ideea conform 
căreia orice cuvânt, orice idee sau informație pe care 
dorim să o transmitem copiilor trebuie să fie îmbrăcată 
afectiv sau cel puțin să vină după realizarea “mise-
en-place-ului”  pozitiv de natură psiho-emoțională la 
nivelul clasei, ceea ce ajută elevii să fie relaxați, să se 
simtă în siguranță și astfel să fie deschiși din punct de 
vedere psiho-afectiv.
Următoarea zi a fost dedicată factorilor ce ar trebui luați 
în considerare atunci când vine vorba de includerea și 
integrarea pozitivă a elevilor cu cerințe educaționale 
speciale în învățământul de masă. Elemente precum: 
mediul școlar, atitudinile profesorului față de elevul cu 
CES, caracteristicile familiale, trăsăturile individuale, 

atitudinea față de școală și performanța școlară sunt 
foarte strâns legate între ele, formând împreună o rețea 
de elemente ce se află întotdeauna într-o relație de 
interdependență și interdeterminare și de care trebuie 
să ținem cont în toate fazele educaționale.
După ce am abordat teme atât de serioase, am simțit 
nevoia să ne reîntoarcem la copilul din noi înșine, să 
dăm frâu liber imaginației și creativității depășindu-
ne limitele și trecând peste plafoane financiare, 
constructe sociale sau orice alte granițe și prejudecăți 
pentru a construi, “școala ideală”, atât pentru elevi 
cât și pentru profesori. N-a fost ușor, am făcut și am 
desfăcut, am bătut și am dezbătut, am discutat și 
argumentat, am râs și am glumit până am ajuns tot la 
mulțumire și iubire…rămânând la concluzia unanimă 
că, oricât, oricum și orice ar avea o școală, dacă nu ar 
avea dragoste și simpatie reciprocă, dacă n-ar exista un 
ambient emoțional mutual plăcut și nu s-ar pune preț 
pe relațiile sociale pozitive, atunci, niciun curriculum, 
niciun program guvernamental și niciun proiect 
organizațional nu ar conta și nu ar face diferența în 
afara dragostei și plăcerii de a fi la școală.
O altă temă a cursului s-a axat pe soluțiile pe care le 
putem găsi noi, ca profesioniști ai educației, în lucrul 
cu elevii cu CES. După un scurt brainstoarming urmat 
de lucru pe echipe  au fost extrase câteva idei de bază 
din care putem sintetiza:
nu dăm atenție greșelilor, ci încercărilor și reușitelor, 
crescând astfel implicarea, motivația și atmosfera 
pozitivă;
încercăm să construim pe punctele tari ale copilului, 
arătându-i astfel latura sa pozitivă și evitând apariția 
frustrării; elevul nu trebuie etichetat (nici măcar în 

mintea profesionistului), ci este recomandat să fie 
tratat ca persoană unică, capabilă, cu potențialități 
și calități încă neexplorate (pentru că natura umană 
reușește deseori imposibilul, prin compensare și/sau 
supracompensare).
Dezvoltarea gândirii creative a elevilor a fost subiectul 
unei alte zile de curs, zi în care am eliberat din nou 
resurse interne nebănuite prin ieșirea din cotidian și 
forțarea unor limite cu ajutorul unor diverse provocări. 
Am învățat că pentru a dezvolta potențialul creativ 
la elevi avem nevoie de unele condiții prealabile 
de genul: amenajarea unui loc destinat reflecției, 
menținerea aspectului flexibil al clasei, integrarea 
învățării practice, introducerea unor materiale de 
învățare neconvenționale, susținerea și încurajarea 
gândirii critice, amenajarea unor spații de învățare prin 
colaborare etc.
Cursul s-a finalizat cu studierea și utilizarea metodei 
de învățare și evaluare bazată pe proiect, implicând 
totodată activități multi și transdisciplinare și, dacă 
există elevi de culturi și etnii diferite, să se desfășoare 
în grupuri multietnice și interculturale în vederea 
îmbogățirii perspectivelor și acceptării punctelor de 
vedere diferite, ideilor și valorilor celui de lângă tine 
cu care ești nevoit să colaborezi dacă îți dorești să obți 
rezultatele așteptate. Pentru că, până la urmă, cu toții 
zâmbim și simțim în aceeași limbă, nu-i așa?! 

Mulțumim CJRAE SIBIU pentru 
oportunitatea de a participa la acest 
program ERASMUS PLUS!

  Profesor consilier școlar Sergiu Florian Bădescu, CJRAE Sibiu
   Profesor consilier școlar Tiberiu Adrian Mihăilă, CJRAE Sibiu

 ÎNTRE CULTURĂ  
ȘI EDUCAȚIE

Programul Erasmus+ aduce în continuare, prin mobilitățile pe care le oferă, numeroase oportunităţi 
de învăţare și dezvoltare profesională pentru cei interesați din toate domeniile educaţiei. La o astfel 
de mobilitate am participat și noi în primăvara anului 2020, la Praga, frumoasa capitală a Cehiei, 
sub egida CJRAE Sibiu. Acest program de mobilități a contribuit serios la interconectarea culturală 
și profesională, îmbogățindu-ne cu noi cunoștințe, noi puncte de vedere, noi mentalități și nu în 
ultimul rând noi instrumente educaționale foarte utile.
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În perioada  3 -7 februarie 2020 am participat 
la cursul Educație Incluzivă , una dintre 
mobilitățile proiectului ,,Restart în educație” 
nr. referință 2019-1-RO01-KA104-062140  prin  

Programul Erasmus Plus în cadrul căruia Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 
este partener. Mobilitatea s-a desfășurat în Praga și 
tema lui, educația incluzivă,  reprezintă  una dintre 
provocările actuale ”fierbinți” ale tuturor sistemelor 
educaționale europene. Educația incluzivă își propune 
să integreze  copiii cu diverse nevoi educaționale  în 
clase cu vârstă similiară din școlile de masă. Această 
incluziune presupune  înlăturarea barierelor  în 
învățare, respectarea nevoilor diferite ale copiilor 
cu ritmuri diferite de învățare, respectiv  eliminarea 
discriminării. O incluziune realizată cu succes aduce 
beneficii atât copilului cu nevoi speciale inclus, cât și 
grupului-clasă în care se realizează incluziunea.
În timpul cursului  am dobândit multe cunoștințe 
teoretice și  am avut ocazia  să realizăm multe exerciții 
practice. Foarte valoros a fost schimbul de experiență 
despre abordarea sistemelor educaționale europene cu 
privire la incluziune în general și incluziunea elevilor 
cu nevoi speciale. Au fost făcute prezentări mai ales ale 
sistemului educațional  ceh, dar și a celui portughez, 
spaniol, grec și bineînțeles modelul finlandez în 
educație („Cea mai bună școală este cea de alături”). 
Cursul a inclus aspecte teoretice și practice despre 
provocările claselor cu abilități mixte, strategii  
de predare pentru clasele de abilități mixte și, de 
asemenea, despre evaluarea (sumativă și formativă) 

în clasele incluzive. Am primit de asemenea, informații 
teoretice și practice despre dezvoltarea psihosocială, 
climatul școlar pozitiv (modelul  PERMA), comunicare 
și managementul conflictului, educația valorilor. Prin 
intermediul unor exemple video ne-am familiarizat 
cu învățarea bazată pe sarcină, pe proiecte și pe 
investigare/cercetare. Am învățat, de asemenea, cum 
să ne folosim de activități artistice și dramatice pentu 
a crește nivelul de cooperare, implicarea și creativitatea   
participanților.
Dintre metodele de învățare și verificare a cunoștințelor 
care pot fi folosite pentru clasele mixte enumerăm: 
Mămăruța (Ladybird), Cutia ABC ( Alphabet box),  4 
colțuri (Four-corners), Mentimeter, modelul PERMA, 
etc. Acestea au fost sugerate pentru crearea unui climat 
școlar pozitiv. 
Cutia ABC este o metodă  care poate fi folosită 
în consolidarea unui concept-umbrelă (de 
ex.comunicarea). Se solicită ca în grupurile mici 
formate, să se  găsească câte un cuvânt care începe cu 
fiecare literă a alfabetului (brain-storming) în legătură 
cu conceptul prezentat. Pe baza cuvintelor generate se 
pot crea hărți mentale ale conceptului. 
Mentimeter este un instrument creat pentru a face 
prezentări interactive/sondaje atât în format față în 
față, cât și în format online. Acesta prezintă avantajul 
de a oferi feedback rapid și anonim de la toți elevii din 
clasă, feedback prezentat în diferite formate grafice 
(nor de cuvinte, histograme, clasamente, etc).
Cursurile structurate și practice au fost bine echilibrate 
cu vizitele realizate la 2 școli (publică, respectiv privată) 

din Praga unde am aflat pe viu informații despre 
sistemul educațional din Cehia. Ceea ce caracterizează  
felul în care se realizează ciclul primar în Cehia (în 
sistem privat și public deopotrivă) este preocuparea 
pentru alternativele educaționale care pun accent 
pe dezvoltarea socio-emoțională a elevilor (de ex. 
alternativa Montessori), resursele umane crescute 
implicate (la  clasă predă un învățător titular  ajutat de 
un suplinitor, la care se adaugă profesorul de sprijin, 
în cazul claselor incluzive). Pentru ciclul gimnazial (în 
sistemul privat și public), accentul cade pe organizarea, 
după orele de curs, a cercurilor tematice (desen/grafică, 
fotografie, muzică, dezbatere, în funcție de alegerea 
elevilor). Aceste cercuri tematice constituie un factor 
protectiv pentru prevenția comportamentelor de risc 
la această vârstă, precum și o modalitate de dezvoltare/
explorare a abilităților proprii. De asemenea, în cazul 
ciclului superior de liceu, nu există admitere la liceu, 
dar în cadrul probelor de bacalaureat obligatoriu intră 

atât proba de limba și literatura cehă, cât și proba de 
limba engleză.
În perioada desfășurării cursului, în cadrul unui tur 
ghidat prin frumosul oraș, am experimentat  și un 
pic din spiritul Pragăi unde am descoperit multe 
monumente istorice și am sărbătorit chiar “dialogul 
democratic” în timp ce am stat pe băncile lui Vaclav 
Havel.
În tot acest timp ne-am îmbunătățit abilitățile de 
comunicare în limba  engleză, de lucru în echipă și 
chiar ne-am dezvoltat unele abilități artistice. A fost 
o săptămână intensă, plină de informații și activități 
practice și în timp ce am învățat aceste noi metode 
de învățare ne-am distrat și am dezvoltat legături cu 
ceilalți membrii din proiect. Ne-am întors acasă cu un 
„bagaj” plin de metode, tehnici și experiențe frumoase 
pe care le împărtășim cu drag.

   Profesor consilier școlar Cristina Ivan,CJRAE Sibiu
  Profesor consilier școlar Gabriela Oltean,CJRAE Sibiu
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Manifestarea umană care are ca trăsătură 
principală excepționalitatea, este 
denumită supradotare. Aceasta apare 
datorită combinării unor capacități 

intelectuale cu aptitudini și cu trăsături de personalitate 
în condițiile de mediu favorizante dezvolării acestui 
potențial. Copilul supradotat nu are un profil 
psihologic unic, ci ei se diferențiază prin caracteristici 
unice de personalitate, modul în care învață, felul 
în care interacționează cu cei din jur, felul în care se 
exprimă etc. Ei nu constituie un grup aparte, omogen, 
însă se disting prin trăsăturile lor diferite. Supradotații 
sunt speciali și ar trebui considerați persoane cu nevoi 
speciale.
Copilul supradotat are o capacitate intelectuală peste 
media (QI mai mare de 130), iar diferenţele în plan 
cognitiv sunt de ordin cantitativ şi calitativ. 
Este important să identificăm timpuriu copilul 
supradotat pentru a-i putea oferi o stimulare adecvată 
potenţialului şi nevoilor sale. Nedescoperirea la timp 
a copiilor cu potenţial înalt poate avea următoarele 
cauze: fie specialistul are așteptări stereotipe, fie elevul 
este lipsit de motivație pentru a participa la o educație 

standardizată, fie acesta nu trădează abilitățile înalte, 
vulnerabilitatea, comportamentul diferit și timiditatea. 
Supradotarea nu înseamnă să fii printre cei mai buni 
elevi din școală. La școală pot deveni plictisiți pentru că 
li se pare inutil să anunțe că au înțeles toată informația 
din manual, ori pot avea dificultăți în scriere deoarece 
au o viteză mult mai mare de procesare a informației 
decât viteza cu care scriu. Unii se gândesc la mai multe 
lucruri în același timp și par neatenți. Ei pot cunoaște 
mult mai multe informații, iar predarea noțiunilor pe 
care le cunosc să devină plictisitoare. 
Ei sunt minunați, însă sunt dificil de înțeles de către cei 
din jurul lor. 

CARACTERISTICILE COPILULUI SUPRADOTAT

 Copilul supradotat reușește de timpuriu să dovedească 
un nivel ridicat de competență în domenii diverse, iar 
această manifestare a lor are nevoie de activități care în 
mod normal nu sunt posibile în școală. 
Conceptul modern de “gifted” se exprimă în trei 
forme conform lui Joseph Renzulli, renumit psiholog 
american. El a elaborat modelul celor trei inele:

1. inteligență activă prin identificarea și rezolvarea 
problemelor;

2. creativitate;
3. puterea de a finaliza o sarcină prin automotivare.
Se crede despre supradotare că este ceva de invidiat, 
însă majoritatea copiiilor supradotați se simt neînțeleși 
sau izolați. Se simt excluși și marginalizați din cauza 
opiniilor diferite ori prea mature. Este evident că acești 
copii au nevoie de o atenție specială.
Supradotarea presupune dezvoltarea unuia sau a mai 
multor tipuri de inteligență combinate. Tipurile de 
inteligență caracteristice supradotării sunt:
1.  Inteligența instinctuală - este imprimată genetic 

și o avem cu toții când ne naștem. Exemplu: 
aversiunea față de șerpi, șoareci ș.a.

2.  Inteligența intuitivă - presupune rezolvarea unor 
probleme dificile, adaptarea la un mediu nou și 
necunoscut. Acest tip de inteligență  este mult mai 
complex decât inteligența logică senzorială.

3. Inteligența sezorială - este abilitatea de a face 
conexiuni logice diferite și de a crea noi tipare sau 
reguli de a gândi și de a acționa.

În dezvoltarea copiilor supradotați apare dezvoltarea 
asincronă. În etapele de dezoltare a copiilor, apar 
anumite componente care corespund complexității 
gândirii. Aceste componente pot fi de natură 
intelectuală, afectivă și emoțională, spirituală, socială, 
interpersonală, intrapersonală, kinestezică, senzitivă, 
de empatizare cu mediul natural etc. 
Deseori sunt caracterizați de cei care îi cunosc ca fiind 
tocilari, ciudați, impertinenți etc. Deși au capacități 
peste media, nu înseamnă că au și rezultate foarte 
bune la școală. Ei pot avea un câmp de interes cu 
mult diferit de ceea ce se promovează în școală și se 
pot plictisi. Există situații surprinzătoare în care ei 
înțeleg o materie și pot depăși profesorii, iar la alte 
materii promovează cu greu. Acesta este un exemplu 
de asincronie cu care se confruntă. Tot datorită 
asincroniei ei sunt perfecționiști, continuă permanent 
să își îmbunătățească inteligența. Ei nu pot rămâne 
într-un mediu social aplatizat, ci caută un mediu 
social unde să existe stimulare pentru dezvoltarea 
capacităților. Copii gifted sunt distribuiți aleatoriu în 
mediile sociale și culturale.

TRĂSĂTURILE DE PERSONALITAE ALE 
COPILULUI SUPRADOTAT

• Comunică eficient;
• Prezintă interes deosebit pentru ceea ce îl 

pasionează;
• Are rezultate foarte bune în multe domenii;
• Recunoaște binele și răul în ceea ce i se prezintă;
• Are o memorie bună
• Preferă ordinea, structura, planificarea;
• Gândește critic;
• Are umor;
• Testează;
• Este perfecționist;
• Învață rapid ceea ce îi place;
• Este sensibil, hiperenergic;
• Preferă compania celor mai mari;
• Este creativ, are multe idei;
• Oferă răspunsuri neobișnuite;
• Îi plac schimbările;
• Lucrează independent pe o perioadă mai lungă;
• Sunt originali și neconvenționali;
• Sunt atrași de frumos, de valori.

Educația pentru copilul supradotat este un proces 
delicat și necesită ca părinții să cunoască ceea ce se 
întămplă și să fie conectați cu copiii în acest proces 
pentru maximizarea potențialului printr-o stimulare 
corespunzătoare. Orice copil supradotat trebuie 
motivat, menținută și încurajată curiozitatea. Educația 
acestora nu trebuie să fie elitistă, ci trebuie dezvoltată 
pe direcția abilităților naturale. 
Deoarece sunt foarte sensibili, ei au nevoie de rutină, 
de încurajare, de timp și de compania adulților, de 
materiale pentru pasiunile proprii. Copiii supradotați 
se nasc așa, nu devin pe parcursul evoluției lor.  Oricât 
ar fi de înzestrați, ei nu se pot dezvolta fără sprijinul 
unui adult care să îi încurajeze și să îi stimuleze 
permanent.
Adulții ori specialiștii care educă acești copii trebuie să 
dețină ei înșiși anumite calități: siguranță intelectuală, 
flexibilitate, simț al umorului, să fie deschiși către noi 
modalități de a experimenta și să fie dispuși chiar să 
învețe de la copii. 

  Profesor consilier școlar Marilena Savu, CJRAE Sibiu

SUPRADOTAREA  
 POTENȚIAL UMAN VALOROS

Conceptul de supradotare este un vector în educație de care trebuie să ținem cont pentru a 
conduce în mod eficient copilul prin procesul instructiv-educativ. Supradotarea poate schimba 
fațeta educației prin abordarea unor direcții diferite, în acord cu potențialul copilului în 
vederea dezvoltării optime a acestuia.
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se întâmplă asta, reacționăm la situații de nedreptate 
din jurul nostru mai mult decât este necesar, ne lăsăm 
folosiți de cei din jurul nostru fără să ne dăm seama de 
ce... Iată că anumite capacități (cum ar fi cele enumerate 
mai sus, dreptate, supunere...) pot fi mai mult sau mai 
puțin influențate de educația primită și pot deveni surse 
conflictuale pentru noi, în relație cu ceilalți.
Ca și primi indivizi (mama și tatăl) care interacționează 
cu copilul (,,cu acea imagine ilizibilă și indescifrabilă”), 
oare știm ce avem de făcut ca să potențăm acele 
capacități înnăscute, dar să le potențăm în așa fel încât 
să rămână în echilibru (fără a deveni sursă generatoare 
de conflicte)? Câteodată da, câteodată nu, uneori facem 
lucruri și ne ies, alteori greșim...
Pornind de la cele afirmate de profesorul Peseschkian, 
putem formula faptul că oamenii (educatorii) nu au 
nevoie doar de informație în sensul educației, ci au 
nevoie și de o bază emoțională care să le permită 
să stăpânească acest proces. Pentru a creea o bază 
emoțională sănătoasă, teoria atașamentului, afirmă că, 
pe lângă iubire/acceptare, avem nevoie și de siguranță.  
Ca să plămădești un fundament solid al personalității, 
trebuie ca tu, educatorule, în calitate de ”făuritor de 
destine”, să ai o bază sigură. 
În ultimii... zeci de ani... societatea s-a transformat 
foarte mult... Cei care se agață de vechile concepții au 
rămas în urmă. Evoluția societății a trebuit să țină cont 
de anumite aspecte: creșterea populației, urbanizare, 
dezvoltarea științifică, ceea ce, automat, a condus și la 
apariția unor condiții noi de educație.
Aș dori să închei în asentimentul zicalei: ,,Fiecare vârstă 
își are propriile probleme, fiecare suflet tânjește după 
ceva. (Bahu’u’llah)”

Oare, prin ce ne diferențiem noi, oamenii unii 
de alții și ce anume avem toți în comun?
Putem afirma că ne diferențiem prin 
apartenența la diferite comunități, națiuni, 

rase, popoare, avem obiceiuri, gusturi, temperamente 
și morală diferite, dar, în aceeași măsură, și prin faptul 
că gândim diferit, avem idei, păreri, concepții despre 
viață variate.
Profesorul Peseschkian, fondatorul Psihoterapiei 
Pozitive, afirma că ,,la naștere, omul nu este precum 
o coală albă de hârtie, ci pentru a rămâne la această 
imagine, una ilizibilă și indescifrabilă”. De asemenea, 
afirma că baza evoluției umane constă în maturizarea 
capacităților sale cu ajutorul favorabil al mediului 
extern. 

Ce sunt capacitățile umane?
Acestea se clădesc pe capacitățile înnăscute ale fiecărei 
persoane și se modelează în funcție de educația 
acordată fiecărui individ în parte. Astfel, punctualitatea, 
ordinea, hărnicia, dreptatea, seriozitatea, sinceritatea, 
politețea, supunerea, iubirea, modelul, răbdarea, 
timpul, contactul, tandrețea, speranța, încrederea 
sunt capacități comune tuturor oamenilor și care se 
manifestă prin atitudini și modele de comportament 
având ca suport un inventar de norme sociale. 
Capacitățile actuale nu pot fi observate până nu se 
manifestă în comportamente, acțiuni. Prin educație (ca 
factor extern), sunt puse bazele acestor norme sociale 
și acționează asupra capacităților noastre înnăscute. 
Experiențele de viață contribuie la dezvoltarea 
acestora, a capacităților, în grade diferite. Astfel, 
capacitățile actuale pot deveni dimensiuni evaluative 
ale noastre sau surse de potențiale conflicte. Depinde 
unde ne situăm! De multe ori ne întrebăm de ce ni 

  Profesor consilier școlar Dora-Luciana Prisăcaru, CJRAE Sibiu

VREMURI NOI...  
SAU CUM PRIVIM EDUCAȚIA! 

În ultimii zeci de ani, societatea s-a schimbat surprinzător de mult. Cei care rămân agățați 
de vechile concepții sunt cu mult în urma timpului. Ca să putem face față provocărilor la 
care suntem supuși, este nevoie să privim asupra aspectelor care contribuie la modelarea 
ființei umane.
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ce o să facă acolo; 
• Dacă cel mic vorbește, să se joace împreună ,,De-a 

grădinița” – joc simbolic imitând comportamente 
specifice: să salute, să intre în sala de grupă, în sala 
de mese, la baie, să numească obiectele din grupă, 
etc.;

• Să-i modifice programul de somn din timp astfel 
încât copilul să se trezească odihnit;

• Să aibă reguli clare pe care să le respecte și acasă 
și la grădiniță: de exemplu să-și spele mâinile, să 
mănânce la masă. 

Mama poate fi de un real folos pentru 
educatoare și este recomandat să ajute 
copilul doar acolo unde el nu se poate 
descurca singur. Calitățile persoanelor 

care lucrează cu acești copii sunt: flexibilitate, empatie, 
răbdare, dragoste față de copii, abilități de joc, 
seriozitate. 
Recomandări în relația părinte-copil:
• Să-i povestească copilului despre grădiniță cu 

entuziasm, să se plimbe pe lângă clădire; să-i spună 

Recomandări în relația părinte-cadru didactic:
• Să existe o bună colaborare, o relație onestă între 

aceștia;
• Părintele va vorbi deschis cu cadrul didactic despre 

dificultățile pe care le întâmpină copilul și felul în 
care se comportă acesta în situații critice, pentru 
a-l putea ajuta cât mai bine;

• Dacă părintele copilului cu autism este de acord, 
se vor informa și părinții copiilor de la grupă (fie în 
ședințele cu părinții, fie individual) pentru a facilita 
mai bună integrare și interrelaționare a copilului 
cu autism în colectivitate.

Recomandări în relația cadru didactic-copil:
• Cadrul didactic va discuta cu ceilalți copii despre 

acceptarea în grup a tuturor copiilor, nefăcând 
referire în mod special la un anumit copil și va 
aduce în discuție faptul că noi suntem unici;

• Copiii vor fi informați despre aspecte comune 
specifice cum ar fi: faptul că au părinți, frați/
surori, au jocuri și jucării preferate etc.; apoi se vor 
aduce în discuție diferențele dintre ei (băiat-fată/ 
îmbrăcămintea) și dificultățile pe care le întâmpină 
în relaționare;

• Educatoarea va trata copilul cu autism ca pe 
oricare altul, nepermițându-i alt comportament 
decât cel pe care îl au toți copiii de la grupă, chiar 
dacă acesta va plânge sau va protesta (de ex: are 
voie să stea la catedră doar dacă tuturor copiilor li 
se permite asta). 

Abilitățile minime care sunt necesare copilului cu 
autism pentru integrare în grădiniță sunt:
1. Să poată sta pe scăunel la cerere o perioadă de timp 

(la început mai mică, apoi va crește progresiv);
2. Să aibă abilități de imitare (să imite acțiunile 

copiilor și ale educatoarei);
3. Să răspundă la instrucțiuni simple;
4. Să poată răspunde la întrebarea ,,Ce vrei?”, fie 

verbal, fie să arate cu degetul sau în imagini;
5. Să bea cu cana și să mânânce cu lingura.

Modalități prin care cadrul didactic vine în 
întâmpinarea nevoilor unui copil cu autism:
• Comunicarea trebuie să fie clară, concretă, 

constantă;
• Se vor folosi cuvinte simple, pe care copilul le 

înțelege, se recomandă folosirea aceluiași cuvânt 
pentru descrierea aceleiași situații;

• Se vor folosi propoziții scurte și simple;
• Mimica, gesturile și intonația vor fi la început 

supradimensionate;
• Sarcinile de lucru vor fi preponderent 

individualizate (nu în grup), iar timpul de realizare 
adaptat nivelului de dezvoltare;

• Se recomandă utilizarea suportului vizual în 
comunicare (imagini, pictograme) pentru a atrage 
și menține atenția, pentru a reduce anxietatea și a 
concretiza conceptele folosite.

  Profesor consilier școlar Aurelia Zokarias-Mărginean, CJRAE Sibiu

PRIMII PAȘI ÎN INTEGRAREA UNUI 
COPIL CU AUTISM ÎN GRĂDINIȚĂ

În ultimii ani, tot mai mulți copii cu autism sunt înscriși în grădinițele de masă. Unii dintre 
ei vin nediagnosticați și sunt orientați către specialist. Atunci când copiii au însoțitor, de 
obicei, este mama. Aceasta este liantul între cadrul didactic, colegi și copil. Este important ca 
toți cei cu care intră în contact un copil cu autism să cunoască câteva aspecte referitoare la 
comportamentul și nevoile lui. 
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Ce este compasiunea? Compasiunea este emoția 
simțită de cineva ca răspuns la suferința altuia 
motivând dorința de a ajuta și impică dorința activă de 
a o atenua. Ea este privită ca având un aspect emoțional 
deși, atunci când se bazează pe corectitudine, dreptate 
și interdependență, este rațională, fiind componenta 

cheie a altruismului.
Pentru că este important să simțim PENTRU celălalt 
bunătate, dragoste atunci când se află în suferință, să 
avem VALORI după care să ne ghidăm în conviețuirea 
față de ceilalți, ființa umană a dezvoltat o serie de 
răspunsuri automate printre care amintim emoții 

primare precum frica, furia, dar și trăiri mai complexe 
identificate sub denumirea de milă, empatie sau 
compasiune. 
Pentru a înțelege ce reprezintă compasiunea o să pornim 
de la termenul de milă, care are sensul de înțelegere și 
compătimire față de suferința cuiva. Empatia constă 
în a înțelege și împărtăși experiențele altei persoane 
(nevoi, bucurii, supărări) și poate fi de doua tipuri: 
cognitivă - abilitatea de a gândi mental lucrurile din 
punctul de vedere al altei persoane și afectivă - este 
capacitatea de a recunoaște și de a răspunde în mod 
adecvat sentimentelor altora.
Compasiunea implică empatie, însă empatia nu duce 
în mod obligatoriu către compasiune, care este acea 
subdiviziune de bunătate, dragoste sau de atitudine 
care răspunde conștientizării suferinței altcuiva. O 
altă latură a compasiunii este ,,compasiunea de sine” 
care încurajează atenția sau observarea sentimentelor 
proprii fără judecată, acceptarea propriei persoane.
Compasiunea presupune o procesualitate: 
recunoașterea prezenței suferinței, conectarea cu 
ceilalți, dorința de a-l ajuta pe cel în suferință, dorința 
de a reacționa în fața  suferinței.
Când anume putem dezvolta conceptul de 
compasiune? Abilitățile noastre de funcționare 
executivă, cum ar fi: planificarea, organizarea, luarea 
decizilor și autocontrolul, dar și „empatia cognitivă” 
și „empatia afectivă”, care sunt strâns legate cu 
compasiunea, sunt domenii care pot dura mult mai mult 
pentru a se forma, inclusiv în perioada adolescenței.
Ele sunt strâns legate de dezvoltarea creierului: empatia 
cognitivă se raporteză la cortexul medial prefrontal, 
iar empatia afectivă se bazează pe regiunea limbică a 
creierului, care reglează emoțiile. A fi empatic, inclusiv 
a manifesta compasiune, va implica un efort conștient 
pentru adolescenți, deoarece aceste părți ale creierului 
se dezvoltă până la vârsta de 21 de ani. 
Un alt aspect care influențează formarea și manifestarea 
empatiei afective în rândul tinerilor băieți adolescenți 
este nivelul de testosteron care crește în această 
perioadă, asociat cu dorința de dominație și putere 
asupra celorlalți și cu presiunea socială „să se comporte 
ca un bărbat”. Aici intervine necesitatea modelarii 
sociale prin modele comportamentale și programe de 
consiliere, care să sprijine dezvoltarea acestor abilități.
De ce este important să dezvoltăm 
compasiunea? Compasiunea are o contribuție în 
formarea comportamentelor prosociale, precum și 

în menținerea relațiilor interpersonale, rezolvarea de 
probleme, gestionarea emoțiilor noastre și evitarea 
conflictelor. 
Persoanele care au dezvoltată compasiunea au o 
predispoziție să se descurce mai bine într-o serie de 
locuri de muncă deoarece abilitatea de a vedea punctul 
de vedere al altei persoane este utilă în vânzarea de 
produse și servicii, construirea de produse care vor 
părea utile altora, lucrul în echipă și capacitatea de a 
afișa bune abilități de management. 
De asemenea, copiii cu bună empatie cognitivă și 
afectivă se ceartă mai puțin cu părinții și au relații 
familiale mai bune. 
Dezvoltând compasiunea de sine, persoanele au un 
grad mai ridicat de acceptare a propriei persoane și 
le scade gradul de anxietate resimțită atunci când nu 
reușesc ceva. 
Idei pentru a ajuta la dezvoltarea empatiei: 
Empatia și compasiunea sunt rezultatul unor abilități 
care pot fi dezvoltate prin exercițiu, iar efectele produc 
modificări reale, biologice la nivelul creierului și la nivel 
corporal. Putem dezvolta la copiii noștri compasiunea 
prin acțiuni convergente de consiliere prin informare, 
dezbateri,  practicarea voluntariatului, sprijinirea de 
donații, discutarea evenimentelor din viața lor sau viața 
socială, vizite la  instituții în care se află persoane mai 
puțin avantajate, ajutându-i să rezolve diferite situații 
din viața de zi cu zi

  Profesor consilier şcolar Daniela Emauela Hainagiu, CJRAE Sibiu
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ÎNVĂȚÂND 
PREADOLESCENȚII ȘI 

ADOLESCENȚII DESPRE 
COMPASIUNE

Legătura între -eu și tu-, -eu și eu-

Introducând compasiunea ca element de autocunoaștere, dezvoltare personală la 
preadolescenți și adolescenți, construim valori pentru viitor care le  formează capacități de a 
ajuta semenii, de autoacceptare și acceptare a semenilor.

”Dacă vrei ca cei din jurul tău să fie fericiți, arată-le 
compasiunea ta,
Dacă vrei ca tu să fii fericit, arată-ți și ție compasiunea” 
Dalai Lama

te
or

ie



22    |   Revista Psihologos Revista Psihologos    |   23

Stima de sine se referă la modul în care ne evaluăm pe 
noi înșine, cât de buni ne considerăm comparativ cu 
propriile expectanțe sau cu alții. Stima de sine pozitivă 
este sentimentul de autoapreciere și încredere în forțele 
proprii. În strânsă legătură cu imaginea de sine se află 
stima de sine.
O stimă de sine crescută reprezintă cea mai puternică 
armură împotriva răutăților și problemelor care ne 
înconjoară din toate părțile. Persoanele care se simt 
bine și au o părere bună despre propria persoană, fac 
față mai ușor conflictelor și presiunilor negative de care 
se lovesc în viață. Aceștia au tendința să zâmbească 
mai mult și să se bucure mai mult de viață, dezvoltând 
o atitudine pozitivă și optimistă.

Comportament OK
• Oamenii care se simt bine își asumă 

responsabilitatea pentru viețile lor și caută să 
creeze o viață mai bună pentru ei și pentru ceilalți.

• Trăiesc în prezent fără să se teamă sau să se simtă 
vinovați

• Văd problemele ca pe niște provocări
• Își cunosc punctele tari și cele slabe 
• Sunt toleranți; se adaptează ușor la situații noi
• Se bucură sincer de succesul celorlalți
• Sunt orientați către viitor; au inițiative; îi ajută pe 

ceilalți
• Sunt controlați de propriile convingeri
• Schimbă reguli, decizii și principii atunci când 

este cazul

• Admit și învață din propriile greșeli
• Îi corectează pe ceilalți fără să-i rănească
• Nu se etichetează pe sine și pe ceilalți; sunt 

cooperanți
• Au cerințe ridicate față de sine și de ceilalți; nu îi 

învinovățesc pe ceilalți
• Sunt centrați pe propriul succes și nu pe greșelile 

altora
• Au abilitatea de a face ceea ce este mai bine; nu se 

tem de competiție
• Își dezvoltă propriile capacități și abilități
• Au întotdeauna ceva frumos de spus despre ceilalți
 
Comportament care nu este OK
• Oamenii care nu se simt bine, se lasă duși de val și 

se simt victimele celor din jur.
• Ei trăiesc în concordanță cu ceea ce cred ceilalți 

despre ei
• Cred că nu își pot influența propria dezvoltare
• Le este teamă de provocări; sunt controlați de 

reguli, principii
• Adesea joacă rolul martirului
• Controlează totul și adesea fac abuz de putere; 

adesea sunt invidioși
• Adesea se critică pe ei înșiși și pe ceilalți
• Se simt vinovați și îi învinovățesc pe ceilalți
• Evită să acționeze de teamă să nu fie criticați
• Le este teamă de viitor; adesea vorbesc de vremurile 

bune de altădată
• Încearcă sa profite de ceilalți; nu acceptă greșelile 

altora
• Au întotdeauna explicații pentru propriile greșeli; 

fură ideile altora
• Fac promisiuni fără să se țină de cuvânt; se mint 

pe sine și pe ceilalți
• Ascund informații
• Vorbesc despre ceilalți în loc să vorbească despre 

ei înșiși

Persoanele cu o stimă de sine pozitivă
• își asumă responsabilități (Pot să fac acest lucru)
• se comportă independent (Mă descurc singur)
• sunt mândri de realizările lor (Sunt mândru 

pentru că…)
• realizează fără probleme  sarcini noi  (Sunt convins 

că pot să fac acest lucru)
• își exprimă atât emoțiile pozitive cât și pe cele 

negative (Îmi place de mine așa cum sunt)
• oferă ajutor și sprijin celorlalți colegi (Am nevoie 

de ajutorul tău)

Persoanele cu o stimă de sine negativa
• sunt nemulțumiți de felul lor de a fi (Nu sunt bun 

de nimic.)
• evită să realizeze sarcini noi (Nu voi fi în stare să 

iau examenul.)
• se simt neiubiți și nevaloroși (Nu mă place nimeni.)
• îi blamează pe ceilalți pentru nerealizările lor 

(Profesorul a fost nedrept cu mine.)
•  pretind că sunt indiferenți emoțional (Nu mă 

interesează că am luat nota 4 la…)
•  nu pot tolera un nivel mediu de frustrare (Nu știu 

cum să rezolv problema)
•  sunt ușor influențabili 
• nu își asumă responsabilități
• par rebeli, nepăsători

Exerciții pentru creșterea stimei de sine
• Nu te mai compara cu alți oameni 
• Nu te desconsidera
• Acceptă toate complimentele ce ți se fac cu un 

simplu mulțumesc
• Informează-te în legătura cu respectul de sine în 

cărți, mass-media, work-shopuri cu această temă
• Fă o listă cu ultimele tale succese
• Implică-te în sarcini și activități care îți fac plăcere
• Fii sinceră cu tine! Trăiește-ți propria viață și nu 

viața impusă de alții
• Acționeză!
• Gândește și vorbește pozitiv

Experiențe din copilărie care dezvoltă o imagine de 
sine echilibrată la copii
• Este încurajat, lăudat ; are prieteni de încredere
• Este ascultat; i se vorbește cu respect; i se acordă 

atenție și este îmbrățișat
• Are performanțe bune în activitățile extrașcolare 

(sport, desen, pictură, teatru) sau școală

„Cei mai mulţi oameni nu ştiu ce vor, iar alţii, în mare 
număr, nu ştiu ce pot.” (I.Ducic)

  Profesor consilier şcolar Cristina Drăgan, CJRAE Sibiu

StIma de SIne
În articolul următor este vorba despre stima de sine, importanța acesteia, tipuri de 
comportamente cu o stimă de sine pozitivă si negativă  și  cum poate fi îmbunătățită stima 
de sine.
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care este înzestrat individul şi care intră în acțiune în 
mod automat în comunicarea interpersonală implicită. 
Pe de o altă parte manifestările empatice ale copiilor 
reprezintă încă un argument în favoarea existenței unei 
predispoziții empatice care acționează fără o învățare 
specială. 
L. Cohlberg consideră că empatia copilului nu se 
învață şi nici nu trebuie condiționată. Ea reprezintă „un 
fenomen primar”. El este de părere că prin socializare 
şi evoluție se realizează doar organizarea fenomenului 
empatic. 
În concluzie, empatia presupune existența unui 
fundament format din predispoziții, un program 
ereditar pe care se grefează şi se organizează empatia 

Problematica empatiei reprezintă o preocupare relativ 
recentă a psihologiei științifice, îndeosebi a psihologiei 
sociale, a psihologiei clinice și chiar a psihologiei 
educaționale. 
Conform dicționarului de psihologie Larousse, empatia 
este definită ca „o reacție emoțională suscitată de 
starea sau conduita unei alte persoane, care provoacă o 
atitudine de acceptare și înțelegere”. 
În ceea ce privește întrebarea dacă empatia este o 
însușire dobândită sau înnăscută, cercetările tind 
să furnizeze argumente pentru ambele variante. 
Faptul că apar fenomene necontrolate conștient care 
exprimă existența stării empatice, cum ar fi reacțiile 
fiziologice, exprimă un potențial psiho-fiziologic cu 

pe măsura acumulării unei experiențe sociale şi a 
instituirii unui antrenament dirijat. 
Întrebări cu privire la mecanismul complex al empatiei 
au existat şi din partea psihologiei dezvoltării. Un 
studiu realizat asupra mămicilor pregătite special de 
către Marian Radke-Yarrow și Carolyn Zahn-Waxler de 
la Institutul Naţional de Boli Mintale New York (1986) 
să înregistreze manifestările empatice ale copiilor 
lor a sugerat că rădăcinile empatiei se află în prima 
copilărie. În momentul în care un copil a observat 
un alt copil căzând, acesta a izbucnit în lacrimi şi 
a mers lângă mama lui spre a fi consolat ca şi cum 
el ar fi fost cel care a căzut. Un alt copil a mers să-şi 
recupereze un ursuleț de pluș de la prietenul său. După 
ce şi-a luat ursulețul, prietenul său a început să plângă. 
Observându-și prietenul cu lacrimi în ochi, copilul i-a 
înapoiat ursulețul chiar dacă era al său. 
În ziua în care se nasc, sugarii sunt foarte afectați de 
plânsul altor copii din maternitate. Această reacție 
este considerată un „precursor timpuriu” al empatiei 
(Daniel Goleman, The New York Times, 28 martie 
1989). La numai câteva luni de la naştere, bebeluşii 
reacţionează la orice li se întâmplă celorlalţi ca şi cum 
li s-ar întâmpla lor. În jurul vârstei de un an ei înţeleg 
că suferinţa nu le aparţine lor, ci altcuiva. Cu toate 
acestea imitaţia motorie a suferinţei altora continuă să 
se manifeste până la vârsta de doi ani şi jumătate. 
O serie de studii realizate de Marian Radke-Yarrow 
si Carolyn Zahn-Waxler (1987) au arătat faptul că 
diferențele care apar cu privire la capacitățile empatice 
au o legătură strânsă cu disciplina care le este impusă 
copiilor de către părinţi. Din punctul acesta de vedere 
s-a constat că sunt mai empatici copiii cărora părinţii le 
atrag atenţia asupra faptului că prin comportamentele 
lor îi afectează pe ceilalţi. S-a constat, de asemenea, 
că empatia se dezvoltă şi când copiii observă reacţiile 
celor care suferă. 
 În urma unui studiu, psihiatrul Daniel Stern (1987) a 
evidenţiat importanţa relaţiilor emoţionale existente 
între mamă şi copil în ceea ce priveşte dezvoltarea 
şi manifestarea capacităţilor de înţelegere empatică. 
El foloseşte noţiunea de racordare pentru a desemna 
procesul prin care mama receptează cu empatie, 
acceptă şi împărtășește emoţiile transmise de copil. 
Această sincronizare emoţională îi asigură copilului 
convingerea că persoanele din jurul său îl pot înţelege şi 
îi pot împărtăși sentimentele. Atunci când mama nu se 
racordează emoţional cu copilul, acesta este trist. Când 
părintele nu reuşeşte să-şi manifeste empatia printr-o 

anumită gamă emoţională faţă de copil, acesta începe 
să evite să se mai exprime, sau poate chiar să simtă 
acele emoţii. Astfel, această gamă emoțională nu se mai 
manifestă în relaţiile intime, mai ales dacă de-a lungul 
copilăriei aceste sentimente continuă să fie ascunse sau 
descurajate. Consecințele lipsei unei racordări realizate 
în copilărie pot fi prezente tot restul vieţii. Un studiu 
realizat de psihologul Robert Prentky (1990) asupra 
unor criminali ce au comis acte de mare cruzime, 
a relevat că, spre deosebire de ceilalţi delincvenţi, 
aceştia au fost neglijaţi emţional în copilărie, nu au 
avut posibilitatea să se racordeze emoţional cu cineva, 
au schimbat mai mulţi părinţi adoptivi. Se observă, 
aşadar, cum neglijarea emoţională este nefavorabilă 
dezvoltării empatiei. Un revers al acestei posibilităţi, 
se află o alta, aceea prin care copii abuzaţi emoţional 
sau care au suferit diverse neplăceri emoţionale în 
copilărie, devin hiper-receptivi la emoţiile celor din jur, 
dezvoltând o capacitate empatică uimitoare. Aceasta 
se explică prin vigilenţa post-traumatică folosită în a 
desluşi semnalele de ameninţare ale celor din jur.
Problematica empatiei a fost abordată şi de psihologia 
socială. Aceasta este legată de două aspecte principale: 
modul în care influențează empatia comportamentul 
interpersonal şi capacitatea de a realiza predicţii asupra 
comportamentului social al persoanei empatice. G. H. 
Mead care concepe empatia ca pe o capacitate de a 
prelua rolul celuilalt este de părere că această abilitate 
constituie nucleul inteligenţei emoţionale. Conform 
teoreticienilor rolului, absenţa abilităţilor empatice este 
un obstacol în calea relațiilor interpersonale. Michael 
Argyle consideră empatia o componentă a competenţei 
sociale. Mc Dougall, leagă explicit sensibilitatea socială, 
empatia, deportarea morală în sensul că existenţa unei 
dispoziţii empatice măreşte sensibilitatea la aşteptările 
celorlalţi, favorizând un comportament moral. 
Hogan şi Greif Hogan stabilesc o relaţie între empatie, 
comunicare, competenţă, nivelul maturităţii morale, 
ca indicatori ai acuității sociale.

  Profesor consilier şcolar Berta Iuliana Bîrzoagă, CJRAE Sibiu

EMPATIA 
TRĂSĂTURĂ ÎNNĂSCUTĂ 

SAU DOBÂNDITĂ ?
Empatia reprezintă una dintre acele trăsături pozitive de personalitate pe care urmărim să 
o dezvoltăm pentru a avea relații mai bune, mai armonioase cu ceilalți. Aceasta stă la baza 
comportamentului altruist. În condițiile în care alegem să considerăm empatia un deziderat 
al educației, nu putem să nu ne întrebăm dacă aceasta este înnăscută sau dobândită și ce 
putem face să o dezvoltăm?
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„Activitatea 
potrivită la 

timpul potrivit!”

  Profesor consilier şcolar Maria-Adriana DinA, CJRAE Sibiu

ridice în picioare, să se deplaseze, învață sensul 
diferitelor sunete și apoi dezvoltă limbajul ca și 
mijloc de comunicare. Copilul învață să relaționeze 
cu tot ce există în mediul înconjurător și cu ceilalți 
oameni. Când observăm un copil, observăm 
comportamentul acestuia, care reprezintă 
oglindirea activității creierului. Legătura dintre 
creier și comportament este foarte puternică. Un 
creier care procesează informațiile senzoriale în 
mod dezorganizat, conduc la multe aspecte din 
comportamentul copilului care sunt dezorganizate. 
Dezvoltarea generală a copilului este dezordonată, 
iar participarea la experiențele copilăriei este 
ocazională, fără chef sau inadecvată. Incapacitatea 
sa de a  funcționa fără probeleme nu se datorează 
faptului că nu vrea, ci faptului că nu poate. Prea 
mulţi copii îşi petrec copilăria stând nemişcaţi. 
Stau în maşină, stau în faţa calculatorului sau 
a  televizorului. Televizorul a cucerit lumea 
copiilor, internetul de asemeni, mai nou și tableta, 

Părinții ar dori să aibă o baghetă magică prin care să 
schimbe numaidecât problemele de comportament 
ale copiilor. În realitate, educația și disciplinarea 
copilului reprezintă un proces complex și de lungă 
durată. Ei cred că o măsură drastică și imediată va 
corecta comportamentul copiilor lor. Din păcate, de 
obicei nu se întâmplă asta. Unele comportamente 
nu se schimbă așa de repede. Atunci când vrei să 
schimbi comportamentul copilului tău, primul pas 
și cel mai important este acela de a înțelege care 
este cauza care a dus la acea purtare. Înțelegerea 
acelui comportament și a cauzelor acțiunilor lui 
comportamentale, te ajută să îl ghidezi spre o 
conduită adecvată. 
Una dintre  cauzele  care duc la manifestarea 
problemelor de comportament la copii, este 
funcționarea dezorganizată a sistemului 
senzorial de-a lungul primilor ani de viață a 
copilului.
În decursul primilor 7 ani, copilul învață corpul 
și lumea înconjurătoare, devenind capabil să se 

în detrimentul jocurilor în nisip, la leagăne, pe 
tobogane. Tot mai mulți părinți își doresc ca încă din 
grădiniță, copiii să știe să scrie și să citească, în loc 
să se preocupe dacă sistemul senzorial vestibular, 
proprioceptiv sau tactil sunt normal dezvoltate. 
Părinții  se plâng mereu de hiperactivitatea unor 
copii, dar nu caută cauza, motivul pentru care acei 
copii nu pot să stea într-un loc și să fie atenți la ce 
se întâmplă în jur. Copiii fug, sar, saltă şi se caţără 
foarte puţin. Simţul echilibrului la copii este prea 
puţin solicitat. Trăirile legate de simţul tactil sunt 
puţine, iar motricitatea fină este subdezvoltată.         
Pentru cei mai mulţi copii, dezvoltarea senzorială 
se realizează din activităţile obişnuite întreprinse 
în copilărie. Dar pentru unii copii, dezvoltarea 
senzorială nu se dezvoltă aşa eficient cum ar trebui.  
Când procesul nu are loc în mod firesc, apar 
probleme în învăţare, în exercitarea abilităţilor 
motorii şi mai ales în comportament. Putem astfel 
spune că informaţiile senzoriale sunt hrană pentru 
creier, adică acestea compun energia necesară 
creierului pentru a putea conduce toate funcţiile 
corpului. 
Pe de o parte, nu se învață doar cu capul, ci se 
învață cu toate  simțurile organismului. Fiecare 
simt poate fi dezvoltat, deoarece dezvoltarea 
senzorială este la fel de importantă ca dezvoltarea 
fizică sau intelectuală. Fiecare dintre simţurile 
noastre: vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, tactil, 
proprioceptiv şi vestibular furnizează informaţii 
despre mediul care ne înconjoară. Creierul 
integrează toate aceste simţuri, organizează 
informaţiile primite prin intermediul lor şi îi 
transmite corpului ce trebuie să facă. În cazul 
disfuncţiilor de integrare senzorială, creierul nu 
reuşeşte să gestioneze informaţiile din mediu, nu 
ştie unde să le integreze, persoana nemaiputând 
astfel să se conecteze cu propriul corp       
Când copilul întâlnește activități la care poate face 
față, atunci se simte bine..Omul este creat astfel 
încât să simtă plăcere atunci când activitățile pe 
care le face ajută la dezvoltarea creierului său, 
practic, omul caută hrană pentru creier, copilul 
preșcolar este mereu în căutare de hrană, de aceea 
trebuie să i-o oferim prin toate mijloacele posibile. 
O astfel de hrană  sunt  și experimentele  senzoriale 
care nu ar trebui să lipsească din programul zilnic 
al copilului.

Iată câteva idei de stimulare senzorială ce pot fi 
puse în practică, fără investiții mari:
• improvizați un hamac orizontal dintr-o pătură, 

ținută la cele 2 capete de 2 adulți. Oferiți cu 
acest “hamac” mișcare laterală și ritmică, cu 
efect de relaxare, reglare.

• luați copilul în brațe (dacă vârsta copilului o 
mai permite) și dansați cu el. Din când în când, 
cu mișcări lente, lăsăți copilul pe spate, astfel 
încât să schimbăm poziția capului. Copilul va 
sta cu capul în jos doar câteva secunde, apoi va 
fi ridicat ușor.

• rulați copilul pe mingea mare, pe burtă sau pe 
spate;

• cereți copilului să strângă câteva jucării 
preferate de pe podea, aplecandu-se;

• mergeți la locurile de joacă din parc (când 
vremea permite) și, dacă sunt acele leagăne 
rotunde, care au apărut acum în majoritatea 
parcurilor, oferiți stimulare în diverse poziții: 
pe spate, pe burtă, în șezut.

• adunați bucăți din materiale ( catifea, blană, 
plastic, lemn, pluta, nylon) apoi lipindu-le pe 
o planșetă, veți crea jocuri de recunoaștere, cu 
mâna sau cu piciorul, sau copilul le va atinge și 
le va mângâia doar din simpla plăcere

• cu picioarele goale, copilul poate experimenta 
senzația de mers pe covor, pardoseală, parchet, 
nisip, pietriș, pământ, iarbă.

• după ce l-ați întrebat pe stăpânul unui câine 
despre blândețea animalului, puteți foarte 
bine să lăsăți copilul să-l mângâie

• să mănânce anumite alimente cu degetele; să 
mângâie scoarța copacilor

• împreună cu copilul, puteți observa cum 
se scurge apa în sifonul căzii, cum lucrează 
furnica ce transportă o firimitură de pâine ; a 
agita sticluțe din plastic pline cu orez

”Aşa cum un copil are nevoie de alimente sănătoase 
pentru a creşte şi a se dezvolta, la fel are nevoie de 
informaţii senzoriale corecte pentru a putea să 
înveţe şi să se dezvolte.” Krisanne Lewis 

De-a lungul primilor ani de viaţă a copilului, dezvoltarea senzorială este la fel de importantă 
ca dezvoltarea  fizică  sau  intelectuală. Experienţele senzoriale sunt considerate hrană pentru 
creier și nu ar trebui să lipsească din programul zilnic al copilului. Jocurilor la nisip, jocul pe 
leagăne, pe topogane, plimbările în natură sunt câteva din activităţile de care copilul are 
nevoie ca să se dezvolte  armonios.
Părinții sunt îngrijorați de problemele de comportament tot mai dese ale copiilor lor. Cei 
aflați în această situație încearcă să găsească soluții pentru a rezolva problema. Majoritatea 
părinților încearcă tot felul de metode: pedepse, recompense și în disperare, recurg chiar și 
la bătaie. Însă toate acestea nu dau niciun rezultat pozitiv. Ei încearcă prin toate mijloacele 
rezolvarea problemei, sperând că una dintre ele va fi eficientă.

CUM PUTEM CORECTA 
PROBLEMELE DE COMPORTAMENT 

LA COPII, CU AJUTORUL 
STIMULĂRII SENZORIALE ?
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Despre reziliență am citit și am auzit discutându-se în 
ultima perioadă, mai mult decât oricând; nu este vorba 
despre un termen nou, nici despre un trend actual. 
Pur și simplu este integrat prin însăși definirea lui, 
în actualitate, în specificul realității sociale, școlare 
și medicale, chiar, care caracterizează ultimele luni 
de pandemie mondială. Reziliența- ca termen- are 
rădăcini mai tinere în englezescul ,,resilience”- 
rezistență, dar originea veche a cuvântului se află în 
latinescul ,,resalio”, care face referire la capacitatea unei 
ambarcațiuni de a-și reveni după loviturile valurilor. 
Reziliența psihologică este definită ca fiind un proces, 
prin care, indivizii sau grupurile umane depășesc 
situații dificile, traumatice, le fac față într-un mod 
pozitiv, continuând să trăiască la fel ca înainte (sau 
aproape). Studiile și observațiile specialiștilor au arătat 
că se poate vorbi uneori de o funcționare psihică a 
indivizilor mai bună decât înainte de evenimentele 
traumatice, intervenind o creștere post-traumatică. 
Toate acestea dovedesc faptul că reziliența nu este 
înnăscută, ea se formează și se dezvoltă, pe toată 
perioada vieții individului, însoțind experiența lui de 
viață.

Poate că nu întâmplător, primele studii privind 
reziliența au fost făcute pe eșantioane de copii, încă din 
1955. Cursul normal de dezvoltare a acestor copii  părea 
amenințat, trăind în condiții locative foarte vitrege, 
având părinți cu boli grave sau fiind chiar orfani. Mai 
târziu, cercetările s-au extins și la adulți.
Reziliența psihologică este o abilitate; abilitatea de 
a face față unor situații dificile și de a reveni cât mai 
aproape de starea inițială expunerii la evenimentul 
,,traumă”- fizică, mentală și psihică. Reziliența relevă 
o forță psihică, rezultată din asocierea trăirilor, 
gândurilor asociate lor, cu situația dificilă prin care 
se trece la un moment dat, presupunând repunerea în 
acțiune a tuturor resurselor interne pentru a restabili 
un echilibru. 
A fi rezilient nu presupune să fii tare, să rămâi de 
neclintit în fața obstacolelor, a situațiilor dificile, a 
celor traumatizante, ci, mai mult, evidențiază o forță, 
o resursă, reacția generală de a te ridica, poate chiar 
mai puternic din aceste situații. Reziliența presupune 
un proces de adaptare, dar această adaptare are 
un sens pozitiv, nu de resemnare, este o adaptare la 
situații pe care nu le poți schimba, dar poți identifica 

resurse pentru a menține starea emoțională pozitivă, 
funcțională. 
Reziliența poate fi dezvoltată doar în interacțiuni cu 
ceilalți; este nevoie de susținere socială, fiind rezultatul 
unui proces interactiv între persoană, familie și 
mediul înconjurător. Reziliența presupune perceperea 
situațiilor dificile ca un context de învățare, în care se 
caută resurse, sprijin, suport.
Nu ne naștem rezilienți. Nu suntem unii, mai rezilienți 
decât alții prin bagajul nostru genetic. Abilitatea de a fi 
rezilient se formează, se antrenează, se îmbunătățește. 
Ea se exprimă printr-o serie de tipare de gândire și 
de comportamente. Aceasta nu plasează un individ, 
superior celuilalt. 
Studiile despre reziliența psihologică au ,,conturat” 
câteva componente, elemente care susțin această 
abilitate, care îi potențează prezența: o încredere în 
sine ridicată, orientarea persoanei în a atribui succesul 
propriilor calități și a corela eșecul circumstanțelor 
exterioare (individul nu se identifică cu greșelile lui), 
tendințe scăzute de perfecționism (relația individului 
cu greșeala lui). 
Caracteristica procesuală a dezvoltării rezilienței 
psihologice ne permite să conturăm strategii 
experiențiale, educaționale, comportamentale, 
abordări rațional- emotive și să oferim cadre 
favorizante pentru formarea și dezvoltarea rezilienței 
copiilor. 
Iată câteva abordări care pot forma/ dezvolta reziliența 

copiilor/ elevilor:
• relația de siguranță și încredere între un adult și 

copil/elev (,, Nu ești singur! Sunt aici să te ascult, să 
te înțeleg, să te ajut la nevoie!”)

• abordarea ,,greșelilor” ca oportunități de creștere și 
de învățare (,,Greșeala nu trebuie evitată, ea trebuie 
analizată…Ce ai învățat din ea!”)

• construirea unui sentiment de auto-eficacitate 
și control perceput în situații noi, dificile sau 
stresante (,,Nu fă în locul copilului, ceea ce poate 
face el singur!”)

• oportunități de consolidare a capacității de adaptare 
și de autoreglare (,,Lasă loc pentru explorare, pentru 
verificare, pentru descoperire, pentru greșeli!”)  

• mobilizarea resurselor interne și a propriilor 
credințe, valori și repere culturale.

Reziliența este un atu personal, o resursă personală, o 
abilitate generală, un reper stabil în provocări, în situații 
de schimbare. Fie el adult, sau copil, individul va avea o 
încredere în sine crescută, va fi optimist, cu speranță, 
mai curajos, mai adaptabil la provocări. Persoana 
rezilientă nu se va lăsa dezechilibrată sau doborâtă  de 
provocări și situații dificile, se va ridica mai puternică, 
cu un bagaj de resurse format în experiențe de viață.

Acompaniamentul psihologic, ale cărui începuturi le regăsim încă din copilărie, care se 
conturează și se relevă prin fiecare experiență a noastră de viață, care crește, se dezvoltă 
pe structura gândurilor, a emoțiilor corelate acestora, este REZILIENȚA, resursa noastră, a 
fiecăruia.

REZILIENȚA... 
CA RESURSĂ PERSONALĂ

  Profesor consilier şcolar Corina Mihaela Stan, CJRAE Sibiu
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  Profesor consilier școlar Domnica Simona Crăciun, CJRAE Sibiu

 ,,SĂ ÎNVĂŢĂM REZILIENŢA!”, este un proiect 
educaţional prin care elevii sunt încurajaţi să-şi 
dezvolte modalităţi eficiente de adaptare la contextul 
şcolii online, prin formarea unor mecanisme de 
coping, utilizând tehnici specifice,cum ar fi:
• recadrarea (resemnificarea unei situaţii negative, 

prin identificarea unor aspecte pozitive/ neutre), 
• solicitarea sprijinului din partea persoanelor 

apropiate sau a altor persoane de referinţă, 
• crearea unor rutine utile, 
• creşterea încrederii în sine, 
• explorarea şi comunicarea emoţiilor negative,
•  umorul, de genul ,,să faci haz de necaz”, 
• exerciţiile fizice, sportul, 
• creşterea empatiei şi a toleranţei, 
• cultivarea optimismului (,,după ploaie iese mereu 

soarele!”),
• identificarea unor motive de recunoştinţă în ciuda 

situaţiilor dificile parcurse, prin folosirea unor 
exerciţii precum ,,Borcanul recunoştinţei”.

,,Un copil rezilient va avea o încredere în sine crescută, 
va fi optimist şi plin de speranţă, mai curajos şi mai 
adaptabil faţă de orice provocări ar întâlni în viaţa 
sa. Şi, mai presus de toate, nu se va lăsa doborât de 
provocările vieţii, ci se va ridica mai puternic.”  
Pentru că studiile arată că un copil va fi cu atât mai 

rezilient cu cât experienţele sale pozitive vor fi mai 
multe decât cele negative , un exerciţiu foarte util pe 
care l-am propus elevilor este “Borcanul recunoştinţei”, 
sarcina de lucru fiind aceea de a identifica motive de 
mulţumire, de recunoştinţă, pe care le pot asocia cu 
şcoala online, astfel încât să vadă această perioadă 
şcolară, atât solicitantă emoţional şi cognitiv, dintr-o 
perspectivă mai prietenoasă, să-i contureze şi valenţe 
pozitive, din care să-şi extragă puterea de a se adapta, de 
a fi echilibraţi emoţional, de a fi performanţi.  
Câteva motive de recunoștință sunt ilustrate și în 
imaginile prezentate mai jos și realizate în cadrul 
Proiectului ”SĂ ÎNVĂȚĂM  REZILIENȚA!”. Acest  
proiect a fost implementat la 23 de clase de nivel liceal şi 
gimnazial în prima parte a anului şcolar 2020 - 2021 şi  
va continua pe toată perioada şcolii online. „Rezilienţa 
e virtutea care le permite oamenilor să treacă prin 
greutăţi şi să devină mai buni. Nimeni nu scapă de 
durere, frică şi suferinţă. Totuşi, din durere poate veni 
înţelepciunea, din frică poate veni curajul, din suferinţă 
poate veni puterea – dacă avem virtutea rezilienţei.” 

Rezilienţa este văzută ca abilitatea de a învăţa din situaţiile dificile cu care ne confruntăm, 
de a căuta oportunităţi, de a învăţa cum să devenim mai puternici emoţional. Competenţa 
rezilienţei poate fi dezvoltată la elevi prin folosirea unor exerciţii şi tehnici specifice, atât 
în activităţile individuale cât şi în cele colective şi permite susţinerea emoţională a elevilor 
care îşi desfăşoară activitatea şcolară anul acesta în condiţii atipice datorită pandemiei de 
COVID-19.

REZILIENŢA
ŞI ROLUL EI ÎN ADAPTAREA 

ELEVILOR ÎN PERIOADA 
ŞCOLII ONLINE
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Motivația este definită ca procesul de a iniţia, ghida și 
menține comportamente orientate spre scopuri. Motivația 
este capabilă să inițieze acţiuni şi alegeri care conduc spre 
reuşită; în același timp, lipsa motivației poate constitui o 
barieră majoră care împiedică succesul (L. Jeamu, Y. Kim 
& Y. Lee,  2008). Din cauza lipsei de motivație, sentimentul 
de frustrare și enervare poate împiedica productivitatea și 
bunăstarea (L. Legault, I. Green-Demers and L. Pelletier, 
2006).
Motivaţia pentru învăţare nu este un construct singular, 
el subsumează o varietate de constructe diferite. “Cei 
mai relevanţi factori individuali care afectează nivelul 
motivaţional al unui elev sunt: percepţia de sine, percepţia 
valorii unei activităţi, percepţia nivelului de competenţă în 
realizarea unei sarcini şcolare, percepţia asupra controlului 
pe care îl deţine în realizarea cerinţelor şcolare.” (Viau, 
2004). Nivelul motivaţional al elevilor se reflectă asupra 
angajamentului și contribuției lor în mediul de învățare. 
Elevii activi și foarte motivați se vor implica în mod spontan 
în activități fără să aștepte recompense externe (E.A. 
Skinner & M.J. Belmont, 1993). Pentru a încuraja un elev 
slab motivat, sunt necesare recompense externe pentru 
a-l convinge pe acesta să participe la activități. Există șapte 
factori care susțin motivația: provocare, curiozitate, control, 
fantezie, competiție, cooperare și recunoaștere. Mulţi dintre 
aceşti factori, sunt prezenţi în cadrul jocului. (T.W. Malone 
& M.R. Lepper, 1987).
Pentru ca procesul învăţării să fie eficient şi satisfăcător, 
este necesar ca elevul să-şi cunoască, să-şi exploreze, să-şi 
utilizeze şi să-şi extindă structura resurselor psihologice de 
care dispune. Conform lui Ion Al. Dumitru, capacitatea de 
învăţare şi resursele psihologice ale învăţării depind de o 

reţea complexă de variabile şi constructe psihologice:
• resurse de personalitate (temperamentale, creativitate, 

stil de învăţare, imagine de sine, stimă de sine);
• resurse cognitiv-intelectuale (cunoştinţe declarative şi 

procedurale, strategii cognitive, moduri de achiziţie,  
procesare şi utilizare a informaţiei);

• resurse atenţional-voliţionale (focalizare pe sarcină/
problemă, mobilizare voluntară)

• resurse instrumental-comportamentale (aptitudini, 
abilităţi, rezolvare de probleme, conduite favorabile 
învăţării);

• resurse afectiv-motivaţionale (motivaţia pentru 
învăţare, interese, atitudini, inteligenţă emoţională).

Aşadar, ce strategii didactice ar trebui să utilizeze cadrul 
didactic - pentru a întâlni în mod fericit atitudinea potrivită 
faţă de învăţare, cu interesele, abilităţile și cunoştinţele - în 
cazul fiecărui elev din clasa sa? Thompson şi Brown (2012) 
identifică drept “jaloane ale succesului la copii şi elemente 
ale procesului de învăţare, principalele motive care ne 
ghidează în viaţa cotidiană:
• afiliere: apartenenţă, prietenie, implicare
• putere: importanţă, recunoaştere şi abilitate
• distracţie: amuzament şi învăţare
• libertate: independenţă, alegere şi autonomie
Motivaţia cognitivă (motivele de cunoaştere) constă în 
trebuinţa de a poseda informaţii, de a ştii, de a înţelege. 
O condiţie principală pentru a produce curiozitatea 
exploratorie, este “nivelul optim de incertitudine”. 
“Curiozitatea este o reacţie la nesiguranţă şi ambiguitate” 
(J.S. Bruner).

Motivele de realizare sunt “caracterizate de dorinţa de 
a face lucrurile bine şi de a avea rezultate” (McClealland, 
2010). “Copiii cu o nevoie de realizare înaltă preferă 
un nivel moderat de provocare al sarcinii” pentru ca 
potenţialul de succes să fie crescut” (Arnone, 2005, p.68). 
Oamenii îşi aleg provocările în funcţie de scopurile 
personale; scopurile propuse sunt în strânsă legătură 
cu nivelul stimei de sine. Nivelul de aspiraţie se referă 
la “aşteptările, scopurile ori pretenţiile unei persoane, 
privind realizarea sa viitoare într-o sarcină dată” (E. 
Hoppe). Studiile au arătat că “succesele obţinute duc la 
creşterea nivelului de aspiraţie, pe când eşecurile au drept 
rezultat, scăderea pretenţiilor.” Succesele şcolare au drept 
efect formarea unor atitudini pozitive faţă de muncă. De 
asemenea, autonomia personală  reprezintă un motivator 
puternic,  al acceptării provocărilor şi al performanței, 
independent de controlul perceput (Connell & Ryan, 1984; 
Ryan & Connell, 1989; Skinner & Connell, 1986). Părinţii 
sunt cei care influenţează trebuinţa de realizare a copilului 
prin faptul că stabilesc standarde de performanţă pentru 
propriul copil, inculcându-i sau nu credinţa că poate atinge 
acele standarde (Pânişoară & Pânişoară, 2010). Studiile 
precizează faptul că standardele propuse trebuie să fie în 
acord cu capacităţile copilului. De asemenea, teama de 
eşec poate paraliza motivaţia de realizare. Conform lui 
Head (2017), teama de eşec reprezintă una din cele mai 
importante cauze ale anxietăţii şi stresului şcolar.

Motivele de aprobare socială subsumează nevoia 
obţinerii respectului social (Harré apud. Pânişoară & 
Pânişoară, 2010) pe o parte, dar şi teama de respingere, 
teama de a fi abandonat, teama de critică, confruntare/ 
conflict, pe de altă parte (Braiker, 2002).

Nevoia de afiliere: “Persoanele cu o nevoie de afiliere înaltă 
tind să facă mai uşor parte dintr-un grup, să petreacă mai 
mult timp împreună cu alţii, şi să accepte mult mai uşor 
alte persoane în grupul lor.”(Forsyth, 2009, p. 92). În urma 
unui experiment realizat de Elisabeth French, s-a constatat 
că persoanele cu o trebuinţă înaltă de realizare sunt mai 
performante dacă primesc feedback referitor la sarcină/ 
performanţă. De asemenea, persoanele cu trebuinţă înaltă 
de afiliere, au performat mai bine atunci când au primit 
feedback referitor la lucrul în echipă, decât atunci când au 
primit feedback referitor la performanţă. 

Nevoia de putere presupune dorinţa de “control asupra 
altora ori de a influenţa situaţii sociale şi organizaţionale” 
(McClealland, apud Weiner & Craighead, 2010, p. 46). 
Conform unei cercetări, persoanele ghidate de motive de 
putere, tind să aibă mai multe interacţiuni cu întregul grup, 
în comparaţie cu persoanele cu o nevoie de putere scăzută. 
Conform studiului, aceştia din urmă au avut mai multe 
interacţiuni diadice. (McAdams apud Forsyth, 2009, p. 92)
De asemenea, studiile de specialitate au demonstrat o 
corelaţie puternică între emoţii şi comportament. Astfel, 

anxietatea şi tristețea ne determină să ne retragem din 
situaţia de învăţare. Controlul auto-perceput are o influență 
puternică asupra comportamentului și emoției. Atribuirea 
succesului și eșecului unor cauze variate, prezic efortul, 
persistența și reacțiile emoționale ale elevului, precum 
mândria, rușinea și furia (Weiner, 1979,1985). Studiile 
despre învățare şi controlul perceput, versus neputinţă, au 
arătat că persoanele care simt că nu există nicio legătură 
între comportamentele lor și rezultatele dorite, sunt pasive, 
deprimate și nu au performanțe foarte bune (Abramson, 
Seligman și Teasdale, 1978). Aceste studii arată că oamenii 
care nu cred că pot produce răspunsuri eficiente devin 
anxioși și temători și se retrag în fața provocării (Bandura, 
1986).

Motivația extrinsecă descrie activități externe, cum ar fi o 
recompensă (L. Legault, 2016), compulsie sau pedeapsă (H. 
Tohidi and M.M. Jabbari, 2012). Potrivit autorilor menţionaţi 
anterior, motivația poate fi cultivată extrinsec în stadiul 
inițial și transformată în motivație intrinsecă în procesul 
de învățare, pe măsură ce acesta se consolidează. Acest 
tip de motivație oferă un nivel ridicat de putere de voință 
și angajare, dar nu ar putea să susțină învăţarea pe termen 
lung, aşa cum o poate face motivația intrinsecă. Dacă sunt 
motivați continuu prin utilizarea recompenselor externe sau 
a complimentelor, elevii vor transforma motivaţia extrinsecă 
în motivaţie intrinsecă.
Motivația intrinsecă îl îndeamnă pe individ să participe la 
activități academice doar pentru a experimenta distracția, 
provocarea și unicitatea, fără presiune externă sau 
constrângere, fără a aştepta recompense externe sau cadouri 
(M. Ryan and E.L. Deci, 2000). Provocarea, curiozitatea, 
controlul și fantezia sunt factorii cheie în declanșarea 
motivației intrinseci. 
În educație, este nevoie de multă voință și atitudine pozitivă 
pentru a susține motivația. Studiile arată că atitudinea 
pozitivă, concepția asupra abilităților personale și motivația 
intrinsecă corelează în mod pozitiv şi semnificativ cu  
realizările academice.
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Învățarea este un proces complicat și are nevoie de îndrumare şi susţinere  pentru a-şi atinge 
cu succes obiectivul. Motivaţia este o condiţie fundamentală pentru activitatea instructiv-
educativă. Motivaţia este probabil cel mai important factor pe care profesorii îl pot viza, în 
scopul îmbunătăţirii rezultatelor învăţării.

  Profesor consilier școlar Clara Iulia Samoilă, CJRAE Sibiu

MOTIVAŢIA ŞCOLARĂ   
 CENUŞĂREASA PROCESULUI 

INSTRUCTIV-EDUCATIV ACTUAL 
CONSTRUCTE PSIHOLOGICE 

RELAȚIONATE CU MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ
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Ce este un părinte-elicopter?
Helicopter parenting sau everperenting – termen 
încetățenit în Statele Unite, desemnând părinții care 
acordă atenție excesivă activităților și problemelor 
copiilor, în special în instituțiile de învățământ.
Creșterea copiilor este cel mai dificil job din lume, așa 
că mulți dintre noi ajungem să ne facem prea multe griji. 
Vrem să fim mereu receptivi la nevoile copiilor, ironia 
este însă, că multe dintre modurile în care exagerăm 
ca părinți sabotează, de fapt, dezvoltarea armonioasă a 
copilului. 
O mulțime de studii au arătat de ce au nevoie copiii 
pentru a deveni adulți fericiți, rezistenți și încrezători 
însă noi continuăm să cădem în  cele mai obișnuite 
capcane ale exceselor în creșterea copiilor. 
De reținut, nu grija pentru copil ne determină, în 
general predispoziția de a deveni părinți - elicopter, ci 
propriile frici.
Care este comportamentul unui părinte - elicopter?
Grija exagerată
Atunci când copilul tău se cațără pe o structură de la 
locul de joacă, iar tu îți muști buzele de emoție și adopți 
o față ingrijorătoare, cu siguranță te încadrezi în rândul 
părinților – elicopter.
Cum să te comporți?
Pur și simplu roagă-l să fie atent, după care stai cu ochii 
pe el. Respiră, zâmbește și exclamă: 
„ Uimitor, ia uită-te la tine”! Dacă se întâmplă să cadă, 
ești acolo să îl prinzi.
Reacții exagerate
Când suntem îngrijorați, luăm măsuri, adesea pentru 
a ne alina anxietatea, în loc să reacționăm la nevoia 
copilului. De aceea, mai întâi trebuie să devenim 
conștienți și să ne reglăm propriile emoții. Apoi se poate 
să ne dăm seama că copilul nostru are, de fapt, nevoie 
de un joc de rol pentru a învăța despre cum ar trebui să 

discute cu dirigintele, în loc să sărim și să îi dăm noi un 
telefon.
Controlul exagerat
Fiecare dintre noi se trezește în situații mai mărunte, 
în care își controlează copiii în mod exagerat, începând 
adesea cu antrenamentul la oliță și continuând până 
la facultate. Nu îi permiți micuțului să pună mâna 
pe noroi pentru ca nu cumva să se murdărească? În 
fiecare dimineață îi pregătești tu hăinuțele micuței de 
4 anișori chiar dacă ea deja prezintă interes major în 
ceea ce privește alegerea vestimentației? Simți nevoia 
să reînchei nasturii strâmbi la cămașa preșcolarului? 
Susții interesul pentru fotbal al copilului de 6 ani, dar 
îi consideri desenele copilărești? Îi permiți copilului 
de nouă ani să renunțe la lecțiile de pian? În concluzie, 
viața cui este? A ta sau a copilului?
Încărcarea exagerată a programului
Timpul nestructurat le oferă copiilor ocazia de a visa, de 
a inventa și de a crea. Dacă ne îngrijim să fie tot timpul 
ocupați cu activități structurate sau divertisment 
televizat, nu au ocazia de a-și asculta inima, pentru a 
studia un gândăcel pe asfalt, să creeze un monstru din 
plastelină sau să organizeze împreună cu prietenii un 
mic spectacol pentru părinți.
Aceste activități  imaginare ne conduc, mai târziu, către 
pasiunile care dau sens vieții și putem avea acces la ele 
chiar din copilărie, dacă stăm să ne explorăm lumea 
interioară.
În această listă lipsește cultivarea excesivă. Asta pentru 
că prea multă conectare, iubire și sprijin – nu există!
Atitudinea - elicopter vine din frică. Atitudinea de 
cultivare vine din iubire. Fiecare alegere pe care o 
facem, este în esență, un pas ori către frică, ori către 
iubire. Alege iubirea.

Helicopter parenting indică părinții care acordă atenție excesivă activităților și problemelor 
copiilor. O mulțime de studii au arătat de ce au nevoie copiii pentru a deveni adulți fericiți, 
rezistenți și încrezători, însă noi continuăm să cădem în cele mai obișnuite capcane ale 
exceselor în creșterea copiilor. Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, în cele ce urmează 
sunt prezentate câteva dintre comportamentele unui părinte -elicopter.

  Profesor consilier școlar Valeria Echert, CJRAE Sibiu

CUM SĂ EVIȚI SĂ DEVII 
PĂRINTE ELICOPTER
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De ce adulții își bagă 
nasul în toate?

    
   

Copil de grădiniță 
în vârstă de 5 ani
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Schimbările asociate divorțului sunt stresante și 
confuzionante pentru majoritatea copiilor. Problema 
principală o reprezintă capacitatea copilului de a face 
față situației.  Accentul cade nu atât pe faptul că un copil 
trăiește cu un singur părinte sau cu doi, ci mai ales pe 
calitatea relației dintre părinți și pe schimbările care 
apar în aceste relații în cazul unui divorţ. 
Includerea copiilor în programe de consiliere 
psihopedagogică contribuie la creşterea competențelor 
socio-emoționale, a independenţei, creativităţii, a stării 
de bine, precum şi a disponibilităţii de a discuta despre 
sentimentele legate de divorţul părinţilor. Se sprijină 
astfel adaptarea la noua „realitate familială”.

Programele de consiliere pentru copiii ai căror părinți 
divorțează abordează următoarele aspecte:
• suport emoțional prin care se transmite copiilor că 

nu sunt singuri în problemele şi preocupările lor;
• exersarea acceptării situaționale într-o manieră 

prin care copiii să înlăture ideea că ei ar fi oarecum 
responsabili pentru destrămarea familiei;

• exersarea abilităţilor de comunicare asertivă şi 
eficientă care să faciliteze exprimarea propriilor 
nevoi, precum şi ascultarea activă, oferirea de 
sprijin celorlalți membri ai familiei;  

• dezvoltarea de strategii de rezolvare a problemelor 
ce pot să apară odată cu modificările din viața 
cotidiană;

• exersarea strategiilor de depășire a situațiilor de 
criză,  managementul  furiei sau alte dificultăți 
de gestionare emoțională cu care copiii se pot 
confrunta. 

 
Pentru conștientizarea efectelor divorțului asupra 
copiilor se pot realiza activități prin care să se identifice 
temerile și fanteziile acestora despre consecințele 
divorțului: joc de rol, povești, scriere de eseuri.   
Se stabilește astfel povestea personală, modul în care 
copilul percepe situația.  Pot să apară frica de abandon, 
responsabilitatea proprie pentru divorţul părinţilor, 
reîmpăcarea părinţilor, etc.

Comunicarea empatică, ascultarea activă, adecvarea 
limbajului verbal și nonverbal la nivelul copiilor, 
reflectarea sentimentelor, construirea mesajului 
reprezintă modele pentru formularea eficientă a 
mesajelor în comunicare.
Activități prin care se desenează evenimentele personale 
pe axa timpului (pe axă se marchează data naşterii, 
timpul prezent, evenimentele importante de la naştere 
până în prezent, evenimentele care cred că se vor 
întâmpla în viitor) sprijină copiii în organizarea situației 
incerte.  Prin realizarea unei liste cu factorii care pot 
împiedica adaptarea la noua situație și cu modalităţile 
de minimalizare a acestora sau printr-un joc de rol 
pentru rezolvarea unor dificultăţi de relaţionare apărute 
în urma divorţului faciliteaza adaptarea copiilor. Se pot 
organiza jocuri pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi 
de colaborare, dramatizări ale unor situaţii conflictuale 
și exersarea de noi modalităţi de rezolvare a problemelor 
apărute.
Sistemul de aplicarea  a unor recompense sau pedepse 
de către părinţi pentru dezvoltarea unor  abilităţi sociale 
sprijină copilul în menținerea continuității rolurilor 
familiale.
Scopul programelor de consiliere este acela de a 
minimaliza impactul emoțional al divorțului asupra 
copiilor, de a-i sprijini în exersarea unor modalităţi de 
comunicare asertivă şi de exprimare corespunzătoare 
a emoțiilor negative, de învăţare a unor strategii de 
rezolvare a conflictelor, de optimizare a relaţiilor 
interpersonale şi de management al situațiilor de criză.
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Studiile psihologice arată că majoritatea copiilor percep divorţul părinţilor ca fiind un 
eveniment stresant. Ca orice eveniment stresant efectele pe termen lung variază considerabil 
în funcție de resursele personale și familiale implicate în fiecare situație. Programele de 
consiliere psihopedagogică urmăresc minimalizarea impactului emoțional al divorțului 
asupra copiilor, exersare a modalităţilor de comunicare eficientă, de gestionare emoţională 
adecvată şi prin exersarea noilor roluri familiale

  Profesor consilier școlar Ancuţa Teleşpan, CJRAE Sibiu

CONSILIEREA COPIILOR 
ÎN CAZUL 

DIVORȚULUI PĂRINȚILOR  
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  Profesor consilier școlar Mihaela Maria Ionaș, CJRAE Sibiu

Educația socio-emoţională vizează activităţile de 
învăţare prin care se realizează formarea și dezvoltarea 
competenţelor emoţionale şi sociale ale copilului.
Abilităţile sociale şi emoţionale reprezintă resurse 
importante care le permit copiilor şi adulţilor de mai 
târziu, să se adapteze la diferite contexte de viaţă. 
Când abilitățile sociale și emoționale sunt învățate și 
stăpânite, ele ajută copiii să reușească nu doar în școală, 
ci și în toate celelalte domenii ale vieții. Numeroase 
studii au constatat că tinerii care posedă aceste abilități 
socio-emoționale sunt mai fericiți, mai încrezători și se 
simt mai capabili la școală ca elevi, acasă în familie, în 
relații cu prietenii și în viața lor profesională.
O mai bună conștientizare de sine, o mai bună abilitate 
de a gestiona emoțiile perturbatoare, o sensibilitate 
crescută la ceea ce simt ceilalți și capacitatea de a 
gestiona adecvat relațiile sunt vitale pe tot parcursul 
vieții. Fundația acestor competențe se clădește în 
copilărie.
Învățarea socio-emoțională are efect asupra dezvoltării 
circuitelor neuronale ale copiilor. Zona creierului care 
este cel mai mult modelată în copilărie este cortexul 
prefrontal, care este centrul executiv al creierului. 

Această zonă cuprinde circuitele care inhibă impulsurile 
emoționale perturbatoare, cât și cele responsabile cu 
gestionarea atenției –pentru liniștire și relaxare.
Eficienţa educaţiei emoționale şi sociale provine din 
impactul pe care îl are ea asupra modelării circuitelor 
neurale la copii, în special a celor care reglează memoria 
de lucru, adică ceea ce reţinem pe parcursul învăţării şi 
inhibării impulsurilor emoţionale supărătoare. 
Programele care vizează dezvoltarea abilităților 
socio-emoționale la copii,  se referă la cunoștințe, 
comportamente, abilități și competențe pe care le 
achiziționează copiii prin educația emoțională și 
socială și modalitățile concrete prin care cadrul didactic 
sau părintele, îl poate sprijini pe copil în dobândirea 
acestora.
Programele de educaţie socială şi emoţională cuprind 
acţiuni de educare a caracterului, de prevenire a 
violenţei, a agresivităţii, de disciplină şcolară, de 
îmbunătăţire a climatului din şcoală şi de creştere a 
performanţelor copiilor. Educaţia socială şi emoţională 
reprezintă elementul activ din programele şcolare care 
îmbunătăţesc capacitatea de învăţare a copilului. Dacă 
îi ajutăm pe copii să îşi îmbunătăţească conştiinţa de 

sine şi încrederea în sine, să îşi controleze emoţiile 
şi impulsurile supărătoare şi să-şi dezvolte empatia, 
răsplata lor nu va consta doar într-un comportament 
îmbunătăţit, ci şi în performanţe academice.
Pentru asigurarea unei dezvoltări socio-emoţionale a 
copiilor, este necesar ca  activitatea cadrului didactic 
să cuprindă acțiuni la grupă/clasă, care să asigure 
formarea şi dezvoltarea la copii a abilităţilor de 
interacţiune cu adulţii, cu copiii de vârste apropiate, 
de acceptare şi respectare a diversității, de formare a 
comportamentelor prosociale. Cadrului didactic îi 
revine sarcina să observe acţiunile şi comportamentele 
copiilor și să stabilească abilităţile pe care copiii nu le au 
formate şi care generează comportamente indezirabile 
la nivelul colectivului de copii sau al fiecărui copil în 
parte şi să-şi proiecteze săptămânal conţinuturi care să 
vină în sprijinul copilului pentru formarea, corectarea 
sau dezvoltarea abilităţilor identificate.
Programele de dezvoltare socio-emoțională pentru 
copii au un rol important pentru că reprezintă un 
mijloc de a preîntâmpina dereglările comportamentale 
și emoționale ulterioare, contribuie semnificativ la 
creșterea capacității de adaptare la cerințele școlare, 

ajută la dezvoltarea abilităților interpersonale care 
facilitează atingerea succesului și la dobândirea unor 
strategii care facilitează adaptarea la situațiile stresante.
La nivelul României au fost implementate mai multe 
programe care au ca obiectiv dezvoltarea inteligenței 
emoționale și sociale sub termenul de „Programe 
de Dezvoltare a Abilităților Sociale și Emoționale”. 
Acestea vizează formarea individului la orice etapă de 
vârstă, urmând principiul învăţării permanente, pe tot 
parcursul vieţii. Niciodată nu e prea târziu să devenim 
conştienţi de propriile emoţii şi sentimente, precum şi 
de perceperea emoțiilor celor din jur.
Învățarea socială și emoțională este ca o poliță de 
asigurare pentru o viață sănătoasă, pozitivă și de succes.

Un număr tot mai extins de cercetări relevă faptul că, ajutându-i pe copii să-și dezvolte de 
timpuriu în viață abilități sociale și emoționale eficiente, aceștia vor obține pe termen lung 
rezultate semnificative pozitive în privința sănătății și a stării lor de bine. Așadar, dacă copiii 
învață să-și exprime constructiv emoțiile și se angajează în relații benefice înainte și în timpul 
claselor primare, este mai probabil ca pe viitor să evite anxietatea, depresia, violența și alte 
probleme legate de sănătatea mintală.

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI 
SOCIO-EMOȚIONALE 

LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ ȘI 
ȘCOLARĂ MICĂ

BIBLIOGRAFIE 
1. Lantieri, L.( 2013).Dezvoltarea inteligentei emoționale a copiilor. 

Editura Curtea Veche, București
2. Shapiro, L.E.(2011).Limbajul secret al copiilor-Cum să-ți înțelegi mai 

bine copilul.Editura Trei, București



Revista Psihologos    |   4140    |   Revista Psihologos

te
or

ie

Decalajul înregistrat de un copil între nivelul achiziţiei 
limbajului expresiv şi receptiv în raport cu media 
categoriei de vârstă din care face parte, poartă numele de 
retard de limbaj sau întârziere în dezvoltarea limbajului. 
Cu toate că acest decalaj poate fi uneori uşor identificat 
de către familia copilului sau cadrele didactice, acest 

diagnostic de retard verbal trebuie să fie stabilit de către 
un specialist în domeniu. 
Aspectele esenţiale în identificarea retardului verbal 
implică atât dificultăţile cu care se confruntă copilul 
în ceea ce priveşte înţelegerea sensului mesajelor 
interlocutorilor, în special când vine vorba de sarcini 

complexe (retardul de limbaj receptiv), cât şi 
dificultăţile experimentate de către copil în emiterea 
mesajelor verbale (retardul de limbaj expresiv). 
Retardul de limbaj expresiv este o formă mai des 
întâlnită şi se caracterizează prin: mari dificultăţi 
de pronunţie a unui număr semnificativ de sunete; 
tulburări de pronunţie la nivelul cuvintelor polisilabice, 
şi la nivelul propoziţiilor; vocabular foarte sărac; 
comunicare preponderent nonverbală; dificultăți de 
coordonare, planificare și secvențiere a mișcărilor 
componentelor aparatului fonoarticulator (echilibrul 
inspir-expir, buze, limbă, maxilar); dificultăți majore 
de construire, de organizare logico-gramaticală a 
propoziției și de susținere a unei conversații.
Dacă retardul verbal apare în condiţiile unui nivel de 
dezvoltare intelectuală normală atunci recuperarea 
poate fi una completă, în cadrul şedintelor de terapie 
logopedică, şi cu implicarea activă a părinţilor. Însă, 
retardul verbal poate apărea şi ca o tulburare asociată 
ADHD-ului, tulburărilor din spectrul autist, deficitului 
intelectual sau de auz, mutismului psihogen, situaţie în 
care logopedul va elabora un plan de intervenţie care 
să ţină cont de aceste particularităţi psihodiagnostice. 
Intervenţia logopedică poate fi iniţiată în cazul 
retardului verbal începând cu vârsta de 3 ani şi 
trebuie să fie una susţinută, astfel încât decalajul să 
fie cât mai mult redus până la vârsta debutului şcolar. 
Terapia logopedică se desfăşoară în mod ludic, atractiv 
şi adaptat nivelului de dezvoltare a copilului, cu 

implicarea părinţilor în consolidarea achiziţiilor verbale 
rezultate în urma terapiei. 
Primele şedinţe de logopedie sunt destinate acomodării 
copilului cu specialistul, apoi se trece uşor prin exerciţii 
de miogimnastică, exerciţii de respiraţie, de emitere a 
sunetelor în ordinea în care ele sunt achiziţionate în mod 
natural de către copil, apoi după parcurgerea acestor 
etape se trece la însuşirea cuvintelor mono şi polisilabice 
din diverse domenii cum ar fi mobilier, jucării, culori, 
forme, mâncare, etc. Se intenţionează, de asemenea, să se 
facă tranziţia de la propoziţiile simple la cele dezvoltate 
înspre finalul terapiei. 
Procesul de recuperare poate fi lent, mai ales în prima 
parte a terapiei, motiv pentru care părinţii au nevoie 
de răbdare şi determinare în procesul de recuperare al 
copiilor. Pentru a-şi sprijini în mod eficient şi adecvat 
copiii în cadrul procesului terapeutic, părinţii pot să 
le citească poveşti zilnic; să comunice cât mai mult cu 
ei; să îi implice în activităţi casnice, ludice, educative; 
să se joace cât mai multe jocuri educative (LEGO, 
puzzle, încastrate cu animale, etc); să îi învețe diferite 
onomatopee, să limiteze timpul petrecut de copil la 
televizor, pe tabletă sau telefon.

Întârzierea în dezvoltarea limbajului sau retardul verbal reprezintă un aspect care necesită 
atenţia şi intervenţia cât mai timpurie a specialistului în vederea recuperării până la vârsta 
debutului şcolar, în strânsă colaborare cu părinţii, pentru asigurarea condiţiilor optime 
dezvoltării armonioase a copilului. Terapia logopedică este cea care asigură achiziţionarea 
unui nivel de dezvoltare a limbajului în acord cu vârsta cronologică a copilului, acest aspect 
fiind unul esenţial în toate domeniile dezvoltării psihice a acestuia: cognitiv, motivațional, 
social, afectiv, etc.

  Profesor consilier școlar Adriana Teodora Anghel, CJRAE Sibiu

ÎNTÂRZIEREA ÎN 
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI

BIBLIOGRAFIE 
1. Carolina Bodea Haţegan (2016) Logopedia. Terapia tulburărilor de 

limbaj. Structuri deschise, Editura Trei
2. Sursa imaginilor (copyright) https://www.dreamstime.com/



te
or

ie

42    |   Revista Psihologos Revista Psihologos    |   43

Pentru o bună comunicare orală, copilul trebuie să 
descopere semnificațiile și valoarea simbolurilor în 
cadrul relațiilor cu obiectele, cu lumea înconjurătoare, 
cu mediul natural și social. Mediul educațional școlar 
stimulează copilul pentru exersarea și folosirea adecvată 
a diverselor forme de comunicare necesare interacțiunii 
interpersonale și integrării sociale. Progresul se 

reflectă în achiziții privind volumul vocabularului, 
structurarea noțiunilor, înțelegerea sensului cuvintelor-
noțiuni, operarea cu criterii de clasificare și fluență 
verbală. Vorbirea apare ca ,,modalitate de formulare și 
vehiculare, după legi logico-gramaticale a simbolurilor 
și semnificațiilor în cadrul comunicării”  afirmă J. Piaget. 
Conștiința fonologică ,,include identificarea și 

manipularea unor părți mari ale limbajului oral” (Burlea 
2007, p.217), cum ar fi propoziția, cuvântul, silaba, 
rima, aliterația. Se referă la capacitatea persoanei de a 
utiliza sunetele vorbirii în cuvinte, cuprinzând acea arie 
cognitivă care permite înțelegerea structurii limbajului 
verbal și permite realizarea unor operații cu unitățile 
limbii, precum despărțirea propoziției în cuvinte, a 
cuvintelor în silabe, a silabelor în foneme, construirea 
de noi cuvinte prin eliminarea sau adăugarea de 
foneme/litere, silabe, cuvinte care pot rima, cuvinte 
cărora li se poate schimba forma după anumite reguli 
etc. Procesarea fonologică presupune dezvoltarea 
capacității de decodare fonologică conform nivelelor 
sistemului psiholingvistic ierarhizat de la simplu 
la complex: nivel lexical, sintactic, semantic sau 
pragmatic.
Conștiința fonologică se dezvoltă în mod natural și 
spontan la majoritatea copiilor însă există și situații 
în care specialiștii admit faptul că deficiențele de 
procesare fonologică îngreunează achiziționarea 
limbajului.  Pentru a emite corect un sunet, copilul 
trebuie să recepționeze corect atât sunetele emise de 
el, cât şi sunetele emise de alții. Procesarea fonologică 
poate fi deficitară datorită unor probleme perceptive-
auditive ce țin de caracteristicile fiziologice sau datorită 
unor deficiențe în dezvoltarea auzului fonematic și 
a capacității de analiză fonetică. Dacă componenta 
auditivă a sunetului nu este percepută corect, copilul 
nu va executa corect nici mişcările articulatorii şi 
fonatorii necesare articulării sunetului respectiv, 
omițându-l, deformându-l sau înlocuindu-l cu un sunet 
asemănător din punct de vedere acustic sau cu punct 
de articulare apropiat. Conștiința fonologică cuprinde: 
conștiința enunțului, conștiința cuvântului, conștiința 
rimei, conștiința silabei, conștiința fonemului. 
Nivelul de dezvoltare al conștiinței fonologice este un 
factor predictiv asupra succesului în achiziționarea 
citirii și scrierii.  În procesul educației, scrisul și cititul 
se deprind împreună, fiecare fiind suportul celuilalt. 
Odată cu învățarea scrierii se exersează și actul citirii 
pentru a verifica cele scrise. Citirea se poate asimila 
fără un exercițiu al scrierii, dar percepția vizuală a 
literelor se realizează mai bine atunci când se și scrie, 
se reproduc grafic formele literelor. În însușirea scris-
cititului relația fonem-grafem (lexem), este esențială. 
Scrierea se însușește prin transformarea fonemului 
în grafem, prin intermediul mecanismelor complexe 
în care sunt implicate procesele intelectuale, afective, 
emoționale, voliționale și elementele motrice. Lexemul 
dobândește semnificație când citirea lui îl transformă 
în fonem.
În citire sunt solicitate mecanismele vizuale, auditive, 
perceptiv-motorii, spațiale și temporale. S. Borel-

Maisonny afirma că actul lexic reprezintă capacitatea de 
a găsi sonorizarea corespunzătoare de sens a semnului 
grafic, capacitatea de a recunoaște, a interpreta simbolul 
lingvistic și capacitatea de a și-l aminti. Înțelegerea 
simbolului codificat solicită mecanismele intelectuale 
individuale, buna funcționare a sistemului vizual pentru 
identificarea, localizarea caracterelor scrise unele în 
raport cu altele precum și un sistem lingvistic ce primește 
de la un sistem vizual informația ce a fost analizată 
vizual și care este folosită pentru efectuarea de operații 
de natură lingvistică. Un deficit fonologic va produce 
reprezentări neclare, împiedicând atât asocierea literă-
sunet, cât și despărțirea cuvântului în silabe și sunete, 
deci decodarea lui la nivel fonologic. În aceste condiții, 
identificarea cuvântului și înțelegerea lui prin procesare 
cognitivă superioară devine improbabilă.
În scris, sistemul lingvistic transpune sistemul motor, 
succesiunea grafemelor ce trebuie produse. Este nevoie 
de coordonare și organizare a mișcărilor, de o corectă 
desfășurare a mișcărilor în spațiu și în timp. În învăţarea 
scrisului, copilul împarte cuvântul în silabe/ sunete și 
pentru a-l scrie trebuie să reproducă corect ordinea, 
succesivitatea acestora, să recompună grafic engrama 
sonoră a cuvântului. Orice deficit fonologic cum ar fi 
dificultatea de concretizare grafică a sunetului, prin 
grafem, sau de decodare a simbolului grafic în sunet, 
analiza şi sinteza fonematică deficitară, incapacitatea 
de a reproduce sunetele în succesiunea lor, percepția 
fonetică deficitară, va cauza tulburări de scriere.
Achiziția actului lexico-grafic presupune anumite 
condiții de dezvoltare fizică și senzorială, condiții 
afective și sociale, condiții legate de dezvoltarea funcțiilor 
simbolice, condiții legate de dezvoltarea limbajului oral, 
condiții legate de nivelul intelectual, condiții legate de 
perceperea spațială și temporală. Tulburările lexico-
grafice apar când aceste condiții nu sunt îndeplinite. 
Dezvoltarea conștiinței fonologice creează condiții 
favorabile formării deprinderilor de scris-citit. 
Înțelegerea structurii limbajului verbal și dobândirea 
de către copii a  capacității de manipulare a acestuia, 
diminuează incidența apariției tulburărilor lexico-
grafice. În acest context rolul conştiinţei fonologice este 
evident.

Cuvintele, semantica, vocabularul activ și pasiv, sunt învățate în mica copilărie. Procesul de 
dezvoltare a limbajului și a limbii sunt sincronizate între ele și se derulează firesc pe coordonate 
cronologice standard, ,,copilul ajunge prin logica acțiunii la logica gândirii”(afirmă Piaget) 
iar conștiința fonologică este un factor determinant în formarea limbajului oral și scris. 
Lucrarea de față prezintă sumar câteva informații teoretice, emise de specialiști în domeniu, 
care argumentează importanța stimulării dezvoltării conștiinței fonologice la copil.

  Profesor logoped Mirela Șerban, CJRAE Sibiu

ROLUL  CONȘTIINȚEI 
FONOLOGICE  ÎN  FORMAREA 

LIMBAJULUI  ORAL 
ȘI  LEXICO-GRAFIC
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1. Burlea G. – ,,Tulburările limbajului scris-citit”, Polirom, București 2007
2. Hațegan B. C., Talaș D. – „Fluența verbală – Direcții teoretice și 
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Ed. Univ. Aurel Vlaicu, 2007, Arad 



Revista Psihologos    |   4544    |   Revista Psihologos

te
or

ie

Conceptul Agile aplicat în prezent și în context 
educațional, este împrumutat din domeniul programării 
și face referire la diferite procese, metode și tehnici de 
lucru grupate în secvențe scurte de învățare, ce permit 
ajustarea rapidă, exersarea abilităților de a lucra în 
echipă, feedback constructiv și autonomie în învățare, 
focusul fiind centrat pe elevi.
Procesele Agile pot fi utilizate în contexte de învățare 
pentru a stimula învățarea colaborativă, bazată pe 
proiecte de echipă, învățarea axată pe nevoile elevilor și 
orientată spre scop. 
Metode și tehnici - Agile în Sala de Clasă:
• Discuții în grupuri mici
• Învățarea bazată pe rezolvarea de probleme
• Învățarea bazată pe cooperare
• Blended learning (învățarea mixtă)

Aspecte și practici Agile legate de predare – 
învățare:

• Managementul învățării în sala de clasă, proces de 
învățare centrat pe elevi

• Aspectul social (toți actorii relevanți în educație 
sunt implicați)

• Abordare de tip management de proiect - fiecare 
unitate de învățare e împărțită în secvențe de 
conținut specifice, dar nu neapărat în structuri 
de tip lecții cât în scopuri și finalități de învățare 
cu sens, practice și concrete, în care se aplică o 
abordare de tip management de proiect și procese 
Agile, care includ cicluri de învățare

Valorile Agile – The Agile Schools Manifesto, Peha 
(2011)
• Persoanele și interacțiunile primează în fața 

proceselor și instrumentelor
• Învățarea cu sens primează în fața măsurării 

nivelului de învățare
• Colaborarea tuturor actorilor relevanți în educatie 

(elevi, părinți, familia mai largă, personalul de 
predare și administrativ al școlii, consiliul de 
administrație, ONG-uri, autoritățile locale și 
Ministerul Educației) în fața negocierii constante

• Capacitatea de a răspunde la schimbare deasupra 
urmăririi unui plan

Învățarea de tip Agile este un proces adaptativ, 
construit în jurul poveștilor create de elevi în scopul 
învățării. Elevii lucrează în perechi și echipe organizate 
de ei, în cadrul cărora își oferă suport, feedback și învață 
unii de la ceilalți. Evaluările regulate se desfășoară prin 
prezentări de tip stand-up meeting (ex. Ce am reușit să 
realizez ieri? Ce îmi propun azi? Ce bariere pot întâlni 
în învățare? – atât la nivel individual cât și la nivel de 
echipe) și retrospective (discuții legate de obiectivele 
inițiale de învățare, ce a mers bine, ce nu a decurs 
conform planului, ce idei noi și acțiuni se propun), 
oferind momente de reflecție asupra procesului de 
învățare și deschidere spre schimbare și inovare acolo 
unde există oportunitatea. Elevii sunt încurajați să își 
dezvolte anumite abilități și să își bazeze învățarea 
apoi pe utilizarea acestora în contexte de viață legate 
de rezolvarea unor probleme reale. Profesorii au rol 
de antrenori și consilieri care ghidează învățarea 
elevilor într-un mod non-directiv, punând accentul pe 
învățarea cu sens și sensul învățării pentru elevi.

Procese Agile în Educație
• Cicluri de învățare scurte, (sprinturi de 2-3 

săptămâni cu finalități în funcție de scop), 
adaptative și repetitive, desfășurate în echipe de 
6-8 elevi, care implică creație și reflecție în context 
educațional

• Conceputul Scrum în școli – responsabilități 
clare delegate diferitelor categorii de personal din 
școală (de conducere – consiliu de administratie, 
director, director adj., didactic – profesori și 
învățători, didactic auxiliar – secretar, contabil, 
administrator, bibliotecar și nedidactic - mecanic, 
personal de curățenie), bazate pe analiza de nevoi 
și poveștile actorilor implicați, din care reies 

sarcinile de lucru, împărțite în activități organizate 
în serii de sprinturi cu termen de realizare specific. 
Poveștile utilizarorilor sunt colectate utilizând 
instrumente de tip – index cards și storyboards.

• Peha (2011) aplică conceptul de sprint – școlilor, 
lăsând loc de mai multă flexibilitate în învățare, 
înlocuind perioadele de învățare grupate pe luni și 
ani școlari în sprinturi scurte, care fac învățarea mai 
condensată, focusată și oferă elevilor posibilitatea 
să reflecteze mai mult, să se adapteze, învățarea 
fiind permanent remodelată, pe măsură ce elevii 
progresează, parcurg un sprint și trec la următorul, 
urmărind scopul învățării și obiectivele de învățare.

Tehnici Agile
• stand-up meetings, atât în clasă, cât și pentru 

personalul administrativ
• învățarea în perechi, pentru împărtășirea 

cunoștințelor și a experienței
• predarea în perechi interdisciplinare a câte doi 

profesori, de discipline diferite, care abordează un 
subiect comun mai complex

• poveștile utilizatorului, în cazul acesta elevul  În 
calitate de: elev, doresc să…nevoia elevului în raport 
cu conținutul relevant de învățare, pentru a putea…
scopul sau finalitatea secvenței de învățare, plan 
ce va fi detaliat în sarcini de lucru individuale și de 
echipă

• retrospective și feedback rapid
• învățarea prin colaborare în echipe
• metoda Crystal Clear (livrabile rapide și testarea 

lor, reflecție, îmbunătățire în baza feedback-ului și 
a comunicării, ștergerea informației care nu mai e 
relevantă, prototiparea). 

BIBLIOGRAFIE:
1. David Parsons, Kathryn MacCallum (2019), Agile and Lean Concepts 

for Teaching and Learning - Bringing Methodologies from Industry to 
the Classroom, Springer

2. https://medium.com/laboratoria/the-agile-classroom-embracing-an-
agile-mindset-in-education-ae0f19e801f3

Învățarea centrată pe elev, echipele colaborative, ciclurile scurte de învățare cu feedback 
intergrat, învățarea practică cu posibilitatea de a greşi şi a folosi acest lucru ca o oportunitate 
de creştere şi dezvoltare, sunt doar câteva dintre trăsăturile cheie ale şcolilor Agile, orientate 
spre performanța echipelor. Ce este Agile şi cum pot fi împrumutate anumite valori, metode 
şi practici din domeniul programării în sala de clasă pentru o învățare eficientă, puteți afla 
în cele ce urmează.

  Profesor consilier școlar Cristina Toader, CJRAE Sibiu

EDUCAȚIA ÎN LUME, AGILE  
DE LA PROGRAMARE ÎN SALA DE CLASĂ

ȘCOLI AGILE ÎN LUME: SUA, BRAZILIA, INDIA, PERU, 
AUSTRALIA, OLANDA
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Tinerii şi copiii au un ritm de asimilare 
mintală şi o extindere a abilităţilor de care 
dispun foarte alert, toate aceste datorându-
se accesului la noile tehnologii multimedia, 

accesului la internet şi a orientărilor moderne 
ale programelor şcolare care vizează formarea 
de capacităţi şi deprinderi odată cu asimilarea 
cunoştinţelor necesare demersului de învăţare. Auzim 
tot mai des sintagma – prăpastia dintre generaţii – 
care, se pare, devine tot mai pregnantă. Bunicii şi 
chiar părinţii sunt surprinşi şi realizează că nu mai 
pot ţine ritmul cu nepoţii/copiii lor. Unii părinţi se 
simt dezarmaţi faţă în faţă cu noile tehnologii, iar 
bunicii se simt daţi la o parte în favoarea tabletei, 
computerului sau telefoanelor de ultimă generaţie. 
Dar oare nu există o soluţie comună? O soluţie care 
să îmbunătăţescă calitatea relaţiilor dintre generaţii? 
Răspunsul este simplu şi foarte la îndemână: învăţarea 
intergeneraţională – o resursă puţin utilizată şi 
exploatată în cadrul sistemului de învăţământ din 
România. 
Acest tip de învăţare poate aduce beneficii reale 
tuturor categoriilor de vârstă implicate:
• pentru copii, interacţiunea cu adultul dezvoltă 

abilităţile de socializare, de comunicare şi de 
conectare la valorile şi tradiţiile socio-culturale;

• pentru adulţi, această interacţiune poate oferi 
oportunităţi de învăţare şi dezvoltare a abilităţilor 
de lucru cu noile tehnologii, se pot conecta 
direct la preocupările copiilor lor beneficiind 
astfel de o capacitate crescută de cunoaştere şi 
interacţionare;

• beneficiile pentru comunitate pot fi semnificative 
pentru că acest tip de învăţare aduce împreună 
diverse categorii de vârstă care colaborează şi 
fac schimb de cunoştinţe care pot constitui o 
adevărată resursă de dezvoltare comunitară.

Acestă colaborare poate avea loc la nivelul şcolii, prin 

activităţi comune bunici-părinţi-copii facilitate de 
învăţători/profesori, care pot cuprinde:
1. Cursuri de informatică şi operare PC – aceste 

cursuri oferă nepoţilor/copiilor posibilitatea de a-i 
învăţa pe bunici/părinţi cunoştinţele de bază în 
operarea datelor cu ajutorul computerului;

2. Albumul familiei – activitate în care părinţii 
şi bunicii pot să aducă fotografii semnificative 
care să reprezinte istoria familiei şi să răspundă 
întrebărilor puse de copii pentru ca aceştia să 
poată descoperi cât mai multe despre trecutul şi 
rădăcinile lor.

3. Lectură şi teatru – aceste activităţi sunt foarte uşor 
de implementat, sunt distractive şi implică resurse 
minime; ”Bunicul ne citeşte…”, ”Moş Crăciun 
pentru părinţi” sau mici scenete pentru serbare cu 
implicarea în rol, alături de copii, a părinţilor care 
doresc să participe, pot fi un exemplu de activităţi 
intergeneraţionale.

4. Ateliere de lucru pe diferite teme cu echipe 
constituite din membrii unei familii.

5. ”Invăţăm de la copii” – poate fi o activitate în 
care părinţii/bunicii pot învăţa cum se realizează 
un origami, un colaj sau jucării din materiale 
reciclabile.

6. ”Costumul popular” sau ”Colinde de demult” pot 
constitui um material valoros de învăţare pentru 
copii.

Prin aceste activităţi putem imprima o dinamică nouă 
în domeniul educației care poate dobândi în timp o 
recunoaștere a valorii sale: practica de învățare între 
generații. Aceste activităţi de tip pereche – copii și 
părinţi/bunici – împlicarea lor în activități autentice 
de promovare a demersului civic și de conectare 
socială pot aduce un plus de valoare familiei, şcolii şi 
comunităţii.

BIBLIOGRAFIE

Intergenerational Learning (2012) – eTwinning learning events

  Profesor consilier școlar dr. Valeria Ecaterina Purcia, CJRAE Sibiu

ÎNVĂŢAREA 
INTERGENERAŢIONALĂ
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„ Trei iepurași se plimbau prin pădure. La un 
moment dat, unul dintre ei cade într-o groapă 
destul de adâncă. Cei doi iepurași de pe margine 
au început să strige:

- Vai, acolo o să rămâi, nu o să reușești niciodată!
Iepurașul căzut în groapă începu să se căznească să 
iasă. Începu să se zbată și să se agațe de margini în 
dorința disperată de a ieși din groapă.
Cei doi iepurași rămași la suprafață, niciodată nu mai 
văzuseră un asemenea necaz și erau siguri că iepurașul 
căzut nu o să reușească niciodată, astfel au continuat 
să-i spună iepurașului:
- Nu o să reușești niciodată!
Pe măsură ce iepurașul încerca mai mult, ei repetau 
același lucru, se agitau și mai tare și îi spuneau că nu o 
să reușească niciodată!
După zece minute în șir de strigături și încercări, 
iepurașul reuși să iasă.
O așa grozăvie iepurașii nu mai văzuseră până atunci 
și-l întrebară:
- Vai iepurașule, dar cum ai reușit?
- Am reușit!
- Ai reușit, dar cum?
- Am reușit!
- Măi iepurașule, tu nu înțelegi ce spunem?
- Am reușit și vă mulțumesc pentru încurajări, fără voi 
nu aș fi reușit niciodată!
Iepurașul nostru cel căzut în groapă era surd. El nu 
auzise cuvintele nici o clipă și a interpretat strigătele și 
agitația de pe marginea gropii drept încurajări.” 
 Cuvintele au o mare influență asupra lumii noastre 
interioare. Ele determină formarea unor structuri 

mentale interne, numite convingeri, care ne oferă 
o orientare asupra modului în care ar trebui să ne 
comportăm cel mai bine. Astfel, convingerile, pot 
servi ca un ”motor” pentru a ne atinge obiectivele și 
dorințele sau ne pot limita oportunitățile de dezvoltare. 
La vârsta copilăriei, nu suntem conștienți de influența 
credințelor asupra propriului comportament. Chiar și 
ca adulți uităm acest mecanism în viața cotidiană și 
folosim limbajul cu neglijență față de copii. Ilustrarea 
anterioară demonstrează cât de repede se poate forma 
o convingere.
 Fără eforturi prea mari, prin limbaj, putem să 
contribuim la formarea unor convingeri de eficacitate 
la copii și la promovarea forței interioare.
 Iată câteva mesaje care duc la formarea unor credințe 
specifice:
„Atenție! Fii atent!” crează convingerea ”Lumea este 
periculoasă, ar trebui să fii mai prudent!”
”Nu este suficient! Se poate face și mai bine!” conduce 
la credința ”Trebuie să fii perfect!”
„Haide, grăbește-te!” determină convingerea ”Nu ai 
timp, ești prea lent!”
 Mesajele verbale de diferite tipuri influențează 
autoeficacitatea care ”devine un determinant și 
un predictor puternic al nivelului performanțelor 
individului”. 
 A încuraja prin cuvinte este cea mai mare măiestrie în 
susținerea dezvoltării unei persoane.

BIBLIOGRAFIE:

1. Gândul de dimineață, (2020) Sola Scriptura 
2. Gabriela Lemeni, Mircea Miclea  (coordonatori) –(2004)-Consiliere 

și orientare, ghid de educație pentru carieră; Editura ASCR; Cluj-
Napoca 

Ai fost vreodată încurajat de mesajele pe care le-ai primit și astfel ai hotărât  să mergi 
mai departe în atingerea obiectivelor tale? Cuvintele de încurajare au efecte pozitive 
în viața oamenilor. Articolul acesta ne ajută să descoperim influența cuvintelor în 
formarea unor convingeri cu privire la eficacitatea proprie.

PUTEREA CUVINTELOR
  Profesor consilier școlar CARLA FIAT, CJRAE Sibiu
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La copiii cu CES capacitățile de înțelegere și 
comunicare înregistrează un progres mai 
lent față de copiii cu intelect tipic. Deși prin 
stimulare și activități de antrenare verbală 

intensivă aceștia capată posibilități mai mari în 
exprimarea conținutului activității mentale, însă atât 
comunicarea orală cât și cea lexico-grafică rămâne 
impregnată de aspecte emoțional-afective ce se produc 
în detrimentul cogniției.
Multe din metodele și procedeele utilizate pentru 
achiziția scris-cititului se pot efectua sub formă de joc 
în funcție de vârsta subiectului, li se poate imprima un 
caracter de distracție-relaxare care ajută la înlăturarea 
oboselii și motivarea rămânerii în sarcină. Pornind de 
la exerciții cu caracter general se vine în sprijinul 
terapiei specifice și copilul dobândește abilități menite 
să stimuleze și să dezvolte unele componente ale 
activității implicate în achiziția corectă a scris-cititului. 
Exerciții pentru dezvoltarea musculaturii degetelor 
și a mâinii   
Aceste exerciții au o importanță deosebită pentru 
formarea mișcărilor fine ale degetelor și mâinilor, 
ceea ce contribuie la o mai bună ținere în mână a 
instrumentului de scris, la evitarea oboselii și la 
alunecarea facilă pe foaia de scris, iar ca efect, ele duc 
la creșterea vitezei acțiunii și adoptarea unei scrieri 
“silențioase”. Îmbinate cu adoptarea poziției corecte 

a întregului corp, exercițiile presupun închiderea 
și deschiderea ritmică a pumnului, apropierea și 
îndepărtarea alternativă și ritmică a degetelor, mișcarea 
degetelor prin imitarea cântatului la fluier sau la pian, 
trasarea cu degetul, în aer, a literelor; decuparea și 
colorarea literelor; trasarea cu degetul, pe o sticlă, a 
literelor; strângerea ritmică a dinamometrului sau 
a unei mingi de cauciuc; scrierea grafemelor după 
conturul model; desenarea diferitelor figuri geometrice 
ori trasarea contururilor lor; modelajul în lut sau 
plastilină.
Exerciții pentru dezvoltarea auzului fonematic
Auzul fonematic se referă la capacitatea de a identifica 
și diferenția sunetele/ fonemele limbii, de a asocia 
sunetul cu poziția articulatorie corectă, conștientizarea 
elementelor implicate în emitere (buze, limbă, etc 
precum și corzi vocale). Pentru corectarea tulburărilor 
lexico-grafice e important să se formeze copiilor 
capacitatea de a distinge între sunet și literă, între 
sunet și reprezentarea sa grafică. Dezvoltarea auzului 
fonematic la copiii cu intelect de limită, se poate face 
sub formă de joc, prin recitarea cu intonație a unor 
poezioare scurte sau prin ghicirea vocii unor copii 
pe care nu-i vede. Folosirea cuvintelor paronime ( 
tuș-duș, spate-spade, roate-roade, tata-data, vata-fata, 
var-far, vag-fag, vină-fină, lac-rac) este eficace la toate 
vârstele. Aceasta contribuie la diferențierea sunetelor 

asemănătoare fonetic dar și ca pronunție (poziționare 
asemănătoare  a aparatului fonoarticulator) și au rol 
și în diferențierea grafemelor ce au structuri optice 
apropiate.
Exerciții pentru dezvolarea psiho-motricității    
În însușirea scris-cititului, formarea corectă a 
deprinderilor de orientare și structurare spațială 
devine o condiție pentru trasarea semnelor grafice 
și urmărirea succesiunii desfășurării literelor în 
cuvinte, a cuvintelor în fraze, a succesiunii rândurilor 
și repetarea spațiilor între ele. Se pot folosi și exerciții 
de fixare a schemei corporale. Numirea elementelor 
corporale precum și folosirea noțiunilor ce orientează 
în spațiu sunt foarte importante la copiii cu CES 
întrucât vocabularul activ dezvoltat în această direcție 
îi va ajuta să se conformeze indicațiilor spațiale ce 
ajută la trasarea/ succesiunea grafismelor.

Exerciții de conștientizare fonologică
În învățarea scris-cititului se pot folosi exerciții de 
conștientizare fonologică, de comparare a cuvintelor 
asemănătoare acustic, de analiză a schimbărilor 
survenite în conținutul semantic al acestora atunci 
când se modifică o literă/ silabă din componența 
cuvântului sau se înlocuiește un cuvânt în cadrul unei 
propoziții. 
În terapie dislexo-disgrafiei se realizează intens 
exerciții de pronunție și asociere a fonemelor cu 
semnele grafice corespunzătoare, se fac precizări  
privind asemănările și deosebirile dintre literele de 
tipar și reprezentarea lor grafică de mână, alegerea 
și diferențierea sunetelor și literelor asemănătoare 
acustico-optic din cuvinte, formarea de cuvinte 
din litere și sunete ce pot fi confundate, sublinierea 
literelor asemănătoare dintr-un text, perceperea 
tactil- kinestezică în relief a grafemelor asemănătoare, 
pronunțarea unui sunet și găsirea lui în text, analiza 
fonetică a cuvântului înaintea scrierii acestuia.
Dintre metodele și procedeele importante în corectarea 
dislexo-disgrafiei putem aminti următoarele:
• citirea imaginilor izolate și în suită - dezvoltă 

gustul cititului și poate fi apreciată ca etapa 
premergătoare procesului de instruire ce conține 
elemente de organizare a activității mintale.

• citit-scrisul selectiv - metodă care trezește 
interesul copilului și-i stimulează motivația 
pentru desăvârșirea acțiunii; se realizează printr-
un efort și îmbracă forma activității plăcut- 
distractive; atenția logopatului este centrată pe 
o anumită categorie de cuvinte, litere și grafeme, 

învață să le diferențieze de altele și să depună 
eforturi pentru a le reproduce corect.

• citirea simultană și scrisul sub control - subiectul 
citește în acelasi timp cu logopedul, scrie sub 
supravegherea nemijlocită a acestuia. Astfel imită 
modelul și fiecare greșeală este corectată pe loc.  Cu 
timpul, subiectul învață să se auto-controleze și să 
devină conștient în raport cu propria sa activitate, 
ca și modelul corect.

• citirea și scrierea în pereche - metoda determină 
rezultate pozitive și datorită menținerii situației 
tensionale, a formării-dezvoltării motivației 
competiționale și a satisfacției pentru succesul 
împlinit. Pentru logopații cu deficit de intelect, este 
și mai indicată o asemenea metodă; ea are darul și 
de a contribui și la înlăturarea negativismului față 
de activitatea de scris-citit. 

• exerciții de copiere, dictare și compunere- 
copierea contribuie la realizarea deprinderilor 
motorii și la obișnuirea cu forma grafemelor și cu 
diferențele dintre ele; dictarea este mai dificilă 
pentru logopat decât copierea- este indicat ca textul 
să nu conțină cuvinte necunoscute, iar acelea care 
sunt mai dificile să fie explicate în prealabil. 

Ca orice altă tulburare de vorbire, dislexo- disgrafia 
odată instalată  determină o stare de neliniște și teama 
de insucces, de penibilitate și de subapreciere, ceea ce 
îl face pe subiectul cu CES integrat în învățământul de 
masă, să trăiască momente stresante. Pentru înlăturarea 
acestor comportamente, cel mai eficace procedeu este 
cel al psihoterapiei. Organizarea activităților logopedice 
corectiv-recuperative sub formă de joc (joc de rol), 
urmărește atât exersarea abilităților de comunicare 
orală (lexico-grafică uneori) precum și înlăturarea 
sentimentului de inferioritate instalat.  Odată cu 
corectarea disgrafiei și dislexiei, se realizeză dezvoltarea 
și stimularea întregii activități psihice, profesorul 
logoped fiind direct implicat alături de ceilalți specialiști 
în educație în efortul de obținere a reușitei, adaptării și 
integrării școlare a copiilor cu CES. 

Comunicarea se dezvoltă în corelație cu celelalte funcții psihice și odată cu dezvoltarea 
comunicării verbale, limbajul îndeplinește funcția de organizare a activității psihice. Prezentul 
articol face referire la formarea abilităților de comunicare lexico-grafică și prezintă pe scurt 
câteva metode și procedee de ameliorare a dificultăților ce le pot întâmpina copiii cu CES.

  Profesor Logoped Emilia anișoara Boldoșan, CJRAE Sibiu
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Una dintre cele mai mari provocări ale muncii de 
logoped este menținerea focalizării, menținerea în 
sarcină a copilului pe parcursul exersării. Provocarea 
este ca acești copii să lucreze cu plăcere; să se „joace” 
de fapt, fără a-și da seama că au îndeplinit sarcinile 
propuse. 
 Scopul utilizării jocurilor educaționale online îl 
constituie îmbunătățirea și eficientizarea, cât și 
creșterea calității procesului instructiv-educativ atât 
pentru beneficiarii direcți, cât și pentru cei indirecți 
ai serviciilor educaționale (elevi, părinți, cadre 
didactice din unitățile de învățământ și comunitatea 
locală). Astfel, pentru exersarea logopedică sincron 
și asincron, cât și pentru continuarea exersării acasă 

într-o formă plăcută și utilă sunt puse la dispoziția 
copiilor, a părinților și a cadrelor didactice interesate 
o serie de materiale logopedice. Aceste materiale sunt 
accesibile în mod gratuit de pe orice tip de dispozitiv 
electronic (telefon, tabletă, calculator) oferind prilejuri 
de exersare online a limbajului într-un mod plăcut și 
atractiv pentru copii, adaptat cerințelor actuale.
Adaptarea jocurilor pentru terapia logopedică online 
s-a realizat ca modalitate de evaluare și intervenție la 
nivel motric, nivel fonologic, nivel semantic și sintactic 
cât și la nivel lexo-grafic. În continuare sunt oferite 
exemple de materiale construite pentru intervenția 
logopedică desfășurată online.

• Evaluare și intervenție la nivelul motric: 
Joc: „Ruleta amuzantă/a provocărilor!”  
https://wordwall.net/ro/resource/2105146

• Evaluare și intervenție la nivel fonologic: 
Joc: „Viețuitoare cu sunetul „L”; Ce este acesta? 
Pronunță pe silabe! Accentuează-l pe L!”  
ht tps://wordwa l l .net/play/276 4/548/3 4 6  
Joc: „Pronunță și țintește cârtița cu R!”  https://
wordwall.net/play/1048/802/755

• Evaluare și intervenție la nivel semantic: 
Joc: „Categorii: Ce nu se potrivește?”  
ht t ps://wordwa l l .net/play/16 4 4/129/273  
Joc: „Asocieri: obiectele și utilitatea lor” 
ht t ps ://wordwa l l .net/play/25 47/979/4 41 
Joc: „Învață noțiuni opuse/Antonime cu MAIMU!”  
ht t ps ://wordwa l l .net/play/2316/10 6/325  
Joc: „Noțiuni spațiale: Unde se află mingea?” 
https://wordwall.net/play/1336/542/332

• Intervenție la nivel morfo-sintactic:  
Joc „Descrierea persoanelor: Ghici ce copil e?” 
https://wordwall.net/play/2323/782/464

• Intervenție la nivel lexo-grafic:  
Joc: „Cunoști alfabetul?/ Alege litera mică de tipar!”  
ht t ps ://wordwa l l .net/play/258 4/887/767  
Joc: „Cu ce sunet începe numele meu?/ Animalele 
domestice și sălbatice” https://wordwall.net 
play/1643/695/379

Prin intermediul acestor jocuri educaționale copiii 
își dezvoltă  vocabularul,  exersează  structura 
propozițională, scrierea și citirea, își consolidează 
sunetele deja emise, iar la finalul jocurilor, ei primesc 
feedback sub forma răspunsurilor corecte. Ca și 
modalitate de motivare și de stimulare apare înscrierea 
pe ,,Leaderboard,, copilul având posibilitatea de 
îmbunătățire a timpilor de lucru, de observare a 
progresului pe măsura exersării. 
Efectul utilizării materialelor cu obiective vizând 
exersarea limbajului, a jocurilor online în cadrul terapiei 
logopedice îl constituie: relaționarea pozitivă, nivelul 
atențional crescut, progrese la nivelul motric, fonologic, 
semantic, morfo-sintactic și lexo-grafic.

Pe fundalul pandemiei de Coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile, profesorii 
din România au fost provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: 
învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile progresăm împreună 
și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. Astfel, 
profesorii logopezi și consilieri școlari din cadrul CJRAE Sibiu adaptează jocurile ONLINE 
pentru evaluarea și intervenția logopedică și pentru consilierea școlară. 

  Profesor logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu

LOGOPEDIE 
PRIN JOC ONLINE
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 În ultimii 20 de ani, specialiștii (psihologi, medici 
psihiatrii, neurologi) au observat că viteza gândirii s-a 
schimbat. În tot ceea ce facem urmărim să finalizăm 
sau să rezolvăm totul cât mai repede posibil, uneori 
indiferent de rezultatele obținute. Aparent suntem 
într-o continuă cursă contra cronometru în tot ceea 
ce întreprindem. Ținând cont că majoritatea copiilor 
născuți în așa numita ”eră digitală”, au la dispoziție 
diverse device-uri de la cele mai fragede vârste, efectul 
utilizării lor dezvoltă activitatea emisferei cerebrale 
drepte, răspunzătoare de activitatea și atitudinea pur 
emoţională – adică reacţie fără analiză și gândire 
îndelungată. În același timp emisfera cerebrală 
stângă – cea răspunzătoare de gândirea critică – este 
substimulată sau chiar inhibată. 
Mai mult, pe măsură ce imaginea ocupă tot mai 
mult loc în viaţa omului, capacitatea de înţelegere și 
folosire a informaţiei sonore și mai ales a celei scrise, 

scade iar rezultatele directe și indirecte ale acestui 
fapt sunt  îngrijorătoare. Diverși medici psihiatrii au 
observat dezvoltarea anumitor caracteristici specifice, 
precum sindromul gândirii accelerate, denumit astfel 
de psihiatrul Augusto Cury, care identifică anumite 
simptome din ce în ce mai comune copiilor de astăzi:
• dificultatea și chiar neputința de a duce la bun 

sfârșit activitatea începută;
• incapacitatea de a asculta și a urmări sau de a fi 

conectat cu adevărat la o activitate;
• lipsă de concentrare și focusare a atenției;
• tendința de a vorbi înainte de a gândi și fără ca 

interlocutorul să fii finalizat ideea expusă;
• trecerea rapidă de la o activitate la alta, alternare 

fără înțelegere și aprofundare;
• tulburări de comunicare manifestate prin vorbire 

rapidă, deseori incoerentă, datorită amalgamului 
de idei ce îi vin fără încetare, aflându-se într-un 

continuu brainstorming;
• dependența de ecrane sub diversele lor forme  

coroborată cu stări alternative de la insomnie la 
cele de somnolență.

Sindromul deficitului de atenție și hiperactivității 
înseamnă mult mai mult. Important este de știut că 
există două tipuri de ADHD:
1. ADHD în care predomina neatenția 

- mai frecvent în cazul fetelor.  
Presupune un șablon consistent și vizibil de 
dificultăți de concentrare a atenției de lucru, în 
special la sarcinile care implică un efort mental 
mai consistent (cum sunt sarcinile școlare), 
distractibilitate, superficialitate și neglijență în 
privința bunurilor personale și a activităților de 
realizat, de asemenea, dificultăți în a înțelege 
instrucțiunile verbale complexe și în a rămâne la 
subiect în timpul unei conversații coroborată cu 
dificultăți în a povesti coerent o întâmplare etc.

2. ADHD în care predomina hiperactivitatea 
și impulsivitatea - mai frecvent la băieți.  
Implica o activitate motorie excesivă, o stare 
permanentă de agitație, vorbit excesiv, lipsa 
răbdării și incapacitatea de a amâna gratificarea, 
nevoia de a primi pe loc ceea ce își dorește, 
asumarea unor comportamente riscante, deseori 
fără o anticipare corectă a consecințelor sau a 
pericolelor implicate, probleme de disciplină, atât 
în familie cât și la școală etc.

3. ADHD de tip mixt. De multe ori, copilul prezinta 
toate cele trei elemente descriptive ale acestei 
tulburări și anume: hiperactivitate, impulsivitate 
și neatenție, cu grade de severitate diferite în 
funcție de vârstă, gen, condiții și circumstanțe 
favorizante sau inhibante ale mediului bio-social 
și educațional în care trăiește.

4. În ceea ce privește genul proxim și diferența 
specifică între sindromul gândirii accelerate și 
ADHD, se pot nota multe elemente și simptome 
comune în cele două tipuri de sindroame, pe 
alocuri par a manifesta aceleași caracteristici, însă 
diferența specifică constă în faptul că ADHD-ul 
are o componentă genetică determinantă și poate 
fi diagnosticat doar de către medici specialiști, 
fiind o dereglare a neuro-mediatorilor (nivelul de 
dopamină, serotonină, adrenalină, oxitocină, etc.) 
ceea ce ține de domeniul psihiatriei; pe când cel 
de-al doilea sindrom are o dimensiune etiologică 

de tip educațional și depinde mult de circumstanțele 
de mediu în care a fost crescut și educat copilul, 
fiind strict o chestiune de stimulare sau mai bine zis, 
suprastimulare informațională datorată accesului 
tot mai larg și mai frecvent la mijloace media 
(telefon, tabletă, calculator, televizor, etc).

Profesorul Augusto Curry propune, în cartea ,,Părinți 
străluciți, profesori fascinanți”, câteva metode de 
intervenție și diminuare a simptomelor specifice 
sindromului gândirii accelerate:
• - Muzica ambientală în sala de curs - (lăsată 

în surdină, abia sesizabilă, ar putea avea unele 
efecte de relaxare și calmare a neliniștii precum și 
îmbunătățirea focusării/concentrării);

• - Așezarea în cerc sau în ”U” - poate avea ca efect 
dezvoltarea implicării directe, promovarea educației 
participative și chiar transmiterea sentimentului de 
importanță individualizată;

• - Expunerea prin dialog - are ca scop dezvoltarea 
gândirii critice, promovarea dezbaterii de idei, 
dezvoltarea stimei de sine prin acordarea încrederii 
și participării directe a elevului;

• - Pedagogia afectivă -  umanizarea/exprimarea 
emoțiilor în mod liber și direct, îmbrăcarea cu 
afectivitate a ideilor și a dialogurilor efectuate, 
dezvoltarea comunicării și socializării;

• - Educarea respectului de sine – prin implicarea 
elevilor în rezolvarea unor situații problematice (de 
natura educațională sau conflictual-relațională) 
are ca scop rezolvarea conflictelor din clasa și 
promovarea cooperării prin metoda limbajului 
asertiv.

Profesorii știu că experiențele cu încărcătura afectivă 
specială se înregistrează cu prioritate și mai profund 
în memoria selectivă a elevilor și numai ele crează 
modificări cerebrale masive și ireversibile capabile să 
ducă elevul în zona proximă de dezvoltare și chiar să 
contribuie la transformarea personalității lor- de aceea, 
ei prezintă totdeauna informațiile în lumina și contextul 
info-afectivității.
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Cunoașterea genului proxim și a diferenței specifice între cele două sindroame ne vor ajuta 
să le recunoaștem și să le distingem mai bine, astfel încât să reducem confuziile și tendințele 
de etichetare (uneori chiar diagnosticare) a elevilor la primele caracteristici identificate. 
Deși pot avea deseori trăsături și simptome asemănătoare, ele diferă atât în ceea ce privește 
cauza și etiologia lor, cât și modul de prevenire, intervenție și tratare atât din punct de vedere 
medical, cât și psiho-educațional.

  Profesor consilier școlar Sergiu F. Bădescu, CJRAE Sibiu

SINDROMUL GÂNDIRII 
ACCELERATE 

ȘI SINDROMUL 
DEFICITULUI DE ATENȚIE ȘI 

HIPERACTIVITĂȚII
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modelajele sunt unele dintre activitățile 
preferate de copii la vârsta preșcolară și 
școlară mică. La această vârstă, copiii 

acumulează numeroase informații, iar modul în care 
se realizează acest lucru este foarte important pentru 
formarea ulterioară a personalității copilului. Fiecare 
acțiune duce la dobândirea de cunoștințe și abilități, 
iar acest fapt face din vârsta copilăriei o perioadă foarte 
importantă în dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Dacă reușim să transmitem copiilor latura distractivă, 
interactivă  și provocatoare a explorării mediului din 
jur, atunci putem considera acțiunile noastre ca având 
un caracter preventiv pentru diferitele probleme și 
tulburări pe care copiii le pot dezvolta în perioadele 
de vârstă următoare. 
Este important să îi antrenăm pe copii în activități 
precum desenul, modelajul, jocul, povestirea și, mai 
ales, este important să le oferim un feedback de fiecare 
dată când se implică într-o activitate. Feedback-ul 
trebuie să conțină apreciere despre modul în care 
copilul s-a implicat în activitate, despre informațiile 
pe care a reușit să le acumuleze și despre caracterul 
distractiv pe care poate să îl aibă învățarea. 
Să ne reamintim că alternativa pedagogică Waldorf 
promovează art-terapia: modelajul, desenul cu cretă, 
cioplitul în lemn, tricotatul, cusutul, filtuitul cu lână 
udă (filtuitul este o formă de artă ce sporește atenția 
și concentrarea, precum și motricitatea fină). De 
asemenea, în viziunea lor,  joaca afară, pe orice tip 
de vreme: bușteni, cioturi, băltoace, frunze, ghinde și 
bețe devin rachete, poduri, castele și comori. Aceste 
activități stimulează imaginația copilului, îi dezvoltă 
gândirea critică, motricitatea și simțul tactil.

 Jocul, meloterapia, biblioterapia, art–terapia prezintă 
numeroase beneficii prin utilizarea lor în consilierea 
copiilor. Fiecare din acestea aduce în discuție utilizarea 
unor instrumente îndrăgite de copii, mai ales la vârsta 
preșcolară și școlară mică. Art-terapia, spre exemplu,  
folosește activități creative precum desenul, pictura 
sau sculptura pentru a îmbunătăți bunăstarea fizică, 
mentală și emoțională. Art-terapia este adesea folosită 
pentru a reduce stresul sau anxietatea, a explora 
sentimentele complexe, a gestiona efectele secundare și 
a îmbunătăți calitatea vieții.  Datorită acestor beneficii, 
art-terapia este  folosită  în consilierea copiilor, fiind o 
sursă bogată de informații pentru cunoașterea copilului. 
În cea mai recentă activitate, am folosit art-terapia 
pentru o activitate ce viza dezvoltarea emoțională și 
promovarea stării de bine într-un an ,,altfel” privind 
școala. Am ales o bufniță, pe care fiecare copil a 
personalizat-o după propria creativitate. Au avut 
libertate în alegerea culorilor deoarece au susținut cu 
tărie că o școală vie și colorată îi face să se simtă bine de 
la începutul zilei.  Lângă bufnița personalizată au fost 
încurajați să noteze câteva persoane/lucruri care îi fac 
fericiți. 
Și pentru că lucrurile dragi se țin aproape, fiecare 
bufniță stă lipită pe banca elevului alături de lucrurile 
care îi fac fericiți. 
Vă arătăm câteva poze dintr-o zi plină de zâmbete 
esențiale pentru o stare de bine.

BIBLIOGRAFIE 
1. Ioana Drugaș(2010) -101 aplicații art-terapeutice în consilierea 

copiilor, Editura Primus. 

Arta este unul din mijloacele de comunicare primară a omului și, încă din vremuri antice, 
el a folosit arta ca mijloc de sublimare a instinctelor primare. Orice crează cineva (pictând, 
sculptând, desenând ), este un mesaj nonverbal de la cel care creaza despre el și sinele său, și 
despre experientele pe care le-a avut în această lume. Dacă reușim să transmitem copiilor 
latura distractivă, interactivă  și provocatoare a explorării mediului din jur, atunci putem 
considera acțiunile noastre ca având un caracter preventiv pentru diferitele probleme 
și tulburări pe care copiii le pot dezvolta în periodele de vârstă următoare.  Un articol 
despre arta ca mijloc de cunoaștere și autocunoaștere, ca mijloc de consiliere a copiilor și ca 
promovare a stării de bine !

  Profesor consilier școlar Ioana Maria Barbu, CJRAE Sibiu

CONSILIEREA COPIILOR 
ȘI ART-TERAPIA
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De ce este importantă memoria de lucru în procesul 
de învăţare?
Putem aduce în discuţie următoarea comparaţie: la 
fel ca şi computerele care diferă în funcţie de RAM, 
capacitatea WM, variază de la o persoană la alta. Putem 
evidenţia acest lucru în momentul când oferim aceleaşi 
instrucţiuni verbale la copii iar aceştia vor reacţiona 
diferit. De multe ori copiii pot abandona sarcinile cu 
totul nu pentru că sunt leneşi sau necooperanţi, ci 
pentru simplu fapt că au pierdut firul a ceea ce trebuia 
realizat.
De exemplu: “Vă rog să-mi daţi creionul roșu, apoi 
ridicaţi guma de șters albastră și depozitaţi-o în cutia 
verde.”Unii copii vor găsi acest lucru relativ ușor de 
realizat. Alții încearcă să îndeplinească instrucțiunile, 
dar vor pierde din detalii de-a lungul drumului.
Acest lucru duce la probleme în sala de clasă. Copiii 
cu capacitate redusă WM pot arăta ca fiind neatenţi. 
Ei comit adesea erori prin repetare sau sărind peste 
cuvinte, litere, cifre, sau paşii întregi ai unei sarcini 
de lucru. Problema apare în multe domenii diferite. 
Matematica este un domeniu ce ne vine imediat în 
minte, pentru că noi toți avem o experiență: încercarea 
de a face calcule “în capul nostru” etc. Dar capacitatea 
redusă WM afectează de asemenea limbajul. De 
exemplu, un copil cu o capacitate redusă WM poate cu 

greu să scrie propoziții. Începe să scrie propoziţia iar 
până să termine ceea ce are de scris, uită. De asemenea, 
au probleme cu înțelegerea textelor. În timp ce lucrează 
din greu pentru a decoda cuvinte scrise, el pierde pista 
de ansamblu “esenţa” textului. Copiii cu deficit de 
atenţie, tulburări de hiperactivitate au capacitate foarte 
scăzută WM, ei fiind impulsivi și hiperactivi.Tracy 
Alloway Packiam este cea care a revoluţionat acest 
lucru venind cu multe argumente şi sprijinul WM. Ea 
este o renumită cercetătoare în cadrul Universităţii din 
Florida, fiind singura şi prima din lume care a dezvoltat 
primul ghid de memorie de lucru pentru educatori. 
Toate datele de cercetare se regăsesc în ultima sa 
carte, o colecție editată, Memorie de lucru: Informații 
Connected, publicat de Psihologie Press.
Ce este memoria de lucru?
Memoria de lucru măsoară potenţialul de a învăţa şi 
poate fi crucial în sprijinirea realizării obiectivelor 
la clasă. Te-ai putea gândi la ea ca fiind dirijor al 
creierului. Deci, de exemplu, atunci când vorbim, 
memoria de lucru aduce cuvintele cunoscute împreună 
și le conectează în propoziții coerente şi corecte. 
Este procesarea conștientă de informații. Noi putem 
observa apariţia memoriei de lucru la locul de muncă, 
nu doar în educație - cercetătorii au analizat modul 
în care memoria de lucru joacă un rol critic într-o 

gamă diversificată a funcţionării diferite zi cu zi. 
Este procesarea conştientă de informaţii. Însăşi prin 
definiţie, memoria de lucru este capacitatea de a 
învăţa, este potenţialul, nu măsoară ceea ce ai învăţat.
Îmbunătăţirea WM cu instruire asistată de 
calculator
Un studiu recent elaborat de Joni Holmes (2009) arată 
că WM se poate dezvolta cu ajutorul anumitor teste, 
jocuri, activităţi, implementate pe calculator.
W.M.  ar putea ajuta profesorii?
Categoric da. Copii trebuie încurajaţi să pună 
întrebări atunci când şi-au pierdut şirul, pot ruga să 
se repete anumite informaţii şi pot de asemenea să 
beneficieze de o pregătire specială - cum ar fi luarea 
de notiţe, stimularea pe calculator, etc. Cercetătorii 
şi educatorii pot dezvolta programe care vizează cele 
mai utile sarcini pentru dezvoltarea indivizilor. Chiar 
şi gesticulând, de exemplu” vorbind” cu mâinile, 
pot ajuta copiii la „eliberarea” WM şi îmbunătăţirea 
capacităţii lor de învăţare.
Cum pot profesorii să-și ajute eleviii să-ți 
îmbunătățească memoria de lucru?
Numeroase studii demonstrează că memoria de lucru 
poate fi antrenată și capacitatea de învățare poate 
fi îmbunătățită prin exerciții specifice. Iată câteva 
exemple:
• Abilităţile de vizualizare  

Spune-i elevului să îşi creeze în minte imaginea 
a ceea ce tocmai a auzit sau a citit. Apoi cere-i 
să deseneze ce a vizualizat. Cu cât va deveni mai 
bun la vizualizare, cu atât mai mult va putea să 
descrie imaginea, în loc să o deseneze. În același 
timp, pentru a reţine mai uşor instrucţiuni 
care presupun mai multe acţiuni succesive (de 
exemplu:„Îndoiţi foaia albastră pe mijloc, tăiaţi-o 
pe jumătate şi lipiţi cercul roşu în centrul uneia 
dintre ele.”),şi le poate imagina pe măsură ce le 
ascultă. Astfel, le va putea ţine minte mai bine 
pentru a le pune în aplicare.

• Elevul  trebuie să explice ce a învăţat 
A fi capabil să explici cuiva ceva, înseamnă a da 
sens informaţiei şi a o folosi în alte modalităţi 
foarte repede. De exemplu, dacă tocmai a învăţat 
o formulă matematică, o mişcare nouă la dansuri 
sau un cuvânt nou, cere-i să ţi le explice sau să îţi 

arate cum se realizează.
• Jocuri ce necesită memorie vizuală 

Jocurile în care elevul trebuie să facă perechi din 
cartonaşe cu desene identice, îl poate ajuta să îşi 
exerseze memoria de lucru. De asemenea, jocurile 
în care trebuie să reţină cât mai multe imagini pot 
fi utile.

• Gruparea informațiilor 
Elevul trebuie să împartă informaţiile în mai 
multe „bucăţi” sau să le grupeze în secvenţe. De 
exemplu,  un număr de telefon se învaţă mai 
uşor şi se reţine mai bine dacă cele 10 cifre sunt 
împărţite în secvenţe de câte 4 şi 3 cifre.

BIBLIOGRAFIE 
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Importanţa memoriei de lucru pentru succesul şcolar este considerată în studiile recente 
noua metodă, reprezentând predictorul cel mai bun al performanţei şcolare!Ceea ce este nou 
şi va revoluţiona personalul academic sunt cercetările doamnei Tracy Alloway Packiam - 
cercetătoare la Universitatea din Florida care a demonstrat cât este de  eficientă  memoria 
de lucru.

  Profesor consilier școlar Cristina Enescu, CJRAE Sibiu

W.M. (Working memory = 
Memoria de lucru), 

SECRETUL PERFORMANTEI 
ŞCOLARE
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În aproperea pădurii de lângă casă, Anastasia și Alessia, două fetițe frumoase, cu ochii albaștri ca cerul senin 
de vară și părul ca spicul de grâu, se jucau. Curioase din fire, au intrat în pădure să urmărească buburuzele și 
gândăceii cum se ascund pe sub frunze, să culeagă floricele și să caute ciuperci.
-Alessia,vino repede! Uite ce am găsit!

-Ce s-a întâmplat?
-Uite un puiuț rănit!
Lângă trunchiul unui copac, era căzut un puiuț de privighetoare. Avea aripioara ruptă și plângea încet, strigând 
după ajutor. În cuib erau doar frățiorii săi speriați de cele întâmplate, părinții lor fiind plecați de dimineață după 
mâncare.
-Ce să facem, Anastasia?
-Stai, eu știu, ne va ajuta prietenul nostru ,,domnul doctor”!
-Ai dreptate, haide repede să-l rugăm să  vină să salveze puiuțul.
-Eu zic să ne rugăm și  Îngerașului să ne ajute !
În scurt timp, puiuțul era cu aripioara pansată și stătea liniștit în cuibul pe care Anastasia și Alessia  l-au pregătit în 
camera lor. Aveau multă grijă de el, îl hrăneau și încercau să-l înveselească. Din pădure se auzea cântecul îngrijorat 
al privighetorii, care își chema puiul. Înțelegând neliniștea din glas, cele două fetițe au mers în pădure, în apropierea 
cuibului, unde cânta privighetoarea.
-Ai încredere în noi, avem multă grijă de puiuțul tău. Îți promitem că imediat ce se va face bine, îl vom aduce lângă 
frățiorii săi.
Zilele treceau. Anastasia și Alessia îngrijeau puiuțul  cum știau ele mai bine, cu multă dragoste și responsabilitate. 
După o săptămână, puiuțul s-a însănătoșit, era vioi și vesel.
-Eu zic să mai stea câteva zile la noi, să ne jucăm cu el, spuse Alessia.
-Nu Alessia, am promis că imediat ce se însănătoșește  îl ducem la căsuța lui, unde cei dragi îl așteaptă!
- Bine, ai dreptate. Să mergem.
În pădure, în cuibul lor, privighetorea  și frățiorii săi îl așteptau. Întâlnirea a fost emoționantă. Lacrimi de bucurie 
picurau în cuib. Triluri vesele de privighetoare  răsunau peste pădure. De atunci, în fiecare dimineață  se aude în 
tot satul, cântecul privighetorii. Este cântecul  Alessiei și Anastasiei!
Sugestii pentru discuții:
-Ți-a plăcut povestea ? Ce ți-a plăcut cel mai mult?
-Crezi că au  făcut bine fetițele, atunci când au chemat doctorul ? De ce?
-Care a fost reacţia privighetorii, când nu și-a găsit puiul?
-Cum le-a mulțumit privighetoarea, fetițelor?
-Ce ai învățat tu din această poveste?

Cu ajutorul poveștilor, copiii pornesc pe dumul inițierii în viață, poveștile oferindu-le 
cadrul adecvat pentru cunoaștere, educație și dezvoltare.  Le sunt insuflate unele valori, 
copiii luând exemplul personajelor pe care le îndrăgesc.  Anastasia și Alessia din poveste 
dau dovadă de afectivitate, bunătate , iubire și compasiune, devenind astfel modele pentru 
copii.

  Profesor consilier școlar Monica Decean, CJRAE Sibiu

O  faptă  bună

Fă bine cât poți de mult 
și vorbește despre asta 

cât poți de puțin.
Charles Dickens                                                                                 
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Era o zi frumoasă de vară. Api s-a trezit de dimineaţă, ca de obicei, chiar dacă era în vacanţă, 
şi se gândea cum ar  putea să-şi umple timpul berechet avut la dispoziţie într-un  mod cât 
mai plăcut şi fără a sta prea mult în casă.
Avea o mulţime de prieteni, aşa că nu trebuia să-şi facă prea multe griji. Dar, în acea 

dimineaţă toţi erau plecaţi. Hotărî că trebuie să găsească ceva de făcut de unul singur.
S-a decis să  înceapă cu o plimbare printre frumoasele alge ale oceanului. Îi plăceau cel mai mult 
cele roşii, dar era încântat şi de cele albastre sau verzi.
Se simţea destul de ciudat că, dintre atâţia prieteni, nici unul nu se arăta pentru a se juca împreună. 
Lângă o piatră, s-a întâlnit cu un peştişor albăstrui în care Api îşi pusese toată speranţa. Din păcate, 
şi el era foarte grăbit şi nu putea să se joace cu el.
Api începea să se simtă tot mai singur şi mai trist.
S-a plimbat cât s-a plimbat, până s-a plictisit şi de plimbare. Necăjit, s-a întors acasă să continue 
lectura cărţii despre dinozauri ce o începuse cu o zi înainte. Era singurul lucru interesant ce-i mai 
rămăsese de făcut, căci la televizor sau calculator avea voie doar o oră după-amiază.
Când a deschis uşa - „SURPRIZĂĂĂĂ!!” au strigat toţi prietenii, după care au început să-i cânte 
„LA MULŢI ANI!”. Era ziua lui şi el uitase complet! Nu însă şi părinţii săi, care îi pregătiseră în 
secret o petrecere pe care nu o va uita prea curând……!

Prin intermediul poveștilor copiii pătrund într-o lume magică care le oferă șansa 
să se identifice cu personajul principal și astfel să depășescă momentele dificile. 
Esența poveștii ”Api și bucuria” promovează acceptarea realității urmată de 
acțiune, ca modalitate de gestionare a evenimentelor mai puțin plăcute din viață.

  Profesor consilier școlar Adela Creţu, CJRAE Sibiu

API ŞI BUCURIA
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Când  spunem  despre cineva că este intuitiv, 
că are un instinct legat de ceva … vorbim 
despre o persoană care înțelege sau știe în 
mod natural acel ceva.

Adesea vedeam  asemenea  persoane și mă întrebam 
cum de sunt atât de intuitive și cum pot avea un 
asemenea instinct pentru o situație și cum pot în mod 
automat și natural să știe ce să facă?
Adevărul este că viața, a pus în noi toți anumite 
instincte care ne asigură supraviețuirea. Instinctul 
suptului este primul instinct care se manifestă automat 
atunci când venim pe lume. Fiecare bebeluș sănătos, 
din primele minute de viață știe cum să facă … îl învață 
cineva?   Nu… o face instinctiv.
Ca părinți, fiecare dintre noi deținem acele instincte 
care să asigure supraviețuirea copiilor  noștri: avem în 
noi instinctul grijii față de nevoile pe care ei le au ca 
să crească. În același timp, știm că instinctul într-un 
domeniu se dezvoltă odată cu experiența pe care o 
dobândim în acel domeniu.
Pe măsură ce petreci timp făcând din nou și din nou 
ceva … instinctul tău legat de acel ceva ..va crește. Și 
e normal să se întâmple asta și cu instinctul nostru ca 
părinți: cine, în afară de noi, poate avea o experiență 
mai mare în legătură cu ai noștri copii?  

Cine petrece mai mult timp decât noi observându-i, 
fiind atenți la nevoile lor?

Cum îți crești acest instinct? Cum devii mai intuitiv 
în legătură cu copilul tău?

La început, când copilul abia deschide ochii pe această 
lume, instinctul pe care viața l-a pus în noi ca părinti 
este unul …de bază, menit să le asigure supraviețuirea…
Și, cred că ești de acord cu mine că, fiecare dintre 
noi ne dorim pentru copiii noștri mai mult decât 
supraviețuirea.
Acuma … personal, nu cred că viața a făcut asta pentru 
că doar atât a putut …
A făcut ceva minunat! … ne-a dat șansa de a crește acel 
instinct.
Pe măsură ce aduni experiență alături de copilul tău, 
acest instinct devine din ce în ce mai puternic și te va 
face capabilă sau capabil să vezi înaintea tuturor ceea 
ce îi priește sau ceea ce nu, ceea ce-l ajută și ceea ce nu.

Prețuiește acest instinct și caută să îl faci din ce în ce 
mai puternic!

Instinctul e ceva cu care ne naștem. Când cineva are un instinct pentru ceva, vorbim despre o 
persoană care înțelege sau știe în mod natural acel ceva. Privit astfel, instinctul este ceva ce 
poate fi și dezvoltat. Ca părinți, suntem echipați cu instinctele potrivite și ni le dezvoltăm din 
ce în ce mai mult pe măsură ce petrecem timp alături de copiii noștri în călătoria creșterii.

  Profesor consilier școlar Liliana Mioara  Suciu, CJRAE Sibiu

AI  ÎNCREDERE  ÎN 
INSTINCTELE  TALE  DE 

PĂRINTE ?
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Adolescentul este prins între două lumi: una 
a dependenței (emoționale, financiare) și 
cea a responsabilității. Acesta își dorește 
putere de decizie în probleme considerate a 

fi personale, dar nu-și dorește toate responsabilitățile 
specifice adultului. 
Unele conflicte familiale, cum sunt certurile, 
contradicțiile sunt mult mai frecvente în perioada 
adolescenței, comparativ cu orice perioadă a dezvoltării.
Atât fetele, cât și băieții, au mai multe conflicte cu mama 
decât cu tata , probabil datorită faptului că mama este 
cea mai implicată în reglementarea detaliilor zilnice 
ale vieții familiale.
În general, conflictele sunt provocate de aspecte ale 
vieții de zi cu zi, cum ar fi: rezultatele școlare, curățenia 
camerei, muzica zgomotoasă, vestimentația și ora 
de culcare. În aceste domenii adolescentul solicită 
ne-amestecul părinților, considerându-le ca fiind 
personale.

Ce vor părinții?
Părinții solicită ca gradul de independență să fie la fel 
cu cel de responsabilitate!
Majoritatea părinților și a adolescenților reușesc să 
negocieze o nouă formă de relație familială, care să-i 
confere adolescentului mai multă autonomie și mai 
multe responsabilități.
Dacă părinții sunt prea autoritari și nu acceptă 
recunoașterea unei autonomii mai mari pentru 
adolescent, această negociere se soldează cu un eșec, 
astfel apare conflictul cu dificultăți de relaționare între 
părinți și adolescenți.
În opinia mea, părinții care explică deciziile, care 
relaxează controlul asupra adolescentului și adoptă o 
modalitate democratică de luare a deciziilor familiale, 
vor reuși să confere astfel adolescenților lor acel grad de 
autonomie ce reduce conflictele și facilitează trecerea 
spre perioada adultă.

Materialul cuprinde o analiză a relației părinte – adolescent din perspectivă psihologică 
și socială.

  Profesor consilier școlar Mioara Toma, CJRAE Sibiu

DESPRE 
ARTA DE A FI PĂRINTE  
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Locuiesc în satul Nou, comuna Roșia, județul 
Sibiu și sunt mediatorul școlar al acestei 
comunități frumoase, din anul 2005. Am trăit 
și am locuit în această localitate, dar nu am 

cunoscut realitatea unor familii și nu am cunoscut cu 
adevărat situațiile sociale ale acestora.
Formarea de mediator școlar presupune facilitarea 
dialogului școală - comunitate, ajută părinții, profesorii 
și elevii să se cunoască și să depășească barierele care 
îi impiedică pe unii copii să participe la activitatea 
educativă, facilitând o colaborare continuă cu membrii 
instituțiilor din comunitate: Consiliul Local, asistentul 

social, medicul de familie, preotul și asociații, ONG-
uri. Astfel că, în iarna anului 2012, doi străini care 
voiau să transforme viețile copiilor fără posibilități 
prin educație, au fost îndrumați către mine, către 
mediatorul școlar.
  Am vizitat comunitatea, familiile elevilor cu 
situație precară, alături de Ruth Zenkerth și părintele 
Georg Sporchill, îndrumându-i, încurajându-i și 
motivându-i pe copii și părinți, ca de fiecare dată, să 
rămână în comunitate și să nu abandoneze școala, de 
data aceasta și cu promisiunea celor doi bine-cunoscuți 
lucrători sociali, de a-i ajuta în acest sens.

Lucrurile au început să se pună în mișcare, iar în 
școală, după ore, au început să se predea ore de 
muzică instrumentală (tobe, instrumente de suflat, 
vioară) de către profesori de la Filarmonica din Sibiu. 
În căminul cultural, după ore, copiii puteau merge 
să-și facă temele alături de voluntari, iar mai apoi 
activități de dansuri moderne și populare cu profesori 
și  instructori bine pregătiți și chiar karate. 
Deși munca de motivare a copiilor de a participa la 
aceste activități și de convingere a părinților de a 
le permite acest lucru copiilor a fost una titanică și 
intensă, se pare că a dat roade. Odată cu trecerea 
timpului, copiii au trebuit permanent încurajați 
pentru a continua studiul  instrumentului la care s-au 
înscris, să nu lipsească de la repetiții. Am încercat să 
le fiu mereu aproape pentru a persevera în atingerea 
scopului propus, astfel că zi de zi mergeam la ei 
acasă și le aduceam aminte de repetițiile de la care 
nu trebuiau să lipsească și uneori chiar îi conduceam 
până la școală.
Din anul 2013, copiii au evoluat și au progresat extrem 
de mult. Au participat la spectacole în localitate 
cântând la instrumente și prezentând programe 

artistice de dansuri populare și moderne. În anul 2014, 
aceștia au început să participe la concursuri, spectacole 
în județul Sibiu, județele din apropiere și chiar în Viena, 
câștigând medalii, trofee, premii și diplome. 
Acest proiect s-a concretizat prin înființarea în localitate 
a două centre sociale Elijah care funcționează și în 
prezent, centre în care copiii merg să învețe să cânte la 
un instrument, să participe la cursuri de dans și karate 
și să-și facă temele.
În concluzie, viitorul unor copii din familii fără 
posibilități poate fi transformat, prin monitorizarea 
elevilor, implicarea acestora la activități extrașcolare și 
cultural-artistice, discuții repetate cu părinții elevilor și 
încurajarea participării acestora în activitățile educative 
ale copiilor,  multă dăruire, muncă și colaborare din 
partea celor care pot face o diferență în viețile acestor 
copii.   Da, este greu, dar se poate! Zâmbetele și emoțiile 
pe care le-am putut vedea pe fețele lor, de fiecare dată 
când câștigau un concurs sau participau la un spectacol 
și le eram alături, demonstrează acest lucru.

  Mediator școlar Minodora Lăcătuș, CJRAE Sibiu

PUTEREA TRANSFORMĂRII 
PRIN EDUCAȚIE
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Familia dă școlii copiii, ca aceasta să poată 
exista, iar școala asigură însușirea științelor, 
pregătindu-i pe copii pentru viață. Și în 
familie, și în școală, elementul asupra căruia 

se acționează este copilul. Familia asigură dezvoltarea 
materială a copilului și morală cu ,,cei 7 ani de acasă”; 
școala asigură dezvoltarea intelectuală și morală la 
un nivel  superior. De aici, necesitatea unei strânse 
legături între mediatorul școlar care acționează ca 
agent al comunității în relația cu școala, reprezentând 
comunitatea în școală și școala în cadrul comunității.
Mediatorii școlari, lucrând în echipă cu profesorii și cu 
părinții, au ca scop formarea  legăturii de cunoaștere 
a elevului, pornind de la zestrea intelectuală cu care a 
venit pe lume și preîntâmpinând atunci când se poate 
și acționând atunci când este nevoie asupra cauzelor ce 
pot duce la apariția unor comportamente deviante. De 
asemenea, reducerea abandonului școlar reprezintă o 
prioritate pentru echipa de lucru. Preocuparea pentru 
prevenirea și diminuarea abandonului școlar trebuie 
privită ca o prioritate a sistemului de educație, cu atât 
mai mult cu cât factorii determinanți ai abandonului se 
multiplică și se diversifică în contextul social, economic, 
cultural, profesional din ce în ce mai provocator în care 
sistemul de învățământ funcționează.

Profesorul trebuie să afle de la părinte, prin intermediul 
mediatorului școlar:
• ce preocupări are copilul în familie,
• condițiile în care trăiește, mediul în care se 

,,învârtește’’- anturajul, 
• relațiile lui cu ceilalți,
• regimul zilnic - cum își petrece timpul după ce se 

întoarce de la școală.
Părintele trebuie să afle de la profesor, prin 
intermediul mediatorului școlar, dacă:
• elevul frecventează cu regularitate școala, cum 

învață, cum se comportă la școală,
• care sunt principalele cerințe din Regulamentul de 

ordine interioară al școlii pe care elevul este dator 
să îl respecte.

Problemele din  familie și lipsurile materiale sunt 
printre cele mai frecvente cauze ale abandonului 
școlar și ale părăsirii timpurii a școlii în mediul rural. 
Apartenența la o familie dezorganizată, lipsa de 
educație a părinților, neglijența acestora, lipsa unui 
loc de muncă sau consumul excesiv de alcool sunt 
dificultăți din familii, cu impact important asupra 
parcursului școlar al unui copil. Copiii proveniți din 
astfel de medii tind să urmeze modelele oferite de 
părinți și concepțiile acestora, conform cărora educația 

nu este o prioritate, iar frecventarea școlii nu sporește 
șansele unui viitor mai bun.
Sărăcia este o altă cauză pentru abandonul școlar. Acest 
factor acționează în două sensuri: fie copiii nu se pot 
prezenta la școală din cauza neputinței părinților de a 
le cumpăra haine sau pentru a le cumpăra rechizite, 
fie sunt nevoiți să contribuie la întreținerea familiei, 
ceea ce nu le permite să aloce timp învățăturii.
În cazul familiilor cu mulți copii, adeseori frații mai 
mari sunt nevoiți să aibă grijă de cei mici sau să se 
ocupe de gospodărie, în timp ce părinții muncesc. 
Fetele sunt cele care renunță mai des la școală din 
acest motiv.
Altă cauză a abandonului școlar, întâlnită mai ales în 
rândul copiilor romi, este faptul că aceștia absentează 
frecvent, având clar o problemă cu școala sau mai 
bine zis o lipsă de interes, de motivație, considerând 
că școala este inutilă și neprofitabilă. Atunci când 
copiii  sunt înscriși în sistemul de învățământ direct 
în clasa pregătitoare, ei întâmpină dificultăți majore 
de adaptare la viața școlară. Odată ce au învățat să 
citească și să scrie adeseori părăsesc timpuriu sistemul 
de învățământ. In acest caz, există întotdeauna 
riscul abandonului școlar, elevul preferând să intre 
în activități care presupun profit material imediat - 
diverse munci legale în țară și în afară.
Alte cauze ale abandonului școlar ar putea avea la bază 
lipsa comunicării dintre părinți și cadrele didactice 
sau dintre părinți  și copii.  Plecarea părinților în 
străinătate și lăsarea copiilor în grija unor persoane 
cu mai puțină autoritate (bunici, rude, vecini) poate 

uneori duce chiar la destrămarea și părăsirea  familiei 
din partea unui membru al familiei (sau chiar a unui 
copil). Din aceste motive unii copii pot să intre sub 
influența negativă a anturajului unor tineri “certați” cu 
legea.
Analizând cu atenție cauzele și factorii ce determină 
abandonul școlar al copiilor din mediile sociale 
defavorizate, mediatorii școlari pot găsi puncte comune 
și pot elabora măsuri ce se impun pentru ca activitatea 
instructiv-educativă, atât în școală, cât și în afara ei, să 
aibă rezultate pozitive.
Căile de realizare a legăturilor dintre școală și familie 
sunt multiple, activitățile de motivare și atragere a 
copiilor spre școală, de conștientizarea a avantajelor 
și beneficiilor aduse de educație, au la bază discuții, 
dezbateri, nenumărate vizite la domiciliul elevilor (în 
situația actuală pandemică, doar când este posibil), 
informarea, comunicarea permanentă prin telefon, 
online și deasemenea consemnări ale acestora în minute 
ale întâlnirilor, înștiințări, procese verbale.
Școala trebuie să pregătească elevul, dacă nu în egală 
măsură, cel puțin într-o oarecare măsură pentru 
,,VIAȚĂ” - așa cum ar trebui să fie, dar mai ales pentru 
,,VIAȚĂ” - așa cum este.
Mediatorul școlar, profesorii și părinții trebuie să ajute 
elevii să înțeleagă că ei învață nu pentru note, nici de 
dragul părinților, ci ,, PENTRU VIAȚĂ’’, elevul de azi 
este cetățeanul de mâine cu anumite responsabilități în 
societate.

Mediatorul școlar lucrând în echipă cu profesori și părinți, are ca scop de a forma legături 
de cunoaștere a elevului. Numai așa cei trei factori pot găsi puncte comune pentru a avea 
rezultate pozitive în familie și în cadrul școlii, dar și în afara ei. Elevul de azi este cetățeanul 
de mâine cu anumite responsabilități în societate.

  Mediator școlar Adriana Medeșan, CJRAE Sibiu
  Mediator școlar Angelica Crețu,  CJRAE Sibiu

IMPORTANȚA ECHIPEI DE 
LUCRU MEDIATOR ȘCOLAR

 PROFESORI - PĂRINȚI
ABANDON ȘCOLAR
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Şcoala a trecut în ultimii ani printr-o serie 
de transformări şi de schimbări, dintre care 
unele în bine. Dar, şcoala, aşa cum se face ea 
astăzi, are atât de multă nevoie de prezenţa 

și de concursul familiei, a părinţilor. Ca mediu în 
care apare și evoluează ființa umană, familia este 
caracterizată de condiţiile economice, materiale, de 
hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, de organizare a unui 
ritm al vieţii, de nivelul cultural şi comportamental, 

de integrarea socială prin care îşi pune amprenta pe 
dezvoltarea copilului, a elevului. 
Dar, lumea s-a schimbat şi oamenii, cu mentalităţile lor, 
s-au schimbat şi ei odată cu lumea. Problemele de azi 
ale învăţământului, ale educaţiei copiilor, sunt altele, 
cu mult mai complexe decât acelea ale învăţământului 
din vremea părinţilor lor. Trebuie să fim conștienți că 
nu putem să ne mai mulţumim doar cu faptul că dacă 
trimitem copiii la şcoală este spre binele nostru, pentru 

că avem zilnic câteva ore libere, cât sunt ei plecaţi. De 
asemenea, nu putem să ne gândim nici că, ei, copiii, 
vin la şcoală doar pentru a scăpa câteva ore de ,,gura 
părinţilor” şi ... atât.
Și atunci, ce ar putea face părinţii în plus?
Ar putea veni în întâmpinarea dascălilor, a şcolii şi 
a cerinţelor pe care le ridică formarea ca oameni a 
copiilor lor, printr-o implicare, poate, mai responsabilă 
decât până acum şi, chiar şi mai oficială. În unele școli 
au apărut forme de organizare a părinților, asociaţii 
de părinţi, plecând tocmai de la această necesitate de 
implicare a familiilor, alături de copii, în  formarea lor 
pentru viaţă. 
O situaţie specială o constituie acele familii în care 
domină un climat tensionat, o ambianţă a căminului 
apăsătoare, ca rezultat al unor certuri continue între 
părinţii respectivi. Aceste familii crează un mediu 
nefavorabil dezvoltării psihice a copilului, o atmosferă 
familială prea tristă sau prea agitată, sau cu prea multe 
petreceri şi invitaţi, prilej cu care copiii pot ei înşişi să 
ajungă la băutură sau în anturaje caracterizate prin 
certuri, brutalităţi. Se poate spune că devierea naturii 
nevoii afective printr-un climat carenţial, printr-o 
educaţie greşită sau printr-o influenţă nefavorabilă a 
unui mediu ostil este discutată de mai mulţi autori de 
specialitate. Atitudinea echilibrată din punct de vedere 
afectiv, pe care trebuie s-o aibă adulţii faţă de copii 
şi adolescenţi este de asemenea, esenţială. Această 
concluzie este generată de faptul că afectivitatea are 
un rol uriaş în dezvoltarea capacităţilor cognitive, a 
inteligenţei şi altele.

Este foarte adevărat, fiecare face acasă, în familie, atât 
cât poate şi cât vrea şi, bineînţeles, cât îl interesează, 
pentru educaţia copilului său. Dar, așa cum am mai 
spus, aceasta nu mai este astăzi de ajuns. Şi primul 
lucru pe care îl putem face este exemplul personal de 
implicare pe care-l putem da, ca părinţi, copiilor noştri. 
Şi, dintre părinţi, sunt mulţi care se pot implica iar unii 
chiar fac acest lucru, în multe moduri. 
Prin acele asociaţii de părinţi se poate încerca aducerea 
familiei într-un parteneriat constructiv cu şcoala şi să 
se semnaleze unde este mai multă nevoie de implicare, 
pentru ca toţi părinţii să ştie. Să încerce să participe 
la îmbunătăţirea educaţiei copiilor lor, înţelegând în 
primul rând ce li se cere. În schimb, dacă toată lumea 
se rezumă doar la a constata, la a arăta cu degetul sau la 
a acuza că mai sunt încă lucruri care nu merg bine și a 
da vina pe oameni sau pe condiţiile precare de viaţă sau, 
poate, pe incoerenţa socio-politică a ţării, n-am realizat 
nimic. 
Soluţia de succes pentru multe dintre problemele 
cu care se confruntă astăzi lumea ar putea să conste 
tocmai în această implicare de care ducem atâta lipsă. 
Ce bine ar fi pentru actul didactic, pentru copii şi, în 
definitiv pentru noi toţi, dacă toţi aceia care doar stau pe 
margine şi aruncă vina pe unii sau pe alţii s-ar implica şi 
ei în rezolvarea problemelor pe care le semnalează!

Condiţiile generate de multiplele transformări prin care a trecut sistemul de învăţământ în 
ultimii ani reclamă din partea părinţilor o implicare activă în procesul educativ, implicare 
care merge de la asigurarea unui climat afectiv pozitiv în familie, până la realizarea unui 
parteneriat responsabil cu şcoala, astfel încât elevii să poată face faţă intelectual şi afectiv 
cerinţelor complexe ale actului educativ.

  Profesor consilier școlar Simona Gafton, CJRAE Sibiu

IMPLICARE ŞI SUCCES ÎN 
DEMERSUL DE ADAPTARE

 ŞCOLARĂ A ELEVILOR
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ASTĂZI

Azi m-am născut din nou.

Mă bucur de viață!

Trăiesc, respir, iubesc,

E totul pe față!

Onestă cu mine, cinstită cu voi, 

Azi izvorăște iubirea din noi.

Credință, voință, cuvinte cerești, 

Ce mult contează bucuria că ești! 

Astăzi mă iert c-am crezut în minciuni, 

Astăzi mă iert că m-am  îndoit de minuni. 

Astăzi mă iert c-am trăit în trecut, 

Astăzi mă iert că atunci când voiam să vorbesc, am tăcut.

Astăzi mă iert că nu m-am  iubit,

Astăzi mă iert că nu v-am  simțit.

Astăzi mă iert pentru că nu m-am bucurat,

Astăzi mă iert pentru tot ce nu am iertat. 

Mă iert pentru tot ce puteam fi și n-am fost, 

Mă iert pentru rătăciri fără rost.

Mă iert pentru ce-am gândit despre mine, 

Mă iert pentru ce-am crezut despre voi, 

Recunosc azi Iubirea din mine, 

Iubirea dinspre mine spre Noi!

Şi apoi, putem merge…ÎNAINTE!

Ce înseamnă o viaţă trăită CU SENS? După părerea mea, înseamnă o viaţă în care eşti 
prezent, conectat în primul rând cu tine şi apoi cu ceilalţi.

  Profesor consilier școlar Mihaela Elena Mitea, CJRAE Sibiu

ASTĂZI….
DESPRE IERTARE

Pentru a putea experimenta conectarea este nevoie ca tot ceea ce facem, să facem din iubire. Ori, pentru 
a ajunge la iubirea aşa-zis “necondiţionată” (de fapt, iubirea nu poate fi decât necondiţionată, altfel e 
ataşament, sau frică, sau orice altceva), nu putem “sări” peste capitolul iertării. Şi adevărata provocare nu 
este aceea de  a-i ierta pe ceilalţi, ci a te ierta pe tine.

Nu ştiu ce ar însemna pentru voi un exerciţiu al iertării, nu ştiu nici măcar dacă simţiţi sau 
nu nevoia să vă iertaţi, vă împărtăşesc doar care au fost gândurile 
mele atunci când  am meditat, într-una din căutările cunoaşterii şi 
descoperirii de sine, la procesul Iertării.
Pentru că, dragii mei, eu personal am ajuns la concluzia că fără iertare, 
NU SE POATE. NIMIC. Nici IUBIRE, nici CONECTARE, nici SENS, 
n i c i CUNOAŞTERE, nici EVOLUŢIE.
Aşa că vă invit, dacă doriţi…să contemplaţi, să reflectaţi, să meditaţi:




