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 X Profesor Logoped Ariana Ananie, CJRAE Sibiu

Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Sibiu, derulează în perioada 
septembrie 2019 – august 2021proiectul ``Restart 
în educație`` 2019-1-RO01-KA104-062140 prin 
Programul Erasmus Plus. Prin intermediul acestui 
proiect, profesorii consilieri școlari și profesorii 
logopezi beneficiază de cursuri de formare 
profesională prin Programul Erasmus Plus în 
vederea îmbunătățirii activității cu elevii, părinții și 
cadrele didactice.

un context internaţional precum şi recunoaşterea 
acestor competenţe; îmbunătăţirea procesului de 
predare, formare şi învăţare a profesioniştilor din 
domeniile educaţie, formare; dezvoltarea capacităţii 
organizaţionale în contextul cooperării europene 
şi internaţionale. Astfel de experienţe şi schimburi 
pot determina o îmbunătăţire a limbilor străine şi 
a conştientizării culturale, dar pot, de asemenea, 
să ofere o nouă perspectivă asupra metodelor şi 
abordărilor de lucru.
În cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională, funcționează compartimentul de 
consiliere parentală pentru părinţii/reprezentanţii 
legali care au copii cu tulburări specifice de învăţare 
conform ORDINULUI Nr. 3124/2017 din 20 ianuarie 
2017 privind aprobarea Metodologiei pentru 
asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări 
de învăţare. Acest compartiment are rolul de a 
asigura comunicarea şi colaborarea între şcoală, 
familie şi specialişti în vederea diagnosticării şi 
reabilitării pe tot parcursul şcolarizării a elevilor cu 
tulburări specifice de învăţare.
Scopul proiectului ,,Restart în educație” vizează 
dezvoltarea instituțională, prin îmbunătățirea și 
eficientizarea competențelor profesionale ale 
personalului CJRAE Sibiu. Proiectul își propune: să 
sporească calitatea sprijinului pentru școlarizarea 
copiilor cu tulburări specifice de învățare; să ofere 
competențe, resurse și instrumente adecvate 
persoanelor (părinți și cadre didactice) care 
participă la educația lor. Acest lucru contribuie 
la creșterea calității vieții beneficiarilor direcți și 
indirecți ai serviciilor educaționale (elevi, părinți, 
cadre didactice din unitățile de învățământ și 
comunitatea locală). 
Rezultate așteptate au în vedere realizarea unui 
schimb de experiență prin care cadrele didactice 
participante la mobilități reușesc să obțină 
cunoștințe și competențe de la celelalte țări care 
au reușit  cu succes integrarea în învățământul 
de masă a copiilor cu TSI, țări care utilizează 
metodologii moderne, inovative bazate pe TIC 
(Italia, Spania). 
În urma acumulării acestui set de cunoștințe și 
competențe, participanții la mobilități (12) se 
vor concentra pe împărtășirea competențelor 
formabililor adulți implicați în educația copiilor cu 
TSI  furnizând comunității locale instrumente de 

Erasmus+ este programul Uniunii Europene 
în domeniile educației, formării, tineretului și 
sportului pentru perioada 2014 - 2020, având 
o contribuție majoră la abordarea schimbărilor 
socioeconomice și la punerea în aplicare a 
agendei de politici europene pentru creștere 
economică, locuri de muncă, echitate și incluziune 
socială. Mobilitățile din cadrul proiectul CJRAE 
Sibiu``Restart în educație`` vizează dezvoltarea 
personală, profesională şi socială prin dezvoltarea 
de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) într-

abordare adecvate, inovative, moderne, probate 
de celelalte țări și experimentate pe parcursul 
cursurilor de formare prin modele de bune 
practici.
Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de 
a sprijini eforturile țărilor participante la program 
de a utiliza în mod eficient talentul și capitalul 
social al Europei, într-o perspectivă a învățării 
pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului 
acordat învățării formale, non-formale și informale 
în domeniile educației, formării și tineretului. De 
asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile 
de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, 
în special în domeniile învățământului superior și 
tineretului. Investiția în cunoștințe, aptitudini și 
competențe va aduce beneficii pentru persoane 
fizice, instituții, organizații și pentru societate în 
ansamblu, contribuind la creșterea economică 
și la asigurarea echității, prosperității și a 
incluziunii sociale în Europa și nu numai. Astfel, 
prin implementarea acestui proiect se va asigura 
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
din  CJRAE Sibiu, fiind o oportunitate importantă, 
facilitând astefel accesul la o educaţie de calitate.
Rezultatele activităților de învățare în urma 
participării la  mobilități vor fi diseminate în 
cadrul consiliilor profesorale, prin publicarea de 
articole, fotografii, mass-media, ziare locale, revista 
PSIHOLOGOS din cadrul CJRAE Sibiu, precum și pe 
site-ul instituției www.cjraesibiu.ro. 

Link-uri utile pentru proiect:
https://www.anpcdefp.ro/educatia-adultilor-
mobilitati
https://www.erasmusplus.ro/
https://www.erasmusplus.ro/library/Documente/
erasmus-plus-programme-guide_ro.pdf
https://www.erasmusplus.ro/library/Adulti/2019/
rezultate_selectie_KA104_2019.pdf
http://cjraesibiu.ro/proiecte-internationale/

Sursa imaginilor: Internet

Proiectul Erasmus Plus
 ,,Restart în educație”

pentru educația adulților implicați în educația 
copiilor cu Tulburări Specifice de Învățare
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În perioada 6-10 mai 2019, am avut bucuria de 
a lua parte, împreună cu colegwele profesor con-
silier școlar Elena Morariu și profesor consilier 
școlar Dora Prisăcaru, la prima vizită de studiu a 
CJRAE Sibiu la Școala Junedalsskolan din Jonkop-
ing, Suedia, în cadrul proiectului Erasmus+ Path-
waysto Inclusive Pedagogy, experiență pe care o 
recomand cu căldură fiecăruia.

Am participat la această vizită de studiu alături de 
reprezentanți ai instituțiilor partenere din proiect, 
din Franța și Polonia, cu care am avut un schimb 
de experiență valoros. În următoarea întâlnire 

Există și câțiva elevi cu deficiențe de auz, aceștia fiind 
de asemenea integrați în învățământul de masă. 
Clasele în care învață sunt dotate cu microfoane, iar 
dacă este nevoie școala poate asigura și un interpret 
al limbajului mimico-gestual, specializat.
În timpul pauzelor scurte și al pauzei de prânz, 
există diferite activități recreative, conduse de 
profesorii specializați în organizarea timpului liber, 
care supraveghează elevii și petrec timp cu ei și au 
chiar și o sală dedicată cu jocuri de societate. Prânzul 
este asigurat, în mod gratuit de școală, pentru toți 
elevii și profesorii și se servește în cantina școlii, 
unde am avut plăcerea să facem cunoștință și cu 
bucătăreasa școlii, româncă stabilită de câțiva ani 
în Suedia. 
În fiecare clasă există o zonă a tablei, special 
delimitată, pe care profesorii notează titlul lecției, 
durata orei de curs, care poate varia ca timp, scopul 
și obiectivele lecției, conținuturile și modul în care 
vor fi parcurse, tema și titlul lecției următoare.
Dintre cei 850 elevi, 44 au cerințe educaționale 
speciale, iar unii dintre aceștia au dizabilități severe 
de învățare și un QI scăzut, care poate fi combinat 
și cu alte forme de diagnostic: ADHD, autism sau 
dizabilități locomotorii. Pentru acești elevi există, 
în aceeași școală, 7 clase speciale a câte 4-9 elevi 
fiecare. Majoritatea profesorilor care predau acestor 
elevi, sunt profesori formați pentru învățământul 
special. În aceste clase de învățământ special există 
câte un profesor, un asistent și un profesor pentru 
învățământul preșcolar, pentru fiecare clasă. De 
asemenea, în această aripă a școlii se lucrează după 
un curriculum special, adaptat nevoilor elevilor.
Resursa umană a școlii este foarte importantă, iar 
pe lângă profesori, școala mai are angajați: doi 
asistenți sociali, un consilier pentru carieră, două 
asistente medicale și un specialist, format pentru 
ghidarea profesorilor în lucrul cu copiii cerințe 
educaționale speciale, care este un real suport 

pentru profesori. Acesta realizează investigații 
pedagogice, contactează atunci când este nevoie 
un psiholog extern sau un medic, care sunt 
responsabili de mai multe școli și sunt plătiți de 
primărie, contactează părinții elevilor și redactează 
toate documentele necesare pentru elevii cu cerințe 
educaționale speciale.
Fiecare elev are un laptop asigurat de școală și 
dacă are nevoie și de o tabletă pentru activitățile 
de învățare, poate să solicite una. Toți elevii au 
posibilitatea de a asculta și vizualiza resursele 
multimedia ale manualelor și dacă un elev este 
dislexic, acesta poate să asculte înregistrările audio 
ale lecțiilor din manuale, în loc să le citească.
În sistemul de învățământ suedez există două 
tipuri diferite de suport, care susțin elevii cu cerințe 
educaționale speciale. În prima fază, profesorii 
trebuie să adapteze programa la nevoile de învățare 
ale elevilor și să îi stimuleze pentru atingerea 
obiectivelor de învățare și a cerințelor minimale, 
aceștia fiind integrați în școala de masă. Dacă nu 
se reușește acest lucru, intervine profesorul pentru 
elevii cu cerințe educaționale speciale, care face 
o investigație pedagogică adaptând suplimentar 
programa, oferind suport suplimentar pentru 
anumite materii, lucrând cu acești elevi în grupuri 
mai mici, sau chiar și individual dacă este nevoie.
Tot în cadrul vizitei de studiu, am avut plăcerea de a 
discuta cu câțiva profesori și cu două studente din 
cadrul Universității din Jonkoping, privind sistemul 
de învățământ suedez și pregătirea pedagogică a 
viitoarelor generații de profesori. Studentele ne-au 
povestit despre traseul lor educațional și experiența 
avută în practica de predare din Jundedalsskolan, 
unde se gândesc să profeseze în viitor, după 
finalizarea studiilor.
Pentru noi a fost cu adevărat o experiență 
profesională interculturală bogată și abia așteptăm 
următoarea întânlnire transnațională, de la Sibiu.

transnațională, care va avea loc în România și va 
fi organizată de  CJRAE Sibiu, vom putea cunoaște 
întreaga echipă de proiect, cu reprezentanți din 
toate tările partenere, formată din: Swiss Cottage 
School, Development and Research Centre (UK, 
în calitate de coordonator de proiect), Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 
(România), University of Ghent (Belgia), University of 
Limoges (Franța), Shaw Education Trust (UK), School 
of Economics and Innovation, Lublin (Polonia) și 
Junedalsskolan (Suedia).
Junedalsskolan este o școală vocațională din orașul 
Jonkoping, care are 850 de elevi, cu vârste cuprinse 
între 13-16 ani. Există câte 12 clase paralele pentru 
fiecare an de studiu, respectiv clasa a VII-a, clasa a 
VIII-a și clasa a IX-a, iar în fiecare clasă sunt câte 20-
22 de elevi. Profesorii sunt organizați în 6 echipe și 
fiecare echipă este responsabilă de 6 clase paralele. 
Fiecare echipă are câte un profesor pentru elevii cu 
cerințe educaționale speciale, care ajută și susține 
procesul de învățare pentru elevii cu nevoi speciale, 
predominant în sala de clasă. Elevii cu tulburări 
de învățare, dislexie, ADHD, autism sau dizabilități 
locomotorii sunt integrați în învățământul de masă.
Școala are doua profile diferite, profilul artistic - 
specializare Muzică și profilul sportiv - specializările 
Handbal și Fotbal, iar elevii se înscriu la unul dintre 
acestea înainte de a începe cursurile.

ERASMUS + Pathways to Inclusive Pedagogy
CJRAE Sibiu în vizită de studiu la Junedalsskolan - 

Jonkoping, Suedia

 X Profesor consilier școlar Cristina Toader, CJRAE Sibiu
 X Profesor consilier școlar Dora Prisăcaru, CJRAE Sibiu 



Acest articol prezintă principalele mijloace care 
îi ajută pe copii să își acceseze emoțiile și care 
au rolul unui intermediar prin care ei își exprimă 
trăirile emoționale. Printre mijloacele și activitățile 
folosite în consiliere pentru a-i ajuta pe preșcolari 
să își exprime și gestioneze emoțiile se numără 
jucăriile, marionetele și animalele de pluș, cărțile, 
poveștile,  jocurile și activitățile artistice.

Dezvoltarea emoţională reflectă în special 
capacitatea copiilor de a-şi conștientiza şi 
exprima emoţiile, de a-și înţelege şi a regla 
trăirile emoționale într-o manieră adaptativă.
Pentru exprimarea, înțelegerea și gestionarea 
emoțiilor pot fi utilizate diverse mijloace și 
activități mai ales atunci când exprimarea 
verbală este dificilă sau neadecvată din punct 
de vedere al dezvoltării. 

Poveștile 
Poveștile reflectă personaje, obiecte 
care reacționează prin gânduri, emoții și 
comportamente specifice. Prin ascultarea unei 
povești, un copil poate să se identifice cu un 
personaj, o temă sau un eveniment din cadrul 
acesteia reflectând la propria situație de viață. 
Copilul descoperă teme și emoții care survin 
în viața lui, iar prin conștientizarea acestor 
sentimente, acesta poate să le facă față și să 
progreseze pentru a le rezolva. 
Poveștile oferă copiilor cuvintele de care 
aceștia au nevoie pentru a rezolva problemele 
dificile și în același timp deschid nenumărate 
posibilități și creează un sentiment al finalității 
și al speranței. 
Prin intermediul poveștilor copiii se gândesc 
la soluții alternative ale problemelor și le pot 

explora prin modificarea acestora astfel încât 
să aibă obiective diferite.

Marionetele și jucăriile de pluș
Acestea adaugă o dimensiune suplimentară 
povestirii,copilul participând direct la crearea 
dialogului poveștii și manipularea acestora 
pentru a reprezenta povestea. Astfel, copilul se 
implică în povestire și se conectează personal 
la ea, asociind astfel sentimentele cu cele 
ale unor personaje din poveste. Abordarea 
indirectă prin intermediul spectacolului de 
marionete, protejează copilul de expunerea 
directă, aceasta fiind exprimată printr-o formă 
deghizată.
Dramatizarea permite copilului să își 
proiecteze asupra marionetelor și jucăriilor 
de pluș convingerile, comportamentele și 
caracteristicile proprii cât și ale personajelor 
importante din viața sa.
Astfel, acestea oferă o modalitate sigură 
de exprimare a fanteziilor cu privire la 
interacțiunile altora și la interacțiunile copilului 
cu persoanele respective.
Prin intermediul acestora copilul exprimă, 
înțelege și rezolvă problemele, determinând 
astfel o schimbare.

Desenul, pictura, colajele și 
construirea diferitelor obiecte
Prin intermediul acestora copilul explorează, 
experimentează și se joacă realizând imagini 
sau reprezentări simbolice ale unor probleme, 
gânduri și idei asociate cu povestea lui.
Aceste mijloace îi permit copilului să exprime 
comportamente inacceptabile din punct de 
vedere social, să vorbească despre dorințele și 

necesitățile sale într-un mod controlat.Aceste 
modalități sunt puternice, întrucât permit 
copiilor să își exprime și comunice gândurile, 
emoțiile și experiențele anterioare, cu ajutorul 
propriilor imagini și simboluri.
Copiii cărora li s-a oferit ocazia să deseneze, 
au comunicat mai multe informații despre 
evenimente emoționale.
Utilizând limbajul simbolic al artei, copiii pot 
să își trăiască sentimentele și să le gestioneze, 
schimbându-și unele conduite asociate 
cu acestea.Tehnicile bazate pe artă sunt 
folosite pentru a-i ajuta pe copii să-și exprime 
sentimentele care altfel ar fi reprimate. Aceste 
tehnici oferă un sentiment de familiaritate și 
confort copiilor chiar în perioadele de stres.

Jocurile 
Jocurile reprezintă mijloace de dezvoltare 
emoțională, copiii înțeleg cine sunt, își identifică 
emoțiile, iar acestea sunt cele mai eficiente 

modalități de învățare și gestionare a 
emoțiilor negative.
În cadrul jocurilor, copiii au posibilitatea 
să-și exprime îngrijorările, conflictele 
interioare, speranțele și temerile. De 
asemenea prin intermediul acestora,copiii își 
dezvăluie emoțiile ascunse pentru a putea fi 
conștientizate și înțelese. 
Jocul declanșează satisfacții și bună dispoziție, 
orientând copilul către trăirea momentului 
prezent, de aici și acum.
Jocurile sunt o modalitate proprie a copilului de 
autoterapie, care sprijină dezvoltarea emoțiilor, 
exersarea capacităților cognitive, imaginative și 
creative cât și maturizarea sa deplină.
Bibliografie:
1. Geldard, D., Geldard, K.,& Yin Foo, R. (2013).Consilierea copiilor, Editura 
Polirom, Iași
2. Golu, F. (2009). Joc şi învăţare la copilul preşcolar. Ghid pentru 
educatori, părinți, psihologi. Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 
Bucureşti
3. Shapiro, L.E. (2011). Limbajul secret al copiilor –Cum să-ți înțelegi mai 
bine copilul. Editura Trei, București

 X Profesor consilier școlar Maria-Mihaela Ionaș, CJRAE Sibiu
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   Mijloace și activități de   dezvoltare ale  
             competențelor   emoționale la preșcolari
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ETIMOLOGIE 
- din francezul  -  eurythmie    - având 3 sensuri corelate: 
1- armonie de sunete, de linii, de mişcări, etc. (în muzică, 
dans, în vorbire, etc); 2 - funcţionarea regulată a unei 
activităţi organice ritmice;  3 - medical – ritm regulat al 
pulsului.
Rudolf Steiner (1861 - 1925), om de ştiinţă, artist şi filosof 
austriac,  afirmă că euritmia este limbaj vizibil, cuvânt 
sau cânt devenit vizibil. Steiner este creatorul pedagogiei 
Waldorf care are la bază ştiinţa spirituală anstroposofică 
lansată cu succes la începutul secolului XX. Euritmia s-a 
născut din această ştiinţă pentru a completa strădania 
metodicii Waldorf de a introduce artistic fiecare conţinut, 
fie el noţional, fie de formare a deprinderilor. Ea poate fi 
caracterizată prin trei laturi definitorii.

 w Prima latură e cea artistică: vorbirea şi cântatul 
reprezentate vizibil, folosind ca instrument de redare 
corpul uman. Ea aduce în faţa ochiului intervale, 

tonuri muzicale, sunete rostite printr-o curgătoare şi 
expresivă gestică a braţelor, palmelor şi a corpului într-o            
unitate dinamică.  
Instrumentul ei de expresie este corpul omenesc la care 
cântă sufletul, întregul trup devenind mijlocitor al expresiei 
artistice. Fiecare vocală, consoană şi nuanţă a cuvântului, 
a vorbirii, fiecare notă muzicală, interval sau acord muzical 
are o mişcare intrinsecă ce este revelată printr-un gest 
euritmic. Euritmia poetică este vorbirea vizibilă în spaţiu. 
Euritmia muzicală este cântare vizibilă în timp.

 w A doua latură este cea didactic – pedagogică, fortificând 
copilul ca întreg. Euritmia care se practică în şcoală 
este o “o gimnastică pătrunsă de suflet, o pătrundere în 
suflet a mişcării”. În timpul orelor de euritmie, copiii mici 
interpretează prin mişcări sugestive mici întâmplări sau 
povestiri. Pe măsură ce cresc ei dobândesc abilitatea de 
a-şi controla gesturile să dea formă prin mişcarea braţelor 
şi picioarelor unor ritmuri, unor sunete care cer gesturi 

specifice. Copiii trec printr-un proces de luare în stăpânire 
a echilibrului dintre spaţiul de deasupra şi cel de dedesubt, 
a spaţiului din faţă şi a celui din spate, a spaţiului din 
dreapta şi a celui din stânga. În această stăpânire se află 
capacitatea de a sta drept şi a păşi pe pământ purtând 
capul liber, mişcându-şi membrele libere.
Elevii sunt îndrumaţi să înţeleagă semnificaţia ritmurilor, 
să o aplice odată cu instrumentalizarea trupului pentru 
expresia artistică. Piesele muzicale sau poetice care sunt 
transpuse euritmic rezultă din translarea tonurilor sau 
sunetelor în gesturi precise, de conotaţie specifică. Nu se 
cer posturi de balet, nu se cere mimetism ca la vârstele 
mici, se cere o înţelegere a mesajului, a sunetului corelat 
cu mesajul şi gestul, a costumului şi a culorilor acestuia cu 
întreaga semnificaţie a gestului artistic.
Vorbirea şi cântul sunt două posibilităţi de exprimare a 
sufletului omenesc. Euritmistul revelează prin mişcare 
legităţile obiective ale vorbirii, ale muzicii şi nu impresiile 
lui subiective. El se concentrează să redea forţele creatoare 
ale vieţii. În euritmica poetică trupul întreg devine laringe, 
deoarece membrele realizează în mod vizibil aceleaşi 
mişcări pe care le săvârşeşte invizibil laringele în 
timpul vorbirii.

 w A treia latură este cea terapeutică, latură de sine 
stătătoare în tratarea diferitelor deficienţe. Aici euritmia 
se bazează pe faptul că fiecare sunet emis de noi este 
compus din vibraţia anumitor părţi din trup, nu numai cea 
a corzilor vocale. Cea mai mică mişcare a noastră este de 
fapt o rostire invizibilă. Pentru cei cu deficienţe, cât de mici, 
o antrenare a “părţilor rostitoare” ale trupului constituie o 
acţiune aproape similară cu cea a unui medicament. 
Emile-Jaque-Dalcroze (1865 - 1950), profesor la 
Conservatorul din Mừnchen,  asociază euritmia cu educaţia 
muzicală. Metoda lui foloseşte ritmurile muzicale şi 
expresiile psihice profunde pentru a revigora conceptele 
care influenţează obţinerea performanţelor la elevi. 
El a trăit învăţându-se pe sine, experimentând singur 
această metodă. Afirmă pentru prima dată că “ascultarea, 
respectarea ritmului  aduce la acelaşi nivel corpul şi 
sufletul, ajută la ordonarea reacţiilor nervoase, echilibrează 
musculatura şi nervii, gândirea şi voinţa lucrează împreună 
pentru instalarea armoniei”. Participând împreună la jocuri, 
exerciţii şi improvizaţii, elevii învaţă să combine muzica cu 
mişcarea pentru a obţine unitatea de ritm dintre ochi, auz, 
minte şi corp.
El a descoperit că elevii nu puteau respecta regulile 
din muzică fără o înţelegere şi o experienţă muzicală 
corespunzătoare. Sistemul lui încuraja elevii să simtă 
schimbările din timp şi spaţiu, energia ce curge din muzică, 
mereu descoperind şi învăţând.
Prietenia lui cu Eduard Clapared, cunoscutul psiholog a 
avut ca rezultat introducerea în euritmie a jocurilor de 
schimbare, a reacţiilor rapide, ordonarea concetrării atenţiei 
şi încurajarea învăţării.
În 1961, Amelie Hoellering (1920 - 1995) înfiinţează 
Rhytmikon – Institute fur Rhytmische Erziehung în München 
colaborând cu Richard Strauss Konservatorium (München) 

contribuind la creşterea performanţelor artistice ale 
elevilor acestuia.
În prezent, clase de euritmie se găsesc oriunde în lume, 
pentru orice nivel, cu profesori licenţiaţi în domeniu. Este 
greu să descoperi cunoştinţele empirice la care se face 
apel în cursul unor astfel de ore şi de aceea niciodată 
nu poţi, nu trebuie să le compari între ele. Este greu 
de dat un exemplu de curriculum: unii profesori se pot 
concentra pe euritmia de bază, alţii pot combina solfegiile 
şi improvizaţiile cu euritmia aşa cum doresc.

EXEMPLIFICĂRI

Pentru vârsta de 3 ani: prima experiență cu sunetele și mișcarea 
au ca mijloc experimentarea cu vocea, folosind zgomote, 
instrumente  diferite și mișcare:

Să se transforme în animale, flori, om de zăpadă, soare
• Să povestească o poveste cu mâinile şi picioarele
• Să cânte şi să sară, să alerge şi să se odihnească în 

schimbare ritmică
• Să bată toba: tare - încet, repede – rar
• Pentru vârsta de 4-5 ani:
• Să bată toba precum o bat indieni (să păstreze ritmul 

indienilor)
• Cum se aude cucul cântat pe xilofon?
• Cum se aude şi pune în mişcare fluturatul/vibratul 

puternic ale aripilor vulturului, zumzetul albinelor?
• Emitere onomatopee – conștientizare poziții 

articulatorii, asocierea acestora cu fonemele corecte

Pentru vârsta de 5-6 ani: sunt stimulate in mod special 
capacitățile de care copiii au nevoie la şcoală de ex: 
concentrare, coordonare

• sare , ţopăie, fuge, se învârte, stă pe un picior
• să expună poveşti acompaniate de instrumente şi/sau 

mişcare
• acompaniere ritmic diferenţiată a cântecelor şi a 

versurilor, 
• conștientizează ritmul în  cuvinte -  să descopere o 

melodie să o exerseze în diferite moduri
• să găsească forme de mişcare, singuri, în doi şi într-o 

grupă
• împreună să conceapă reguli de joc și să le respecte

“Dansul creativ al copiilor” –vârsta 4-6 ani
Din bucuria de a face mişcări creative concepem teme de dans 
din lumea copiilor (trăirile  personale). Ei descoperă dansuri 
atât pentru ei cât şi pentru ceilalţi copii. Ex: dansul lupilor, 
dansul florilor…. Astfel ei învaţă prin joacă exerciţii pentru, 
mişcare, întărire, pt menţinerea echilibrului şi pentru percepţia 
corporală.
”În jurul tobei”

• experimentăm cu sunetul tobei, învăţăm moduri de a 
bate în tobă

• cântăm cântece bătând în acelaşi timp şi în tobă; 
conștientizăm succesivitatea

• învăţăm jocuri ritmice din toata lumea şi  inventăm unul 
personal al nostru

• dansăm în jurul tobei, batem în tobă  singuri şi 
împreună cu ceilalţi, ne auzim pe noi și pe ceilalți

• spunem cuvinte, propoziții, versuri, asociem ritmului 
tobei cu  mișcarea și articularea silabică a cuvintelor                                                                               

Bibliografie
Swaiko, Nancy. The Role and Value of an Eurhythmics Program in a 
Curiculum of Deaf Children. American Annals of the Deaf Jun74 119, 3, 321-
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 X Profesor Logoped Mirela Şerban,CJRAE Sibiu

Euritmia în vorbirea, în 
dezvoltarea

armonioasă a copilului
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Un  fenomen  răspândit  în  întreaga lume cu 
consecințe  uneori de lungă durată  asupra 
victimelor, este agresiunea copiilor asupra 
altor copii, denumit azi bulling. Estimativ, 

incidența acestor agresiuni  variază: sunt mai multe în 
învățământul primar  decât în cel gimnazial, mai multe în 
cazul băieților decât al  fetelor și  mai multe în anumite 
comunități sociale decât în altele. În acest sens, s-a 
observat frecvent că agresiunea  are efect asupra  stimei 
de sine a victimelor. Atunci când copiii devin ținte pentru  
agresivitatea  susținută   a altora, interpretează  acest  
lucru ca și cum ar avea un statut inferior în grupul de 
copii, afectând  în acest fel modul în care se percep.                            
În studiile privind consecințele psihologice ale agresiunii, 
Hawker  și Boulton (2000) au confirmat legătura: agresiune 
școlară-stimă de sine scăzută. S-a observat că acești copii  
dezvoltă o viziune negativă despre ei înșiși  în domeniul  
interpersonal, identificând   de asemenea, că alte aspecte 
ale adaptării personale erau și mai serios afectate, un 
simptom predominant fiind depresia. 

Cum interpretează copiii-victime ceea ce li se întâmplă? 
Se întreabă: ,,de ce eu? ”Cărui fapt atribuie ei alegerea 
lor ca victime? Conform unui studiu realizat de Graham 
și Juvonen (1998), auto- învinovățirea este  cel mai uzual  
răspuns. O mare parte din copiii agresați, în loc  să-i 
facă responsabili pe agresori, se consideră vinoați de 
agresivitatea acestora. Acest lucru se aplică mai ales la 
copiii care dau vina mai degrabă pe ceva din caracterul 
lor general, decât pe ceva specific, respectiv pe atribute 
comportamentale temporare.        
În primul caz, deoarece învinovățirea implică 
personalitatea copiilor ca întreg, reflectându-se în acest 

fel asupra stimei de sine, s-a observat că ei suferă de o 
serie de dificultăți de adaptare, inclusiv de o stimă de sine 
scăzută, în timp ce în al doilea caz, episodul de agresiune 
este interpretat ca datorându-se unei cauze pe care copilul 
o poate rectifica cu ușurință  și nu duce la probleme 
psihologice viitoare. Este ușor de presupus că relația dintre 
a fi victimă și a avea stimă de sine scăzută este una de 
tip cauză-efect. Cu toate acestea, cele mai multe studii 
au fost corelaționale, puteau să determine doar tendința 
de a coincide cele două aspecte. Este posibil ca secvența 
cauză-efect  să fie și în cealaltă directivă și anume copiii cu 
stima de sine scăzută  să aibă caracteristici care activează 
agresivitatea  din partea celorlalți?  
              
Copiii victimizați au fost descriși astfel: lipsiți de umor 
și încredere în sine ,,plâng ușor,,singuri, puțin agreați de 
ceilalți copii și fără abilități pentru situațiile sociale. Alții au  
fost identificați ca fiind disruptivi, agresivi și certăreți. 

În studiul intitulat ,,Invită stima de sine scăzută la 
victimizare?”, Egan și Perry  au  evaluat copii de 10 și 11 ani 
în două momente diferite din timp și, reușind să  traseze  
cursul ontogenetic al stimei de sine și al situației de a 
deveni victimă, au observat că secvența cauză-efect  merge 
adesea în ambele direcții. Pe de  o parte, simțul copilului 
de nepotrivire personală poate să ducă la alegerea lui ca  
țintă de victimizare, iar  pe de altă parte a fi maltratat de 
alți copii tinde să conducă la tulburări suplimentare  ale 
atitudinii față de sine. Stima de sine este așadar, atât cauză 
cât și efect al victimizării, un fapt care ne atrage atenția  
asupra coplexității  fenomenului de agresiune.

 X Profesor consilier școlar Monica Decean, CJRAE Sibiu

Stima  de sine 
la victimele agresiunilor școlare
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,,Nu există  experiență  căreia  să nu-i poți 
supraviețui  dacă  ai curajul  să înfrunți  viața”                                                                                                                   

Octavian Paler
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afle această informație"? și "Aceste informații vor fi utile 
echipei de lucru pentru a lua decizii care să faciliteze 
progresul educațional al elevului?"

Măsuri de siguranță pe care consilierii școlari le 
pot avea în vedere în scopul protejării intimității și 
confidențialității elevilor:

1. Să cunoască codurile etice aplicabile
2. Să cunoască legile aplicabile din domeniul 

profesional
3. Să cunoască sistemul școlar și să realizeze 

politici și proceduri
4. Să-și reîmprospăteze cunoșințele prin lecturi 

profesionale și ateliere (formare continuă)
5. Să  se consulte cu supervizorii și colegii.
6. Să desfășoare activități de prevenire prin 

informarea, educarea și implicarea părților 
interesate

7. Este deosebit de important ca  părinții să fie 
cooptați ca parteneri în procesul de consiliere

Codurile de etică și practică reprezintă resurse 
importante care-l pot ghida pe consilier în dilema 
păstrării confidentialității. 

Părinții minorilor au dreptul legal, cu câteva excepții, de 
a controla serviciile profesionale furnizate copiilor lor, și 
de a se implica în planificarea acestor activități. Există un 
conflict privind dreptul minorilor la intimitate și dreptul 
(obligația) părinților de a se implica activ în procesul de 
consiliere al copilului: acest conflict apare de obicei în 
aspectele ce țin de confidențialitate. 

Literatura de specialitate arată faptul că, consilierii 
școlari din diferite țări se confruntă cu dileme etice 
similare (ex. Bodenhorn, 2006; Bond, 1992; Weil, 2004). 
Managementul confidențialității în consilierea elevilor 
a fost descris ca principala dilemă etică a consilierilor 
școlari (Bodenhorn, 2006; IASC, 2001) și este adesea 
considerată "cea mai dificilă problemă etică cu care 
se confruntă consilierii școlari" (Isaacs & Stone, 2003, 
p. 179). Acest lucru se datorează faptului că în același 
timp, consilierul școlar trebuie să ia în considerare 
obligații conflictuale din punct de vedere etic și legal. Se 
poate întâmpla ca în practică, consilierul să confunde 
problemele etice cu cele legale. Dilema sau conflictul 
cu care se confruntă consilierii școlari se învarte în 
jurul întrebării: "Cine este clientul?" - de aici decurg 

răspunderea și responsabilitatea. (Bond, 1992; Knauss, 
2001; Llindsay & Colley, 1995; MacKay & O'Neill, 1992). 
În școli dilemele etice apar datorită nevoilor diferite 
ale elevilor, părinților, profesorilor și administratorilor 
(Knauss, 2001). 

Atât capacitatea de a oferi consimțământul informat în 
scopul consilierii, cât și gradul în care confidențialitatea 
este asigurată, în cazul minorilor, sunt în general legate 
de vârsta și nivelul maturității elevului. Există un consens 
în ceea ce privește faptul că, drepturile minorului sunt 
garantate odată cu creșterea vârstei și a gradului de 
maturitate. (Fisher & Sorenson, 1996; Welfel, 2002).

Încălcarea confidențialității este permisă de codurile 
etice în cazuri speciale sau extreme. Standardele etice 
ale consilierilor școlari (The Ethical Standards for School 
Counselors - ASCA, 1998), cât și Codul și standardele 
etice ale practicienilor (Code of Ethics and Standards of 
Practice - ACA, 1995) specifică faptul că este necesar ca 
un consilier să ia măsuri corespunzatoare, dacă clienții 
se angajează într-un comportament care prezintă un 
pericol clar și iminent pentru ei înșiși sau pentru alții. 

 X Profesor consilier şcolar Clara Samoilă, CJRAE Sibiu

Dileme etice în 
consilierea școlară

În afară de situația de pericol pentru sine sau pentru 
ceilalți, consilierul școlar trebuie să dezvaluie informația 
confidențială dacă suspectează un caz de abuz sau 
neglijare. Atât standardele etice cât și obligațiile legale 
coincid în cazul acestei problematici. O altă excepție 
tipică de la păstrarea confidențialității informațiilor, 
este cazul în care consilierul primește o hotărâre 
judecătorească, care-i solicită să depună mărturie într-
un  proces legal. Atunci când consilierului i se solicită 
să ofere informații fără permisiunea clientului, acesta 
trebuie să dezvăluie doar informația "esențială". (ACA, 
1995).

Se impun următoarele întrebări:
"Ce înseamnă informație necesară?"
"Ce constituie interesul superior al copilului?"
 Ce constituie "pericol"?

Spre exemplu, pe parcursul unui program educațional 
individualizat, se așteaptă de la consilier să prezinte 
informații care au legatură cu progresul elevului în 
atingerea obiectivelor; acesta nu va dezvălui detalii 
specifice din timpul ședințelor de consiliere. Înainte de a 
divulga informații despre elev, este util ca un consilier să-
și adreseze două întrebări: "Au nevoie membrii echipei să 
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“Da eu mă cam plictisesc la școală, dom’ profesor!”
“Mmm, nu știu ce să zic, ar fi o variantă dar… sună 
cam plictisitor!”,
Cam acestea sunt replicile des întâlnite(mai ales în 

ultimul timp) la elevii din mai toate clasele, de la ciclul 
primar până la cel liceal. Unele dintre ele sunt chiar 
hilare, de genul:
“Tata parcă nu e atât de plictisitor ca mama, da amândoi 
sunt la fel de plictisitori” (elev clasa a III-a) sau din 
ciclul best off: ”eu mă cam pliticsesc repede domnu’, mă 
pliticsesc și când am ce face” (elev clasa I). 
Se pare că e un termen care se folosește din ce în ce 
mai des printre elevi și se transmite atât de ușor încât 
îl folosesc și atunci când trec printr-o stare de apatie, 
astenie, letargie sau chiar ca expresie a lenei ca stare de 
indolență, nepăsare, pasivitate, delăsare, demotivare și 
indiferență din ciclul ”nu am chef azi” și atunci întrebarea 
care se pune ar fi: ”oare elevii devin neparticipativi 
și apatici pentru că se plictisesc sau …se plictisesc 
pentru că nu mai au energia psihonervoasă și dispoziția 
necesară implicării și participării active în sarcinile 
școlare și sociale?”

Discutând, în orele de consiliere psihopedagogică, cu unii 
dintre elevii care afirmă că se plictisesc foarte repede, 
am înțeles și chiar am simțit(pentru că în definitiv 
este o stare de spirit) că plictisul este pentru mintea 
și spiritul lor ca o stare de alarmă, de nemulțumire și 
insatisfacție…cam tot asa cum durerea este pentru fizic 
un semnal de alarmă și trebuie evitată.
Prin urmare,așa cum,atunci când ai o durere 
fizică,trebuie să faci ceva, să acționezi în orice mod 
posibil pentru a scăpa de durerea respectivă, cam așa 
trebuie acționat și în cazul durerii spirituale,nemulțumirii 
interioare care îți spune că ceea ce faci nu te satisfice, nu 
te ajută cu nimic și prin urmare ai nevoie de o schimbare, 
de o acțiune direct și imediată pentru a reintra într-o 
stare de echilibru, satisfacție și gratificare.
 
Conform profesorului James Dankert de la Universitatea 
Waterloo, Canada, plictisul poate fi definit ca o stare 
în care individul are atât o energie suficientă cât și un 
grad ridicat de motivație pentru a descoperi lucruri noi 

dar nimic din ceea ce face nu pare să satisfacă nevoile 
sale. Ceea ce ne poate conduce la idea ca acel context 
social și informațional în care se află subiectul nu este 
îndestulător sau nu se potrivește profilului și nevoilor 
sale interne.
Astfel că, pentru a reduce sau a stinge starea de 
plictiseală este nevoie de ceva care să le atragă atenția, 
ceva care să aibă un sens sau o semnificație pentru ei ca 
indivizi cu o persoanalitate specifică, unică și irepetabilă.

De aici se ridică și cîteva întrebări legitime: 
”Cât și cum mai reușim noi profesorii să atragem atenția 
elevilor? 
Cât și cum mai reușim să-i motivăm? 
Câtă semnificație mai are pentru ei ceea ce încercăm noi 
să le transmitem?
Cât entuziasm și câtă pasiune este necesară pentru 
a le trezi interesul pentru un subiect sau o activitate, 
indiferent cât de plictisitor/plictisitoare ar fi?”

Iar pe de altă parte: ”Cu cine concurăm noi în atragerea 
atenției elevilor?” sau ”Oare trebuie să fim în competiție 
cu telefoanele, calculatorele și jocurile video care 
le captează lor atenția zi de zi sau ar trebui sa ne 
reorientăm și să învățăm să vorbim limba lor și ne 
actualizăm sistemul, utilizând chiar acele instrumente 
care le  captează cel mai mult atenția?  (vezi mijloace TIC)

James Danckert, profesor în științe cognitive la 
Universitatea Waterloo, Canada, afirmă că nu este 
surprinzător faptul că plictiseala poate fi asociată 
ușor cu problemele conexe privind incapacitatea de 
concentrare și focusare a atenției, deficitul de atenție și 
hiperactivitatea.
O corelație directă există și între nivelul de plictiseală 
experimentat și creșterea probabilității dezvoltării unor 
comportamente de tip anomic, tulburări de conduită 
socială și chiar infracționalitate datorită faptului că 
indivizii predispusi la plictiseală prezintă un nivel mai 
scăzut de autocontrol, autoreglare și prin urmare au un 
nivel crescut de implusivitate datorită nevoii acute de 
acțiune cerute de starea de monotonie și plictiseală.

Studiile lui în domeniu*arată că la persoanele cu un 
coeficient de plictiseală mai ridicat crește probabilitatea 
de  experiment a stării depresive și anxioase față de 
persoanele care nu afirmă că experimentează des stări 
de plictiseală.
De asemenea, probabilitatea de a consuma băuturi 
alcoolice, tutun și droguri precum și de a cădea în stări 
de adicție și dependență morbidă crește exponențial 
cu nivelul de plictiseală pe care îl experimentează ca 
individ.
Plictiseala acută poate fi un semnal că ceea ce fac nu le 
oferă un sentiment al sensului și semnificației directe dar 
odată ce li se oferă comportamente și acțiuni alternative 
se poate schimba acest tip de percepție și devin mai 
dornici de angajare în sarcină, motivare școlară și 
implicare socială.

Profesorul Sandi Mann de la facultatea de psihologie din 
cadrul Universității Lancashire, din Marea Britanie,afirmă 
că plictiseala are și unele puncte pozitive și anume:
-  poate stimula creativitatea, pentru că îi obligă pe 
elevi să se aplece asupra propriei persoane și să-și 
dezvolte resursele interne lăsându-și imaginația să 

lucreze și dezvoltându-și încrederea că poate construi 
și crea propiile idei, încercând și testând noi proiecte 
personale (din spectrul testării aptitudinilor și abilităților 
personale);
-  este benefică pentru sănătatea mintală, mai ales 
după perioade de stimulare sau chiar suprastimulare 
prelungită, fiind necesară structurării și sedimentării 
informațiilor acumulate în perioada activă;
-  avem nevoie de perioade de plictiseală pentru o 
bună sănătate mentală, mai ales pentru a preveni 
adicția provocată de stimularea constantă și nevoia 
de dopamină din ce în ce mai crescută (dopamina 
fiind secretată atunci când primește hrană=stimuli 
informaționali).
Având în vedere toate cele de mai sus și luând în 
considerare atât latura negativă cât și cea pozitivă a 
plictiselii, privită ca un fenomen complex ce necesită 
atenție din partea tuturor părților implicate în actul 
educativ, considerăm că este nevoie de o poziționare 
echilibrată păstrând calea de mijloc, după bunul dicton 
latin AUREAS MEDIOCRITAS, ca o cale către moderație și 
măsură, cu dozajul potrivit fiecărui individ în parte între 
stimulare și nonstimulare, plictiseală și nonplictiseală.

 X Prof. consilier școlar Sergiu F. Bădescu, CJRAE Sibiu
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”M-AM PLICTISIT 
DE ATÂTA PLICTISEALĂ!”



22    |   Revista Psihologos Revista Psihologos    |   23

,, Este bine să înveți să-ți faci temele singur ! Ai de invăţat 
poezia! Învață să mergi cu bicicleta!” Alin se trezi speriat. 
,,Pfuuu” – se gândi el uşurat! ,,A fost doar un vis!” Se 
îmbrăcă rapid şi coborî în sufragerie. Cărțile şi caietele îl 
așteptau deschise pe birou, așa cum le lăsase înainte de 
somnul de după amiază.
Iarăşi lecţii ! – exclamă el necăjit. Tot timpul trebuie să 
învăţ câte ceva. La şcoală, acasă, la cercul de aeromodele…
Eu mi-aş dori doar să mă joc!
Se uită cu părere de rău la soarele de afară, la păsărelele 
care ciripeau vesele în copac şi-şi spuse în sinea lui: ,, Ce 
bine ar fi fost, dacă eram o pasăre! Zboară tot timpul unde 
doreşte, este liberă să facă ce vrea şi cântă toată ziua! ” 
Nici nu îşi termină bine gândul, când la fereastră apăru un 
pitic cu barba mare și albă.
– Tu de unde ai mai apărut? – îl întrebă Alin
– Din gândurile tale – răspunse piticul. Sunt Cel Care 
Ascultă Gânduri şi am venit să îţi îndeplinesc trei dorinţe.
Mișcă încet din sprânceană și Alin se trezi o pasăre mică, 
frumos colorată și zglobie. ,,Ce ușor a fost!” – se gândi 
băiatul. ,, Acum pot să mă joc toată ziua și pot zbura unde 
vreau!”
– Hai, micuțule – se auzi o voce în spatele său. Hai mai 
repede! Domnul învăţător de zbor te aşteaptă. Deja ai 
întârziat!
Întoarse capul şi văzu o pasăre mare şi cafenie care îl 
privea mustrător şi îl împingea cu aripa spre copacul 
din apropiere. Porni fără chef spre locul indicat unde se 
adunaseră deja vreo zece păsărele.
– Acum, că suntem toți, putem începe lecția teoretică 
despre zbor.
Pe tabla prinsă de trunchiul copacului domnul învăţător 
de zbor începu să deseneze linii curbe şi unghiuri drepte, 
explicând cele mai bune traiectorii şi culuare de zbor.
,, Na, că nici aici nu am scăpat de învăţat!” – se gândi 
Alin supărat. Nu înţeleg nimic. Parcă este mai greu ca 
la aritmetică. ” Dar studie atent desenele şi înţelese că 
păsările nu puteau să zboare alandala. Că tot ce învăţau 
acolo era pentru a şti să se descurce în aer. Era foarte 
mulţumit, până la urmă! Aflase lucruri noi! Se gândi apoi 
că piticul îi promisese îndeplinirea a trei dorinţe!
,, Mi-aş dori să devin o albinuţă. Să zbor toată ziua din 
floare în floare, să mă joc pe câmp şi să nu am nici o 
grijă!” Nici nu termină bine de gândit, că începu să bâzâie 
bucuros şi să zboare uşor printre flori .

,, Asta da, viață!” – spuse el mulțumit, alergând din floare 
în floare.
– Încotro alergi așa, fără să duci nimic – îi spuse o albină 
dolofană și aurie.
Până să spună ceva, se trezi cu două găletușe pline cu 
polen în spate.
– Du-le repede la stup că acuși începe prepararea mierii și 
este nevoie de ele.
Alin se îndreptă cu greu spre scorbura copacului şi duse 
găletuşele înăuntru.
– Aşează-te repede – spuse o albinuţă făcându-i loc. 
Acum începe lecţia de preparare a mierii. Uite, doamna 
învăţătoare ne explică cum putem face un fagure. Fii atent!
Alin era nespus de uimit! ,,Cum – se gândi el – toată lumea 
învaţă câte ceva? Nimeni nu se joacă toată ziua fără griji?”
Începu să se uite atent la construirea fagurelui. Era ca un 
fel de puzzle mai mare, din ceară. Studie atent manualul 
cu indicaţii şi după câteva încercări, reuşi să construiască 
unul.
– Bravo – spuse doamna învăţătoare albină. Ai citit şi 
ai învăţat foarte bine să construieşti fagurele! Drept 
premiu, primi o bomboană cu miere. Era foarte obosit dar 
şi foarte încântat că reuşise. Se gândi că tot ce a văzut 
și a învățat, îi va fi de folos la ceva. Atunci își aminti de 
lecțiile neterminate și uitate pe birou. Mai avea de cerut 
o dorinţă; se gândi, apoi spuse: ,, Aş vrea să fiu Alin, cel 
dintotdeauna! ” – şi se trezi la biroul său, în faţa ferestrei 
deschise, privind la păsărelele şi albinuţele care păreau 
că zboară fără griji dintr-o parte în alta. Deschise cartea 
şi caietul, citi atent şi apoi îşi făcu tema pentru a doua zi. 
Parcă fusese mai simplu şi mai uşor ca în alte dăţi.
A doua zi, la școală, doamna învățătoare le-a prezentat o 
figură geometrică nouă, cu șase laturi egale.
– Cine știe ce putem face cu această figură?
– Un fagure – răspunse repede Alin
– Foarte bine – spuse doamna învățătoare. Dar cercurile 
unde le putem întâlni?
– Păsările zboară în cercuri, când vine ploaia! – spuse 
Alin, mândru de cunoștințele sale. Doamna învățătoare 
l-a lăudat, iar colegii au început să-l întrebe tot felul de 
lucruri.
Astfel, Alin a înțeles CUM fiecare lucru învățat îl va ajuta 
cu adevărat să se descurce foarte bine în orice situație !

 X Prof. consilier școlar dr. Valeria Ecaterina Purcia,CJRAE Sibiu

CELE TREI DORINŢE
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Tulburarea de limbaj expresiv este o tulburare specifică 
de dezvoltare, în care abilitatea copilului de a utiliza 
limbajul vorbit expresiv este marcat sub nivelul adecvat 
vârstei sale mentale, dar în care înțelegerea limbajului 
este în limite normale.

Ea se poate clasifica în functie de :
• -forma de dezvoltare în care se consideră că 

există o problemă de dezvoltare în general, care 
afectează și limbajul expresiv;

• -forma dobândită care apare mai rar la copii și 
se datorează unor factori infecțioși, toxici, crize 

epileptice care determină modificarea de limbaj 
în planul expresiei și apare după o perioadă de 
dezvoltare normală.

Aspectele  clinice ale tulburării de limbaj expresiv sunt 
următoarele:

• Forma de dezvoltare- se manifestă prin:vocabular 
limitat, uneori la câteva cuvinte;propoziții 
scurte și incomplete; exprimare gramaticală 
improprie (forme incorecte de plural, de pronume 
personal sau utilizare incorectă a verbelor 
auxiliare);discursul este slab organizat, dificil 
de urmărit, slab în exprimare;utilizarea excesivă 
a unui set redus de cuvinte cu sens general; 
dificultăți în selectarea cuvintelor potrivite 
și utilizarea substituției pentru cuvintele 
necunoscute; pronunție prescurtată;erori de 
sintaxă; omiterea terminației cuvintelor și a 
prefixelor;lipsa de fluență a frazelor;dificultăți în 
achiziționarea de cuvinte noi;structuri gramaticale 
simplificate; utilizarea unei ordini insolite a 
cuvintelor

• Forma dobândită-survine la orice vârstă ca 
rezultat al unor condiții neurologice precum 
intoxicații, traumatisme, crize epileptice la 
copiii  care au achiziționat limbajul. Afectarea 
poate determina de la început atât modificarea 
exprimării cât și a recepției. Aspectele gramaticale 
sunt parțial păstrate, iar modificările se situează 
la nivelul organizării discursului și la abilitatea 
de a găsi cuvintele potrivite. Copilul cu tulburare 
de limbaj expresiv încearcă să comunice și în 
ciuda afectării limbajului el caută să compenseze 
lipsa vorbirii prin demonstrații, gestică, mimică și 
vocalizare non-verbală.Utilizarea mijloacelor non-
verbale (zâmbete și gesturi) este relativ intactă

Elemente și tulburări asociate
Cel mai comun element asociat al tulburării de limbaj 
expresiv la copiii mici este tulburarea fonologică. 
Poate exista, de asemenea, o perturbare în fluență și 
formularea limbajului implicând un curs anormal de rapid 
și un ritm neregulat al vorbirii și perturbării în structura 
limbajului. Retragerea socială și ADHD-ul sunt destul de 
frecvent asociate.Tulburarea de limbaj expresiv poate fi 
acompaniată de anomalii EEG. La copiii de vârstă școlară 
apar frecvent dificultăți în relațiile cu ceilalți, perturbări 

emoționale, dezorganizare comportamentală cu sau fără  
hiperactivitate și neatenție.

Criterii de diagnostic
Diagnosticul trebuie pus numai când severitatea 
întârzierii dezvoltării limbajului expresiv este în afara 
limitelor variațiilor normale pentru vârsta mentală 
a copilului, iar abilitățile limbajului receptiv sunt în 
limite normale. Afectarea limbajului vorbit trebuie 
să fi fost evidentă din mica copilărie și fară o fază 
prelungită și clară de utilizare normală a limbajului.
Totuși, nu rareori se întâlnesc cazuri cu o istorie aparent 
normală de utilizare a limbajului format din doar câteva 
cuvinte izolate, urmate de o regresie sau de o oprire a 
progresului.

Criterii ICD
• capacitatea de exprimare evaluată cu testele 

standard este cu 2 deviații standard mai jos decât 
normalul;

• capacitatea de exprimare evidențiată a QI non-
verbal se află cu o deviație standard mai jos 
decât normalul; 

• limbajul receptiv, evaluat cu testele standard este 
cu 2 deviații standard mai jos decât normalul; 

• folosirea și înțelegerea comunicării non-verbale 
și funcțiile limbajului imaginativ se află la nivelul 
corespunzător vârstei ;

• nu sunt evidențiate tulburări neurologice, motorii 
sau fizice și nici tulburări pervazive de dezvoltare; 

• criterii de excludere: QI-ul non-verbal aflat sub 70 
la testele standard.

Tratament
Abordarea terapeutică este complexă și implică 
participarea atât a copilului cât și a părinților care vor 
învăța și vor repeta cu copilul exercițiile învățate în 
cabinetul logopedului.
Tratamentul logopedic va fi pe primul plan si va viza: 
pronunția cuvintelor; formularea de propoziții simple, 
apoi fraze; exerciții de “cadență narativă”; se vor anticipa 
și trata astfel dificultățile de învățare a scrisului și 
cititului ;cure cu neurotrofice;
Intervenția va fi directă sau mediată de către părinți și 
educatori, incorporând astfel exprimarea în activitățile 
zilnice, găsind oportunități noi de formulare a 
propozițiilor și frazelor și de exercițiu zilnic a celor deja 
învățate.

 XDr. Marius-Gabriel Decean
 XMedic primar Psihiatrie Pediatrică Sibiu

Tulburarea 
de limbaj expresiv
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Adolescența este una dintre cele mai dificile etape ale vieții. Lucrurile încep să se 
schimbe.   Atât adolescentul cât și familia nu sunt de cele mai multe ori pregătiți 
pentru aceste schimbări.
Pe parcursul activității mele cu adolescenții am observat existența unor categorii, 

care prezintă anumite caracteristici în funcție de care o abordare sau alta ar fi de dorit 
pentru a putea dezvolta o relație sănătoasă între adult și adolescent, relație care să permită 
creșterea adaptativă pentru viitorul tânăr.
Articolul se adresează în special profesorilor, părinților dar nu numai, oricărui adult, care 
întâlnește în munca sa adolescenți.    

Adolescentul atipic este acel tip de adolescent la care se remarcă suspendarea, exmatricularea 
sau scăderea spectaculoasă în performanța școlară; creșterea spectaculoasă a numărului de 
absențe; agresarea verbală frecventă a celorlalți, crize de furie; apartenența la un grup sau “gașcă” 
necorespunzătoare; pierderea interesului pentru vechile activități care-i făceau plăcere (pentru sport, 
hobby-uri); problemele cu legea; tristețea care durează timp îndelungat, izolarea socială; tentativele 
frecvente de manipulare a adulților; lipsa de motivație pentru orice tip de activitate, apatia; minciunile 
frecvente, lipsa de onestitate, furtul; promiscuitatea sexuală; ideile/tentativele suicidare; consumul curent de 
alcool și droguri. 

ADOLESCENTUL  “INVIZIBIL”
Este acel tip de adolescent care este mai mult “nevăzut”, care nu iese în evidență cu nimic, elevul 
“cuminte”, dorit de orice profesor. Este genul de elev liniștit, puțin comunicativ, retras, care de regulă 
stă singur în bancă sau stă cu un coleg în mod convențional, dar nu există o relație reală cu acesta, fără 
inițiative, care răspunde afirmativ la solicitările profesorului, cu un spectru emoțional foarte îngust 
(facies trist), politicos, care nu deranjează cu nimic pe nimeni. Toate aceste caracteristici pot pune în 
evidență o eventuală suferință: depresie cu risc suicidar, stimă de sine scăzută,  probleme familiale, 
abuz.
MODALITĂȚI DE ABORDARE ALE ADOLESCENTULUI “INVIZIBIL”

• solicitarea în diverse acțiuni legate de școală/clasă;
• punerea în situații de succes;
• acordarea de feed-back;
• specularea diverselor puncte tari ale elevului și evidențierea acestora;
• încurajarea exprimării;
• evitarea blamării, jignirii, ignorării;
• responsabilizarea cu activități specifice clasei, negociate cu elevul. 

Aceste persoane pot avea rezultate bune în activități care presupun 
creativitate, pot desfășura activități monotone, care cer meticulozitate și 
multă răbdare.  

ADOLESCENTUL “SENSIBIL”

Această categorie de elevi este cea care a devenit mai frecventă în ultimii ani. Ca și manifestări întâlnim la acești 
elevi acuze legate de diverse dureri corporale, situații de amețeală, stare de rău, chiar leșin, plâns facil, tremur, 
senzația de lipsă de aer, tăieturi în diverse zone ale corpului (în special pe brațe). Au învățat să primească atenție, 
afecțiune “folosind propriul corp” pentru aceasta. În spatele unor astfel de manifestări putem găsi: familii 
conflictuale, monoparentalitate, părinți vitregi, părinte/părinți plecat/plecați la muncă în străinătate, lipsa reperelor, 
personalitate slab conturată, “vid” interior, nevoie de apreciere, abuz, capacitate scăzută de a lega relații sociale, 
consistente, naivitate, influențabilitate, stări emoționale alternante.

MODALITĂȚI DE ABORDARE ALE ADOLESCENTULUI “SENSIBIL”
-abordarea situației cu calm, înțelegere;
-încurajarea comportamentelor de dorit/ adaptative (ex.: comunicarea)
-evitarea blamării, ironiei, minimalizării situației;
-evitarea accentuării situației;

-responsabilizare cu diferite activități negociate în prealabil;
-acordare de feed-back pozitiv;
-reflectarea/ evidențierea efectelor, atitudinilor/ comportamentelor nedorite/ nepotrivite.
Aceste persoane dispun de o sensibilitate deosebită, au o mare capacitate de manipulare a persoanelor/ 
situațiilor, în beneficiul propriu, astfel încât pot să desfășoare cu mult succes activități din domeniul artistic, 
activități care presupun convingerea celorlalți de a participa la o activitate, de a se implica într-o activitate.

ADOLESCENTUL “INCOMOD”
Această tipologie este foarte ușor de recunoscut, având în vedere că reacțiile și manifestările lui nu 
trec fără a atrage atenția. Este tipul de elev care vorbește tot timpul, fie că are ceva consistent de spus 
sau nu, impulsiv, reacționează foarte ușor la provocările celorlalți, reacții agresive verbale și/sau 

comportamentale, se simte atacat, amenințat, pentru el “toată lumea are ceva cu mine…. numai pe 
mine mă vede….”, consideră că singura formă de apărare este una agresivă. În spatele acestor 

manifestări pot fi: model de agresivitate în familie, el însuși fiind victima agresiunilor familiale, 
educație inconsistentă, nevoia de a fi în centrul atenției/de a fi văzut, tristețe/depresie, 

abuz, stimă de sine scăzută, lipsa încrederii în sine/ceilalți, imaturitate emoțională, 
abilități sociale insuficient dezvoltate.

MODALITĂȚI DE ABORDARE ALE ADOLESCENTULUI “INCOMOD”
• stabilirea de reguli clare;
• amintirea și reamintirea acestor reguli de câte ori este necesar;
•  evitarea reacțiilor la provocările elevului;
• oferirea unui altfel de model de reacție, nonagresiv;
• tonalitate moderată a vocii, fermitate, claritate;
• răbdare;
• evitarea blamării, jignirii;
• responsabilizare în activități care-i fac plăcere sau cele care considerăm că i 
s-ar potrivi.

Astfel de elevi sunt persoane cu foarte multă energie, curaj, capacitate de 
exprimare, inițiative, capabili de reacție, pot avea rezultate bune în activități 
sportive, activități care solicită energie, pot fi buni oratori, lideri, reprezentanți 
ai altora, cu condiția să-și educe “vârfurile tăioase”.
Tipologiile prezentate, caracteristicile și modalitățile de abordare, sunt 
informații colectate pe parcursul anilor de interacțiune cu adolescenții, din 
perspectiva muncii desfășurate în calitate de profesor consilier școlar. Ele sunt 
prezentate cu scopul de a veni în sprijinul celor care interacționează cu această 
categorie de vârstă, pentru a facilita înțelegerea diferitelor comportamente, 
atitudini întâlnite, cât și câteva aspecte care să ajute în abordarea diferitelor 

tipologii, fără a avea pretenția epuizării temei, categoriilor sau abordărilor.
Bibliografie:
Băban A., Consiliere educațională – Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere, Cluj-
Napoca,2001

DESPRE ADOLESCENȚĂ...
Profesor consilier școlar  Ana-Florina Ghiroagă-Paveliu,CJRAE Sibiu
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C  onsilierea carierei din cadrul școlii are menirea să ofere programe de orientare școlară și profesională 
coerente în anii premergători etapelor de sfârșit de cicluri, care să faciliteze integrarea proactivă în viețile 
copiilor, adolescenților. Cu cât oamenii își cunosc mai bine posibilitățile, capacitățile, realitatea pieței muncii, 
cu atât își măresc șansa unei integrări profesionale mai ridicate și în concordanță cu cine sunt ei.

Meseria pe care ne-o alegem pentru a o practica în viitor reprezintă punctul central pentru satisfacția în viață și 
asigurarea unui nivel de trai decent. Cu cât oamenii își cunosc mai bine posibilitățile, capacitățile, realitatea pieței 
muncii, cu atât își măresc șansa unei integrări profesionale mai ridicate și în concordanță cu cine sunt ei. Munca 
definește ceea ce suntem și reprezintă elementul de bază care ne ajută să ne satisfacem nevoile.

Un citat celebru spunea: ”Află ceea ce îți place să faci și găsește pe cineva să te plătească  pentru  asta”... de unde 
derivă realitatea optării pentru un domeniu sau o activitate care să ne îmbogățească experiența, aducând ceva în 
plus universului nostru personal și lumii din jur printr-o ”infuzie” lentă, constantă de cunoștințe și abilități. Traducerea 
experiențelor de viață în alegeri de carieră presupune ca oamenii să posede un nivel relativ înalt de cunoaștere de sine.
Alegerea locului de muncă este puternic legată de identitatea persoanei pentru că meseria pe care o alegi influențează 
persoanele cu care te vei asocia pentru o parte semnificativă din viața ta cotidiană, influențează durata și momentele de 
vacanță, tipurile de instrumente și educație continuă în care te vei implica, tipul de supervizare pe care-l vei avea, gradul 
de autonomie pe care-l vei deține și stilul de viață de care te vei bucura.

Consilierea din cadrul școlii are menirea să ofere programe de orientare școlară și profesională coerente în anii 
premergători etapelor de sfârșit de cicluri, care să faciliteze integrarea proactivă în viețile copiilor, adolescenților în 
moduri în care să faciliteze dezvoltarea profesională sigură, să-i ajute să-și dezvolte abilități de gândire integrativă 
pentru a sesiza conexiunile din viața lor și din comunitățile locale sau globale, înainte de producerea crizelor în carieră. 
Ceea ce la suprafață ar putea să pară un proces destul de simplu de luare a unei decizii privind locul de muncă poate 
deveni foarte repede copleșitor, fustrant și complicat atunci când sunt luați în considerare în considerare factori precum: 
așteptările familiei, oportunitățile profesionale limitate, constrângerile financiare și obligațiile legate de diverse roluri în 
viață.

Planificarea carierei este un proces de lungă durată, care include alegerea unei ocupații, obținerea unui loc de muncă, 
dezvoltarea în carieră, posibilitatea schimbării carierelor, și eventual pensionarea.
Alegerea profesiei este o decizie care trebuie făcută conștient: odată luată, o astfel de decizie va avea consecinţele 
dintre cele mai neaşteptate: îți va determina nu numai felul în care vei evolua pe parcursul vieţii, dar şi venitul, 
satisfacţia profesională şi şansele de promovare. Nu este niciodată prea devreme pentru a începe adunarea unor date, 
a unor experienţe pe care să  îți fundamentezi opţiunile profesionale. Cariera reprezintă exercițiul alegerii personale, 
iar pentru realizarea unui plan de carieră trebuie început de la evaluarea propriei noastre persoane cît și informarea cu 
privire la factorii externi: profilul de personalitate, atitudini și deprinderi dobîndinte, interesele ocupaționale, cunoștințe, 
analiza pieței etc.

În acest fel se poate asigura dezvoltarea unei motivaţii corespunzătoare care să susţină şi să direcţioneze opţiunile 
persoanei.

 X  Profesor consilier școlar Daniela Emanuela Hainagiu, CJRAE Sibiu

Cariera încotro?

ABSTRACT
”Viața omului este prețioasă numai atunci când urmărește un ideal” (L. Rebreanu)
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ABSTRACT
“Profiul potrivit pentru mine” aflat în anul școlar 2019-
2020 la a II-a ediție, este un program educațional 
destinat orientării școlare și profesionale a elevilor 
de gimnaziu, în special a elevilor din clasa a VIII-a. 
Orientarea în carierăpentru elevii clasei a VIII-a  ia 
forma alegerii profilului de studiu. Opţiunea pentru un 
anumit profil de studiu - liceu/învățământ profesional 
este o „piatră de încercare” în viaţa oricărui adolescent 
și a familiei acestuia, fiind una din cele mai frecvente 
solicitări cu care se confruntă profesorii consilieri şcolari.

Acest program OȘP pentru clasa a VIII-a a fost 
desfășurat împreună cu clasele a VIII-a ale Școlii 
Gimnaziale nr.4 Mediaș în anul școlar 2018-2019. 
Un prim pas al programului au fost activitățile de 
consiliere psihopedagogică de grup pe teme ca: 
Factorii semnificativi în alegerea profilului de studiu 
sau Legătura dintre disciplinele școlare și viitoarele 
profesii. Apoi au fost aplicate chestionarele de evaluare 
a opțiunilor școlare ale elevilor claselor a VIII-a. Pornind 
de la rezultatele studiului prinvind opțiunile școlare ale 

elevilor Școlii Gimnaziale nr.4 , am realizat o serie de 
întâlniri cu liceeni în clasele terminale (a XI-a și a XII-a) 
de la profilurile și liceele dorite de elevii claselor a VIII-a.

La primele întâlniri de acest tip (29 ianuarie 2019, 9 mai 
2019) au fost prezenți liceeni de la liceele cu profile 
teoretice din Mediaș: Liceul Teoretic "Axente Sever", 
Liceul Teoretic "St. L. Roth", respectiv Școala Națională 
de Gaz Mediaș; cei mai mulți dintre ei absolvenți ai 
Școlii Gimnaziale nr.4. Liceenii le-au prezentat colegilor 
din clasa a VIII-a aspecte legate de materiile specifice 
profilului, materiile la care se dă teză/respectiv examen 
de bacalaureat, dar și povestea propriilor alegeri din clasa 
a VIII-a și cum arată opțiunea lor de carieră în prezent.

Al doilea set de întâlniri (30 mai 2019) a cuprins o 
activitate realizată în colaborare cu elevi ai profilurilor 
Școlii profesionale/învățământ dual, care se află 
printre opțiunile elevilor claselor a VIII-a din Școala 
Gimnazială nr.4 Mediaș. Această a doua activitate  s-a 
desfăşurat în colaborare cu d-na profesor consilier 
școlar Ghiroagă Ana-Florina CJRAE Sibiu/Colegiul Tehnic 

Mediensis Mediaș, alături de elevi de la profilul Estetică al 
Colegiulului Tehnic Mediensis. Au participat de asemenea 
reprezentanți ai Colegiului Tehnic Construcții de Mașini 
Mediaș, elevi care au prezentat învățământul dual, 
respectiv elevi ai Liceului Teoretic "Axente Sever" Mediaș, 
reprezentând Profilul Instructor Sportiv (profil vocațional).

Programul OȘP “Profilul potrivit pentru mine” din anul 
școlar 2018-2019 a cuprins și activitatea de consiliere 
psihopedagogică de grup din  cadrul acțiunii “Licean 
penttru o zi” a Liceului Teoretic "Axente Sever", Mediaș. 
Această activitate a avut ca și grup țintă elevii claselor 
a VIII-a A și a VIII-a B (40 elevi) ai Școlii Gimnaziale nr.7 
Mediaș însoțiți de profesorii diriginți ai celor 2 clase. 
Coordonatorii acestei activități au fost profesor consilier 
școlar Albu Ana  Camelia CJRAE Sibiu /Școlii Gimnaziale 
nr.7 și profesor consilier școlar  Ivan Cristina, CJRAE Sibiu/  
Liceul Teoretic "Axente Sever", Mediaș.

În anul școlar 2019-2020 programul OȘP „Profilul potrivit 
pentru mine” aflat la ediția a II-a continuă în cadrul 
Școlii Gimnaziale nr.4 Mediaș și a Școlii Gimnaziale 
“I.L.Caragiale”, Sibiu. De asemenea, în cadrul Săptămânii 
Altfel pentru elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” 
28 octombrie -1 noiembrie 2019, elevii acestei școli 

gimnaziale (VIII A, VIII B, VIII C) au participat în cadrul 
vizitei realizate la Liceul Teoretic “Axente Sever” la o 
activitate de consiliere psihopedagogică de grup . Această 
activitate a fost susținută împreună cu elevii clasei a 
XII-a ai Liceului Teoretic „Axente Sever”, reprezentând 
diversele profiluri ale liceului, profiluri de interes pentru 
elevii claselor a VIII-a: Științele Naturii Intensiv Engleză, 
Matematică -Informatică , Filologie și Științe Sociale. 
Coordonatorii acestei activități au fost  profesorul 
consilier școlar  Ivan Cristina, CJRAE Sibiu/  Liceul 
Teoretic "Axente Sever", Mediaș și profesor consilier 
școlar Ghiroagă Florina CJRAE Sibiu / Școala Gimnazialâ  
"Mihai Eminescu" Mediaș.

 Proiectul OȘP „Profilul potrivit pentru mine” oferă 
viitorilor liceeni   posibilitatea de a se informa mai 
bine despre profilurile de studiu la liceu / învățământ  
profesional-dual, folosind metoda peer-counseling 
(consilierea elevilor de către elevi), o metodă de 
consiliere foarte eficientă la această categorie de 
vârstă.  Un alt punct forte al acestui program este faptul 
că este rezultatul uneri munci de echipă. Mulțumesc 
colegilor mei profesori consilieri școlari din Comisia de 
Responsabilitate Zonală Mediaș-Dumbrăveni a CJRAE 
Sibiu pentru implicarea și suportul lor.

“PROFILUL POTRIVIT PENTRU MINE”

Program educativ de orientare școlară și profesională 
destinat elevilor de gimnaziu

   PROFILUL POTRIVIT PENTRU 
MINE

INFORMAŢII DESPRE MINE INFORMAŢII DESPRE LICEE/PROFILURI
 X  Profesor consilier școlar Cristina Ivan, CJRAE Sibiu
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Când facem referire la ,,voluntariat” harta 
mentală ne relevă imaginea unor  cuvinte cheie: 
oameni, grup, scop, acord, cooperare, rezultat, 
creativitate, consens, acceptare, contribuție, 

dezvoltare, progres, soluții, ajutor, implicare, nevoi, 
prezență, structură, și multe alte conexiuni care vor 
descrie complexitatea acestui act social.

În mod obligatoriu, referirea la voluntariat va face 
trimitere directă la colaborare (con-, labor-) adică 
muncă, activitate împreună, comună. Orice colaborare 
presupune un grup- mai mic, sau mai mare- de 
participanți. Acest grup poate fi mai mult sau mai puțin 
omogen ca vârstă, gen, ocupație, statut social și/ sau 
profesional, valori, educație, cultură, nivel experiențial 
în ce privește munca de voluntariat. Ceea ce este 
evident prezent în demersul de voluntariat este scopul, 
obiectivul, motivul și rezultatul la care participanții 
aderă de comun acord. Este o implicare voită, voluntară, 
din proprie decizie a fiecăruia. Acțiunile, soluțiile, 
implicarea, prezența, contribuția sunt ale fiecăruia în 
parte și totodată comune, fiecare participant contribuind 
cu propriile resurse la conturarea strategiilor de obținere 
a rezultatului final. Acest rezultat final, care a determinat 
inițial participarea și implicarea, este unul umanitar, 
de progres, de rezolvare de situații în mod creativ și 
participativ. 

În activitățile comune de voluntariat se expun atitudinile 
individuale ale participanților, ideile, experiențele 
fiecăruia, cunoștințele și credințele pentru a atinge un 
obiectiv comun, se oferă resurse printr-un efort colectiv. 
Toți participanții la actul de voluntariat sunt responsabili 
de succesul grupului ca întreg și de contribuția fiecăruia 
în parte. Fiecare voluntar își va prezenta finalitatea 

muncii sale doar atunci când și ceilalți își vor finaliza 
munca lor. Organizarea trebuie să aibă în vedere 4 
aspecte foarte importante: interdependența pozitivă, 
contribuția fiecăruia, participarea egală și interacțiunea 
simultană. 

Finalitatea actului de voluntariat poate fi raportată în 
același timp, la scopul acestuia și la influența asupra 
celor care se implică. Scopul oricărei acțiuni voluntare 
este unul umanitar, exclude recompense și presupune 
progres. Raportat la participanți, voluntariatul oferă 
contextul ,,creșterii” personale, al expunerii atitudinilor 
personale, a experienței și în esență, al dăruirii pentru 
ceilalți. 

Privit în context formativ- educativ, voluntariatul 
formează caractere. Participarea copiilor în acte 
umanitare, de întrajutorare și suport social oferă 
contextul conturării și dezvoltării unor competențe 
pentru viață: abilități de comunicare, abilități de 
cooperare/ muncă în echipă/ capacitatea de a lucra 
în grupuri diferite, gândire deschisă/ fără prejudecăți, 
capacitate de a vedea lucrurile/ faptele după diferite 
aspecte, gândire creativă, managementul conflictelor, 
inițiativă, capacitate de muncă independentă, fără 
îndrumare/ suport.

Nu sunt oare acestea și obiectivele educației secolului 
XXI? Cu siguranță, DA! 

 X Profesor consilier școlar Corina Mihaela Stan, CJRAE Sibiu

Bibliografie:
Stan Corina Mihaela (2019)- Revistă de educație: ,,Cum 
folosesc elevii noștri timpul liber” Nr.3, Școala Gimnazială 
,,Aurel Decei” Gura Râului, jud. Sibiu

VOLUNTARIATUL 
-  în folosul cui?... de fapt



HĂRŢILE 
MENTALE

şi rolul lor în 
orientarea şcolară 

şi profesională a elevilor

În orientarea şcolară şi profesională, primul şi cel mai 
important pas îl reprezintă autocunoaşterea. Hărţile 
mentale sunt instrumente utile şi apreciate de elevi în 
realizarea introspecţiei prospective, prin care aceştia îşi 
pot identifica resursele personale dar şi caracteristicile 
pe care doresc să le îmbunătăţească,  atuuri-le dar şi 
potenţialele pericole sau ameninţări care pot interveni 
în procesul dezvoltării personale şi autodepăşirii, 
pot conştientiza profilul personal şi să- l raporteze la 
interesele sale şcolare şi profesionale, într-o manieră 
vizuală şi expresivă.
În conturarea unui profil profesional care să îi permită 
elevului orientarea căt mai precisă către un domeniu 
şcolar şi profesional, în cadrul hărţii mentale pe care o va 
realiza,  putem să le sugerăm ca diagrama lor să conţină 
idei, imagini, simboluri legate de interesele, valorile, 
aptitudinile/ deprinderile şi trăsăturile de personalitate.
De asemenea, hărţile mentale pot fi folosite şi pentru a 
facilita cunoaşterea cerinţelor psihologice ale profesiei 
de care sunt interesaţi, dar pot investiga şi valorile, 
satisfacţiile, insatisfacţiile, avantajele şi dezavantajele 
profesiilor pe care le explorează.
Dar ce sunt hărţile mentale?
,,Hărţile mentale au fost prezentate lumii formal pentru 
prima dată în primăvara anului 1974, la publicarea cărţii 
Use your Head”, autorul lor, Tony Buzan, considerându-le 
ca fiind un instrument eficient nu doar pentru memorarea 
informaţiilor, “ci şi în crearea ideilor”. Hărţile mentale sunt, 

în esenţă, “scheme euristice” care se bazează pe “gândirea 
radiantă, arborescentă”, un concept creat de Tony Buzan 
şi folosit cu mult succes în domeniile ştiinţei, educaţiei, 
familiei, managementului  etc.
“HARTA MENTALĂ ESTE O EXPRESIE a gândirii arborescente 
şi este, din acest motiv, o funcţie naturală a minţii umane.”, 
tocmai de aceea autorul o consideră o metodă de lucru pe 
cât de  uşor de folosit, pe atât de prolifică.
“Schema euristică are patru caracteristici esenţiale:

 w Obiectul atenţiei este cristalizat într-o imagine centrală.
 w Temele principale ale subiectului radiază de la imaginea 

centrală ca nişte ramuri.
 w Ramurile cuprind o imagine-cheie sau un cuvânt-cheie 

scris pe o linie asociată. Subiectele de importanţă mai 
mică sunt şi ele reprezentate ca ramuri ataşate la ramurile 
de nivel superior.

 w Ramurile formează o structură modală conectată.”
„Schemele euristice pot fi ameliorate şi îmbogăţite cu 
imagini, culori, coduri şi dimensiuni pentru a adăuga 
interes, frumuseţe şi individualitate”, recomandă autorul.   
 Ele asigură o gândire mai clară, o înţelegere mai 
aprofundată a oricărui domeniu şi pot ridica nivelul de 
performanţă cognitivă.  Este o tehnică de brainstorming 
care pune în evidenţă potenţialul asociativ uriaş de care 
dispune mintea umană.
Prezentăm mai jos câteva exemple de hărţi mentale 
realizate de elevi în procesul de orientare şcolară şi 
profesională.

 X Profesor consilier şcolar Domnica  Simona Crăciun,CJRAE Sibiu

Abstract:  Articolul încurajează folosirea hărţii mentale ca metodă de  lucru în 
activităţile individuale şi colective de orientare şcolară şi profesională. 
Este o tehnică de învăţare vizuală, atractivă şi utilă în acelaşi timp, pentru că 
facilitează autocunoaşterea elevilor dar şi explorarea opţiunile şcolare şi de 
carieră, folosind imaginaţia, gândirea creativă dar şi capacitatea de organizare, 
clasificare şi structurare a informaţiilor. 
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Rezilienţa educaţională a primit mai multe definiţii de-a 
lungul timpului, printre care ”capacitatea de a atinge 
performanţa şcolară în condiţiile confruntării cu factori 
de risc care ameninţă succesul şcolar” (Alva & Padilla, 
1995, după Anghel, 2016) sau ”abilitatea de a face faţă 
provocărilor şi presiunilor mediului şcolar” (Fallon, 2010, 
după Anghel, 2016). Succesul şcolar este atât un indicator 
al unei rezilienţe psihologice ridicate cât şi al acestui tip 
distinct de rezilienţă, cea educaţională.

Dezvoltarea rezilienţei educaţionale la elevi poate 
reprezenta scopul principal al programelor şi 
intervenţiilor de consiliere școlară. Devine util ca 
elevii să fie ajutaţi să îşi cunoască propria rezilienţă şi 
resursele pe care se pot sprijini. S-a demonstrat că astfel 
de intervenţii psihopedagogice au atât efecte pozitive 
imediate asupra dezvoltării elevilor, cât şi efecte pe 
termen lung, prin consolidarea rezistenţei la eşec, la 
stres şi la situaţii problematice.
Cel mai cunoscut model al rezilienţei educaţionale este 
cel construit de Silas Casillas în 2008, în cadrul căruia 
autorul a identificat patru mari categorii de factori de 
sprijin pentru  elevii aflaţi în situaţii de risc pentru 
atingerea succesului şcolar :

• factori personali – încrederea în sine şi motivaţia 
pentru învăţare; 

• factori familiali – sprijinul emoţional, sprijinul 
material şi modelul personal de rezilienţă 
educaţională; 

• factori şcolari – sprijinul emoţional/ 
recunoaşterea socială, relaţia profesor-elev /
modelul personal oferit de profesori;

• factori comunitari – infrastructura necesară 
procesului educaţional. 

În literatura de specialitate se evidenţiază importanţa 
centrării pe resurse şi pe punctele tari, în detrimentul 
abordării vulnerabilităţilor. În acest sens, Henderson 
şi Milstein (2003) au construit un model centrat pe 
dezvoltarea rezilienţei educaţionale în şcoli numit „Roata 
rezilienţei în şase paşi”.  Sunt descrise atât atitudinile 
pe care profesorii şi tot personalul şcolar trebuie să le 
adopte într-o şcoală care sprijină rezilienţa educaţională, 
cât şi structura şcolii, necesară construirii unui mediu 
suportiv şi sigur, astfel: 

 w Pasul 1 – încurajarea relaţiilor emoţionale apropiate. 
Elevii au nevoie de persoane în care să aibă încredere şi 
cărora să le poată cere ajutorul atunci când au nevoie, 
evitându-se astfel izolarea şi sentimentul de alienare. 
Având în vedere că relaţiile emoţionale apropiate au la 
bază criterii complexe şi variate, cu cât sunt implicate mai 
multe persoane în sprijinirea rezilienţei educaţionale a 
elevilor, cu atât există mai multe şanse ca ei să se simtă 
suficient de confortabil pentru a-şi împărtăşi dificultăţile 
şi pentru a cere ajutor.

 w Pasul 2 – stabilirea unor reguli şi limite clare şi 
constante. Elevii vulnerabili au nevoie de un mediu 
sigur şi previzibil, iar acesta nu poate exista fără o 
reglementare riguroasă. Este bine ca regulile să fie 
cunoscute şi înţelese de către toţi actorii şcolari, iar 
stabilirea lor să implice în mod direct elevii, inclusiv 
alegerea comportamentelor nepermise şi a consecinţelor 
administrate.

 w Pasul 3 – dezvoltarea abilităţilor de viaţă. 
Principalele abilităţi de viaţă asociate cu rezilienţa sunt 
autocunoaşterea şi gestionarea emoţiilor, luarea deciziilor 

şi rezolvarea de probleme, comunicarea eficientă şi 
integrarea socială şi profesională.

 w Pasul 4 – acordarea de grijă şi suport. Este vorba de 
cunoaşterea nevoilor educaţionale ale tuturor elevilor 
şi construirea activităţilor de învăţare potrivite şi 
pentru cei mai puţin activi, mai nesiguri sau poate mai 
opozanţi. Toţi elevii au nevoie de succes şcolar pentru a 
fi motivaţi să înveţe mai mult şi pentru a-şi întări stima 
de sine, iar acest lucru se obţine în mod autentic prin 
individualizarea sarcinilor de lucru conform nivelului şi 
potenţialului fiecăruia.

 w Pasul 5 – stabilirea şi comunicarea unor aşteptări 
înalte. Aşteptările înalte nu presupun atingerea aceloraşi 
standarde de către toţi elevii, ci individualizarea acestora 
în funcţie de aptitudini, tip de inteligenţă, stil de învăţare 
şi interese specifice. Strategiile educaţionale care 
comunică aşteptări înalte trebuie bazate pe cooperare şi  
nu pe competiţie şi trebuie să formeze responsabilitatea 
elevului de a învăţa, de a se implica activ în propria 
dezvoltare şcolară şi profesională, bazată pe motivaţie 
intrinsecă şi interesul pentru anumite domenii.

 w Pasul 6 – asigurarea unor oportunităţi de participare 
semnificativă. Elevii învaţă implicându-se în activităţi 
şi experienţe diverse, iar şcoala împreună cu familia şi 
comunitatea le pot oferi alternative şi şanse de a-şi regăsi 
pasiunile şi aptitudinile prin organizarea unei palete cât 
mai variate de activităţi educative formale, non-formale şi 
informale. Elevii cu rezilienţă educaţională sunt cei care 
îşi păstrează o motivaţie de învăţare şi o performanţă 
şcolară ridicate în ciuda influenţei condiţiilor de risc care 
îi fac vulnerabili eşecului şcolar. 

 X Profesor consilier școlar Ancuța Teleșpan,CJRAE Sibiu

REZILIENŢA EDUCAŢIONALĂ

In procesul dezvoltării copilului apar momente 
de discontinuitate şi contrast, pusee tensionale şi 
conflictuale, momente critice şi vulnerabile: timiditate 
şi izolare, agresivitate, încăpăţânare şi ostilitate, 
egocentrism şi narcisism, frustrări, furie, traume, temeri 
şi anxietăţi, crize de dezvoltare. Stimulii care acţionează 
asupra copilului/tânărului sunt numeroşi (familie, 
şcoală, societate, co-vârstnici, membri ai comunităţii). 
Încercările copilului/tânărului de a face faţă cu 
succes provocărilor unei vieţi pline de incertitudini, 
solicitări, reguli şi exigenţe trebuie încurajate, într-o 
manieră suportivă, stimulând nevoia sinceră, naturală 
a acestuia de a se exprima, de a-şi afirma şi confirma 
personalitatea. Trecerea de la competenţele cognitive, 
la cele sociale, relaţionale şi apoi la cele emoţionale 
constituie un pas important în dobândirea unei 
competenţe mai mult decât necesare pentru provocările 
vieţii de adult: competenţa adaptativă. Conştientizarea 
propriilor trăiri şi pe cele ale altora, asumarea, 
exprimarea liberă şi deschisă, abilităţile empatice, 
capacitatea de a înfrunta obstacolele, frustrările şi 
conflictele şi de a le rezolva într-un mod creativ – toate 
acestea constituie ancore în dezvoltarea rezilienţei şi 
adaptabilităţii copilului și tânărului.
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ABSTRACT

A gândi critic înseamnă a avea capacitatea de a emite judecăți proprii, de a accepta părerile altora, de a-ți 
asuma răspunderea pentru greșelile tale și de a încerca să le corectezi. A gândi critic presupune rezolvarea de 
probleme cu ajutorul unor argumente convingătoare, logice și raționale. În același timp gândirea critică este 
deprinderea de a interacționa cu informațiile în mod activ și coordonat cu scopul luării unei decizii, rezolvării 
unei probleme sau tragerii unei concluzii.  Capacitatea individului de a gândi critic în diferite situații 
nu este ceva înnăscut, ea se educă, se formează și evoluează în timp, începând chiar din clasele primare cu 
ajutorul unei îndrumări constante din partea cadrului didactic care poate utiliza în acest scop o varietate de 
metode și tehnici activ-participative. Astfel, elevilor li se va permite să se manifeste spontan, fără îngrădirea 
exprimării, cu  fiecare apariție a unei situații de învățare.

Într-o măsură destul de mare, ne putem gândi la timpul trecut la perioada în care un volum cât mai mare de 
informații însușit de către elevi, reprezenta poate principalul obiectiv al procesului de învățământ. În prezent, 
datorită dezvoltării științei, informația poate fi accesată prin intermediul internetului de oricine, oricând și 
oriunde cu o viteză uimitoare, aproape instantaneu. Necesitatea memorării cu orice preț a unei cantități mari 
de informație nu mai este de actualitate. Ceea ce contează însă foarte mult este capacitatea fiecăruia de a 
lucra cu informația pe care o accesează și o deține: capacitatea de a analiza, de a decide, de a discerne, de a 
alege, de a compara, de a renunța, de a opina, de a critica, de a da prioritate. 

Pentru formarea tuturor acestor capacități trebuie să se lucreze încă din clasele primare. Elevii trebuie 
direcționați încă de la pășirea pe băncile școlii către un mod de a gândi și de a se manifesta cât mai liber, 
lipsit de prejudecăți, temeri, opreliști, punându-se accentul pe importanța fiecărei păreri, pe dreptul fiecăruia 
de a avea o părere, pe dezbatere, pe analiza individuală sau în grup, pe cooperare, pe rezolvarea de probleme, 
pe creativitate, imaginație dar și pe comunicarea asertivă cu tot ceea ce înseamnă ea.

Gândirea critică sau mai bine spus dezvoltarea ei în rândul elevilor, nu presupune înlăturarea tuturor 
metodelor clasice de predare, ci îmbinarea lor în cadrul lecțiilor cu metodele care activează gândirea critică, 
pentru ca în final elevii să își dezvolte capacitățile de analiză, reflecție, argumentare, decizie, sinteză și să 
devină mai motivați și mai activ implicați în propriul proces de învățare. În acest context, cadrul didactic 
se transformă dintr-un furnizor de informație și un evaluator al memoriei elevilor, într-un facilitator al 

activităților de descoperire, analiză, formare de opinie și, în același timp, transformă clasa dintr-o clasă centrată pe 
profesor, într-o situație de învățare ce are în centrul ei elevii.
Trebuie așadar, să existe o militare constantă în favoarea utilizării unor metode care să vizeze dezvoltarea gândirii critice 
încă de la începutul școlarității, acest tip de gândire constituind o condiție sine-qua-non pentru ca cei mici să reușească 
pe parcursul dezvoltării lor, să utilizeze la maxim avantajul erei digitale în care ne aflăm, acestui ,,boom” informațional, 
evitând pericolele ce pândesc la tot pasul, alegând din varietatea de informații, pe acelea care, într-o măsură cât mai 
mare sunt de calitate, de încredere și se conformează unui set de valori morale pe care, de altfel, școala le vizează în 
formarea elevilor.

Un alt avantaj al dezvoltării acestor abilități de gândire critică încă din primii ani de școală îl constituie faptul că odată 
intrați în câmpul muncii, tinerii astfel formați vor prezenta un nivel mult mai ridicat de adaptabilitate la noile cerințe 
organizaționale, de integrare și nu în ultimul rând vor performa superior față de cei crescuți într-o mentalitate rigidă și 
conformistă. De altfel, s-a constatat că adeseori, la început de carieră, tinerii au nevoie să parcurgă stadii de formare 
cu traineri specializați pentru a-și dezvolta abilitățile de gândire critică, de rezolvare de probleme, de luare a deciziilor, 
abilități neglijate pe parcursul școlarității, fapt care duce la eforturi mari din partea companiilor, eforturi ce implică 
resurse umane, financiare și de timp. Putem afirma o dată în plus așadar că scopul final al școlii este acela de a integra 
activ viitorii absolvenți în societate. 

Este astfel clar că profesorul trebuie să se perfecționeze continuu și să se adapteze nevoilor reale ale celor pe care îi 
îndrumă, să poată dezvolta elevilor săi competențe variate și abilități care să le permită acestora să analizeze din mai 
multe puncte de vedere o problemă, să vină cu idei noi, să coopereze și să colaboreze printr-o comunicare eficientă, 
să creeze tensiuni la nivel intelectual, toate acestea urmând să ducă, în final, la dezvoltarea gândirii critice și implicit la 
eficientizarea individului pe plan cognitiv, social, profesional și familial.

 X Prof. consilier şcolar Tiberiu A. Mihăilă,CJRAE Sibiu

CADRUL DIDACTIC  
FACILITATOR AL FORMĂRII GÂNDIRII CRITICE
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45 de elevi ai Liceului Teoretic ,,St. L. 
Roth” Mediaș, împreună cu profesorul 
consilier școlar, directoarea liceului 
și alți profesori au participat în 22 
octombrie la Târgul Internațional de 
Universități desfășurat în Cluj Napoca, 
la Sala Polivalentă (BT Arena). Alături de 
alți tineri din toată țara, liceenii de la 
,,Roth` ,̀ elevi din clasele a XI-a și a XII-a, 
au fost interesați de obținerea unor 
informații legate de studiul în străinătate 
și în România.Ei au avut posibilitatea 
să discute direct cu reprezentanți ai 
peste 65 de universități din diferite țări 
(Anglia, Olanda, Franța, Germania, SUA, 
Elveția, SUA, etc). De asemenea, elevii au 
putut discuta în detaliu și cu consilieri 
educaționali obținând informații despre 
procesul de admitere în străinătate, 
bursele oferite, eventualele facilități și 
oportunități.
La această ediție a Târgului Internațional 
de Universități s-au aflat reprezentanți 
de la  universități de top din lume, 

printre care și University of Essex, 
Imperial College London, Eindhoven 
University of Technology, University of 
Birmingham precum și reprezentanți 
ai celor mai apreciate și importante 
universități din România: Universitatea 
de Vest din Timișoara, Universitatea 
Tehnică din Cluj, Universitatea ”Babeș-
Bolyai” Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Iuliu Hațieganu”. Târgul este 
adresat elevilor din clasele X – XII și 
studenților.
Elevii au putut afla informații despre 
peste 6000 de programe de licență 
și masterat din 20 domenii precum 
business, economie, IT&Computer 
Science, turism management, arte, 
inginerie. Totodată, elevii au fost 
informați despre un fond de burse de 
peste 3.500.000 euro în UK și Olanda. 
De exemplu,Coventry University oferă 
burse special create pentru studenții 
români. Târgul a fost un bun prilej 
pentru elevi să afle cum pot obține 

finanțări și împrumuturi, cum pot beneficia de bursele 
DAAD, care are programe de burse variate pentru 
instituțiile de învățământ superior din România (studenți, 
absolvenți, profesori universitari, cercetători, parteneriate 
instituționale).
Pe lângă prezentările și workshopurile interactive ale 
universităților, elevii s-au putut înscrie și apoi participa 
efectiv la conferințele YouForum, în care peste 25 de 
invitați precum Robert Katai (blogger), Mircea Bravo, Andi 
Daiszler (Daisler Print House), Raluca Anton (psiholog), Tibi 
Corodean (Epic Show), Cristian Avram (Head of Marketing 
& PR la Opera Națională Română Cluj-Napoca) au 
discutat despre branding personal, gestionarea timpului, 
prezentarea la un interviu de angajare, arta vorbitului 
în public, dezvoltarea competențelor în era digitală, 
dezvoltare personală, inteligența emoțională. Au existat 
20 de sesiuni de discuții interactive și ateliere practice 
pentru elevi și profesori la conferința RIUF YouForum.

Este pentru al 9-lea an în care elevii liceului medieșan 
„St. L. Roth”, împreună cu profesorii lor, participă la Târgul 
Internațional de Universități, eveniment considerat a fi o 
bună oportunitate pentru obținerea de  informații despre 
cele mai bune programe de studiu din România și din 
străinătate. Chiar dacă elevii nu s-au decis pe loc referitor 
la urmarea unei anumite cariere, acest târg le oferă 
șansa de a descoperi ofertele numeroase pentru studiu 
care există la nivel naţional şi internațional și de a iniția 
un prim contact cu reprezentanți ai facultăților visate. 
Din experienţa ultimilor ani, în cazul elevilor liceului 
medieşean ,,St.L.Roth` ,̀ drumul spre o carieră de succes, 
indiferent de domeniul de activitate, a început la The 
Romanian International University Fair RIUF.

Bibliografie:
 http://www.riuf.com//

 X Profesor consilier școlar Gabriela Oltean,CJRAE Sibiu

ÎN CĂUTAREA CARIEREI 
LA ROMANIAN INTERNATIONAL 

UNIVERSITY FAIR

The Romanian International University Fair RIUF, cel mai mare târg Internațional de 
Universități din Europa de Sud Est, este locul unde vizitatorii pot să obțină, chiar de 
la reprezentanți ai facultăților, informații concrete și reale despre studiul la diferite 
instituții din România și despre studiul internațional. Universități de pe 4 continente 
și din mai multe țări, vin în România să ofere informații despre ce înseamnă să fii 
student internațional. De 14 ani acest târg creează o legătură directă între publicul 
român și mediul academic, înlesnind admiterea la o universitate din România sau 
din afara țării.
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Adolescenţa este unul dintre subiectele cele 
mai controversate, mai ales in ceea ce priveşte 
mediul şcolar şi nu numai,ea generează discuţii 
şi opinii contradictorii. În  DEX –ADOLESCENŢA  

este definită ca ,,Perioadă a vieții omului cuprinsă 
între vârsta pubertății și cea adultă, în care are loc 
maturizarea treptată a funcțiunilor fizice și psihice ale 
organismului”.

Psihologul Mihai Ralea defineşte adolescenţa ca fiind ,, 
timpul în care luăm universul prea în serios,,.din punct 
de vedere psihologic adolescentul se caracterizează 
printr-o imaginaţie bogată, el ,, visează cu ochii 
deschişi,,.În acest interval de timp adolescenţii dezvoltă 
interese şi abilităţi speciale fără  a avea tenacitatea şi 
capacitatea de a finaliza o acţiune. Adolescenţii sunt 
foarte sensibili şi de aceea se pot simţi foarte uşor 
lezaţi, când apar manifestări şi atitudini ostile faţă de ei. 
Dovedesc interes pentru competitivitate fiind dispuşi să 
participe la orice acţiune care le-ar permite să-şi etaleze 
cunoştinţele şi abilităţile. În ceea ce priveşte statusul 
social,  adolescenţii  se caracterizează prin autodefinirea 
sinelui în relaţie cu societatea în totalitatea ei, iar 
identitatea apare ca o poziţie a lor faţă de lumea în care 
trăiesc de aceea apar probleme specifice adolescenţei, 
cum ar fi: tensiunea dintre el şi societate, câştigarea 

independenţei faţă de părinţi, alegerea 
carierei şi a stilului de viaţă, viaţa 
sexuală. Deoarece adolescentul îşi 
construieşte identitatea în raportul 
său cu familia şi societatea, el exersează 
experienţe proprii pentru că numai 
astfel trăieşte cu convingerea despre 
oportunitatea lor.

Adolescenţa mai poate fi considerată ca fiind  vârsta 
marilor experienţe şi experimente cruciale, care sunt 
iniţiate şi trăite de adolescent pentru prima oară în 
viaţă.Trec prin r crize existenţiale şi de identitate, reale. 
Traversarea experienţelor cruciale este o condiţie 
obligatorie pentru pregătirea adolescentului în 
asumarea de roluri şi statusuri ca viitor adult. De aceea 
, el stabileşte care este  mediul său de viaţă, ia decizii 
şi acţionează cu cine se întâlneşte şi în ce locuri, fără  
a ţine seama de consecinţele şi riscurile unora dintre 
experienţele sale.Un loc important în adolescenţă îl 
ocupă dezvoltarea relaţiilor sociale, dincolo de ceea 
ce este spaţiul familial şi cel şcolar sau al vecinătăţii 
imediate. Este trăită intens discriminarea de vărstă, el 
crede că nu îi este recunoscută noua sa poziţie socială, 
atât de către familie căt şi de şcoală şi mediul său de 
viaţă.

În această perioadă, relaţiile cu părinţii au particularităţi 
care le deosebesc de cele din copilărie. Dacă în perioada 
copilăriei este integrat în actul satelizării în familie, 
adolescentul tinde să fie autonom faţă de familie. Părinţii 
nu mai reprezintă modele, dimpotrivă ei devin obiectul 
unor critici severe pentru că la această vârstă spiritul 
critic este definitoriu, exersarea lui în ceea ce priveşte  
conduita şi mentalitatea părinţilor, îl ajută pe adolescent 
la formarea abilităţilor de interacţiune concomitent cu 
aspiraţia către individualitate, uneori exacerbată. Părinţii 
caută să-l socializeze pe adolescent orientându-l spre 
ceea ce va face în viitor, spre viaţa de adult, acordând o 
importanţă redusă problemelor specifice vârstei lui. Pot 
să apară relaţii tensionate între părinţi şi adolescenţi, 
aceste fiind datorate neînţelegerii din partea părinţilor, 
a problemelor reale ale adolescentului şi de spiritul 
excesiv de autonomie al adolescentului. Adolescentul 
trăieşte cu maximă intensitate, tot ce se întâmplă cu el 
în prezent deoarece se confruntă cu aspecte concrete 
ale propriei vieţi, care pentru el sunt grave, şi de aceea,  
este preocupat de rezolvarea acestora, fiind mai puţin 
interesat de pregătirea pentru ceea ce va face în viitor.
Apariţia reprezentărilor de sine determină orientarea 
adolescentului către anumite norme şi valori ale adulţilor 
care vizează în special egalitatea tânărului cu cei maturi. 
Una dintre aspiraţiile cele mai des întâlnite la adolescenţi 
este aceea de a fi adulţi.

Este foart important ca părinţii, în general adulţii, 
să adopte o atitudine de cooperare, ceea ce face ca 
adolescentul să vadă în aceştia un partener de dialog.
Simte că este considerat egal şi are încredere în adulţi. 
Dacă este refuzată cooperarea cu adolescentul, acesta 
manifestă rezistenţă sub anumite forme , obstrucţionând 
tendinţa adultului de a-i îngrădi personalitatea, de a-i 
orienta modul de a gândi şi de a acţiona. Asemenea 
raporturi tensionate duc şi la sentimentul înstrăinării de 
familie, la ruperea comunicării cu membrii ei, la evitarea 
lor şi evadarea din familie, cea mai cunoscută fiind fuga 
de acasă. Are loc emanciparea socială a adolescentului, 
neînţelegerea acestei particularităţi de către adult 

este un motiv care duce la naşterea unor raporturi 
conflictuale. Adolescenţii refuză să mai accepte vechile 
relaţii din copilărie cu adulţii şi îşi doresc un nou tip de 
relaţii care au la bază recunoaşterea personalităţii lor.

Comunicarea în adolescenţă se caracterizează prin 
lărgirea ariei de comunicare, prin trecerea de la dialogul 
predominant cu părinţii caracteristic vârstei copilăriei 
mici, urmată de comunicarea permanentă cu cadrele 
didactice în perioada şcolarităţii mici, la comunicarea cu 
toate mediile sociale,fiind una din modalităţile esenţiale 
de manifestare a autonomiei şi identităţii individului.

Corina Cerchez afirma că ,există o linie foarte fină 
între a fi ascultător, a satisface părinţii si a repeta 
comportamentul lor.
”Riscul de a rămâne prins în vechile structuri şi de 
a repeta credinţe şi comportamente asemănătoare 
părinţilor sau de a rămâne un veşnic copil, este foarte 
mare” - explică Cerchez. Cum este mai bine?
”Varianta ideală este cea în care i se oferă adolescentului 
posibilitatea de a-şi dezvolta starea Eului Adult, ceea 
ce presupune o bună cunoaştere a propriei persoane, a 
nevoilor, dorinţelor şi intereselor proprii şi punerea lor în 
practică într-o manieră responsabilă”.
În concluzie, adolescentul are nevoie să îl întelegem, să 
îi fim alături, sa îi creăm cu calm şi înţelepciune contexte 
sănătoase de dezvoltare. Adolescenţa este vârsta la care 
,cel mai important este ca părinţii să înţeleagă cât de 
importantă este relaţia cu copilul lor şi să nu fie reactivi 
la problemele lor nerezolvate.

Adolescenţa este o vârstă tumultoasă, care reprezintă o 
perioadă importantă de creştere şi dezvoltare, ca părinţi  
trebuie să fim aproape de adolescenţi şi să înţelegem 
care sunt schimbările care apar şi cum propriile noastre 
vulnerabilităţi îi pot influenţa dezvoltarea pentru ca 
aceştia să se poată integra schimbărilor vărstei cât mai 
sănătos, fără a resimţi durerea singurătăţii, a respingerii 
sau a inadecvării.

 X Profesor consilier școlar Mihaela Frăţilă ,CJRAE Sibiu

ADOLESCENŢA 
VÂRSTĂ A 

SCHIMBĂRILOR
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Abstract:”Cea mai frumoasă jucărie este jucăria de vorbe”  - Tudor Arghezi
Pentru a evita monotonia și repetitivitatea caracteristice activității logopedice, profesorul logoped are nevoie de 
metode interactive, ludice și multă creativitate.
Activitatea logopedică trebuie să fie transformată cu ajutorul creativității, într-un joc. Copilul trebuie să experimenteze, 
să creeze, să interacționeze, să-şi imagineze, în urma acestora să manifeste sentimente de curiozitate, plăcere și 
amuzament. 
Poezia este o metodă verbală interactivă care contribuie la: dezvoltarea atenţiei auditive,  activizarea emoţiilor copiilor, 
îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv,  însuşirea cuvintelor noi, înţelegerea limbajului artistic al textului literar, 
pătrunderea în conţinutul afectiv şi cel ideatic al operei.Imprimând un ritm şi o înşiruire de cuvinte însoţite de o 
cadenţă, poezia ajută la înţelegerea cognitivă a cuvintelor şi unde se potrivesc ele.

Câteva exemple de poezii create și folosite de mine în activitatea logopedică: 

 X Profesor Logoped Emanuela-Maria Vass,CJRAE Sibiu

Limba jucăușă!                         Buze vorbărețe!                       Inspirăm și expirăm!
Limba-n gură o ridicăm,           Buzele le țuguiem,                    Inspiri pe nas, expiri pe gură,
Apoi jos noi o lăsăm,                Gura larg noi o căscăm            Suflă aerul pe mână
În guriț-o ghemuim                   Apoi buzele le lipim                 Ține un fulg ușor în zbor
Și afară noi ieșim                      Într-un zâmbet foarte fin,        Umflă un balon multicolor.
Cu vârful în sus,                        Buzele le dezlipim                   Cu paiul suflă încet în apă,
Lopată  în jos,                           Un zâmbet larg oferim,            Stinge-o lumânare dreaptă.
Tic-tac-ul ceasului frumos,       Un pupic pentru mămica         Miroase parfumul florilor,
O rotim și o mișcăm,                Și-un fluier pentru bunica.       Și imită câinele vânătorilor.
Cu ea neîncetat ne jucăm.

Zarva de lângă lac!  -L                    În grădina! –RO grada secretă!         – CE/CI
Pe un lac  lucios,                             Dacă vrei sa fii sănătos                     Într-o dimineață foarte cețoasă,
O lebădă plutea frumos,                 Bunicul te ajută bucuros                   Într-un nuc cu rădăcina groasă
Albă și grațioasă,                            Cu fructe și legume fine                    Supărată pe o cioară certăreață
Se îndrepta spre țărm, curioasă     Din grădina cu vitamine.                   O mică ciocănitoare nervoasă
Unde, un fluture zbura voios            Mărul mare și fălos                          Ciocănea nuci cu coajă scorțoasă.
În jurul unui cățel blănos.               Mere îți dă drăgăstos,                       Zece pucei gălăgioși
În salcia de lângă lac,                      Prunul bătrân și răsfirat                   Mâncau nucile de pe jos
Stă un porumbel supărat,               Cu prune te-mbie îngrijorat,             Iar arici cu ace mici
Că o libelulă albastră                      Părul darnic și scorțos                     Ciuperci, melci și urzici.
Este foarte gălăgioasă.                   Pere-ți oferă generos.                       Cinci pisici pitici
                                                        Legumele coapte și spălate              Fugăreau șoriceii mici.
                                                        Și ele vor să fie mâncate,                  Cine-ar crede că-n livadă
                                                        Ardei, mazăre, cartofi                        Se ascunde o ogradă?
                                                        Usturoi, morcovi și roșii
                                                        Toate te-ajută prietenos
                                                        Să crești mare și frumos.

Diferențiere fonematică - Rime cu paronime

Exerciții pentru mobilitatea aparatului fono-articulator și respirație:

Automatizarea sunetelor 

Bibliografie:
http://epochtimes-romania.com/news/9-motive-pentru-care-poezia-ne-ajuta-sa-intelegem-lumea-mai-bine---258972
https://www.psychologies.ro/anchete-si-dosar/activitatea-logopedica-intre-joc-si-creativitate-2169988

POEZIE ÎN LOGOPEDIE

 R/L                                     F/V                                          H/C
Un fițos de rege,                 M-am dus la un far,                Am făcut mare haz,
A dat o mare lege,              Care-i dat cu var ,                   Despre acest ciudat caz;
Că dacă văd un lup             Și-am băut un vin                  Că-ntr-o călduroasă hală,
Eu pe loc să rup                  Care era fin,                           A crescut o frumoasă cală,
Un băț, și cu o lamă,           Și-am visat o fată                  Și pe-al său horn,
Să fac o frumoasă ramă.     Care mânca vată,                  A căzut un pufos corn,
Pentr-un tablou cu-n lac,    Și-am visat că voi                  Și s-a ivit și un duh,
Lângă care stă un rac,         Aveți multe foi,                     Trebuie  neapărat să mă duc.
Să-l pun într-un car,            Și încă o fază,
Care-i tras de-un cal,          Că am spart o vază
Să-l duc la baron                 În care-am găsit fise
Și cu un balon,                    Și m-am trezit din vise.
Să mă urc pe scală
Să cobor pe scară
Să-i agăț tabloul,
Împreună cu balonul,
Că dă un frumos bal,
Într-un mare bar.
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Implantul cohlear este un dispozitiv biomedical care 
înlocuiește auzul natural la persoanele care suferă de 
hipoacuzie neurosenzorială severă sau profundă. Acest 
dispozitiv suplinește funcționarea părții afectate a 
urechii interne și transmite printr-un microcip semnale 
către creier.
Porțiunea internă - implantul este poziționat chirurgical 
în cohlee, urechea internă. Porțiunea externă - 
procesorul este montat în os, în apropierea pavilionului 
urechii. Procesorul captează sunetele cu ajutorul unui 
microfon și le transmite către implant, care stimulează 
electric direct nervul auditiv, astfel producând senzația 
de auz.
Dispozitivul a deschis porțile unei altei vieți pentru 
persoanele care sufereau de tulburări neurosenzoriale, 
astfel ei putând să se reabiliteze din punct de vedere 
verbal și mai apoi social și profesional.
Cu cât implantarea se realizează mai repede cu atât 
rezultatele sunt vizibile, de aceea un screening la naștere 
este foarte important, deoarece ar elimina timpul care 
se pierde până la procedura de implantare.
Un copil implantat timpuriu, până la vârsta de 3 
ani, poate să obțină rezultate uimitoare în achiziția 
limbajului. Pașii pe care copilul îi face în lumea sunetelor 
sunt realizați după 4-6 săptămâni de la activarea 
procesorului de sunete. De aici începe călătoria 

fascinantă de la primul sunet pe care îl aude până la 
primul cuvânt rostit.
În toată această perioadă copilul trebuie să participe la 
întâlniri cu un audiolog specializat în reglajul implantului. 
Acest reglaj facilitează stabilirea limitelor stimulării 
electrice a nervului auditiv de către electrozii implantului 
cohlear, astfel încât să se poată produce senzația 
auditivă, urmată de discriminarea cuvintelor și vorbirea 
inteligibilă.
În același timp copilul este integrat și în programul de 
terapie logopedică care are un rol important în formarea 
limbajului receptiv și mai apoi cel expresiv. După un 
an de la implantare copilul este capabil să reproducă 
câteva cuvinte, iar la 18 luni el are în repertoriu circa 
50 de cuvinte. În prima etapă limbajul receptiv este 
mai dezvoltat decât limbajul expresiv. Un suport în 
traseul terapeutic este și biblioteca online lansată de 
catre Asociația Națională a Persoanelor cu Deficiențe 
de Auz din Romania unde materiale sunt împărțite pe 
patru secțiuni: audiție, limbaj receptiv, limbaj expresiv 
și vorbirea. Toate aceste resurse au ca rol integrarea 
copiilor cu implant cohlear în școlile de masă.

 X Profesor Logoped Sabina Stoica, CJRAE Sibiu

IMPLANTUL COHLEAR 
O PUNTE ÎNTRE LUMEA 

TĂCERII ȘI CEA A 
SUNETELOR

Abstract: Primul și cel mai simplu contact al omului cu mediul înconjurător se 
realizează prin intermediul organelor de simț. Atunci când un organ nu este 
dezvoltat în parametrii normali, și aici mă refer la analizatorul auditiv, el poate fi 
suplinit de un implant cohlear.

Bibliografie:
http://ascultaviata.ro/wp-content/uploads/2015/06/Sa_intelegem_
implantul_cohlear.pdf
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Adolescenţa este perioada în care are loc unul din cele mai 
intense procese de creştere şi maturizare din viaţa omului, 
mai ales la nivel cerebral. Menţionez câteva particularităţi 
ale dezvoltării creierului în adolescenţă:

• Creierul în adolescenţă este o maşină de învăţare;
• Capacitate mare a sinapselor responsabile de 

învăţare, susceptibile de a fi modificate prin 
experienţele prin care trece adolescentul;

• Se amplifică secreţia de dopamină (căutarea 
satisfacţiei): duce la impulsivitate, predispoziţia 
către adicţii;

• Cortexul prefrontal (responsabil de luarea deciziilor) 
este parţial dezvoltat;

• Zonele din creier implicate în respectarea cerinţelor 
societăţii sunt insuficient dezvoltate; este mai 
activă acea parte a creierului centrată pe emoţii;

• Gândire hiperraţională- examinarea detaliilor de 

suprafaţă, accent pe beneficii, în dauna analizei 
riscurilor. 

Dezvoltarea creierului determină anumite caracteristici 
ale minţii adolescenţilor, cu implicaţii asupra tuturor 
domeniilor - cognitiv, emoţional, socio-relaţional:

1 .Căutarea noului
• Avantaje: receptivitate la schimbare şi trăire intensă 

a experienţelor, explorarea noului este adaptată la 
impulsul de a crea noi modalităţi de a acţiona şi de 
a trăi aventuros; 

• Dezavantaje: căutarea senzaţionalului, asumarea de 
riscuri, dorinţa de a trăi senzaţii tari şi a minimaliza 
riscul  pot avea ca rezultat comportamente 
periculoase, accidente. Impulsivitate datorată unei 
capacităţi reduse de a reflecta asupra consecinţelor. 

2. Implicarea socială
• Avantaje: dorinţa de relaţionare duce la formarea 

relaţiilor de sprijin, care sunt elemente de bază 
pentru longevitate şi fericire pe tot parcursul vieţii;

• Dezavantaje: tinerii care sunt izolaţi de adulţi 
şi înconjuraţi de cei de aceeeaşi vârstă au un 
comportament mai riscant. 

3. Intensitatea emoţională crescută
• Avantaje: pot simţi viaţa ca fiind plină de energie şi 

vitalitate, exuberanţă, entuziasm. 
• Dezavantaje: domină emoţiile intense, care duc la 

proastă dispoziţie, impulsivitate şi irascibilitate 
extremă, uneori nejustificată. 

4. Explorarea creativă 
Gândirea adolescenţilor şi posibilitatea de a face 
raţionamente abstracte le permit să conteste tot ce este 
prestabilit, abordarea problemelor prin strategii noi, 
apariţia inovaţiei. 

• Avantaje: posibilitatea de a avea experienţe noi, 
care înlătură monotonia;

• Dezavantaje: căutarea sensului poate duce la o criză 
de identitate, vulnerabilitate la presiunea socială, 
confuzie, dezorientare.

Consider că rolul nostru, al adulţilor - părinţi, profesori 
- este de a-i însoţi pe drumul descoperirii de sine, de a-i 
îndruma şi a-i asigura că pot găsi în noi pe cineva care le 

înţelege nevoile, căutările şi rătăcirile, şi îi acceptă aşa cum 
sunt. Dar, pentru aceasta, e nevoie în primul rând să ne 
informăm, să fim deschişi la minte, să fim dispuşi să facem 
schimbări şi, nu în ultimul rând, să facem noi înşine paşi pe 
acest drum.

Iată părerile unor adolescenţi referitor la ce ar putea face 
adulţii din jurul lor:
„Să ne explice ce este greşit”;                                                                   „Să 
înveţe să ne asculte”
„Să nu mai facă comparaţii între noi”                                         „Să 
fie deschişi la ideile noastre”
„Să ne respecte anumite decizii”       „Să accepte faptul că 
am crescut şi vremurile s-au schimbat”
„Să ne ofere medii provocatoare, care stimulează 
dezvoltarea”.
Succes!

Bibliografie:
1.Dumulescu, Daniela şi Matei, Carina   - „Adolescenţa explicată”,  Ghid 
UNICEF, 2017 
2.Gheorghiţă, Niculina   - “Susţine conştient adolescenţa”    Iaşi, Editura 
PIM, 2015
3.Siegel, Daniel - „Vâltoarea minţii - Puterea şi rolul transformărilor 
cerebrale în adolescenţă”   Bucureşti, Editura Herald, 2013

 X Profesor consilier şcolar Mihela Elena Mitea, CJRAE Sibiu

Adolescenţa - perioada 
marilor transformări

Abstract: „Ceea ce omida numeşte sfârşitul lumii, un maestru numeşte fluture”. 
Când am auzit această frază, gândul m-a dus la toţi adolescenţii din viaţa mea. 
Citisem multe cărţi despre adolescenţi, dar informaţiile asupra transformărilor 
cerebrale în adolescenţă, oferite de autorii menţionaţi în bibliografie, mi-au oferit 
o nouă perspectivă, deosebit de utilă în munca cu adolescenţii.



50    |   Revista Psihologos Revista Psihologos    |   51

Pasiunea mea pentru biologie m-a făcut 
curioasă despre memorie și pentru că sunt în 
clasa a XII-a și îmi doresc să urmez o carieră 
în cercetare, am ales să scriu un articol pe 

această temă.

Memoria, fiind un subiect atât de complex, se clasifică 
în memorie senzorială, de scurtă durată și de lungă 
durată. Memoria de lungă durată poate fi împărțită la 
rândul ei în memorie implicită, cea a inconștientului, 
și cea explicită, cea a vieții conștiente, care 
sedimentează în memoria episodică evenimente și în 
cea semantică diferite concepte. 
Memoria de scurtă durată se bazează pe modificări 
temporare fizice și chimice ale membranelor 
presinaptice și postsinaptice, astfel inhibă sau 
stimulează transmiterea sinaptică. Memoria de 
lungă durată diferă prin faptul că are la bază 
modificări structurale ale sinapselor.  La nivel 
celular, prin studii de microscopie electronică, 
s-a demonstrat că suprafața totală a situsurilor 
de eliberare a mediatorului chimic crește în acele 
sinapse solicitate frecvent, iar această creștere 

depinde de activarea unor mecanisme de control 
genetic al sintezei proteice. Diferite studii au 
cercetat relația dintre proteine și ARN mesager 
pentru a stabili cum se formează memoria de lungă 
durată. De exemplu, proteina KIBRA a fost asociată 
cu memoria umană, aceasta interacționând la 
rândul ei cu alte proteine implicate în modificări 
neuroplastice. Eric Kandel, laureat al premiului 
Nobel, a evidențiat că la gasteropodul marin Aplysia 
californica o proteină codificată de gena cAMP este 
implicată în consolidarea memoriei pe termen scurt. 
Sinteza proteinelor este necesară pentru a persista 
modificările de la nivelul membranelor sinaptice. 
Creșterea numărului terminațiilor sinaptice și 
chiar implicarea unui număr din ce în ce mai mare 
de neuroni într-un circuit nervos se asociază cu 
dezvoltarea memoriei. 

Dar ce structuri sunt implicate în formarea memoriei 
de lungă durată? Oamenii de știință recunosc în ziua 
de azi rolul sistemului limbic în formarea memoriei, 
pe lângă procesarea emoțiilor și a mirosului. Cele 
mai importante formațiuni ale acestui sistem sunt 

hippocampusul și corpul amigdalian. Studii relevante 
au fost efectuate prin cercetarea cazului lui Henry 
G. Molaison, aceste lucrări confirmând importanța 
formațiunilor limbice în formarea memoriei. 
Molaison, datorită unui traumatism cranian din 
copilărie, a început să sufere în jurul vârstei de 10 
ani de epilepsie, simptomele lui agravându-se cu 
trecerea timpului și având un impact negativ asupra 
vieții sale. Pentru a-i fi reduse simptomele, acesta 
a fost operat în 1953 și i s-au secționat porțiuni 
ale lobului temporal medial din ambele emisfere, 
fiind astfel extirpat aproape tot corpul amigdalian, 
hippocampul și alte structuri alăturate . Simptomele 
lui s-au ameliorat semnificativ. S-a constatat însă 
că i-a fost afectată consolidarea informațiilor 
în memoria de lungă durată, dar personalitatea, 
capacitatea intelectuală și chiar memoria de scurtă 
durată nu au avut de suferit. Principala concluzie 
a acestui caz este că în lipsa zonelor ce i-au fost 
extirpate din sistemul limbic, acesta a fost incapabil 
să își formeze noi amintiri declarative, fie ele 
episodice sau semantice.

Ne este clară importanța memoriei, pentru că ea 
stă la baza procesului de învațare și astfel, joacă un 
rol important în adaptarea noastră la mediu. Dar 
mai mult de atât, anumite studii afirmă că sistemele 
noastre de memorare ar fi mai bine sincronizate 
pentru anumite nevoi ce ne-ar fi prezentate într-un 
mediu ancestral. Printr-un studiu efectuat de James S. 
Nairne, Sarah R. Thompson și Josefa N.S. Pandeirada, 
s-a constatat că oamenii consolidează mai bine 
informația ce poate fi corelată cu supraviețuirea într-
un mediu ancestral, precum o pajiște. În schimb, s-a 
demonstrat că informațiile legate de supraviețuire 
sunt mai bine engramate decât cele  vizuale, legate 
de sine sau legate de plăcere, aceste tipuri de 
informații fiind de asemenea memorate cu ușurință. 
Nu este eronat atunci să afirm că astfel memoria 
joacă un rol relevant chiar în evoluția speciei noastre, 
pentru că memorarea informației necesare pentru 
supraviețuire ajută nu doar la adaptarea individului 

Abstract: Memoria este un proces cognitiv de engramare a informațiilor, cu 
un rol semnificativ în evoluția unei specii.  Acest articol prezintă modul de 
formare a memoriei și ce rol ar putea avea în adaptarea unei specii la mediu, 
concluzionând că memoria e un proces fundamental pentru oameni, dar și 
pentru organisme inferioare.
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în mediu, dar și în reproducere, ducând astfel la 
perpetuarea speciei.
Dar dacă memoria are un rol evolutiv pentru oameni, 
trebuie să fie importantă și în adaptarea altor specii. 
Un studiu efectuat pe molia Manduca sexta arată că 
aceasta reține informații încă din timpul stadiului 
larvar. Șocuri electrice au fost aplicate asupra 
omizilor pentru a le crea o aversiune la mirosul de 
acetat de etil. S-a observat că dacă condiționarea 
era facută printre primele stadii larvare, aversiunea 
la acel miros nu era prezentă și la adulți.  Dar 
dacă condiționarea se face în ultimul stadiu 
larval, aversiunea față de acetatul de etil persistă 
și în stadiul de adult. Alte cercetări realizate pe 
mixomicete arată că memoria se poate păstra chiar la 
un nivel celular. Audrey Dussutour de la Universitatea 
Paul Sabatier din Toulouse a făcut diverse 
experimente pe mixomicete, un grup de protiste ce 
își încep viața ca niște celule ameboidale, dar care 
pot agrega și forma un „singur corp”, numit sincițiu. 
Prin experimentele ei, a condiționat specii precum 
Physarum polycephalum să suporte sarea sau chiar 
substanțe amare, precum cofeina. Aceste substanțe 
nu sunt nocive pentru organismele studiate, dar 
mixomicetele le evită. Într-un experiment, Dussutour, 
dupa ce a condiționat mixomicetele să suporte sarea, 
le-a facut să intre într-o stare inactivă. Un an mai 
tarziu, a testat reacția la sare a unor mixomicete 
necondiționate și a celor condiționate. Cele 
condiționate au supraviețuit, iar cele necondiționate 
au murit, din cauza unui șoc osmotic. Astfel, acest 
experiment demonstrează că și organismele simple 
pot avea memorie, în ciuda lipsei unui sistem nervos.

Memoria este un proces de bază, având rol în 
procesele de învățare ce pot oferi un avantaj 
adaptativ oamenilor, dar și altor organisme 
inferioare, astfel influențând evoluția unei specii. 
Prin cercetare continuă, consider că putem ajunge 
să înțelegem mai bine mecanismele memoriei și 
implicațiile lor. 

Întelegerea 
memoriei

 X Carmen Chiferiuc, clasa a XII-a E, Colegiul Naţional ”Octavian Goga” Sibiu
 X  Coordonator: prof. consilier şcolar Crăciun Domnica Simona, C.J.R.A.E. Sibiu
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Demersul meu are în vedere accentuarea 
importanţei educaţiei extraşcolare pentru 
formarea copiilor. Prin acest tip de activitate, 
dascălul are posibilitatea de a-şi cunoaşte mai 

bine elevii, pentru a-i dirija corect şi a le influenţa ideal 
dezvoltarea.

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, 
este lăcaşul unde se pun bazele clădirii fizice şi spirituale 
a elevului. Pedagogul american Bruner (1970) consideră 
că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 
preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice 
temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate 
stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 
prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să 
poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre 
o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 
Educaţia extraşcolară (realizată dincolo de procesul 
de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii copiilor noştri. Prin activităţile 
extraşcolare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, 
cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 
comportamentului creativ în diferite domenii. De la cea 
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe 
care îi ajută să intre în contact direct cu obiectele şi cu 
fenomenele din natură şi să le înţeleagă tainele. Trebuinţa 

de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce 
ne permite să îmbinăm şcoala cu viaţa. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât 
mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului 
pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 
mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce 
permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar 
să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. 
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, 
case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc 
de a intui şi de a preţui valorile culturale, folclorice şi 
istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de 
a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de 
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă 
ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre 
oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor. Totodată, 
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc 
ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Vizionarea 
emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau 

sportive, stimulează şi orientează copiii spre domenii de 
activitate specifice: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile 
şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor 
copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea simţămintelor 
şi al convingerilor, în spiritul respectului pentru frumosul 
din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 
reuşitele oamenilor de seamă, locurile unde s-au născut, în 
care au trăit şi au creat opere de artă. 
În urma excursiilor în natură la care participă, copiii pot 
reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea 
realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj 
ulterioare, iar materialele pe care le culeg sunt folosite în 
activităţile practice sau în jocurile de creaţie. La vârsta 
şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau 
li se spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze 
corect în funcţie de mesajul receptat. 
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a 
copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Pe 
lângă faptul că îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 
asimilarea unei experienţe sociale importante, dar şi 
îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin intermediul 
excursiilor, elevii îşi suplimentează şi consolidează 
instrucţia şcolară dobândind noi cunoştinţe.
 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, 
momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea 
oferă copiilor posibilitatea să demonstreze în mod practic 
ceea ce au învăţat la şcoală, dar şi acasă, să deseneze 
diferite împrejurări pe care le consideră importante, să 
confecţioneze modele variate. Acelaşi efect îl pot avea 
concursurile organizate de cadrele didactice în clasă. Dacă 
activităţile sunt organizate într-o atmosferă placută, vor 

stimula spiritul de iniţiativă şi de inventivitate al copilului, 
oferindu-i ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru 
a duce la bun sfârşit exerciţiile şi de a asimila mult mai 
uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să 
dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de 
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi 
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este 
decisiv şi deosebit de important ca profesorul însuşi să fie 
creativ. Elevii, în general, sunt atraşi de activităţile artistice, 
recreative, distractive, care îi ajută la dezvoltarea creativităţii, 
gândirii critice şi le stimulează implicarea în actul decizional 
privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 
urmărilor poluării, a normelor de educaţie rutieră, a factorilor 
care contribuie la păstrarea valorilor etc.

Activităţile complementare concretizate în excursii şi 
drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole tematice 
imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută 
adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai 
mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au 
activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul 
prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt, însă, atractive 
la orice vârstă şcolară. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită 
un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 
operaţional, dexteritatea, având posibilitatea să se afirme 
conform vocaţiei fiecăruia. Elevii se autodisciplinează datorită 
faptului că, în asemenea activităţi, se supun de bună voie 
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin 
acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască 
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să-şi 
realizeze mai uşor şi mai frumos ţelul: pregătirea copilului 
pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul 
rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru 
copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea 
în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa 
de elevi. Elevii dezvoltă strategii legate de propriile nevoi, 
bazate pe experienţa proprie cu şcoala şi cu activităţile 
extraşcolare, fundamentate, deseori, pe imaginea despre 
propria persoană, construită şi adaptată permanent din 
punct de vedere cultural. Aceste strategii sunt influenţate de 
şcoală, de grupurile de prieteni, de abilităţile de socializare şi 
de ceilalţi factori, despre care am vorbit.
Să nu uităm, însă, că „educaţia are ca obiect construcţia 
fiinţei sociale”, iar copilul trebuie învăţat „cum să înveţe” 
pentru a-şi dezvolta propriile calităţi şi capacităţi. articol 23 
note subsol
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Importanța activităților 
extrașcolare în 

învățământul primar

Abstract: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu 
va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea 
lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.”. 
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Lumea este o oglindă- ceea ce simţi în interior, se reflectă în exterior- şi din această cauză nu poţi 
schimba viaţa axându-te pe exterior. Dacă oamenii de pe stradă nu sunt prietenoşi, nu vei rezolva 
nimic mutându-te pe celălalt trotuar. Dacă la serviciu nu eşti respectat, lucrurile nu se vor schimba 
dacă schimbi locul de muncă. Dacă tu nu te schimbi, vei ajunge în curând în aceeaşi situaţie.

Ajungem să ne aflăm într-o situaţie, indiferent care ar fi aceasta, pentru că avem ceva de învăţat din ea. De 
exemplu, prietenii şi familia îşi impun mereu câte ceva. De fiecare dată când cineva vrea să se mute, te pun 
pe tine să faci bagajele şi să cari cutiile. Când are cineva nevoie să fie dus la aeroport la patru dimineaţa, te 
sună pe tine. Te întrebi: de ce nu preţuieşte nimeni timpul MEU? Pentru că tu nu îşi preţuieşti timpul! Când tu 
te schimbi, se schimbă şi ei. 

Atunci când gândurile noastre cu privire la anumite condiţii se modifică, se modifică  şi condiţiile respective. 
Mulţi nu reuşesc niciodată să înţeleagă acest lucru. Îşi petrec o viaţă întreagă dând vina pe ceilalţi, dar aici 
nu este vorba despre CEILALŢI.

Odată ce îţi schimbi gândurile, ţi se va schimba şi viaţa. Schimbarea vieţii este o muncă interioară. Nu trebuie 
să aştepţi ca nimeni altcineva să acţioneze aşa cum trebuie. Când te mişti, şi lumea se mişcă. În măsura în 
care tu te schimbi, se schimbă şi celelalte persoane din viaţa ta sau sunt înlocuite de altele. În timp ce ele te 
ajută să-ţi înveţi lecţiile, tu le ajuţi să şi le înveţe pe ale lor.

Ţi s-a întâmplat vreodată să fii bolnav şi imobilizat la pat, iar apoi să ieşi afară pentru prima dată din casă 
după săptămâni întregi? Nu este minunat să vezi din nou cerul, copacii şi chiar iarba? Când întâlneşti un 
vechi prieten după 5 ani, nu este nemaipomenit? Viaţa este dintr-o dată mai bogată, dar nu pentru că lumea 
s-a schimbat, ci pentru că noi ne-am schimbat. Bucuria vine odată cu viziune nouă.

Când vrei să-ţi îndrepţi viaţa, schimbarea propriei persoane funcţionează, încercarea de a schimba lumea, nu.

 X Profesor consilier şcolar Veronica  Ani, CJRAE Sibiu

SCOPUL TĂU ÎN VIAŢĂ 
NU ESTE SĂ SCHIMBI LUMEA.
ESTE SĂ TE SCHIMBI PE TINE

Bibliografie:
1.Andrew Matthews – Cum funcţionează viaţa,   Curtea Veche, Bucureşti, 2017
2.Andrew Matthews- Urmează-ţi inima, Curtea Veche, Bucureşti, 2013



Lumea prezentului este într-o continuă schimbare. 
Zilnic ne confruntăm cu diverse provocări cărora 
nu putem să le facem față. De multe ori simțim, 
gândim sau ne comportăm altfel decât ne-am fi 

dorit doar pentru că nu știm cum să funcționăm în anumite 
situații de viață. Stările noastre sunt confuze, acțiunile 
noastre nu își găsesc finalitate, gândurile ne presează. Și 
atunci spunem că suntem stresați. Și copiii sunt stresaţi la 
fel ca noi, adulţii. Diferă doar evenimentele în legătură cu 
care se stresează copiii, dar din punct de vedere fiziologic, 
emoţional şi comportamental nu e nicio diferenţă între 
stresul lor şi stresul nostru. Un copil stresat este un copil 
nefericit.

Ce este stresul?
După H. Selye, ”stresul este o reacție de adaptare a 
organismului la stimulii externi din mediul înconjurător”. 
El poate îmbrăca mai multe forme, dar numitorul comun 
al acestora îl reprezintă o stare generală de disconfort, o 
stare neplăcută pe care, de multe ori nu o putem controla și 
care ne afectează starea de sănătate și randamentul zilnic. 
Acesta este și motivul pentru care stresul este considerat 
”boala secolului XXI”.
Stresul nu apare aşa, din senin, apare în legătură cu 
anumite evenimente. Și copiii trec prin multe momente în 
care ceea ce li se cere “e prea mult” sau ”prea greu de făcut 
sau de înţeles”. 

Care sunt simptomele stresului la copii?
Reacțiile la stres ale copiilor se pot materializa în:

 w oboseală și lipsă de energie, stare de disconfort
 w anxietate și frici exagerate
 w refuzul de a merge la grădiniță/ școală
 w agresivitate, iritabilitate, încăpățânare, toleranță foarte 

scăzută la frustrare
 w reacții emoționale instabile și exagerate (apar crize de 

isterie și de furie)
 w conflicte cu ceilalți copii
 w apatie/ tendințe de izolare sau agitație excesivă
 w dezinteres pentru activități școlare și extrașcolare: 

scăderea performanțelor școlare, dificultăți de concentrare 
a atenției, lipsa dorinței de cooperare/ implicare în 

activități, nefinalizarea sarcinilor sau apariția erorilor în 
rezolvarea sarcinilor

 w stimă de sine scăzută
 w tulburări somatice: dureri și crampe abdominale, cefalee, 

senzație de greață, dureri musculare, tulburări de natură 
digestivă

 w lipsa poftei de mâncare sau mâncatul în exces
 w tulburări de somn: dificultăți de adormire/ somn agitat

Expunerea frecventă a copilului la situații stresante poate 
avea ca rezultat scăderea imunității organismului.

Care este sursa stresului?
Stresul are cauze multiple, ele fiind diferite de la individ la 
individ, în funcție de capacitatea fiecăruia de adaptare. El 
poate fi provocat de orice element al mediului înconjurător 
cu care interacționăm și căruia nu reușim să-i facem față, 
cât și de orice formă de presiune pe care ne-o impunem în 
raport cu anumite așteptări sau nevoi personale. 
Școlarul zilelor noastre este afectat de stresul generat de 
variația mediului natural și de instabilitatea mediului social.
 
Cauzele pot fi:

 w de natură fizică (frig, căldură, condiții meteorologice, 
încălzirea globală)

 w de natură chimică (poluare, medicamente, E-uri)
 w de natură biologică (microorganisme)
 w de natură psihoemoțională (conflicte în familie sau 

la școală, pierderea unei persoane dragi, despărțirea 
de părinți, așteptările mari ale părinților în raport cu 
posibilitățile lor, dorința de a nu dezamăgi, pierderea sau 
stricarea unei jucării dragi, mersul la grădiniță sau la școală, 
lipsa prietenilor, mutările, regim de viață nepotrivit, vizita la 
medic)

 w de natură școlară (presiunea de la şcoală, performanțe 
școlare scăzute, teama de a răspunde în fața colegilor, 
testele, multitudinea temelor pentru acasă, schimbarea 
școlii)

Cum poate fi ajutat copilul expus la condiții 
stresante?

Atunci când se constată că școlarul prezintă un nivel crescut 
de stres sunt necesare intervenție și tratament din partea 
specialiștilor. Dacă stresul copilului este de nivel mediu, 
este suficientă intervenția părinților și a educatorilor. Se 
recomandă relaxarea și schimbarea temporară a activităților 
și a mediului de viață al copilului. Acesta va trebui învățat să 
își controleze emoțiile, comportamentul, relațiile cu cei din 
jur.

Pentru dezvoltarea sănătoasă din punct de vedere 
emoțional a copilului, acesta trebuie să învețe să gestioneze 
frustrările din viața lui și nu poate face acest lucru dacă 
nu este expus într-o anumită masură la anumite condiții 
în care nu tot ceea ce își dorește sau închipuie se întâmplă 
întocmai. De aceea, copilul are nevoie să se confrunte și 
cu situații stresante și are nevoie de ajutorul și susținerea 
părinților pentru a trece peste aceste frustrări si pentru a-l 
ghida către un comportament acceptabil pentru societatea 
în care trăiește.
Dorința părinților de a-și proteja copilul ferindu-l de orice 
fel de nemulțumire nu este benefică acestuia pe termen 
lung. Învățând, din experiența proprie, să facă față situațiilor 
stresante copilul va știi în viitor să gestioneze astfel de 
situații cu mai mare ușurință. El trebuie să știe că acasă îl 
așteaptă un mediu securizant, previzibil, liniștit, bazat pe 
iubire, încredere și acceptare necondiționată, unde își poate 
(re)găsi echilibrul ori de câte ori are nevoie.

Ascultarea și acceptarea modalităților naturale de eliberare 
ale stresului, precum plânsul, râsul, și discuțiile adult – copil 
despre incidentele traumatizante și ajutorul acordat pentru 
înțelegerea situațiilor în care s-au întâmplat constituie o 
modalitate eficientă de ajutor pentru copil.

Jocul poate ajuta la reducerea nivelului de stres, la 
dezvoltarea unui nivel de atașament sănătos pentru copil 
și aduce bună dispoziție atât pentru copil, cât și pentru 
adult. Putem atrage copilul în jocuri, jocuri de rol, ca el să 
înţeleagă cum e să comunici sentimente, ce  înseamnă 
 să te supui regulilor, să cooperezi, să fii parte a unui 
grup– toate acestea fiind  de  mare  ajutor  în  gestionarea  
stresului pe viitor.

Este importantă anticiparea unei posibile situații
 stresante pentru copil și stabilirea, împreună 
cu acesta, a unui plan care să îl ajute să facă 
față acelei situații. 

Câteva remedii rapide pentru zile stresante:
1. Ascultă niște muzică liniștitoare.
2. Relaxează-te cu prietenii.
3. Ieși la o plimbare lungă.
4. Fă exerciții fizice. Practică un sport. 
5. Oboseala fizică îți va aduce relaxare.
6. Găsește-ți o ocupație artistică: 
7. cântă, pictează, modelează, etc.
8. Bucură-te de un hobby.
9. Uită-te la un film frumos.

10. Citește o carte bună.
11. Fă câteva exerciții de respirație adâncă. Repetă-le 

până te simți liniștit.
12. Fă voluntariat în timpul tău liber. Ajutându-i pe 

ceilalți, te ajuți și pe tine.
13. Fă treabă în casă. Activități precum: aranjarea 

hainelor în dulap, aspiratul, gătitul, udatul florilor, 
greblatul frunzelor, te pot ajuta să te liniștești.

14. Găsește un borcan în care să îți arunci grijile. 
Notează-ți grijile pe bilețele și aruncă-le într-un 
borcan. Închide capacul borcanului pentru ca grijile 
tale să rămână închise acolo și să nu te mai poată 
deranja.

15. Joacă-te cu animalul tău de companie. Animalele îi 
ajută pe oameni să-și reducă nivelul de stres.

16. Ce anume îl poate stresa pe copil e mai puţin 
relevant. Fiecare copil e diferit şi,ca  urmare, se 
va stresa în legătură cu lucruri diferite. Ceea ce-l 
protejează pe copil de efectele nocive ale stresului 
e sprijinul, grija, înţelegerea şi exemplul pe care noi, 
adulții din preajma lui, i-l oferim. 
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 X Profesor consilier școlar Daniela Simona Comșa, CJRAE Sibiu

STRESUL ÎN VIAȚA 
COPIILOR
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Povestea pe care am decis să v-o spun azi am 
auzit-o cu ceva timp în urmă și a avut un impact 
puternic asupra mea... . Incă mai are. În primul 
rând, mi-a dat de gândit – cum s-ar zice – apoi, 

mi-a dat de lucru. E de lucru cu normă întreagă, așa că ... 
ATENȚIE! E posibil să te prindă și pe tine! 
Cu mult timp în urmă, exista un templu numit TEMPLUL 
CELOR 1000 DE OGLINZI, despre care se spunea că poate 
arăta unui om adevărata față a lumii  și că poate să-i 
arate cum e lumea, de fapt. În acea vreme, doi tineri 
curajoși s-au decis să găsească acest templu pentru a 
se convinge dacă e așa sau nu. Așa că au pornit într-o 
călătorie lungă în căutarea lui.

Unul dintre tineri avusese o viață grea, trecuse prin multe 
experiențe neplăcute și era în căutarea unei salvări, era 
în căutarea unui răspuns magic care – credea el -  avea 
să-i pună toată viața în ordine. Al doilea tânăr pornea la 
drum cu inima deschisă fiind extrem de entuziasmat de 
călătoria incepută și de potențialul celor pe care urma să 
le descopere.

Drumul avea să fie greu pentru amândoi. De câte ori 
întâmpina un obstacol, primul tânăr își amintea de 
greutățile sale, de toate momentele de supărare din 
trecut și de cum trecuse cu greu peste ele. Pe măsură 
ce se apropia de muntele căutat, era tot mai trist și 
mai supărat, iar în momentul în care ajunse la poalele 
muntelui, singura lui speranță era ca templul căutat 
să fie la locul presupus și să-i ofere răspunsul la toate 
întrebările.

Al doilea tânăr se bucura de fiecare pas din călătoria sa 
spre munte ; cunoștea oameni noi, simțea  că este din ce 
în ce mai bun și încerca să învețe câte ceva din fiecare 
obstacol pe care încerca să-l depășească în călătoria sa. 
Ajunse la poalele muntelui un om mai bun, mai înțelept, 
simțind că dacă toată călătoria lui s-ar fi oprit acolo, 
tot ar fi meritat din plin efortul. Amândoi începură să 
urce muntele în același timp, însă cu gânduri diferite: 
primul era din ce în ce mai obosit, mai trist și avea tot 
mai multe îndoieli legate de puterea Templului de sus. 

Ajunsese primul. Intră în templul celor 1000 de oglinzi 
și se uită supărat de jur – împrejur. Deodată, 1000 de 
oameni se uitară supărați la el. Simțind cum îl cuprindea 
furia, începu să se încrunte și să strângă pumnii: 1000 de 
oameni se încruntau la el și strângeau pumnii; începu 
să urle de supărare și 1000 de oameni începură să urle 
înapoi spre el. Atunci ieși supărat afară, unde se ciocni de 
al doilea tânăr:

- Nu intra acolo, îi spuse acesta. E un loc urât. E un loc 
rece și întunecat unde toată lumea e rea cu tine. Tot 
drumul până aici a fost o pierdere de timp și nu am 
învățat nimic. Toată lumea e rea și acră și toate speranțele 
mele s-au spulberat.

Al doilea tânăr îl asculta liniștit, după care, și mai curios 
și mai entuziasmat că Templul chiar există, decise să intre. 
Deschise ușa, iar în momentul în care păși înăuntru, se 
uită în jur, văzu 1000 de oameni care se  uitau la el. Le 
zâmbi și le făcu cu mâna prietenos. O mie de oameni îi 
zâmbiră înapoi și îl salutară. Bucuros, începu să râdă. 1000 
de oameni începură să râdă cu el. Simțindu-se copleșit 
de emoție, începuse să sară în sus de bucurie. 1000 de 
oameni săreau în sus alături de el. Ieși fericit afară și 
spuse:

- Waw ! Ce călătorie!
- Waw ! Ce oameni minunați!
- Waw ! Câtă bucurie există în lumea asta! Mă întreb oare:
- Ce-a văzut tânărul de mai devreme?
Se spune că dacă schimbi felul în care privești lucrurile, și 
lucrurile pe care le privești se vor schimba... 

Cu toții trăim în aceeași lume și totuși, fiecare dintre noi 
trăim în lumea noastră ...
Se spune că fiecare om care ne iese în cale este o oglindă 
a ceea ce suntem noi pe dinăuntru...

Tu, ... în ce lume trăiești?

Ce oglindești spre cei din jurul tău?

 X Profesor consilier școlar Liliana Suciu, CJRAE Sibiu

Oglindă oglinjoară....
poveste preluată după Sorin Popa
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INFUZIA DE VALORI

Articolul de față prezintă o modalitate de abordare 
a unui colectiv de elevi nemotivați, cărora le este 
dificil să se concentreze și să finalizeze sarcinile. 
Sunt prezentate 3 activități  ce au în centru 
premiza că interesul elevului poate fi folosit ca 
sprijin în formarea și interiorizarea unui sistem de 
valori.
 
Trăim într-o lume în mișcare, într-o lume în care ritmul de viață este 
accelerat și în care, atunci când li se cere oamenilor să asculte cu 
răbdare un semen, apare fenomenul irascibilității. Copiii nu sunt diferiți, 
la ei acestă manifestare a nerăbdării este chiar mai accentuată, ceea ce 
îngreunează și mai mult actul de predare-învățare. Plecând de la acest 
considerent, putem deduce ușor cum se ajunge la etichetarea unui colectiv 
cu sintagma ”clasă problemă”.
Programul  ”Infuzia de valori” este propus pentru evitarea apariția acestor 
poziționări opozante și pentru îmbunătățirea relațiilor profesor – colectivul 

clasei, în scopul creării unei atmosfere propice desfășurării actului didactic.

Pentru captarea atenției colectivului de elevi, am plecat de la ideea importanței implicării lor și am recurs la un 
mic sondaj despre subiectele de un real interes pentru ei. În urma analizei sondajului au reieșit trei teme pe care 
elevii doreau să le dezbatem: comportamentul adecvat, importanța sportului și efectele tehnologiei.

Am numit acest program ”Infuzia de valori”, deoarece am considerat important să mă adresez elevilor atât direct 
prin activități de consiliere cât și indirect, implicând profesorii  care predau la clasă, și astfel, să creăm împreună 
un mediu favorabil formării valorilor. Am stabilit cu profesorii să-și înceapă ora dezbătând pentru câteva minute 
tema săptămânii, discuțiile axându-se pe valoarea în sine a subiectului, fără adresare directă la comportamentul 
copiilor. Desfășurarea activităților de consiliere s-a realizat în parteneriat cu profesorul diriginte al clasei pe 
parcursul a trei săptămâni în orele de dirigenție.

În săptămâna „Respectului” metoda de bază a activității de consiliere a fost colajul realizat din litere 
personalizate. În debutul orei am folosit tehnica „map” și am analizat noțiunea RESPECT pe tablă. Colectivul 
clasei a fost apoi împărțit în 7 grupe, fiecare echipă a avut sarcina să personalizeze conturul unei litere desenat 
mare pe o foaie de hârtie în format A4.Câte un reprezentat al fiecărui grup a ieșit în fața clasei. Împreună toți 
reprezentanți au aranjat  literele personalizate astfel încât să formeze un cuvânt cu sens, reieșind astfel noțiunea 
RESPECT, mesajul final al colajul activității. La final am evidențiat importanța consecințelor comportamentului, în 
special beneficiile acțiunilor civilizate. A fost deasemenea punctată importanța ascultării asertive în comunicare - 
în general și în relaționarea cu profesorii - în special.

A doua săptămâna a fost consacrată sportului. Pentru a face legătura între sport și consiliere am denumit 
tema „De la sportul mingii rotunde la sportul minții blânde”. Activitatea  s-a desfășurat pe echipe, scopul fiind 
evidențierea importanței sportului pentru echilibrul mental al omului. Fiecare echipă a avut sarcina să analizeze 

beneficiile practicării unui sport, beneficii punctate pe o fișă sub formă de minge. 
S-a analizat apoi influența caracteristicilor descoperite asupra vieții zilnice a 
unui elev,  consecințele pozitive rezultate au fost trecute pe o fișă ce reprezenta 
un creier uman. Colajul activității a fost alcătuit din fișele completate, concluziile 
evidențiind faptul că disciplina pe care o implică practicarea unui sport este un 
atuu pentru viața de zi cu zi.

A treia activitate, denumită simbolic „Îmblânzirea telefonului” a adus în discuție  
efectele pozitive și negative ale utilizării noilor tehnologii. Pentru a reuși 
implicarea elevilor și pentru a evidenția valori morale de bază am recurs tot la o 
activitate pe grupe. Fiecare echipă a primit câte un cartonaș pe care era trecut 
una din valorile: responsabilitate, curaj, sociabilitate, independență, autocontrol, 
efort, relaținare, informații, voință și viață. Le-am solicitat elevilor să analizeze 
aceste noțiuni, cu referire la efectele tehnologiei asupra comportamentului lor. Pe 
cartonașe au notat concluziile dezbaterilor  de grup. La final am realizat un colaj 
sub formă de telefon folosind cartonașele pe post de taste. Concluzia activității a 
punctat importanța pe care o are tehnologia în viața oamenilor, beneficiile ei fiind 
într-un grad ridicat valorizate dacă se manifestă puterea autocontrolului.
Toate cele trei colaje realizate au fost afișate într-o zonă vizibilă elevilor.
După o lună de la finalizarea programului s-a putut observa îmbunătățirea 
semnificativă a contextului de desfășurare a actului didactic printr-o mai bună 
comunicare între dascăli și elevi, în special la orele unde profesorii s-au implicat 
în activități. Cadrele didactice, reușind să renunțe la etichetări, au descoperit 
o atitudine mai cooperantă la elevi, iar copiii au înțeles că adulții nu le sunt 
niște adversari opresivi, din contră, pot învăța multe de la ei dacă au răbdare să 
asculte.

Având în vedere aceste considerente, putem concluziona că ingredientele 
importante pentru reușita unui program de implementare a valorilor sunt:1 – 
alegerea temelor abordate ținând cont de doleanțele elevilor, 2 – impicarea a cât 
mai multor profesori și 3 – activități interactive organizate de profesorul consilier 
școlar plecând de la subiectele propuse de copii și evidențiind conotațiile pozitive 
ale temelor dezbătute.

 X Profesor consilier școlar Adela Crețu, CJRAE Sibiu
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Încă din timpul liceului, tinerii simt tot mai mult nevoia 
orientării în carieră. Ei conștientizează că, la terminarea școlii, 
au ”cunoștințe multe, dar au dificultăți în a comunica unii cu 
alții, că nu știu să lucreze în echipă, că nu știu să-și expună o 
idee” (1), că nu știu care este drumul lor în viață.

La sfârșitul anilor de liceu, decizia pe care trebuie să o ia cu privire la carieră, este 
necesar să fie ”una conștientă” (1). Motivele care stau la baza luării unei decizii sunt: 
nota bună la bacalaureat, salariul  stimulant la practicarea viitoarei meserii, sfatul 
părinților, dar și a unor ”antrenamente” de autocunoaștere (abilități, aptitudini, stil 
decizional, etc.).
Tinerii simt tot mai mult nevoia de ”informare și formare” (1). Unele din tehnicile 
folosite se referă la practicarea voluntariatului, consultarea site-urilor de specialitate, 
autocunoașterea, descoperirea ”branding”-ului personal.
Ceea ce conduce la luarea unei decizii se referă la tânărul însuși, la familia acestuia, 
la școală.
Succesul luării deciziei cele mai corecte în ceea ce privește cariera, este motivarea.
În școala românească, din păcate, tinerii nu sunt învățați să gestioneze capacități 
esențiale pentru viața lor.
Totuși, este important ca tânărul să ia o decizie pe care să o pună în practică la 
terminarea liceului, astfel încât în următorii 2-3 ani să-și dezvolte toate resursele pe 
care le are. Una dintre aceste resurse se referă la timp și la modul de gestionare a 
acestuia.
Decizia unui tânăr pentru o anumită carieră, fără să aibă sprijin din afară, poate 
foarte ușor să eșueze.
Implicarea tinerilor în diferite activități de cunoaștere și autocunoaștere, poate 
contribui la dezvoltarea ”branding”-ului personal (de la limbaj până la atitudinea pe 
care o afișează, de exemplu). Pentru a lua deciziile cele mai bune, fiecare trebuie să 
ajungă să se autocunoască. Când vorbim de decizie, facem referire la experiențele 
de viață pe care le-a avut tânărul și la ceea ce a ”decretat” să facă în urma acestora.

 X Profesor consilier școlar Dora-Luciana Prisăcaru, CJRAE Sibiu 

„TU... CUM  DECIZI?”

Bibliografie:
Putinelu, Camelia, ”Un răspuns la întrebarea Quo vadis? – consilierea profesională.
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Articolul de mai jos este o prezentare 
succintă a procesului de adaptare al 
copilului la grădiniță și oferă câteva 
sfaturi, sugestii pentru părinți și 

educatoare.

Săculețul cu surprize…… comportamental așa e 
un copil în prima zi de grădiniță „un săculeț cu 
surprize” care poate conține sociabilitate, veselie, 
joacă, cooperare, dialog sau dimpotrivă timiditate, 
opoziție, agresivitate, țipăt, plâns, retragere – 
așadar multe nuanțe comportamentale. Alături 
de această paletă de posibile manifestări 
comportamentale este părintele care în prima zi 
de grădiniță a copilului său este supraîncărcat 
afectiv, trăiește la cote maximăe această 
experiență de adaptare a copilului care poate 
veni cu surprize: părintele poate să constate cu 
uimire că copilul său nu întâmpină dificultăți 
(merge din propria-i inițiativă să își întâlnească 
noii parteneri de joacă, îi zâmbește doamnei și 
se alătură celorlalți fără nevoia imperioasă de 

a-l avea pe părinte lângă el) sau, când vorbim de 
cealaltă extremă copilul este „lipit” de părinte, 
refuză să se dea jos din brațe, țipă, nu dorește să 
comunice cu nimeni, nici măcar să privească spre 
ceilalți copii sau spre educatoare. Părintele deține 
un rol cheie în adaptarea copilului la grădiniță 
–dacă el este pregătit emoțional pentru a-și lăsa 
copilul într-un mediu nou pe care nu îl poate 
controla (grădinița) – sunt șanse mari ca, copilul 
să aibă o adaptare ușoară.

Grădinița este primul spațiu de autonomie al 
copilului, primul loc în care se duce singur și 
unde începe viața lui fără prezența permanentă 
a părinților. Este un spațiu în sine, fizic și psihic, 
cu care copilul pentru a se adapta este necesar 
să poată stabili o relație. Nu este doar un spațiu 
de așteptare pe perioada serviciului părinților 
sau până când cineva va putea lua copilul, ci este 
un spațiu pe care copilul îl investește într-un 
fel anume și față de care va avea anumite trăiri. 
Adaptarea copilului la grădiniță e diferit trăită 

de fiecare copil: unii nu au dificultăți majore 
de relaționare, acceptă jocul alături de ceilalți 
copii și de educatoare (în general copiii care au 
frecventat creșa au o bună adaptare), pentru alții 
însă despărțirea de părintele său este extrem 
de problematică (copilul țipă, refuză prezența 
educatoarelor și a celorlalți copii, se trântește pe 
jos, lovește, refuză orice încercare de dialog). 

Cum putem să îl ajutăm pe copil în adaptarea lui 
la grădiniță?
Profesorul consilier școlar vine în sprijinul 
parinților, educatoarelor prin oferirea catorva 
sugestii în ceea ce privește adaptarea copilului la 
gradiniță.

Sugestii pentru educatoare:
• Permiteți-i copilului să stea în grupă cu 

jucăria sa preferată, păturica sau orice alt 
obiect preferat pe care copilul și l-a adus 
de acasă. Prezența obiectului preferat 
alături de el are rolul să îl detensioneze 
emoțional pe copil, este un liant spre  
mediul sigur, cald, cunoscut de acasă.

• „Nu-l smulgeți” de lângă părinte pe 
principiul („cu cât părintele stă mai mult, 
cu atât adaptarea e mai de durată“). Este 
traumatizant pentru copil să fie luat cu 
forța de lângă părintele său și extrem de 
păgubos pentru activitatea educativa. Chiar 
dacă pentru moment metoda funcționează 
(copilul este introdus rapid în sala de 
grupă), în realitate ea nu face decât să 
sporească anxietatea copilului și să vă 

perceapă negativ, ca fiind persoana care îl 
desparte de părintele său.

• Evitați să puneți întrebarea„de ce 
plângi?”,pentru că nu faceți decât să îl 
reconectați pe copil cu despărțirea de 
părintele său.

• Permiteți părinților să stea pe hol în 
prima săptămână de grădiniță pentru a-i 
da copilului sentimentul de protecție și 
control al mediului.

Sugestii pentru părinți:
• Explică-i de ce trebuie să pleci și el să 

rămână acolo, precizând-i și momentul 
când te întorci (după masa de prânz, după 
somn, după gustarea de după amiază).

• Nu îl minți furișându-te pe ușă pentru că 
îi vei zdruncina sentimentul de încredere 
în tine. Oferă-i siguranță, explicându-i 
că„mami trebuie să meargă la muncă”, 
sărută-l, îmbrățișează-l și apoi ieși 
chiar dacă începe să plângă, lăsând 
educatoarea să îl atragă în activități care 
să-idistragă separarea de tine.

• Explică-i programul. Spune-i că o să îl 
ducă mama, tata sau bunicul/bunica, apoi 
el rămâne să se joace acolo cu prietenii 
lui. După masa de prânz și/ sau somnul 
de după-amiază, mama sau tata vor veni 
după el. Fiecare cu serviciul lui!!!

• Când îi vorbești despre grădiniță, fă-o într-
un mod distractiv, amuzant care să îi incite 
curiozitatea.

 X Prof.consilier școlar IOANA  RALUCA  RELINSCHI, CJRAE Sibiu

ADAPTAREA 
COPILULUI LA 

GRĂDINIȚĂ
În prima zi de grădiniță, 
copiii au nevoie de iubire
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Obiectivul suprem al sistemului de învăţământ este să modeleze personalitatea umană pe 
principiul unicităţii sale. „Cheia” personalităţii este organizarea mintală-spunea G. Allport.

Lege: Orice deficienţă determină o dereglare a mecanismelor de adaptare şi de integrare socială. 
Limitarea posibilităţilor de contact cu mediul înconjurător şi afectarea procesului de comunicare 
determină tulburarea activităţii cognitive.

Elevul cu deficienţă mintală are un deficit global, congenital şi ireversibil la nivelul inteligenţei.
La aceştia există un decalaj uneori foarte mare între nivelul mintal şi vârsta cronologică. Ei 
întâmpină dificultăţi în distingerea raporturilor spaţiale, e afectată gândirea abstractă, imaginaţia 
voluntară, memoria logică iar o activitate nu o poate duce cu uşurinţă până la capăt. Unele 
procese psihice sunt mai bine păstrate : percepţia, memorarea mecanică şi activităţile practice 
manuale. Gândirea deficienţilor mintal e concretă. Cunoaşterea trebuie să se realizeze  la nivelul 
faptelor concrete. Ei întâmpină dificultăţi  în înţelegere la nivel abstract, trebuie adus tot ce se 
poate în plan senzitiv logic. 

S-a constatat că noţiunile tehnice sunt asimilate de către aceştia doar în proporţie de 20-30%. 
La aceşti elevi învăţarea este predominant afectiv motivaţională. Învăţarea afectivă urmăreşte 
formarea de sentimente, convingeri, aspiraţii, idealuri, practic modele de comportare în viaţă. 
Factorii emoţionali sunt o condiţie esenţială în asigurarea oricărei forme de învăţare. 

Recomandări: Învăţarea este eficientă când se utilizează strategia planurilor incomplete.Nu uitaţi 
întăritorii!(Bravo!, Foarte bine!)

 X Profesor consilier școlar Mioara Toma, CJRAE Sibiu

"Educaţia este arta de a forma oameni!"

PERSONALITATEA 
DEFICIENTULUI MINTAL
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”Crenvuşti” era un maidanez cunoscut, care de când e lumea, trăia pe străzi. Era dimineaţă, iar el se 
simțea deja debusolat- chiar dacă era un câine inteligent şi iscusit la minte-datorită veştilor pe care 
le-au transmis prietenii de pe uliţele comunei Cozia.
- Sincer, nu ştiu ce să mai cred - se gândea- toţi câinii care se respectă au Facebook.
- Mamă ce mă fac?! Nu am un telefon mobil de ultimul răcnet, dar de unde să mai fac rost şi de o 
tabletă?

În momentul acela nu se mai gândi că nu are ce mânca, nici unde să doarmă, ci avea un singur 
scop: să fie în rând cu lumea, să-şi facă Facebook cu orice preţ. Avea nevoie de o plimbare ca să-şi 
limpezească gândurile. Ideea de a deveni mai popular a început să-l săcâie şi mai tare. Ajungând în 
centrul comunei, a dat peste Vasile, un câine lup temut de toţi, despre care ştia ca are tabletă de 
ultima generaţie.
- Salut Vasile!- încearcă să-l abordeze Crenvuşti.
- Salut! - veni răspunsul scurt de la o înălţime ameţitoare.
- Vasile, aşa că tu ai Facebook? - îl întrebă Crenvuşti
- Dar ce întrebare e asta? Normal că am, tu ce crezi?! - lătră Vasile cu indignare. Orice câine normal şi 
cunoscut este prezent pe Facebook!
- Auzi?...- continuă Crenvuşti- pot să te rog, să- mi faci şi mie unul?
- Dar cine eşti tu, de vrei să ai pagină de Facebook, maidanez mic şi nenorocit! - urlă Vasile cât 
îl ţineau corzile. Eşti sărac şi cu pretenţii! Extraordinar, câtă impertinenţă! Crenvuşti se simţea 
totalmente nimicit, nu mai ştia cine e cu adevărat, frica parcă l-a paralizat. Timpul parcă s-a oprit.

Seara, când se odihnea sub Bradul Uriaş al satului, avea un gust amar în gură, chiar dacă toată ziua 
s-a delectat cu delicatesuri de pe străzile comunei. "Nu am Facebook, deci nu exist!" –medita. ,,Dacă 
nu voi mai fi popular, cine voi fi?"
       Dintr-o dată apăru pe lângă el Haiduc, ciobănescul mioritic, despre care se zvonea că trăieşte 
o adevarată viaţă haiducească, nu este pe nicăieri, totuşi este peste tot, toată lumea îl cunoaşte de 
prin poveştile pe care le spune celor cu care se întâlneşte în drumul lui:
- Haiduc! Tu nu oboseşti niciodată? - întrebă Crenvuști.
- Nu, de ce? - se miră mioriticul.
- Să tot cutreieri lumea şi să vorbeşti într-una - veni răspunsul. Nu-i mai uşor să ai Facebook?
Haiduc a încremenit, s-a uitat la maidanez şi îi spuse:
- Crenvuşti, nu ştiu ce ai în cap, dar eu nu ştiu engleză, nici nu mă interesează, iar habar nu am 
despre ce bolboroseşti acuma. Mă bucur că te văd şi pot să mă odihnesc aici, cu tine, în seara asta! 
Asta contează pentru mine! și-a adormit instantaneu.

Acum chiar nu mai ştia ce să creadă maidanezul debusolat, îl vedea foarte fericit pe prietenul lui, 
mai în vârsta, prin viaţa pe care o duce şi lumea pe care o cunoaşte. Oare de ce? Poate pur și simplu 
pentru că Haiduc simte şi gândește, apără şi luptă...pentru că e un câine adevărat, cu prieteni 
adevăraţi. Şi cu acest ultim gând se sprijini de Haiduc, trecând pe tărâmul viselor.

 X Profesor consilier școlar Delia Cristina Petrovai, CJRAE Sibiu

Dilema unui maidanez




