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Echipa de redacție

Sunt profesor consilier școlar, psihoterapeut, forma-
tor,  mentor, metodist, expert evaluator ARACIP, cu o    
vechime în învățământ de peste 35 ani. Sunt o persoană  
exigentă, metodică, meticuloasă, organizată, iubitoare 
de frumos, adevăr și pace.

Mă numesc Gabriela Oltean, profesor consilier școlar la 
CJRAE/Liceul Teoretic ”St. l. Roth” din Mediaș.  Îmi place să 
citesc și cărți și oameni.

Perseverentă și  pozitivă. Admir pe cei ce sunt buni 
organizatori și prefer adevărul oricât de dur ar suna. Îmi 
place să observ dinamica dintre oameni și sunt ferme-
cată de autenticitatea și spontaneitatea copiilor. Bleu ciel 
e culoarea ce mă odihnește, iar fericirea mea stă ascunsă 
în lucrurile simple.

 Un om în căutarea adevărului, nu cel absolut, ci cel 
al fiecărei persoane individuale. Un om, un psiholog care 
crede în dezvoltare personală și în relații armonioase în-
tre oameni.

Am  ales  psihologia din iubire  pentru copiii care mă 
salută în fiecare zi pe coridoarele școlii; mă motivează 
glasurile lor, zâmbetele, gândurile, sufletul lor curat. 
Discutăm, lucrăm și reușim împreună. Ei pot să meargă 
mai departe pe drumul lor, iar eu … rămân  cu  sufletul  
mereu tânăr.Valeria 

Purcia
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Să ofer sprijin celor care doresc să se cunoască, să 
își înțeleagă trăirile, gândurile, acțiunile, să contribui la 
dezvoltarea și creșterea lor, este ceea ce am ales să fac.            
Să știu mai mult, pentru a face mai mult, este ceea ce mă 
determină să nu contenesc  în ceea ce fac. ,,Să creșteți 
spiritual”  este un îndemn pentru cei care vor răsfoi și 

această revistă...

Sunt doar un zâmbet trecător 
Ce își dorește-n al său zbor,
Să-nvețe misterul lui AMOR

Ca să-nțeleg cum să trăiesc...
                            Fără să mor.

Profesor consilier școlar, psiholog și psihoterapeut în 
supervizare, am absolvit Facultatea de Știinte, Sibiu, spe-
cializarea Psihologie clinică și psihoterapie. De șapte ani 
lucrez în sistemul de învățământ, ca și profesor consilier 
școlar pentru că îmi place să lucrez cu copiii și să fiu aco-
lo dacă au nevoie de mine.

Corina 
Stan

Redactor

Sergiu  
Bădescu
Redactor



Cuvânt înainte

 Lansarea primului număr 
al revistei PSIHOLOGOS - re-
vista profesorilor consilieri şco-
lari, a profesorilor logopezi şi a 
mediatorilor şcolari din cadrul 
Centrului Judeţean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională Si-
biu - plasează psihologia edu-
caţională pe un loc central în 
cadrul comunităţii şcolare sibi-
ene. Sunteţi un colectiv entuzi-
ast,  bine pregătit pentru a oferi 
o educaţie de excelenţă elevilor 
dumneavoastră prin activităţile 
de consiliere şcolară, logopedi-
că şi de mediere, aprecierile la-
udative venind  şi pentru mun-
ca pe care o depuneţi pentru 
comunitate, pentru populariza-

rea psihologiei educaţionale în 
rândul oamenilor şcolii.
 Urez profesorilor consili-
eri şcolari, profesorilor logo-
pezi şi mediatorilor şcolari  care 
fac parte din compartimentele 
CJRAE Sibiu să-şi continue ac-
tivitatea cu aceeaşi determina-
re şi inspiraţie care le-a asigurat 
respectul şi preţuirea  colegilor 
profesori  din şcolile în care ac-
tivează cât şi dobândirea unui 
binemeritat prestigiu interjude-
ţean prin popularizarea activi-
tăţilor, studiilor, proiectelor şi 
programelor aduse în faţa co-
munităţii şcolare prin interme-
diul acestei reviste de speciali-
tate.

Inspector școlar general,
prof. dr. Ştefan Firu

Inspector - educație timpurie, 
învățământ special 

prof. Delia Stoicescu

 Într-o lume aflată în  per-
manentă schimbare, în care 
dinamica socială amprentează 
la nivel individual,  provocând 
familia să facă eforturi supli-
mentare pentru a supravieţui, 
pentru a-şi păstra identitatea 
culturală şi valorile, rolul şcolii 
devine esenţial.
 În cadrul echipelor  peda-
gogice, consilierul şcolar  are 
un statut clar definit, având pri-
vilegiul de a  sta aproape de su-
fletul şi mintea fiecărui elev, de 
a-i înţelege nevoile şi de a-i fa-
cilita relaţiile, atenuând de mul-
te ori şocuri, disfuncţii, tensiuni, 

inechităţi. 
 Ce aşteptări  avem de la 
consilierul şcolar? Aşteptări 
mari… Consilierul şcolar  trebu-
ie să aibă viziunea de ansam-
blu, să devină un vizionar, care 
ne sprijină deopotrivă, elevi şi 
profesori, pentru un viitor impre-
vizibil. Consilierul şcolar este 
specialistul care supervizează 
calitatea experienţelor şcolare, 
contribuind la adaptarea şcola-
ră a fiecărui individ - principalul 
indicator predictiv cu privire la 
calitatea conduitei sale socio-
profesionale ca adult.  Interven-
ţia timpurie eficientă conduce, 
în esenţă, la exploatarea opti-
mă a potenţialităţilor, la dezvol-
tarea capacităţii de adaptare, 
la solidaritate, la atitudine pro-
activă, la formarea conduite-
lor sociale atât de importante 
unei lumi aflate în permanentă 
schimbare, în care, dacă ar fi 
să-l parafrazăm pe Marin Preda 
,,… timpul nu mai are răbdare 
cu oamenii”. Iată de ce, salu-
tăm  intenţia apariţiei unei publi-
caţii care să faciliteze reflecţia 
profesională, schimbul de idei 
şi experienţe de bună practică 
şi, de ce nu, să construiască o 
nouă paradigmă profesională 
din care toţi avem de învăţat.



 Psihologia şcolară ca şti-
inţă şi profesie implică o mare 
responsabilitate deoarece sun-
tem una dintre specialităţile cu 
mari segmente de interdisci-
plinaritate. Deseori lucrăm în 
echipe multidisciplinare: medici 
şi psihologi de diferite speciali-
tăţi, profesori, elevi, părinţi, fi-
ecare participând cu expertiza 
personală la rezolvarea situa-
ţiilor concrete cu care ne con-
fruntăm zi de zi în viaţa şcolară. 
Dincolo de diferenţe însă, for-
măm o comunitate profesională 
care are ca scop cunoaşterea 
şi abordarea ştiinţifică, armo-
nizarea interesului educaţional 
cu cel familial şi social, inten-
ţionând ca revista noastră să 
ofere posibilitatea de exprimare 
tuturor domeniilor care îşi aduc 
contribuţia la activitatea de con-
siliere şcolară.

prof. dr. Valeria Purcia 
Director CJRAE Sibiu

 Revista PSIHOLOGOS 
este rezultatul unei frumoase, 
necesare și inseparabile com-
binații între psihologie și edu-
cație. Această combinație o 
regăsim și în activitatea profe-
sorilor consilieri școlari, activi-
tate ce trebuie adusă în aten-
ția profesioniștilor în domeniul 
psihologiei și educației, dar în 
special elevilor, părinților sau 
altor persoane interesate de 
aceste domenii.
 
 PSIHOLOGOS este o re-
vistă de specialitate care doreș-
te, prin intermediul articolelor 
și a celorlalte secțiuni, să adu-
că, în numerele sale, informații 
pertinente din domenii  precum 
educația, sănătatea, consiliere 
psihopedagogică, psihologie, 
bunăstarea subiectivă, stan-
darde de viață, mediul

Adrian Beu

Revista Psihologos

Psihologos PSIHOLOGOS - CUVÂNTUL PSIHOLOGIEI ÎN EDUCAȚIE

înconjurător, stare de bine, 
servicii sociale și orice alte 
subiecte conexe educației și 
psihologiei.
Revista PSIHOLOGOS are 
un design colorat și modern 
prin care dorește ca lectura-
rea să fie una plăcută și ușoa-
ră, integrând cât mai multe 
elemente vizuale care invită 
cititorul la o reflecție creativă 
și deschisă. 

Redactor șef
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Acasă la Sigmund Freud
Valeria Purcia 

profesor consilier școlar

Apartamentul în care a locuit şi unde  şi-a desfășurat activitatea Sigmund Freud, 
casa din Berggasse nr. 19 – Viena, a devenit astăzi Muzeul Sigmund Freud, o ex-
poziție documentară despre viața și opera fondatorului psihanalizei.

 În apartamentul și birourile în care 
a locuit şi unde şi-a desfășurat activitatea       
Sigmund Freud, casa din Berggasse nr. 19 
– Viena, astăzi Muzeul Sigmund Freud, este 
deschisă o expoziție documentară despre 
viața și opera fondatorului psihanalizei. 
 Freud a trăit și a lucrat în această casă 
de la 1891 până la 1938 (47 de ani), când, la 
4 iunie a fost forțat de către național-socialiști 
să plece cu familia sa în exil în Anglia.    

Ajunsă la această adre-
să, am deschis poarta 
mare şi am început să 
urc cu emoție scările 
spre celebrul aparta-
ment. La etajul întâi, a 
trebuit să apăs butonul 
soneriei ca să pot intra în 
apartamentul lui    Freud 
și m-am simțit impresio-
nată plăcut de această 
firească introducere ști-
ind cumva, că dincolo de 
ușă o să găsesc împlini-
rea nevoii sufletești care 
m-a adus aici.

Intrând în  holul apartamentu-
lui pot fi văzute, parcă  pregăti-
te pentru plecare,  o servietă din 
piele cu inițialele SF, un baston 
și o bască pe care doctorul le fo-
losea când pleca la consultații la 
domiciliul clienților săi. Urmea-
ză  sala de așteptare mobilată 
simplu şi funcțional. Pereții sunt 
acoperiți cu fotografii și diplome 
acordate doctorului Freud de di-
ferite organizații sau universități. 
Afară era cald, iar geamul cabi-
netului era deschis. M-am sprijinit 
de fereastră și am privit în curtea 

interioară, spre castanul înalt care străjuia acolo,  gândindu-mă că, Sigmund 
Freud, în primele patru decenii ale secolului trecut, privea  probabil,  același 
copac ca și mine, astăzi. Parcă ghicindu-mi momentul de reverie, custodele 
muzeului mi-a confirmat faptul că priveliștea nu s-a schimbat aproape deloc, 
din vremea în care Freud trăia aici. Mi-a povestit apoi că decorarea interioară 
a muzeului a fost efectuată în 1971, cu ajutorul  Annei Freud, mezina lui S. 
Freud. Mobilierul este  original, spunea el, inclusiv în sala de așteptare, iar 
muzeul cuprinde circa 80 de piese din colecția lui Freud de antichități şi câte-
va dintre obiectele sale personale ,  copii semnate și primele ediții ale opere-
lor sale care oferă o privire de ansamblu asupra  biografiei  lui Freud, mediul 
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său cultural și de dezvoltare a 
psihanalizei. Tot aici, în aceas-
tă casă, Sigmund  Freud a fi-
nalizat una dintre lucrările sale 
importante -„Interpretarea vise-
lor”, publicată la Viena în anul 
1900. Cu o tristețe vădită mi-a 
specificat scurt că  majoritatea 
lucrurilor lui Freud se află însă 
în Anglia, la casa din Mares-
field Gardens, 20 din Hamps-
tead, Londra, chiar dacă acolo 
a locuit doar un an. Secvențe 
de film unice despre familia 
Freud din anii 1930 comentate 
de Anna Freud, sunt prezenta-
te într-o cameră special ame-
najată pentru vizitatori. 
În sala alăturată putem ve-
dea unul dintre ziarele care 
anunțau moartea lui  Sigmund             

Freud – fondatorul psihana-
lizei, la   Londra,  pe 23 sep-
tembrie 1939, la trei dimineața, 
răpus în final de cancer.
 „Moartea lui Freud a căpătat 
forma controversată a unei si-
nucideri asistate: el a decis, 
cu părere de rău, că suferința 
sa a atins punctul de unde nu 
mai avea rost să continue, iar 
medicul său i-a administrat o 
doză de morfină ce i-a indus un 
somn liniștit, din care Freud nu 
s-a mai trezit niciodată.” 

„Arta de a trăi constă în capaci-

tatea de decizie care ne permite a alege 
când se cuvine să ne dominăm pasiunile 
și să ne înclinăm în fața realității și când 
se cuvine să ne lăsăm în voia pasiunilor, 
răzvrătindu-ne împotriva realității”  scria 
Sigmund Freud în cartea „Viața mea și 
psihanaliza”, (1928).
Am să închei această incursiune pe    
Berggasse nr. 19 cu puținele cuvinte 
care se găsesc inscripționate pe unele 
dintre obiectele care pot fi achiziţionate 
ca amintire din acest loc: 

 
”Don’t forget Sigmund 

Freud !”
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 În ultimii 25 de ani  s-au produs 
foarte multe schimbări în sistemul de 
învățământ din România. Multe schim-
bări care au fost considerate bune și 
multe care au fost considerate proas-
te, iar criteriile de evaluare a acestor 
schimbări au fost uneori bune și, bine-
înțeles, alteori proaste.
 Cel mai bine poate fi evaluat un proces, cum este cel al educației, în 
funcție de rezultatele sale. Iar rezultatele, și anume că 44,2% dintre români 
au nivel scăzut de educație, 41,4% nivel mediu și abia 14,4%  au nivel 
superior de educație, conform Recensământului din 2011, ne arată că nu 
stăm foarte bine la acest capitol, dacă ne comparăm cu cifrele celorlalte 
state europene.

cepe să se adapteze tot mai mult la nevoile 
lor? Încă există absenteism și abandon șco-
lar când școala începe să ofere tot mai mult 
elevilor. Elevii de azi primesc mult mai mult 
de la școală decât primeau  acum 25 de ani 
și totuși nu sunt mai mulțumiți sau mai moti-
vați să învețe, ba dimpotrivă, motivația ele-
vilor a devenit în mare parte extrinsecă, o 
sarcină a dascălului și a părintelui.
 Ce le place în ziua de azi copiilor? Ce 
putem face pentru a ajunge să le placă la 
școală?  De ce anume au ei nevoie? Orice 
metode pedagogice folosite, fie că sunt ele 
interactive sau frontale, fie că sunt centrate 
pe elev sau pe profesor, fie că sunt pe caiet, 

Adrian Beu
profesor consilier școlar

Iubire și educație 

Pe deasupra nu este 
nevoie să facem un re-
censământ ca să aflăm 
părerea cadrelor didac-
tice cu privire la satis-
facția la locul de muncă 
și cu atât mai mult să 
aflăm dacă elevilor le 
place sau nu la școală. 
În momentul de față 
în România există un 
sistem de învățământ 
centrat pe elev, unde 

cadrul didactic are sarcina de a adapta procesul de educație în funcție de 
particularitățile sociale, culturale, cognitive, emoționale și de cunoștințele 
elevului. Astfel dascălul trebuie să fie conștient de unde provine copilul, ce 
știe, ce poate, cum poate și să adapteze procesul de învățare la aceste 
particularități. Este un sistem de învățământ excelent care promite să aibă 
succes. 
 Și totuși, ce se întâmplă cu elevii? De ce nu le place școala care în-

flipchart, laptop sau tabletă vor deveni plictisitoare pentru elevi după câ-
teva luni, ca o jucărie foarte frumoasă dar care după o perioadă rămâne 
abandonată. 
 Elevii, copiii, adulții, în general oamenii, nu se plictisesc de relații, 
sau mai bine spus, își doresc să fie apreciați și iubiți de cei din jur. Afectivi-
tatea reprezintă un extraordinar motor motivațional, constituie un element 
de fond al tuturor pro-
ceselor și activităților 
psihice. ”Nevoia de 
afecțiune reprezintă 
unul dintre cei mai 
importanți factori mo-
tivaționali, de care 
depinde în mare mă-
sură dinamica activi-
tății individuale și de 
grup, datorită funcți-
ei sociogenetice pe 
care o îndeplinește” 

spune Dumitru Cristea în ”Tratat de psihologie socială”.
 S-au făcut multe studii în care s-a concluzionat că un calculator nu 
poate înlocui un profesor pentru că lipsește ceva, lipsește relația. Copiii 
nu învață de la cadrele didactice sau de la părinți ceea ce le spun aceștia, 
ci mai mult, ceea ce fac aceștia sau ceea ce le arată aceștia.
 În ultima perioadă concentrarea noastră, a celor din sistemul de  
învâtământ, a fost tot mai mult pe metodele pe care le folosim la clasă,  



7 8

fie ele interactive sau nu, la materialele 
pe care le folosim și la dotarea pe care o 
avem. Elevul, și omul în general, învață 
atunci când se află într-un mediu relațio-
nal, afectiv, sigur și plăcut. Oare asta pri-
mesc elevii la școală?
 Unul din factorii cheie ai învăță-
mântului este relația dintre profesor și 
elev. Pentru multă lume relația aceasta 
se rezumă la un respect reciproc prin 
care elevul este atent la profesor și pro-
fesorul pregătește lecția conform nevoi-
lor de dezvoltare ale copilului. Dar acest 
lucru se poate întâmpla și între un calcu-
lator și un elev…
 Elevul nu are cum să învețe dacă 
nu este iubit și apreciat de dascăl. El re-
acționează în clasă în funcție de relația 
pe care o are cu profesorul și nu este 
o noutate când spun că elevul învață în 
funcție de relația cu dascălul său. Dacă 
îi place profesorul are rezultate bune, 

dacă nu, devine o materie foarte dificilă.
Și atunci ne întoarcem la profesor… 
la cadrul didactic, care trebuie să fie o 
persoană atât de echilibrată încât să 
facă față tornadei de emoții care vine 
din partea elevilor. Pe lângă adaptarea 
procesului informațional la posibilitățile 
elevului el trebuie să fie atât de prezent 
în acea clasă încât să conștientizeze fie-
care reacție comportamentală a elevilor 
săi, să răspundă spontan  și cât se poa-
te de adecvat la nevoile emoționale ale 
elevilor. Dascălul, pentru a avea o relație 
bună cu elevii, trebuie să înțeleagă de ce 
râde continuu elevul din a doua bancă, 
de  ce este agresiv cel din ultima, apatic 
cel din rândul din mijloc, obraznic  cel de 
la geam, hiperactiv cel care e sub bancă 
și să răspundă cu empatie… și cel mai 
important – cu iubire. 
 Elevul învață cel mai bine când 
este iubit. Un dascăl își poate iubi elevii 

”Un profesor este cineva care vorbește în 
somnul altcuiva ”

                      W. H. Auden

dacă iubește ceea ce face și se respec-
tă pe el însuși. Orice persoană care se 
iubește pe sine și se respectă, are po-
sibilitatea de a crea cu cei din jur relații 
autentice și sănătoase. Relații de care 
au nevoie elevii. Orice dascăl care iu-
bește ceea ce face, meseria lui, este 
mulțumit de starea lui financiară și sta-
tutul social, își va iubi elevii și-i va aju-
ta să ajungă la maximul de potențial pe 
care îl au.  Acest tip de dascăl este foar-
te greu de găsit în România prezentă, 
în vremuri în care există tot mai puține 
meserii și tot mai multe job-uri bazate 
pe business-uri, unde trebuie să gân-
dești mai mult decât să simți. Poate că 
în aceste vremuri, le cerem dascălilor 
imposibilul.
 În școală, dacă putem considera 
că valorile și cunoștințele care trebuie 
să ajungă la elevi sunt substanțele nu-
tritive, atunci relația elev-profesor re-
prezintă sucul în care se află acele sub-
stanțe, iar metodele pedagogice folosite 
reprezintă recipientul. Ideal ar fi ca ele-
vii să primească un suc cu un gust plă-
cut într-un recipient sigur și frumos. Dar 
în ultimul timp, în învățământ se pune 
tot mai mult accentul pe recipient și nu 
pe conținut. Tot mai mult pe metode și 
nu pe relație. Dascălul nu mai este în 
centru, el doar livrează cunoștințe și va-
lori… statutul său este subminat, înce-

pem să nu mai avem încredere în el și 
în rolul lui. A devenit tot mai mult, el în-
suși, un instrument pentru copii. Acest 
lucru se vede și se simte din atitudinea 
generală față de dascăli și de remune-
rația acestora.
 Dar nimic nu este pierdut, pentru 
că suntem oameni și învățăm din gre-
șeli. Cu cât greșeala este mai mare, cu 
atât avem mai mult de învățat din ea.
Prin aceste rânduri nu doresc altceva 
decât să spun unde văd eu că se pier-
de latura umană a învățământului, care 
nu va putea fi niciodată altceva decât 
o relație între oameni, ce nu va putea 
prospera fără iubire.

”Nu-ți spun că va fi ușor. Îți 
spun că va merita.” 

Art Williams
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 Perioada preșcolară este perioa-
da de aur a formării comportamentelor 
sociale, a înțelegerii trăirilor emoționa-
le și a conturării unor comportamente 
prosociale care vor sta la baza integră-
rii adecvate în ciclul primar de învăță-
mânt, și de ce nu, la baza unor relații 
de prietenie durabile și de calitate. 
Odată desprins din micul univers al fa-
miliei, preșcolarul va fi actor și specta-
tor al unor situații de viață și de joc cu 
cei din grupa de grădiniță, cu persona-
lul didactic și cu cel de îngrijire, care îl 
vor provoca la reacții și conduite mai 
mult sau mai puțin elaborate. Aceste 
reacții ale lui la provocările mediului fi-
zic, social și educațional au nevoie de 
asistență și sprijin de specialitate, care 
să ofere preșcolarului confortul, sigu-
ranța, plăcerea și de ce nu, confirma-
rea a ceea ce este frumos, bun și moral 
în ceea ce face.

imperios necesar la momentul lărgirii 
spațiului social oferit de familie la cel 
întâlnit în mediul grădiniței. Aici fac re-
ferire la necesitatea acordării de aten-
ției atât asupra identificării și denumi-
rii corecte de către preșcolar a părților 
corpului, asupra dezvoltării psihomo-
tricității, a perceperii și aprecierii adec-
vate în raport cu alte persoane și nu 
în ultimul rând la recunoașterea spa-
țiului personal și a spațiului social în 
care acesta relaționează în grădiniță și 
în viața de zi cu zi. În acest sens, gră-
dinița prin natura organizării ei oferă 
aceste cadre în care preșcolarul să se 
regăsească (există jucării, materiale 
didactice, mobilier de uz comun, dar 
și spații personalizate, rechizite per-
sonale) asigurând preșcolarilor con-
textul necesar conturării identității de 
sine și a apartenenței la grup și socia-
le.
 Comunicarea preșcolarilor cu 
cei din jur (preșcolari, cadre didactice, 

PROFESORUL CONSILIER ȘCOLAR 
…ÎN GRĂDINIȚE

Corina Mihaela Stan
profesor consilier școlar

Abordarea preșcolarilor  ca beneficiari 
ai activităților de consiliere ale profe-
sorului consilier școlar poate fi privită 
într-o perspectivă viitoare a integrării 
acestora în ciclul primar de învăță-
mânt. Autocunoașterea și cunoaște-
rea celor din jur, cunoașterea și expri-
marea adecvată a trăirilor emoționale, 
anticiparea consecințelor propriului 
comportament și ale comportamen-
telor celorlalți, comunicarea în grup și 
regăsirea în relațiile de grup, inițierea 
unor comportamente prosociale și a 
unor conduite de întrajutorare vor fi 
garanția unei integrări sociale și a unei 
regăsiri a propriei identități în marele 
și complexul univers social, care acum 
se deschide.
 Autocunoașterea, cunoașterea 
de sine, formarea propriei identități, 
pornind de la conturarea eului corpo-
ral este un proces complex, gradual și 

personal de îngrijire) este un obiec-
tiv esențial de abordat în activitățile 
profesorului consilier școlar. Comu-
nicarea adecvată a propriilor nevoi, 
a trăirilor afective, exteriorizarea prin 
limbaj verbal, corporal și gesturi a 
propriilor atitudini și reacții la situații 
sunt premisele unei adaptări cu suc-
ces a preșcolarilor la complexitatea 
stimulărilor și provocărilor mediului 
fizic,social și educațional.
 Adaptarea preșcolarilor la me-
diul grădiniței este în mare măsură 
dependentă de relațiile sociale și de 
comunicare pe care aceștia reușesc 
să le construiască și să le particula-
rizeze la propria lor individualitate. 
Grupul mare al grupei de grădiniță și 
grupurile mici în care preșcolarii se 
regăsesc mai ales în jocuri dau oca-
zia conturării unei perspective asupra 
sociogramei acestora, și, implicit asu-
pra unor analize după care consilierul 
școlar să abordeze tendințele spre 
optimizarea climatului educațional și 
social. Individualitatea fiecărui pre-
școlar nu este trecută cu vederea, în 
sarcina consilierului școlar intră atât 
facilitarea integrării preșcolarului ti-
mid, sau cu dificultăți de exprimare, 
cât și  modelarea comportamentului 
preșcolarului reticent la reguli, domi-
nant sau opoziționist. 
Toate aceste acțiuni de sprijin și asis-
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tență psihopedagogică a preșcolarilor 
au la bază un proces de planificare, 
programare, desfășurare și evaluare 
specifice. Metodele abordate în me-
diul preșcolar sunt adecvate nivelului 
de vârstă ale copiilor, particularităților 
lor de dezvoltare, de exprimare, de în-
țelegere și toate acestea sunt cuprinse 
sub marea umbrelă colorată a JOCU-
LUI. Scopul final al acestor  demersuri 
psihopedagogice este acela de a asigu-
ra confortul fizic și psihic al preșcola-
rilor în mediul preșcolar/ școlar, de a 
asista psihopedagogic formarea pre-
rechizitelor școlare, totul pentru inte-
grarea cu succes a copiilor în sistemul 
de învățământ primar.
 Susținerea cadrelor didactice 
prin consiliere și sprijin psihopedago-
gic și educațional de către consilierul 
școlar este necesară, cu scopul asigu-
rării unei abordări unitare și susținute, 
care să garanteze optimizarea proce-
sului instructiv-educativ și adecvarea 
acestuia la nevoile preșcolarilor.
Nu trebuie subapreciat rolul major al 

părinților preșcolarilor în integrarea 
acestora și în parcurgerea cu succes 
și cu plăcere a perioadei de vârstă în 
care grădinița devine o a doua familie. 
Consilierul școlar oferă servicii de spri-
jin și consiliere acestora pentru starea 
de bine a preșcolarilor și pentru îm-
bunătățirea relației părinte-educatoa-
re-preșcolar, toate în interesul superi-
or al copiilor.
 Este o muncă de echipă, doar în 
interesul preșcolarilor, doar pentru a le 
asigura o stare de bine fizică și psihică.  
Echipa poate fi mai restrânsă sau mai 
complexă, și poate cuprinde specialiști 
pe diverse domenii comportamentale 
și educaționale: educatoare, profesori 
consilieri școlari, profesori logopezi, 
terapeuți specializați, mediatori școlari 
care să sprijine prin acțiuni specializa-
te procesul de integrare și parcurgere 
cu succes a perioadei preșcolarității.
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 Tulburarea autistă, cunoscută şi 
sub numele de autism infantil, este cea 
mai cunoscută Tulburare Pervazivă de 
Dezvoltare. Persoanele cu autism au di-
ficultăţi severe în planul interacţiunii so-
ciale, comunicării expresive şi receptive, 
manifestă patternuri de comportament 
repetitive şi stereotipe, interese şi activi-
tăţi restrânse. Este cunoscut faptul că în 
familia cu un copil diagnosticat cu o diza-
bilitate pot să apară dezechilibre. Părin-
ţii copiilor cu autism au constant nevoie 
de informaţii despre dizabilitatea copilu-
lui lor şi despre cum să se descurce cu 
comportamentele şi atitudinile. 
 În familia cu copii cu dizabilităţi 
mama este cea mai importantă persoa-
nă şi prima sursă de îngrijire. Abordarea 
calitativă are ca obiectiv central cunoaş-
terea experienţei participanţilor aşa cum 
este ea trăită de fiecare, “dând glas ” vo-

cii acestora.
 Cu ceva ani în urmă aşteptam în-
ceputul toamnei cu un amestec de trăiri 
legate de anul şcolar „ce stătea să încea-
pă”. Iată şi de ce: urma să încep activita-
tea cu o grupă de copii cu autism. Până 
atunci auzisem doar despre autism, fără 
să pot lega cuvântul „autism” de ceva din 
experienţa mea. Era ceva nou, necunos-
cut pentru mine, dar aveam o certitudi-
ne: oricum va fi , ştiam că va fi greu. Şi, 
aşa cum îmi e caracteristic, am început 
să caut, mai puţine informaţii (totuşi sufi-
ciente) şi mai multe experienţe. 
 I-am găsit, i-am cunoscut şi am 
înţeles rapid că le admiram pe mamele 
acestor copii. Câtă răbdare, câtă dăru-
ire, cât consum, câtă frustrare, câtă re-
nunţare şi totuşi … de unde atâta bucu-
rie? Am început să mă întreb „Oare cum 
e să fii mama unui copil cu autism ? ” 

       CUM  E SĂ FII MAMA       UNUI COPIL CU AUTISM? 
şi recunosc că m-am cutremurat instan-
taneu. Pentru că sămânţa curiozităţii mi 
s-a strecurat iremediabil în minte,  am 
luat-o metodic: m-am înarmat cu tot ce 
aveam nevoie să ştiu despre cerceta-
rea de tip calitativ, am luat reportofonul 
şi am început treaba. Am discutat cu trei 
mămici de copii cu autism, care au con-
simţit să-şi descrie experienţa aşa cum 
o trăieşte fiecare. Am utilizat un interviu 
semistructurat, centrat pe trei direcţii de 
interes. Iată ce am descoperit:
 1.“Cum îşi percep mamele copiii 
cu autism?”
În cadrul interacţiunii cu copilul, încă din 
primele luni de viaţă mamele au obser-
vat semnele care nu corespundeau cu 
informaţiile pe care le aveau despre cum 
se comportă un copil dezvoltat normal. 
Cu toate acestea, au ignorat discrepan-

ţa, negând posibilitatea ca ea să fie indi-
ciul unei dizabilităţi a copilului.
 Diagnosticarea copilului cu autism 
a constituit o lovitură pentru mamă la 
care a reacţionat prin stări apropiate de-
presiei, prin refuzul de a mai iniţia comu-
nicarea cu copilul, prin restrângerea in-
teracţiunii cu acesta sau prin interacţiuni 
care să dea un sens comportamentelor 
lui nefireşti. În această etapă, posibilită-
ţile reale ale copilului sunt percepute in-
complet sau deformat, în centrul conşti-
inţei aflându-se durerea personală dată 
de conştientizarea discrepanţei dintre 
aşteptări, dorinţe şi planuri  pe de o par-
te, şi realitate, pe de altă parte.
 Acceptarea diagnosticului şi a co-
pilului în realitatea lui aduce diminuarea 
tensiunii, iar puterea de a merge mai 
departe creşte simţitor. Este o schimba-
re la nivel mental prin care se aduce în 
prim-planul conştiinţei realitatea copilului 
aşa cum este el, nu cum ar vrea mama 
ca el să fie. Schimbarea se realizează 
cu efort concentrat în direcţia modifică-
rii gândurilor legate de posibilităţile co-
pilului. Devine deci prioritară realitatea 
acestuia şi nu realitatea mamei. Această 
transformare aduce cu sine posibilitatea 
unei raportări autentice la realitatea co-
pilului şi creşte astfel puterea mamei de 
a contribui eficient la modificarea a ceea 
ce poate fi modificat.
 2.“ Ce înseamnă a fi mama unui 
copil cu autism?”
 Pe baza interacţiunii cu participan-
tele în cursul interviurilor şi a analizei
făcute, am ajuns la concluzia că viaţa 
alături de copilul lor cu autism este o lup-
tă continuă care se face cu paşi mici.  
 Este lupta pentru dobândirea de 

Liliana Suciu - profesor consilier școlar



15 16

către copil a unor deprinderi de autono-
mie personală şi socială, astfel încât să 
fie capabil să-şi satisfacă independent 
nevoi primare cum sunt hrănirea, între-
ţinerea igienei corporale, învăţarea şi 
exersarea unei rutine zilnice, dar este şi 
lupta pentru acceptare din partea celor-
lalţi oameni. Dintre cele trei participante, 
doar una a sesizat necesitatea implicării 
ei active în obţinerea unei atitudini fa-
vorabile din partea celor din jur. Pentru 
aceasta, consideră că este necesar ca 
mama să lupte cu ignoranţa celorlalţi, 
cu prejudecăţile şi tendinţa de a etiche-
ta, este nevoie de perseverenţă şi efort 
susţinut din partea ei. 
 3.“Ce rol are copilul cu autism în 
viaţa mamei sale?”
Dincolo de nivelul de suprafaţă, de lupta 
epuizantă şi efortul titanic, mamele con-
ştientizează transformarea în plan intern 

adusă de experienţa cu copilul lor cu 
autism. Dacă înainte de această experi-
enţă percepeau lucrurile la suprafaţă, cu 
superficialitate, viaţa alături de copil le-a 
pus în ipostaza de a percepe şi dinco-
lo de aceasta. Pe măsură ce depăşeau 
greutatea iniţială, mamele au putut să 
perceapă alte dimensiuni ale vieţii, ale 
relaţiilor cu semenii şi cu propria persoa-
nă.
 Mamele conştientizează că expe-
rienţa cu copilul lor cu autism le-a ma-
turizat, le-a făcut mai responsabile în 
ceea ce priveşte gestionarea resurselor, 
a relaţiilor sociale, a timpului şi a proprii-
lor nevoi. Este o experienţă care, uneori 
le-a deschis chiar şi noi perspective pro-
fesionale.
 
 
 

 Pentru mine întregul demers a adus perspective noi de raportare atât la co-
pilul cu autism şi mama sa, cât şi noi modalităţi de abordare a propriei mele vieţi. 
Consider că experienţa acestor mame poate reprezenta o resursă valoroasă pentru 
noi, cei care suntem chemaţi, în virtutea profesiei pe care ne-am ales-o, să-i însoţim 
o vreme pe drumul creşterii şi dezvoltării lor.
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CENTRUL  LOGOPEDIC JUDEȚEAN SIBIU
 Str. Turismului nr. 15 

CJRAE Sibiu

oferă gratuit
SERVICII DE TERAPIE 

LOGOPEDICĂ
pentru preșcolari și școlarii mici

În Sibiu există 
12

Cabinete Logopedice Interșcolare

• Dotare conform standardelor moderne
• Profesori logopezi titulari cu experiență verificată prin gradele 

didactice obținute
• Interes permanent pentru perfecționarea metodelor de lucru 
• Profesorii din cabinetele logopedice interșcolare lucrează anual 

cu un număr de aproximativ 400 de copii

ACTIVITATEA  CABINETELOR LOGOPEDICE  ARE ÎN  VEDERE:

• DEPISTAREA  populației preșcolare și școlare cu tulburări de limbaj
• EXAMINAREA LOGOPEDICĂ complexă 
• TERAPIA LOGOPEDICĂ realizată sub formă de activități didactice 

specifice de prevenire, corectare și recuperare a tulburărilor de limbaj 
depistate

• DIMINUAREA EFECTELOR NEGATIVE pe care tulburările de limbaj 
le au asupra dezvoltării personalității copiilor

• ELIMINAREA EȘECULUI ȘCOLAR

Se lucrează diferențiat cu grupe de 1 până la 4 copii,  pentru     
ameliorarea și corectarea tulburărilor de limbaj manifestate!

Părinții observă evoluția copilului și participă activ la fixarea         
deprinderilor verbale corecte

Rata de reușită în activitatea de corectare a 
limbajului  este în  medie de 80%
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 ”Learn and train
 with all senses”

un super - workshop  
 
 Workshop-ul “Learn and train with 
all senses” s-a desfășurat în perioada 
22-28.05.2014 în Schwerin Germania. 
Acest workshop  s-a desfășurat sub 
egida LLP - programul de învățare pe 
parcursul vieții - constituindu-se ca un 
workshop de metode de combatere a 
analfabetismului în Europa.
          Metodele prezentate au fost               
inedite ,,Theatre pedagogical approach”, 
,,Experience oriented approach”, ,,Nara-
tive approach”, punându-se accentul pe 
faptul că fiecare are o poveste de spus, 
pe tranziția de la învățarea și experiența 
personală spre învățarea celorlalți. 
         Participanții la ,,Learn and train with 
all senses” au fost conduși de formatorii  
din Germania la descoperirea metodelor 
inovative și originale de abordare atât în 
propria dezvoltare cât și în educația ce-
lor cu dificultăți în alfabetizare. 
          Metoda ,,Theatre pedagogical 
approach” -teatrul de improvizație- mă-
rește percepția și conștientizarea conți-
nutului parcurs; promovează comunica-
rea verbală și nonverbală  cât și abilitățile 
sociale.
         ,,Experience oriented approach- 
Metalog” - exerciții și jocuri care asigură 
învățarea prin toate simțurile (multisen-
zorială) și ajută participanții să acceseze 
învățarea în mod creativ.

,,Narrative approach-Storytelling”  -    po-
veștile asigură cunoașterea într-un mod 
eficient și aprofundat. Este o metodă ex-
celentă de creștere a stimei de sine și de 
creare a sentimentului succesului, pen-
tru că fiecare are o poveste de spus.       
         
 Metoda pedagogică a teatrului este 
bazată pe principiile generale ale impro-
vizației. Aplicarea acestor principii în arii 
variate - în cadrul procesului creativ, în 
munca socială, de asemenea ca princi-
piu funcțional în companii și în orice altă 
interacțiune interpersonală- poate face 
comunicarea și interacțiunea considera-
bil mai ușoară. Principiile se afirmă ca o 
filozofie pozitivă de 
viață. În timpul im-
provizației - muzică 
sau teatru - aceste 
principii sunt practi-
cate activ și experi-
mentate emoțional.

 Ariana Ananie
Profesor logoped

Principiile improvizației sunt:

 •DA, și…..
            Atitudinea pozitivă de bază a  
improvizației sumarizează totul în: ,,Ac-
ceptă ceea ce viața, mediul, partenerul 
tău ți-a oferit în orice moment”. Acceptă 
ceea ce este. 
Spune : ,,Da, și…,, și vezi unde poți mer-

ge de acolo.”
 •Fii prezent aici și acum!
 Totul este creat pe moment. Fii 
atent și concentrat pe ceea ce faci acum, 
pe emoțiile și gândurile tale de moment 
și pe situația actuală. Nu face planuri în 
avans și nu mai zăbovi asupra unei idei 
sau a unui fapt care nu mai este prezent.

 •Pune-ți în valoare partenerul!
 Acceptă bunăvoința partenerului. 
Acceptă ideile și gândurile lui și apre-
ciază-l. La început nimeni nu știa unde 
vă va duce călătoria. Bucuria este de a 
descoperi drumul împreună și de a găsi 

o soluție  în echipă.

• Iubește-ți greșelile!
Nu există ,,bine” sau ,,rău”. Fieca-
re idee este bună la început și va 
fi întâmpinată cu un bucuros ,,Da, 
exact!”. În mod special așa-zisele 

,,greșeli” adesea devin posibilități nebă-
nuite. Dacă se dovedește să fie într-ade-
văr o greșeală accept-o și învață cum să 
faci bine data viitoare.

 •Îndrăznește să riști!
 
 •Bucură-te de eșec!
 Să te poticnești nu e mare lucru! 
Un moment de blocaj, o bâlbă sau un 
alt fel de obstacol este o parte a impro-
vizației, deoarece mintea este în mod 
continuu încercată de sarcini noi, dificile. 
Scoate dramatismul din micile eșecuri și 
amintește-ți că: ,,Nimeni nu e perfect!”.
Metoda Metalog: ,,Fii jucăuș - Vezi. Auzi. 
Simte. Gândește.Vorbește!”
Principiile metodei Metalog-Învățarea în 
mod real

 •Noi  suntem elevi!
 Fiecare dintre noi a acumulat cu-
noștințe, deprinderi și comportamente 
pe parcursul vieții și vom continua să 
învățăm. Una dintre cele mai intense 

perioade de învățare a fost copilăria. Și 
unul dintre motivele succesului învățării 
de atunci era modul în care învățam: prin 
încercare, prin experimentare, prin ajus-
tare și reîncercare.
 Metoda Metalog și instrumente-
le de învățare Metalog sunt făcute să 
oglindească acest tip de învățare și să 
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o combine cu puterea raționamentului și 
a reflecției. Metoda este adresată tuturor 
stilurilor de învățare incluzând persoane-
le cu probleme de alfabetizare.

 •Etapele metodei Metalog:

1. Crearea decorului-astfel încât ele-
vii să găsească deschiderea și motivația 
să participe. Exercițiul este o metaforă 
pentru o situație  pe care elevii o cunosc 
din viața reală.

2. Exersarea. Pe parcursul exercițiu-
lui se oferă suport, feedback, se ajus-
tează nivelul de dificultate și se oferă 
senzația de a fi parte dintr-o echipă. 

3. Oferirea de sens.  Se colectează 
experiențele de pe parcursul exersării 
care au sens prin raportarea la experien-
țe reale de viață ale elevilor.
Metoda ,,Storytelling” -Istorisirea-,,Fii 
comunicativ!”

Principii:

•,,Fii comunicativ!” -Fiecare are o poves-
te de spus și această poveste este spusă 
ca parte a unei întreg comun al echipei 
-,,Eu și ceilalți eroi”

•Ascultarea acestor povești și analizarea 
lor va conduce la reflecțiii privind modul 
de gândire  al oamenilor.

 • Istorisirea face mai ușoară  
  învățarea și memorizarea  
  deoarece creierul nostru  
  este creat pentru povești,  
  chiar și pentru cele științifice.

  •Modificarea deliberată a 
  poveștilor oamenilor poate  
  iniția un anumit proces de  
  schimbare. 

                  Pe lângă experiența de învă-
țare deosebită participanții la work-shop 
au beneficiat de experiența culturală: vi-
zitarea orașului Schwerin  și a castelului 
impresionant din acest oraș și de experi-
ența de învățare în medii inedite: la tea-
trul local sau pe ,,Insula Șanselor”.
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CARACTERISTICI 
COGNITIVE ȘI DE 

COMPORTAMENT ALE 
ADOLESCENTULUI

Monica Decean 
Profesor consilier şcolar   CJRAE SIBIU

 Absenteismul şcolar, sub diferitele 
sale forme de manifestare, este un fe-
nomen a cărui amploare este bine cu-
noscută atât de cei în grija cărora elevii 
sunt (familie, cadre didactice), cât şi  de 
comunitatea în care trăiesc aceştia, fără 
însă a se lua măsuri eficiente în direcţia   
ameliorării şi prevenirii apariţiei lui. Inca-
pacitatea elevului de integrare în clima-
tul şcolar caracterizat prin norme şi re-
guli clare, reprezintă una din cauzele ce 
conduc la nevoia acestuia de evadare, 
fapt ce determină apariţia fenomenului 
de absenteism şcolar sub diferitele for-
me de manifestare (absenteism spon-
tan, chiulul frecvent, abandon şcolar, 
culminând uneori cu fuga  de acasă, va-
gabondaj şi delincvenţă). 
 Conform teoriei comportamente-
lor de risc ale adolescenţilor a lui Jessor 
R. (1993), o mare importanţă în apariţia 
comportamentelor cu risc la adolescenţă 
o reprezintă sărăcia socială, inegalitatea 

şi discriminarea. Teoria susţine că trebu-
ie reduşi factorii de risc şi crescuţi factorii 
de protecţie introducând ideea schimbă-
rii stilului de viaţă, în special la acei tineri 
care trăiesc în medii sociale defavoriza-
te, deoarece adolescenţii au tentaţia de 
a  nu evalua riscurile la care se supun 
prin neluarea în calcul a tuturor variabile-
lor din cadrul unei situaţii. De exemplu, ei 
consideră că nu reprezintă niciun risc să 
plece de la ore. Este posibil să fie aşa, 
dacă adolescentul s-ar autocunoaşte 
foarte bine şi ar putea spune „nu” plecă-
rii de la ore. Nevoia de independenţă pe 
care o pot arăta adolescenţii alternează 
între „aşteptări nerealist de înalte şi un 
concept de sine rudimentar, nemulţumi-
re legată de interferenţa părinţilor cu pro-

pria independenţă, preocupări excesive 
în legătură cu propriul corp, etc”. (Jessor 
R., 1993)
Chiulul de la ore apare din varii cauze 
şi motive. Cele mai frecvente motivaţii 
pe care le-au dat (când, în ce cadru?) 
adolescenţii cu privire la comportamen-
tele realizate sunt: dorinţa de a părea 
adult; reducerea anxietăţii; impresiona-
rea grupului; evitarea problemelor. Pe 

lângă schimbările de ordin fizic şi social 
care apar în adolescenţă, ne referim aici 
la schimbările ce apar la pubertate, atât 
cele de natură sexuală cât și cele socia-
le, de a accede la liceu, adolescenţii sunt 
supuşi şi la schimbări de ordin cognitiv, 
ei fiind în stadiul operaţiior formale, reali-
zează raţionamente ipotetico-deductive, 
sunt mai flexibili în gândire, fiind capabili 
să opereze asupra posibilului. (Piaget J., 
1980)
   Adolescenţa este perioada de for-
mare a personalităţii viitorului adult, de 

aceea perioada de chestionare, cunos-
cută ca fiind relativismul, poate ajuta tâ-
nărul să afle cât mai multe.Valorile per-
sonale, persoanele apropiate, părinţii, 
sunt puse 
sub semnul 
î n t r e b ă r i i . 
Părinţii sunt 
d e t r o n a ţ i , 
nema i f i i nd 

“buni” şi atotcunoscători la modul abso-
lut, ci doar simpli muritori”. (Benga O., 
2004). Fără a considera că adolescenţii 
sunt din punct de vedere al dezvoltării 
cognitive în cadrul stadiului de operaţii 
concrete, ei sunt tributari unui egocen-
trism comportamental, crezând că lumea 
este preocupată de propriile gânduri, aşa 
cum este el. Cu alte cuvinte, nimeni nu 
îi  poate înţelege, sentimentele lor sunt 
unice; iar similaritatea dintre propriile tră-
iri şi cele ale altora este opacă pentru ei.  
„Aceste distorsiuni se reflectă şi în faptul 
că doza de iluzii pozitive este mult mai 
mare – nu se poate întâmpla nimic rău, 
boala sau nenorocirea sunt imposibile. 
Atât abuzul de substanţe cât şi ignorarea 
măsurilor contraceptive reflectă aceste 
convingeri.” (Benga O., 2004). 
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Tot în cadrul perioadei de tranziţie a ado-
lescenţei apare fenomenul cunoscut ca 
pseudo-prostie, atunci când adolescen-
tul amână luarea unei decizii prin luarea 
în calcul a tuturor posibilităţilor, ceea 
ce duce în final la amânarea acesteia. 
(Benga O., 2004). 
 Fenomenul apare cel mai des de-
oarece, abilităţile cognitive ale adoles-
centului depăşesc baza sa de date, deci 
experienţa sa anterioară în ceea ce pri-
veşte, de exemplu consumul de alcool 
sau tutun. Cu toate că impresia pe care 
o lasă adulţilor este uneori de neadaptaţi 
sau obraznici, adolescenţii se pare că 
nu pot lua o decizie radicală cu privire 
la consumul de substanţe în speţă, da-
torită lipsei lor de experienţă anterioară. 
În ceea ce priveşte dezvoltarea reţelei 
sociale, adolescentul, care ia contact cu 
noua viaţă de liceu este supus unui pro-

ces de formare a unei noi identităţi per-
sonale şi sociale. De aceea  prieteniile 
devin mai importante pe fondul diferenţei 
care apare în unele cazuri între copii şi 
părinţi. Adolescenţii, atât  fizic şi psihic, 
se transformă la fel cum şi societatea îşi 
schimbă optica faţă de ei: nu-i mai consi-
deră copii, dar nici adulţi. Această situa-
ţie îi bulversează: pot avea treceri rapide 
de la bucurie la tristeţe, de la euforie la 
deprimare. Adolescentului îi trebuie un 
timp până când se va obişnui cu sine, 
se va cunoaşte şi se va accepta. Este 
nevoie de o perioadă de acomodare cu 
noul statut - acela de a nu mai fi copil, ci 
un tânăr care în curând va deveni adult. 
Astfel putem afirma că adolescenţa este 
o perioadă în care echilibrul afectiv este 
mai fragil, ceea ce ne obligă să-i acor-
dăm o atenție deosebită.

Bibliografie:
1.Bauman, L., Richie, R., (1995),:Adolescenții o problemă, părinții un necaz.       
Oradea, Ed. Antet; 
2.Benga, O.(2004): Dezvoltarea cognitiei sociale la copii. Cluj-Napoca, Editura 
ASCR 
3.Campbell R. (1995) :Adolescentul, copilul meu, Cluj-Napopca, Editura Logos.  
4.Clerget, Stephane, (2008) : Criza adolescenței . București, Editura Trei ;
5.Jessor R. (1993): Jessor’s problem behavior theory. New York;
6.Piaget,J.(1980): Language and Learning, Editata de Massion Piattelli-Palmarini;
7.Piaget, J. (1965): Psihologia inteligenței. București,Editura Ştiințifică;
8.Piaget, J., (1980): Judecata morală la copil. București, Editura Didactică și Pe-
dagogică;



27 28

 Proiectul ”MESERIA MEA” vine în 
întâmpinarea unor probleme specifice 
copiilor şi tinerilor defavorizați ca: aban-
donul școlar, dificila integrare a lor pe 
piața muncii, nivelul destul de coborât al 
cunoștințelor și deprinderilor dobândite 
în școală. Inițiativa s-a dorit a fi un prim 
pas în orientarea vocațională a acestei 
categorii sociale prin contactul cu o va-
rietate de activități profesionale (dome-
niul tehnic, meșteșuguri și alte ocupa-
ții). Obiectivele specifice vizate au fost: 
îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la 
meserii pe care copiii și tinerii defavori-
zați le-ar putea practica; descoperirea 
aptitudinilor sau afinităților cu un anumit 
domeniu de activitate; realizarea unor 
produse finite cu nivel minim de dificul-
tate; schimbarea atitudinii vis-a-vis de 

MESERIA MEA
-Proiect de orientare vocaţională-

Mariana Arcaș
Mediator școlar

muncă în sensul valorizării acesteia; res-
ponsabilizarea copiilor și tinerilor cu pri-
vire la viitorul lor; creșterea nivelului de 
încredere în forțele proprii; dezvoltarea 
abilităților de comunicare cu persoane 
aparținând altor grupuri sociale.

Finanțatorii proiectului au fost:
 Baden - Württemberg - Stiftung și 

Diakoniewerk. La implementarea pro-
iectului au colaborat reprezentanți ai 

următoarelor structuri: Centrul Judeţean 
de Resurse și Asistență Educațională 

Sibiu- Mariana Arcaș ;
 Asociația Kinderhilfe für Siebenbürgen- 

Daniela Pitariu
 D.G.A.S.P.C. Sibiu- Claudia Brîncuș;

 Centrul Şcolar de Educatie Inclu-
zivă Nr.1. Sibiu- Mirela Sbârcea, Alina    

Mânzălescu;
 Parohia Evanghelică CA Gușterița- 
Manfred Armean, Mihaela Armean, 

Claudia Mailat;
Fundația Romanian Prospects- Bogdan 

Mihuleț;
Şcoala Gimnazială 

“I. Slavici” Structura Şcoala Gimnazială 
Nr.11 Sibiu- Aurelia Marin.

 Grupul țintă a fost format din 70 de 
copii și tineri implicați în diferite structuri 
educaționale (școli, centre de zi, funda-
ții), de pe raza judeţului Sibiu. Sperăm 
ca efectele proiectului să se răsfrângă și 
în familiile din comunitate, precum și în 

mediul școlar și social în care ei activea-
ză. 
 În perioada 1 – 15 octombrie 2015 
grupul țintă a fost evaluat pentru a putea 
avea o imagine asupra nivelului de cu-
noștințe pe care le au în privința orientă-
rii profesionale, precum și a gradului în 
care beneficiarii consideră că se cunosc 
pe ei înșiși sub acest aspect. Evaluarea 
a fost completată prin intermediul activi-

tăților de grup cu accent pe valorizarea 
muncii, clarificarea unor termeni specifici 
legați de încadrarea în muncă și planifi-
carea viitorului.
 Timp de două zile, 26 si 27 octom-
brie 2015 beneficiarii au fost implicați 
în ateliere unde au realizat produse cu 
nivel minim de dificultate şi au exersat 
principii de bază ale unor ocupații ce 
presupun prestări servicii (brutar, ospă-
tar, animator socio-cultural, tâmplar, flo-
rar, manipulant marfă, electrician, insta-
lator, confecționer obiecte hârtie/carton, 
vânzător, artizan - pictură decorativă, 
cofetar, grădinar).
 Evoluția și parcursul lor formativ 
urmând să fie monitorizate de către or-
ganizatori în timpul anului școlar noiem-
brie 2015-iunie 2016.
 Intenția noastră este ca acești 
copii și tineri, să fie mai motivați să își 
continue și să-și încheie școlarizarea, să 
își dorească să se perfecționeze într-un 
anumit domeniu pentru a avea mai multe 
șanse de intergrare în societate ca viitori 
adulți. 
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Nu voia cu nici un chip să abandoneze!
   

  În final renunțaseră toate, cu excepția acelei broscuțe, care cu o 
imensă ambiție și rezistență reuși să ajungă singură în vârful turnului! 

După aceea, toate celelalte broscuțe și toți spectatorii au vrut să afle cum a reușit 
broscuța să ajungă totuși în vârf, după ce toate celelalte se văzuseră nevoite să 

abandoneze cursa! 

 

Unul din spectatori se duse la broscuță s-o întrebe cum de a reușit să facă un 
efort atât de mare și să ajungă în vârful turnului. 

Așa se află că...
Broscuța învingătoare era SURDĂ !!!

Morala? 

 

Nu asculta niciodată de oamenii care au prostul obicei de a fi întotdeauna negativi 
și pesimiști... 

...fiindcă ei îți răpesc cele mai frumoase dorințe și speranțe pe care le porți în 
suflet! 

Gândește-te mereu la puterea cuvintelor, căci tot ceea ce auzi sau citești te 
influențează în ceea ce faci! 

Deci: 
FII MEREU ... 

OPTIMIST!
 

Și mai ales 
Fii pur și simplu SURD când cineva îți spune 

că nu-ți poți realiza visurile!
 Gândește-te: 

Poți reuși în viață dacă vrei cu adevărat!

Alegoria broscuțelor 
  Lecția Nr. 1 pentru viață

redactat: profesor consilier școlar,
 Monica-Adriana Munteanu

A fost odată un grup de broscuțe care voiau să se ia la întrecere. Țelul lor era să 
ajungă în vârful unui turn foarte înalt.

 
Se adunaseră deja mulți spectatori, pentru a urmări cursa și a le încuraja pe 

broscuțe.
     

Cursa urma să înceapă...    
Totuși...

Dintre spectatori nu credea nici unul că vreuna din broscuțe va reuși să ajungă în 
vârful turnului. Tot ce se auzea erau exclamații de genul:

"Oh, ce obositor!!! Nu vor reuși niciodată să ajungă sus!" 

sau:

"Nici nu au cum să reușească, turnul este mult prea înalt!"

 
Broscuțele începură să abandoneze....Cu excepția uneia singure, care se cățăra 

vioaie mai departe...  
Spectatorii continuau să strige: 

"E mult prea obositor! Nu va putea nimeni să ajungă sus!"

Tot mai multe broscuțe se resemnau și abandonau... ...Doar una singură se cățăra 
consecvent mai departe..
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CONSILIEREA DE GRUP A 
ELEVILOR CARE MANIFESTĂ 

COMPORTAMENTE VIOLENTE ÎN 
MEDIUL ȘCOLAR

 Violenţa este, din punct de vede-
re statistic, cea mai frecventă conduită 
de devianță şcolară. Mass-media, cer-
cetările şi statisticile oficiale raportează 
o creştere spectaculoasă a fenomenului 
în ultimele trei decenii în mai multe ţări 
ale lumii, astfel încât escaladarea violen-
ţei în general și în școală, în particular, a 
devenit cea mai vizibilă evoluţie din câm-
pul educaţiei formale. Dacă, în fazele de 
început ale educaţiei şcolare, predomi-
na violenţa profesorului asupra elevilor, 
democratizarea educaţiei a antrenat o 
deplasare a violenţei către elevi, canali-
zând-o dinspre elevi către profesori.
 Violenţa ascunsă, sintagmă, se fo-
loseşte în special în literatura americană 
de specialitate şi include conduite ostile 
ca: hărţuirea sexuală, folosirea porecle-
lor umilitoare, bruscarea unui elev mai 
mic, mai puţin puternic fizic şi psihic, de 
către un elev mai mare, mai puternic. 
Toate acestea sunt forme de violenţă as-

cunsă care nu sunt întotdeauna obser-
vate, fiind cel puţin discutate atunci când 
se abordează tema violenţei şcolare.
Şcoala este spaţiul de manifestare a 
conflictelor între copii şi între adulţi şi co-
pii, iar raporturile de forţă sau planul în 
care au loc conduitele ofensive sunt im-
portante pentru înţelegerea fenomenului 
violenței. În orice atac agresiv se regă-
seşte apelul la forţă pentru transforma-
rea unui individ în instrument în folosul 
personal şi apelul la violenţă pentru înlă-
turarea semenului perceput ca adversar.
 O tipologie a conduitelor de vio-
lenţă în şcoală, care combină mai multe 
criterii, agresiunea (verbală/fizică), gra-
dul de deschidere (directă/indirectă), şi 
tipul de implicare a agresorului (activă/
pasivă), a fost realizată de J. Herbert 
şi include: agresiuni active fizice direc-
te (lovirea unui coleg), agresiuni active 
fizice indirecte (lovirea unui substitut al 
victimei), agresiuni active verbale direc-

Mădălina Carmen Badea
Profesor consilier școlar,

te (ameninţarea, injuria), agresiuni acti-
ve verbale indirecte (calomnia), agresi-
uni pasive verbale directe (refuzul de a 
vorbi), agresiuni pasive verbale indirecte 
(negativismul).
 Violenţa din şcoală este o expresie 
a violenţei din societate. Când violenţa 
se produce în şcoală, ea conduce însă şi 
la alte consecinţe decât violenţa din so-
cietate, alături de prejudicii, victimizare, 
uneori moarte, violenţa din şcoală redu-
ce şansele elevilor de a beneficia de o 
educaţie de bună calitate, de a-şi dez-
volta personalitatea pe deplin. Această 
consecinţă îi afectează atât pe elevii im-
plicaţi în conduitele violente cât şi pe cei 
care nu sunt implicaţi, dar sunt martorii 
lor. 
 În vederea prevenirii/reducerii fe-
nomenului violenței școlare am desfăşu-
rat în şcoală o serie de activităţi de con-
siliere de grup, pe care le voi prezenta la 
modul general în cele ce urmează.

 Obiectivele generale stabilite au 
fost legate de: transferul situaţiilor la via-
ţa cotidiană, diminuarea tensiunii/ner-
vozității şi identificarea relaţiilor dintre 
comportamente şi consecinţele pe care 
acestea le au.
 Obiectivele specifice s-au referit 
la: stabilirea regulilor grupului, exersa-
rea empatiei, soluționarea sentimentului 
de furie, exersarea laudei, a ignorării şi a 
criticii, reprezentarea pro-
priului comportament, 
găsirea și consolida-
rea comportamentului 
adecvat.
 Etapele şedin-
ţelor de consiliere 
de grup pentru 
prevenirea/
reduce-
rea com-
porta-
mentelor 
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agresive au fost structurate astfel:

1. Constituirea grupelor de lucru, care 
a inclus: prezentarea spaţiului unde vor 
avea loc şedinţele, prezentarea activităţii 
consilierului, a condiţiilor în care se des-
făşoară activitățile, cunoaşterea membri-
lor grupului (prin exerciții specifice), sta-
bilirea regulilor grupului și a celor pentru 
discuții, motivarea pentru participarea la 
activitățile de grup și, după caz, identifi-
carea modificărilor comportamentale da-
torate consilierii individuale.

2. Desfăşurarea activităţilor pentru con-
silierea de grup:
- activități pentru modulul I: exerciţii de 
relaxare (de exemplu ”Poveștile Căpita-
nului Nemo” sau utilizarea unor imagini 
adecvate pentru relaxare cum ar fi cea a 
apei), identificarea și sintetizarea reguli-
lor pentru actori şi observatori (pentru jo-
curile de rol, de exemplu: ”Vorbim clar!” 
– pentru actori sau ”Privim cu atenție!” 
- pentru observatori), prezentarea jocu-
lui de rol ales pentru exersarea empatiei 
(de exemplu ”Jocul Ariciului”);
- activități pentru modulul II: exerciții de 
liniştire şi relaxare motorie, cotarea de-
ciziei pentru o situaţie specifică şi tran-
spunerea sa în jocul de rol, extinderea 

comportamentului la viaţa cotidiană şi 
dezvoltarea autocontrolului (generaliza-
rea la viața cotidiană prin experiențele 
personale ale membrilor grupului);
- activități pentru modulul III: exerciții de 
liniştire şi relaxare motorie, exerciții de 
percepţie diferenţiată: recunoaşterea 
formelor de manifestare a furiei (prin po-
vești terapeutice, cum ar fi ”Florian este 
tachinat”), recunoaşterea cauzelor furi-
ei şi abordarea adecvată a lor (prin re-
flectare asupra experiențelor din cadrul 
poveștilor prezentate), generalizarea 
comportamentului la viaţa de zi cu zi şi 
dezvoltarea autocontrolului, liniştire şi 
relaxare motorie în viaţa de zi cu zi a co-
pilului (prin exersarea cu membrii grupu-
lui a unor formule cum ar fi: ”mâine o să 
fac tot posibilul să rămân calm și relaxat 
chiar dacă cineva mă va enerva”);
- activități pentru modulul IV: exerciții de 
liniştire şi relaxare motorie, percepţie 
diferenţiată: recunoaşterea efectelor la-
udelor, a neacordării atenţiei şi a criticii 
(jocul laudă-critică), învăţarea procedurii 
de oferire a feedback-ului pozitiv, teh-
nici de autocontrol (creşterea toleranţei 
la frustrare în cazul criticilor negative), 
transferarea comportamentului la viaţa 
de zi cu zi şi dezvoltarea autocontrolului;
- activități pentru modulul V: e x e r c i ţ i i 

de relaxare motorie, gă-
sirea soluţiilor pozitive 
la conflicte şi exersarea 
percepţiei diferenţiate a 
propriei persoane prin 
joc de rol şi studiu de 
caz, extrapolarea com-
portamentului la viaţa de 
zi cu zi şi dezvoltarea au-
tocontrolului, liniştire şi 
relaxare motorie în viaţa 
de zi cu zi a copilului;
- activități pentru modulul 
VI: exerciții pentru calm 

şi relaxare motorie, stabilizarea compor-
tamentelor pozitive şi adecvate prin joc 
de rol, colectarea și sintetizarea com-
portamentelor pro şi contra regulilor, res-
pectarea de bună voie a regulilor (prin 
exemplificări).
3. Evaluarea de către profesorul consi-
lier școlar a activităţilor desfăşurate cu 
elevii, urmărirea comportamentului ul-
terior al elevilor la nivel de grup, autoe-
valuarea şi evaluarea comportamentului 
fiecărui membru al grupului.
 
 Pe parcursul desfăşu-
rării activităţilor consider 
că pot apărea o serie de 
situații delicate. Din pro-
prie experiență, în urma 
parcurgerii temelor pro-
puse cu un grup de elevi 
am observat că există 
condiţii care pot determina 
apariția unor conflicte. Copi-
lul este pus în situații diverse și 
complexe, altfel spus este supus 
unui mare număr de stimuli dintre care 
pe unii îi poate percepe ca fiind amenin-
țători. În acest fel este posibil ca elevul 
să revină la vechile comportamente și 
astfel să reacționeze violent. Alte situații 
pe care le-am întâlnit lucrând cu astfel 
de elevi sunt diversele certuri pe mate-
riale, atacurile verbale și fizice, dinami-
ca negativă a grupului, întârzieri, ironii la 
adresa colegilor sau a situațiilor ori chiar 
absența de la o anumită activitate. Toate 
acestea pot avea diverse cauze, cum ar 
fi: dorința copiilor de independență și de 
a li se acorda atenție, lipsa de chef sau 
opoziția față de sarcinile propuse, furia 
sau supărarea declanșate de solicitările 
ședinței sau de provocările intenționate 
sau nu ale unui alt copil, efectul de con-
taminare, de imitare a unor comporta-
mente pentru a nu rămâne în minoritate 

sau pentru a nu fi excluși din grup, co-
pilul uită de ședințe, nu dorește să vină 
sau părinții nu îl trimit la activitate.
 
 O strategie generală de rezolvare 
a diverselor situații prezentate se poate 
baza pe  comportamentul relaxat și calm 
al consilierului școlar, fără a da însă co-
piilor impresia de indiferență. De aseme-
nea, este util uneori și un comportament 
umoristic dar care să nu lase impresia 
de întărire a comportamentului inadec-
vat al copiilor. Consilierul școlar trebu-

ie să stabilească niște limite 
exacte. Sunt necesare, de 

asemenea și tehnici de in-
tervenție pentru a reduce 
comportamentele și re-
acțiile alternative. Astfel, 
consilierul școlar poate 
întrerupe o situație delica-

tă prezentând o temă care 
să-i distragă pe copii de la 

comportamentul perturbator, 
formulând întrebări serioase, 

surprinzătoare pentru copii sau in-
cluzând copiii într-un joc de rol de inte-
res pentru aceștia. 
  
 În desfăşurarea activităţilor de-
scrise consider că este foarte importan-
tă dezvoltarea unei relații de încredere 
între membrii grupului, respectiv elevi-
elevi,  elevi-consilier școlar. Iar încrede-
rea nu vine de la sine și nici nu este în-
tâmplătoare. Chiar dacă unele trăsături 
ale consilierului școlar, ca vârsta, genul, 
modul de a discuta sau altele influențea-
ză relația, comportamentul și atitudinea 
pe care le adoptă acesta au un rol deter-
minant.
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LIMBAJUL IUBIRII LA COPII
 De câte ori nu auzim ”cel mai im-
portant lucru pe care-l poți oferi copiilor 
tăi este iubirea?” Întradevăr, este evi-
dent că iubirea este esențială. Iubirea 
este fundamentul unei copilării lipsite de     
griji, copilul urmând să devină la maturi-
tate un adult generos, responsabil şi iu-
bitor. Însă cu toate că părinţii îşi iubesc 
copiii, de multe ori, aceştia nu se simt 
iubiţi şi de aici şi relaţiile tensionate la 
adolescenţă între părinţi şi copii care pot 
continua pe parcursul întregii vieţi, sau 
apariţia unor probleme emoţionale la co-
pii sau adolescenţi. Acest lucru se întâm-
plă pentru că părinţii şi copiii nu vorbesc 
acelaşi limbaj de iubire, mai precis, copi-
lul nu înţelege anumite comportamente 
ale părintelui (deşi poate acesta crede 
că este bine intenţionat: te cert acum, 
dar mai târziu în viaţă o să te ajute!) şi cu 
toate astea, nu se întâmplă aşa cum îşi 
doreşte părintele. Satisfacerea nevoii de 
iubire într-un mod adecvat principalului 
limbaj de iubire al copilului atrage după 
sine o dezvoltare armonioasă, un mod 
de comunicare mai facil. 
 Investirea copilului cu iubire, afec-
țiune, înțelegere, responsabilizarea pen-
tru propriile gânduri și fapte dar și învă-

țarea modului de 
a-și controla furia, 
mânia, sunt doar 
câțiva dintre pi-
lonii care stau la 
baza dezvoltării 
copilului la un po-
tențial maxim.

           
Găsirea limbajului de iubire specific co-
pilului poate fi un proces de lungă dura-
tă, dar există tot felul de indicii. Utilizarea 
limbajului principal de iubire al copilului 
nu înseamnă că pe parcursul dezvoltării 
sale nu va mai avea acte de nesupune-
re, dar cu siguranță faptul că se știe și se 
simte iubit va fi util în creșterea lui pentru 
a-l ajuta să devină un adult responsabil. 
Pornind de la acest principiu, s-a obser-
vat că există mai multe limbaje de iubire, 
mai precis 5 și anume: limbajul de iubire 
- mângâierile fizice, limbajul de iubire - 
cuvinte de încurajare, limbajul de iubire - 

Mihaela Ioana Frățilă
Profesor consilier școlar

timpul acordat, limbajul de iubire - daru-
rile și limbajul de iubire - serviciile.
 Limbajul de iubire - mângâierile fi-
zice. Mai mult decât jucăriile, dulciurile 
și fructele primite sub brad pentru acest 
tip de copii contează foarte mult îmbră-
țișările, sărutările, atingerile cu sens de 
aprobare a ceea ce fac. 
Limbajul de iubire-cuvinte de încurajare. 
Ca orice copil și copilul cu acest principal 
limbaj de iubire va aprecia cadourile de 
la Moș Crăciun, dar cu siguranță îi vor 
mângâia sufletul cuvintele de încuraja-
re ale părinților, blândețea cu care sunt 

spuse, căldura din glas.
 Limbajul de iubire- timpul acordat. 
Dincolo de cadourile de sub brad pentru 
copiii cu acest principal limbaj de iubire, 
timpul care i se va  acorda în aceste zile 
de sărbătoare va fi scris cu litere mari în 
amintirile și suflețelul lui.

Limbajul de iubire- darurile. 
Putem afirma  că acest tip de copii care 
au ca principal limbaj de iubire cadourile 
vor avea multe clipe minunate de sărbă-
torile de iarnă. Cu cât cutiile de cadouri 
vor fi mai multe, cu atât acești copii se 
vor simții mai valorizați, mai apreciați, 
mai iubiți. Pentru acești copii, mai multe 
cadouri înseamnă mai multă dragoste, 
mai multă apreciere.
 Limbajul de iubire - serviciile. 
Pentru copiii care au ca principal limbaj 
de iubire serviciile pe care părinții sau 
cei din jur le fac pentru ei, simplul fapt că 
le faci o prăjitură sau că le coși un fulg 
de nea pe căciuliță reprezintă forma cea 
mai concludentă de iubire.
Nu ați reușit să descoperiți care este lim-
bajul de iubire al copilului dumneavoas-
tră? Nu este nicio problemă. Sărbătorile 
de peste an vă dau ocazia  să observați 
și să rețineți care este limbajul de iubi-
re specific copilului pentru a fi pregătiți 
pe viitor, la următoarea onomastică, de     
Iepuraș, la viitorul Crăciun sau pur și 
simplu vă este de folos ca mod de a vă 
recompensa copilul pentru performan-
țele școlare, pentru comportamentele 
pozitive, dorite, pentru a găsi o cale de 
comunicare potrivită cu el.
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RELAŢII…
RELAŢII…..

IUBIRE 
ȘI RELAŢII...

Ana Florina Ghiroagă Paveliu
Profesor consilier şcolar

          Dacă ar fi să căutăm în Dicţionarul 
Explicativ al Limbii Române la cuvântul 
“relaţie” am găsi următoarele explicaţii: 
“relaţie = legătură, conexiune, raport în-
tre lucruri, fapte, idei, procese sau între 
însuşiri ale acestora; conexiune între 
doi sau mai mulţi termeni; legătură între 
două sau mai multe persoane, popoare, 
state,etc”…mai există şi alte explicaţii, 
cum ar fi legat de ce înseamnă “relaţii de 
producţie”, ”relaţii diplomatice”, ”relaţii 
de mâna stângă”!? - acestea fiind un soi 
de “legături nepermise, puţin onorabile”; 
şi tot “relaţie” mai poate însemna “legă-
tură de prietenie”.
           Mă gândeam ce uşor de-
finim pe hârtie orice cuvânt şi 
ce simplu poate fi atunci când 
suntem întrebaţi de semnifi-
caţia unui sau altui cuvânt să 
dăm aceste definiţii general 
valabile existente în D.E.X….
ce bine că există …Însă nu la 
fel de facil e atunci când e ne-
voie să simţim cuvintele, defini-

ţiile, să trăim ceea ce se poate defini atât 
de simplu într-o carte. Ei, atunci încep 
problemele şi parcă definiţia aceea atât 
de clară în cărţi devine din ce în ce, mai 
puţin “vizibilă”.
            Da,…oare ce este o “relaţie” sim-
ţită şi nu citită?...uite, pentru mine relaţia 
reprezintă un amalgam de trăiri, experi-
enţe avute împreună cu alte persoane; 
pentru că vreau să mă refer la relaţiile 

dintre persoane; la fel de bine 
putem avea relaţii cu obiecte, 
cu activităţi, cu profesia, etc., 
însă cele mai consistente sunt 
relaţiile între persoane pentru 
că acolo e vorba de a pune în 
comun cu ceilalţi trăiri, experi-
enţe, modele comportamentale, 
percepţii, idei, gânduri, idealuri, 

vise…..iar şi mai deosebite 

devin relaţiile atunci când e vorba des-
pre un EL şi o EA care se iubesc.
 Ei, da, IUBIREA…această enigmă 
…această bomboană dulce-acrişoară….
atunci când intervine iubirea….relaţia 
devine ceva….dincolo de “îmi place fre-
za, îmi plac hainele pe care le poartă, îmi 
place cum vorbeşte cu mine….” Devine 
“îl/o iubesc pentru toate cele de mai sus 
şi încă CEVA” sau “îl/o iubesc pentru că 
îl/o iubesc”…nu ştim întotdeauna de ce, 
cum sau cât de mult sau cât timp iubim 
o persoană;…ştim că iubirea ne face să 
“prindem aripi”…ei, relaţia ca relaţia dar 
mai complicat e să definim iubirea….
 Iubim şi atunci îl vedem pe celălalt 
extraordinar, chiar dacă şi el e doar un 

simplu muritor că noi toţi…dar iubirea ne 
permite să-l investim pe cel de lângă noi 
cu proprietăţi deosebite, să-i ridicăm un 
piedestal pe care să-l urcăm şi să-l putem 
privi la nesfârşit cu aceeaşi imensă plă-
cere…Atunci când iubim, iubim de fapt 
reflexia noastră în celălalt…se spune că 
iubim persoană care ne seamănă…la fel 
se spune că partenerii unui cuplu ajung 
să semene unul cu celălat….pentru că 
împart atât de multe unul cu celălalt şi 
împrumută foarte multe unul de la ce-
lălalt (comportamente, idei, preocupări, 
gesturi, cuvinte, expresii) ….încât par a 
fi o singură persoană cu două suflete….
ei , pe de altă parte iubind devenim mai 
veseli, mai deschişi, mai buni, mai pozi-
tivi, pentru că iubirea e un drog natural 

care ne potenţează simţurile….Asta e 
situaţia fericită în care iubirea e împărtă-
şită…dar putem să iubim şi să nu fim iu-
biţi şi atunci devenim trişti, ne izolăm, ne 
simţim respinşi…însă învăţăm că sun-
tem valoroşi pentru că avem capacitatea 
de a iubi, învăţăm că putem iubi fără a 
fi iubiţi, învăţăm că ceilalţi au dreptul să 
nu ne placă/iubească; de asemenea e 
posibil să fim iubiţi şi să nu împărtăşim 
iubirea…şi atunci ne putem simţi vino-
vaţi faţă de cel ce ne iubeşte, ne simţim 
importanţi pentru că suntem iubiţi, sau 
ne putem simţi sufocaţi de iubirea celui-
lalt, deranjaţi; astfel, învăţăm că putem 
fi iubiţi, că putem să nu iubim la rândul 
nostru, învăţăm să ne simţim importanţi; 
există iubiri fericite care se sfârşesc…şi 
atunci simţim că “a picat cerul pe noi”, că 
ceva s-a rupt în interiorul nostru, că am 
fost aruncaţi din rai în iad şi viaţa devine 
greu de suportat,…ne doare;…şi totuşi, 
partea pozitivă a despărţirii este că ne 
învaţă că iubirea există, dar că se poate 
termina, că în iubire nu există garanţii, 
ne învaţă că există şi emoţii neplăcute, 
ne învaţă să tolerăm emoţiile neplăcute, 
ne învaţă să experimentăm trăiri diverse 
(iubire, disperare, dezamăgire, trădare, 
suferinţă, etc.), ne învaţă să găsim so-
luţii de “vindecare”, ne învaţă să dezvol-
tăm noi relaţii, ne învaţă să iubim…poa-
te altfel.
 Ceea ce vreau să va spun e că nici 
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• Trăieşte tristeţea; exprimă tristeţea; plângi;
• Vorbeşte cu cineva de încredere (părinţi, prieteni, profesori, psiholog, etc.) 
despre suferinţa ta;
• Perioada după finalizarea unei relaţii este o perioadă de doliu în care este 
normal să fii trist, să plângi relaţia finalizată, să regreţi pierderea persoanei iubite; 
perioada de doliu poate dura 6 luni, chiar 1 an, pe parcursul acestei perioade vei 
experimenta trăiri diferite chiar contradictorii (iubire - ură, disperare, tristeţe, peri-
oade de calm relativ, urmate de perioade de tristeţe profundă); nu dispera! această 
perioadă nu va ţine o veşnicie; e nevoie de această perioadă pentru a prelucra pier-
derea avută; ea te va ajuta să treci peste experienţă trăită, devenind mai puternic, 
mai înţelept;
• Aminteşte-ţi că e nevoie de timp pentru a te vindeca - chiar şi D-zeu a avut 
nevoie de timp pentru a face lumea!;
• Caută compania prietenilor; nu sta singur chiar dacă asta este ceea ce-ţi do-
reşti; ieşi cât mai mult în compania persoanelor care te înţeleg şi te ascultă;
• Fă diferite activităţi care-ţi plac de obicei;
• Ieşi în aer liber, fă sport (aleargă, aerobic, mergi la sală, mergi cu bicicleta, 
etc);
• Ascultă muzică veselă, vizionează filme/ emisiuni cu conţinut vesel sau neu-
tru;
• Alungă gândurile iraţionale; pune în locul lor gânduri raţionale;

CÂTEVA SUGESTII PENTRU CEI CARE SUFERĂ DIN IUBIRE:

AŞA NU:
“Nu o să mai iubesc nicioda-

tă pe nimeni”
 “Este sfârşitul lumii că X 

m-a părăsit.”
“Nu o să mă mai iubească 

nimeni niciodată.”
“Sunt cea mai urâtă, groaz-
nică persoană. De aceea 

m-a părăsit.”
 “Să iubeşti înseamnă să 

suferi.” 

una din situaţii nu este disperată, pen-
tru că fiecare din situaţiile prezentate ne 
dezvoltă, ne învaţă despre noi, ne adu-
ce mai aproape de ceea ce suntem cu 
adevărat;….orice s-ar întâmpla noi ca 
oameni suntem valoroşi şi această cre-
dinţă ne oferă posibilitatea găsirii de noi 
şi noi soluţii pentru a face faţă situaţiilor 
cu care ne întâlnim, pentru a ne adapta 
mai bine, pentru a trăi noi experienţe  din 
care să învăţăm despre noi , despre cei-
lalţi, despre viaţă.
 Iubirea în toate formele sale este 
un sentiment al dezvoltării, al vieţii (copiii 
apar din iubire), ea nu poate ucide, nu 
poate face rău….Că doar nu degeaba 
i-au fost închinate, poezii, imnuri, ode, 
romane, opere, operete, şi nu în ultimul 
rând sărbători - cum ar fi Dragobetele 
în versiunea autohtonă sau Valentine’s 
Day în versiunea occidentală.
                           Şi pentru că ne apro-
piem cu paşi repezi de sărbătorile iubirii, 
vă doresc să va permiteţi să iubiţi, să vă 
bucuraţi de clipele, zilele, săptămânile 
sau anii de iubire pentru a avea amintiri 
ce pot ţine de cald în zilele fără iubire. 
                           
 Să aveţi iubiri frumoase! 

CÂTEVA MAXIME celebre…şi nu nu-
mai:

“Nici un bărbat sau femeie din lume nu 
merită lacrimile tale, iar acela care le 
merită nu te va face să plângi.”
                                                                     

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

“Dacă iubeşti cu adevărat pe cineva, la-
să-l să plece: dacă se întoarce, e minu-
nat. Dacă nu, probabil ia cina cu cineva 
mai atractiv ca tine.”
                                                                      

BILL GRIESER
 
“În fiecare noapte te scot din inima mea 
şi în fiecare dimineaţă te găsesc acolo 
la loc.”
                                                                      

Replică din filmul “Pacientul englez”

“Opreşte trecerea. Ştiu că, unde nu e 
moarte, nu e nici iubire, şi totuşi, te rog: 
opreşte ceasornicul cu care ne măsori 
destrămarea.”
                                                                      

LUCIAN BLAGA

“Cel mai trist lucru în dragoste este fap-
tul că de cele mai multe ori sufletul ţi-l 
răpeşte exact acela care nu are nevoie 
de el.”

I.L. CARAGIALE
  
“Dragostea înfrumuseţează toate ideile 
şi justifică toate obrăzniciile.”
                                                                      

G.B. SHAW

“Cu banii poţi cumpără un câine minu-
nat, dar numai cu dragostea îl poţi face 
să dea din coadă.”
                                                                   

RICHARD FRIEDMAN

AŞA DA:
“Sunt foarte trist(ă) că relaţia mea s-a terminat; nu 

e un capăt de lume; pot să trec peste asta.”
“Sufăr, mă doare foarte tare că X m-a părăsit; sunt 

capabilă să trec peste această perioadă grea.”
“Nu îmi este deloc uşor, dar ştiu că această perioa-

dă nu va fi nesfârşită.”
“Am trăit clipe frumoase împreună cu X; mi-e greu 

că nu mai suntem împreună.”
“A fost frumos; s-a terminat; ştiu că voi iubi din 

nou.”
“Am învăţat din această experienţă multe lucruri 
utile despre mine, ceilalţi, relaţii; cu siguranţă îmi 

vor folosi pe viitor.” 
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Bancurile                psihologilor

La psiholog

Povesteşte-mi totul în ordine cronologică. 
Ce-ai făcut prima dată? 
- La început am creat cerul şi pământul... 
Pe urmă au început necazurile...

Material cules de profesor consilier  școlar,
Monica-Adriana Munteanu 

Recomandare de la psiholog

Vorbesc două prietene: 
- Psihologul mi-a recomandat o modalitate 
foarte bună de a adormi repede. Număr până la 
trei şi adorm instantaneu. 
- Aşa de repede? 
- Nu întotdeauna. Ieri, de exemplu, am numărat 

până la patru, dimineaţa!

La spital

 Un individ intră într-un spital și pe coridor se întâl-
nește cu un om care îi spune că el este Napoleon. Mer-
ge mai departe, ajunge la medicul spitalului și îi spune: 
“M-am întâlnit cu un domn pe coridor care mi-a spus că 
el este Napoleon, problema e că pe următorul coridor 
m-am mai întâlnit cu un domn care spunea același lu-
cru.”
Medicul răspunde:”Lasă-i domnle’ pe ăstia, că sunt pa-
cienți din spital, nu vezi că sunt cam nebuni?! Eu sunt 
Napoleon.”
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Deficiențele 
neurologice 

în comunicare
Mirela Șerban, profesor logoped

coordonator CLJ-CJRAE Sibiu
 Limbajul, ca mod și formă de co-
municare interumană trebuie să fie în-
vățat. Producerea și înțelegerea vorbirii 
presupune un efort de sinteză din par-
tea noastră, neurofiziologia limbajului 
și implicit a comunicării sunt legate de 
mecanismele neuronale ale creierului. 
Deficitul de vorbire, de comunicare  in-
terumană, tulburări în sfera gândirii, vor-
birii, înțelegerii, ca și studiul bolnavilor 
psihici, constituie o poartă deschisă spre 
misterele creierului uman, răspunzător 
de o serie întreagă de  disfuncționalități 
de comunicare. Articolul face referire 
la mecanismele neurologice ce stau la 
baza comunicării, descrie afazia la copil 
și enumeră câteva modalități de recupe-
rare recomandate.
  Atacul cerebral cunoscut și sub de-
numirea de accident ischemic vascular, 
leziunile ce apar la nivelul scoarței sau a 
emisferelor cerebrale, tumorile cerebrale 
sunt trei mari cauze ale apariției afazi-
ei, o afecțiune neuropsihică ce provoacă 
tulburări grave ale limbajului, în toate pa-
lierele sale: al înțelegerii, al exprimării, al 
recepției, al formării și elaborării ideilor, 

fiind asociate ei și tulburări ale intelec-
tului - de gândire sau alte dereglări ale 
diferitelor procese și funcții psihice.
Adepții teoriei localizaționiste, au pus 
accent pe identificarea mecanismelor 
neurologice precise în funcționarea psi-
hismului uman. Astfel, Broca în 1861 și 
Wernike în 1874, descoperă zone pe 
creier responsabile cu producerea vorbi-
rii articulate și cu înțelegerea limbajului.
 
 
 
 
 

 

Regiunea din creier considerată foarte 
importantă pentru înțelegerea și elabo-
rarea vorbirii este Aria WERNICKE (lo-
bul temporal stâng) unde  se realizea-
ză transformarea notelor perceptive și 
de gândire în elemente de semnificație 
ale cuvintelor, arie răspunzătoare de for-
marea unei categorii aparte de memo-
rie – memoria imaginilor “auditive” ale 
cuvintelor. Se consideră că un pattern 
neuronal este transmis sistemului motor 
din lobul frontal (aria Broca) care ar de-
termina mișcările care produc vorbirea. 
Lezarea acestei zone determină afazia 
Wernike (numită și afazie senzorială). 
Distrugerea ariilor corticale de asociație 
auditive și vizuale are ca efect produ-
cerea unor deficite neuronale – fapt ce 
sugerează că aria Wernike joacă un rol 
special în gândire, la fel ca și în percep-
ția auditivă și vorbire.
 Pe lângă aria Wernike, la nivelul 
creierului, mai există o zonă care are im-
portanță deosebită în înțelegerea și ela-
borarea vorbirii. Aceasta este Aria BRO-
CA (lobul frontal stâng), răspunzătoare 
de procesul de articulare a cuvintelor, de 
elaborare a lor și de înțelegere a structu-

rilor gramaticale Regiunea în care a fost 
identificată aria Broca cuprinde formați-
unile neuronale care alcătuiesc cortexul 
motor primar care controlează mișcările 
implicate în vorbire (emitere și elabo-
rare). Această arie ar conține memoria 
segmenților de mișcare musculară; fie-
care din aceste segmente are o omoloa-
gă auditivă în partea posterioară a cre-
ierului. Lezarea acestei zone determină 
afazia Broca (numită și afazie motorie). 
Subiecții descriși de Broca înțelegeau 
vorbirea și aveau idei, dar nu le puteau 
exprima prin cuvinte din cauza dificultă-
ților de coordonare a mișcărilor de la ni-
velul aparatului fonoarticulator.

 Neil R Carlson (1991) vorbește 
despre inseparabilitatea zonelor Wernike 
și Broca. Acestea, sunt legate la nivelul 
lobului parietal inferior, prin intermediul 
interconexiunilor lor în substanța albă. 
El afirmă că aceste arii nu pot funcționa 
izolat. Se poate spune că recunoașterea 
cuvintelor este o latură a procesului co-
municării iar înțelegerea este o altă latu-
ră. 
  Comunicarea înseamnă, de fapt, 
un bloc auditiv, un bloc de percepere a 
mișcărilor (secvențe motorii), un bloc de 
percepere vizuală (când apare scris-citi-
tul), dar și un fel de supervizor al înțele-
gerii care depinde de existența memo-
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riei. Cu alte cuvinte, când noi denumim 
un obiect ori un fenomen, secvențe neu-
ronale diferite din creier participă la rea-
lizarea imaginii lui și la înțelegerea sem-
nificației pe care o conține – într-un fel 
spunem ce știm despre utilizarea lui și în 
alt mod este implicată pronunțarea lui.
 Domasio & Domasio (1980, 1985) 
studiind cele două arii ajung la concluzii 
interesante nu doar în plan teoretic dar 
mai ales de orientare practică și metodo-
logică. Între acestea enumerăm:
 •dacă lobul temporal este intact, 
subiectul este capabil să înțeleagă vor-
birea;
 •dacă lobul frontal este intact, su-
biectul este capabil să elaboreze, să 
producă în mod spontan vorbirea fluen-
tă:
 •dacă se întrerupe legătura neu-
ronală directă între aria Wernike și aria 
Broca, persoana nu este capabilă să re-
pete cuvintele; (activitatea lobului parie-
tal inferior este întreruptă axonii nemai-
făcând legătura între cele două arii)
La copii, afazia poate fi clasificată în 
congenitală (leziuni neuronale apărute la 
făt înainte de naștere) și dobândită (acci-
dente vasculare, traumatisme)
 La afazia congenitală se remarcă 
existența unor inabilități în formarea de-
prinderilor de exprimare și dezvoltare a 
capacităților de înțelegere a semnelor 
lingvistice. De obicei aceste deficite de-
butează înaintea vârstei de 3 ani și se 
înțelege, pe fondul unei dezvoltări inte-
lectuale normale; cum severitatea expri-
mării și înțelegerii vorbirii este accentu-
ată, cu timpul își pun amprenta asupra 
evoluției proceselor cognitive. La nivelul 
exprimării se produce o pronunție con-
fuză și neinteligibilă, ce poate merge 
până la absența ei și se compensează 
prin mimică și gestică bogate. Aceste 
caracteristici sunt însoțite de dificultăți 

în coordonarea mișcărilor voluntare ale 
musculaturii aparatului fonoarticulator, 
amplificând greutățile de articulare și în-
vățare ale cuvintelor, ca ulterior, vorbirea 
să fie  laconică, telegrafică. Chiar dacă 
auzul este bun, copiii cu afazie congeni-
tală au dificultăți de înțelegere a limba-
jului, de la noțiuni (în special abstracte) 
până la imposibilitatea localizării tempo-
rale și spațiale a semnificației stimulilor 
verbali. Din acestea rezultă inabilitățile în 
formarea deprinderilor de limbaj scris-ci-
tit.
 Dacă în afazia congenitală, su-
biectul nu are posibilitatea de a achizițio-
na în mod normal limbajul, în afazia do-
bândită se pierd parțial sau total funcțiile 
limbajului. Studiile au arătat că în afazia 
dobândită se produc mai multe dereglări 
în planul personalității individului și nu în 
ultimul rând, asupra apropiaților acesto-
ra care acceptă cu greu dificultățile în-
tâmpinate de copil, relațiile acestuia cu 
mediul din jur fiind afectate sub aspectul 
comportamentelor sale adaptative. 
 Diagnosticarea și recuperarea 

copilului cu afazie
 Diagnosticarea afaziei de timpuriu 
prezintă avantajul nu numai a cunoaște-

rii acesteia ci și a adaptării unor măsuri 
adecvate  de recuperare mai ales atunci 

când receptivitatea este maximă și când 
transformările anatomo-fiziologice sunt 
favorabile modelării pe direcția pozitivă. 
Chiar timpul acordat antrenamentului 
verbal, bazat pe intervenția educativă și 
reeducativă, se scurtează și prognosti-
cul devine mai optimist dacă activitatea 
respectivă se bazează pe un diagnostic 
corect fixat la vârstele mici ale copilăriei. 
Programele de reabilitare a copiilor afa-
zici se bazează pe etapele firești ale 
dezvoltării comunicării și limbajului din 
ontogeneza timpurie cu impact în evolu-
ția psihică generală a copilului:
- achiziția pe etape și delimitarea secven-
țială a structurilor verbale pe principiul de 
la simplu la complex: se învață mai întâi 
pronunția corectă a sunetelor, apoi com-

binarea în cuvinte simple (mono și bisila-
bice) și ulterior, utilizarea propozițiilor și 
a povestirilor prin înțelegerea sensurilor 
și semnificației lor.
- dezvoltarea capacităților lingvistice 
presupune, în paralel, folosirea limba-
jului oral pentru comunicarea stărilor 
emoțional-afective și a conținutului in-
formațional pentru prima etapă. Pe baza 
acestuia se trece la formarea abilităților 
de citit-scris care lărgesc orizontul expe-
rienței personale și de acces la cultură, 
implicat în a doua etapă. Astfel se dez-
voltă gândirea conceptuală și alte funcții 
și procese psihice. 
 În condiții severe de retard verbal, 
autorii R. Leblanc și J. Page propun pro-
grame care se bazează pe comporta-
mentul de imitare. Acest program trebuie 
să conțină cel puțin trei etape de antre-
nare:
- stimularea atenției copilului pentru lu-
mea sonoră, prin activități care îl ajută 
să diferențieze sunetele familiare și să le 
localizeze în spațiu;
- familiarizarea cu sunetele instrumen-
telor muzicale și identificarea lor după 
sunetul produs, iar în ordine succesivă 
copilul va fi învățat să diferențieze între 
sunete și zgomote;
- sensibilizarea copiilor la caracteristicile 
sunetelor produse de vocea umană – fo-
neme, după intensitate, durată, înălțime, 
timbru și ritm.
 Diferențierea timpurie între afazia 
congenitală și cea dobândită va putea 
duce la creearea unor programe perso-
nalizate corecte, adaptate fiecărui caz în 
parte, programe ce doresc să vină cât 
mai mult în sprijinul copiilor afectați.
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Traficul de persoane se poate 
datora uneori propriei noastre 

ignoranţe!
 Câteodată - însă, doar câteoda-
tă! - vizionarea unei emisiuni TV sau a 
unui film, poate fi excepţia de la regulă 
evocată adeseori cu privire la ceea ce 
tubul catodic (sau mai nou, ecranul LED 
sau cristale lichide) trimite spre minţile şi 
spre sufletele noastre. A şti să selectezi 
ceea ce îţi poate folosi este dovadă de 
discernământ; a nu şti la ce să te opreşti 
şi a trece mai departe fără niciun scop 
sau chiar a deschide televizorul aproape 
fără nicio noimă este dovadă de ignoran-
ţă.
 Programele de ştiri ne prezintă 
uneori cazuri tragice ale unor fete tine-
re care, optând pentru alegerea de firme 
sau persoane insuficient de bine cunos-
cute, care le promit servicii în străinătate, 
nu de puţine ori au ajuns victime ale reţe-

lelor internaţionale de trafic de carne vie, 
ajungând să fie drogate pentru a practica 
împotriva voinţei lor prostituţia sau chiar 
pierzându-şi viaţa. Alte ştiri vizează zeci 
de copii şi de persoane dispărute, care 
nu mai sunt găsite niciodată, aşa încât te 
întrebi dacă nu cumva au fost măcelărite 
pentru trafic de organe. 
 În data de 14 februarie 2015, am 
avut oportunitatea de a o primi în mijlo-
cul nostru pe doamna Iuliana Leah, de la 
Agenţia Naţională Antitrafic de Persoane 
Alba-Iulia, care a realizat o prezentare 
a riscurilor pe care le implică ignoranţa 
noastră în ceea ce priveşte fenomenul 
traficului de persoane. Prezentarea s-a 
realizat în incinta bibliotecii Liceului Te-
oretic “Gheorghe Lazăr” Avrig şi a avut 
ca participanţi elevi şi cadre didactice din 
mai multe clase. 
 Am repetat acţiunea şi pe 2 apri-
lie în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii 
mai bun”, deoarece ni s-a părut deose-
bit de important să dăm copiilor posibi-
litatea de a afla la ce riscuri se supun şi 
ce capcane pot exista în această „junglă 
umană” a societăţii în care trăim. 
 Ne-am informat şi noi, pentru a şti 
să-i atenționam şi am aflat cu regret că, 
odată cu aderarea României la UE, nu-
mărul victimelor identificate în primele 

Simona Gafton
Profesor consilier şcolar,

şase luni ale anului 2007 a scăzut sim-
ţitor faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2006,  statisticile oficiale recente prezin-
tă o creştere pentru primul semestru al 
anului 2010, mai exact, 379 de victime 
identificate, faţă de  343 în primul se-
mestru al lui 2009. 
 Potrivit unui raport recent al ANITP, 
vârstele cu cele mai mari frecvențe se 
păstrează, ca şi în anii anteriori, în in-
tervalul 14-60 ani. Pentru categoriile 14-
17 ani şi 18-25, victimele de sex feminin 
sunt în număr mult mai mare decât victi-
mele de sex masculin. Începând cu vâr-
sta de 26 de ani, la categoriile 26 - 40 ani 

şi 41 - 60 ani, situaţia este diferită, fiind 
mai numeroase victimele de sex mascu-
lin. 
 Deşi ni se poate părea ciudat, nu-
mărul victimelor de sex masculin este de 
asemenea foarte mare, pentru că exis-
tă două tipuri de exploatare a persoa-
nelor, femeile reprezentând totalitatea 
victimelor exploatate sexual, în timp ce 
majoritatea persoanelor traficate pentru 
exploatarea prin muncă forţată este re-
prezentată de bărbaţi. 
 Potrivit aceluiaşi raport pentru se-
mestrul I al anului 2010 al ANITP, judeţul 
de provenienţă al celor mai multe victime 

a fost Timiş, cu peste 
40 de persoane trafica-
te. Între 20 şi 40 de vic-
time au fost înregistra-
te în Bistriţa-Năsăud, 
Satu-Mare, Bihor, Ma-
ramureş, Covasna şi 
Dolj, numărul scăzând 
treptat pentru restul re-
giunilor din România. 
Din păcate, traficul ex-
tern a cunoscut şi în 
această perioadă cea 
mai mare reprezenta-
re în rândul victimelor 
cetăţeni români. Pen-
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tru prima parte a anului 2010, pe primul 
loc la categoria destinaţii externe se află 
Italia şi Spania, cu 66 de victime trafica-
te, urmate de Republica Cehă, cu 31 de 
victime, Germania şi Grecia, cu 24 de 
victime, existând bineînţeles şi alte des-
tinaţii. 
 Atât guvernul, autorităţile, agenţiile 
şi asociaţiile neguvernamentale din fie-
care ţară se luptă anual cu acest feno-
men, încercând, pe cât posibil, diminua-
rea numărului de victime, dar lucrând, în 
acelaşi timp, şi la îmbunătăţirea legislaţi-
ei în domeniu. 

 Din păcate, procentul celor ce reu-
şesc să scape nu este mare, însă foar-
te important este faptul că, în România 
există instituţii ce oferă asistenţă victi-
melor traficului de persoane. Măsura în 
care aceste persoane îşi reiau cursul 
vieţii în mod obişnuit, ţine strict de timpul 
petrecut în situaţia de exploatare. Cu cât 
perioada este mai scurtă, cu atât trau-

mele suferite sunt mai uşor abordabile 
terapeutic iar apariţia tulburărilor psihice 
sau a traumelor fizice foarte grave este 
întârziată, recuperarea şi reintegrarea 
socială devenind mai uşoare.
 Într-una din serile lunii februarie, 
pe un post român de televiziune a rulat 
un film din 2008, Teroare în Paris, avân-
du-i ca protagonişti pe cunoscuţii actori: 
Liam Neeson şi Maggie Grace şi regizat 
de Pierre Morel. 
 Un film cu un caracter deosebit de 
instructiv în privinţa prevenţiei traficului 
de persoane, un film care a oferit celor 

care l-au vizionat posibilitatea de a ve-
dea cum, ignoranţa cu privire la anumite 
sfaturi sau interdicţii ale părinţilor - sau, 
de ce nu, ale educatorilor - este un fe-
nomen destul de frecvent întâlnit printre 
atitudinile tinerilor de azi. Fie că este vor-
ba despre o familie dezorganizată (ca în 
filmul despre care vorbim), fie despre o 
familie normală, comunicarea şi modul 

participativ de rezolvare a problemelor, 
iar nu ignoranţa este de fiecare dată so-
luţia cea mai potrivită de aplicat.
 Aceeași temă o avea şi filmul în 
cauză, cu excepţia faptului că acolo 
erau prezentate consecinţele lor ultime, 
rezultatele ignoranţei repetate a avertis-
mentelor adresate de către un tată, fiicei 
sale dornică de plecare. Cu complicita-
tea mamei, fiica reuşeşte să smulgă ta-
tălui acordul de a efectua o excursie în        
Paris, împreună cu o prietenă. Ajunse 
acolo, sunt abordate la ieşirea din ae-
roport de un tânăr drăguţ, care se oferă 
să le conducă la casa unor rude, la care 
trebuiau să rămână pe perioada scurtei 
lor vacanţe. 
 Tânărul binevoitor era însă mem-
bru al unei reţele de trafic, ce avea ra-
mificaţii în Ţările Arabe, unde, fetele pe 
care le răpeau şi le drogau erau vându-
te şi/sau obligate să se prostitueze. Dar, 
multe dintre ele mureau drogate, în chi-
nuri groaznice. 
 În fine, tatăl fetei, care ani buni 
acţionase ca agent în slujba guvernului 
american, dispunând de posibilităţi de 
informare şi de modalităţi specifice de 
intervenţie, reuşeşte să ajungă pe urme-
le răpitorilor şi, în cele din urmă, în timp 
util, să îşi recupereze fiica, înainte de a-i 
pierde definitiv urma.

 Cu siguranţă, viaţa nu este ca în 
filme, însă, tragediile din viaţă pot fi de 
multe ori incomparabil mai devastatoa-
re. Ce ar fi putut face un tată obişnuit 
în această situaţie? Se poate face ceva 
de fiecare dată, însă, înainte de a se în-
tâmpla ireparabilul. Se poate cultiva - şi 
acest lucru încercăm să îl facem şi noi 
- o atitudine de implicare, atitudine prin 
care oamenii obişnuiţi pot face multe lu-
cruri pentru a preveni acest gen de ex-
perienţe. 
În primul rând, ca oameni obişnuiţi şi ca 
dascăli, putem să ne informăm asupra 
fenomenului şi să informăm elevii şi pă-
rinţii, deoarece informarea este extrem 
de importantă, atât în rândul persoane-
lor adulte, cât şi în rândul minorilor şi al 
adolescenţilor.
 O măsură foarte importantă, după 
părerea mea, pe care o pot lua oamenii 
care primesc oferte de muncă în afara 
ţării, este aceea de a nu accepta o astfel 
de propunere fără o cercetare amănunţi-
tă asupra angajatorilor, asupra destinaţi-
ei, asupra locului în care vor locui/munci, 
asupra contractului pe care ar trebui să-l 
semneze şi, în general, asupra oricărui 
alt detaliu legat de o eventuală plecare 
din ţară .
 În ceea ce priveşte copiii, aceştia 
trebuie să înţeleagă un lucru important 
şi anume, faptul că, a ignora informaţi-
ile oferite de părinţi, dascăli/şcoală, în-
seamnă a se expune unor riscuri serioa-
se care, altfel ar putea fi evitate. 

Nu fiţi ignoranţi 
şi, cu siguranţă, 

veţi fi mai protejaţi!
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     ADHD  - O PROVOCARE PENTRU TOȚI
Dr. Marius-Gabriel Decean                     

Medic specialist Psihiatrie Pediatrică
Spitalul de Psihiatrie “Dr.Ghe.Preda” 

SIBIU

 Tulburarea hiperkinetică cu deficit de 
atenţie (ADHD)  reprezintă una dintre cele 
mai frecvente probleme întâlnite în patolo-
gia copiilor de vârstă școlară și nu numai. 

ADHD este un  termen  des folosit în zilele 
noastre deși această tulburare a avut de-a 
lungul timpului diverse denumiri. Acest 
diagnostic se poate stabili doar pentru co-
pilul cu vârsta peste 6 ani. În ciuda acestui 
lucru, majoritatea covârșitoare a părinţilor 
remarcă  lipsa de atenţie și hiperactivitatea 
cu mult înainte de această vârstă. Tulbura-
rea este mai frecventă în rândul băieţilor, 
fetele prezentând forme ale tulburării în 
care în prim plan se află deficitul de atenţie 
și mai puţin hiperactivitatea.
 Principalele probleme din  
cadrul acestei  tulburări 
sunt reprezentate 
de către deficitul 
de atenţie asociat 
cu  hiperactivita-
tea și impulsivita-
tea. Încă de la in-
trarea în cabinet, 
copilul cu ADHD 
se face remarcat. 
De cele mai multe ori 
el se foiește pe scaun, 
dă din picioare, este foar-

te ușor distras de către diverși stimuli ire-
levanţi cum ar fi ciripitul unei păsări, zgo-
motul unei mașini. Adeseori vorbește mult, 
fără a fi întrebat. În diferite situaţii, fie că 
sunt acasă sau la școală, ei acţionează în-
tr-un mod impulsiv fără a se gândi la con-
secinţe. Impulsivitatea se traduce prin nu-
mărul crescut de accidente la care copilul 
se expune. Efectuarea temelor pentru școa-
lă devine o adevărată provocare nu numai 
pentru copil dar și pentru întreaga familie. 
Ei trec frecvent de la o activitate la alta.  Unii 
dintre copiii cu ADHD nu au răbdare nici 
în timpul mesei. Foarte des se ridică de la 
masă înainte ca aceasta să se termine.
 La  școală conflictele cu colegii sunt 
inevitabile. Ei doresc cu orice preţ să devi-
nă conducători ai grupului, nu ţin cont de 
părerea celorlalţi, nu respectă regulile gru-
pului, motiv pentru care sunt foarte des 
excluși din grup. Învăţătoarea sau profe-
sorii de cele mai multe ori se simt epuizaţi 
în faţa unui copil cu ADHD. Într-un timp 
foarte scurt, ei devin “oaia neagră” a clasei 
și din păcate sunt clase în care aceștia sunt 
așezaţi în ultima bancă, lucru care nu face 
altceva decât să accentueze problemele și 

să creeze un cerc vicios. Unii 
dintre copiii cu ADHD 

ajung în situaţia de a 
fi exmatriculaţi din 

școală. Foarte 
des survin con-
flicte și tensiuni 
între familia co-
pilului cu ADHD 

și părinţii celor-
lalţi copii din cla-

să. De multe ori  fa-
milia ajunge împreună 

cu copilul la cabinetul de 

psihiatrie pediatrică atunci  
când acesta este amenin-
ţat cu exmatricularea, iar în 
unele cazuri unii dintre pă-
rinţi tind să minimalizeze 
problema. Deseori părin-
ţii se învinovăţesc pentru 
comportamentul copilului, 
conflictele în familie făcând 
parte din peisaj.
 

 Văzându-se exclus, copilul cu 
ADHD recurge foarte des la evita-
rea școlii, absenteismul școlar fiind 
una dintre principalele complicaţii. 
În afara școlii el se împrietenește 
cu alţi copii cu probleme similare, 
lipsește tot mai mult de la școală 
și își petrece timpul cu prietenii, 
în cazuri mai grave acesta parti-
cipând în grup la comiterea unor 
infracţiuni.  Cele expuse nu repre-
zintă decât o faţetă din întreaga 
problematică a acestei patologii. 
Despre cauze, atitudinea faţă de 

copilul cu ADHD, complicaţii posibi-
le și tratament voi discuta într-un alt 
articol.



53 54

În lumea lui 
,,NU POT !”

 Valeria Ecaterina Purcia
Profesor consilier școlar

 Ceasul deșteptător sună lung și 
ascuțit. Luisa se ridică încet şi se aşeză 
pe marginea patului. Stătea cu ochii în-
tredeschişi, lăsând razele soarelui să îi 
mângâie faţa. Vocea mamei se auzi din 
bucătărie:
– Luisa, ia-ți te rog hainele din dulap și 
îmbracă-te. Trebuie să te grăbești, să 
pleci la timp spre școală!
– Nu pot, mama! Nu ajung până la raftul 
cu haine din dulap! - răspunse ea, conti-
nuând să stea pe marginea patului.
 Mama veni în grabă şi îi pregăti 
hainele pe fotoliul din cameră. Fetița se 
îmbrăcă alene și porni spre baie.
– Victor, strigă ea către fratele ei mai 
mare. Nu pot să desfac pasta de dinţi. 
Nu am destulă putere, spuse ea uitân-
du-se la tub.
– Ai încercat?
– Da, spuse Luisa, dar nu pot!
 Victor apăru repede şi îi desfăcu 
capacul tubului de pastă de dinţi. Feti-
ţa zâmbi satisfăcută. După micul dejun 
plecară amândoi spre şcoală. Colegii nu 
se prea înghesuiau să se joace cu ea 
pentru că , de câte ori o rugau să aducă 
mingea, să ude florile din clasă sau să ri-
dice buretele de pe jos, Luisa răspundea 

întotdeauna:
– Nu pot, sunt prea mică, e prea greu 
pentru mine, nu pot să alerg…
La lecţii în schimb, era foarte atentă şi 
răspundea aproape întotdeauna foarte 
bine.
 Orele de şcoală s-au terminat şi 
ajunsă acasă, fetiţa se întinse în pat. Şi 
cum stătea ea acolo, pleoapele i s-au în-
chis pentru o secundă. Când a deschis 
ochii, era pe o pajişte verde, plină de flori 
şi o mulţime de pomi încărcaţi cu fruc-
te de tot felul. Privi mirată în jur…Oare 
unde era? Fructele păreau atât de gus-
toase, încât pofta o învinse şi porni spre 
un copac cu crengile aplecate şi pline de 
mere. Se uită în jur şi văzu o maimuțică 
drăguță care mânca cu poftă.
– Hei, maimuțico! Culege-mi și mie un 
măr, te rog!
– Aaa… nu pot! Sunt prea mică și nu 
ajung până la mere! – răspunse mai-
muțica și plecă în fugă printre copaci.
,,Hmmm!!!” – se gândi fetița. ,,Nu poate! 
Păi este maimuţică şi ele sunt cele mai 
bune la căţărat! Nici măcar nu a încer-
cat!”
 Luisa ar fi mâncat şi ea un măr, dar 
nu mai era nimeni în jur pe care să-l 

Dacă tu crezi că nu poți, sigur nu vei putea. Dar dacă tu crezi că poţi, atunci sigur 
vei reuși! Încearcă !

roage. Era gata să plece mai departe, 
când dintr-o dată, apăru o zână frumoa-
să cu părul scânteietor şi auriu.
– Bună, îi spuse fetița. Eu sunt Luisa! Tu 
cine ești?
– Eu sunt Zâna Înțelepciunii!
– Ce bine că ai venit! Culege-mi te rog şi 
mie un măr; eu sunt mică şi nu pot!
Zâna o privi zâmbind, apoi îi răspunse:
– Dacă tu crezi că nu poți, sigur nu vei 
putea. Dar dacă tu crezi că poţi, atunci 
sigur vei reuși!
Încearcă !
 Până să apuce fetiţa să mai între-
be ceva, Zâna dispăru ca prin farmec. 
Luisa rămase gânditoare. Oare ce a vrut 
Zâna să-i spună? Stătea necăjită şi din-
tr-o dată, văzu mai încolo o piatră mare. 
O rostogoli aproape de pom, se urcă pe 
ea şi îşi luă un măr roşu şi gustos. Mânca 
fericită şi se gândea că acesta este cel 
mai bun măr pe care l-a gustat vreodată. 
Şi l-a cules singură! Apoi, porni mai de-
parte pe potecuţa dintre copaci. În faţa 
ei apăru un gard de nuiele, iar dincolo de 
gard, un pisoi se juca cu o minge. Luisa 
se aplecă peste gard să-l vadă mai bine, 
dar fundiţa din păr se desfăcu şi căzu pe 
partea cealaltă a gardului.
– Hei, pisoiule! Te rog să îmi dai fundiţa. 
Mi-a căzut dincolo de gard!
– Nu pot, răspunse pisoiul. E prea greu 
pentru mine să fug până acolo! Se în-
toarse şi se depărtă încet, pănă când fe-
tiţa nu îl mai văzu.
 ,,Ce răspuns !” – se gândi ea. ,,Pi-
soii sunt cei mai buni la alergare! Şi nici 
măcar nu a încercat! Ce să fac?” – se 
gândi supărată Luisa. ,,Nu pot să ajung 
la fundiţă!”
 În momentul acela, vorbele Zânei 
Înţelepciune îi veniră în minte şi se gân-
di:
,,Pot să mă descurc şi singură! Doar sin-
gură am reuşit să culeg mărul ! Ar fi bine, 

măcar să încerc!” Se uită în jur, găsi un 
băț lung, agăță fundiţa cu el și-l ridică în-
cet, luând-o din locul unde căzuse. Feri-
cită o prinse la loc în păr şi se aşeză pe 
iarba înaltă şi fină ca mătasea. Se mira 
şi ea, ce simplu fusese să se descurce 
singură ! A încercat şi…a reuşit !
Un vânt uşor începu să sufle şi Luisa în-
chise ochii, simţind adierea lui caldă. De 
undeva, ajunse până la ea vocea mamei.
– Luisa, adu-ți ghiozdanul în sufragerie 
să îți faci temele pentru mâine!
Se trezi ușor, se așeză pe marginea pa-
tului și răspunse:
– Nu po… Dar se opri imediat. Își aminti 
de vorbele Zânei și spuse tare:
– Vin imediat, mama!
– Să vin să te ajut? – întrebă mama.
– Nu, mulțumesc! Pot şi singură !
 A ridicat ghiozdanul plin cu cărţi şi 
caiete de lângă măsuţă şi a coborât cu 
el în sufragerie. Mama şi tata stăteau de 
vorbă la masă. Văzând-o cu ghiozdanul 
în brațe, mama i-a ciufulit cu drag părul 
și i-a spus zâmbind, tatălui:
– Vezi, dragul meu, fetița noastră a cres-
cut ! POATE SĂ SE DESCURCE SIN-
GURĂ !
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”Să vorbim...”              emoții
Ariana Ananie - profesor logoped  

Adela Creţu - profesor consilier şcolar
Motto:

 „Bine nu poţi vedea decât cu sufletul; ceea ce este esenţial 
  este invizibil pentru ochi.”
Antoine de Saint-Exupery

ARGUMENT
 Pentru ce există sentimente? Cum 
reuşim să comunicăm ceea ce simţim? 
Cum înţelegem ceea ce simt ceilalţi? ... 
sunt întrebări pe care adulţii şi le pun şi 
de cele mai multe ori nu găsesc răspun-
suri mulţumitoare. Proiectul SĂ  „VOR-
BIM”  EMOŢII!, pe care l-am  propus 
încă din anul şcolar 2012-2013, vizează 
răspunsuri posibile la aceste nedumeriri 
deseori nerostite de micii şcolari.
 Buna colaborare între profesorul 
consilier  şcolar şi logopedul şcolar poa-
te fi valorificată prin activităţi interdiscipli-
nare cu obiective axate pe dezvoltarea 
emoţională şi dezvoltarea limbajului. Ac-
tivităţile propuse îmbină, prin intermediul 
jocului, exerciţii de identificare şi expri-
mare a emoţiilor cu exerciţii  de pronun-
ţie corectă. Am extins grupul ţintă propus 
iniţial, valorificând materialul şi pentru 
copiii cu CES din şcoala noastră – Şcoa-
la Gimnazială Nr. 21 Sibiu - prin interme-
diul profesorului de sprijin Buiuc Marina.
Învăţarea abilităţilor emoţionale şi so-
ciale este un proces complex care im-
plică dezvoltarea legăturilor dintre neu-
roni. Toate aceste legături neuronale se 
formează ca urmare a experienţelor de 
învăţare care sunt oferite copilului. Acti-
vităţile în grup axate pe analiza emoţii-

lor  şi pe comunicarea lor corectă sunt 
„porţi” în evoluţia socială a micilor elevi.
 Funcţia emoţional-expresivă a lim-
bajului evidenţiază faptul că, odată cu co-
municarea şi cunoaşterea, limbajul are 
un rol important şi în viaţa emoţională: 
permite exprimarea stărilor emoţionale 
proprii şi identificarea stărilor emoţionale 
ale altor persoane. Acest rol se realizea-
ză în primul rând prin expresiile verba-
le utilizate (ce spunem despre ceea ce 
simţim la un moment dat), dar şi printr-o 
serie de mijloace de expresivitate speci-
fice de tip nonverbal (mimica, gestica) şi 

paraverbal specifice. Toate acestea sunt 
purtătoare de semnificaţii despre stările 
emoţionale şi atitudinile subiectului faţă 
de o anumită temă.  Specific lor este 
faptul că  pot să apară independent de 
orice exprimare orală. Spre deosebire 
de mijloacele nonverbale de expresivita-
te, mijloacele de tip paraverbal însoţesc 
întotdeauna vorbirea şi au semnificaţie 
doar coroborate cu conţinutul semantic 
al celor spuse. În rândul acestora se nu-
mără intensitatea vorbirii, intonaţia, rit-
mul vorbirii, topica, pauzele, dificultăţile 
de exprimare etc.

 În cadrul jocurilor de recunoaştere 
a emoţiilor şi de mimare a acestora se 
utilizează  sunetele zâmbăreţe (S,Z,Ţ) şi 
afectuoase (Ş,J,Č) - denumite astfel în 
funcţie de poziţia organelor fonoarticu-
latorii în timpul emiterii acestora. Astfel, 
copiii trebuie să  cunoască, să  diferen-
ţieze  şi să utilizeze corect, adecvat si-
tuaţiei emoţionale sunetele zâmbăreţe şi 
pe cele afectuoase. 
 În experienţa noastră am obser-
vat că în clasele mai mari apare la mulţi  
elevi, ca efect al vizionării îndelungate 
a calculatorului sau a televizorului, aşa 

numitul „vid emoţional”, copiii nemaifiind 
capabili să recunoască emoţiile lor sau 
pe ale celor din jur. În acest context am 
considerat important să acordăm aten-
ţie spectrului emoţional. Conştientizarea 
şi verbalizarea emoţiilor au un impact 
puternic asupra modului cum acţionăm 
adecvat la situaţiile  concrete din viaţă.
 În perioada  micii şcolarităţi copi-
lul  îşi dezvoltă abilităţi de înţelegere a 
emoţiilor desluşind expresiile faciale, dar 
şi prin identificarea contextului care pro-
voacă anumite emoţii.  
 În faza următoare a evoluţiei psi-
ho-afective a copilului şi ca urmare a 
îmbogăţirii vocabularului său, devine 
capabil să numească emoţiile. Proiectul 
nostru îşi propune să faciliteze dezvol-

tarea acestor abilităţi prin intermediul jo-
cului, jocul fiind atât un instrument, cât 
şi un mijloc formativ-intuitiv,  relaxant şi 
înviorător, capabil de a produce  bucurie 
şi de a-i atrage pe elevi, facilitând astfel 
înţelegerea emoţiilor. Având în vedere 
aceste aspecte, ne-am orientat atenţia 
spre elevii din clasa a II-a.
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 Programul de parteneriat este pro-
pus de către  profesor consilier şcolar 
Creţu Adela şi profesor logoped Ananie 
Ariana. Proiectul vizează activităţi care 
se vor desfăşura împreună cu elevii din 
clasele a II-a din cadrul  Şcolii Gimnazi-
ale Nr. 21 Sibiu şi doamnele învăţătoa-
re. Grupul ţintă a fost constituit  din elevii 
claselor a-II-a A, B şi C, din anul şcolar 
2012-2013.
 Activităţile s-au concretizat prin:
-> Jocuri cu suport de cartonaşe cu 
imagini  reprezentative pentru regulile 
clasei.
-> Identificarea emoţiei din povestea 
echipei.
-> Jocuri interactive de mimare a 
sunetelor zâmbăreţe şi afectuoase sub 
sfera emoţiei identificate. 
-> Recunoaşterea de către celelalte 

echipe a emoţiei mimate. 
-> Alcătuirea de colaje având ca su-
port conţinutul poveştilor, integrând pro-
poziţii care să conţină sunetele zâmbă-
reţe şi afectuoase.
 Activităţile desfăşurate în cadrul 
acestui program de parteneriat au ofe-
rit elevilor posibilitatea de  a-şi dezvolta 
capacitatea de a verbaliza, recunoaşte 
şi înţelege indici ai emoţiilor de bucu-

rie, tristeţe, furie şi frică, prin intermediul 
unor jocuri şi sarcini de grup. Astfel, s-a 
realizat o interrelaţionare pozitivă în ca-

drul colectivului de elevi. Participând la 
aceste activităţi, şcolarii au devenit mai 
empatici, cooperanţi, au manifestat  ini-
ţiativă şi şi-au creat relaţii de prietenie şi 
colaborare bazate pe respect reciproc şi 

altruism.
Evaluarea programului s-a materializat 
prin:
-> Realizarea unui jurnal al partene-
riatului, în care s-au consemnat impresii 
ale şcolarilor în urma desfăşurării activi-
tăţilor;
-> Expunerea colajelor cu ,,Poveştile 
căluţului de mare” la avizierul clasei;
-> Oferirea recompenselor şi a diplo-
melor din partea profesorului logoped şi 
a profesorului  consilier  şcolar.
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“VREAU SĂ FIU 
VOLUNTAR 
ANTIDROG”

Mihaela Mitea
Profesor consilier şcolar 

 Un proiect ce a avut un bun im-
pact  asupra elevilor a fost desfăşurat 
de către ANA/CPECA Sibiu, în partene-
riat cu CJRAE Sibiu şi Colegiul Econo-
mic “George Bariţiu” Sibiu. Acesta a avut 
drept scop prevenirea consumului de 
alcool, tutun şi droguri în rândul tinerilor 
prin formarea de voluntari care să desfă-
şoare, în şcoală şi în comunitate, activi-
tăţi de informare-educare-conştientizare 
cu privire la cauzele, efectele şi riscurile 
acestora. În cele trei sesiuni de formare 
au fost pregătiţi 31 voluntari care la rân-
dul lor, au informat peste 500 de elevi. 
Ideea acestui proiect a apărut în anul 
2013 când, în timpul cursului ”Preveni-
rea consumului de droguri: de la teorie 
la practică” am asistat la o activitate re-
alizată de către elevii liceeni, voluntari ai 
Centrului de Prevenire, Evaluare şi Con-
siliere Antidrog Sibiu. 
 Personal, am fost impresionată 
atunci de implicarea lor, precum şi de 
capacitatea de înţelegere a tentaţiilor şi 
pericolului consumului de droguri pentru 
copii şi tineri, şi mi-a rămas în minte o 
afirmaţie a unei eleve: “dar noi suntem 

atât de puţini, şi sunt atât de multe de fă-
cut”. Aşa că am luat legătură cu doamna 
Maria Radu, coordonator CPECA Sibiu, 
care a avut disponibilitatea şi bunăvoin-
ţa de a implementa proiectul în Colegiul 
Economic “George Bariţiu” Sibiu. 
 Încă de la prima grupă de voluntari 
(mai 2014), entuziasmul elevilor a fost 
foarte mare. Prima grupă a cuprins 11 
elevi care au participat la programul de 
formare a voluntarilor, susţinut de doam-
na Maria Radu. La mai puţin de două 
săptămâni de la finalizarea programului 
de pregătire, aceştia au realizat deja în 
cadrul şcolii primele activităţi. 
 Au urmat două grupe de voluntari, 

în iunie 2015 şi octombrie 2015. 
Iată câteva dintre cele mai recente acti-
vităţi ale acestora: 
- Cu prilejul Zilei Mondiale fără Tutun (31 
mai), pe lângă activităţile la clasă, volun-
tarii au realizat un pliant şi un poster edi-
tat cu sprijinul ANA/CPECA Sibiu, care a 
fost distribuit elevilor şi părinţilor. 
- Cu prilejul Zilei Internaţionale împotriva 
Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri 
(26 iunie) elevii voluntari au organizat 
activităţi de informare/educare/ conşti-
entizare adresate colegilor lor din clasa 
a IX-a. S-au distribuit pliante cu mesaj 
anti-drog şi a avut loc un concurs de 
postere realizate de către elevii partici-
panţi. Cele mai bune creaţii au fost pre-
miate de către doamna psiholog Maria-
na    Chioran de la Direcţia de Sănătate 
Publică Sibiu. 
- Anul acesta, cu prilejul Zilei Naţionale 
fără Tutun (19 octombrie 2015), elevii 
voluntari au organizat în cadrul Cole-
giului Economic 5 activităţi, iar voluntarii 
„veterani” au realizat o activitate de pre-
venire pentru elevii clasei a VIII-a de la 
Şcoală Generală nr. 13, Structura 12, la 
care au participat şi profesori diriginţi din 
cadrul şcolii. 
Proiectul a adus mai multe beneficii: 
pentru elevii voluntari: pe lângă cunoştin-
ţe şi informaţii, acest proiect oferă opor-
tunităţi pentru dezvoltarea abilităţilor de 
viaţă, capacitatea de a gestiona situaţiile 
nou-apărute, abilităţile de comunicare, 
organizare şi muncă în echipă. 
“Voluntariatul m-a ajutat în schimbarea 
mea ca om , am devenit mult mai socia-

bilă , amabilă şi dornică de ajutor “ C.A., 
voluntar 
“Mergeam cu drag la activităţile de vo-
luntariat deoarece am avut ocazia de a 
cunoaşte persoane noi şi de a afla lu-
cruri interesante.” Z. A., voluntar 
“Am început să mă simt mai liber, am pri-
mit informaţii folositoare în viaţă, am în-
văţat cum să mă feresc de pericole care 
la prima vedere nu par nocive.” N.S.G., 
voluntar 
 Pentru elevii voluntari şi părinţii 
acestora: activitatea de voluntariat se 
consideră experienţă de muncă. 
 Pentru elevii care participă la ac-
tivităţile desfăşurate de către voluntari: 
organizarea activităţilor într-o manieră 
atractivă, interactivă, în care informaţiile 
sunt oferite ”de la egal la egal”, într-un 
limbaj accesibil, de către colegi cu care 
se întâlnesc a două zi pe coridoarele 
şcolii, creşte permeabilitatea şi accepta-
rea informaţiilor privind riscurile consu-
mului de droguri în rândul elevilor. 
 În prezent... proiectul continuă. 
Numărul activităţilor creşte. Cu fiecare 
activitate, voluntarii sunt tot mai buni în 
ceea ce fac. La finalul fiecărei activităţi 
desfăşurate la clasă, există cel puţin 1-2 
elevi care vin şi spun “vreau şi eu să fac 
asta”, “cum pot şi eu să devin voluntar?”. 
… aşa că mă bucur să îi răspund acum 
acelei eleve (care probabil a terminat 
deja clasa a XII-a) că: “SUNTEM DIN CE 
ÎN CE MAI MULŢI!”
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SCURT PROFIL AL PROFESORULUI 
CONSILIER ȘCOLAR Bădescu Sergiu Florian

Profesor consilier școlar 

 Dacă ar fi să începem într-o notă 
umoristică cele câteva cuvinte care se 
pot spune despre tipul de profesor con-
silier școlar dezirabil în sistemul educați-
onal actual, ținând cont în același timp și 
de faptul că marile adevăruri se spun în 
glumă, am putea să ne întrebăm retoric:
“dacă psihologul a ales psihologia pen-
tru că are o problemă cu el însuși, so-
ciologul are o problemă cu societatea 
iar filosoful cu ambele, atunci profesorul 
consilierul școlar cu cine are probleme?”
 Bineînțeles la această întrebare 
(cheie pentru unii, cheiță pentru alții), fi-
ecare are răspunsul lui propriu și foarte 
personal, însă putem afirma, fără teamă 
de a biasa, că problemele consilierului 
școlar sunt chiar rezolvarea de proble-
me, ca element central al consilierii (fie 
că este vorba de problemele educațio-
nale, sociale, familiale  sau afectiv-emo-
ționale ale elevului).
 Nevoia umană  fundamentală de 
a ajuta, a sprijini, a fi alături de ceilalți, 
atât din punct de vedere psihologic cât 
și educațional, se poate transforma în-
tr-o adevărată aspirație profesională, 
deseori definind chiar idealul uman de 
a contribui la construcția și dezvoltarea 
sănătății bio-psiho-sociale a oamenilor. 
Insă tot retoric putem întreba direct și 
răspicat:
“Poate cineva contribui la rezolvarea 
problemelor celorlalți (conflicte, insucce-
se, complexe, traume etc) dacă nu a în-

țeles, acceptat și rezolvat chiar propriile-i 
probleme sub diversele forme, culori și 
reprezentări în care se pot prezenta ele 
în decursul formării sale profesionale?”
 Este foarte interesant și benefic 

totodată, că acest domeniu profesional 
al consilierii este unul dintre puținele în 
care dezvoltarea personală poate fi si-
nonimă cu dezvoltarea profesională fiind 
direct proporțională cu aceasta și aflân-
du-se în continuă interdependență și in-
terconexiune una față de cealaltă.
Cineva spunea că: “Dacă aprinzi un fe-
linar pentru celălalt, acesta va lumina și 
calea ta!” în acest caz fiind valabilă și vi-
ceversa: “Dacă aprinzi un felinar pentru 
tine, acesta va lumina și calea celor de 
lângă tine!” 
 A interacționa eficient, a gândi 
despre celelalte persoane în mod pozi-
tiv, a-i înțelege și accepta, a empatiza, a 
recunoaște diferențele dintre oameni și 
a aprecia modul lor de gândire, a rezona 
cu motivele, intențiile și stările lor presu-
pune un nivel ridicat de inteligență inter-

personală, care trebuie să fie completat 
de abilitatea de a discerne și răspunde 
în mod adecvat și eficient dispozițiilor, 
motivațiilor, dorințelor și temperamen-
telor celorlalți și în tot acest proces să 
reușești să nu te pierzi pe tine însuți în 
marele și misteriosul labirint al tipologii-
lor umane întâlnite de-a lungul fascinan-
telor întâlniri profesionale.
 Rolul de profesor consilier școlar  
presupune bineînțeles și componente 
prescrise, principii, reguli și norme deon-
tologice de la care nu ne putem abate 
fără ca cel puțin o parte a diadei consi-
liat-consilier să nu sufere, însă consilie-
rul se bucură și de libertatea de a alege 
care, cum, când și în ce măsură poate 
interveni, utiliza și aplica o metodă sau 
tehnică în detrimentul alteia, având toto-
dată și posibilitatea de a adapta, ajusta 
și chiar de a inova, creea sau flexibiliza 
anumite instrumente, tehnici/metode de 
consiliere consacrate, dar asta numai 
după un anumit nivel al expertizei do-
bândite grație vastei experiențe și trecu-
tul profesional substanțial.
 Putem astfel afirma că orice consi-
lier școlar este un actor social care joacă 
un rol educațional adaptând prescripțiile 
scenariilor de consiliere la situația de via-
ță, la dificultatea existențială și mai ales 
la personalitatea elevului, părintelui sau 
profesorului în fața căruia încearcă să 
performeze cât mai eficient posibil, fiind 
totodată detașat de propriile constrân-

geri existențiale, materiale și/sau fami-
liale (propunând un model de persoană 
cât mai apropiat de normalitate  sau mai 
exact un model uman cât mai apropiat 
de dezirabilitatea socială). Sigur că nu 
este ușor, și bineînteles că nu întotdeau-
na avem rezultatele pe care ni le dorim, 
însă trebuie să înțelegem că fiecare din-
tre noi avem propriile  limite, încercări și 
provocări  pe care trebuie să învățăm să 
le acceptăm și mai ales să nu uităm că 
spre deosebire de ceilalți, noi profesorii 
consilieri școlari trebuie să ne întrebăm 
constant, chiar și atunci când vrem să 
schimbăm un bec: “oare becul acesta 
vrea cu adevărat să fie schimbat?”  
Prin urmare, putem conchide că nu atât 

temperamentul, aptitudinile și capacită-
țile, atitudinile și caracterul luate în sine 
sunt importante pentru construcția unui 
profil pozitiv al profesorului consilier 
școlar (să fie extravert, empatic, pozitiv, 
generos etc) ci organizarea, îngemăna-
rea,  armonizarea și actualizarea lor la 
momentul oportun sunt cheia reușitei în 
demersul profesional al acestuia precum 
și continua stare de învățăcel și veșnic 
începător în tainele cunoașterii universu-
lui interior al omului.



Care sunt rădăcinile agresivității umane? Cum putem 
explica resorturile războaielor sau ale regimurilor 
opresive? Pornirile noastre violente țin de animali-
tatea noastră ori constituie, mai curând, o determi-
nantă culturală?  Prezenta carte constituie cea mai 
închegată construcție teoretică a lui Erich Fromm, 
combinând date din neurofiziologie, antropologie, 
preistorie, etologie și, mai ales, psihanaliză. Este un 
volum de referință pentru științele sociale, dar și un 
răspuns în cheie critic-umanistă la pesimismul lumii 
de azi.
Erich Fromm (1900-1980), sociolog și psihanalist, a 
făcut parte din Școala de la Frankfurt. (prezentare 
preluată de pe www.editura trei.ro )

,,RETMAN și Retmagia este un proiect al Departamentu-
lui de Psihologie Clinică și Psihoterapie de la Universita-
tea Babeș-Bolyai din Cluj și al Institutului Internațional de 
Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mintală Apli-
cată (inclus în platforma MERIL a centrelor de cercetare 
de anvergură și interes european). RETMAN se alătură 
altor proiecte de cercetare și servicii pentru comunitate 
de frontieră dezvoltate la Cluj, precum terapia în realita-
tea virtuală, terapii asistate de roboți (inclusiv asistarea 
copiilor cu autism), terapii cu ajutorul hologramelor sau 
asistate de calculator ori aplicații terapeutice cu ajutorul 
telefoniei mobile”. (prezentare din pagina 2 a cărții)

,,Plecând de la observarea procesului natural și fascinant în 
care copiii mici învață pe cont propriu să meargă, să vorbească 
sau să rezolve jocuri complicate , autorul îndeamnă părinții și 
educatorii să creeze un mediu de învățare bazat pe încredere 
și deschidere, care să încurajeze nu doar achiziția unor frag-
mente din diverse teorii, dar și dezvoltarea încrederii, răbdării 
și autonomiei elevilor aflați la vârste fragede. Miza cărții con-
stă în transformarea școlii (dar și a căminului familial) într-un 
loc unde copiii să-și poată îmbunătăți stilul natural de gândire 
și învățare.” (prezentare din pagina 2 a cărții)

Lucrarea - ,,Strategii de prevenție a problemelor de compor-
tament”, ghid coordonat de Adrian Opre, Adriana Băban și 
Oana Benga, propune celor implicați în procesul   educați-
onal, de la pedagogi la părinți, modele teoretice și practice 
de abordare și terapie a problemelor de comportament ale 
copiilor și adolescenților (violența fizică și verbală, crizele de 
furie, sfidarea etc.). Cartea cuprinde numeroase fișe de lucru 
cu activități practice.(prezentare de pe psihoshop.ro)

Cele mai noi strategii, teorii și cercetări în practica evaluă-
rii și asistării psihoterapeutice a copiilor cu istoric de abuz. 
Cartea prezintă strategii pentru ameliorarea simptoma-
tologiei asociată abuzului, reducerea distresului, clarifi-
carea aspectelor legate de asumarea responsabilității și 
creșterea controlului emoțional, creșterea stimei de sine, 
prelucrarea emoțiilor și cognițiilor asociate traumei, îm-
bunătățirea abilităților de relaționare și atașamentului, 
autoreglarea emoțională și controlul comportamentului.
(prezentare de pe psihoshop.ro)

 Cartea - ”Prevenția înainte de toate. Cum să protejăm copi-
ii de abuzul sexual”, de Elisabeth Raffauf, abordează teme-
le delicate legate de problematica abuzului sexual la copii. 
Cum asigurăm copiilor o educație sexuală adecvată vârstei 
lor pentru a ne asigura că nu cad pradă abuzului sexual? 
Autoarea prezintă câteva metode eficiente de a avea copii 
încrezători și capabili să se autoprotejeze. (prezentare de 
pe psihoshop.ro)

Academia Română, cel mai înalt for academic din România, 
a acordat Premiul “Vasile Conta” pe anul 2015 profesorului 
universitar Dumitru Cristea, pentru lucrarea științifică ”Tratat 
de psihologie socială” (prezentare de www.edituratrei.ro)

Noutăți editoriale
Stan Corina Mihaela

profesor consilier școlar
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CENTRUL LOGOPEDIC JUDEȚEAN 
SIBIU

Mirela Șerban, profesor logoped
coordonator CLJ-CJRAE Sibiu

 Centrul Logopedic Județean din 
cadrul Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională  Sibiu,  supervi-
zează activitatea terapeutică,  metodică 
și științifică a 12 profesori logopezi care 
deservesc 12 Cabinete Logopedice In-
terșcolare din Sibiu. Fiecărui Cabinet 
Logopedic Interșcolar îi este arondată o 
anumită zonă de intervenție din munici-
piu/ județ ( minim 500 de copii) ce cu-
prinde școli și grădinițe din învățămân-
tul de stat, învățământ de masă. Terapia 
logopedică la CLI este un serviciu edu-
cațional facultativ, gratuit, oferit de stat 
pentru copiii din învățământul de masă.
La începutul fiecărui an școlar, profeso-
rii logopezi din Sibiu merg în  87 insti-
tuții școlare (54 grădinițe și 33 școli) și 
investighează logopedic în perioada 15 
septembrie – 15 octombrie aproximativ 
13500 școlari și preșcolari. În această 
perioadă profesorii oferă consultanță  lo-
gopedică unui număr de aproximativ 650  
cadre didactice. Numărul copiilor depis-
tați cu tulburări de limbaj se ridică anual 
la o medie de 1700 de copii (aproximativ 
1050 de școlari și 650 preșcolari). Până 
la sfârșitul lunii octombrie copiii depistați 
logopedic și părinții acestora sunt invitați 
la cabinete pentru a primi consultanță și 
consiliere de specialitate și  a se înregis-
tra opțiunile acestora privind beneficie-
rea de servicii de terapie logopedică. Dat 
fiind numărul mare de copii cu tulburări 
de limbaj depistați, profesorii logopezi 
trebuie să realizeze o selecție a copiilor 

ce urmează să fie luați în terapie funcție 
de vârsta,  tipul și particularitățile tulbu-
rării de limbaj precum și gravitatea aces-
teia. Profesorii logopezi reușesc să lu-
creze în medie, fiecare, cu un număr de 
30 de preșcolari /școlari 0-IV,  totalul co-
piilor beneficiari de terapie logopedică la 
cabinetele logopedice interșcolare fiind 
în Sibiu între 300 - 350 anual. Cele mai 
frecvente categorii de tulburări de limbaj 
întâlnite sunt: dislaliile simple și polimor-
fe, întârzierea în dezvoltarea limbajului, 
dislexo-disgrafiile, tulburările asociate; 
se întâlnesc mai puține cazuri de tulbu-
rări de ritm, rinolalie și foarte rare cazuri 
de alalie, dizartrie, afazie.
 Un copil aflat în terapie logopedică  
poate corecta tulburarea de limbaj ma-
nifestată pe parcursul unui semestru, al 
unui an sau chiar doi, funcție de tipul și 
gradul tulburării, de vârsta, de abilitățile 
psihofizice și nu în ultimul rând de  ca-
pacitatea intelectuală. Anul școlar trecut 
(2014 – 2015), din totalul de 361 de co-
pii beneficiari de terapie logopedică, 303 
copii (84 %) au fost corectați de profe-
sorii logopezi de la cabinetele logopedi-
ce interșcolare și 58 copii (16%) amelio-
rați – cu mențiunea că foarte mulți dintre 
aceștia au fost copii cu certificate CES, 
ceea ce confirmă faptul că recuperarea 
limbajului este tributară deficiențelor 
asociate înregistrate  la copiii integrați în 
învățământul de masă.
   Cabinetele logopedice interșcola-
re, prin activitatea desfășurată în școli au 

contribuit la creșterea ratei de participa-
re la educație prin reducerea absenteis-
mului,  prevenirea abandonului școlar și 
creșterea motivației în învățare. Pe par-
cursul anului școlar trecut  au beneficiat 
de consiliere și terapie logopedică 47 co-
pii din familii vulnerabile, dezavantajate; 

77 copii din mediul rural au primit perio-
dic consiliere/ terapie logopedică la CLI– 
urile  din județ. Au fost acordate 1418  de 
consilieri logopedice  pentru 184 cadre 
didactice din municipiu şi judeţ;  623 pă-
rinți  au primit 4151 consilieri logopedice. 
S-au realizat 283 dezbateri de speciali-
tate cu profesorii de sprijin și profesorii 

consilieri școlari pentru 64 cazuri comu-
ne înregistrate. Profesorii logopezi s-au 
implicat în 142  activităţi extracurriculare: 
Sem I + Sem II (Săptămâna”Să știi mai 
multe, să fii mai bun”– 6 – 10 aprilie): be-
neficiari: 4567 copii și 225 cadre didacti-
ce.

 Pentru optimizarea relațiilor cu co-
munitatea locală și sprijinirea eforturilor 
cumulate ale cadrelor didactice din dife-
rite instituții școlare privind  ameliorarea 
tulburărilor de limbaj la clasele de copii, 
profesorii logopezi au inițiat și s-au impli-
cat în derularea a 15 proiecte/ partene-
riate educaționale.  Acestea au însumat 
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54 activități desfășurate de profesorii lo-
gopezi  pentru  1226 beneficiari  (copii,  
cadre didactice,  părinți).
 Centrul Logopedic Județean din 
cadrul CJRAE Sibiu a venit în întâmpi-
narea nevoilor comunității, inițiind  cursul 
de formare PREVENIREA TULBURĂRI-
LOR DE LIMBAJ LA PREŞCOLARI ŞI 
ŞCOLARII MICI pentru cadrele didacti-

ce din învățământul primar. Cursul a fost  
acreditat de MEN cu 10 credite, derulân-
du-se pe parcursul a 4 ani prin Casa Cor-
pului Didactic. Derulându-se din 2013, 
cursul are succes în rândul profesorilor 
ce lucrează cu copii din învățământul 
primar – educatoare, învățătoare, profe-
sori de sprijin. Până în prezent au optat 
și au  beneficiat de acest curs un număr 
de aproximativ 300 cadre didactice.
     
 Un alt proiect important derulat de 
CLJ Sibiu cu sprijinul CJRAE și  ISJ Si-
biu este cel din 6 martie când, cu ocazia 
Zilei internaționale a logopediei, profe-
sorii logopezi de la cele 12 CLI-uri acor-
dă consultanță logopedică  părinților și 
copiilor ce manifestă tulburări de limbaj 
din județ. CLJ celebrează deja de doi ani 
Ziua Logopedie și participarea grupului 
țintă a crescut de la 30 – 40 (părinți și 
copii în 2014) la 90 părinți, 2170 copii și 
87 cadre didactice în 2015.               
 
 Colaborarea cu centrele de resur-

se din alte județe este foarte importan-
tă  pentru dezvoltarea și diversificarea 
experienței profesionale. În acest sens 
s-au încheiat protocoale de colaborare 
și s-au derulat întâlniri în vederea îm-
părtășirii exemplelor de bună practică cu 
CJRAE Dolj, Brașov, Cluj-Napoca.
 Cei 12 profesorii logopezi manifes-

tă interes constant pentru perfecționare 
participând la comisii metodice/ cercuri 
pedagogice, workshop-uri, sesiuni știin-
țifice și conferințe în specialitate în județ, 
în țară și în străinătate unde, câțiva din-
tre ei au beneficiat de fonduri europene 
pentru participarea la diferite Proiecte 
Internaționale. Pasiunea și motivația de 
a ajuta cât mai mulți copii cu tulburări de 
limbaj îi determină pe profesorii logopezi 
de la CLJ Sibiu să acționeze unitar, ca o 
echipă bine închegată, plină de profesi-
onalism.

Autorii își asumă întreaga răspundere pentru articolele publicate.




