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Echipa de redacție
	 Adevărata	"măsură"	a	vieții	unui	om	nu	se	
poate	obține	decât	prin"	lipsa	de	măsură"-	dorind	"fără	

măsură",	îndrăznind	"fără	măsură",	iubind	"fără	
măsură."		

Octavian	Paler

Valeria Purcia
Redactor

Adrian Beu
Redactor șef

”Prefer	să	fiu	întreg	decât	să	fiu	bun!”
Carl	Gustav	Jung

Daniela Daneș
Redactor

”Semeni	o	faptă,	culegi	un	obicei;	semeni	un	obicei,	
culegi	un	caracter;	semeni	un	caracter,	

culegi	un	destin!”	
Dalai	Lama

,,Dacă	am	lua	în	considerare	legile	fizicii	și	am	
compara	greutatea	corpului	bondarului	cu	mărimea	

aripilor	lui,	acesta	nu	ar	putea	să	zboare.	Dar,
	bondarul	nu	știe	acest	lucru...și	continuă	să	zboare.”

autor	anonim	

Corina Stan
Redactor

Adela Crețu
Redactor

„Zâmbetul	e	ca	ştergătorul	de	parbriz:	nu	opreşte	
ploaia,	dar	iţi	permite	să	îţi	vezi	de	drum!”

Jeanne	Wasbro

„Prețuiește-te,	Acum,	Meriți!”
Codruța Răbăgel

Redactor

”	Nu	există	o	sursă	mai	bogată	de	satisfacții	decât	
aceea	de	a	te	simți	opera	propriei	tale	personalități	

și	sculptor	al	propriei	tale	ființe!”
Vasile	Pavelcu

Mirela Șerban
Redactor

Monica Decean
Redactor

”	Încearcă	să	fii	un	om	de	valoare	
și	nu	neapărat	un	om	de	succes!”

Albert	Einstein

Delia Petrovai
Redactor

”Când	ești	fericit,	realizezi	că	nimic	nu	te	poate	
limita.	Tu	ești	stăpânul	propriei	tale	vieți.”

autor	anonim	

„Dacă	eşti	în	armonie	cu	tine,
	eşti	în	armonie	cu	lumea!”

Ben	Renshaw

Andreea Schiau
Design
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Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Sibiu 

 10 ani de la înfiinţare  
Prof. consilier şcolar dr. Valeria Ecaterina Purcia

director,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

  Când anii se adună și 
se constituie într-un mă-
nunchi – la 10 ani de fi-
ințare – devin un  prilej 
de a privi în urmă,  de a 
evidenția trasee parcur-
se, de a consolida dru-
murile drepte, dar și de a 
ne aminti meandrele  sau 
ocolișurile mai mult sau 
mai puțin fructuoase din 

cariera nobilă ce ne-am ales-o de cel puțin atâta 
vreme.  Oricum, suntem convinși  că atât momen-
tele frumoase cât și greutăţile depășite, putem să 
le privim cu bucurie, împlinire, dar și cu determi-
narea  de a continua drumul ce ni l-am asumat. 
Pe parcursul celor 10 ani, am reușit să devenim o 
organizație profesională al cărei cuvânt contează, 
angajată continuu în dezvoltarea profesiei, în sluj-
ba comunităţii școlare sibiene, devenind o voce 
coerentă și importantă prin calitatea muncii noas-
tre.

 Ziua de astăzi  să o trăim cu imaginea unei 
sărbători, cu sentimentul că avem o vârstă tânără  
- 10 ani – dar și cu convingerea că vom parcur-
ge multe alte zeci în care trebuie să facem faţă 
provocărilor inerente oricărui demers educaţional,  
dar că al nostru ne solicită capacitatea de a urma 
întotdeauna interesul  general al copilului, al dez-
voltării  sale alături de familie, școală și societate.  
Suntem un colectiv de cadre didactice și specia-
liști – psihologi, logopezi, psihopedagogi, asistenți 

sociali și mediatori școlari  care știm că trebuie să 
muncim în strânsă colaborare unii cu alții dar și cu 
instituţiile și organismele implicate activ în proce-
sul dezvoltării armonioase a copiilor și tinerilor.

 Ghidaţi  de convingerea că noi nu suntem 
cheia de boltă a succesului în viața copiilor, dar 
suntem și trebuie să rămânem în continuare un 
factor prezent,  deschis  colaborării, implicării dis-
crete și specializate  în formarea  personalității  
cetățenilor viitorului, trebuie să fim prezenţi  atât 
alături de părinți cât, mai ales, alături de copiii care 
au nevoie de  sprijin din partea noastră.

 Dragi colegi, stimate cadre didactice, dragi 
părinți și elevi, stimați colaboratori, să ne bucurăm 
de această sărbătorire, să considerăm această zi 
un bun prilej de a ne revedea și reauzi  cu conștiin-
ța faptului că ne cunoaștem și ne respectăm ros-
tul nostru în viața societății.

La mulţi ani astăzi şi...pentru  viitor!  

Mai mult timp... pentru citit!
Profesor consilier şcolar Adrian Beu

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

 În ultimul timp 
tot mai multe persoa-
ne îmi spun că nu mai 
au timp să citească. 
Alții îmi spun că nu 
mai au răbdare să ci-
tească pentru că ori 
sunt prea bătrâni, ori 
au prea multe respon-
sabilități... și aici vor-
besc despre persoane 
cu un nivel de educație 
ridicat.

 Motivul principal evocat pentru absența 
cititului este lipsa de timp și stilul de viață foarte 
stresant. Toți cei pe care-i cunosc și cu care am 
discutat despre citit își doresc să aibă acest obi-
cei, le face bine, îi ajută, cunosc foarte bine bene-
ficiile cititului, dar pur și simplu stilul de viață nu le 
mai permite să petreacă timp cu o revistă sau cu o 
carte în mână.

 Primul lucru pe care îl aud este: „N-am 
timp!”, afirmație care, este una dintre cele mai 
frecvente minciuni... de obicei nepremeditată. Nu 
există „nu am timp”, există doar îmi fac timp pen-
tru ceea ce este important pentru mine.

 Dacă realizezi că ceea ce îți consumă tim-
pul nu este ceea ce îți dorești, cred că e important 
să faci câteva schimbări în activitatea ta zilnică. 
Dacă îți place să citești... citește! Este simplu! 
Timp avem toți la fel: 24 de ore pe zi. Contează 
ceea ce faci cu el!

 Cititul, pe lângă toate acele beneficii co-
gnitive pe care le oferă mai are un mare avantaj, 
sufletesc - atunci când citești te oprești din goa-
na treburilor de zi cu zi, încetinești din alergare, te 
oprești și-ți găsești ritmul tău personal, poate să 
fie lent sau rapid, este ritmul perfect armonizat de 
tine, ritm care aduce pace, tocmai prin citit.

 Este un motiv în plus pentru care te invit să 
citești de câte ori vrei, nu când ai timp. Poți înce-
pe cu acestă revistă care a fost concepută pentru 
toate gusturile... poți face asta lângă o cană de 
ceai bun și o companie plăcută cu care să dezbați 
subiectele pe care le vei găsi în paginile următoa-
re. 
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Adolescența... 
primăvara vieții

Profesor consilier școlar Ana-Florina Ghiroagă-Paveliu
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu        

 e titlu….Oare chiar să existe o legatură între 
primăvară și adolescență?
Nu știu; la o primă privire îmi vin în minte lu-

cruri comune dar și lucruri diferite….pur și simplu 
a fost un titlu care a venit de undeva….și eu l-am 
primit.

 Ei, să incepem cu primăvara, adolescența, 
adolescența, primăvara? Mă gândeam că în ado-
lescență se întâmplă să devenim mai conștieți, să 
ne vedem mai clar pe noi înșine sau cel puțin să 
începem să ne privim pe noi înșine din punct de 
vedere fizic, psihic, al relațiilor la fel cum natura se 
trezește și devine “conștientă” de ea însăși, primă-
vara.

 Ca orice proces de analiză, de conștienti-
zare, nici acesta nu este lipsit de părți pozitive și 
părți negative. Uitându-mă la mine ca persoană, în 
adolescență, constat că am crescut, observ for-
mele, dimensiunile, proporția sau disproporția cor-
pului meu, mă privesc și constat că s-au modificat 
multe aspecte ale fizicului: unele îmi plac, altele 
mai puțin; uneori mă găsesc fie prea înalt(ă) sau 
prea scund(ă), fie prea gras(ă) sau prea slab(ă)….
și apoi, așa mă văd eu…dar oare cum mă văd cei-
lalți, ce părere au despre mine, despre cum arăt? 

Mă văd frumos/frumoasă, urât(ă), slab(ă) sau 
gras(ă), înalt(ă) sau scund(ă); oare mă plac?

 De cele mai multe ori nu întreb…de teama 
unui răspuns care să nu-mi placă; dar ce, natura ne 
întreabă dacă vrem soare sau ploaie, vânt sau adi-
ere?....însă lucrurile cu noi oamenii nu sunt chiar 
atât de simple: îmi este mie greu să mă obișnu-
iesc cu mine așa cum sunt, cum mă transform, și 
în primul rând nu știu dacă eu mă plac pe mine. 
Prea multe întrebări, prea greu…..
…..și dacă ar fi numai asta…..dar mai sunt și schim-
bările astea de dispoziție…..am constatat că simt 
lucrurile cu intensitate mai mare decât o făceam 
în anii anteriori…sau poate și atunci simțeam dar 
nu-mi puneam atâtea întrebări. 

 Pe de altă parte după ce că nu știu eu exact 
cine sunt, mai sunt în jurul meu adulții care cred că 
le știu pe toate: ce simt, ce gândesc, cum ar fi bine 
sau cum ar trebui să fiu sau să fac….Uf, obositor 
și enervant!...și mai vreau și eu- câteodată- și ei 
să fiu responsabil, căci am crescut…..însă nu prea 
știu exact cum să fiu responsabil; uneori vreau, al-
teori îmi pare prea dificil și e mai ușor să las în 
seama lor , a adulților,  responsabilitatea….

C  În tot acest noian de întrebări, analize, frământări, 
mă trezesc că pe lângă a mă vedea pe mine, mai văd și 
pe alții, și atunci când văd o anumită persoană….asta 
mă face să simt ceva ce nu am mai simțit înainte, ceva 
ce nu pot pune în cuvinte, însă aș putea totuși să spun, 
că este asemănătoare cu trăirea care ți-o dă o zi fru-
moasă, caldă, colorată de primăvară.

 Și dacă tot vorbeam…, primăvara (adolescen-
ța-primăvara, primăvara-adolescența) este un anotimp 
cu mari frământări, cu soare, ploaie, vânt, adieri calde,…
contestat de unii, iubit de alții, comod și dorit și totodată 
la fel de incomod și respins….până trece și vine vara.

 Să aveți primăveri calde, cu adieri plăcute, dar și 
cu ploi reci și vânt, pentru a învăța să vă bucurați din plin 
de zilele senine! 

Gânduri, impresii, trăiri…

 Adolescența reprezintă 
una dintre etapele de viață, 
frumoasă și bulversantă în 
același timp, etapă care la 
finalul ei ”livrează” tânărul, 

adultul în devenire. Am simțit 
nevoia unei pledoarii pentru 
această etapă, prezentată 

într-un mod mai puțin tehnic, 
într-un limbaj care să vină 

oarecum din interiorul trăiri-
lor adolescentului, dar care 

să surprindă totuși principa-
lele caracteristici specifice 

vârstei.
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Agresivitatea 
la adolescenți

Asistent social Iulia Cosar
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu  

	 În	prezent,	cultura	adolescenţilor	pare	
a	fi	centrată	pe	violenţă,	fenomen	la	care	au	
contribuit	familia,	şcoala,	industria	divertis-

mentului	şi	mass-media.

 Adolescenţa este o perioadă de trans-
formări pe plan social, fizic şi psihic.
 
 Transformările fizice care încep la puber-
tate sunt adesea foarte brutale şi adolescenţii le 
trăiesc ca pe o mare metamorfoză. Acestea pot 
determina sentimente de jenă, timiditate, refuzul 
comunicării.

 Deosebit de importantă în această perioadă 
este relaţia pe care adolescentul o are faţă de pro-
priul sau corp aflat în transformare. Legat de acest 
aspect asistăm la preocupări deosebite în ceea ce 
priveşte machiajul, coafarea părului, îmbrăcămin- 
tea. Emoţiile se manifestă în această perioadă cu 
un mare dinamism. Au loc treceri bruşte de la stări 
de fericire la stări de descurajare sau deprimare,  
de la sentimentul de putere la cel de îndoială, de 
scădere a stimei faţă de sine. Pentru a face faţă 
acestor emoţii, adolescenţii dezvoltă reacţii de 
agresivitate şi de opoziţie faţă de tot ceea ce în-
seamnă autoritate ( părinţi, profesori, instituţii).

 Sub aspect temporal, adolescenţa este 
perioada de vârstă situată între copilărie, pe care 
o continuă, şi vârsta adultă, respectiv între 12–
13 ani şi se termină între 18–20 de ani (această 
încheiere sau terminare este relativă, deoarece 
atât apariţia cât şi durata adolescenţei variază în 
funcţie de sex, rasă, condiţii geografice şi mediul 
social–economic). Este o perioadă de restruc-
turare afectivă şi intelectuală a personalităţii. Ea 
este caracterizată ca o  perioadă ingrată ceea ce 
scoate în evidenţă faptul că este dificilă şi pentru 
adolescenţii înşişi cât şi pentru cei care se află în 
contact cu aceştia.

 Pe plan psihologic putem reţine în principal 
următoarele trăsături de care este marcată adoles-
cenţa: căutarea identităţii de sine, căutarea unui 
set personal de valori, achiziţia abilităţilor necesa-
re pentru o bună interacţiune socială, câștigarea 
independenţei emoţionale faţă de părinţi, nevoia 
de a experimenta o varietate de comportamente, 
atitudini și activităţi.

 Adolescenţa este un câmp extrem de dina-
mic, este o perioadă contradictorie,  în care  poate 
să înceapă să se manifeste sentimentul de durere, 
de  tristeţe a depășirii copilăriei, este o perioadă 
suprasolicitantă pentru toţi adolescenţii, cu atât 
mai mult pentru cei care au anumite predispoziţii 
sau cauze însoţite de condiţii spre devianţă și de-
lincvenţă. Violenţele întâlnite  în școală la această 
vârstă, sunt semnalate din cauză că băieţii (într-o 
proporţie mult mai mare decât fetele) se află la 
vârsta confruntărilor fizice: a te măsura cu sine și 
cu ceilalţi face parte din afirmarea identităţii sexu-
ale masculine, o formă de socializare prin luptă, 
apărarea teritoriului. Aceste pariuri încalcă regulile 
obișnuite ale conflictelor dintre adolescenţi și pot 
genera violenţe individuale sau colective.

 Mulţi adolescenţi care prezintă un compor-
tament antisocial sau delincvenţial au prezentat 
patternuri similare în copilăria mică sau mijlocie. 
Comportamentul antisocial precoce este un indi-
cator cvasipredictor pentru violenţa juvenilă, în spe-
cial la sexul masculin.(Patterson, Reid, Dishiomn, 
1992). Preocupaţi să își afirme masculinitatea, bă-
ieţii sunt în mod particular mai interesaţi să facă 
multe cuceriri decât să se implice doar într-o sin-
gură relaţie. Această indiferenţă în perceperea im-
portanţei partenerului pentru status explică de ce 
fetele devin agresive când se simt ameninţate cu 
deposedarea obiectului iubirii lor de către o rivală. 
Majoritatea fetelor dar și a băieţilor cu conduite vi-
olente în școală cred că cea mai bună cale pentru 
a-ţi demonstra iubirea/ loialitatea faţă de partener 
este să te baţi pentru el. Chiar dacă nu se ajunge 
la o adevărată confruntare fizică cu o/un rival/riva-
lă, procesul de curtare, flirtul implică ameninţarea 
cu violenţa: lovirea, pălmuirea, tachinarea se întâl-
nesc mai frecvent la fete decât la băieţi.

 Fetele și băieţii care manifestă conduite 
violente în școală explică acest comportament 
făcând trimitere la relaţia de supravieţuire – vulne-
rabilitate.

 Deci doi factori foarte importanţi, care pot 
determina un adolescent să fie agresiv sunt: fa-
milia și școala. Dacă s-ar porni de la o mai bună 
colaborare între cele două, mai multă înţelegere și 
compasiune , atunci viitorul acestora  ar putea fi 
altfel și implicit viitorul nostru, al celor din jurul lor.
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MOTIVAȚIA 
PENTRU 

ÎNVĂȚARE

- o provocare pentru 
elev, familie 

și cadre didactice
Profesor consilier şcolar Corina Stan

Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională Sibiu

 ot mai des aud părinții spunând ,,Copilul meu nu ci-
tește. Parcă nu-l mai interesează școala. Ce pot să 

fac?”. Elevii par fără implicare, fără entuziasm, indiferenți, 
uneori chiar ,,apăsați” de sarcinile școlare, de teme, de pro-
iecte, de activități școlare sau extrașcolare. De altă parte, 
deseori cadrele didactice devin resemnate la tot acest feno-
men. Le aud spunând ,,Elevii pe care i-am avut înainte erau 
mai interesați. Aceștia vin nepregătiți la ore. Parcă nu îi mai 
interesează nimic. Nu am cu cine discuta despre o carte pe 
care am dat-o să o citească! Nu știu câți vor reuși ceva în 
viață…”
Aspectul la care fac referire toate aceste atitudini și afirma-
ții este motivația pentru învățare a elevului. Motivația (lat.
movere= a mișca) include mobilurile interne care determină 
individul să acționeze spre un scop definit, să facă față ob-
stacolelor apărute în realizarea unei sarcini.

  Motivația pentru învățare a elevului se referă la un set 
de procese care vor activa comportamentul acestuia și îl vor 
orienta spre atingerea scopurilor propuse. Motivația pentru 
învățare presupune utilizarea unor strategii care să determi-
ne elevul să-și formeze abilități de a face față cerințelor șco-
lare. Motivația pentru învățare nu este un dat. Aceasta se 
formează și presupune interacțiunea dintre factori care țin 
de individ, de elev și factori care țin de mediul în care acesta 
trăiește, de familie și de școală.
 
 Nu întâmplător mă voi referi mai întâi la factorii din 
mediul familial care determină motivația copilului pentru 
învățare. Încă de la vârstă mică, atitudinea copilului pentru 
învățare va fi determinată de către familie. Implicarea pa-
rentală în ce privește încurajarea lecturii, explicațiile venite 
ori-de-câte ori copilul le solicită, în ce privește cunoașterea, 
asigurarea accesului copilului la cărți, fie ele de colorat sau 

de citit, explicarea utilității studiului și încurajarea curiozității față de mediul încon-
jurător vor asigura fundamentul unei motivații pozitive pentru învățare a viitorului 
elev. Nu lipsite de importanță sunt și aspectele legate de oferirea unui cadru adec-
vat studiului pentru elev acasă, monitorizarea timpului necesar efectuării sarcini-
lor școlare acasă, stabilirea unor limite pentru unele comportamente de evitare a 
sarcinilor de învățare, tot mai prezente la elevi (folosirea calculatorului, telefonului, 
televizorului, etc.). Implicarea părinților în realizarea temelor copiilor nu trebuie 
exclusă. Este nevoie de sprijinul părintelui la efectuarea temelor, în sensul unui 
ghidaj și suport la nevoie, nicidecum în sensul creării unei dependențe a copilului 
de prezența părintelui la efectuarea temelor. La fel de importantă în formarea unei 
atitudini pozitive pentru învățare a copilului este și comportamentul de reacție a 
părinților la succesul/ insuccesul școlar al copilului. Dacă eșecurile copilului sunt 
percepute ca ,,intolerabile”, acesta va fi chiar pedepsit de către părinți, motivația 
copilului față de studiu va fi redusă, mai degrabă acesta va căuta strategii de evi-
tare a pedepselor (minciună, lipsă de comunicare, absenteism, etc.). Atitudinea 
părinților față de succesul/ eșecul școlar al copilului  trebuie să fie constructivă, 
să ajute copilul să identifice obstacolele, să formeze strategii de succes pe vii-
tor, să controleze factorii implicați în obținerea rezultatelor (timp alocat studiului, 
exersarea sarcinilor de învățare, organizare, etc.). Timpul petrecut de către părinți 
cu copilul lor, calitatea acestuia, abordarea unor teme privind relația copilului cu 
grădinița/ cu școala, va fi garantul unei bune relații părinte- elev- școală și implicit 
a unei atitudini pozitive a copilului față de învățare.

 Din perspectiva factorilor individuali, personali ai elevului care influențea-
ză motivația acestuia pentru învățare, studiile recente precizează faptul că elevul 
este determinat în atitudinea lui pentru învățare de modul și măsura în care sunt 
valorizate rezultatele activităților de învățare. Cu alte cuvinte, motivația copilului 
pentru învățare este dependentă de recompensele, recunoașterile, percepția per-
formanței acestuia de către persoane relevante, de referință pentru el (părinți, ca-
dre didactice). De asemenea, poate fi inclusă aici și forma intrinsecă a motivației 
elevului pentru studiu, care constă în realizarea unei sarcini de învățare care este 
recompensatoare prin ea însăși. Altfel spus, interesul, curiozitatea, dorința de au-
todezvoltare și de cunoaștere, asociate cu plăcerea oferită prin realizarea unei 
sarcini de învățare pot constitui ,,motorul” motivațional intern al elevului pentru 

T
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 La școală, chiar și la grădiniță cadrele didactice pot 
acționa asupra mai multor variabile ale mediului educațional 
care să determine ridicarea nivelului de motivare pentru învă-
țare a elevului sau a preșcolarului. Interacțiunile dintre elevi, 
formarea unor relații interpersonale pozitive determină stări 
emoționale care cresc motivația pentru studiu. Acordarea 
atenției de către cadrele didactice la preocupările elevilor, 
individualității fiecărui elev în parte, va încuraja sentimentul 
acestora de apartenență la grupul- clasă și va ridica motiva-
ția acestora de participare la actul educațional. Din măiestria 
cadrelor didactice se pot diversifica strategiile de predare- în-
vățare, care să acopere toate stilurile de învățare ale elevilor 
(vizual, auditiv, kinestezic). Acestea vor permite creșterea in-
teresului elevilor, vor evita rutina sarcinilor școlare și implicit 
va crește participarea și motivația elevilor pentru învățare. 
Alegerea unor sarcini de învățare de nivel de dificultate mediu 
care să permită succesul, evitarea sarcinilor prea ușoare care 
să inducă plictiseala elevilor, permisiunea elevilor de a alege 
din mai multe variante de sarcini școlare (temă, proiect, pro-
duse ale activității), toate acestea, armonios îmbinate și sus-
ținute în timp vor fi confirmate de performanțele elevilor, re-
flectând implicit motivația lor pentru învățare. Pentru a crește 
motivația elevilor pentru învățare este la fel de important de 
inclus în strategii explicarea utilității practice a celor învăța-
te la nivel teoretic (aplicații, experimente, situații concrete). 
Astfel, va deveni evidentă utilitatea învățării, va fi stimulată 
curiozitatea, dorința de cunoaștere și de informare a elevilor. 
În oricare dintre strategiile de a motiva elevii pentru învățare 
nu trebuie subestimată atitudinea cadrelor didactice față de 
competiție, strategiile de evaluare utilizate, care trebuie să fie 
constructive, motivaționale.

studiu. Un alt aspect foarte important al individualității ele-
vului, care vizează motivația pentru învățare a acestuia este 
percepția lui față de propriile capacități pentru învățare și față 
de performanțele lui anterioare. Această percepție nu este le-
gată de nivelul abilităților personale, ci, mai degrabă, de încre-
derea elevului în capacitatea de a le utiliza eficient în sarcinile 
școlare. Această autoapreciere a elevului va determina o se-
rie de stări emoționale, va influența modul de gândire și va 
declanșa un comportament de implicare într-o sarcină perce-
pută ca fiind dificilă, va regla efortul depus de acesta pentru 
realizarea sarcinii respective. În 1986, Weiner B. referindu-se 
la motivație, afirma că o serie de convingeri personale ale 
indivizilor cu privire la cauzele succesului/ eșecului pot avea 
efecte diferite asupra motivației. Astfel, dacă succesul este 
perceput ca fiind rezultatul unor factori interni (de exemplu 
efortul personal, inteligența), acesta va determina creșterea 
motivației. Dacă succesul este perceput ca rezultat al unor 
factori externi, de mediu (de exemplu dificultatea, norocul, 
starea emoțională), acesta va determina reducerea motivați-
ei. În situația de eșec, dacă acesta este perceput ca rezultat 
al factorilor interni, motivația tinde să scadă. În schimb, dacă 
eșecul este perceput ca rezultat al factorilor externi, de me-
diu, motivația nu va fi afectată.

 Nu se arată deloc ușor și simplu să motivăm un copil să învețe. Însă trebuie 
să fim mobilizați și MOTIVAȚI cu toții spre un scop unic: să determinăm formarea 

unui OM! 



20 21

Copiii au nevoie 
de părinți fericiți

 Copii revoltați, triști, cu viziuni pesimiste... părinți neputincioși. Aceasta este o realitate tot mai 
des întâlnită în rândul elevilor de toate vârstele. 
                   În familii, tot mai mult își face loc așa numita ,,singurătate în comun”, fără ca cei prezenți să-și 
dea seama și să poată acționa în vreun fel. Lipsa de conștientizare clară a realității prezente și fuga de 
povara ei zilnică în cautarea unui refugiu propriu, determină apariția înstrăinării în interiorul familiilor. 
Lipsa de echilibru și nefericirea părinților afectează dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Sprijinul și îndru-
marea necesare și dorite de orice copil se reduce la câteva vorbe ,,seci”, ,,sărace”, care nu conțin nimic 
,,viu” pentru acesta.

																		De	foarte	multe	ori,	când	părinții	întâmpină	dificultăți	
în	demersul	lor	de	educare	a	copiilor,	apare	și	o	alterare	mai	mult	
sau	mai	puțin	gravă	a	relației	dintre	aceștia.	La	o	analiză	atentă	a	
disfunctionalităților	relaționale,	se	poate	observa		existența	unor	
probleme	ale	părinților,	care	fac	dificilă	abordarea	sănătoasă	a	
relației	cu	propriul	copil.	Aceste	aspecte	trebuie	să	fie	în	centrul	
atenției	lor,	în	contextul	responsabilității	asumate	față	de	copil.		

  Copiii au nevoie de părinți fericiți, care să 
le poată oferi un exemplu pozitiv și o îndrumare 
solidă. Acești părinți și-au găsit propriul lor sens 
în viață, au o bună capacitate de autocontrol, echi-
libru interior și maturitate, dețin valori puternice ca 
temelie pentru a face față dificultăților vieții și ac-
ționează în concordanță cu acestea.

                  Toți părinții iși iubesc copiii și doresc 
tot binele pentru ei, dar puțini reușesc cu adevărat 
să realizeze cu succes un demers educativ com-
plet și sănătos. Acest lucru se întâmplă datorită 
propriilor dificultăți, pe care ei nu le-au depășit, nu 
le pot controla sau de care poate nu sunt foarte 
conștienți: stresul zilnic, grijile, multitudinea de 
responsabilități, propriile nemulțumiri, neîmpliniri, 
frustrări de tot felul, probleme personale nerezol-
vate, care apar mereu și tulbură echilibrul perso-
nal. Acestea se concretizează în reacții nepotrivite 
față de copil: tratarea lui cu superficialitate sau 
ignorarea lui, adresarea unor cuvinte sau mesaje 
neadecvate, manifestări de furie.

 Părinții au datoria de a împlini nevoile afec-
tive ale copiilor lor și de a-i forma pentru a face 
față  problemelor vieții. A manifesta dragoste și 
acceptare necondiționată față de copil, a-l face pe 
acesta să se simtă iubit cu adevărat, a-l învăța să 
gândească clar și rațional, a-i implementa valori 
puternice în funcție de care să-și conducă viața, 
a avea control asupra comportamentului copilului 
și asupra anturajului său, a crea o relație puternică 
cu acesta bazată pe încredere sunt elemente care 
intră în atribuțiile unui părinte responsabil.

 
                  Pentru a avea o relație bună cu copilul, 
este important ca părinții să fie foarte atenți la ei 
însisi, pentru a putea identifica corect ceea ce le 
perturbă echilibrul interior și pentru a acționa în di-
recția restabilirii acestuia. Acest lucru presupune 
o bună cunoaștere de sine și autocontrol, o per-
manentă preocupare pentru propria stare de bine. 
Aceste lucruri care nu vin de la sine, fiind necesară 
învățarea unui mod de viață, bazat pe responsabi-
litatea asumată prin înțelegerea corectă a rolului 
de părinte. 

 Copiii au nevoie de părinți fericiți, cu care să se identifice, pentru 
a deveni persoane responsabile, raționale, echilibrate, mature, fericite.

Profesor consilier şcolar Daniela Poplăcenel
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu
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Prezența conștientă
 în relația 

părinte-copil
Profesor consilier şcolar Codruța Răbăgel

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

 „Se spune că într-o grădină zoologică se 
afla un elefant imens, de un argintiu strălucitor. 
Era atracția turiștilor care se mirau de blândețea 
animalului care nu încerca niciodată să evadeze. 
Într-o zi, un tânăr a rămas surprins să vadă că ele-
fantul era legat de un stâlp cu o frânghie relativ 
subțire. Nu departe se afla un îngrijitor, iar tânărul 
l-a întrebat cum de acest animal nu încearcă să 
scape. Îngrijitorul i-a răspuns că, atunci când era 
mic, elefantul a fost legat cu o frânghie de ace-
eași dimensiune  și nu a reușit niciodată să sca-
pe; crescând cu acea frânghie, elefantul crede și 
acum că nu poate să rupă frânghia.”

 Asemeni acestui elefant suntem și noi, oa-
menii, blocați în credințe limitative introiectate în 
copilărie de la adulții în apropierea cărora am cres-
cut. Motiv pentru care în prezent, se pune mare ac-
cent pe parenting-ul conștient și pe trăirea mindful 
pentru a susține dezvoltarea armonioasă a copii-
lor. 

 Rolul de părinte aduce provocări zilnice cu 
emoții intense de gestionat în relația părinte-copil. 
Copilul învăță ceea ce trăiește în relația cu părinții 
săi, preluând și imitând comportamente, atitudini 
și idei. Dezvoltarea armonioasă a copilului implică 
starea de bine pe care părintele o trăiește și o ma-
nifestă în relație prin prezența conștientă.

 Jon Kabat-Zinn spune că mindfulness-ul 
este „arta de a trăi conștient”  prin care ajungem să 
ne acceptăm și să ne apreciem gândurile și emoți-
ile în momentul prezent al vieții noastre.  Starea de 
prezență – mindfulness – te aduce în aici și acum 
prin conștientizarea momentului actual, fără a re-
vedea trecutul și fără a născoci viitorul, atenția o 
aduci spre tine și spre senzațiile tale, îți dai voie să 
explorezi și să simți cu tot sufletul ceea ce trăiești. 
Practicând această starea îți poți calma mintea, o 
poți îndrepta în aici și acum, observi ceea ce e în 
jurul tău fără a judeca, doar iei lucrurile din jur ca 
atare în vigilență.

 Prezența conștientă se poate accesa prin 
respirația conștientă, prin tehnici de conectare 
propriul corp și cu propriile resurse, prin metode 
de concentrare și relaxare, precum și prin alte 
metode care te aduc mai aproape de tine. Astfel, 
ajungi să explorezi prețuirea de sine, să apreciezi 
ceea ce ai în acest moment și să trăiești cu bucu-
rie alături de cei din jur.

 Ca părinte, mindfulness-ul ne ajută să ne 
conectăm profund cu copilul, explorând jocurile 
și viața de zi cu zi cu autenticitate și sinceritate. 
Astfel, ajungem să respectăm individualitatea 
noastră și pe cea a copilului, nu ne impunem idei 
și convingeri, ci dimpotrivă permitem copilului să 
exploreze lumea și să își construiască propriile vi-
ziuni. 

 În relația părinte-copil, prezența conștientă 
înseamnă să te conectezi cu instanța copilului in-
terior, să accesezi și să folosești un limbaj simplu 
și să îți dai voie să fii pentru o clipă partenerul de 

joc al copilului tău, pentru ca mai apoi să explorați 
lumea prin joc și joacă. Starea generală și emo-
țiile trăite în momentele de interacțiune autentică 
cu copilul înseamnă prezența conștientă în care 
te bucuri în aici și acum de timpul petrecut împre-
ună. Important este ca în aceste momente să fii 
conectat cu mintea, trupul și sufletul la activitatea 
în care vă antrenați, iar telefonul, rețelele de soci-
alizare și grijile de zi cu zi pot fi lăsat deoparte, 
astfel încât să nu fi distras. Trăiește fiecare stare 
alături de copilul tău, acceptă-l, înțelege-l, iubește-l 
necondiționat pentru ca el să ajungă să se dezvol-
te armonios și să trăiască starea de prezență în 
relația cu sinele și cu ceilalți. 

 Explorarea prezenței conștiente este esen-
țială în relația părinte-copil și aduce acceptare și 
iubire necondiționată, elemente care devin pilonii 
dezvoltării copilului care va învăța să experimente-
ze starea mindfulness în toate interacțiunile sale 
ulterioare. Copiii învață ceea ce trăiesc!

	 Explorarea	prezenței	conștiente	este	esențială	în	relația	
părinte-copil,	aduce	acceptare	și	iubire	necondiționată,	

aceste	elemente	devenind	pilonii	dezvoltării	copilului	care	va	
învăța	să	experimenteze	starea	mindfulness	în	toate	

interacțiunile	sale	ulterioare.	
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Realitate

 și stereotip
Mediator şcolar Mariana Arcaș

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

 ,,Când ne uităm la omul modern trebuie să 
recunoaștem că el suferă de o sărăcie a spiritului 
care contrastează puternic cu abundența tehno-
logică.Am învățat să zburăm ca păsările,am învă-
țat să înnotăm ca peștii, și nu am învățat încă să 
ne purtăm unii cu alții ca frații și surorile” (Martin 
Luther King)

 Cuvântul stereotip vine din greacă « stereos 
»: dur,  solid și « typos »: amprentă, model. În se-
colul XVIII,  acest termen semnifica o imprimare, 
care putea fi reprodusă într-un mare număr. Sen-
sul figurat fiind o expresie ce o repetăm fără a fi 
supusă unui examen critic.Conform definiţiei din 
Dicţionarul Cambridge, stereotipurile  sunt „o idee 
fixă pe care oamenii o au despre cum este cineva 
sau ceva, în special despre ceva greșit”. 

            Pentru a cunoaște mai bine lumea și lucru-
rile care ne înconjoară, noi recurgem la o activitate 
de categorizare și comparație. A crea stereotipuri 
este o funcție naturală a creierului nostru prin care 
simplificăm realitatea și dezvoltăm răspunsuri au-
tomate la anumiți stimuli.  

            De exemplu cum ați reacționa atunci când 
vedeți în trecere un rrom, sigur vă gândiți că e 
periculos și vă poate ataca, sau  are intenția de 
a vă fura ceva, în cazul unui african- că este ne-
spălat, toți arabii sunt teroriști, iar chinezii arată la 
fel. Astfel stereotipurile creează în mintea noas-
tră un circuit închis care ne împiedică să vedem 
adevărul. Din acest motiv recurgem la un proces 
de categorizare și comparare nejustificată față de 
un anumit grup sau persoană de altă  etnie, reli-
gie, vocație, orientare sexuală, vârstă, gen.  
  

             Psihologii și experții în dezvoltare per-
sonală au studiat fenomenul și procesul prin care 
noi - oamenii ajungem să-i respingem pe cei din 
jurul nostru și în consecință chiar să îi discrimi-
năm. Primele indicii însă le primim din copilărie, 
atunci când copiii conștientizează că aparțin unui 
grup diferit de altele. Diferențele remarcate de ei 
sunt cele legate de identitatea sexuală, aspectul 
fizic, abilitățile mintale sau venitul. Nu ne naștem 
cu prejudecăți ci le preluăm de la părinți, prieteni și 
societatea în care trăim. 

 
             Perpetuarea stereotipurilor negative deter-
mină o perpetuare a discriminării rromilor. În acest 
context, soluția cea mai eficientă o constituie edu-
carea tinerilor în spiritul toleranței și al acceptării 
diversității multiculturale. Stereotipurile ne stag-
nează dezvoltarea propriei personalități, trăim 
conform unor standarde predefinite, ni se oferă 

toată informația pe tavă iar noi luăm totul drept 
adevăr fără să cercetăm sau să experimentăm și 
astfel ajungem să judecăm superficial realitatea. 
Oare nu suntem destul de inteligenți  pentru a în-
țelege faptul că fiecare persoană este diferită și 
posedă un spectru larg de calități atât pozitive cât 
și negative la fel cum nu există doar oameni buni 
și răi?

              Principiul nediscriminării reprezintă un pilon 
important al politicii sociale comunitare, iar ega-
litatea oportunităților indiferent de etnie, religie, 
gen, reprezintă cadrul necesar realizării politicii 
sociale la nivel statal și chiar mondial. 
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Sindromul 
de epuizare 
profesională 

(Burnout) 
și prevenirea lui

        Frecvent auzim în jurul nostru, la tot mai multe 
persoane angajate, că sunt obosite, epuizate, lip-
site de energie. Deși depresia și epuizarea profesi-
onală sunt legate între ele, cea din urmă nu este o 
suferință clinică, dar  prezintă risc crescut de boa-
lă, fără măsuri specifice de prevenție și intervenție.

          A devenit o expresie lingvistică ”sunt foarte 
stresat” de multe ori fără conținut. Dacă ar trebui 
să o explicăm, am avea tendința să considerăm că 
„ a fi stresat” acoperă o întreagă plajă a explicați-
ei, fără a putea exprima comportamente specifice 
expresiei. Dacă uitați tot mai des lucruri pe care 
sunteți convinși  că  le veți reține prin importan-
ța lor pentru voi, dacă aveți  telefonul în mână și-l 
căutați pe toate suprafețele din jur, dacă v-ați băut 
cafeaua și nu vă mai amintiți când, privind cu mi-
rare ceașca goală, dacă vorbiți la telefon și pier-
deți pe moment motivul pentru care ați sunat, deși 
amuzante situațiile, vă ridică un semn de întrebare 
cu privire la cât de epuizați și presați sunteți de 

activitățile pe care le derulați la locul de muncă, 
într-un ritm continuu, susținut și foarte presant.

 
          Prevenția Burnout-ului ține de înțelegerea 
și cunoașterea conținutului și solicitărilor profe-
sionale. Obiectivele pe care le stabilim ar trebui 
adaptate potențialului, limitelor și competențelor 
noastre. Formularea obiectivelor în mod realist, 
stabilirea celor specifice și găsirea modalităților 
de măsurare a rezultatelor pe parcursul realiză-
rii sarcinilor, identificarea zonelor anevoioase, ne 
dau siguranță și ne oferă confort în activitate. În 
condiții de stres, multe persoane au tendința de 
a accelera ritmul de muncă, ceea ce nu e indicat.

         Gândurile pot deveni mai confuze, sau di-
hotomice de tip alb-negru, alerta poate influența 
negativ rigoarea și logica, crescând numărul po-
sibilelor greșeli. Calitatea proceselor de gândire 
poate suferi, omițând aspecte importante sau 

trăgând concluzii eronate, generalizând prin pris-
ma unor lucruri particulare. Acest mod de acțiune 
construiește adevărate cătușe mentale.  De ase-
menea, ghemul de sarcini nediferențiate poate fi 
perceput ca o greutate amorfă ce imobilizează și 
blochează. A lucra întocmindu-ne liste cu activități 
zilnice sau săptămânale poate contribui la relaxa-
rea în muncă. Notarea acțiunilor absolut necesare, 
ierarhizarea lor după urgență, după complexitate, 
situarea pe primele locuri în calendarul zilei a lu-
crurilor neplăcute- toate acestea pot simplifica o 
zi de muncă. 

         Persoanele periclitate de Burnout sunt cele pen-
tru care nu există distincție între maxim și optim. 
Optimul este mijlocul dintre două extreme. Maxi-
mum înseamnă epuizare. Mulți muncesc excesiv 
dintr-o teamă existențială. Alții sunt dependenți de 
muncă, sau munca devine un refugiu al existenței 
lor. Jobul, satisfacerea eu-lui nostru profesional 
joacă un rol important în arhitectura vieții fiecă-

ruia dintre noi. Numai jobul, însă, nu poate aduce 
împlinirea dorită. Chiar dacă profesia e sursa de 
statut, recunoaștere socială, recompensă financi-
ară, nu ne e suficientă. Când ieșim de la serviciu și 
ne îndreptăm spre casă, când introducem cheia în 
broască, apăsăm comutatorul și facem lumină, e 
alegerea noastră să ne trântim epuizați pe fotoliu 
în fața televizorului fără nici un chef, sau să simțim 
bucuria comunicării cu oamenii dragi.

              Depinde de noi cum reușim să economisim 
resurse pentru ca acasă să putem împărtăși din 
momentele zilei, să putem face planuri de week-
end sau pregătiri speciale pentru evenimente deo-
sebite. Calitățile noastre nu sunt măsurate în banii 
câștigați, ci în valoarea care ne e atribuită prin iu-
bire.

Profesor consilier şcolar Delia Petrovai
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu
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Educația 
în fabule I

Material	preluat	din	cartea	Rugăciunea	broaștei,	
vol	II	de	Anthony	de	Mello

 Un om a început să-i administreze dobermanului său 
doze mari de ulei din ficat de cod, întrucât i se spusese că 
acesta este foarte bun pentru câini. În fiecare zi, el lua capul 
câinelui care protesta și-l ținea între genunchi, după care îi 
deschidea cu forța fălcile și îi turna lichidul pe gât.

 Într-o zi câinele a reușit să se elibereze și a luat-o la 
fugă, răsturnând din greșeală sticluța cu ulei. Spre marea sur-
priză a omului, el s-a întors imediat inapoi și a început să lingă 
uleiul de pe podea. Omul și-a dat astfel seama că animalul nu 
protesta împotriva uleiului, ci a metodei prin care i-l adminis-
tra.

- Ce-ți mai fac copiii?
- Amândoi fac foarte bine, mulțumesc.
- Ce vârste au?
- Medicul are trei ani, iar avocatul cinci.

 Familia s-a așezat în jurul mesei de la restaurant, pentru a servi 
cina. Chelnerița a luat mai întâi comanda adulților, după care s-a întors 
către copilul în vârstă de șapte ani.

- Ce dorești să servești? l-a întrebat ea.

Copilul a privit în jur cu timiditate, după care i-a spus:

- Aș dori un hot dog.

Înainte ca femeia să își poată nota comanda pe carnețel, mama băiatului 
s-a grăbit să intervină:

- Nu-i aduce un hot dog. Adu-i friptură cu cartofi prăjiți și sote de morcovi.

Chelnerița a ignorat-o însă complet și l-a întrebat pe băiat:

- Dorești ketchup sau muștar pe hot dog?

- Ketchup.

- Mă întorc imediat, a spus chelnerița și s-a îndreptat către bucătăria loca-
lului.

La masă s-a lăsat o tăcere profundă. Într-un final, băiatul și-a privit părinții 
în ochi și le-a spus:

- Știți ceva? Tanti asta chiar crede că exist!

Micuța Mary stătea pe plajă împreună cu mama ei.

- Mami, pot să mă joc în nisip?
- Nu, dragă, căci îți vei murdări hăinuțele.
- Pot să mă bălăcesc în apă?
- Nu, căci te vei uda și vei răci.
- Pot să mă joc cu ceilalți copii?
- Nu, căci te vei rătăci și nu o să te mai găsesc.
- Mami, îmi cumperi o înghețată?
- Nu, căci nu-ți face bine la gât.

Micuța Mary a început să plângă.
Exasperată, mama s-a întors către vecina de cearșaf 
și i-a spus:

- Pentru numele lui Dumnezeu! Ai mai văzut un 
copil atât de nevrotic?

Profesor consilier şcolar Adrian Beu
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu
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Diferențierea apraxiei 
verbale de alte tulburări  

fonetice
Profesor logoped Claudia Recorean

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

               praxia verbală este o tulburare de limbaj 
care nu apare  în stare pură , apare înso-
ţită de dispraxie bucofaciala, disgrama-

tism, tulburări fonologice, tulburări ale motricită-
ţii fine. Simptomele apraxiei verbale la copii sunt 
următoarele:  tulburări de pronunţie caracterizate 
printr-o  articulaţie inconstantă și inconsecventă , 
tulburări la secvenţierea voluntară a mișcărilor ar-
ticulatorii, tulburări ale prozodiei, apare mimică și 
gestică compensatorie ei, vocalele pot fi  emise cu 
dificultate, poate să apară un limbaj format numai 
din vocale, pot să apară sunete emise fără voce 
sau o voce șoptită sau prea sonoră. 

        Caracteristicile apraxiei verbale sunt mai di-
ficil de diferenţiat faţă de tulburările verbale cu 
etiologie funcţională și faţă de dizartrie. Cauzele 
dizartriei se află în imposibilitatea efectuării la ni-
vel senzoriomotor a mișcărilor implicate în emite-
rea fonemelor pe când în cazul apraxiei verbale 
apare o tulburare la nivelul planificării mișcărilor 
de același tip. O altă caracteristică a dizartriei 
este o limitare a capacităţii musculaturii aparatu-
lui fonoarticulator din cauza existenţei unor parali-
zii,sau modificări de natură patologică a tonusului 
muscular. La apraxia verbală nu apare această 
caracteristică. După Ziegler, dizartria este o ,,tul-
burare a controlului forţei și ritmului mișcărilor de 
pronunţie cât și a întinderii mișcărilor necesare 
pentru realizarea articulatiei.” 
 
 

 În opoziţie , apraxia verbală este definită ca 
fiind o tulburare fonetică de programare a mișcă-
rilor la nivelul producerii fonemelor. Planificarea și 
programarea acestor  mișcări presupune transmi-
terea tuturor informaţiilor de la nivel proprioceptiv 
la ariile corticale specifice care la rândul lor vor 
genera ulterior parametrii mișcărilor de articula-
re. Există presupunerea că ar fi vorba despre o 
ineficienţă a modului în care  aceste arii corticale 
implicate în producerea limbajului procesează in-
formaţiile proprioceptive primite și realizează apoi 
planificarea și programarea mișcărilor necesare 
pentru producerea fonemelor. Dizartriile sunt ca-
racterizate și prin  modificări ale  respiraţiei, vocii, 
articulatiei, ale ritmului verbal și ale prosodiei.          

      În cazul apraxiei verbale la copii în prim pla-
nul tulburării se plasează tulburările articulatorii și 
de prosodie .În tabloul clinic nu apar tulburările de 
voce și respiraţie

Concluzionând putem spune că pentru a vorbi :
1. Gândim cuvintele 
2. Apare planificarea mișcărilor și transmiterea 
informaţiei de la ariile corticale la musculatura 
aparatului fonoarticulator pentru stabilirea ordinii 
producerii fonemelor 
3. Executăm mișcările articulatorii 

 Dacă apare o deficienţă la 
nivelul 2.vorbim despre apraxia 
verbală , dacă apare la nivelul 3 
este o dizartrie. 

 La mulţi autori simptome-
le caracteristice apraxiei verbale 
la copii diferă. În concluzie nu 
toate simptomele care sunt de-
scrise în literatura de specialita-
te trebuie să existe , dar totodată 
nu există nici un simptom exclu-
siv pentru apraxia verbală.

 Alţi autori consideră 
apraxia verbală că fiind un sin-
drom , care cuprinde mai multe 
simptome.Ozanne interpretează 
apraxia verbală la copii că fiind 
un sindrom de ,,multideficit”care 
are un nucleu în planul progra-
mării fonetice însoţit de efecte 
cumulative a deficitelor la nivelul 
planificării fonologice și a con-
trolului orofacial.

         În viitor este necesar la nivel 
internaţional intensificarea cer-
cetării pentru a putea fi clarificat 
acest complex de tulburări. În 
domeniul diagnosticării apraxiei 
verbale la copii sunt în prezent 
puţine modalităţi sistematice de 
diagnostic care să fie concepute 
special  pentru această tulbura-
re. După părerea mea ar trebui 
pornit de la evaluarea limbaju-
lui expresiv, spontan.     Singu-
rul instrument de diagnosticare 
standardizat este ,,Verbal Mo-
tor Production Assesstment for 
Children(VMPAC)”.   

           Intervenţiile terapeutice 
în cazul apraxiei verbale la copii 
trebuie să se bazeze pe principiul 
care stă la baza învăţării proce-
sării mișcărilor articulatorii , dar 
și pe cel al învăţării asociative , 
având la baza un program tera-
peutic putrernic structurat care 
să implice o frecvenţa mare a re-
petiţiilor. Procesele de feed-back 
în care este implicată percepţia 
auditivă, vizuală ,tactilă și tactil-
kinestezică susţin învăţarea emi-
terii fonemelor atât izolat cât și 
în context coarticulator.

 ,,Gura mea nu vrea să lu-
creze împreună cu creierul meu” 
descrie Keith, un băiat în vârstă 
de 13 ani diagnosticat cu apra-
xie verbală, ceea ce mulţi copii 
cu această tulburare trăiesc. 

	 Simptomele	apraxiei	verbale	la	copii,	prezentare	paralelă	dizartrie	–apraxie	verbală	,	concluzii	
şi	bazele	demarării	terapiei	în	cazul	apraxiei	verbale	la	copii.

Bibliografie:
  1.Hall şi colaboratorii,(1993)
Developmental apraxia of 
speech:Theory and clinical prac-
tice,Austin,Pro-Ed        
   2.Dannenbauer,F.M.(2000)Prob-
leme fur Differenzialdiagnoze 
von verbaler Entwickelungsaprax-
ie,Der Sprachheilpadagoge.
   3.Schulte-Mater,A.(2001)
Verbale Entwicklungsdispraxie, 
Lehrbuchder Sprachheilpeda-
gogik und Logopadie,Bd.2,Stutt-
gard,Kohlham
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Dr. Marius-Gabriel Decean
Spitalul de Psihiatrie Pediatrică “Dr. Gheorghe Preda“, Sibiu

	 Tulburarea	hiperkinetică	cu	deficit	de	atenţie	(ADHD)	reprezintă	
una	dintre	cele	mai	frecvente	probleme	întâlnite	în	patologia	copiilor	
de	vârstă	şcolară	şi	nu	numai.	Într-o	mare	proporţie	tulburarea	se	

transmite	genetic,	iar	acest	lucru	devine	evident	în	momentul	în	care	
unul	dintre	părinţi	admite	faptul	că	în	copilăria	lui	prezintă	multe	

dintre	caracteristicile	tulburării.

Cuvinte	cheie:	deficit		de	atenţie,	cauză,	copil,	şcoală,vârstă

Din ce cauză este copilul meu așa?
 Aceasta este una din întrebările pe care părintele unui copil cu ADHD mi-o adresează, iar răspun-
sul nu este deloc ușor. ADHD-ul are o mulţime de cauze, însă din păcate în acest moment al cercetărilor 
nu se poate preciza cu exactitate o anumită cauză. Într-o mare proporţie tulburarea se transmite gene-
tic, iar acest lucru devine evident în momentul în care unul dintre părinţi admite faptul că în copilăria 
lui prezintă multe dintre caracteristicile tulburării. Există numeroase teorii care încearcă să identifice 
o posibilă cauză ale acestei tulburări iar pe scurt acestea se referă la diferite modificări de la nivelul 
creierului, modificări ale diverșilor mediatori cum ar fi dopamina, serotonina, noradrenalina.

 Totuși, în articolul de faţă aș dori să trec în revistă câteva cauze ale acestei tulburări, cauze 
care în mare parte pot fi modificate printr-o educaţie adecvată a populaţiei.

 • fumatul matern atât pe perioada sarcinii cât și expunerea după naștere la fumat; se pare chiar  
   că riscul unui copil de a avea ADHD este mai mare la copiii femeilor care fumează;
 • consumul băuturilor alcoolice în timpul sarcinii poate duce la apariţia sindromului fetal alcoo-
lic, sindrom asociat cu deficitul de atenţie, hiperactivitatea și impulsivitatea;
 • diferite boli metabolice ale mamei cum ar fi diabetul zaharat;
 • stresul matern a fost de asemenea incriminat ca un factor cauzal al tulburării;
 • copiii născuţi prematur sau cu greutate mică la naștere (între 1500-2500 g) au un risc mai   
   mare de a face ADHD;
 • femeile care au complicaţii în timpul sarcinii sau la naștere au un risc mai mare de a avea   
   copii cu ADHD;
 • familiile cu un singur părinte;
 • carenţe în educaţia mamei;
 • familiile numeroase;
 • statutul socio-economic precar al părinţilor.

 Au fost incriminate și alte cauze posibile ale acestei tulburări cum ar fi intoxicaţia cu zinc, con-
sumul aditivilor alimentari sau al zahărului, consumul coloranţilor alimentari, însă studiile efectuate nu 
au confirmat cu exactitate rolul acestora.

 Important de reţinut este faptul că nu se poate stabili o cauză exactă a acestei tulburări 
pentru un anumit copil. Există factori care cauzează această tulburare şi care din păcate nu pot 
fi modificaţi, însă alţi factori cu siguranţă pot fi modificaţi. Probabil nu există părinţi ai unui co-
pil cu ADHD care să nu se simtă vinovaţi şi care să nu se întrebe dacă nu cumva ei sunt de vină 
pentru simptomatologia propriului copil.

 Rolul specialistului este şi acela de a explica într-un mod clar, concis şi la obiect posibi-
lele cauze ale acestei tulburări, încercând totodată să atenueze sentimentele de vinovăţie ale 
părinţilor.

Câteva cauze ale
ADHD-ului



36 37

 Tulburări de  conduită 
- o problemă 

de permanentă 
actualitate

 Dincolo de obrăznicia copilului sau de 
răzvrătirea adolescentului, caracterul extrem al 
acestor comportamente poate duce la încălcarea 
așteptărilor sociale corespunzătoare vârstei copi-
lului. 
 Actele antisociale, infracțiunile, dacă nu re-
prezintă un pattern stabil și repetitiv, nu fac parte 
din aceste tulburări.
Evaluarea prezenței unei tulburări de conduită tre-
buie să ia în considerare următoarele:
• Nivelul dezvoltării copilului, deoarece, anumi-
te comportamente (minciună, furt) trebuie să fie 
conștient manifestate, cu scop, deliberat, astfel nu 
se pot aplica sub vârsta de 9-10ani;
• Modelul de trai al mediului din care provine;
• Uneori nu cunosc alternative, cu alte cuvinte pen-
tru ei reprezintă un mod de viață;
• Posibila existență a unei afecțiuni psihice, orga-
nice, neurologice cu afectare psihică.
 Exemple de comportamente pe care se ba-
zează acest diagnostic – tendințe excesive spre 
bătaie, atitudine sfidătoare, minciuni repetate, fur-
turi, absenteism școlar, fuga de acasă, izbucniri 
colerice intense și severe, comportament provo-
cator-sfidător, nesupunere persistentă, severă, 
cruzime față de animale sau oameni.
 Durata comportamentului inadecvat trebu-
ie să fie de min. = 6luni pentru a fi luat în conside-
rare pentru diagnostic.  

ETIOLOGIE
• Factori biologici-genetici - sunt factori de risc,
• Factori psihologici – tulburări de învățare, deficit 
de concentrare a atenției, hiperactivitatea, dificul-
tăți de a-și controla emoționalitatea,deficitele neu-
ropsihologice,dificultățile de coping, sunt frecvent 
asociate,
• Factori  sociali și familiali - comunicare, relațio-
nare familială deficitare, tulburări de personalitate 
antisocială la unul din părinți, abuz, comportamen-
te inadecvate ale părinților, carențe educaționale, 
mediatizarea violenței la TV, dezavantaje socioe-
conomice.

FORME
1. TULBURAREA DE CONDUITĂ LIMITATĂ LA CON-
TEXT FAMILIAL –implică un comportament agre-
siv, disocial, limitat la domiciliu și la interacțiunea 
cu membrii familiei de origine, apar în contextul 
unor perturbări marcate a relațiilor cu familia sau 
cu unul din membrii familiei,

2. TULBURAREA DE CONDUITĂ NESOCIALIZATĂ 
– este o combinație a comportamentului inadec-
vat cu lipsa de integrare într-un grup de copii de 
aceeași vârstă, relațiile cu adulții fiind și ele distor-
sionate, la acestea asocindu-se rezistență și nesu-
punere față de autoritate; se manifestă în special 
la școală.

3. TULBURAREA DE CONDUITĂ SOCIALIZATĂ – 
comportamentul disocial, agresiv ce apare la indi-
vizi bine integrați într-un grup de aceeași vârstă, cu 
preocupări și interese similare.

4. TULBURAREA OPOZIȚIONAL SFIDĂTOARE (CU 
PROVOCARE)- comportament persistent nega-
tivist, ostil, sfidător, provocator, în afara limitelor 
normalului pentru vârstă, context sociocultural, ce 
nu include agresivitate sau încălcarea drepturilor 
altora. Este specifică copiilor mai mici (9-10 ani, 
se poate complica ulterior cu celelalte tipuri.

 Frecvent conduitele deviante se asociază 
cu tulburări emoționale, manifestările întrunind cri-
teriile de diagnostic pentru ambele afecțiuni. Cea 
mai frecventă este TULBURAREA DE CONDUITĂ 
DEPRESIVĂ, în care, comportamentul inadecvat 
maschează simptomatologia depresivă (tristețe, 
pierderea interesului și plăcerii pentru activități 
uzuale, autoblamare, lipsa stimei de sine și a spe-
ranței, tulburări de somn și alimentare,furie pentru 
starea sa și pentru faptul că nu este înțeles), deter-
minând interpretarea și atitudinea greșită a celor 
din jur (respingere și încadrarea eronată într-o altă 
categorie de afecțiuni).
Alte simptome emoționale persistente, marcate 
asociate pot fi – anxietate, obsesii, compulsii, fo-
bii, depersonalizare, derealizare,...

TRATAMENT
 Din păcate, nu există formule de tratament 
eficace în tulburarea de conduită.
Sunt eficace intervenția precoce și prevenția.
Abordarea terapeutică trebuie să reflecte nevoile 
de dezvoltare ale copilului, de aceea este necesa-
ră diferențierea pe grupe de vârstă a tehnicilor de 
intervenție asociate cu consilierea familiei.
  Medicația administrată nu are decât rol 
simptomatic de a reduce temporar intensitatea 
manifestărilor, de a regla, tot temporar reactivita-
tea emoțională, cu excepția tulburărilor de condu-
ită depresive și au efect doar dacă se modifică și 
condițiile de apariție și cele de întreținere.
Internările repetate în serviciile de psihiatrie  și 
psihiatrizarea acestor tulburări, ca și solicitările 
repetate de a institui tratamente medicamentoase 
pentru aceste afecțiuni cu cauzalitate în principal 
socială și educațională, nu fac decât să întrețină și 
să intensifice manifestările nedorite și să decline 
responsabilitatea asupra altora.

 DEFINIȚIE – sunt un pattern repetitiv și persistent de conduită  disocială, agresivă sau    
  sfidătoare (cf. ICD 10).

Dr. Angela Muntean
Spitalul de Psihiatrie Pediatrică “Dr. Gheorghe Preda“, Sibiu



38 39

Profesor consilier şcolar Corina Stan
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

	 Este	evidentă	creșterea	incidenței	comportamentelor-	problemă	ale	preșcolarilor/	elevilor	în	me-
diul	școlar.	Situațiile	de	violență	școlară,	de	intimidare,	de	inadaptare	la	mediul	școlar	au	devenit	tot	mai	
numeroase	în	rapoartele	de	specialitate.	Gestionarea	acestor	situații	este	o	adevărată	provocare	pentru	
cadrele	didactice,	pentru	părinți	și	chiar	pentru	preșcolarii/	elevii	implicați	în	astfel	de	comportamente.

 Preșcolarul, sau elevul este definit în pe-
dagogia modernă ca fiind un participant ,,activ” la 
procesul didactic desfășurat la grupă sau la clasă.  
Preșcolarul/ elevul este autentic, spontan, prezent 
și reactiv  în procesul instructiv- educativ susținut 
de cadrul didactic.

 Din complexitatea personalității, în formare, 
a fiecărui preșcolar/ elev, comportamentul  repre-
zintă latura direct observabilă, spontan exprimată 
și relativ ușor de interpretat. Acesta oferă sufici-
ente informații cadrului didactic despre  starea, 
trăirile, gândurile  preșcolarului/ elevului respectiv, 
într-un anumit context educațional. Observarea di-
rectă a comportamentelor  preșcolarilor/ elevilor 
aduce primul set de informații  cadrului didactic , 
este un ,,feed-back” imediat, semnificativ și util în 
gestionarea actului educațional.
 
 Comportamentul fiecărui individ este ex-
presia cumulată a posturii, mimicii, reacțiilor de 
mișcare/ repaus, care poate fi sau nu însoțită de 
cuvinte sau explicații argumentative.
Studii de specialitate recente au confirmat o ten-
dință evidentă a generațiilor actuale de preșcolari/ 
elevi de a adopta deseori comportamente neadec-
vate în context educațional. Gestionarea eficien-
tă a comportamentelor  preșcolarilor/ elevilor în 
mediul școlar devine o adevărată provocare pen-
tru cadrele didactice și pentru părinții implicați în 
relația elev-școală-părinte.
  
 Consecințele implicării sau indiferenței pe 
termen lung asupra gestionării comportamentelor 
problematice ale  preșcolarilor/ elevilor în context 
educațional, asupra motivației și performanțe-
lor școlare, precum și asupra integrării sociale a 
acestor copii vor deveni tot mai severe.
 
 Comportamentele neadecvate  ale  pre-
școlarilor/ elevilor în mediul școlar pot lua diver-
se forme de manifestare: absenteism, dezinteres 
școlar, violență școlară, intimidarea celorlalți, ne-
respectarea regulamentului intern școlar, ignora-
rea/ încălcarea regulilor grupului - clasă, ignorarea 
cerințelor privind demersul actulului educațional 
al cadrului didactic. Toate acestea au ca efecte 
integrarea cu dificultate a  preșcolarului/ elevului 
în grupă/ clasă/ unitate școlară, afectarea calită-
ții actului didactic la grupă/ clasă, scăderea per-

formanțelor școlare, apariția comportamentelor 
deviante și, uneori, punerea în pericol a integrității 
fizice a acestuia.
 
 Perry a fost primul specialist din domeniul 
educațional care, în 1908,  a subliniat importanța 
climatului educațional în învățare. Aș spune că, 
acele aspecte care definesc climatul educațional 
realizează și mențin colaborarea, comunicarea, 
elevul fiind  beneficiar și participant activ, impli-
cat, învață cu plăcere și devine motivat intrinsec 
pentru învățare. După Cohen, J. (2006), climatul 
educațional cuprinde aspecte ce țin de modul de 
organizare a spațiului/ locațiilor, amenajarea lor 
special acolo unde se desfășoară activitățile la 
grupă/ clasă. Este motivant pentru învățare atunci 
când există un număr limitat de preșcolari/ elevi în 
grupă/ clasă. Aspecte ce țin de curățenie, lumino-
zitate, zgomot, temperatură, asigurarea resurselor 
educaționale, toate influențează implicarea și în-
vățarea preșcolarilor/ elevilor. Siguranța fizică și 
emoțională, în raport cu violența fizică sau intimi-
darea, respectiv percepția copiilor, cadrelor didac-
tice, și, nu în ultimul rând, percepția părinților des-
pre modul în care instituția școlară asigură acest 
important aspect al siguranței în mediului școlar 
influențează pozitiv dezvoltarea socială și emoți-
onală, cognitivă și echilibrarea comportamentelor 
de răspuns la mediu ale preșcolarilor/ elevilor. Ca-
litatea instruirii, satisfacerea așteptărilor preșco-
larilor/ elevilor și ale părinților acestora cu privire 
la calitatea actului educațional va asigura perfor-
manțe școlare ridicate. Colaborarea, comunicarea 
la diferite  niveluri: profesor - elev, profesor - profe-
sor, profesor - părinte, valorizarea opiniilor, impli-
carea în procesul decizional vor asigura un climat 
educațional pozitiv. Sentimentul de apartenență al 
preșcolarilor/ elevilor, convingerea acestora că fac 
parte dintr-un grup mai mare și mai important de-
cât propria persoană este asociat cu absenteism 
școlar scăzut, cu probleme de comportament și/ 
sau emoționale mai puține. Regulile/ regulamen-
tele/ normele existente la nivelul fiecărei unități de 
învățământ nu sunt întotdeauna bine înțelese de 
către partenerii educaționali. Uneori aceste reguli 
sunt prea mult interpretate sau nu sunt clare, al-
tele sunt prea rigide și nu permit excepții atunci 
când ar fi cazul. Un mediu bine structurat, cu ex-
pectanțe clar exprimate privind comportamentul 
cadrelor didactice

O ANALIZĂ A 
COMPORTAMENTELOR

 (NE) DORITE
ÎN MEDIUL ȘCOLAR
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și al copiilor , promovează sentimentul de siguran-
ță, control și de predictibilitae. Acesta va determi-
na mai puține incidente, comportamente indezira-
bile și inadaptări în mediul școlar. În unitățile de 
învățământ nu ar trebui să primeze doar dezvol-
tarea abilităților cognitive și transmiterea de cu-
noștințe; un rol esențial în dezvoltarea socială și 
emoțională a copiilor o are transmiterea de valori 
etice, a unor norme de comportament și de atitu-
dine. Implicarea părinților preșcolarilor/ elevilor ca 
factori de decizie cu privire la opțiunile educațio-
nale ale copiilor lor, în activități la grupă/ la clasă, 
va asigura tuturor partenerilor educaționali (cadre 
didactice - preșcolari/ elevi- părinți) un sentiment 
de siguranță emoțională, de apartenență și de con-
trol al mediului educațional. Toate aceste aspecte 
vor contribui la prevenirea/ diminuarea comporta-
mentelor problematice ale preșcolarilor/ elevilor 
în mediul școlar.
 
 Și totuși, statisticile din ultimii ani arată o 
creștere a incidențelor comportamentelor inadec-
vate ale preșcolarilor/ elevilor în mediul școlar. O 
provocare pentru cadrele didactice care doresc un 
act educațional eficient, desfășurat în bune con-
diții, o provocare pentru părinții care dorec sigu-
ranța fizică, emoțională și performanța școlară a 
preșcolarului/ elevului, o provocare pentru preșco-
larul/ elevul însuși care dorește să transmită ceva 
și are nesiguranța că va fi bine înțeles/ sprijinit în 
demersul său, mai mult sau mai puțin adecvat și 
conform normelor mediului școlar.

 De ce apar aceste comportamente ale pre-
școlarilor/ elevilor în mediul școlar? Este evident 
faptul că elevii care manifestă probleme de com-
portament și disciplină atrag cel mai mult atenția 
cadrului didactic, deoarece aceste comportamen-
te interferează cu activitățile de învățare. Cadrul 
didactic va interveni imediat la aceste comporta-
mente indezirabile cu atenționări verbale, exclu-
dere, scăderea notei la purtare, etc. De cele mai 
multe ori, efectul nu este cel așteptat, comporta-
mentele se vor repeta, sau se vor accentua, pentru 
că intervenția nu ține cont de factorii care determi-
nă aceste comportamente. O analiza funcțională 
a fiecărui comportament indezirabil este necesa-
ră. Aceasta va presupune identificarea scopului 
comportamentului problematic. De ce, cu ce scop 
preșcolarul/ elevul se comportă astfel? Ce dorește 

el să evidențieze? Ce dorește el să obțină? Ce do-
rește el să evite? Acest demers de analiză funcți-
onală a comportamentului preșcolarului/ elevului 
o poate face cadrul didactic sau , la nevoie, în co-
laborare cu profesorul consilier școlar. Este foarte 
important să fie corect identificate aspectele, si-
tuațiile care preced și determină comportamentul 
- problemă, să fie relevat scopul, funcția pe care 
o are comportamentul respectiv și consecințele, 
ceea ce se obține în urma manifestării acestuia.  

 Odată identificate toate aceste aspecte, va 
fi posibilă modelarea comportamentală: 
1 - fie prin obținerea scopului cu alte comporta-
mente adaptative; 2 - fie prin evitarea situațiilor 
declanșatoare ale comportamentului- problemă; 
3 - fie prin întărirea comportamentelor dezirabile, 
adaptative.
 Scopurile, motivațiile, situațiile în care apar 
comportamente - problemă ale preșcolarilor/ ele-
vilor pot fi: obținerea atenției cuiva, evitarea unor 
situații/ persoane, dorința de răzbunare sau de ob-
ținere a dreptății dintr-un conflict, acceptarea sau 
afilierea la un grup, dorința de dominare sau con-
trol a acestora, expresia sinelui, propriei identități, 
accesul la recompense sau privilegii, etc.

 Analiza comportamentului- problematic 
face posibilă întocmirea unui plan de intervenție 
care să vizeze fie formarea unor noi comporta-
mente adecvate, prin învățare, fie motivarea pre-
școlarului/ elevului pentru manifestarea com-
portamentelor dezirabile, prin recompensarea 
acestora. Acest demers nu este deloc facil. Se 
impune implicarea unei întregi echipe în modela-
rea acestor comportamente dezirabile și adaptati-
ve ale preșcolarilor/ elevilor. Este nevoie în primul 
rând, de participarea activă a preșcolarului/ elevu-
lui, de implicarea și motivația lui pentru schimbare. 
Este nevoie de tot sprijinul părinților acestora, care 
să asigure întărirea, consecvența și continuitatea 
demersurilor, susținerea copiilor lor. Este nevoie 
de tot corpul cadrelor didactice care lucrează cu 
preșcolarii/ elevii respectivi la grupă/ clasă. Este 
nevoie de sprijinul și implicarea profesorilor con-
silieri școlari în elaborarea planului de intervenție 
și în punerea lui în aplicare, în evaluarea periodică 
a rezultatelor și în monitorizarea comportamente-
lor. Dar, mai ales, este nevoie de multă DĂRUIRE, 
RĂBDARE, CONSECVENȚĂ ȘI PROFESIONALISM!
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Factori implicați în 
comportamentul

 de bullying 
la adolescenți
Profesor consilier şcolar Daniela-Ancuța Teleşpan

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

 Bullying-ul reprezintă o formă de violență 
psihologică și fizică, comportament intenţionat 
prin care se vizează producerea de prejudicii (răni-
re, distrugere, alte daune) unor persoane, cu diferi-
te cauze  prin care se determină  apariția a noi for-
me de violență; numărul cazurilor de bullying din 
școală sunt în creștere. Se solicită  dezvoltarea de 
noi tipuri de strategii de prevenție. Olweus (1999) 
consideră „bullying-fenomen-ul” ca fiind caracte-
rizat pe baza a trei criterii: (1) un comportament 
de agresiune sau acţiune prin care se face rău 
intenţionat; (2) un comportament care persistă 
în timp; (3) relaţiile interpersonale sunt caracteri-
zate prin dezechilibru de putere. Comportamentul   
de bullying  se poate  manifesta fără provocare și 
acţiunile negative pot să apară prin contact fizic, 
gesturi obscene, cuvinte, excludere dintr-un grup.
Comportamentul  de bullying direct se caracteri-
zează prin toate tipurile de agresivitate verbală/ 
fizică: lovituri, bătăi, jigniri, ameninţări, porecle, in-
sulte. Comportamentul de  tip bullying indirect se 
referă la aspecte ale izolării sociale: ignorare, bâr-

fa, excludere. Agresivitatea de tip direct este mai 
frecvent întălnită la băieţi și cea indirectă la fete. 
Bullying-ul se centrează mult spre lupta de putere 
între indivizi, fie băieți fie fete. Victimele  bullyin-
gului sunt cei care nu pot să facă față agresiunii, 
predispunând adesea spre depresie și instalarea 
stimei de sine scăzute. Agresorii de tip „bullying” 
sunt  persoane care nu primesc, sau nu consideră 
că primesc, suficientă atenţie, persoane care do-
resc să iasă în evidenţă sau să braveze și acţio-
nează în mod conștient.

 Stima de sine și bullying
 În studierea stimei de sine a elevilor și a le-
găturilor acesteia cu bullying  s-a observat că per-
soanele cu stimă de sine scăzută sunt victimele 
cele mai frecvente ale agresiunii de tip bullying, 
dar și că stima de sine scade ca urmare a unui 
episod de tip bullying. Numeroase studii referitoa-
re la victimele bullying-ului au demonstrat relații 
intre stima de sine scazută și statutul de victima. 
S-a observat că nivel stimei de sine al victimelor 

era mai scazut în situația victimelor comparativ cu 
toate celelalte situații. Alte cercetări au stabilit că 
cei care s-au autoevaluat ca agresor și victimă au 
stima de sine globală mai scăzută decât cei care 
s-au evaluat doar ca agresor. Bulach et al. (2003)  
realizează un studiu cu privire la relațiile dintre sti-
ma de sine și intensitatea experienței de agresiu-
ne în urma trăirii agresiunii de tip bullying în cazul 
unor elevi cu vârste cuprinse între 10-16 ani arată 
că  elevii cu stimă de sine scăzută au mai des sta-
tul de victimă și că intensitatea evenimentului trăit 
este mai crescută decât în cazul victimelor cu sti-
mă de sine crescută.
 
 Autonomia personală și bullying
  Autonomia personală  se definește ca „tră-
sătură de personalitate ce se referă la abilitatea  
de autodeterminare a persoanei, la capacitatea de 
a lua decizii  singur cu privire la  situațiile din pro-
pria viaţă precum și la abilitatea sa de a transpu-
ne în practică aceste decizii, respectând  iniţierea, 
organizarea acțiunii, supervizarea și reorganizarea 
acţiunilor proprii în lipsa controlului unor forţe ex-
terne și a unor constrângeri prin evaluarea opţiu-
nilor existente. Majoritatea studiilor referitoare la  
caracteristice personale care ar trebui dezvoltate 
adolescenților pentru a nu se implica în compor-
tamente de agresiune, au subliniat autonomia 
personală a adolescenților ca principal predictor 

al neimplicării în comportamente de bully/victim. 
Deși strâns legată de stilul parental dezvoltarea 
autonomiei personale în cadrul școlar presupu-
ne internalizarea valorilor și dezvoltarea proprii-
lor principii, scăderea influenței grupului asupra 
propriului sistem de valori și încrederea în propri-
ile capacități; înseamnă mai ales cunoaștere și 
acceptarea propriei identități, puterii  astfel încât 
adolescenții cu autonomie personală ridicată nu 
simt nevoia de a agresa pe alții pentru a-și demon-
stra puterea și nici nu sunt percepuți ca niște „po-
sibile victime” de către ceilalți. Iată deci motivul 
pentru care majoritatea programelor de reducere 
a comportamentelor bully-victim au ca punct cen-
tral dezvoltarea autonomiei personale. Mesajele 
primite de subiect de la cei din jur de-a lungul vieţii, 
în legătură cu ceea ce este el ca persoană, influ-
enţează calitatea și nivelul stimei de sine și al au-
tonomiei personale. Feedback-urile predominant 
pozitive se asociază cu creșterea stimei de sine, 
în vreme ce mesajele sau feedback-urile negative 
mai ales ca urmare a unui episod de agresiune  
contribuie la diminuarea stimei de sine. În nucleul 
stimei de sine intră nu doar modul de autoevalua-
re (autoevaluările și judecățile emoționale despre 
sine), ci și evaluările constante pe care le fac cei 
din jur (imaginea persoanei în ochii celorlalţi, inte-
riorizarea opiniilor celor din jur). 

	 Pornind	de	la	scopul	mai	larg	de	construire	a	unor	intervenţii	eficiente	pentru	
reducerea	comportamentelor	de	bullying	în	școală,	articolul	de	faţă	prezintă	factori	
care	pot	explica		comportamentul	de	agresiune	și	de	victimizare	în	cadrul	situațiilor	
de	tip	bullying.	Cunoaşterea	acestora	va	permite	calibrarea	intervenţiilor	psihologice	

destinate	acestor	programe	de	intervenție	psihologică		în	școală.
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NOȚIUNEA DE ÎNVĂŢARE
Profesor consilier şcolar Mădălina Carmen Badea

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

 Învăţarea reprezintă „una din cele două 
modalităţi fundamentale (alături de alăptare), de 
echilibrare cu mediul extern, complex și constă în 
acumularea de experienţă socială și individuală 
(nouă)”. (Șchiopu, 1997). Putem afirma că învăţa-
rea este o noţiune extrem de complexă, aceasta 
fiind de-a lungul anilor obiectul de cercetare pen-
tru specialiști din diverse domenii de activitate: 
psihologi, sociologi, fiziologi, biologi, matemati-
cieni. În cadrul psihologiei ca știinţă, învăţarea se 

distinge de termenul de vorbire, fiind o noţiune 
mai abstractă. În acest sens, după A.N. Leontiev 
„învăţarea este procesul dobândirii de către fiin-
ţa vie a experienţei individuale de comportare”. 
(Cosmovici, 1996). Învăţarea înseamnă asimila-
re, achiziţie și are un conţinut foarte amplu și di-
vers: concepte, relaţii, coduri, operaţii și structuri 
cognitive, atitudini, conduite și comportamente 
sociale, modalităţi de acţiune, reacţii, sisteme de 
valori. Totul poate fi învăţat dar este necesar să 

facem diferenţa între posibilitate și realitate de-
oarece există limite psihofiziologice ale organelor 
de simţ, există limite sociomateriale iar uneori nu 
este necesar ca totul să fie asimilat (de exemplu 
vom învăţa comportamente sociale dar vom face 
tot posibilul ca elevii să nu înveţe comportamente 
antisociale). Învăţarea este legată de modificarea 
comportamentului și are un pronunţat caracter 
adaptativ, finalitatea acesteia fiind o mai bună 
adaptare la mediu, o mai eficientă dezvoltare psi-
hică în vederea obţinerii unor performanţe. 

 Golu, Zlate, și Verza (1991) sunt de părere 
că învăţarea realizată în cadrul activităţii educati-
ve are mai multe particularităţi, printre care: este 
realizată într-un cadru instituţionalizat, fiind regle-
mentată de legi, norme, metodologii, regulamente, 
planuri-cadru și programe școlare; este dirijată din 
exterior, tendinţa fiind să devină autodirijată (la 
adolescenţi); are un caracter secvenţial care pre-
supune parcurgerea, cu ajutorul operaţiilor gândi-
rii, unor etape de predare, de învăţare, de evaluare; 
este mijlocită prin relaţiile existente între profesori 
și elevi (de comunicare, perceptive, de influenţă) și 
are un pronunţat caracter de informare și formare. 

 Din perspectiva psihologiei cognitive în-
văţarea constituie rezultatul a patru parametrii 
fundamentali care mobilizează cunoștinţele, și 
anume: acţiunea subiectului, necesitatea unui de-
zechilibru, trecerea la o activitate interiorizată și 
conștientizarea strategiilor și procedeelor precum 
și a funcţionării sale. În situaţia de învăţare exis-
tă câteva paradigme de la care ar trebui să por-
nească un cadru didactic: intuiţia care presupune 
trăirea învăţării, aprofundarea temei și poate duce 
la dirijarea implicită; transmiterea mesajului care 
se poate face direct sau indirect; exerciţiile siste-
matice care sunt coordonate de către profesor și 
au rolul de a dezvolta priceperile și deprinderile; 
explorarea liberă în cadrul căreia profesorul are rol 
de a sprijini elevii în formularea corectă a proble-
melor în vederea identificării soluţiilor existente și 
creaţia care poate apărea în diverse domenii, de 
la literatură la artă, și în cadrul căreia cadrul di-
dactic are rolul de a o stimula și de a o lăsa să 
se dezvolte. Valorificarea învăţării, după opinia lui 
Nyhan (1991), se realizează numai prin procesul 
modificărilor comportamentale care pot avea loc 
doar dacă la cei în cauză se constată competenţe 

de învăţare, respectiv dacă cunosc modalităţi în 
care pot învăţa mai bine, dacă pot să aprecieze ce 
performanţe au și ce modalităţi de îmbunătăţire 
a acestora există, dacă sunt responsabili faţă de 
propria lor dezvoltare, dacă au o motivaţie intrin-
secă pentru învăţare și au capacitatea să le evalu-
eze, dacă știu și înţeleg să înveţe din greșelile pe 
care le fac; dacă sunt deschiși și au încredere faţă 
de cei din jur, dacă sunt capabili să ofere lecţii de 
viaţă oricând și dacă investesc în propria formare 
și dezvoltare.

 O scurtă trecere în revistă a teoriilor învă-
ţării ne demonstrează complexitatea acestui con-
cept, care a fost studiat de o serie de oameni de 
știinţă și care a fost abordat în mod diferit de-a 
lungul timpului. Dintre aceștia amintim: I.P. Pavlov, 
E. Thorndike, J. Watson, E. Tolman, B.F. Skinner, J. 
Bruner.

 Una dintre primele teorii ale învăţării este 
cea a lui Pavlov, conform căreia: „învăţarea n-ar 
constitui decât un lung șir de reflexe condiţiona-
te” (Cosmovici, 1996). După opinia savantului rus, 
care a realizat o lungă serie de experimente, refle-
xele necondiţionate sunt cele care asigură adap-
tarea unei persoane la stimulii din mediul înconju-
rător care acţionează asupra organelor senzoriale 
iar reflexele condiţionate sunt legături care pot 
apărea sau nu între stimulii din mediul înconjură-
tor care acţionează asupra organelor senzoriale 
și anumite acţiuni ale organismului. Astfel, după 
Pavlov învăţarea era considerată o substituire de 
stimuli, iar factorii principali ai învăţării erau întări-
rile aplicate subiectului, imitaţia și curiozitatea lui. 
Deși fiziologul rus a obţinut rezultate importante, 
acesta a pierdut din vedere cât de complex este 
actul de învăţare. Necunoscând activitatea lui Pa-
vlov, americanul Thorndike a efectuat cercetări 
asupra învăţării în același timp cu savantul rus. 
Acesta a stabilit „legea efectului”, pe care Cosmo-
vici (1996) o exprimă astfel: „când o legătură este 
însoţită sau urmată de o satisfacţie, ea se întăreș-
te; dimpotrivă dacă este în relaţie cu o stare de in-
satisfacţie – ea slăbește”. O altă lege identificată 
de psihologul american este cea a „exerciţiului” 
care se referă la faptul că repetarea încercărilor re-
ușite duce la consolidarea învăţării. Spre deosebi-
re de savantul rus, Thorndike a subliniat existenţa 
învăţării bazate pe „substituirea de 

	 Articolul	descrie	noțiunea	de	învățare	și	o	scurtă	trecere	în	revistă	
a	teroriilor	învățării.	Sunt	amintite	câteva	definiții	ale	învățării	precum	și	

cum	a	fost	abordată	de	I.P.	Pavlov,	E.	Thorndike,	J.	Watson,	E.	Tolman,	B.F.	
Skinner,	J.	Bruner.
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reacţii” respectiv înlocuirea unei încercări cu alta, 
având la bază formarea de conexiuni în creier, 
această legătură fiind cunoscută sub numele de 
„conexionism”. Watson a fost adeptul unei psiho-
logii a comportamentului (behaviorism) și a cla-
rificat viziunea acesteia. Psihologul american a 
descris învăţarea ca fiind o succesiune de reflexe 
condiţionate și a susţinut cu convingere că psiho-
logia poate deveni știinţă dacă obiectul principal 
al acesteia ar fi comportamentul deoarece acesta 
poate fi măsurat, testat și implicit perceput. Deși 
toate aceste teorii au deschis calea spre clarifi-
carea noţiunii de învăţare, experienţele ulterioare 
le-au infirmat și au arătat că învăţarea, chiar și în 
cele mai simple forme ale ei, antrenează întreaga 
activitate psihică. Tolman a combătut punctul de 
vedere behaviorist al lui Watson, apreciind că ”în 
învăţare trebuie să ţinem cont de variabilele situa-
te între stimul și răspuns, altfel nu am putea înţele-
ge comportamentul” (Cosmovici, 1996). Acesta a 
arătat că în învăţare un rol important îl au anumite 
aspecte din mediul în care trăim, conturate într-o 
hartă cognitivă și care se activează atunci când 

situaţia o cere. Un reprezentant de seamă al beha-
viorismului, Skinner a acordat o importanţă deose-
bită întăririi în învăţare. Acesta a susţinut necesita-
tea deosebirii a două tipuri de reflexe condiţionate, 
„de tip S în care întărirea este determinată de apa-
riţia unui stimul și de tip R în care se produce un 
răspuns pentru a provoca întărirea. Această con-
diţionare de tip R a fost numită condiţionare ope-
rantă” (Cosmovici, 1996). Skinner a considerat că 
în învăţare este foarte importantă întărirea, fiind 
creatorul metodei de învăţământ programat, unde 
fiecare achiziţie este verificată și determină o reu-
șită. O altă teorie a învăţării este cea genetic-cog-
nitivă a lui Bruner care considera că sunt trei etape 
în cadrul procesului de maturizare intelectuală, re-
spectiv: activă, iconică și simbolică. Prima etapă 
se realizează în primii ani de viaţă ai copilului și se 
caracterizează prin manevrarea obiectelor concre-
te și prin antrenament, a doua etapă se bazează 
pe vizualizarea unor imagini fără atingerea obiec-
telor iar ultima pe concepte, semne sau simboluri 
care permit apariţia noţiunilor abstracte și genera-
lizate. 

 În concluzie putem spune că învăţarea este un fenomen 
polivalent, activ, cuprinzător şi de o mare amploare, care are 

influenţe asupra evoluţiei psihice şi care la rândul ei este 
influenţată de o serie de condiţii din mediul intern şi extern.
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Cum afectează stresul 
personalitatea umană?

Profesor consilier şcolar Simona Gafton
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

 Pentru a înțelege viața umană Maslow a 
pornit spre identificarea aspirațiilor celor mai înal-
te ale omului, cum ar fi: „dezvoltarea, actualizarea 
sinelui, eforturile pentru păstrarea sănătății, cău-
tarea identității și autonomiei, dorința de excelen-
ță, etc.”. Dar, analizând aceste aspirații înalte ale 
vieții umane, Abraham Maslow a observat că ele 
nu sunt singurele elemente care se manifestă pe 
parcursul configurării și evoluției personalității 
umane, ci „există și alte tendințe, către regresie, 
teamă, tendințe cu efect contrar dezvoltării”, astfel 
încât, datorită lor „mulți oameni aleg mai răul și nu 
mai binele”. Și, aceasta se întâmplă din cauză că, 
„pentru mulți oameni singura definiție a vieții cu 
sens pe care o pot concepe este să-ți lipsească un 
lucru esențial și să te zbați pentru el”.

 Astfel, Maslow vorbește și despre o „teorie 
a nemulţumirii”. Aceasta spune că, pe parcursul 
vieții facem eforturi, investim timp, energie și re-
surse materiale pentru a ne împlini scopurile. Însă, 
după o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp 
„lucrurile bune pe care le-am obţinut deja tind să 
fie luate ca de la sine înţelese, să fie uitate, să iasă 

din câmpul conștiinţei și, în final, să fie chiar deva-
lorizate – cel puţin până când le pierdem” .

 Plecând de la pertinentele observaţii ale 
lui Maslow constatăm că viaţa chiar are tendinţa 
să-i dea dreptate. Pe măsură ce ne dezvoltăm și 
„modernizăm” tot mai mult stilurile de viaţă, parcă 
apar și mai multe frustrări și manifestări deviante 
ale personalității. Aceste manifestări sau „devieri/
abateri ale individului de la normele valabile într-un 
grup social (școală, familie, grupuri restrânse, n.n.) 
și într-un context determinat”, întrucât produc su-
ferinţă, nu privesc numai pe cel care le manifestă, 
ci și pe cei din jurul lui.  

 Așadar, pe de o parte, tulburările de perso-
nalitate produc, așa cum spuneam, suferinţă, du-
rere, iar, pe de altă parte, și relațiile dintre oameni 
sunt afectate de aceste tulburări la modul cel mai 
serios. În ceea ce-l privește pe cel care produce 
suferința, nu putem vorbi despre o boală psihică, 
ci doar despre rezultatul alegerii unui anumit mod 
de a fi.

 În legătură cu cele expuse mai trebuie avut 
în vedere că, în conformitate cu anumite studii 
elaborate în ultimii ani de către specialiști din do-
meniul psihopedagogiei, elevii sau copiii care vor 
crește având în preajma lor astfel de modele de 
persoane cu tulburări de personalitate (în familie, 
în școală sau în societate) vor manifesta „nervozi-
tate excesivă, conflicte frecvente și intense cu alte 
persoane pentru care acestea sunt culpabilizate, 
negativism, refuzul executării diferitelor sarcini, 
ș.a.m.d. . 

 Abordarea problemelor de comportament 
devine în contextul școlar o activitate laborioasă, 
care necesită o lungă perioadă de observare înain-
te de a putea interveni într-un anumit mod pentru 
eliminarea sau atenuarea stresului care ne afec-

tează pe toți. Prioritară ar fi, poate, pentru început, 
„stabilirea unor limite precise ale conduitei admi-
sibile” și, apoi, respectarea de către toți a acestor 
limite și conduite. 

 Apoi, ar trebui lucrat serios la cultivarea 
unei responsabilizări a copiilor cu privire la com-
portamentele lor, prin cultivarea și practicarea cu 
precădere de către adulţi/dascăli a propriei res-
ponsabilizări. Aceste elemente ar trebui să devi-
nă o rutină practicată cu rigurozitate , scopul vizat 
fiind beneficiul general, beneficiu survenit în urma 
unui climat pașnic, benefic și constructiv care are 
șanse de a fi instituit în acest fel. 
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	 Efectele	stresului	asupra	personalității	afectează	direct	relațiile	sociale.	Modul	în	
care	își	gestionează	stresul	adulții	implicați	în	procesul	educativ	este	responsabil	de		

stările	conflictuale	și	de	raportarea	la	sarcinile	educative	a	elevilor.	De	aceea,	în	vederea	
eliminării	stresului,	a	stabilizării	relațiilor	sociale	și	a	constituirii	unui	climat	educativ	
în	școală	se	impune	adoptarea	unui	comportament	responsabil,	bazat	pe	respectarea	

unor	reguli	clare	de	conduită.
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Profesor consilier scolar Monica Adriana Munteanu
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

 Legea nr. 1/ 20011a învățământului spune 
că  ”asigură cadrul pentru exercitarea sub autorita-
tea statului român a dreptului fundamental la învă-
ţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează 
structura, funcţiile, organizarea și funcţionarea 
sistemului naţional de învăţământ de stat, particu-
lar și confesional.”

 Potrivit Legii nr.1/2011, valorile educației 
in România sunt: Dreptul la educație; Pluralismul 
educațional; Respectarea tradiției și a identității 
naționale; Toleranța; Libertatea de opinie; Demni-
tatea; Patriotismul; Democrația; Egalitatea. 

 Ținând cont de aceste valori, Agenția Ro-
mână  de Asigurare a Calității în Învățământul Pre-
universitar  a înaintat Declarația de principii  ale 
calității educației în România. Am putea spune că 
o educație este de calitate atunci când:
- Se bazează pe inovație și diversitate
- Este oferită de instituții responsabile
- Este promovată de lideri educaționali
- Respectă autonomia individuală și are la bază 
autonomia instituțională
- Este orientată pe rezultate
- Se realizează în dialog și parteneriat
- Este centrată pe beneficiarii serviciilor educațio-
nale 
- Asigură participarea actorilor educaționali și va-
lorizarea resursei umane
- Înțelege interdependența dintre furnizorii și bene-
ficiarii implicați în oferta de educație. 

 Plecând de la aceste deziderate, am putea 
spune că rolul profesorului consilier școlar și acti-
vitatea acestuia în cabinetul de asistență psihope-
dagogică din școală, este important și completea-
ză dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev ținând 
cont de particularitățile sale, ritmul său de dezvol-
tare și nevoile și interesele sale. 

 Dacă după 2005 instituțiile de învățământ  
de stat au fost considerate implicit acreditate, în 
ultimii ani, ARACIP a început o activitate mai inten-
să de evaluare periodică și reacreditare a școlilor 
de stat. Evaluatorii externi desemnați prin hotărâri 
ARACIP, timp de două zile, au datoria să evalueze 
și nu să controleze, cum s-ar crede la prima vede-
re, activitatea unei unități de învățământ  din ul-
timii trei ani sau de la ultima evaluare externă și 

să stabilească gradul de îndeplinire pentru fiecare 
indicator din cei 43 existenți, ținând cont de:
- O.UG  nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii edu-
caţiei, aprobată cu completări și modificări prin   
Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor 
de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, precum și a Standar-
delor  de acreditare și de evaluare periodică a uni-
tăţilor de învăţământ preuniversitar;
 - H.G. nr. 1534/2008 pentru  aprobarea Standar-
delor de referinţă și a indicatorilor de performanţă 
pentru evaluarea și asigurarea calităţii în învăţă-
mântul preuniversitar;
 - O.M.E.C.T.S. nr. 6517/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de evaluare externă a calității educa-
ției în învățământul preuniversitar.

 Indicatorul nr. 8 ”Asigurarea serviciilor de 
orientare și consiliere pentru elevi” se referă în 
mare proporție la activitatea profesorului consilier 
școlar din cabinetul de asistență psihopedagogi-
că. 

Cum se  poate ajunge la calificativul 
SATISFĂCĂTOR

 Pentru a atinge nivelul optim de satisfac-
ție unitatea școlară ar trebui să îndeplinească 
descriptorul: ”2.5.1. Asigurarea serviciilor de 
orientare şi consiliere pentru elevi, conform 
legislaţiei în vigoare – de preferinţă prin cabi-
nete proprii.” 

Ce ar trebui să demonstreze unitatea școlară?
- Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere 
pentru elevi, prin intermediului cabinetului școlar/ 
interșcolar de asistenţă psihopedagogică, propriu/ 
arondat, de către personal calificat (profesor în 
centre și cabinete de asistenţă psihopedagogică, 
profesor psihopedagog, profesor psiholog, profe-
sor sociolog etc..), conform legislaţiei în vigoare. 
- Desfășurarea unor programe/ activităţi în scopul 
informării și consilierii elevilor, părinţilor și profe-
sorilor în legătură cu diferite subiecte - cunoaștere 
și autocunoaștere, orientare școlară și profesiona-
lă, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea 
școlii la nevoile elevilor, prevenirea și combaterea 
violenţei din mediul școlar, prevenirea și combate-
rea abandonului școlar, optimizarea relaţiilor 

Rolul activității 
profesorului 

consilier școlar în 
îndeplinirea

standardelor de calitate
conform O.U.G  nr. 75/2005

și H.G. nr. 1534/2008
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școală elevi - părinţi, conform prevederilor Regu-
lamentului-cadru privind organizarea și funcţiona-
rea centrelor și cabinetelor de asistenţă psihope-
dagogică, anexă a Regulamentului de organizare 
și funcţionare a centrelor judeţene/ al municipiului 
București de resurse și de asistenţă educaţională.
- Respectarea condiţiilor și procedurilor legale și 
privind siguranţa și confidenţialitatea în activita-
tea de consiliere psihopedagogică.
- Asigurarea resurselor necesare desfășurării acti-
vităţii de consiliere psihopedagogică prin respec-
tarea normativelor de dotare minimală a cabinetu-
lui școlar de asistenţă psihopedagogică, conform 
legislaţiei în vigoare.

Cum se poate demonstra că este îndeplinit?
 Se vor pune la dispoziția evaluatorilor: Statul de 
funcţii,decizii de încadrare pe post, dosarul perso-
nal,  protocoale de parteneriat cu instituţii abilitate 
în consilierea elevilor, programul consilierului, do-
vezi ale activităţii desfășurate în cadrul cabinetu-
lui;  se vor face interviuri cu elevii și părinţii; se va 
vizita cabinetul; se vor aplica chestionare on-line. 
Neatingerea lui atrage după sine calificativul NE-
SATISFĂCĂTOR

Cum se  poate ajunge la calificativul BINE  și/ 
sau FOARTE BINE? 
Standardele de referință HG1534/2008 au ca și 
descriptori, la acest indicator: 
• Furnizorul de educaţie asigură accesul bene-
ficiarilor şi al personalului şcolii la servicii de 
orientare şi consiliere. 
• Furnizorul de educaţie aplică programe şi 
măsuri de diminuare a violenţei în şcoală.
• Rezultatele activității de orientare şi consili-
ere sunt utilizate pentru îmbunătăţirea docu-
mentelor programatice, a activităţii curente şi 
a ofertei educaţionale.
Dacă unul sau doi  descriptori sunt îndepliniți, cali-
ficativul va fi BINE.   Dacă toți descriptorii (cei trei 
de mai sus) sunt îndepliniți, calificativul atins este 
FOARTE BINE. 

Ce ar trebui să demonstreze unitatea școlară?
• Cabinetul școlar de asistenţă psihopedagogică 
asigură prin intermediul personalului calificat, ser-
vicii de orientare și consiliere pentru toate catego-
riile de beneficiari - elevi, părinţi, cadre didactice.
• Asigurarea accesului la informaţii actualizate pri-

vind orientarea și consilierea pentru carieră.
• olaborarea optimă a Cabinetului școlar de asis-
tenţă psihopedagogică cu părinţii și comunitatea 
locală în scopul orientării școlare și profesionale 
a elevilor. 
Proiectarea programelor de consiliere pornind de 
la nevoile identificate ale elevilor și/ sau ale comu-
nităţii în care funcţionează unitatea școlară.
• Existenţa unor programe de consiliere introduse 
la cererea beneficiarilor.
• Oferirea unei game variate de servicii de consili-
ere 
• consilierea carierei, comunicare și relaţii interper-
sonale, dificultăţi de adaptare, igienă școlară, con-
silierea copiilor dotaţi (supradotaţi), organizarea 
activităţilor de timp liber, educaţie pentru sănăta-
te, prevenirea și combaterea violenţei din mediul 
școlar, prevenirea și combaterea abandonului șco-
lar etc..
• Sprijinirea realizării unor activităţi de consiliere 
de către autorităţile locale sau de către alţi repre-
zentanţi ai comunităţii.
• Proiectele, programele și activităţile de consilie-
re sunt realizate în parteneriat cu reprezentan-
ţii comunităţii
Cabinetul școlar de asistenţă psihopeda-
gogică desfășoară activităţi de consiliere 
individuale/ de grup în scopul prevenirii 
violenţei în școală.
• Consilierea elevilor 
care prezintă for-
me accentuate 
de manifesta-
re violentă, 
agresivă, în 
relaţiile cu 
colegii și 
cadrele           
didatice 

  Cum se poate demonstra că sunt îndepliniți descriptorii?  
 Se vor pune la dispoziția evaluatorilor: registru de evidenţă al 

activităţilor de consiliere, programe de diminuare a violenţei și 
a absenteismului în școală, evidenţa sancţiunilor aplicate ele-

vilor, cataloagele școlare,  programe de intervenţie personali-
zate; se va face un interviu și  un chestionar aplicat consilie-

rului școlar; se vor lua interviuri elevilor, cadrelor didactice 
și părinților. 
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în cadrul cabinetului școlar de asistenţă psihope-
dagogică de la nivelul unităţii de învăţământ.
• Existenţa și funcţionarea comisiei pentru preve-
nirea și combaterea violenţei în mediul școlar, con-
form prevederilor legale.
• Colaborarea optimă școală, familie și comunita-
te în vederea prevenirii și combaterii violenţei din 
mediul școlar.
• Existenţa și funcţionarea unei strategii de preve-
nire și combatere a violenţei la nivelul unităţii de 
învăţământ.
• Consilierea cadrelor didactice de către profeso-
rul de la cabinetul școlar de asistenţă psihopeda-
gogică, pe problematica prevenirii și combaterii 
violenţei în rândul elevilor.
• Includerea în cadrul tematicii ședinţelor cu pă-
rinţii, a unei teme care să pună în dezbatere pro-
blema violenţei în mediul familial, a violenţei între 
copii, a relaţiilor dintre elevi
• Cadre didactice, personalul didactic auxiliar și 

nedidactic, precum și a comportamentului părin-
ţilor în școală.
• Diminuarea constantă a cazurilor de violenţă din 
unitatea școlară.
• Studiile psihosociologice elaborate de cabinetul 
școlar de asistenţă psihopedagogică sunt utiliza-
te pentru revizuirea proiectului de dezvoltare insti-
tuţională.
• Cadrele didactice sunt consiliate de profesorul 
de la cabinetul școlar de asistenţă psihopedagogi-
că în vederea adaptării activităţilor și sarcinilor de 
învăţare la specificul fiecărui elev (stil de învăţare, 
ritm etc..).
• Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile bene-
ficiarilor, ca urmare a feedback-ului primit de la 
elevi și părinţi, prin intermediul cabinetului școlar 
de asistenţă psihopedagogică.
• Cabinetul școlar de asistenţă psihopedagogică 
sprijină activitatea metodică profesorilor și dirigin-
ţilor din unitatea școlară. 
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Abordări 
postmoderne 
în consiliere

 Profesor consilier școlar Gabriela Oltean
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

	 Consilierea	școlară	poate	beneficia	de	aportul	
adus	de	soluțiile	cheie	propuse	de	Steve	de	Shazer.	
Tehnicile	creative	pot	fi	adevărate	stimulente	pentru	

client,	care	astfel	este	provocat	să	privească	rezolvarea	
problemei	sale	dintr-o	altă	perspectivă.

 Pentru că, de foarte 
multe ori, timpul pe care îl are 
la dispoziție un consilier șco-
lar este limitat, acesta face 
apel la numeroase tehnici și 
metode de consiliere, care 
se doresc a fi creative și care 
apelează la resursele interne 
ale clientului. În ediția a doua 
a cărții „Six Key Approaches 
to Counselling and Thera-
py”, Richard Nelson-Jones 
întărește ideea că atât con-
silierea, cât și terapia, în 
psihologie, se bazează pe 
practici și cunoștințe diversi-
ficate și fac apel la aceleași 
modele teoretice. Pe acest 
considerent, autorul identi-
fică  în consiliere și terapie 4  
școli teoretice și 6 abordări 
principale, validate științific. 

Una dintre aceste școli este 
cea postmodernă, abordar-
ea principală a acesteia fiind 
reprezentată de terapia focu-
sată pe soluții, dezvoltată de 
Steve de Shazer  și Insoo Kim 
Berg. Terapiile postmoderne 
pornesc de la ideea că modul 
în care oamenii procesează 
și își construiesc informațiile 
despre ei și lumea încon-
jurătoare este central pentru 
existența individuală. Astfel, 
terapiile centrate pe soluții 
sunt direcționate înspre sco-
purile clientului și utilizează 
întrebări care încurajează 
flexibilitatea gândirii. 

 Steve de Shazer (Shazer , 1985) consideră că nu trebuie să cunoști multe 
detalii pentru a iniția soluția problemei, adică intervențiile trebuie doar să pro-
ducă tipare noi de comportament. Shazer (Shazer , 1985) propune următoarele 
chei generale pentru rezolvarea diferitelor probleme:

1. Scrie, citește, arde este “ritu-
alul” potrivit pentru combaterea gân-
durilor obsesiv/repetitive. Persoana 
trebuie să noteze timp de cel puțin o 
oră și nu mai mult de o oră și jumătate 
pe zi toate gândurile repetitive, iar apoi 
a doua zi trebuie să le citească și să 
le ardă, urmând ca a treia zi să reia ci-
clul până la dispariția acelor gânduri. 
Funcționează pentru gândurile rumina-
tive, obsesii legate de persoana iubită, 
gânduri depresive, pesimiste. Uneori 
metoda poate funcționa chiar dacă se 
aplică doar prima parte a ritualului, în 
perioada stabilită alături de client.

2. Fă ceva diferit este o metodă 
prin care clienții sunt încurajați să 
reacționeze diferit față de cum au 
reacționat anterior la comportamen-
tul unei alte persoane.  Se potrivește 
mai ales pentru relațiile din cadrul unei 
familii, unde părinții reacționează în 
același fel la ceea ce face greșit copi-
lul, sau dacă reacționează diferit, o fac 
în interiorul aceleași clase de soluții, 
având aceeași logică. Consilierii pot 
să întrebe la începutul oricărei ședințe 
ce metode a încercat clientul și nu au 
funcționat, tocmai pentru a schimba 
strategia respectivă. Binențeles, în 
cazul în care se descoperă ceva ce 
funcționează, clientul este încurajat să 
continue să facă  lucrurile respective. 

3. Metoda  „Acordă atenție la 
ceea ce faci când depășești impulsul 
de a...” este folosită când o persoană 
se plânge de comportamentul propriu. 
Mai precis, clienții sunt îndemnați să 
se focalizeze pe situațiile în care com-
portamentul deranjant nu are loc și să 
monitorizeze ce fac ei atunci. Clienții 
pot descoperi că unele excepții sunt 
posibile și pot fi utile. Astfel clientul 
acordă atenție la ceea ce face, la com-
portamentul său mai degrabă decât 
la starea interioară. Gândirea sa este 
recadrată pentru a include clase de 
comportament excluse până acum. 

4. Întrebarea miracol presupune 
apelul la imaginația clienților. Dacă 
aceștia sunt copii, vor fi încântați să-
și închipuie că a vut loc un miracol și 
au scăpat de problemele pe care le 
au. Următorul lucru pe care vor trebui 
să-l facă este să vorbească despre 
cum anume îi afectează miracolul, ce 
anume s-a schimbat în viața lor, care 
sunt urmările miraculoase. 

 Bineînțeles că mai există numeroase metode care mizează pe faptul 
că o mică schimbare în comportament poate determina schimbări mai mari, 
care să conducă chiar spre rezolvarea problemelor. Până la urmă, ține de 
abilitatea consilierului de a pune în practică diferite teorii folosind metode 
creative, în funcție de situațiile pe care le întâlnește și de disponibilitatea 
clientului implicat, de a se plia pe astfel de abordări.

Bibliografie:
De Shazer, S.1985, Keys to Solution in Brief Therapy

Richard Nelson-Jones, SAGE, 2011, Six Key Approaches to 
Counselling and Therapy
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Apraxia vorbirii la copil
 Limbajul	ca	principal	mijloc	de	comunicare	se	formează	în	perioada	1-5	ani.	Etapele	dezvoltării	lim-
bajului	sunt	mult	mai	dificile	pentru	copiii	care	dintr-un	motiv	sau	altul	parcurg	mai	lent	aceste	stadii,	fie	sub	
aspectul	limbajului	receptiv,	fie	sub	aspectul	limbajului	expresiv.	O	întârziere	de	la	12	luni	în	achiziţii	până	la	
vârsta	de	3	ani	–	atunci	când	au	loc	cele	mai	importante	achiziţii	fizice,	neurologice	şi	cognitive	-	are	con-
secinţe	semnificative.
 
 Apraxia este o tulburare motorie a vorbirii. La copil, apraxia vorbirii se manifestă prin dificulta-
tea de a  învăţa mișcările articulatorii (Hedge, 2006, citat în Alberta Health Services,
www.albertahealthservices.ca). Este cunoscut faptul că nu este cauzată de slăbirea musculară, de toni-
citatea musculară neobișnuită și reduce întinderea mișcărilor sau scade fermitatea mușchilor.
Cel mai adesea nu este un diagnostic neurologic iar o formă “pură” se întâlnește mai rar.
 Apraxia vorbirii poate avea numeroase cauze:
- boli degenerative, lovituri, traume și tumori. 
- distrugeri neurologice cunoscute;
- asocierea cu tulburări neurocomportamentale (genetice, cromozomiale etc);
- cauze necunoscute (www.asha.org). 
 Apare mai frecvent la băieţi decât la fete( www.apraxia-kids.org). Statisticile arată că a existat 
un membru în familie(Lewis &al. 2009). De asemenea, copiii pot prezenta deficienţe cognitive, senzo-
riale și⁄  sau probleme de comportament ( Hedge, 2009). Problemele de limbaj și învăţare rămân. 
(Lewis& al.2002)

Caracteristici
- vorbirea copilului este puţin inteligibilă;
- prezintă întârziere sub aspectul vorbirii;
- diferenţierea vocalelor este scăzută și cu distor-
siuni în producerea lor;
- apar erori în producerea consoanelor, vocalelor, 
silabelor;
- predomină folosirea silabelor simple;
- limbajul expresiv este mai redus decât cel recep-
tiv;
- tulburările sub aspectul prozodiei cuprind un ritm 
în general lent.

Evaluarea  
 1.CPAC PROBES ( Clinical Probes Of Articulation 
Consistency)
  - cuprinde cinci secvenţe: prevocalic, postvocalic, 
analiză grup, propoziţii, povestire (pentru copiii 
care știu să citească)
 - poate fi utilizată ca pre test trecum și post test
2. Testul de inteligibilitate WEISS
    - se înregistrează pronunţia sunetului, cuvântului 
izolat dar și conversaţia 
     la 2 ani- 50 % inteligibil 
     la 3 ani- 75 % inteligibil
     la 4 ani și mai sus – 100% inteligibil

Abordarea terapiei - Programul "Pam Marshalla"
 Pentru îmbunătăţirea vorbirii articulatorii 
deficitare (apraxia vorbirii la copil) se poate folo-
si programul de antrenament al vorbirii "Making 
Speach Targets Salient" după Pam Marshalla 
(www.pammarshalla.com). Programul urmărește 
stimularea copilului sub aspectul vizual, tactil, au-
ditiv având ca
model adultul - logopedul/părintele - gradul de difi-
cultate al exerciţiilor fiind de la simplu la
complex.

Abordarea terapiei
Terapia se realizează în colaborare cu logopedul și 
se derulează sub trei aspecte:
   • Motric - facilitarea formării deprinderilor nece-
sare vorbirii;
   • Lingvistic - concentrat pe aspectul fonetic, se-
mantic, sintactic;
    •Combinat - se combină aspectele legate de vor-
bire cu aspectele legate de
dezvoltarea psihomotrică.
Tipuri de exerciţii oral-motorii:
    • Umflarea obrajilor;
    • Mișcarea limbii în sus, lateral, jos etc;
    • Zâmbet;
    • Ţuguierea buzelor etc.

Principii terapeutice

1. Vorbirea se construiește pornind de la achiziţiile pe care copilul le are deja
(cunoașterea sunetelor, silabelor, cuvintelor și se rostește doar ceea ce copilul poate
deja folosi).
2. Colaborarea cu familia implică ajutorul acesteia în a-l stimula pe copil în vederea
îmbogăţirii vocabularului.
3. Factorii importanţi necesari învăţării mișcărilor motorii și care trebuie exersaţi sunt:
 • Atenţia - se referă la poziţia corpului, contactul vizual copil-terapeut;
 • Motivaţia - întărirea/consolidarea mișcărilor prin realizarea de jocuri,jucării;
 • Efortul - modul cum așează lucrurile, controlul asupra lor.
4. Exersarea să respecte un anumit interval de timp, în general 30 min /ședinţă de trei ori
pe săptămână.

 Un  aspect  important  al terapiei articulatorii este acela de a face ca vorbirea să fie clară astfel 
încât copilul să fie concentrat asupra ei. În acest sens, logopedul ⁄ părintele trebuie să
ofere un exemplu clar de articulare a sunetelor.

Materiale ⁄  Resurse
 www.kidspeech.com

www. linguisystems.com 
www.superduperinc.com

www.asha.org ⁄ public ⁄ speech ⁄  disorders ⁄  childhoodapraxia.htm 

Profesor logoped Luciana Popa
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu
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Dezvoltarea
emoțională

a școlarului mic
Profesor cosilier școlar Adela Ioana Crețu

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

Pentru a evolua într-un tot unitar, omul are nevoie de un echilibru emoţional, care nu se poate 
obţine fără o bună identificare şi reflectare a propriilor sentimente  în vederea abordării unui

 comportament adecvat situaţiilor contextuale.

 Emoţiile sunt omniprezente în viaţa noas-
tră, ele sunt cele care dau culoare gândurilor și 
cele care trasează contururi pentru comportamen-
te. Psihicul uman nu poate fi separat în dimensi-
uni, emoţiile nu pot fi analizate fără a avea în vede-
re gândul sau comportamentul, fiinţa umană este 
un complex inseparabil care nu poate fi disecat în 
părţi fără a i se pierde esenţialul. 

 PACT este un instrument adresat consilie-
rilor școlari ce lucrează cu copii, vizând  grupa de 
vârstă 8 – 10 ani și are ca scop primordial dezvol-
tarea emoţională a școlarului mic prin formarea 
de deprinderi de gestionare a emoţiilor. 

 Programul este destinat consilierii școlaru-
lui care prezentă elemente de alexitimie. Trăsătu-
rile specifice alexitimiei sunt prezentate de G. Taz-
lor și M. Bagby (Bar-On et al, 2011, p.53): dificultăţi 
de recunoaștere a propriilor sentimente, dificultăţi 
de înţelegere a sentimentelor altora, flexibilitate 
redusă în imaginaţie și gândire.

 Instrumentul are la bază un set de 9 povești 
simple dar expresive prin modul în care fiecare re-
liefează o întâmplare sugestivă pentru un tip de 
emoţie. Poveștile ne prezintă întâmplări din viaţa 
unui căluţ de mare - Api, cu trimiteri directe la rea-
litatea existenţială a oricărui copil. S-a ales mediul 

acvatic pentru a exploata, fie și numai imaginativ, 
efectele terapeutice ale apei. 

 Elementul de noutate al instrumentului 
PACT este acela că face posibilă stocarea în me-
morie a unor mecanisme de reacţionare pozitivă 
care pot fi reactivate și adaptate unor situaţii ten-
sionate viitoare, micșorând astfel „perioada re-
fractară” ( Ekman, 2011, p.74), controlul emoţional 
devenind mult mai eficient. 

 „Emoţia cooperează cu cogniţia într-un mod 
integrat și omogen, pentru a ne permite să reușim 
să ne orientăm în lumea relaţiilor, muncă și crește-
rea spirituală” (Davidson, 2013, p.128). Sub acest 
deziderat s-a conceput programul PACT, încercând 
ca prin participarea la 10 ședinţe de consiliere, să i 
se consolideze copilului legăturile dintre cele două 
emisfere cerebrale: stânga (sediul  emoţiilor pozi-
tive) și dreaptă (sediul  celor negative). 

 Un aspect important al acestui instrument 
îl reprezintă manifestarea adecvată a trăirilor in-
terne, deoarece este știut faptul că a nu reuși să îţi 
exprimi emoţiile creează un disconfort psihic acut 
ce disturbă viaţa în general, și procesul de învăţare 
în special. 

 Fiecare ședinţă are o temă unică – o emo-
ţie - dar toate  urmăresc dezvoltarea unui set de 
aptitudini comune: 
 - înţelegerea propriilor emoţii;
 - recunoașterea emoţiilor celorlalţi și a indi-
catorilor emoţionali;
 - folosirea vocabularului emoţional;
 - înţelegerea faptului că stările emoţionale 
adversive nu trebuie să fie obligatoriu și disfuncţi-
onale;
 - flexibilitatea gândirii în vederea descoperi-
rii de soluţii adaptabile pentru a atinge autosufici-
enţa;
 - reușirea unei rezilienţe prompte, redresa-
rea rapidă după un eveniment neplăcut;
 - găsirea de soluţii adaptative la emoţiile 
nedorite.

 Ședinţă preliminară, de acomodare cu copi-
lul este dedicată discuţiei deschise despre ce con-
ţine programul și mai ales despre modul în care se 
va desfășura el. Se stabilesc regulile ce trebuie a 
fi respectate pentru ca activitatea să fie eficientă. 
I se explică copilului ce înseamnă comunicarea 
deschisă, confidenţialitatea și de ce este nevoie 
de sinceritate și implicare. Activităţile primei șe-
dinţe cuprind și completarea a două fișe prin care 
se facilitează identificarea cunoștinţelor subiectu-
lui legate de „gramatica emoţională”.

 Tot în faza de debut a programului, copi-
lul va confecţiona o mănușa marionetă - „păpușa 
terapeutică” folosind testul „Desenul persoanei” 
(Abraham, 2006, p.41-42) care demonstrează că 
orice copil își proiectează în desenul omuleţului 
imaginea cea mai importantă pentru el. Deaseme-
nea, se prezintă succint fișele de lucru și persona-
jul central al poveștilor - Api căluţul de mare, după 
care se completează fișa de debut.

 În următoarele 9 ședinţe, activităţile se 
axează fiecare pe analiza unei emoţii. După a treia 
sau a patra ședinţă se stabilește un ritual de de-
rulare a lor, astfel încât copilul să știe ce urmează 
după fiecare etapă, simţindu-se astfel tot mai con-
fortabil cu sarcinile și tot mai apropiat în relaţia cu 
consilierul.

 Programul a fost denumit PACT reprezen-
tând: „Percepe!”, „Analizează!”, „Conștientizează!”, 
„Transpune!”. Aceste îndemnuri nu sunt altceva  
decât instrucţiuni concise pentru etapele desfășu-
rării unei ședinţe de consiliere.
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 • „Percepe!”: este etapa în care se citește 
povestea specifică emoţiei pe care se concentrea-
ză activitatea ședinţei. Este partea în care subiec-
tul realizează o primă percepţie și o identificare  a 
situaţiilor în care apare respectiva emoţie,  a ele-
mentelor definitorii unui anumit sentiment, a con-
secinţelor manifestării unui tip de comportament 
afectiv și a unor posibile strategii de atingere a ni-
velului de autosuficienţă.

 • „Analizează!”: este etapa care îi propune 
copilului să analizeze efectele emoţiei și să des-
copere metode prin care o poate gestiona în viitor. 
Subiectul completează o fișă creată special să-l 
invite la o analiză detaliată a conţinuturilor unei 
emoţii. În această etapă este implicată dezvolta-
rea aptitudinii de a pătrunde în înţelesurile unei 
emoţii și de a prezenta o experienţă anterioară a 
subiectului.

 •  „Conștientizează!”: este punctul cel mai 
interesant, unde este nevoie de mult tact, implica-
re și flexibilitate din partea consilierului, este mo-
mentul jocului de rol cu ajutorul  marionetei. Este 
etapa în care se exersează cel mai intens vocabu-
larul emoţional, unde copilul este condus să des-
copere conotaţiile negative și pozitive  ale emoţiei. 
Este momentul când subiectul este provocat să 
propună soluţii de adaptare la situaţii similare. În 
această etapă consilierul atinge cu delicateţe su-
biectele importante din viaţa copilului, pe care le-a 
obţinut prin metoda biografică.

 • „Transpune!”: este momentul când copilul 
exprimă emoţia prin pictură și își descarcă tensiu-
nea pe care eventual a acumulat-o, prin aducerea 
în planul actual a experienţei unor emoţii mai puţin 
plăcute. Etapa este axată pe autoreglarea emoţi-
onală, este partea din program care îi conferă su-
biectului posibilitatea să își exerseze abilitatea de 
rezilienţă.

 Evoluţia subiecţilor va fi evaluată cu ajuto-
rul a două instrumente:
 •„Harta emoţiilor” din cadrul ghidului „Me-
tode și tehnici de evaluare și intervenţie P.E.D.” ela-
borat de Asociaţia de Știinţe Cognitive din Româ-
nia;
 •O fișă de evaluare denumită „5 întrebări 
importante” .

 În urma parcurgerii etapelor instrumentului, 
în activitatea de consiliere a dezvoltării competen-
ţei afective a subiecţilor, se va constata o îmbună-
tăţire a abilităţilor de etichetare, înţelegere, expri-
mare și gestionare a emoţiilor. 
 
 Indiferent de cauzele deficienţelor „inteli-
genţei inimii” subiecţilor, se va observa la aceștia 
o „metamorfoză a sentimentului”.

Bibliografie:
1.	Abraham,	A.	(2006),	Desenul	persoanei,	Editura	Profex,	Bucureşti.
2.	Bar-On,	R.,	Parker,	J.	(2011),	Manual	de	inteligenţă	emoţională,	Editura	Curtea	Veche,	Bucureşti.
3.	Davidson,	R.,Begley,	S.	(2013),	Creierul	şi	inteligenţa	emoţională,	Editura	Litera,	Bucureşti.
4.	Ekman,	P.	(2011),	Emoţii	date	pe	faţă,	Editura	Trei,	Bucureşti.
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LA CEAS DE TAINĂ…
care este povestea ta?

Profesor consilier şcolar Dora-Luciana Prisăcaru
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

 Ce amintiri plăcute avem legate de anii copilăriei, când persoane sem-
nificative din viața noastră ne-au învățat să pășim în lumea poveștilor! 
Oare ce rol au poveștile în viața noastră? 

 Poveștile ne pot informa, dar ne pot și educa, ne pot ajuta să ne dez-
voltăm, dar ne pot și ajuta să ne schimbăm și să ne vindecăm. Poveștile pot 
deschide porțile spre fantezie, dar ne permit și să “inventăm”  metafore. În 
povești, întâlnim o îmbinare fantastică de locuri, personaje, idei, obiecte și 
aici totul este posibil. Poveștile reprezintă legătura cu visul, cu imaginarul, 
sunt puntea către aventură și fantezie, legătura dintre conștient și subconști-
ent. Poveștile sunt “Calea Lactee” către universul nostru interior, către fante-
zie și libertatea de a visa, dar și o cale de a aduce în realitatea ce ne încon-
joară puțin din curajul și minunăția acestei fantezii. 

… să începem călătoria în Țara Poveștilor:

 „Muntele de cleștar”
 A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost nu s-ar povesti, undeva 
într-o țară îndepărtată, un loc deosebit de frumos. Un câmp cu iarbă verde se 
întindea pe lângă un râu cu apă limpede. Pietrele presărate de-a lungul râului 
făceau ca susurul apei să sune ca un cântec. Flori multicolore se împleteau 
cu iarba verde a câmpului. Undeva, în depărtare, se zărea un munte ce strălu-
cea năucitor în lumina soarelui. Pe această câmpie locuia o fetiță, împreună 
cu părinții ei, într-o casă din lemn și piatră, cu ferestre încărcate cu flori roșii. 
Cât era ziua de lungă, fetița se juca pe câmp cu animăluțele ei preferate, doi 
cățeluși mici și drăgălași. Pe unul îl chema Willi, iar pe celălalt Pufi. Curioasă 
din fire, fetița tot privea spre muntele din depărtare și se tot întreba ce anu-
me îl face să fie atât de strălucitor. Într-una din zile, fetița din povestea noas-
tră se hotărî să meargă acolo, să afle mai multe, să cerceteze acea strălucire 
a muntelui. Până să prindă curaj de a face această călătorie, mai făcuse 
niște încercări de a afla taina strălucirii muntelui: îi întrebă pe părinți de ce 
acesta strălucește așa de tare. Aceștia i-au răspuns:

- Pentru că este un munte de cleștar!
- Cum vine asta? – întrebă fetița. 
- Nimeni nu știe pentru că nimeni, niciodată, nu a încercat să dezlege taina 
acestuia.
- Vreau să aflu eu! – a spus fetița. 
Părinții au răspuns:
- Acest lucru nu se poate!

 Fetița, fără să spună nimănui nimic, se hotărî să meargă la acel mun-
te pentru a pătrunde în misterul lui, însă, fără a spune părinților ceva. Zis și 
făcut! A doua zi, dis de dimineață, și-a luat cei doi prieteni fideli, Willi și Pufi 
și a plecat spre munte. 

 Ajungând acolo, a constatat că este doar un munte de gheață și că nu 
era nevoie decât de curaj și de instrumentele necesare pentru a putea săpa 
în munte, să poată face loc piciorului astfel încât să reușească să ajungă în 
vârful lui, pentru a putea cerceta măreția lumii și a cunoașterii.   
 Și cum era o fetiță destoinică și prevăzătoare avea în rucsăcelul ei 
toate cele necesare să-și poată atinge scopul. Prietenii ei de nădejde au 
însoțit-o pe tot parcursul călătoriei, iar bucuria și mirajul cunoașterii au fost 
împărtășite cu aceștia!
                                                                                             

Bibliografie:
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Materiale utile 
consilierului şcolar în 

activitatea de consiliere 
a elevilor 

Profesor consilier şcolar Clara Samoilă
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

design "Călătoria prieteniei"- Lutsch Andreea Ioana, cls. a XII-a B, Liceul de Artă Sibiu

1. Călătoria prieteniei: 

 "Călătoria prieteniei" este un material con-
ceput sub forma unui joc cu zaruri care are ca 
scop exersarea abilităţilor prosociale ale elevilor.  
Jocul se adresează elevilor din clasele III-VIII. Jo-
cul aseamănă relaţia de prietenie cu o călătorie 
pe parcursul căreia elevii se ajustează la mediu și 
la celălalt,  întâlnesc diferite provocări, obstacole, 
pe care reușesc să le depășească împreună, în-
curajându-se reciproc și cooperând, pentru ca la 
finalul călătoriei să devină mai puternici, mai uniţi, 
empatici și nu în ultimul rând conștienţi de carac-
teristicile unei relaţii sănătoase cât și de ce pre-
supune presiunea grupului. Elevii au astfel ocazia 
să exerseze răspunsuri asertive într-o manieră plă-
cută, interactivă, jucându-se. Jocul pune sub lupă 
anumite atitudini și comportamente, implicând 
activ elevul să le analizeze și să genereze răspun-
suri. 

  Chiar dacă participanţii înaintează pe tabla 
de joc cu ajutorul zarului, câștigător nu va fi elevul 
care va ajunge primul la sosire, ci acela care aduce 
argumente pertinente pentru susţinerea alegerilor 
făcute pe parcursul jocului; elevul care termină pri-
mul jocul,  poate reveni în joc, pentru a răspunde 
și altor provocări pe care nu le-a întâlnit pe parcur-
sul primei călătorii; poate accepta întrebări despre 
prietenie de la ceilalţi participanţi. La finalul jocu-
lui, elevul desemnat ca observator ("psihologul") 
va acorda medalii, în funcţie de calităţile relevate 
de participanţi pe parcursul călătoriei, desemnân-
du-l pe "cel mai sincer", "cel mai altruist", "cel mai 
optimist", "cel mai perseverent", etc. Jocul previne 
comportamentele de risc facilitând identificarea 
de către elevi a valorilor unei relaţii de prietenie 
sănătoase, încurajând dezvoltarea încrederii în 
propria persoană și gândirea critică;  permite exer-
sarea abilităţilor de luare a deciziilor și de rezolva-
re de probleme, abilitatea de a face faţă presiunii 
grupului, oferind un mediu securizant cât și opor-
tunitatea  primirii unui feedback din partea colegi-

lor și a profesorului consilier școlar.
  Jocul poate fi utilizat în cadrul activităţilor de consiliere de grup în scopul exersării unor compor-
tamente prosociale, abordând tema prieteniei; la  joc pot participa toţi elevii clasei, formând grupe de 
câte 4-5 elevi. Materialul poate fi utilizat ca punct de plecare în explorarea și reflecţia asupra valorilor 
relaţiilor interpersonale sănătoase, tematica putând fi extinsă: elevii pot realiza eseuri despre prietenie, 
desene, proiecte, dezbateri pe divese teme cum ar fi: respectarea drepturilor celorlalţi, importanţa bu-
năvoinţei și a reciprocităţii în relaţii, presiunea grupului, manipulare și dependenţă în relaţiile de priete-
nie, etc.

	 "Călătoria	prieteniei"		este	un	material	care	se	adreaseză	profesorilor	care	abordează	în	
cadrul	activităţilor	de	consiliere	tema	prieteniei		şi	lucrează	cu		elevi	cu	vârste	cuprinse	între	9	
şi	14	ani.	"Cum	mă	simt	şi	ce	fac?"	şi	"Cum	te	simţi	azi?"	sunt	instrumente	din	sfera	dezvoltării	
socio-emoţionale	a	preşcolarilor.		Strategia	de	rezolvare	a	unei	probleme	specifice	utilizând	

“limbajul“	metaforic,	este	un	instrument		care	vine	în	sprijinul	consilierului	şcolar	pentru	activi-
tatea	de	consiliere	individuală	a	elevilor.

2. Cum mă simt si ce fac? 

 Materialul de faţă se adresează preșcolarilor (4-6 ani); 
acesta reunește  două instrumente:  termometrul emoţiilor în 
șase trepte (relaxat, vesel, trist, uimit, speriat, furios) și roata 
rezolvării de probleme  (problem solving wheel). Cu ajutorul 
acestui instrument, preșcolarii  identifică și învaţă șapte mo-
dalităţi de gestionare a comportamentelor problematice, și 
anume: cer ajutorul unui adult, mă gândesc cum aș putea pro-
ceda, spun STOP atunci când mă deranjează ceva, le spun să 
înceteze, plec/ renunţ sau caut altă activitate,  îmi cer scuze, 
aștept să mă calmez. Materialul permite exersarea și învaţa-
rea de către preșcolari a unor comportamente asertive pri-
vind interacţiunea cu ceilalţi copii. Materialul intuitiv și itemii 
adaptaţi vârstei preșcolarilor permit înţelegerea sarcinilor de 
rezolvat și învăţarea rapidă a modalităţilor potrivite de gesti-
onare a situaţiilor problematice. Planșa cu activităţi poate fi 
utilizată atât la nivel de grup, ca mijloc de învăţare și exersare, 
cât și individual, în scopul gestionării unei situaţii conflictuale 
apărute în clasă.

 Materialul se utilizează în patru etape:
 1. preșcolarului i se prezintă o situaţie - problemă din zona  
interrelaţionării cu copiii de aceeași vârstă (exemplu: colegul 
îţi ia jucăria din mână fără să ţi-o ceară);
2. preșcolarul identifică starea emoţională pe care o trăiește 
ca răspuns la  situaţia problematică expusă de consilier (răs-
punde la întrebarea: Cum mă simt?);
3. preșcolarul alege din trei variante soluţia cea mai potrivită 
situaţiei date;
4. consilierul analizează împreună cu preșcolarii consecinţele 
și beneficiile care decurg din alegerea făcută.
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3. Cum te simţi azi? 

 Materialul reunește într-o singură planșă 
un set al emoţiilor (calm, vesel, uimit, plictisit, trist, 
melancolic/dor de părinţi, de jucăria preferată; ti-
mid/ rușinat, speriat, furios) și al senzaţiilor (foa-
me, sete, frig, cald, dezgust, durere, somn, obosea-
lă) pe care preșcolarii le experimentează zilnic. 
Scopul este ca  aceștia să identifice și să denu-
mească  stările pe care le trăiesc, făcându-se mai 
bine înțeleși și să interrelaţioneze eficient cu cei-
lalţi. Ceasul emoţiilor poate fi utilizat în cadrul cer-
cului de dimineaţă, în scopul facilitării exprimării 
emoţionale, intercunoașterii și coeziunii grupului. 
Numărul itemilor se adaptează la vârsta preșcola-
rilor.

4. Strategie de rezolvare a unei probleme speci-
fice utilizând “limbajul“ metaforic

 În realizarea acestei strategii am pornit de 
la ideea  utilizării metaforelor de către elev (din 
zona sa de interes)  pentru a-și descrie dificulta-
tea  cu care se confruntă. Spre exemplu, un elev 
care preferă drumeţiile, poate fii încurajat să-și 
expună problema, pornind de la ariile sale de inte-
res: “Acest examen este pentru mine ca un munte 
ameţitor de înalt pe care nu am curajul să-l urc”. 
Scopul utilizării metaforelor este stabilirea unei 
relaţii strânse consilier-elev cât și înţelegerea mai 
profundă a situaţiei elevului. Instrumentul se adre-
sează elevilor din clasele V-XII.

 
 Etape:

1. Formularea scopului;

2. Explorarea obstacolelor care stau în calea atin-
gerii scopului (mecanisme de apărare): gânduri 
disfuncţionale;

3. Verbalizarea motivatiei personale pentru rezol-
varea problemei sau depășirea obstacolului; în 
spatele oricărei frici se află de fapt o dorinţă (mo-
bilizarea resurselor energetice, volitive); exemplu: 
Îmi doresc foarte mult să reușesc la acest exa-
men; înseamnă enorm pentru mine, etc.;

4. Apel la un model: (persoană, prieten, vedetă): 
cum ar aborda problema X/ cum ar proceda în 
aceeași situaţie?/ Ce ar gândi despre dificultate? 
(se poate transpune și într-un joc de rol);

5. Transfer de abilităţi (resurse): activităţi pe care 
le fac cu plăcere și fără efort în alt domeniu de ac-
tivitate – preiau modalitatea de gândire, strategia 
de lucru, etc. exemplu:  E floare la ureche; Totul o 
să fie perfect;

6. Ce arie trebuie să îmbunătăţesc pentru a-mi 
atinge scopul?- pași intermediari de parcurs de 
elev pentru a-și atinge scopul (exemplu: am nevo-
ie de informaţii suplimentare, trebuie să-mi îmbu-
nătăţesc abilităţile de comunicare, am dificultăţi 
în luarea deciziilor, etc.); exemplu: am nevoie de 
ajutor/ exerciţii suplimentare la gramatică;

7. CUM? mă gândesc să obţin ceea ce doresc : 
realizez un plan săptămânal/ program de lucru, cu 
sarcini/activităţi clare;

8. TIMP: în cât timp cred că voi realiza ceea ce-mi 
doresc? în cât timp preconizez că o să-mi  ating 
scopul?

Bibliografie:

o	Educaţia	emoţională	şi	socială	a	copiilor	şi	adoles-
cenţilor	–	Suport	de	curs	–	Adina	Botiş,	Loredana	
Mihalca,	Centrul	Expert-Universitatea	Babeş-Bolyai	
Cluj-Napoca,	2005

o	Detectivul	de	emoţii-Activităţi	de	învăţare	integrată	
pe	teme	de	educaţie	socio-emotionalăteme	de	
educaţie	socio-emotională	(Grupele	mică	şi	mijlocie),		
editura	EDU,	2014

o	Preţul	privilegiului-	Cum	presiunea	parentală	şi	
avantajele	materiale	creează	o	generaţie	de	adoles-
cenţi	înstrăinaţi	şi	nefericiţi	-	Madeline	Levine,	editura	
ASCR,	Cluj-Napoca,	2016

o	Google:	1000+	images	about	Emotions	on	Pinter-
est;	emotion	thermometer;	problem	solving	wheel;	
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TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE
ȘI APLICAȚIILE EI ÎN ÎNVĂȚARE

 Pornind de la ideea existenței unor inteligențe diferite și autonome ce conduc la diverse moda-
lități de cunoaștere, înțelegere și învățare, Howard Gardner a realizat cea mai importantă schimbare 
conceptuală din domeniul pedagogiei. Prin teoria sa, realizează o critică a teoriilor tradiționale asupra 
inteligenței, conform cărora inteligența este unică și măsurabilă prin instrumente standard psihometri-
ce.
 Teoria inteligențelor multiple de Howard Gardner a fost prima dată publicată în lucrarea „Frames	
of	Mind	:	The	Theory	of	Multiple	Intelligenes”, în anul 1983. În accepțiunea sa, H. Gardner, inteligența repre-
zintă „un mod de a rezolva probleme și de a dezvolta produse considerate valori de cel puțin o cultură”.
 

Principiile pe care le urmărește această teorie 
sunt:
 • Aplicarea inteligențelor multiple poate 
face predarea și învățarea mult mai atrăgătoare 
atât pentru profesori cât și pentru elevi.
 • Fiecare elev trebuie încurajat să utilizeze 
tipul de inteligență preferat atunci când învață
 • Elevii își amintesc mai bine materialele 
dacă le-au învățat în stilul lor; școlile noastre se 
adresează mai mult inteligenței matematice și 
verbale, iar inteligența intrapersonală și interper-
sonală este cel mai puțin dezvoltată.
 • Există copii etichetați ca având dificultăți 
de învățare sau hiperactivitate, dar care în realitate 
nu sunt implicați în învățare printr-o sarcină adap-
tată tipului de inteligență.
 

 În cadrul disciplinei Consiliere și orientare 
este exemplificată în continuare o unitate de în-
vățare cu referire la cele 8 tipuri de inteligență: in-
teligența vizual-spațială, inteligența intraper-
sonală, inteligența interpersonală, inteligența 
logico-matematică, inteligența verbal lingvis-
tică, inteligența muzicală și ritmică, inteligen-
ța kinestezică și inteligența naturalistă (Tabel).

Disciplina : Consiliere și orientare
Unitatea de învățare : Comunicarea asertivă
 
 Comunicarea	asertivă	este	modalitatea	de	co-
municare	prin	care	o	persoană	 își	exprimă	dorințele,	
sentimentele,	credințele	într-un	mod	deschis	și	onest,	
fără	a	încălca	dreptul	altor	persoane.	

„Există	o	inteligență	în	sunet	și	una	în	mișcare,
	în	culoare	și	în	relația	interumană.”

Howard Gardner

 Profesor consilier şcolar  Veronica Ani
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu
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Tipul de 
inteligență

Caracteristici Activitatea de învățare

1.  Inteligența 
vizual –spațială

Simte nevoia de a „vedea”  (cu ochii 
minții) lucrurile, evenimentele, situ-
ațiile.
Îi place să deseneze, să construias-
că, să proiecteze și să creeze obiec-
te, să se uite la poze, filme.

Reprezentarea printr-un desen/poster,  a 
două persoane care comunică asertiv/ 
pasiv/agresiv, după ce în prealabil a vizi-
onat o prezentare power point cu cele 3 
tipuri de comunicare (pasivă, agresivă și 

asertivă).

2. Inteligența 
intrapersonală

Se cunoaște bine pe sine, își explo-
rează introspectiv stările, emoțiile, 
sentimentele.

Prezentarea unei situații din experiența 
personală în care  a utilizat comunicarea 
asertivă.

3. Inteligența 
interpersonală

Este comunicativ, sociabil, stabileș-
te ușor contacte și relații cu alții. Dă 
dovadă de comportament pro-soci-
al.

Să realizeze în echipă o activitate în care 
să găsească exemple de răspunsuri 
asertive și să le transpună într-un joc de 
rol.

4. Inteligența 
logico-
matematică

Are preferințe pentru experimentare, 
lucrul cu numere și simboluri, pune-
rea de întrebări și explorare bazată 
pe modele și relații.

Utilizând un tabel,  se solicită să realize-
ze o analiză a celor 3 tipuri de comunica-
re indicând avantajele și dezavantajele 
fiecăreia.

5. Inteligența 
verbal lingvistică

Plăcere pentru a citi, a scrie si a 
spune povesti. Bun la memorare de 
nume, date, locuri și fapte.

Completarea unui chestionar cu privire la 
comunicarea asertivă și citirea răspunsu-
rilor.

6. Inteligența 
muzicală și 
ritmică

Îi place să cânte, să asculte muzică, 
să cânte la instrumente muzicale.     

Memorarea caracteristicilor comunicării 
asertive pe un fond muzical/Identificarea 
unor mesaje asertive în diferite piese 
muzicale

7. Inteligența 
kinestezică

Este inteligența mișcării și coor-
donării mișcărilor. Preferă mișcarea 
și utilizarea limbajului corporal.

Realizarea unui joc de rol în care se soli-
cită să ofere răspunsuri asertive doar în 
modalitatea nonverbală (prin mimică)  în 
funcție de anumite situații date.

8. Inteligența 
naturalistă

Iubește natura și manifestă interes 
pentru menținerea echilibrului ecolo-
gic

Să își imagineze un dialog între două ani-
male în care răspunsurile să fie asertive.

 Teoria inteligentelor multiple constituie o alternativă a muncii diferențiate, 
o strategie modernă de instruire interactivă, pentru o cunoaștere  mai bună a ele-

vilor și de îmbunătățire a performanțelor școlare.

 Astfel, cadrele didactice pot juca un rol semnificativ în identificarea, dezvol-
tarea și exploatarea acestor inteligențe în contexte educaționale formale, nonfor-

male sau informale  cu scopul de a eficientiza procesul 
de predare-învățare-evaluare.
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Hărţile mentale
Prof. consilier şcolar Valeria Ecaterina Purcia

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

 O hartă mentală este o tehnică grafică care oferă cheia universală 
pentru a debloca potenţialul creierului. Ea exploatează întreaga gamă 
de abilități corticale - cuvinte, imagini, numere, logică, ritm, culoare și 
conștientizare spațială - într-o manieră unică, oferind libertatea de a 
explora întinderile infinite ale creierului nostru. Harta mentală poate fi 
utilizată în multiple aspecte  al vieții, la îmbunătățirea învățării și gândi-

rii pentru a crește performanța umană. - Tony Buzan

 Tot ce avem nevoie pentru a realiza o hartă 
mentală sunt:
• Hârtie
• Creioane colorate
• Imaginaţia noastră

 Avem nevoie de o temă pentru a forma ide-
ea centrală. Luăm o foaie de hârtie simplă și câte-
va creioane colorate și întoarcem foaia în poziţie 
orizontală. În centrul acestei pagini, desenăm o 
imagine (sau scriem un cuvânt) care să reprezinte 
subiectul („tema” hărţii noastre).

 Lăsăm gândurile libere pentru a identifica 
idei noi. Reprezentăm  aceste idei cu ajutorul linii-
lor curbe ce au ca punct de plecare tema centrală.  
Ideile principale devin ramuri pentru tema centrală 
a hărţii. Scriem aceste idei cu litere mari colorate 
pe ramurile desenate. Cu ajutorul unui singur cu-
vânt pe fiecare ramură, se vor multiplica numărul 
de posibilităţi ca aceste idei  să producă altele, 
noi!

Încercăm să adăugăm culori cât mai des!

 Harta mentală va avea colorate ramurile și 
cuvintele principale care au rolul de a stimula cre-
ierul. De asemenea, putem să adăugăm imagini și 
desene deoarece acest lucru ne va consolida me-
moria și ne va ușura organizarea ideilor.

 Desenăm apoi ramuri mai mici, care se des-
prind din cuvintele cheie.
 
 Nu există o limită a numărului de ramuri 
sau de cuvinte! Vom face câte dorim sau câte se 
vor potrivi cu ideea centrală a hărţii noastre.

 Continuăm astfel, până când am inserat 
toate ideile! 
 
 Hărţile mentale pot fi refăcute, dezvoltate 
sau îmbunătăţite ori de câte ori dorim prin idei noi, 
care pot fi adăugate la cele iniţiale.

 Pentru a realiza hărţi mentale cu ajutorul 
calculatorului, putem accesa programe gratuite la 
adresele:
http://thinkbuzan.com/
http://mindmapfree.com/
http://www.edrawsoft.com/freemind.php
https://www.mindmup.com

 Hartă mentală este o schemă de aranjare a ideilor în mintea noastră cu ajutorul culorilor, 
imaginilor, cuvintelor sau a numerelor, pentru a reprezenta grafic gândurile ordonate în jurul 
unei  idei centrale. Pot fi dezvoltate toate ideile care ne vin la un moment dat în minte și putem 
vedea dacă acestea sunt viabile înainte de a decide pe care să o folosim pentru a ne atinge 
scopul urmărit.
 

 O hartă mentală este o reprezentare a unui subiect, idee sau concept, așezat pe hârtie 
prin desene simple, cuvinte „simbol”, folosind culori, cifre și săgeţi, astfel încât ideea principa-
lă va fi în centrul diagramei iar cele secundare vor porni din centru, asemănătoare cu ramurile 
unui copac. Harta mentală conectează reţeaua de idei identificate, la o idee principală. 
Utilizarea lor a luat amploare la sfârșitul anilor 1960 când Tony Buzan, autor englez și consul-

tant educaţional a iniţiat acest concept.

Hărţile mentale pot fi folosite în: luarea deciziilor, clasificare, predare-invăţare, reprezentarea 
unor imagini, a unor situaţii, management, orientarea carierei.

Bibliografie:
T., Buzan, B., Buzan (2013) – Hărţile mentale, ed. Curtea 
Veche, Bucureşti

Cum creăm o hartă mentală 
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Importanța 
dezvoltării 

auzului
fonematic 
la copii cu 

parasigmatism
Prof. logoped Mirela Șerban

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

Studiu experimental – abordări terapeutice diferențiate pen-
tru corectarea  parasigmatismului la copii cu CES de ciclu 

primar, integrați în învățământul de masă.

 Auzul fonematic este definit ca fiind o calitate, o par-
ticularitate a auzului uman, prin care sunetele vorbirii sunt 
percepute ca elemente distinctive sau foneme. Tulburarea au-
zului fonematic se referă la lipsa de maturitate a acestei parti-
cularități și la lipsa de exersare a laturii expresive a limbajului 
verbal.

 În timpul vorbirii noi nu percepem mișcări fiziologice 
sau sunete fizice, percepem foneme, sunete purtătoare de 
sens. Sensul fonematic al sunetelor vorbirii constituie o rea-
litate psihologică pe baza căreia ele sunt identificate în vorbi-
rea interioară care pregătește comunicarea orală sau scrisă a 
ideilor. În sunetele rostite, copilul aude sunetele pe care este 
deprins să le articuleze.

 Propria lui articulaţie este, sub aspect calitativ, altfel 
percepută decât cea a persoanelor din jur. Exemplu: în mod 
subiectiv parasigmaticul aude deformat sunetele „S”, „Ș”etc. 
pe baza sistemului articulator format anterior și este convins 

că vorbește corect. Cu alte cuvinte, vorbind, el își consolidează greșelile. Sigma-
ticul pronunţă defectuos tocmai pentru că identifică structura acustică a articu-
lării sale eronate cu modul de articulare corect. Nesesizând diferenţa dintre pro-
nunţarea celor din jur și pronunţarea sa defectuoasă, sigmaticul nu-și dă seama 
de defectul său de pronunţare și nu face eforturi voluntare pentru a-și acomoda 
pronunţia cu a celor din jur.

 Vorbirea se adresează auzului și în comunicarea orală este important ce 
se aude. Pentru corectarea sigmaticului este necesar să intervenim nu numai 
asupra articulării ci în special asupra auzului. Reprezentările verbale ale copilului 
sunt bazate pe scheme articulatorii percepute anterior și acestea îi permit să 
audă “dinăuntru” cuvintele. Deci una este rostirea corectă și altceva diferenţie-
rea acustică a sunetelor. Prezentând greutăţi în diferenţierea sunetelor izolate, 
sigmaticii pot ajunge prin exerciţii la rostirea corectă, cu menţinerea incapacităţii 
de diferenţiere. Semnul cel mai clar al acestei nediferenţieri îl constituie apariţia 
disgrafiilor. Fenomenul este mai vizibil mai ales la copiii cu ritmuri mai lente de 
învăţare (CES) datorită slabei puteri de diferenţiere a analizatorului auditiv, lipsei 
capacităţii de concentrare a atenţiei și frecvenţei mari a tulburărilor de motricita-
te.

 Este foarte important ca prin exerciţii speciale să se dezvolte puterea de 
diferenţiere acustică a copiilor. Fără să se limiteze la o simplă ascultare, exerci-
ţiile urmăresc ordonarea sunetelor după simbolurile lor (litere). Este necesar să 
se insiste pentru  dezvoltarea auzului fonematic prin discriminarea sunetelor în 
vorbirea tare și vorbirea șoptită, folosind material intuitiv diversificat și organi-
zând activităţi sub formă de joc.
 La copii cu CES sau cu tulburări specifice de învățare, datorită inabilități-
lor lor generale, a labilității recunoscute a structurilor psihice, exercițiile se reali-
zează cu dificultate și rezultatele apar cu întârzire. 

STUDIU EXPERIMENTAL  la copii cu CES
 integrați în învățământul de masă

Eșantion: 8 copii cu vârsta între 8 - 10 ani (cls. a II-a – a III- a ) – cu diagnosticul 
logopedic: parasigmatism: 4 copii de cls.II-a, 4 de cls. a-III-a;
- experimentul s-a efectuat pe parcursul unui singur semestru școlar;
- s-au format 2 grupe, fiecare având în proporții egale copii din fiecare clasă;

 GRUPA A - grupa de control 
 Cu elevii acestei grupe s-a efectuat activitatea în mod obișnuit: exerci-
ții  pentru educarea respirației, exerciții  pentru creșterea mobilității organelor 
fonoariculatorii, exerciții  pentru pronunțarea corectă a sunetelor “S” și „Ș”. Co-
piilor li s-a prezentat oral modelul fiecărui sunet – folosind onomatopee; în fața 
oglinzii li s-a arătat poziția corectă a limbii și buzelor și apoi s-a încercat indivi-
dual poziționarea corectă a aparatului fonoarticulator și reproducerea sunetu-
lui abordat . Sunetele “S”, „Ș” au fost impostate pe rând, fiind prezentate izolat 
dar și în asociere cu vocale, în  silabe directe și inverse, în cuvinte scurte. După 
emiterea corectă a sunetelor de către copii s-a trecut la exerciții de diferențiere 
auditivă, de comparare a acestora. S-au folosit jocuri fonetice de recunoaștere 
și reproducere a sunetelor “S”, „Ș”, cuvintele paronime stând la baza etapei de 
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diferențiere fonetică. Ulterior, cuvintele cu sunetele corectate 
au fost articulate  în propoziții, în versuri și ghicitori.

 GRUPA B
 Cu acești copii s-a lucrat diferențiat, în primă fază ex-
cluzându-se participarea  fidelă a auzului prin astuparea con-
ductelor auditive cu ajutorul unor căști audio sau vată. Auzul 
nu a fost complet înlăturat ci doar ușor estompată receptivi-
tatea auditivă. S-a folosit acest procedeu pentru ca elevii să 
nu poată folosi reprezentările lor auditiv-motrice eronate care 
generează greșeli de identificare și pronunțare a sunetelor. 
Pornind de la ideea că unei pronunții defectuoase îi cores-
punde o reprezentare auditiv-motrică pe măsură, s-a încercat 
inhibarea auzului pentru a putea interveni asupra aspectului 
exterior al vorbirii, zdruncinând stereotipul dinamic pe baza 
căruia organul fonator produce sunete alterate. 

 Prin exercițiile efectuate urma să se creeze un stere-
otip nou, corespunzător pronunțării corecte. Subiecților li s-a 
demonstrat poziția corectă a organelor articulatorii pentru 
realizarea sunetelor “S”, „Ș”. S-a exersat articularea acesto-
ra punându-se accent mai mult pe controlul vizual realizat la 
oglindă, pe feedbak-ul auditiv dat de logoped. S-au realizat 
jocuri de recunoaștere a prezenței lui “S” sau „Ș” în cuvinte 
prin labiolectură, prin imitarea mecanică a mișcărilor aparatu-
lui fonoarticulator necesare acticulării unor cuvinte scurte ce 
conțineau sunetele vizate. etc.

 După mai multe ședințe, s-a eliminat vata și s-a asoci-
at pronunția cu controlul auditiv, pe baza comparării a ceea 
ce ei pronunțau până acum, cu înregistrarea veche de pe ca-
setă. Activitatea a continuat apoi în mod obișnuit cu exerciții 
de diferențiere auditivă pe baza materialului verbal, folosind 
onomatopee emise pe tonuri diferite, cu frecvențe și ritmuri 
deferite. Antrenarea auzului fonematică s-a bazat pe tehnica 
analizei auditive a sunetelor menționate (analiza fometică a 
cuvintelor, propozițiilor). Au fost antrenate atât abilitățile de 
articulare cât și cele de comprehensiune verbală (ex: accent 
pe sesurile cuvintelor paronime) care au avut ca scop focali-
zarea asupra dezvoltării abilităților de comunicare funcționa-
lă.

Rezultate Grupa A/ 
nr.copii

Grupa B/ 
nr.copii

pozitiv 1 3

indiferent 1 1

negativ 2 0

PRELUCRAREA DATELOR - CONCLUZII

 Reacțiile subiecților au fost clasificate ca: -  pozitive  -  indiferente - nega-
tive;
 Rezultatele au fost pozitive atunci când în timpul activității terapeutice 
nu au mai apărut greșeli de pronunție;  au fost indiferente când tulburările con-
tinuau să apară în vorbirea copiilor fie ca niște perseverări fie ca manifestări ale 
unei îndemânări motorii mai slabe și greu influențabile;  au fost negative când 
tratamentul s-a dovedit aproape imposibil, pe de o parte pentru că nivelul de dez-
voltare intelectuală era mai scăzut și conștientizarea situației nu s-a realizat, sau 
elevul a refuzat pur și simplu să coopereze fugind de efort, refugiindu-se în joc.

 Rezultate pozitive s-au obținut mai ales la grupa B, pentru că în etapa de 
inhibare a auzului, rolul conducător a revenit analizatorului vizual care a contribu-
it la elaborarea mișcărilor fine ce duc la o bună articulare. S-a obținut un control 
mai bun asupra pronunției datorită stimulării simultane și sporite a componente-
lor motrico-auditive, vizuale și kinestezice ale analizatorului verbal. Se realizează 
un salt asupra scoarței cerebrale care, prin aferentație inversă generează auto-
reglarea pronunției. Comparativ cu grupa A, la grupa B numărul copiilor cu rezul-
tat negativ este zero, în mare parte datorită atractivității și ineditului activităților 
organizate. În schimb, jumătate din copiii grupei A au obținut rezultate negative. 
Dincolo de stânjeneala pe care o resimt unii copii la primele ședințe cu căștile 
pe urechi / vată în urechi, este probabil ca rezultatele obținute la unii  subiecți să 
rămână aceleași indiferent de metodă. Este importantă perseverența în exersare, 
abordarea diferențiată și permanent adaptată nevoilor, ritmurilor,  particularități-
lor fizice și psihice ale copiilor. 

 Practica muncii desfășurate cu copiii cu cerințe educative speciale (in-
telect liminar) și studiile de specialitate ne-au arătat că există copii în al căror 
psihism este înscrisă atât de profund tulburarea de vorbire încât aproape ar fi 
nefiresc ca într-o zi să pronunțe corect absolut toate cuvintele în vorbirea spon-
tană. Cu aceștia, rezultate devin vizibile  după mai mulți ani de terapie corec-
tiv-recuperatorie, pe măsură ce sistemul psihic se maturizează. În timp, vorbirea 
copilului va deveni inteligibilă, terapia logopedică  va fi tratată cu mai multă aten-
ție și luată mai în serios de către copil. Empatia și creativitatea manifestate de 
logoped în actul terapeutic va potența obținerea de rezultate pozitive la copii cu 
tulburări de limbaj.
Bibliografie:	
Păunescu Constantin, Toncescu Nicolae	-	„Tulburări	de	limbaj	la	copil”	,	Ed.	Medicală,	1984
Vrăşmaş Ecaterina, Stănică Cornelia –	„Terapia	tulburărilor	de	limbaj.	Intervenții	logopedice	„,	Ed.Di-
dactică	și	Pedagogică,	București,	1987
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Culorile emoțiilor
Profesor consilier şcolar Delia Cristina Petrovai

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

 Inteligenţa emoţională reprezintă inteligen-
ţa ce dă  un plus și o valoare celorlate tipuri de 
inteligenţă descrise de Howard Gardner.

 Aptitudinile lingvistice, muzicale, kineste-
zice, nu pot fi puse în valoare fără o gestionare 
eficientă a emoţiilor și a relaţiilor interumane, fără 
autocunoaștere, autocontrol și adaptare.

 Inteligenţa emoţională permite celui ce o 
deţine să se descurce mai bine în viaţă, să își ex-
prime sentimentele adecvat situaţiei, să își atingă 
mai ușor potenţialul, precum și scopurile. Un prim 
pas în ameliorarea inteligenţei emoţionale, respec-
tiv în gestionarea emoţiilor și a comportamentului 
generat, îl constituie recunoașterea și acceptarea 
acestora.

 În cadrul orelor de dirigenţie, consiliere sau 
a atelierelor de dezvoltare personală, pentru a aju-
ta copilul să înveţe să recunoască emoţiile, se uti-
lizează diverse imagini/carduri cu expresii faciale. 
Prin intermediul acestor imagini copiii sunt ajutaţi 
să recunoască și să vorbească despre emoţiile pe 
care le simt. O bună practică în cadrul acestor jo-
curi cu expresii faciale o reprezintă utilizarea unor 
carduri necolorate.

 Este adevărat, pentru copiii preșcolari ima-
ginile colorate ar fi mult mai atractive, însă, cedând 
acestui scop de moment – atractivitatea - vom 
transmite mult mai multe mesaje decât ne-am 
dori. Astfel, tentaţi să folosim culori ce sunt uni-
versal acceptate ca reprezentând anumite emoţii, 
cum ar fi roșu pentru chipul furios, nu vom permi-
te copilului să își exprime unicitatea coloraturii 
propriului univers. Ulterior, după învăţarea și recu-

noașterea emoţiilor, culorile pot fi utilizate pentru 
aprofundarea explorării emoţiilor individuale, cum 
am exemplificat în jocul următor:

 
Culorile emoțiilor

 
 Este un joc individual, ce poate fi adaptat și 
la grupuri mici;

Vârsta: 4-10 ani
Materiale necesare: creioane colorate, coli de hâr-
tie
Cuvinte cheie: emoții, supărare/furie, bucurie/ve-
selie, tristețe, fericire.

 Copilul este invitat să joace un nou joc.

 Se discută puțin despre emoții, pentru a 
ne asigura că înțelege sensul acestui cuvânt și se 
propune spre discuție o primă emoție, de exem-
plu: tristețea. Copilul este întrebat dacă știe ce în-
seamnă să fii trist și este ajutat prin exemple, să 
înțeleagă despre ce este vorba.

 Observație: Se pornește cu o emoție mai 
puțin plăcută, însă, dacă copilul nu este foarte des-
chis, pentru atragerea în joc se începe cu o emoție 
pozitivă.
 Copilul este îndemnat să asocieze o culoa-
re emoției.

    Adultul: „Ce culoare are tristețea pentru tine?”
    Copilul: „Roșu”.
    Adultul: „De ce oare?”
    Copilul: „Pentru că…” (copilul explică ce semnifi-
că pentru sine asocierea culorii cu emoția respec-

tivă. De cele mai multe ori, asocierile sunt legate 
de întâmplări, persoane, personaje erou).
    
 Adultul: „Ce spui, ți-ar plăcea să desenezi 
cum arată furia, pentru tine?”

 Acordăm copilului timp să deseneze. Îl în-
curajăm să deseneze cum arată pentru el sau ce 
simte legat de emoția respectivă, încredințându-l 
că nu există alegeri bune sau rele, indiferent de ce 
anume alege să deseneze. Nu îi dăm indicații de 
genul: „Ai spus că furia e roşie, de ce foloseşti 
altă culoare?” sau „ai putea să desenezi persoa-
na care te înfurie”?. Copilul va desena, utilizând 
(sau nu), culoarea asociată emoției. Dacă alege 
alte culori în desen, nu îi atragem atenția asupra 
acestui aspect.

 Desenul finalizat este prezentat și explicat 
de către copil. În funcție de desen și de explicațiile 
folosite, se explorează lumea lui interioară. Acesta 
este momentul în care putem întreba de exemplu, 
în cazul în care a ales o altă culoare față de cea 
enunțată, ce s-a întâmplat de nu apare culoarea 
respectivă. Folosim desenul și culorile rezultate 
pentru a-l ajuta să exteriorizeze, fără a-l forța să se 
expună mai mult decât vrea.

 Se continuă în acest fel cu desenarea celor-
lalte emoții. Se aleg maxim 4 emoții: tristețe, bu-
curie, furie, fericire. Ultima emoție aleasă ar trebui 
să fie e o emoție pozitivă, pentru a păstra starea 
de bine a copilului. Se respectă ritmul copilului. În 
general, copiii cu diverse probleme emoționale, nu 
pot trece de prima emoție negativă. Alți copii aduc 
în discuție alte emoții, cum ar fi de pildă, ruşinea. 
Se speculează momentul pentru exteriorizarea ru-

șinii prin desen.  
 Utilizând acest joc putem afla foarte multe 
despre modul în care copilul interiorizează emoții-
le.

  În cazul în care, anterior, în jocurile de recu-
noaștere a emoţiilor, s-au asociat culori expresiilor 
faciale, copilul va fi tentat să imite ceea ce a văzut 
și să nu exteriorizeze ceea ce simte, pierzând în 
acest fel accesul la explorarea lumii interioare uni-
ce a copilului.

  Utilizarea cardurilor cu expresii faciale viu 
colorate mai are un neajuns. Copiii pot asocia 
unei singure culori mai multe emoţii, cum avem în 
exemplul următor:
 Adult: „Spune-mi, ce culoare are furia pentru tine?”
 Copil: „Roșu”.
 Adult: „Oare de ce pentru tine furia este roșie?” 
Etc.
 Adult: „Fericirea, ce culoare are pentru tine?”
 Copil: „Roșu”.

 Dezvăluirea amestecului de sentimente, 
a faptului că, ce îi produce bucurie îl și supără, 
(obiectul bun și obiectul rău freudian) nu ar fi posi-
bilă în cazul în care cardurile de identificare a emo-
ţiilor ar fi colorate.  

 Amestecul de sentimente relevat reprezin-
tă o informaţie importantă ce ne ajută să deslușim 
modul în care copilul interiorizează ceea ce trăieș-
te și ne oferă posibilitatea de a-l ajuta să simtă 
adecvat situaţia.
    



82 83

Profesor consilier școlar Manuela Cojocar
Centrul Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Sibiu

Origamiterapia

	 Origami	este	flexibil	şi	convenabil,	poate	
fi	practicat	în	orice	loc,	în	orice	moment,	mate-
rialul	folosit	este	hârtia	,	uşor	accesibil,	culori	
atractive,	non-pericol,	preţ	scăzut,	cel	mai	puţin	

restrictiv.

Unul	dintre	aspectele	pozitive	ale	jocului	de	ori-
gami	este	numărul	de	comportamente	pe	care	

le	promovează:	
-	interacţiune	socială	pozitivă,	

-	comunicarea	verbală	şi	non-verbală,
-	capacitatea	de	rezolvare	a	problemelor,	

-	stabilirea	obiectivelor,	
-	răbdare,	

-	creativitatea,	
-	interesul	şi	implicarea	într-un	hobby,	în	acelaşi	

timp,	oferind	distracţie	şi	relaxare,
-	feedback	pozitiv

-	dezvoltă	capacitatea	şi	dorinţa	participanților	
de	a	împărtăşi	sentimente	şi	cunoştinţe.	

	 În	timpul	unei	sesiuni	de	origami	pot	fi	
evaluate	motivaţia	şi	interesul,	concentrarea,	
capacitatea	de	a	detecta	probleme	sau	aptitu-

dinile	sociale.

 Atestat documentar în jurul anu-
lui 400, origami este un joc, o artă japo-
neză. „Ori” înseamnă „a îndoi” iar „kami” 
- hârtie, adică arta de a împături hârtia. 

 Aici e vorba de origami ca instru-
ment de comunicare, ca formă de impli-
care. O figurină din hârtie poate aduce 
un zâmbet, ceea ce e minunat. Este la 
îndemână a păstra anumită hârtie în 
buzunar. O sesiune de origami neplani-
ficată poate converti o lungă perioadă 
de timp plictisitoare de așteptare într-o 
experienţă interesantă. 

 Origami este cu siguranţa conve-
nabil, acesta poate fi practicat oriunde, 
oricând, în interior sau exterior, fără a 
fi nevoie de o mulţime de echipamen-
te specializate. Singura cerinţă este 
că avem nevoie de orice fel de hârtie 
simplă, ziar, hârtie de ambalaj cadou, 
foi, chiar de la un calendar vechi va 
funcţiona. Este de asemenea, dovedit 
a fi o formă minunată de comunicare 
non-verbală. Nu aveţi nevoie de abilităţi 
specializate. 

 Îndoirea hârtiei poate ajuta oa-
menii care suferă de boli ale încheie-
turilor mâinilor, pe copii în dezvoltarea 
abilităţilor manuale și vârstnicii pentru 
păstrarea acestor abilităţi.

  Origami face minuni cu cei care 
au probleme emoţionale și mentale. 
Cu culorile sale „îţi iau ochii” prin for-
me și lucrări. Nu e genul de activitate 
care este restrictivă sau periculoasă. 
Acest lucru poate fi foarte important 
dacă avem de-a face cu clienți cu pro-
bleme emoţionale și mentale. Este ușor 
de învăţat și în condiţii de siguranţă. Nu 
există foarfece sau alte instrumente 
de tăiere, un lucru bun dacă lucrăm cu 
oameni care sunt imprevizibili sau agre-
sivi, sau care s-au dovedit a avea ten-
dinţe autodăunare. Este de asemenea 
foarte accesibil și o bună modalitate de 
a recicla hârtie.

 Frecvent, se întâlnesc oameni cu 
stima de sine scăzută, un sentiment de 
plictiseală și abilităţi sociale ineficien-
te. La unii se simte pierderea autocon-
trolului. Unii au pierdut scopul vieţii. Al-
ţii chiar uită cum să zâmbească. Multe 
dintre persoane sunt lipsite de motiva-
ţie și de contactul cu realitatea. Unii nu 
cred că pot învăţa abilităţi noi.

 Origami oferă elevilor posibili-
tatea de a acţiona în calitate de obser-
vator sau participant, pentru a practica 
singur sau într-un grup.

 Atunci când se formează un grup 
de origami, participanţii sunt încurajaţi 
să se ajute reciproc. În cadrul acestui 
grup, statutul de „copil problemă” poate 
fi evaluat prin observarea răspunsului 
la instrucţiuni, interacţiunea unora cu 
alţii, nivelul  de concentrare și compor-
tamente  generale. De obicei, la finali-
zarea ultimului origami, există un senti-
ment de bucurie și entuziasm în cadrul 
grupului. Când vezi zâmbetul pe cineva, 
știi că eforturile tale sunt valoroase. Se 
dezvoltă o relaţie de încredere între tine 
și consiliați. 

 Origami acţionează ca o punte 
de comunicare între consilierul școlar și 
elevi. De obicei, ei apreciază că petreci 
timp cu ei. Ei simt că primesc o parte 
echitabilă din atenţia ta personală. Cei 
mai mulţi sunt încântaţi să ia ceva după 
sesiune. Acestea pot fi probe de mode-
le de origami preferate sau produse cu 
eforturile lor. 

 Sesiunea de origami poate fi o 
oportunitate pentru ei de a realiza că au 
potenţial să înveţe o nouă calificare. A 
învăţa să plieze un brăduț sau o pasă-
re ori o floare poate fi un pas mic spre 
învăţarea unei noi deprinderi. Cu toate 
acestea, acest pas mic oferă un senti-
ment de acceptare și un gust de realiza-
re, care ajută la reconstruirea încrederii 
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lor, să se confrunte cu realitatea. 

 Origami oferă sprijin psihologic - participan-
tul primește un sentiment de acceptare, deoarece 
instructorul poate lua timp pentru a demonstra fi-
ecare mutare și se simte conectat atunci când își 
dă seama că el este parte a unui grup.
 
 Unul dintre aspectele pozitive ale origami 
este numărul de comportamente pe care le pro-
movează: interacţiune socială pozitivă,  comuni-
carea verbală și non-verbală, capacitatea de rezol-
vare a problemelor, stabilirea obiectivelor, răbdare, 
creativitatea, interesul și implicarea într-un hobby, 
în același timp, oferind distracţie și relaxare, feed-
back-ul pozitiv, dezvoltă capacitatea și dorinţa co-
piilor de a împărtăși sentimentele lor, precum și 
cunoștinţe.

 Profesorii vor găsi atunci când observă gru-
puri care fac origami faptul că elevii se deschid 
mai mult, pun întrebări, oferind comentarii proprii, 
care solicită o șansă de a face alte figuri, într-ade-
văr participă. Durata de timp în care copilul rămâ-
ne implicat în activitate și valoarea de a trezi o 
nevoie, va da consilierului o idee, pe măsura capa-

cităţii sale de a se concentra. Profesorul consilier 
se uită, de asemenea, la îmbunătăţirea și coordo-
narea ochi-mână, abilităţi de comunicare, coope-
rare cu alţii, dorinţa de a învăţa pe alţii, reacţiile la 
proiecte dificile, capacitatea de a finaliza sarcinile, 
ţinând seama de  interes în socializare și o crește-
re în capacitatea de a se concentra. Ei vor găsi, de 
asemenea, elevii mai calmi și mai relaxaţi.

 S-a descoperit că origami îi ajută pe cei cu 
stima de sine scăzută, anxietate, ADHD, autism, 
retard mintal, și alte condiţii psihologice. Oamenii 
care au fost diagnosticaţi cu depresie au desco-
perit că origami le oferă speranță. Actul de pliere a 
hârtiei permite unora dintre copii a reduce nivelul 
lor de anxietate. Copiii fac modele origami pentru 
a le da  părinților sau fraților. Ce modalitate mai 
bună de a încuraja o gândire sănătoasă?!

 Origami îl folosesc în principal ca un spăr-
gător de gheaţă cu străinii sau copiii și ca o formă 
de relaxare pentru mine. 

  Origami poate deveni un hobby benefic 
pentru copii și părinți și un instrument util terapeu-
tic pentru profesioniști.

Educația în fabule II
Profesor consilier școlar Adrian Beu

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

 • O femeie a cumpărat un aparat de bucătărie compli-
cat și a încercat să-l asambleze cu ajutorul Manualului de in-
strucțiuni. I-a fost însă imposibil, așa că a renunțat și a lăsat 
piesele împrăștiate pe masa din bucătărie.
 Imaginați-vă surpriza ei când s-a întors câteva ore mai 
târziu și a găsit aparatul funcționând perfect, după ce fusese 
asamblat de servitoare.
- Cum, Doamne iartă-mă, ai reușit să faci așa ceva? A între-
bat-o pe femeie.
- Păi, doamnă, i-a răspuns aceasta senină, atunci când nu știi 
să citești, ești nevoită să îți folosești creierul...

 • Maestrul școlii de arcași era recunoscut inclusiv ca 
un Maestru al Vieții, nu doar al artei tragerii cu arcul.
Într-o zi, unul din cei mai buni elevi ai săi a reușit să ținteas-
că de trei ori la rând centrul țintei la un concurs local. Toată 
lumea aplauda în delir, felicitându-l atât pe elev cât și pe ma-
estru.
 Maestrul nu părea însă foarte impresionat. Dimpotrivă, 
părea mai degrabă critic. Mai târziu, elevul l-a întrebat de ce 
a adoptat acea atitudine. El i-a răspuns:
- Mai ai încă de învățat că ținta nu reprezintă adevărata țintă!
- Bine, dar care este adevărata țintă? L-a întrebat elevul, cu-
rios.
 Dar maestrul nu a vrut să-i răspundă. Știa că răspunsul 
nu poate fi dat de cuvinte și că băiatul va trebui să învețe 
acest adevăr pe pielea lui, prin experiență directă.
 Mai târziu, tânărul a descoperit că adevărata țintă nu 
era o realizare concretă, ci se referea la atitudine. Nu centrul 
țintei era ținta, ci dispariția egoului.



86 87

Povestea 
Sentimentelor

Profesor consilier școlar Manuela Cojocar
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

	 Poveștile	au	un	rol	foarte	important	în	educarea	și	consilierea	copiilor.	Ele	
consolidează	legătura	dintre	părinte	și	copil,	educator,	profesor,	consilier	școlar	
și	elevi	sau	preșcolari,	prin	implicarea	părților	într-o	activitate	care	reunește	prin	
cuvinte,	comportamente	și	trăiri	afective.	În	hățișul	spațiului	numit	Internet	am	
descoperit	acest	text	care	ilustrează	ca	într-un	joc	multitudinea	de	sentimente	pe	
care	le	trăim	zi	de	zi.	Fie	ca	iubirea	să-și	găsească	loc	de	ascunzătoare	în	inima	

noastră.
 Odată, cu mult timp în urmă, toate senti-
mentele și calitățile umane se aflau într-un loc se-
cret pe pământ. 

 Când Plictiseala a căscat a treia oară, Ne-
bunia, mereu nebună, a zis: 

- Hai să jucăm un joc!... de-a v-ați ascunselea! Cine 
se ascunde mai bine va fi câștigătorul sentimen-
telor. 

 Intriga a ridicat din sprânceana dreaptă, dar 
Curiozitatea, care nu putea să se abțină, a întrebat: 
- De-a v-ați ascunselea? Ce joc mai este și aces-
ta?” 

- Acesta este un joc, (a început să explice Nebu-
nia) în care eu o să îmi acopăr ochii și o să număr 
până la un milion, până voi vă ascundeți. Când am 
terminat de numărat voi pleca în căutarea voastră 
și pe cine nu găsesc acela va fi Câștigătorul!” 

 Entuziasmul a început să danseze de feri-
cire, l-a urmat și Încântarea. Norocul a sărit așa 
de tare încât le-a convins și pe Apatie și pe Sus-
piciune să intre în joc, pe cele pe care nimic nu le 
interesa. Dar, totuși, nu toți erau de acord să intre 
în joc. 
 Adevărul nu a vrut să se ascundă… și de ce 
s-ar ascunde? Și așa, până la urmă, toți îl vor găsi. 
Orgoliul a zis că este o idee stupidă, (l-a măcinat 
gândul ”de ce nu s-a gândit el primul la aceast 
joc”). 
 Atenția nu vroia să riște. 
 „Unu, doi, trei…” a început să numere Nebu-
nia. 
 Prima s-a ascuns Lenea, care, evident, s-a 
aruncat după prima și cea mai apropiată stâncă 
pe care a văzut-o. Credința a urcat în cer. Depen-
dența s-a ascuns în umbra Succesului, care a re-
ușit să se ascundă chinuindu-se în vârful celui 
mai înalt copac. Dăruirea nu se putea decide unde 
se va ascunde, fiindcă fiecare loc i se părea per-

fect, pentru unul din colegii ei. Frumusețea a sărit 
în lacul cristalin. Pe Rușine o vedeam privind din 
crăpătura unui copac. Carisma și-a găsit locul în 
zborul unui fluture, iar Libertatea în duhul vântu-
lui. Egoismul și-a găsit ascunzătoare, dar… doar 
pentru el. Minciuna s-a ascuns și ea, pe fundul 
oceanului, (minte, era la capătul curcubeului), iar 
Pasiunea s-a ascuns în craterul vulcanului. 

 Uitarea a uitat să se ascundă, dar acest 
lucru nu e important. Când Nebunia a ajuns la 
999999, Iubirea, singură, nu și-a găsit încă ascun-
zătoarea, fiindcă totul era ocupat. Apoi a privit și a 
văzut o grădină plină de trandafiri unde s-a și as-
cuns, acoperindu-se cu boboci senzuali de tranda-
fir. 
”Un milion! “a strigat Nebunia și a plecat în căuta-
rea sentimentelor. 

 Prima a fost găsită Lenea, care, evident, era 
ascunsă după prima stâncă, în scurt timp a auzit-o 
pe Credință, care dezbătea subiecte de teologie cu 
Dumnezeu, dar Pasiunea a sărit din craterul vulca-
nului de frică. Întâmplător s-a găsit acolo Depen-
dența, evident și Succesul. Egoismul nici nu tre-
buia căutat, singur a ieșit din ascunzătoarea sa, 
în care s-a dovedit că era un roi de albine. De așa 
multă căutare Nebuniei i s-a făcut sete și așa a 
găsit Frumusețea, ascunsă în lacul cristalin. 
Cu Suspiciunea era mai ușor, fiindcă ea nu putea 

să se decidă unde se va ascunde așa că s-a prop-
tit de o stâncă în apropiere. 

 Astfel, Nebunia, încetul cu încetul a găsit 
aproape toate sentimentele.

 Pe Talent l-a găsit ascuns în grâul auriu, iar 
pe Minciună la capătul curcubeului (minte, pe fun-
dul oceanului). Uitarea a uitat că s-a jucat ceva… 
Dar... pe Iubire nu putea să o găsească… 

 Nebunia căutase peste tot, și deveni deja 
nervoasă, când… a privit către grădina cu tranda-
firi.

 A intrat în grădină și de nervi și neputință a 
început să lovească cu mâinile trandafirii. 
Dintr-o dată se auzi un strigăt tare și dureros. Spi-
nii trandafirilor au zgâriat ochii Iubirii. 

 Nebunia nu știa ce să mai facă……a găsit 
câștigătorul, sentimentul cel mai puternic, dar Iu-
birea a devenit oarbă. A plâns și a rugat-o pe Iubire 
să o ierte, luând decizia ca veșnic să o însotească 
și să o ajute. 

 Așa că Iubirea a devenit câștigătorul senti-
mentelor, dar a devenit oarbă, iar Nebunia o înso-
tește peste tot.
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 POVESTEA
 TERAPEUTICĂ 

ÎN CONSILIEREA
 COPILULUI 

Profesor consilier şcolar Anca Cristina Toader
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională - Sibiu

Despre poveste...

 Povestea terapeutică, "Peripețiile lui An-
drei" se adresează copiilor ce întâmpină dificultăți 
în gestionarea furiei și au abilități de relaționare și 
comunicare reduse. Uneori furia poate fi o reacție 
emoțională secundară, care acoperă o teamă sau 
o stare de anxietate a copilului. Personajul albinu-
ței este prezența terapeutică ce oferă conținere, 
fără a judeca copilul și îl ajută să perceapă realita-
tea celorlalți. Strofele conțin mesajul terapeutic în-
tr-o formă prescurtată, ajutând ulterior la modela-
rea comportamentului. Prezența dragonului ajută 
copilul să înțeleagă că există mai multe persoane 
la care poate apela pentru ajutor, iar în ședințele 
individuale de consiliere încercăm să identificăm 
și în viața reală cine anume seamănă cu persona-

jele din poveste.
 Povestea a fost scrisă pornind de la un caz 
real și s-a dovedit a fi un instrument util în ședințe-
le de consiliere cu L.S., elev cu CES în clasa a III-a, 
diagnosticat cu ADHD. L.S. a fost crescut în sis-
tem de asistență maternală, iar relația cu familia 
biologică este slabă, motiv pentru care am creat 
alte personaje din afara familiei care vin în ajuto-
rul copilului din poveste. Am preferat să folosesc 
personaje imaginare, pentru a evita identificarea 
lor automată cu o anumită persoană reală, doar 
prin prisma rolului (ex.învățătoare), lăsând copilul 
să proiecteze cât mai liber. Am construit perso-
najele poveștii din carton colorat și am făcut joc 
de rol, ajutându-l să fie pe rând: Andrei, balaurul 
cu 7 capete, sora, copiii, bondarul, albinuța și dra-
gonul. Cu fiecare rol și-a exprimat diferite emoții, 

fiind un exercițiu de empatie pentru el. Din fiecare 
explorare a ales ce vrea să păstreze. A fost foarte 
încântat când a realizat că poate să fie albinuță 
spunând în gând poezia, atunci când se confruntă 
cu o situație dificilă. Pe bondar l-a perceput ca fi-
ind puternic și i-a plăcut asta, dar a spus că nu i-ar 
strica să mai stea și el de vorbă din când în când 
cu albinuța. Limbajul simbolic al poveștii a ajutat 
mult procesul terapeutic, L.S. fiind un copil sensi-
bil și ușor defensiv. 

 Consider că povestea terapeutică este doar 
punctul de plecare, iar valoarea terapeutică e dată 
de relație, proces și semnificația dată de copil în-
tr-un cadru securizant. Ședințele cu L.S. au avut la 
bază nu corectarea unui comportament, ci dezvol-
tarea unor abilități de comunicare și relaționare in-
suficient dezvoltate și creșterea încrederii în sine, 
reducerea comportamentelor indezirabile a fost în 
mare parte un efect. Validarea unui copil obișnuit 
critica a ajutat în acest caz, atât la crearea relației 
terapeutice, cât și la schimbarea imaginii de sine 
a lui L.S. susținând procesul terapeutic pe tot par-
cursul acestuia. 

 PERIPEŢIILE LUI ANDREI 

       
        Noaptea, în timp ce Andrei se cuibărea 
în patul lui moale, auzi un zgomot ciudat de 
afară. Dacă e un balaur? Dacă e chiar balaurul cel 
cumplit cu 7 capete din povestea de săptămâna 
trecută? Auzise că el vine la copiii răi. Mama îi 
spuse că a fost rău azi, că a lovit-o pe sora lui 
mai mică. Îi stricase jocul si îl enerva la culme 
să își împartă jucăriile cu ea.

 E cumplit, o să sufle foc pe nări și îmi va 
pârli jucăriile. Trebuia să mă gândesc că o să 
vină balaurul. E numai vina mea. Şi tremura ca 
o frunză, neavând curaj să se uite nici măcar 
cu coada ochiului pe fereastră. Mort de frică, 
nu închise un ochi toată noaptea. Dar nu veni 
nimeni, doar vântul de noapte, care mai duce 
frunzele și praful dintr-o parte în alta. Andrei 
însă nu dormi deloc, de teamă că va fi mâncat 
de balaur de îndată ce va pune capul pe pernă. 
Uneori visa urât și asta îl făcea să își spună că 
trebuie neapărat să rămână treaz, altfel va fi 
mâncat de balaur. De data asta însă era atât de 
speriat, că nici nu a mai îndrăznit să meargă la 
culcare, de teama balaurului. 

	 Poveștile	terapeutice	sunt	o	resursă	valoroasă	în	consilierea	copilului	și	a	adolescen-
tului,	deoarece	îi	permit	acestuia	să	își	activeze	resursele	interioare	de	autoreglare	și	vinde-
care.	Ajută	la	crearea	relației	de	încredere	și	îmblânzesc	defensele,	pentru	că	se	vorbește	în	
primul	rând	despre	personajul	din	poveste,	metafora	terapeutică	fiind	însă	la	fel	de	eficientă.	
Povestea	prezentată	mai	jos	este	o	exemplificare	a	modelului	ABC	din	Teoria	rațional	emoti-

vă	și	comportamentală	și	abordează	emoțiile	de	frică	și	furie.	
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Ghiocelul şi greierașul

	 Iarna	era	pe	sfârşite.	Pădurea	acoperită	cu	o	pân-
ză	subţire	de	zăpadă,	pe	a	cărei	faţă	soarele	se	juca	cu	
razele	sale,	se	trezea	la	viaţă.	Pârăiaşul	din	pădure	cur-
gea	 încet,	 iar	 pe	 alocuri	 apele	 pe	 jumătate	 îngheţate,	
scânteiau	 în	 lumina	blândă	a	soarelui	amiezii.	Sub	pla-
puma	albă	de	zăpadă,	florile	încă	dormeau	în	căsuţa	lor	
de	ceapă,	dormeau	şi	greierii	şi	buburuzele	 în	căsuţele	
lor	de	frunze.	După	un	somn	lung,	ghiocelul	îşi	întinsese	
mânuţele	şi	începuse	să–şi	pregătească	hăinuţa	albă	şi	
verde,	cu	care,	printre	petecele	de	zăpadă	îşi	va	scoate	
vesel	capul,	vestind	sosirea	primăverii.

	-		Ce	bine	e	afară.	Bine	ai	venit,	primăvară	!!!	zise	ghioce-
lul	cu	bucurie.

	 Toporaşii	şi	viorelele	s-au	trezit	şi	ele	grăbite	să-
şi	pregătească	hăinuţele	albastre	pentru	a	 ieşi	 în	 lume.	
Numai	că,	hăinuţele	lor	erau	subţiri,	din	mătase,	şi	temân-
du-se	de	frig,	s-au	mai	culcat	puţin.	

	-	Noi	mai	stăm	puţin	la	căldurică,	ghiocelule,	pentru	noi	
e	prea	frig	încă…

	 Auzind	 toată	 zarva	 florilor,	 un	 greier	 mic	 trezit	
de-atâta	agitaţie,	a	vrut	să	iasă	şi	el	afară,	dar	mama	i-a	
spus:

- Pentru noi e prea frig, dragul mamei, va trebui să mai aş-
tepţi câteva zile să se mai încălzească. Dacă ieşi acum, 
te vei îmbolnăvi. Hai, la culcare.

 Însă greieraşul curios să vadă ce se întamplă afa-
ră, a aşteptat ca toată lumea să adoarmă şi nesocotind 
sfatul mamei sale de-a mai rămâne la căldură, şi-a luat 
vioara sub braţ şi-a zbughit-o afară. S-a apropiat  de ghio-
cel, şi-a acordat strunele şi a început să cânte. Un vânt 
rece a început să bată. Mânuţa îi tremura  de frig pe arcuş 
şi dintr-o dată scăpă vioara. Speriat,  a început să plângă 
şi să se gândească la sfaturile mamei pe care le-a neso-
cotit. 

 - Ce mă fac acum? O să mă îmbolnăvesc! Mama a avut 
dreptate!

Dar ghiocelul care era lângă el, i-a spus:
 - Nu-ţi fie frică, te voi încălzi eu, apropie-te de mine. 

 Fără să mai piardă vremea, greieraşul s-a apropiat 
de ghiocel, iar acesta l-a luat sub hăinuţa lui moale sal-
vându-l de îngheţ. De atunci, micul greieraş a învăţat că 
trebuie să-şi asculte părinţii şi să nu se ascundă nicioda-
tă  de  ei, pentru că i se pot întâmpla lucruri rele.

Profesor consilier școlar Monica Decean
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu
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Turtă dulce
 pentru suflet

Profesor consilier şcolar Clara Samoilă
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

Bibliografie:
www.kudka.ro
www.felicit.net
www.keepto.ro

 Instrumentul principal pe care îl fo-
losim în activitatea noastră de profesori 

consilieri școlari este CUVÂNTUL. Acesta 
e folosit în scopul motivării, aprecierii, în-
curajării, oferirii de feedback elevilor noș-
tri. Deoarece orice persoană are nevoie să 
fie ascultată și acceptată, pentru a avea o 
stare de bine și pentru că nu avem nevoie 
de argumente pentru a oferi astfel cadouri 
vindecătoare celor din jur, și în primul rând 
pentru că le avem tot timpul cu noi, am cu-
les câteva mesaje care ne apropie de cei-

lalţi, care transmit că ne pasă, fie că aceștia 
sunt elevi, colegi, prieteni, proprii copii sau 

partenerul de viaţă.

 Am reușit împreună! 
Ţi-a luat mult timp și ai 

reușit! Poţi să-mi poves-
tești despre asta? Ai reușit 
singur!  Care este partea 
ta preferată? Îmi face plă-
cere/ mă distrez să facem 
acest lucru împreună! Îmi 

place să te privesc creând/ 
ajutând-o pe sora ta. Sunt 
așa mândră că sunt mama 
ta, în fiecare zi, orice ar fi.  
Privește ce fericit e priete-
nul tău când împarţi/ajuţi/
zâmbești. Ai continuat deși 
ţi-a fost greu.  Arăţi mulţu-

mit că ai terminat asta! L-ai 
mulţumit pe X când ai făcut 
asta. Dimineţile/serile sunt 
mai ușoare când tu…Îti mul-
tumesc pentru toate lucruri-
le bune pe care le-am învă-
ţat de la tine. Mulţumesc 
pentru faptul că astăzi nu 

m-ai uitat, pentru gestul 
de a-mi aminti că imi ești 

aproape și pentru faptul că 
mi-ai smuls un zâmbet și 
am înţeles că am prieteni. 

Îţi mulţumesc că mergi 
alături de mine atunci când 

am nevoie de suport, îţi 
mulţumesc că mergi înain-

tea mea atunci când am ne-
voie de îndrumare și îţi mul-
ţumesc că mergi în spatele 
meu atunci când am nevoie 
de cineva să-mi păzească 
spatele. Am știut că ești 

prietenul meu cel mai bun 
atunci când tu nu te opreai 
din a-mi oferi tot mai mult 

chiar și în momentul în care 
eu nu mai aveam nimic 

ce să ofer înapoi. Îţi muţu-
mesc pentru tot. Apreciez 
foarte mult modul în care 

mi-ai fost alături. A fost un 

gest frumos din partea ta 
să-ţi faci timp să mă ajuţi. 
Multumesc pentru ca îmi 
umpli sufletul cu fericire, 

pentru că îmi înfrumuseţezi 
viaţa cu prezenţa ta , pentru 

că îmi încălzești inima cu 
privirea, pentru că ești așa 
cum ești...! Mersi pentru că 

exiști...! Ai făcut o treabă 
mai mult decât excelentă. 
Felicitări! Ești un membru 
important în echipa noas-
tră.  Efortul tău este foarte 
apreciat. Atunci când mă 

gândesc la generozitate, nu 
mă pot gândi la altă per-

soană. Multumesc. Ești cu 
adevarat o binecuvântare în 
viaţa mea! Nu știu ce m-aș 

fi făcut fără tine. Mulțu-
mesc pentru tot ce faci 

pentru mine. 
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Rugăciunea Broaștei – Anthony de Mello
Editura MIX

 „Rugăciunea broaștei” oferă sufletului povestiri pen-
tru meditație și reflecție. De-a lungul secolelor, înțelepții lu-
mii au împărtășit oamenilor povestiri, parabole și cugetări 
despre lume și viață. Poveștile își croiesc drum spre inima 
cititorului și sădesc semințele înțelepciunii. Așa cum copi-
ilor le este captată atenția cu povești, așa și adulții intră în-
tr-o stare de vigilență conștientă atunci când scurtele istori-
siri ale lui Anthony de Mello explorează limitele curiozității!

Darurile imperfecțiunii – Brene Brown
Editura Adevăr Divin

 Brene Brown propune cititorului o călătorie de renun-
țare la cel care „crezi că trebuie să fii și acceptă-te așa cum 
ești” pentru o „viață trăită din toată inima”. Nu de puține 
ori oamenii își trăiesc viața în lanțurile credințelor limitati-
ve fără să descopere prețuirea de sine. Iubirea de sine este 
văzută de autoare ca acceptarea și trăirea atât a emoțiilor 
întunecate, cât și a celor pozitive. Rușinea, autenticitatea și 
apartenența – explorate conștient pot conduce spre o viață 
trăită din toată inima.

Ferestre către copii noștri – Violet Oaklander
Editura Editura Herald

 Cartea „Ferestre către copiii noștri” provoacă citi-
torul să ia o pauză și să se întoarcă în copilăria sa pentru 
descoperirea de sine. Amintirile copilăriei și momentele de 
cumpănă din viața de copil oferă clipe de reflecție adultului 
din prezent și totodată, deschide ferestre către conectarea 
cu propriul copil interior. Violet Oaklander vorbește simplu 
și delicat cu și despre copii pentru a ilustra modul în care 
fantezia și modelele experiențiale oferă copilului piloni în 
dezvoltarea armonioasă și prețuirea de sine.

Curaj cât trebuie – Cheryl Strayed
Editura Publica Extra

 Cheryl Strayed împărtășește o serie de gânduri și ci-
tate despre oameni și viață; le expune ca „mini-manuale cu 
instrucțiuni pentru suflet” prin care cititorul este îndemnat 
să călătorească prin viață cu iubire, compasiune, iertare și 
rezistență. Lucruri simple devin mărețe prin puterea cuvinte-
lor alăturate care arată cât de profunde sunt cele mai mici 
lucruri trăite zilnic. 

Mindfulness zi de zi – Jon Kabat-Zinn
Editura Herald

 „Mindfulness zi de zi” este cartea care aduce cititorul 
cu atenția în prezent, în aici și acum; îi propune să nu mai 
revadă trecutul ori să scrie scenarii despre viitor. De prea 
multe ori omul este prins în mrejele vieții și uită pentru o 
clipă de bucuria momentului de acum. Jon Kabat-Zinn oferă 
direcții și exerciții pentru experimentarea stării de prezen-
ță conștientă printr-un limbaj simplu și accesibil atât minții 
conștiente, cât și inconștientului.

Recomandări 
pentru suflet

Profesor consilier şcolar Codruța Răbăgel
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu
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Noutăți editoriale
Prețul privilegiului - de Madeline Levine

  
  Editura: ASCR
  Colectia: Psihologie și viață     
        
 În această carte fundamentală, revelatoare provocatoare, psihologul clinician Madeline Levine 
dărâmă pe rând miturile privind creșterea copiilor. Ea identifică cu empatie și candoare influențele 
culturale toxice, precum și practicile parentale bine intenționate dar greșite, care dăunează dezvoltării 
sănătoase a copiilor. Sfaturile ei înțelepte și practice oferă soluții care le vor permite părinților să își 
ajute copiii „vedetă" care au tulburări emoționale să dobândească un sentiment autentic al sinelui.

(sursa: psihoshop.ro)

Cei mai deștepți copii din lume și modelele de învățământ care i-au format
- de Amanda Ripley

    Editura: PUBLICA
     Colectia: Educație

 Amanda Ripley, autoarea cărții "Cei mai deștepți copii din lume și modelele de învățământ care 
i-au format", vorbește despre călătoria sa fascinantă în universul celor mai bune sisteme de educație 
din lume.(sursa: psihoshop.ro)

Întârzierile de vorbire la copii. Un simptom sau o etapă? - de Stephen M. Camarata

 Editura: TREI
 Colectia: Psihologie practică

 
 În cartea sa, care este utilă nu numai părinților, ci și psihologilor, pedagogilor și pediatrilor, in-
spirată din propria experiență de copil cu întârziere de vorbire, de părinte a unui copil astfel diagnosti-
cat și de terapeut, Stephen Camarata descrie caracteristicile și cauzele întârzierii vorbirii și prezintă o 
serie de studii ce atestă evoluția performanțelor lingvistice ale copiilor la care vorbirea debutează mai 
târziu.(sursa: psihoshop.ro)

Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise
- de Carolina Bodea Hategan

 
Editura: TREI
Colectia: Psihologie-Psihoterapie

 În cartea “Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise”, pornind de la modelele 
explicative ale tulburărilor de limbaj și prezentând metode de evaluare și intervenție a căror eficaci-
tate a fost demonstrată științific, Carolina Bodea Hațegan realizează o deschidere spre tulburările 
emoționale, comportamentale, de învățare și nu numai, încadrându-le în contextul mai larg al mentalu-
lui uman. (sursa: psihoshop.ro)

Autismul. Teorie și intervenție educațională-de Theo Peeters

Editura: POLIROM
Colecția: ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI. Structuri, conținuturi, tehnici
 

 Volumul oferă o perspectivă teoretică asupra autismului și numeroase strategii practice de 
intervenție pentru educație și tratament, precum și mărturii ale părinților și ale unor persoane înalt 
funcționale ce suferă de această afecțiune. Autismul. Teorie și intervenție educațională este un studiu 
de referință pentru toți specialiștii care lucrează cu copilul sau adultul cu autism – medici, psihologi, 
psihopedagogi, asistenți sociali, educatori – și o lectură utilă pentru părinți.(sursa: polirom.ro) 

  Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării
   - de Georgeta Pânișoara (coord.), Dorina Salavastru (coord.), 

Laurențiu Mitrofan (coord.)
  
  Editura: POLIROM
  Colecția: COLLEGIUM.Psihologie

 Volumul analizează principalele probleme ale copilăriei și adolescenței, precum experiența 
fricii, sexualitatea, dependența de internet, preocuparea pentru aspectul fizic sau relația părinte-copil, 
subliniind nevoia de reformare a școlii în direcția adecvării la nevoile actuale ale elevului. Elevul tră-
iește într-o societate caracterizată de multiple probleme, de schimbare și dezvoltare accelerată, iar 
adaptarea și integrarea cu succes în această societate reprezintă provocări din ce în ce mai mari. Po-
sibilele soluții propuse includ concentrarea școlii pe starea de bine a elevului, pe dezvoltarea afectelor 
pozitive și a strategiilor de coping, utilizarea umorului în educație, sprijinirea elevului atât în desco-
perirea și dezvoltarea resurselor proprii, cât și în consolidarea responsabilității și a încrederii în sine.
(sursa: polirom.ro) 

Inteligența emoțională a copiilor. Jocuri și recomandări pentru 
un EQ ridicat-de Lawrence E. Shapiro

Editura: POLIROM
Colecția: PSIHOLOGIA COPILULUI & PARENTING

 Volumul propune o gamă largă de jocuri și activități pentru dezvoltarea abilităților specifice 
inteligenței emoționale: empatia, integrarea într-un grup, bunele maniere, perseverență, controlul emo-
țiilor etc. Cu ajutorul acestor jocuri, copiii vor învăța să comunice mai bine cu ceilalți, să devină mai 
adaptabili și mai încrezători în propriile forțe și să depășească momentele dificile. (sursa: polirom.ro)

Profesor consilier şcolar Corina Stan
Centrul Județean de Resurse

și Asistență Educațională Sibiu
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1. 
Oamenii sunt mai fericiţi atunci când sunt ocu-
paţi. Acest lucru îi ajută să rămână optimiști.

2. 
Fericirea, supărarea, tristeţea, frica, repulsia și 
uimirea sunt singurele șase emoţii care se pot 
exprima universal, peste tot în lume.

3. 
O îmbrăţișare scurtă, de numai 25 de secunde, 
eliberează în corp substanţe chimice care spo-
resc încrederea în persoana pe care o iei în braţe.

4. 
Dependenţa de Internet a fost declarată boală 
mintală.

5. 
Cantităţi mai mici de informaţii sunt mai ușor de 
reţinut.

6. 
80% din conversaţiile oamenilor sunt despre 
nemulţumiri.

7.
Creierul uman este mai creativ atunci când e 
obosit.

8. 
Oamenii care fac voluntariat sunt mai mulţumiţi 
de viaţa lor.

9. 
Oamenii cu un scăzut respect de sine sunt în 
general violenţi.

10. 
Amintirile se distorsionează în timp, fiecare om 
ajungând să aibă cel puţin o amintire falsă.

11. 
Inconștientul nostru este cel care știe și decide 
primul

12.
Când ne amintim un eveniment din trecut, ne 
amintim de fapt ultima oară când ne-am amintit 
de el. Nu ne amintim evenimentul în sine, ci amin-

tirea lui.
13.

Cam 30% din timp, gândurile ne zboară aiurea.

14. 
Creierul înregistrează respingerea drept durere.

15. 
Un om trist ne influențează negativ, un om vesel 
ne face și pe noi să ne simţim optimiști.

16.
 Comunicarea ne face mai inteligenţi și potenţea-
ză memoria.

17. 
În procesul comunicării, 55% îi revine fiziologiei 
(limbajul corpului), 37% vocii (ritm și ton), și nu-
mai 8% cuvintelor purtătoare de informaţie.

18.
 La naștere, creierul copilului cântărește 350g, la 
vârsta de 18 luni greutatea sa aproape se triplea-
ză, iar la 7 ani este foarte aproape de greutatea 
de 1350g de la adult.

19. 
Oamenii sunt mai sinceri atunci când sunt obo-
siţi.

20. 
Consumul de ciocolată eliberează în organism 
aceleași substanţe chimice care se secretă 
atunci când suntem îndrăgostiţi.

21. 
Cheltuind bani pentru alţii ai mai multe satisfacţii 
decât cheltuind bani pentru tine însuţi.

     
     Sursa:	Internet

Știați că ...?
Profesor consilier școlar Monica Decean

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu

Autorii își asumă întreaga răpundere pentru articolele publicate.
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