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Echipa de redacție

Corina Stan
Redactor

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

                                                     Milton Erickson  Valeria Purcia
Redactor

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

Codruța Răbăgel
Redactor, Coordonator redacție

Cred că pacea e la un gând distanță, chiar dacă totul mișcă 
și vibrează - sunt un spirit liber și îmi place sa împartășesc 
oamenilor idei, experiențe și pasiuni.

Mirela Șerban
Redactor

Monica Decean
Redactor

Adela Crețu
Redactor

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

Alexandra Stoica
Grapic design„Cei care au privilegiul de a ști, au datoria de a acționa" 

       Albert Einstein

Demnitatea și perseverența în tot ceea ce facem, le-am învățat 
din copilărie, datorită modelelor pe care le-am avut. Am înțeles 
atunci, că făurirea viitorului pe măsura obligațiilor ce le avem, 
se poate face doar prin învățătură, ordine și disciplină.
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Consilierii școlari 
în continuă 
formare 
profesională, 
în Islanda
Profesor consilier școlar CODRUȚA RĂBĂGEL

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Sibiu derulează Proiectul ``Social inclusion through 
equality in diversitY`` prin Mecanismului Financiar 
al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021 
- Working together for a green, competitive and 
inclusive Europe-. Profesorii consilieri școlari și 

2018-2019 de cursuri de formare profesională prin 
fondurile SEE în vederea îmbunătățirii activității cu 
elevii, părinții și cadrele didactice.

și cognitive precum acceptare, curiozitate, abilități 
de comunicare și socializare, respect, gândire critică, 
abilități de cooperare, încredere în sine, empatie, 
toleranță, gândire creativă, responsabilitate, inițiativă 
și comportament pro-activ, asertivitate, determinare, 

Metode de lucru precum bingo-ul uman, lanțul 
atenției, partenerul de discuție sunt folosite pentru a 
asigura un climat propice relațiilor de cooperare între 
elevi cu scopul de a susține strategiile didactice de 
învățare prin cooperare.
Învățarea prin cooperare oferă tuturor elevilor șansa 
de a se dezvolta împreună cu ceilalți și prin activitățile 
derulate în echipă. Astfel, se dezvoltă abilități 
interpersonale care ajută elevii pe termen lung în 
interacțiunile cu oamenii, promovează un nivel ridicat 
al stimei de sine și atitudinile pozitive vis-a-vis de 
sine și de ceilalți, asigură transferul de informații și 
internalizarea cunoștințelor. 
Metodele explorate și învățate în cadrul cursului 

în rândul specialiștilor CJRAE Sibiu și în rândul 
profesorilor sibieni. Astfel încât să se integreze noi 
metode în activități în școală pentru a diminua riscul 
de abandon școlar și pentru a capta elevii în activități 
practice. 

Formarea profesioanală continuă este o misiune 
a CJRAE Sibiu pentru angajații săi având în vedere 
faptul că este o nevoie pregnantă pentru adaptarea 
procedurilor și a strategiilor de lucru la noile generații. 
În perioada, 21-27 octombrie 2018, o echipă formată 
din trei specialiști ai instituției au participat la 
cursul „Reaching, teaching and keeping our learners. 
Methods and approaches to reach and increase 
retention of disadvantaged learners" în Islanda. 
Membrii echipei sunt prof. consilier școlar Banciu 
Alexandra, prof. consilier școlar Răbăgel Codruța și 
prof. logoped Șerban Mirela.

Cursul susținut de formatorii InterCultural Iceland a 
avut ca scop explorarea unor metode și strategii de 
învățare care diminuează riscul de abandon școlar. 
Echipa de specialiști a avut ocazia să descopere 
diverse sisteme școlare din Europa și să învețe metode 

  ănițsus ăs erac ătnarepooc aerațăvnî nirp ecitcadid
retenția elevilor în sistemul școlar. 
Pe parcursul celor șapte zile de curs, specialiștii au 
învățat și practicat o serie de metode care aduc plus 

învățării. Totodată, având un impact pozitiv în ceea ce 
înseamnă captarea și menținerea intersului elevilor 

Cursul a pus accent pe metode de învățare prin 
cooperare care dezvoltă elevilor competențe sociale 
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Atunci când Albert Einstein  spunea „Creativitatea 
este distracția inteligenței”, atingea latura ludico 
- rațională a creativității și sublinia importanța 
descoperirii atât a utilității demersului inovativ, cât 

Plecând de la acest considerent, propunem  metoda 
„Tabloul reprezentativ” ca un instrument concret de 
dezvoltare a abilităților creative.

poate atinge laturile culturii, dezvoltării personale 
sau amuzamentului.
„Tabloul reprezentativ” este un instrument adaptat 
din psihoterapie și are la bază tehnica colajului. Colajul 
este o ”metodă prin care se stimulează creativitatea 
copilului, dexteritatea manuală, orientarea spațială, 
atenția și nu în ultimul rând, comunicarea.”(3)

Acest tablou se poate constitui în jurul unei teme 
date, prin legături realizate între decupaje de 

activitate individuală sau de grup.

Materialele necesare:
- decupaje cu imagini sau titluri din publicații media 
sau publicitare;
- coală de carton, lipici, carioci și culori.

Momentele activității:
Pasul 1: Pregătirea activității prin decuparea de 

Pasul  2: Elevul, sau membrii grupului, aleg imagini 

coordonatorul activității poate să impună o regulă 
prin care toate mesajele alese trebuie folosite în 

care se știe faptul că participanții nu sunt foarte 
creativi.

Pasul 3: Se anunță laitmotivul tabloului și se discută 

personală, o valoare morală, un anumit tip de 
comportament sau chiar un subiect al unei discipline 
școlare.
Pasul 4: Sarcina participanților este de a reuși să 
combine mesajele într-un colaj care să exprime cât 
mai sugestiv tema propusă.
Pasul 5: Realizarea galeriei tablourilor și prezentarea 
lor.

Referindu-se la creativitate, D.W Winnicott, unul dintre 
cei mai mari psihologi specializați în terapia copiilor, 

rezultatului.

1. Clegg Brian, Brich Paul, Creativitatea, 2003, Editura Polirom, Iași;
2. http://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/CREATIVITATEA45.php;
3. Gheorghe Maria, Mastan Bruno, Ghid de bune practici - Tehnici creative, 
2005, Editura Vanemonde, București.

Creativitatea este un concept cu mai multe fațete: 
putem vorbi de creativitatea artistică, de creativitate 
în descoperirea de posibile soluții la diverse 
probleme, putem vorbi de creativitate și în  relațiile 
interumane vizând latura umoristică a comunicării sau 
a jocului. Plecând de la aceste aspecte ale creativității 

potențial inovativ își  ușurează munca dar și viața de 
zi cu zi.

de stimulare a creativității: cultura, tehnicile 

amuzamentul. 

„Sternberg si Davidson (2) au elaborat în anul 1995 
o teorie privind creativitatea, susținând faptul că 
procesul creației este echivalent cu fenomenul insight-

două feluri: convergent și divergent. În cazul insight-
ului convergent se fac asocieri între fenomene aparent 
fără legătură, insight-ul divergent se manifestă atunci 
când se găsesc mai multe explicații ale unui fenomen. 

  ătnatropmi iam aec etse lu-thgisni ăc lutpaf menițeR
componentă a creației.”

Tehnica „Tabloul reprezentativ”,  pe care o propunem 
este un mod de stimulare a procesului creativ prin 
intermediul insight-ului convergent. Este o metodă 

Tabloul reprezentativ
Profesor consilier școlar ADELA CREȚU



Articolul prezintă un program de dezvoltare a rezilienței 
interioare a copiilor prin tehnici de autorelaxare 
și prezență conștientă realizat de Linda Lantieri, 
psihopedagog cu o vastă experiență pedagogică și 
Daniel Goleman, ilustru psiholog axat pe studiul și 
dezvoltarea inteligenței emoționale.

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, viața 
locuitorilor din New York se desfășura în mod normal 
și nimeni nu avea să-și imagineze ce a urmat. În 
centrul Manhattanului, cinci mii de elevi și două sute 
de profesori au fost zguduiți de zgomotul produs de 
lovirea Turnurilor Gemene ale World Trade Center din 
New York.  Profesorii bulversați de ce se întamplă în 
jurul lor aveau de luat o decizie cu privire la ce vor 
face cu copiii care erau speriați. În aceste condiții 
ne dăm seama că pregătirea școlară trece pe un loc 
secund pregătirii pentru viață, care poate oricând 

să pregătim copiii pentru a avea forța interioară 
necesară înfruntării și depășirii unor evenimente atât 
de intense și de răvășitoare.

Linda Lantieri, pedagog expert în situații de criză, cu 
o experiență de peste patruzeci de ani în domeniul 
educației, împreună cu Daniel Goleman, a conceput 
un program educațional pentru dezvoltarea rezilienței 
interioare a copiilor afectați de evenimentele 
prezentate mai sus. Programul prezintă abilități și 
strategii care să-i ajute să-și liniștească mintea, să-

a rezilienței și a inteligenței emoționale a copiilor 
utilizate de  Linda Lantierii și Daniel Goleman sunt: 
relaxarea corpului prin exerciții de relaxare musculară 
progresivă și respirație abdominală și concentrarea 
minții prin exerciții de prezență conștientă.
Programul cuprinde exerciții pentru relaxarea 
corpului și concentrarea minții pentru copii cu vârsta 
cuprinsă între 5 și 7 ani, 8 și 11 ani, 12 ani și mai mari. 
Foarte important de știut este faptul că în parcurgerea 

care îi ghidează pe copii în acest demers de însușire a 
abilităților de autocontrol și relaxare.

Programul debutează cu invitația părintelui față de 
copil pentru „o pauză specială de liniște” pe care o 
vor practica împreună de două ori pe săptămână, 
în care vor învăța exerciții pe care copilul le poate 
practica atunci când este neliniștit sau când vrea să 
se relaxeze. Pentru respirația abdominală copilul se 
va așeza confortabil pe podea, iar pe abdomenul său 

va observa cum se ridică abdomenul și în același timp 
jucăria, numărând până la cinci, după care va expira, 
numărând până la cinci.

Pentru relaxarea musculară progresivă copilul se va 
așeza confortabil pe podea pentru a constata cum se 
simt diferite părți ale corpului când sunt relaxate și 
încordate: capul, umerii, burtica, brațele, mâinile și 
picioarele.
1. Întins pe podea, cu brațele în lateral, cu jucăria pe 
burtică, va inspira și expira aerul ca un balon care se 

2. Apoi își va imagina că are în mână două bile de lut 
pe care le strânge tare. Își va imagina că lasă bilele să 
cadă pe podea, iar brațele și degetele se vor relaxa în 
timp ce numără până la cinci.       
3. După ce brațele și mâinile sunt relaxate, copilul va 
ridica umerii către urechi și îi va ține așa încordați cât 
de tare va putea, apoi va lăsa umerii să se relaxeze.
4. Exercițiul va continua cu închiderea și strângerea 
ochilor ”ca atunci când ne intră soarele în ochi”, va 
deschide gura cât de mult va putea și va scoate limba. 
Va rămâne în poziția aceasta încordată după care se 
va relaxa cinci secunde.
5. După ce față este relaxată, copilul va primi 
consemnul de a-și trage burtica către spate, iar cu 
mâinile va încerca să se strângă singur în brațe cât de 
tare va putea. Urmează relaxarea.
6. În următoarea etapă își va încorda picioarele, tălpile 
și degetele de la picioare foarte tare, ulterior se va 
relaxa cinci secunde.

mult va putea, iar apoi va urma sugestia de relaxare în 
timp ce stă întins pe podea și simte cum ”se topește 
ca o înghețată”. Vor urma sugestii de relaxare în timp 
ce inspiră și expiră.

modalitate de a se concentra asupra activităților 
simple, obișnuite, fără a emite judecăți și a-și face griji, 
folosind respirația ca punct de focalizare. Prezența 

să se centreze pe informațiile furnizate de simțuri. 
Centrându-se pe ceea ce simt aici și acum și însoțind 
informațiile senzoriale cu exerciții de respirație, copiii 
se pot deconecta de aspecte împovărătoare. Autorii 

precum analizarea obiectelor cu ajutorul mâinilor 
în timp ce sunt legați la ochi, mâncarea foarte lentă 

naturii. Părintele sau terapeutul va ajuta copilul să 
se centreze pe ceea ce aude, vede, simte, alternând 

întrebările despre ceea ce experimentează cu exerciții 
de respirație.
Copiii de vârstă mai mare sunt ajutați în monitorizarea 

dispozitiv numit biodot. Acestea sunt buline care 

printr-un mecanism de biofeedback, schimbându-și 
culoarea.

și însușirii unor astfel de tehnici sunt multiple, de 
la o sănătate mai bună, la o mai bună capacitate de 
învățare și chiar o viață mai fericită.

Goleman, D.(2001). Inteligența emoțională. București. Editura Curtea Veche.
Lantieri, L., Goleman, D.(2017). Dezvoltarea inteligenței emoționale 
a copiilor. Tehnici de a cultiva puterea lăuntrică a copiilor. București, 
Editura Curtea Veche.

                                                                Profesor consilier școlar BERTA IULIANA BÎRZOAGĂ 
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DEZVOLTAREA REZILIENȚEI      INTERIOARE A COPIILOR
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„Căsuța cu litere și jucării” abordează o metodă 
preventivă de predare a citirii. Se utilizează în clasa 
I de către profesorii logopezi și psihopedagogi atât 
în terapia preventivă a copiilor cu predispoziție 
la dislexie, cât și în cursul terapiei de reeducare a 
dislexiei copiilor din clasele a II- a, a III- a și a IV-a.

Dislexia
are la bază o disfuncție neurologică ce împiedică 
dezvoltarea capacității de a citi. Se manifestă prin 
tulburări la nivelul percepției auditive, optice și 
kinestezice.

Metoda Meixner a fost elaborată de logopedul-

analitică-sintetică logopedică în care se pune accent 
pe emiterea, analiza și sinteza sunetelor. Caracteristica 
principală a metodei o reprezintă îmbinarea într-un 
mod minuțios detaliat între dezvoltarea deprinderilor 
de însușire a scris-cititului cu un proces de învățare a 
citirii. Dezvoltarea abilităților necesare însușirii scris-
cititului se realizează pe tot parcursul procesului de 
învățare, dar într-o proporție din ce în ce mai mică, pe 
când învățarea citirii câștigă tot mai mult teren.

principiile de bază elaborate:

1.  Principiul gradualității detaliate - copiilor dislexici 
le este asigurat un proces de învățare cu o structură 
sistematică, materia este segmentată în pași mici, 
structurați, la nevoie se introduc pași adiționali.

2.  Principiul triplei asocieri pune accentul pe 
asocierea dintre reprezentarea acustică (sunetul) 
cu reprezentarea vizuală (litera) și cu reprezentarea 
motrică (emiterea sunetului).

3.  Principiul luării în considerare a inhibiției omogene 
se referă la evitarea inhibiției omogene pe parcursul 
învățării, adică elementele similare sau asemănătoare 
acustic și/sau vizual sunt predate la intervale mari de 
timp pentru a se evita confundarea lor.

4.  Principiul reeducării rigidității gândirii prin care, 
pentru evitarea monotoniei procesului de învățare se 
vine cu o variatate mare de activități.

5.  Principiul utilizării unui instrument didactic special 
vine în întâmpinarea gândirii abstracte a copilului 
dislexic, punând la dispoziție diverse materiale 
didactice concrete, manipulabile.

6.  Principiul reeducării anxietății aduce în prim 
plan crearea unei atmosfere calde, de acceptare în 
timpul activității de predare-învățare pentru a reduce 
anxietatea copilului vis-a-vis de citit, menită să-l 
ajute să-și găsească o motivație interioară pentru a-și 

pasiv în aceste activități (să nu aibă sentimentul că 

acestea.

O particularitate importantă a metodei este ritmul în 

se are în vedere atingerea unui singur obiectiv.
Manualul „Căsuța cu litere și jucării” nu este împărțit 
în unități de predare. O pagină, în general corespunde 
unei unități de predare, dar, se poate parcurge doar 
o jumătate de unitate sau, mai multe unități într-o 
singură oră.

Originalitatea acestei metode constă în tehnica de 
îmbinare și dezvoltare a celor trei domenii: dezvoltarea 
tehnicii de citire, a înțelegerii textelor citite și 
dezvoltarea vorbirii (conștientizarea fonemelor, 
dezvoltarea vocabularului pasiv și activ, sinteza 
de propoziții, formarea de texte, memoria verbală, 
memoria vizuală). Pe lângă cele enumerate mai sus, 
exercițiile cuprinse în manual sunt menite să dezvolte 
diferențierea auditivă fond-formă, discriminarea 

auditivă,  discriminarea vizuală, orientarea în plan, 

corporală, serialitatea și simțul ritmic.

Hodicska Tiborné, Asbóthné Kriston Viktória, Ghid metodologic pentru 
utilizarea abecedarului ”Căsuța cu litere și jucării”, material adaptat pent-
ru limba română după metoda Meixner, Târgu-Mureș -2013

Profesor logoped 
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”Pathways to Inclusive Pedagogy”/„Căi către o 
  cigetarts tceiorp nu etse ”ăvizulcni eigogadep

Erasmus+ Key Action 2 Projects 2018, cu nr. de referință 
2018-1-UK01-KA201-048025 implementat în cadrul 

pentru educație, formare, tineret și sport. 

Proiectul se va derula pe o perioadă de trei ani și 
își propune să dezvolte metode inovatoare care să 
răspundă necesarului de formare specializată pentru 
profesorii de educație specială.  De asemenea, proiectul 
se adresează cadrelor didactice din cadrul CJRAE 
Sibiu având ca scop dezvoltarea și implementarea 
de practici inovatoare în abordarea elevilor cu CES, 
precum și implementarea de inițiative comune cu 
scopul promovării, cooperării, învățării reciproce și 
schimbului de experiență la nivel european.

 - Swiss Cottage School, Development and Research 
Centre (organizaţia coordonatoare) UK  
 - University of Malta (Malta) 
 - University of Ghent (Belgia)  
 - University of Limoges (Franța)  

stabilirea secţiunilor şi căilor de abordare pentru 
realizarea toolkit-ului de Pedagogie Incluzivă, precum 

partea instituției noastre au participat prof. dr. Valeria 
Ecaterina Purcia - director CJRAE Sibiu și prof. consilier 
școlar Veronica Ani - responsabil proiect.
”Pathways to Inclusive Pedagogy”/„Căi către o 
pedagogie incluzivă” este un proiect care răspunde 
nevoilor de formare specializată pentru profesorii 
de educație specială, pentru a acoperi o lipsă de 
expertiză percepută în întreaga Europă. Se va porni 
de la ideea că toți profesorii trebuie să lucreze cu 
diferite stiluri de învățare în clasă conform nevoilor 

 - Shaw Education Trust (Marea Britanie) 
 - The Resource and Educational Assistance Centre, 
Sibiu (România)  
 - School of Economics and Innovation, Lublin (Polonia) 
 - Junedalsskolen (Suedia).

Proiectul va include o serie de activități de dezvoltare 
profesională pentru a sprijini iniţierea cadrelor 
didactice debutante  în domeniul  pedagogiei  incluzive, 
și anume: crearea unor resurse şi materiale pentru 
susținerea programelor inițiale de formare a cadrelor 

de bune practici prin participarea la vizite de studiu, 
discutarea unor studii de caz și dezbateri în cadrul 
întâlnirilor transnaţionale  din cadrul proiectului.
Prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului s-a 
desfășurat în perioada 12-13 decembrie 2018 la sediul 
organizaţiei coordonatoare Swiss Cottage School, 
Development and Research Centre, Londra, Anglia. 

parteneră la proiect, unde s-au stabilit detaliile cu 

logo-ului proiectului, dezvoltarea competențelor 
cadrelor didactice în domeniul pedagogiei incluzive, 

educaționale speciale ale elevilor și că toți profesorii 
trebuie să-și asume responsabilitatea pentru 
dezvoltarea capacităţilor de învăţare ale elevii cu 
nevoi educaționale speciale și cu dizabilități. 
Proiectul se bazează pe ideea că nu este posibilă 
doar instruirea profesorilor într-un set de 
metodologii asociate cu anumite diagnostice. De 
aceea, programele de formare trebuie să recunoască 
utilitatea unor metode de învățare personalizate 

totodată persoane resurse, capabili să răspundă în 
mod adecvat nevoilor elevilor.

PROIECTUL ERASMUS+ 
„PATHWAYS TO INCLUSIVE PEDAGOGY”/
„CĂI  CĂTRE O PEDAGOGIE  INCLUZIVĂ”
PENTRU SUSȚINEREA INOVĂRII DIDACTICE ÎN CADRUL CJRAE SIBIU

Profesor consilier școlar Dr. VALERIA ECATERINA PURCIA
Profesor consilier școlar VERONICA ANI

Revista Psihologos    |   17
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Metoda ,,învățării prin cooperare” pune accent pe 
diversitatea grupurilor, cunoștințele și experiența 
acestora, ajută elevii de diferite niveluri intelectuale/ 
emoționale/ sociale să-și dezvolte competențe 
interculturale ce ușurează adaptarea/ reușita școlară.

În anul școlar 2018 – 2019 Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Sibiu derulează, 
Proiectul ,,Social inclusion through equality in 
diversity” prin Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE) 2014-2021. Doi profesori 
consilieri școlar și un profesor logoped au participat 
la primul modul „Reaching, teaching an keeping our 
learners”/ Course 45  ce a fost organizat în perioada 
21 – 27 octombrie 2018 , în Islanda – Borgarnes, de 
către InterCultural Iceland.

În cadrul cursului au fost discutate diferențele 
existente între diferitele sisteme de învățământ 
din Europa, modul în care organizarea acestora 

continuarea studiilor sau abandonarea lor după 
o anumită vârstă. Au fost dezbătute motivele 
care determină limitarea accesului la educație a 
grupurilor dezavantajate și s-a încercat găsirea de 

de metode și tehnici educative. 

Jocul: „Rezolvă o problemă/ întrebare” – este folosit 
ca o cale de a crea grupuri de discuție, de a revizui 

la problemele relatate, la conținutul informațional 

și să o scrie pe un cartonaș (el/ea poate să știe 
sau nu răspunsul la întrebare). Fiecare membru al 
grupului pune întrebarea lui celorlalți. Se dezbate, se 

răspunde la întrebări și toți membrii grupului sunt de 
acord cu răspunsurile, atunci  acestea sunt scrise pe 
spatele cartonașelor. Dacă nu este consens cu privire 
la vreun răspuns, întrebarea este revizuită în așa fel 

scrie pe cartonașe litera Î pe partea cu întrebarea 
și litera R pe spatele cartonașului, pe partea cu 
răspunsul. Fiecare grup trimite toate cartonașele cu 
întrebări altui grup. Fiecare membru al celui de-al 
doilea grup ia câte o întrebare din stivă și o citește 
grupului. Grupul dezbate și răspunde la întrebarea 

  lusnupsăr uc droca ed tnus ițot ăcaD .ăvitcepser
întorc cartonașul și citesc răspunsul. Atunci ei pot 
vedea dacă sunt sau nu în acord cu răspunsul dat 
de grupul anterior și ajung din nou la consens; apoi 
se trece la următoarea întrebare. Dacă nu sunt de 
acord cu răspunsul dat de grupul anterior, vor scrie 
pe spate, sub primul răspuns, propria variantă, ca 
alternativă de răspuns la întrebarea dată. Grupul al 

stiva de cartonașe scriind sau nu propriile răspunsuri 
în completare la întrebări.

al patrulea sau al cincilea grup – după cum se 
dorește (cum este organizat jocul). Fiecare stivă de 

cu completările ulterioare. Gupul are la sfârșit sarcina 
să pregătească o prezentare pe baza intrebărilor și 
răspunsurilor  de pe cartonașe, dând explicații într-
un  mod cât mai creativ.

Metodele și tehnicile experimentate de-a lungul 
cursului cu cadrele didactice prezente au fost 

direct la clasă, prin împărtășirea experienței directe 
tuturor elevilor. Scopul principal pentru exersarea 
tehnicilor și metodelor sugerate a fost în primul rând 
îmbogățirea interacțiunii elevilor și crearea unor 
experiențe pozitive legate de procesul de învățare, 
întărirea încrederii în sine și formarea unui mediu de 
învățare sigur, stimulativ. Învățând despre “învățarea 
prin cooperare”, profesorii au fost sensibilizați să 

grupurilor majoritare dar și minoritare. 

Dintre competențele interculturale formate și exersate 
prin aplicarea “învățării prin cooperare” putem 

adaptabilitattea, gândirea critică, inițiativa, 
comunicarea orală și scrisă, accesarea și analizarea 

imaginația, creativitatea, etc. Metoda este în opoziție 
cu mentalitatea tradițională ce plasează cadrului 
didactic rolul suprem în conducerea procesului 
învățării și stimulează folosirea grupului de elevi ca 

creativ; 

Jocul: “Capete numerotate împreună” - este o strategie 
de “învățare prin cooperare” care stimulează elevii să 

temă de dezbatere pentru care membrii clasei trebuie 
să se pregătească dinainte. La activitate, elevii sunt 

atenționează elevii asupra faptului că pregătirea lor 
individuală asigură succesul grupului. Grupul trebuie 
să se asigure că toți membrii cunosc informațiile 

membru să poată răspunde la orice problemă ridicată 
de profesor – ei dezbat tema și schematizează 
informațiile relevante. 
Profesorul pune clasei o întrebare pe tema anunțată. 

și să poată da un răspuns. Elevii “își pun capetele 
împreună” în grup ca să contureze răspunsuri corecte. 
Profesorul numește un număr „la întâmplare” să 
răspundă la întrebare,  în numele grupului. Doar cei cu 
acel număr din grup ridică mâinile pentru a răspunde 
la întrebare. Profesorul alege pe cineva, ascultă 
răspunsul și dacă dorește informații suplimentare, 
numește în continuare pe altcineva cu acel număr 
pentru a completa răspunsul care devine astfel cât 
mai complet. După o vreme (cu întrebări și răspunsuri) 
grupurile sunt rugate să realizeze o prezentare despre 
ideea centrală a temei dezbătute, într-o manieră 
originală care să ofere explicații și argumentări 
relevante. 
În concluzie, această metodă oferă șanse sporite 
învățării incluzive, acces egal la educație, la procesul 
de învățare. Astfel, elevii își sporesc abilitățile ce-i 
ajută să devină competenți interculturali, capabili să 
prospere în societatea modernă care normalizează 
diversitatea.

Gudrún Pétursdóttir – “Diverse Society, Diverse Classrooms”, InterCultural 
Iceland, Reykjavik, 2018

                                

Profesor logoped MIRELA ȘERBAN
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GenderEd este un proiect adresat elevilor de clasa 

atitudinilor și comportamentelor legate de 
stereotipurile de gen în educație și în alegerea carierei. 

La nivel național, proiectul este coordonat de 
Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen Sibiu 
care colaborează cu Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Sibiu pentru implementarea 
de activități în școli la nivelul cabinetelor de asistență 

Europeană. Coordonator: Mediterranean Institute for 
Gender Studies (MIGS). Parteneri: Family Planning 
Association, Cipru, Women's Issues Information 
Center, Lituania, Centro Documentazione Donna 
(CDD), Italia, Asociația pentru Libertate și Egalitate de 
Gen - A.L.E.G., România.

Activitățile GenderEd și-au propus să încurajeze elevii 
să se dezvolte pe măsura potențialului lor fără a ține 
cont de stereotipurile de gen vehiculate în societate. 
De asemenea, a oferit cadrul pentru ca aceștia să-și 
extindă paleta de alegeri în carieră și să primească 
informații privind combaterea segregării de gen în 
educație și în ocuparea forței de muncă. Prin derularea 

proiectului, elevii au fost încurajați să treacă dincolo 
de prejudecățile învățate din societate vis-a-vis 
de diferențele dintre fete și băieți din perspectiva 
activităților pe care aceștia le fac și a slujbelor pe 
care le vor avea la maturitate. 

Materialele și activitățile din „Ghidul GenderEd” 
au fost construite astfel încât să constituie un 
program holistic de intervenție, care să contribuie 
la creșterea nivelului de conștientizare al elevilor 

cu privire la modul în care percepțiile, atitudinile, 
comportamentele și așteptările bazate pe gen se 
manifestă în mediul școlar și apoi în viața de adult. De 
asemenea, atelierele au avut ca direcție deconstrucția 
stereotipurilor de gen, promovarea culturii de 
egalitate de gen și capacitarea elevilor în formarea de 
noi aptitudini non-discriminatorii. 

GenderEd susține fetele și băieții să dobândească 
o serie de cunoștințe și aptitudini necesare pentru 
a face singuri alegeri informate, pe baza propriilor 
aspirații, ambiții, vise, dorințe, talente și capacități, 
astfel încât să-și atingă potențialul, indiferent de ce 
se vehiculează în societate. Elevii au învățat și au 
dezbătut subiecte care îi făceau să conștientizeze 
faptul că implicarea într-o anume activitatea e mai 
importantă decât ideea că acea activitate e potrivită 
doar băieților sau doar fetelor. Educator la grădiniță 

Metodele de lucru non-formale au pus elevii în 
contextele potrivite pentru a dezbate, pentru a folosi 
argumentarea și contra-argumentarea; de asemenea, 
jocul de rol, pantomima și lucrul în echipă au contribuit 

cu sterotipurile de gen. Elevii au fost încurajați să 
practice non-discriminarea și „să se pună în papucii 

celuilalt” - empatizând, pentru a da o șansă tuturor 
oamenilor să aleagă ceea ce li se potrivește și nu ceea 
ce spune societatea că trebuie să facă. 
Iată, cum s-au simțit elevii participanți la activitățile 
GenderEd: implicat/ă, fericit/ă că fac parte din echipă, 
interesat/ă, surprins/ă, entuziasmat/ă. Aceștia spun 
că le-a plăcut faptul că au putut să-și exprime părerile 
fără ca nimeni să îi judece, că au avut toți drepturi 
egale și au comunicat, că munca în echipă i-a ajutat 
în discuțiile libere și în exprimarea sentimentelor. 
Și cel mai important, că au mai mult curaj acum să 
susțină o activitate care le place, chiar dacă oamenii 

conștientizat că pictura, dansul, desenul, gătitul nu 
se adresează doar fetelor, respectiv doamnelor sau 
că medicina ori arhitectura nu se adresează doar 
băieților, respectiv domnilor. Fiecare poate să aleagă 
ce direcție personală și profesională dorește, fără a 
ține cont de idei preconcepute că unele activități sunt 
adresate doar femeilor sau doar bărbaților. Important 
este să ai talent, motivație și să te antrenezi pentru a 
avea rezultate în acel domeniu.

Prin atingerea scopului acestui proiect și prin 
implicarea activă a cadrelor didactice și a părinților 
în susținerea diluării stereotipurilor de gen crește 
nivelul de implicare al elevilor în activitatea de 
învățare și se activează comportamentele dezirabile 
social în rândul elevilor participanți la GenderEd. 

Profesor consilier școlar CODRUȚA RĂBĂGEL 
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se întorc împotriva ta şi nu mai vrei să te duci la 
şcoală”  (copil, 9, Marea Britanie)

Înaintea iniţierii oricărui demers de consiliere, este 

care se confruntă grupul sau clasa de elevi. Consider 
că explorarea dinamicii relaţiilor dintre elevi poate 
oferi o imagine asupra calităţii interacţiunilor din 
cadrul grupului - imagine utilă şi relevantă  atât pentru 
profesorul consilier şcolar sau diriginte, dar mai ales 
pentru elevi, în scopul reglării comportamentelor 
disfuncţionale şi prevenirii comportamentelor 
violente.
În scopul explorării climatului clasei, am realizat un 

fost invitaţi să le aprecieze, ridicând un cartonaş 
verde pentru „da” sau roşu pentru „nu”. Această 
modalitate de lucru, sub formă de joc, îi încurajează 
pe elevi să-şi exprime opiniile personale şi facilitează 
discuţiile într-o atmosferă sigură şi relaxată. 
Totodată, observând răspunsurile pe care le dau 
colegii lor, elevii au ocazia să cunoască realitatea 
pe care o trăiesc ceilalţi elevi în cadrul grupului, 

sau chiar să facă autodezvăluiri (să-şi ceară scuze) 

privind propriile comportamente indezirabile. 
Profesorul consilier şcolar moderează discuţiile care 
se generează în cadrul grupului de elevi,  pornind de 

marginalizaţi sau excluşi.

Variantă de lucru: elevii completează în mod 

prin ridicarea cartonaşelor; profesorul consilier 
  iivele uc ănuerpmî ărapmoc iş ăzaezilibatnoc ralocş

numărul răspunsurilor oferite în mod direct şi în 

cauzelor diferenţelor găsite între cele două modalităţi 

şi siguranţă percepute de către elevi în cadrul 
colectivului, condiţie necesară, pentru asumarea 
„riscului” de a-şi expune în mod sincer propriile idei 
în cadrul grupului.

Strategii pentru o clasă fără bullying - Manual pentru profesori şi person-
alul şcolar, Programul DAPHNE III

                
           Climatul clasei - Cum mă simt în colectivul din care fac parte?

1.  Îmi face plăcere să vin la școală.
2.  Mă simt bine în colectivul din care fac parte.
3.  Am cinci prieteni în clasă.
4.  În clasa mea sunt cinci colegi cu care nu mă înțeleg.
5.  Colegii îmi pun porecle.

8.  Sunt ascultat/ă de către colegi atunci când îmi expun părerea / 
ideile.
9.  Mă simt în siguranță la școală.
10.  Consider că atmosfera din clasa mea este favorabilă învățării.
11.  Sunt mândru/ă că fac parte din acest colectiv.
12.  La școală, ne respectăm reciproc.
13.  Mă simt respectat/ă în colectivul din care fac parte.
14.  Mă simt acceptat/ă în colectivul clasei.
15.  În clasa mea există elevi care sunt marginalizați de către ceilalți 
colegi.

elevi.

EXPLORAREA 
CLIMATULUI 
CLASEI 
UN PUNCT DE PLECARE 
ÎN PREVENȚIA 
COMPORTAMENTELOR 
DE TIP BULLYING
Profesor consilier școlar CLARA SAMOILĂ
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2018 - 2019 la a IV-a ediţie, este un proiect educativ 
destinat orientării şcolare şi profesionale a elevilor de 
nivel liceal, în mod special a celor din clasele a XII-a, 
din cadrul Colegiului Naţional „Octavian Goga” Sibiu. 
Elevii au oportunitatea să întâlnească specialişti 
din diverse domenii profesionale, care le prezintă 
particularităţile activităţilor pe care le desfăşoară, în 
vederea unei optime decizii privind cariera.

DESCRIEREA PROIECTULUI

elevilor de nivel liceal în privinţa traseului educaţional 
şi profesional ales.
Particularitatea proiectului este că, în măsura în care 
este posibil, întâlnirile dintre elevi şi profesioniştii 
invitaţi se realizează chiar în instituţiile în care aceştia 
îşi desfăşoară activitatea.

unor ocupaţii de interes pentru ei;

despre care le vorbesc specialiştii invitaţi;

ocupaţii;

ocupaţii de interes pentru ei;
 5.   să stabilească conexiuni profesionale cu specialişti 
din diverse domenii profesionale şi posibilităţi de 
colaborare profesională (voluntariat, practică, job 
part-time) după terminarea liceului şi înscrierea la o 

indirecţi familiile elevilor şi profesorii diriginţi.

indirecţi familiile elevilor şi profesorii diriginţi.

în perioada noiembrie  – iunie. Întălnirile cu specialiştii 
au loc bilunar. Coordonatorul  proiectului este Crăciun 
Domnica Simona, profesor consilier şcolar la Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu.

În anul şcolar 2017 – 2018 au fost realizate întâlniri 
dintre liceeni şi următorii specialişti: avocat (doamna 
Iuliana Ciocan, Cabinet de avocatură Suciu şi Asociaţii), 
medic (domnul dr. Popa Daniel, Clinica Polisano), 
actriţă ( doamna Ofelia Popii, Teatrul Naţional „Radu 
Stanca” Sibiu), arhitect  (domnul Popa Radu, S.C. Erkel 
S.R.L.), economist (domnul Rus Remus Atilla), inginer 

de sistem (domnul Radu Lungu), programator (domnul 
Moldovan Flaviu, S.C. Continental S.A.), inginer reţele 
electrice (domnul Piloiu Daniel, S.C. Construcţii S.A.), 
traducător (doamna Diana Stoian, Cabinet Individual 
de Traducător), profesor universitar (domnul Ciprian 
Toroczkai, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” 

  anmaod ,lluH-eraoS anilătăC anmaod( golohisp
Valeria Ecaterina Purcia, domnul Ciprian Răulea), 

(domnul Rezeanu Ştefan, Hotel Impăratul Romanilor), 
stewardesă şi însoţitor de zbor (compania aeriană 
Wizz Air).

Unul dintre profesioniştii invitaţi în proiect a fost 
doamna Ofelia Popii, actor la Teatrul Naţional “Radu 
Stanca” din Sibiu, care le-a vorbit elevilor despre 

profesia de actor, întâlnirea având loc în cadrul 
Librăriei Humanitas, partener al proiectului.

16 întâlniri cu specialişti din diverse domenii 
  irekaeps ed etatilac nî apicitrap rov iş elanoiseforp

25 de specialişti.

PROIECTUL „PROFESII ŞI PROFESIONIŞTI” oferă tinerilor 
liceeni posibilitatea să înţeleagă cât mai corect 
profesia pe care şi-o doresc cu ajutorul unui specialist 
din domeniul respectiv şi să ia o decizie optimă în 
privinţa viitorului lor academic şi profesional.

Strategii pentru o clasă fără bullying - Manual pentru profesori şi 
personalul şcolar, Programul DAPHNE III

„PROFESII ŞI PROFESIONIŞTI”
- 

Profesor consilier școlar DOMNICA SIMONA CRĂCIUN 
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Povestea mea începe cam așa... De când eram 
mică, m-am văzut jucătoare de tenis de câmp. 
Mi-am privit viitorul doar într-o singură direcție, 

cea a succesului sportiv. Unsprezece ani de zile 

făceam, de ceea ce am realizat, până și de viața mea 
obositoare și agitată. Dar cel mai important, eram 
mândră de reușitele mele și aveam obiective mărețe. 
Până într-o zi când planul meu s-a dat complet peste 

pentru mine s-a năruit datorită unei accidentări a 
umărului drept. Suprasolicitarea a adus urmări, iar 
din păcate acestea mi-au afectat cariera sportivă. 
Această accidentare a avut loc la începutul verii de 
dinainte de intrarea la liceu, liceu la care dădusem şi 

Deoarece știam ce urmează și știam starea mea de 

respectiv și să îmi încerc norocul la științe ale naturii, 

     După o pauză de câteva luni de recuperare și 
tratamente, am decis să mai încerc o data să joc 
turnee, să văd cum se comportă mâna, dar a fost 
în zadar deoarece durerile au reapărut. Acela a fost 

„STOP! Până aici!”. Am luat decizia de a renunța la viața 
de sportiv, chiar dacă, din punctul meu de vedere, 
viața mea era complet distrusă.  Eu cred că tot ceea 
ce se întâmplă, se întâmplă cu un scop anume, iar cea 
mai bună decizie este aceea din momentul în care o 
luăm. Mereu am avut un plan B, care se pare că m-a 

mai mult și cred că acest numit plan B s-a dovedit, de 
fapt ceea ce îmi doream cu adevărat să fac.
       Am descoperit că mi-ar place să fac medicina și 
să lucrez cu oamenii,  aşa că am vrut sa îmi testez 
rezistența emoțională în cazuri critice în care trebuie 
să îți păstrezi calmul și să lucrezi cu echipa din care 
faci parte pentru a salva o viață. Acest lucru m-a 
determinat să fac voluntariat în cadrul serviciului 
județean de ambulanță Sibiu, substația Mediaș și în 
cadrul SMURD Copșa Mică. Sincer, nu m-am adaptat 
greu cerințelor. Cred că am prins repede orice mi s-a 
spus deoarece îmi place enorm ce fac și am dorința 

trebuie respectate, codul de etică și deontologie 
medicală care se referă la comunicarea dintre 

voluntar/asistent/medic cu pacientul, respectiv 
comunicarea dintre colegii de echipaj în preajma 
victimei sau aparținătorilor. Am ințeles faptul că orice 
gest sau orice spui, poți transmite o emoție pozitivă 

Înainte de a începe voluntariatul, nu am avut contact 
cu absolut nimic din ceea ce privește medicina, nici 
nu am luat parte la evenimente neplăcute. Eram 
foarte miloasă și mă îngrijoram de orice necaz pe 
care cineva îl avea, iar asta m-a trimis spre a mă testa 
singură prin voluntariat și am realizat că, de fapt, asta 

Pământ are o cărticică proprie în care îi sunt scrise 

și consider că noi din acest motiv suntem aici, să ne 
ajutam reciproc. Acesta este lucrul cel mai de preț pe 
care l-am învățat făcând voluntariat. 
         O misiune care m-a marcat a fost chiar în primele 
mele două săptămâni de voluntariat unde am fost 
trimiși la un accident de mașină cu un decedat 

copii între 3 și 7 ani. M-a durut foarte mult faptul că 
părinții au pus în pericol viețile copiilor, urcându-i 
în mașină cu un șofer care consumase alcool. I-am 
găsit cu lovituri și dureri în diferite zone, cu hăinuțele 
murdărite de sânge. În acea zi am avut o furtună de 
sentimente, atât de milă, cât și de furie pe oamenii 
inconștienți care își expun copiii nevinovați la astfel 
de pericole.     
          Grija față de oameni m-a făcut să mă îndragostesc 
din ce în ce mai tare de ceea ce fac. Vorba aceea... când 
iubești un lucru ești în stare să renunți la orice pentru 
a face cât mai mult ceea ce  îți face plăcere. Într-adevăr 
nu am lăsat școala sau meditațiile deoparte deoarece 
mă pregătesc intens pentru facultatea de medicină. 
Ȋn schimb, prefer să îmi petrec zile întregi făcând 
voluntariat și de multe ori renunț la activități pe care 
colegii sau prietenii mei le fac pentru o singură gardă. 

mine, Ambulanța și SMURD-ul au fost și sunt a doua 
mea casă. 
     Le mulțumesc din toată inima colegilor mei că 
au avut răbdare pentru a-mi explica și a mă face să 
acumulez o mulțime de informații care m-au ajutat 
până și în viața de zi cu zi. Așa că acest așa numit plan 

aveam mai multă nevoie de el.

              Elevă RALUCA FLOCA OPREA
 clasa a XI-a Ştiinţele Naturii Intensiv engleză, Liceul Teoretic „Axente Sever”, Mediaş

                                              Coordonator Profesor consilier școlar 

Despre planul B, carieră și vocație ELEVĂ
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cu altă tulburare emoțională sau comportamentală, 
aceasta trebuie să constituie diagnosticul principal 
numai dacă emisiunea involuntară de urină apare 
de câteva ori pe săptămână și dacă alte simptome 
manifestă o variație temporal cu enurezisul. Enurezisul 
apare uneori în asociație cu encoprezisul, în acest caz 
ultimul trebuind diagnosticat. 

Clinic, enurezisul se manifestă în primul rând sub 
forma pierderilor de urină repetate, complete, 
involuntare și inconștiente, rezultat al contracției 
active a musculaturii vezicale. Tulburarea se produce 
mai ales în timpul somnului de noapte, mai rar în 
somnul de zi. Și mai rar pierderea de urină are loc 
în stare de veghe ce apare mai ales la preșcolarul 
și școlarul mic, stresat ca urmare a confruntării cu 
colectivitatea de copii. Cel mai des copilul udă patul 
o data pe noapte, foarte rar de mai multe ori. Uneori 
manifestările au caracter relativ regulat și stabil. 

Alteori dimpotrivă, sunt cu totul neregulate sau 
apar sub formă de salve cu durată de săptămâni 
sau luni, salve ce se repetă la intervale variabile 

permite să se releve un anumit grad de dependență 
a dinamicii intensității tulburărilor de cea a factorilor 

vechi determinând agravarea tulburărilor, în timp ce 
schimbarea în bine a climatului socio-familial are ca 
efect ameliorări, uneori spectaculoase. Cel mai des 
manifestările îmbracă aspectul de enurezis secundar 

însușit, copilul având înaintea debutului tulburărilor 
o perioadă de cel puțin 12 luni în care s-a păstrat curat. 

Copilul cu enurezis poate avea asociat labilitate 
emoțională, cefalee, dispoziție depresivă, coșmaruri 
nocturne, capriciozitate, iritabiliate. 
Investigatii: - examinarea completă pediatrică, 
neurologică și psihiatrică; examenul de urină cu 
urocultură este obligatoriu pentru a elimina din 
diagnostic etiologia infecțioasă; proceduri radiologice 
cu substanțe de contrast, pentru a determina 
eventualele căușe anatomice (malformații reno-

psihologic, psihometric. 

1. Dobrescu Iuliana- Manual de psihiatrie al copilului și adolescentului, 
Editura InfoMedica, 2005

(ICD 10)
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (2004)

Se întâmplă uneori ca după o vreme de când 
a învățat să folosească toaleta, copilul să 
reînceapă să facă pipi în pat și nu numai, atat 

mai multe despre această tulburare, destul de 
frecvent întâlnită în special la băieți.

Enurezisul este o tulburare caracterizată prin 
emisiuni involuntare de urină ziua și/sau noaptea, 
anormală raportat la vârsta mentală și care nu este 

cauze neurologice, prin atacuri epileptice sau din 
  .raniru iulutcart a elarutcurts iilamona ienuerv azuac

Considerând că în jurul vârstei de 3 ani se stabilește 

datele arată că la 3 ani, 26% dintre copii continuă să 
prezinte micțiuni involuntare în timpul zilei și 34% 
dintre copii prezintă micțiuni involuntare nocturne. 
Prevalența scade odată cu vârsta: la 5 ani - 23% 
dintre copii mai au enurezis, la școlarul mic această 
problemă este comună: 10% la 7 ani și 4% la 10 ani , 
la 18 ani 1-2% mai prezintă enuresis.

Conform ICD-10, criteriile de diagosticare a 
enurezisului sunt: 

puțin 5 ani; 
-de cel puțin 2 ori pe lună, la copilul mai mic de 7 
ani și de cel puțin o dată pe lună la copilul mai mare 
de 7 ani apare evenimentul enuretic involuntar sau 
intenționat; 
-enurezisul nu este o consecință a epilepsiei sau a 
incontinenței de etiologie neurologică sau a altor 
anomalii ale tractului urinar ; 
-nu sunt întrunite criteriile pentru alte tulburări 

psihice;  
-durata bolii este de cel puțin 3 luni. 

Conform DSM IV, criteriile de diagosticare a 
enurezisului sunt:
-emisiune repetată de urină în pat sau în pantaloni( 

manifestându-se printr-o frecvență de 2 ori pe 
săptămâna timp de cel puțin 3 luni consecutiv, ori prin 

clinic în domeniul social, școlar (profesional) ori în 
alte domenii importante de funcționare. 

(sau nivelul de dezvoltare echivalent);
-comportamentul nu se datorează exclusiv efectului 

ori unei condiții medicale generale (de ex. diabet, 

Enuretic este deci considerat copilul care continuă să 
ude patul noaptea de cel puțin 3 ori pe săptămâna  și 
care are deja 5 ani. Dacă la un copil care între 2-3 ani a 

pat ani de zile dar la un moment dat începe din nou, 
acest fenomen se consideră enurezis secundar și de 
obicei este declanșat de factori stresanți ambientali. 

emoționale și comportamentale. Problemele 
emoționale pot apărea ca o consecință secundară 
a disconfortului sau stigmatului cauzat de enurezis.
Uneori atât enurezisul cât și tulburarea emoțional/
comportamentală pot apărea simultan datorită unor 
factori etiologici corelați. Dacă enurezisul este asociat 

Dr. 
Medic specialist Psihiatrie pediatrică Sibiu

ENUREZISUL LA COPII
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importante pentru persoană, dar incompatibile unul 

preferinţele adolescentului şi  preferinţele  familiei 

adolescent.)

CDDQ34Q (I Gati I. and Osipow, S, 2010) a fost aplicat 
unui număr de 124 elevi din clasa a XI-a provenind 

Ştiinţe Sociale, Matematică-Informatică, Ştiinţele 

vocaţională). 

Rezultatele obţinute în studiul arată că cea mai mare 
problemă  este  lipsa de pregătire pentru a lua o decizie 
de carieră, elevii sunt, în general, indecişi și au o 

  lusecorp erpsed elanoițcnufsid iregnivnoc ed emițlum
de luare a deciziilor. A doua mare problemă este că 
elevii au o lipsa de informații cu privire la procesul 
de luare a deciziilor de carieră și lipsa de informații 
despre profesii. Se pare că informaţiile suplimentare 
despre propria persoană (interese, valori, abilităţi) nu 
sunt una din primele nevoi de informare a tinerilor, ci 

De asemenea, în mod surprinzător, în urma 

între preferinţele adolescentului şi preferinţele 

pentru adolescent şi lipsa motivaţiei în luarea deciziei 

la nivelul grupului pe care s-a aplicat chestionarul, 
deşi sunt factori foarte prezenți în discursul de simţ 
comun, nefundamentat ştiinţic despre problemele pe 
care le întâmpină liceenii în alegerea viitoarei profesii.

 Studiul prezent relevă foarte clar faptul că cele mai 

intervenţiile de grup sunt: indecizia generală, o 

disfuncţionale pe care le au elevii despre procesul 
luării deciziilor, aşa numitele  „mituri despre carieră” 
(de ex: „Cred că alegerea unei cariere se face o dată 
în viață și că este un angajament pentru tot restul 
vieții”). Elevii au nevoie de oferirea unor modele 
raţionale în luarea deciziilor de carieră, respectiv de 
informaţii despre profesii (ce profesii există, care sunt 

care sunt cerinţele pieţii muncii.

Chiesa, R.,Massei F & Guglielmi, D. (2016).Career Decision-Making Self-Ef-

Italian High School Students. Journal of Counseling and Development, 94, 
210-224

F. T. L. Leong               
(Ed.), Encyclopedia of psychology, Volume 3: Career and Vocational Coun-
seling. 1468-    
1469. Thousand Oaks, CA: Sage.
Gati, I., & Saka, N. (2001a). High school students’ career related deci-

340

întâmpină în luarea deciziei privind viitoarea carieră. 
Din aplicarea chestionarului CDDQ-34Q (Gati,I,Osipow, 

  ua iș  işicedni ,lareneg nî tnus iivele  ăc ătluzer )S
convingeri disfuncționale despre decizia de carieră. 
De asemenea, le lipsesc informaţii despre procesul 
decizional în ceea ce priveşte cariera, respectiv despre 
profesiile existente şi caracteristicile acestora.

inevitabil. Alegerea carierei, respectiv a universității şi 
a facultății potrivite reprezintă o preocupare centrală 
atât a liceenilor, cât și a părinților și a profesorilor 
acestora mai ales în ciclul superior al studiilor liceale.

Pentru a veni cu intervenţii adecvate nevoilor lor 
de informare şi consiliere ale elevilor, programele 

  al ed ăcsaenrop ăs eiubert ăreirac nî eratneiro ed

le întâmpină în luarea deciziei de carieră. Prezentul 

privind decizia de carieră: CDDQ34Q (I Gati I. and 
Osipow, S, 2010). CDDQ-34Q este compus, în varianta lui 

în luarea deciziei de carieră, sintetizate în 3 clusteri/
categorii principale: A) Lipsa de pregătire pentru a lua 

o decizie de carieră; B) Lipsa de informaţii; 
C) Informaţii inconsistente.

Lipsa de pregătire pentru a lua o decizie de carieră 
are ca subfactori: 1) lipsa motivaţiei (lipsa dorinţei/ 
implicării în a lua o decizie de carieră) 2) indecizie 

respectiv convingerile disfuncționale (percepția 
distorsionată a procesului de luare a deciziilor în 
carieră, așteptări nerealiste legate de acest proces 
decizional etc.)

de informaţii despre procesul decizional în alegerea 
profesiei  (cum se ia o decizie raţională, care sunt paşii 

despre propria persoană (preferinţe, abilităţi, etc.); 
6) lipsa de informaţii despre profesii (ce profesii 

      ,)iicnum iiţeip eleţnirec tnus erac ,.cte elanoiseforp
7) lipsa de informaţii despre modalitățile de obținere 
a informațiilor (care sunt sursele de unde pot obţine 
informaţii suplimentare /suport).

existenţa unor informații inconsistente: 8) tânărul are 
informaţii contradictorii despre el însuşi ca persoană, 

   etcepsa ertnî iregela /irusimorpmoc ecaf a ed

Profesor consilier școlar CRISTINA IVAN

DIFICULTĂŢI ȊN 
ALEGEREA CARIEREI 
LA ELEVII DE LICEU
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Se poate realiza prin întrebările ORID: orientare, 

Întrebările Obiective sunt folosite pentru a ilustra 
informațiile și datele observabile despre un eveniment 
(întrebări senzoriale legate de văz, atingere, miros, 
gândire, auz).

sunt folosite pentru a ilustra emoții, 

față de o experiență anume.

Întrebările Interpretative stimulează gândirea critică, 

sensurile pe care grupul le acordă experienței; oferă 
posibilitatea membrilor unui grup să se gândească 
la alte perspective prin ascultarea altor puncte de 
vedere.

Întrebările Decizionale prin care se descoperă 
implicații, direcții noi de acțiune, se folosesc 
informațiile pentru a face alegeri conștiente.

Rolul procesării este de a:
 - Sprijini învăţarea activă şi concentrarea tânărului 
asupra subiectului;  
 - Ajuta tinerii să-şi îmbogăţească cunoaşterea și are 
la bază implicarea participanţilor;
 - Stimulează tinerii la dezvoltarea de abilităţi în 
rezolvarea problemelor și îmbunătăţeşte reţinerea 
informaţiilor pe termen lung.

În activitatea cu adolescenții jocul este necesar 

vitalitate, energie, încredere în sine însuși, dezvoltă 
calități precum initiațivă, spirit de echipă, decizie, dă 
posibilitatea de a acționa, de a îndeplini misiuni, de 
a avea responsabilități, mobilizează un ansamblu de 
calități latente, oferă suplețe, rezistență, stăpânire de 
sine.

Devis, B.. (1993).Tools for Teaching, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
Gavriloiu, A., Neagu, M.. (2008).Manual ”Metode și instrumente în educația 
nonformală în contextul Tineret în Acțiune. Agenției Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Învățarea experențială în consilierea adolescenților 

în urma căreia participanții pot să conducă și să-și 
asume responsabilitatea învățării în mod individual.
Învățarea experențială, după cum o arată numele, 
este învățarea din experiențe și intervine atunci când 
o persoană se angrenează într-o activitate, revizuiește 
această activitate în mod critic, trage concluzii utile și 
aplică rezultatele într-o situație practică.

Metodologia învățării experențiale este abordarea 
caracteristică pentru educația nonformală și include 

grup și exerciții similare experiențelor „din viață”. 
Însușirea de către participanți a cunoștințelor sunt 
facilitate de lucrătorii de tineret. Principala funcție a 
acestora este aceea de a crea medii propice învățării 

experențială a învățării, care are în centru tânărul, 
permite participanților să-și conducă și să-și asume 
responsabilitatea învățării în mod individual.
Conform acestei teorii, important  nu este ceea ce se 
întâmplă cu tine, ci ce faci tu cu ceea ce se întâmplă 
cu tine. Procesul de învăţare bazat pe experimente 
este văzut ca un proces în 4 trepte, după modelul 
Învățării Experențiale a lui David Kolb. Nu conteazã 

la meditaţie, la analiza critică şi generalizare, spre a 

competenţa nou dobândită.

Stadiul 1 - Experienţă directă. În prima etapă acţiunea 
şi experimentarea pot face  parte din viaţa de zi cu zi, 

către formator. Formatorul explică cum se desfășoară 
activitatea, iar participanții sunt implicați în jocuri pe 
roluri și relatarea situațiilor, discuții pe grupuri mici, 
în brainstorming, studii de caz, jocuri, desene, etc.
Stadiul 2 – 

 în care formatorul 
moderează discuția, participanții răspund la întrebări, 

principalele rezultate.

Stadiul 3 - Conceptualizare (generalizare / lecții 
învățate) în care formatorul oferă informații, 
evidențiază asemănările și deosebirile, rezumă. 
Participanții prezintă rezultatele lor și formulează 
concluzii, generalizează.

Stadiul 4 –   )ișap iirotămru / eracilpa( eratnemirepxE 
în care formatorul oferă unele sugestii, iar participanții 

în folosirea cunoștințelor/deprinderilor, în ce fel 
pot folosi cunoștințele/deprinderile noi formate. 

unei noi experienţe.
Etapa de procesare este cea în care se analizează 

de care jocul, din învățarea experențială ar rămâne 
numai un joc.  

Profesor consilier școlar DANIELA EMANUELA HAINAGIU

ÎNVĂȚĂREA EXPERENȚIALĂ ÎN CONSILIEREA 
ADOLESCENȚILOR
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inspector şcolar de resurse umane, prof. Roşca 
Mihaela.
 Ȋn această primă zi a conferinţei s-au purtat 
numeroase discuţii şi dezbateri despre necesitatea 
crearii unor standarde ocupaţionale pentru profesia 
de consilier care nu există actualmente în Codul 
Ocupaţiilor din România (COR). A fost un prilej să 

CJRAE/CMBRAE cât şi colegii noştri, consilieri în 
centrele de consilere în carieră din universităţi 
îmbină activitatea de consiliere cu cea de cadru 
didactic de predare. 
 La primul workshop, d-l trainer  Richard 
Simioniuc ne-a vorbit despre ce înseamnă lobby 
şi cum se poate face în mod concret lobby pentru 
a promova şi a standardiza profesia de consilier. Al 
doilea work-shop al zilei a fost condus de Iulia Sara: 
Cardurile Oh-utilizarea lor. Am făcut câteva exerciţii 
de autocunoaştere individuale şi de grup folosind 
cardurile metaforice  de asociere OH , care  facilitează 

verbalizarea problemelor.
 Ȋn cea de-a doua zi, conferinţa a continuat 
cu workshopuri de comunicare. Florin Ungheanu 
care ne-a provocat la un exerciţiu foarte reuşit 
de comunicare verbală, iar Richard Siminoniuc 
ne-a propus un exerciţiu foarte interesant despre 
comunicarea multi-level în organizaţii.
Tot în 8 noiembrie l-am intâlnit într-o sesiune 
informativă pe prof. univ. dr Dragoş Iliescu din 
cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației 
din Universitatea București, unde conduce  școala 

doctorală. Dragoş Iliescu, o autoritate în  evaluarea 
şi testarea psihologică, ne-a vorbit despre cele mai 

succes în consilierea carierei. Un alt work-shop foarte 
interesant a fost coordonat de Andreea Szilagyi, vice-
preşedinte al ACROM, şi reprezentant NBCC - National 

ajutorul jocului de rol ne-a ajutat să conştientizăm 

 Cea de-a doua zi a conferinţei s-a încheiat cu 
Vizita în Centrul Vechi al Bucureştiului care i-a avut 
ca ghizi pe d-na decan al Facultăţii de Istorie din 
Bucureşti împreună cu un grup de studenţi din anul 
II ai aceleiaşi facultăţi. Ne-am simţit tare mândre 
lângă statuia lui Gheorghe Lazăr care veghează vis-a 
vis de sediul principal al Universităţii Bucureşti 
şi de contribuţia sibianului nostru la dezvoltarea 
învăţământului românesc.
 Ȋn ultima zi a conferinţei, workshopurile de 

Florin Ungheanu şi Adrian 
Dalaman, coach NLP în cadrul  companiilor private, 
cu care am exersat pozitiile perceptuale, o abordare 

ne-a provocat la un exerciţiu clasic de negociere .
  roliţnapicitrap rorutut tirefo a aţnirefnoC

oportunitatea de a  ne cunoaşte şi de a comunica 
pe verticală şi orizontală între centrele de consiliere 
de la nivel universitar şi preuniversitar, respectiv 

consiliere: studenţi şi angajatori.

 Departamentul de Consiliere şi Orientare 
în Carieră al Universităţii din Bucureşti a organizat 
în perioada 6-9 noiembrie 2018, Ediţia a IV-a a 
Conferinţei  naționale ,,Cariera în secolul XXI. 
Centrele de consiliere la nivel universitar şi 
preuniversitar şi piaţa muncii”. Această conferinţă 
a fost organizată cu sprijinul Agenţiei Naţionale a 
Francofoniei şi a Asociaţiei Consilierilor Români 
(ACROM). Toate activităţile conferinţei au avut loc 
în incinta generoasă a  Casei Univesitarilor  din 
Bucureşti, clădire istorică construită în vremea lui A.I 
Cuza cu o arhitectură deosebită şi o grădină deosebit 
de frumoasă.
 Conferinţa a reunit pentru câteva zile 
consilierii din centrele de consiliere în carieră de la 
cele mai multe dintre universităţile din ţară, precum 
şi pe profesorii consilieri şcolari, reprezentanţi ai 
CMBRAE/ CJRAE din diverse judeţe din ţară: Sibiu, 
Braşov, Hunedoara, Timişoara, Neamţ, Brăila, Galaţi, 
Dâmboviţa, Argeş, Bucureşti etc. Alături de ei, au fost 

studenţi ai Universităţii Bucureşti şi reprezentanţi 
ai angajatorilor. Studenţii, consilierii în carieră, 
consilierii şcolari din CJRAE/CMBRAE şi angajatorii 
au participat timp de 3 zile la activităţi comune: 
prezentările din sala festivă urmate de dezbateri, 
workshopuri, precum şi discuţiile informale din timpul 
meselor şi a pauzelor de cafea. Ne-am cunoscut, am 
discutat, am lucrat împreună, şi am înţeles rolul şi 

,,actori” în procesul consilierii în carieră din România.
 
fost prezenţi şi au avut intervenţii: d-l Marian 
Crăciun, directorul Departamentului de Consiliere 
şi Orientare în Carieră al Univ. Bucureşti, d-na prof. 
univ. dr. Magdalena Iordache Platis, prorector  al 
Univ. Bucureşti, d-na lector univ. dr. Cosmina Mironov, 
coordonatorul masteratului Consiliere Școlară și 
Dezvoltarea Carierei, Facultatea  de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Univ. Bucureşti, iar din partea 
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti d-na 

Profesor consilier școlar 
                                        Profesor consilier școlar 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ „CARIERA ÎN SECOLUL XXI. 
CENTRELE DE CONSILIERE LA NIVEL UNIVERSITAR ȘI 

PREUNIVERSITAR ȘI PIAȚA MUNCII”
Ediția a IV-a ,06-09 noiembrie 2018, BUCUREŞTI
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dezvoltare ale școlarului mic.

colegii și cu superiorii într-un cadru total nou pentru 
mine, sau la un loc de muncă nou, sau într-un loc 
unde se vorbește altă limbă, unde întâlnesc situații 
noi la care trebuie să fac față, etc.?” Mare provocare, 
nu? Și suntem adulți cu comportamente adaptative 
multe, deja învățate...
Ajuns în clasa a cincea, elevul se poate regăsi în una 

rezultată din comasarea altora - în acest caz va avea 

ciclul gimnazial într-o unitate școlară nouă pentru el, 

școli. În acest ultim caz, elevul poate avea șansa să 
se regăsească în noua clasă cu unul sau mai mulți 

elev venit dintr-o anumită clasă, dintr-o anume 
unitate școlară. Străduința copilului de adaptare, de 
integrare, de coparticipare, de rezolvare a situațiilor 

această vârstă. Destui adulți consideră că acești elevi 
au vârsta și abilitățile necesare pentru a gestiona cu 

comportamente de multe ori noi pentru ei. Cadrele 

didactice de nivel gimnazial, dirigintele, consilierul 

elev, importantă mai ales la debut de clasa a cincea. 
Acest suport va însoți elevul în integrarea acestuia în 
colectivul clasei, al școlii și în raportarea la cerințele 
școlare și la modul nou de notare a performanței 
școlare.
Anii de liceu, începuți cu clasa a noua, deschid un nou 

absolvent de clasa a opta. Adolescența amprentează 
acest univers al relațiilor. În mediul școlar, grupul de 
prieteni, de apartenență se va regăsi și va determina 
atitudini, conduite școlare și colective diverse. 
Cadrele didactice, împreună cu consilierul școlar 
sunt garanții echilibrului și stării de bine a elevilor 
în formarea lor educațională și socială. Și ei, mai ales 
ei, adolescenții au nevoie de acompaniere, ghidaj, 

Copilul merge la școală!
Aceasta este mândria oricărui părinte, este 
mulțumirea oricărui cadru didactic, este idealul 

atenți la emoțiile copilului, la obstacolele  de parcurs, 

cadrele didactice și mai ales, în echilibru cu propriile 
trăiri și experiențe!Copilul parcurge un traseu educațional destul de larg, 

care cuprinde anii copilăriei mici, îi include pe cei ai 
vârstei școlare și atinge generos anii adolescenței. 
Încă din preajma vârstei de 2 ani, copilul intră în 
relații sociale extinse în afara familiei. Până în 

în grupuri sociale noi și provocatoare, suportul și 
însoțirea copiilor în abilitarea lor socială și implicit 
emoțională sunt necesare și de luat în serios de către 
adulții care le creionează parcursul școlar și social.

Universul relațiilor dintre membri familiei este 
lărgit odată cu intrarea copilului la grădiniță, uneori 
chiar la creșă. Particularitățile atașamentului la 
această vârstă ne obligă, atât pe noi, profesioniști, 
cadre didactice care vom lucra cu acești copii, cât 
și pe părinții acestora, să acordăm mare atenție și 
disponibilitate procesului de adaptare a acestora. 

  ,ieținidărg lulanosrep uc ,iițluda uc iițaler nî aerartnI
alții decât membri familiei este un proces,  personal 

comunicare și care au avut poate deja experiențe în 
alte medii sociale, pe lângă cel al propriei familii, dar 
sunt, în egală măsură copii sensibili, poate temători 
și cu un grad  ridicat de atașament la persoane de 
referință. Atenția trebuie acordată în aceeași măsură! 
Fiecare dintre acești copii trăiește experiențe noi 
și are nevoie de timp, de cunoaștere a mediului și 

persoanelor noi, de sprijin emoțional atunci când 

posibilitățile lor. Cadrele didactice, consilierul școlar 

cunoaștere a mediului grădiniței și la eforturile lor de 
a relaționa cu ceilalți copii și cu personalul grădiniței.

într-o nouă locație - în care trebuie să învețe să se 
orienteze, va avea colegi noi, cu puțin noroc doar 
câțiva care au frecventat aceeași grădiniță. Cadrele 
didactice - învățătoarea, de religie, de limbă modernă 
și de sport - sunt de asemenea persoane noi în 
viața copilului, importante pentru el și investite cu 
roluri încă necunoscute lui. Aici și la acest moment 
intervine arta acestor profesioniști de a contribui la 
intrarea copilului cu succes în perioada școlarității. 
Intercunoașterea, informațiile noi despre cadrul 
instituțional al școlii, rolul și statutul elevului, 

colaborarea cu părinții copiilor sunt puncte obligatorii 
în agenda tuturor actorilor prezenți în viața copilului 
la debutul lui școlar. Consilierul școlar este în mod 
necesar parte în această echipă; acesta va facilita 
buna integrare a copilului în mediul școlar și va însoți 
școlarul mic în eforturile lui, deloc de neglijat. Sunt 
eforturi ale copiilor uneori evidente în dorința și în 
demersul lor de participare la viața clasei și a școlii, 
alteori mai discrete, dar ele există întotdeauna, dat 

Profesor consilier școlar 

COPIII CARE SPUN ,,SUNT O.K. LA ȘCOALĂ!”
- aprecieri asupra procesului de integrare a copilului

în comunitatea mediului școlar
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Folosirea sistemului PECS a condus la o îmbunătăţire 
rapidă a comunicării funcţionale în cazul copiilor. O 
mare parte dintre copiii ce suferă de autism, sub 
vârsta de cinci ani, care au folosit timp de cel puțin 
un an sistemul de comunicare prin imagini, au reuşit 

PECS sunt: reducerea problemelor în controlarea 
comportamentului, creşterea interacţiunii sociale în 
general  şi a interacţiunii cu semenii. 

1.  Brune (2005) ”Theory of mind” in Schizoprenia.
2.  Otilia Secara (2007) ”Creierul social”.

Cercetările medicale de specialitate pe 
problematica tulburărilor pervazive de dezvoltare 

răspuns comportamental la o suferință organică 
cerebrală subadiacentă. Autismul este declarat 

ce se întâlnește la un grup eterogen de indivizi cu 
simptome similare și etiologii diverse. Intervențiile 
educaționale în autism s-au dovedit cele mai 

și capacitate imaginativă, ale persoanelor cu 
autism, impun abordări speciale, diferite de ale 
celor cu retardare mentală, fără autism. Cu cât 
intervenția se instituie mai devreme, cu atât sunt 

ameliorarea simptomelor și în învățarea unor noi 
abilități, studiile arată că doar 50% dintre copii sunt 
diagnosticați înaintea grădiniței.
Sistemul de Comunicare prin Schimbul de 
Pictograme (PECS) este una dintre intervențiile 
educaționale validate, cu rezultate promițătoare. 
PECS a fost conceput în anul 1985 ca un pachet unic 
de intervenţie în comunicarea alternativă pentru 
indivizi afectaţi de tulburări din spectrul autist şi 
alte dizabilităţi legate de dezvoltare. Protocolul 
PECS este bazat pe cartea lui B.F. Skinner “Verbal 
Behavior” (Comportamentul Verbal) în care se 
menționează că operanţii verbali funcţionali 
sunt predaţi sistematic folosind strategii de 
promptare şi întărire care conduc către comunicare 
independentă. Sistemul se axează pe învăţarea 
discriminării imaginilor / pictogramelor şi apoi 
aranjarea acestora în propoziţii simple. În cele mai 
avansate faze, se ajunge la comentarii şi la răspunsul 
direct la întrebări. Mulţi dintre preşcolarii care au 
folosit PECS au dezvoltat mai târziu vorbirea orală. 
PECS are un succes şi mai mare dacă este folosit 

  .tnematropmoc ed roletnemele azilana uc tanibmoc

Etapele însuşirii sistemului PECS:
1.  În prima etapă de implementare a sistemului ne 
folosim de nevoile și dorințele individului. 
Regulilele protocolului cer prezența a două persoane: 
una care să inițieze interacțiunea și cealaltă care să 
prompteze.  Această strategie reduce riscul ca individul 
să dezvolte depedență față de promptare. Pentru 
a încuraja folosirea spontană a metodei, în această 
fază critică nu se folosesc instrucțiuni verbale. Astfel, 
persoanele care folosesc PECS învață prima dată să 
inițieze intenția de a comunica liber cu cineva, în loc 
să aștepte promptarea din partea partenerului de 
interacțiune. 
2.  Din momentul în care se observă un schimb 
interacțional, persoana este introdusă în etapa a doua 
a metodei, pentru a putea generaliza comportamentul 
deja însușit. Astfel, se schimbă echipa terapeutică și 
elevul este pus în situații diferite pentru a încuraja 
folosirea spontană a pictogramelor ca modalitate de 
comunicare. 
3.  A treia etapă a programului se centrează pe 
selectarea anumitor simboluri asociate unor nevoi și 

repede abilitatea de a discrimina între sensurile 
pictogramelor, alții trebuie învățați să facă acest 
lucru. Indicațiile terapeutice incluse în protocolul 
de aplicare include o varietate mare de strategii 
dezvoltate în cadrul sistemului ABA și include tehnici 

4.  Etapa a patra presupune ca elevii să învețe să 
formeze propoziții simple cu ajutorul pictogramelor, 
utilizând pictograma ,,Eu vreau”. 
5.  Folosirea atributelor în cadrul cerințelor, care 
presupune îmbogățirea vocabularului prin încurajarea 
lor să utilizeze o serie de atribute în structura lor 
comunicaționala - de exemplu: ,,Eu vreau o prăjitură 
mare” sau ,,Eu vreau creionul verde”. Lecțiile care 
implică învățarea folosirii atributelor în baza dorințelor 
și nevoilor sunt mult mai motivante decât cele care au 

Profesor logoped 

PECS -  SISTEMUL DE COMUNICARE PRIN 
SCHIMBUL DE PICTOGRAME

(Picture Exchange Communication System) ÎN AUTISM

drept scop învățarea acelorași concepte, însă într-un 
mod receptiv - de exemplu: ,,Atinge creionul roșu” sau 
,,arată cercul roșu”. 
6.  Stimularea răspunsului la întrebarea ,,Ce vrei?”, 
în care elevii sunt învățați să răspundă la întrebarea 
directă ,,Ce vrei?”. În acest moment, trebuie să ne 
asigurăm că elevul poate, în același timp, să răspundă 
la această întrebare, dar și să ceară în mod spontan 
atunci când dorește un anumit lucru. 

să comenteze, mai întâi prin răspunderea la întrebări 
ca: ,,Ce vezi?”, ,,Ce auzi?”, ,,Ce e asta?”, și apoi în mod 
spontan. Astfel, persoana se apropie de o comunicare 
mai complexă și, de ce nu, mai completă. El depășește 

să descrie experiența pe care o trăiește, lucrurile din 
jurul lui. 
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Relația de consiliere reprezintă un pilon esențial în 
reușita activității de consiliere psihopedagogică și este 

apoi susținută pe tot parcursul programului derulat 
în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică.

 Relația de consiliere are în vedere actorii 
principali în actul consilierii, consilierul și 

ședințelor individuale sau a activităților de grup. În 
cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică, de 
cele mai multe ori, părintele și cadrul didactiv pot 
susține consilierea elevului prin implicarea activă 
în antrenarea unui nou comportament sau a unei 

parcursul ședințelor de consiliere.
 

provocările pe care le întâmpină în mediul școlar și 
modul în care apare schimbarea în urma accesării 
serviciilor de consiliere.
 Consilierul este persoana care susține și 

propriile resurse și idei. Astfel, relația de consiliere 
este una permisivă în care consilierul nu îngrădește 
libertatea celui consiliat prin impunerea de idei, 
soluții ori prin trasarea unor convingeri. Cel care 
parcurge un proces de consiliere e nevoie să 
înțeleagă cauzele și efectele unui comportament prin 
prisma propriului sistem de valori și principii. Astfel, 
consilierul susține schimbarea pentru ca persoana 

și soluții, niciodată nu impune schimbarea.
 Relația de consiliere este un pilon important 
în succesul consilierii deoarece transmite o serie de 

sinele și cu alte persoane cu care intră în contact. 
Așadar, relația se bazează pe respectul reciproc, 
acceptare necondiționată, empatie, congruență, 
colaborare, gândire pozitivă și responsabilitate!

 
consilierii printr-o atitudine pozitivă care pune 
accent pe soluționare și nu pe găsirea de vinovați, se 
implică prin ascultarea activă care încurajează elevul 
în direcția comunicării deschisă și adresează întrebări 

ori convingeri și să accentueze conștintizarea unor 
soluții.
 Oferirea de feedback susține comunicarea 
autentică între actorii actului de consiliere. Consilierul 
se focalizează pe aspecte pozitive pentru a întări noi 
comportamente și atitudini, fără ca elevul să se simtă 
judecat sau evaluat. Consilierul nu face evaluări în 
cabinetul de asistență psihopedagogică prin feedback, 

prin intermediul resurselor pe care elevul le are 
sau pe care le poate dobândi. De asemenea, oferă 
alternative comportamentale și atitudinale astfel 
încât să se diminueze riscul de generarea a unei 
tensiuni emoționale interioare.  
 Este foarte important ca în relația de 
consiliere, consilierul să furnizeze informații și să 
exploreze sensul acestora în universul elevului. 
Astfel, se poate constitui un tablou suportiv care pune 
accent pe cunoștințe, atitudini și abilități dezirabile 
în contextul școlar. Pentru ca relația de consiliere 

al serviciilor de consiliere, să ofere autenticitate, 
sinceritate, congruență și să aibă motivație pentru a 
remedia situația școlară inițială. Responsabilitatea 

rezultate într-un program de consiliere, elevul trebuie 

în discuții și în cadrele de lucru pe care consilierul le 
propune. Consiliatul este responsabil pentru alegerile 
sale și e nevoie să își dorească schimbarea care îi 
este facilitată de consilier printr-o atmosferă caldă în 
care se deruleză procesul de consiliere prin tehnicile 

 Relația de consiliere este o resursă pe care 

relația cu sinele și cu ceilalți actori sociali din cadrul 
mediului școlar, dar și din afara acestuia.

Profesor consilier școlar CODRUȚA RĂBĂGEL

RELAȚIA DE CONSILIERE
Pilon in succesul activitatii de consiliere
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intern a diferitelor genuri muzicale, prin acţiuni ca 
săptămâna muzicii clasice, a jazz-ului, a muzicii din 
diferite ţări ale lumii; nu mai puţin importantă este 

unor elevi, care ar învăţa astfel practic ce înseamnă 
o astfel de muncă).
 Un alt aspect deosebit de important este legat 
de congruenţa angajaţilor în respectarea şi asumarea 
culturii organizaţionale existente în şcoala în care 
funcţionează. Cu alte cuvinte, valorile, atitudinile, 

urmare a acestei congruenţe, mai uşor de convins 
să îşi însuşească şi ei aceste atitudini şi valori, atâta 
timp cât vor vedea că nimeni nu se dezice de ele. 
În plus, odată ce o cultură organizaţională este bine 
stabilită şi prinde rădăcini, ea poate persista în timp 

generaţiilor de elevi, rămânând ca o amprentă după 

 Despre cultura organizaţională s-a scris şi se 
mai poate scrie foarte mult însă important de subliniat 
sunt efectele pozitive pe care implementarea unei 
culturi organizaţionale la nivelul şcolii le poate avea 
asupra factorilor implicaţi. Elevii vor începe să aibă 
acel sentiment de siguranţă şi apartenenţă care va 
diminua absenteismul şi mai apoi abandonul şcolar; 
sănătatea emoţională a elevilor va avea de câştigat 

prin diminuarea stresului, temerilor, anxietăţii sau 
chiar a depresiei; aprecierea elevilor în funcţie de 

va avea un efect motivaţional care în cele din urmă va 
ajuta elevul să progreseze pe toate planurile; valorile 
şi modelele pozitive promovate precum şi educarea 
elevilor în spiritul unui limbaj al responsabilităţii şi 
al comunicării asertive, vor putea în timp să ducă la 
scăderea actelor de violenţă sau bullying în interiorul 
şi chiar în afara şcolii. 
 Pe de altă parte, cadrele didactice vor avea 
de câştigat în ceea ce ţine de satisfacţia muncii, 
diminuarea stresului şi foarte important în ceea ce 

unei astfel de şcoli vor avea parte de recunoaştere 
la nivelul comunităţii din care fac parte precum şi la 
nivelurile ierarhice superioare.
 Aşadar cultura organizaţională deţine un loc 
cheie în succesul oricărei instituţii de invăţământ 
preuniversitar, însă nu este ceva ce se obţine de-a 
gata. Este rezultatul unei munci în echipă, o muncă 

chiar societăţii, prin elevii pe care îi ,,produce” şi 

aspectele vieţii de adult (loc de muncă, viaţă de 
familie, societate).

Cultura organizaţională la modul general vorbind, 
se poate traduce printr-o aşa numită personalizare 
a unei instituţii, indiferent de domeniul de activitate, 
personalizare care capătă desigur un grad foarte 
mare de subiectivism în funcţie de mai mulţi factori 

în viaţa societăţii sau în acte umanitare, prin toate 
acestea dându-se instituţiei o identitate,  iar 
membrilor (conducere, angajaţi) un sentiment de 
apartenenţă şi mândrie.
 În ceea ce priveşte instituţiile de învăţământ 
preuniversitar, cultura organizaţională, atunci 
când ea există, poate avea impact nu doar asupra 
angajaţilor din şcolile respective ci, poate şi mai 
important, asupra elevilor care le frecventează, elevi 

chiar măsura calităţii serviciilor oferite de aceste 
instituţii.
 Nu de puţine ori sunt folosite cu referire la 
şcoală expresii ca: ,,şcoala a doua familie”, “şcoala a 
doua casă” sau ,,învăţătoarea a doua mamă”, expresii 
ce parcă ne duc cu gândul la necesitatea ca şcoala, 
prin aspectul şi funcţionarea ei, să transmită un 
sentiment de familiaritate, de căldură, de bucurie. 
În realitate însă, foarte rar se întâmplă ca şcolile 

îşi dorească să stea cât mai mult timp în interiorul 
lor; culoarele întunecate şi reci, pereţii scorojiţi pe 

degradate, clase lipsite de orice personalitate, toate 
acestea, combinate cu răceala şi distanţa atitudinală 
exagerată de care încă dau dovadă multe cadre 

sentiment de repulsie, de teamă şi reticenţă şi duc la 
scăderea motivaţiei, încrederii şi stimei 
de sine. 
 Şcoala, dimpotrivă, trebuie să emane culoare, 

acolo, creativitate, dorinţă de cunoaştere, ideea că 

un anumit domeniu sau la o anumită materie. 
Toate aceste aspecte se pot foarte uşor regăsi în tot 
ceea ce ţine de amenajarea şcolii începând cu viziunea 
şcolii, ce trebuie să se regăsească la intrarea în şcoală 
şi vorbim aici despre intrarea elevilor, deoarece ei 
sunt cei care trebuie să îşi însuşească idei ca cele care 
se regăsesc de obicei în viziunile şcolilor (,,educaţia 
este egală pentru toţi” sau “copiii reprezintă viitorul” 
sau ,,toleranţa, empatia, compasiunea, voluntariatul, 
multiculturalismul, perseverenţa, respectul şi iubirea 
sunt valorile de bază ale unei societăţi sănătoase” 
etc.) şi continuând cu nuanţele alese pentru vopsirea 
pereţilor, panourile cu produse ale elevilor pe 
culoare sau în clase, amenajarea spaţiilor de joacă 
sau recreere, amenajarea prietenoasă a sălilor de 
clasă, modelele de viaţă şi valorile pozitive care pot 

rândul elevilor (un exemplu în acest sens ar putea 

Profesor consilier școlar TIBERIU A. MIHĂILĂ

ROLUL  CULTURII 
ORGANIZAŢIONALE 
ÎN  INSTITUŢIILE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 
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Climatul şcolar şi clasa sunt factori importanţi în 
evocarea şi menţinerea anxietăţii în situaţii de 
evaluare. Climatul evaluativ şi competitiv din clase 
îndeamnă elevii la depăşirea celorlaţi, nu neapărat la 
achiziţia de cunoştinţe. Un studiu realizat de Pekrun 
(1985, apud Zeidner) arată că niveluri mai mari ale 

competitiv şi haotic, care raportează că au primit mai 
multe pedepse decât suport din partea profesorilor 
şi care percep că sunt presaţi dincolo de limite în 

anxietăţii poate avea atât raportarea la grupul de 
elevi cât şi comportametul profesorului. Elevii care 
au avut experienţe de eşec multiple, concomitent cu 
note mici, au niveluri crescute ale anxietăţii.

Zimmeran (1970, apud Zeidner) a raportat asociaţii 

profesori şi nivelurile anxietăţii faţă de testare. 
Studiul arată că atmosfera creată de profesor la clasă 
este corelată direct cu nivelurile anxietăţii faţă de 

faţă de testare se descurcă mai puţin bine când sunt 

anxietăţii compararea unui elev care a eşuat cu unul 
care a reuşit, sau chestionarea elevului în faţa clasei. 
De asemenea premisele evaluării, concentrarea pe 
teste şi evaluări a mediului şcolar, ca şi interacţiunile 

anxietăţii faţă de testare. Cerinţele şi aşteptările 
profesorilor exagerate, autoritatea, indiferenţa, 

nivelului anxietăţii faţă de testare. 

Ținând cont de aceste aspecte se pot creiona o serie 
de recomandări în legătură cu gestionarea mediului 
școlar, în vederea preîntîmpinării anxietății față 

  ăniţ ăs  iiroseforp  ac  tirod  ed  etsE .eratset ed
  ,rolivele  ela  elaudividni  eliţătiralucitrap  ed  amaes

  ed  laer  iululevin  aeratceted urtnep  ,etrap  nî  vele
cunoştinţe pe care îl posedă elevii. Profesorii pot 
adopta o atitudine mai puţin autoritară, folosind 
remarci încurajatoare, feedback-ul  constructiv, 

renunţând  la  sancţionarea  celor  greşite. Atitudinile 

depreciative  la adresa competenţelor elevilor 
sunt puțin productive și de aceea, de evitat.  În 
ceea ce privește elevul timid, timorat, se poate 

  es  ăs  atseca  erac  nî  iiţautis  ronu  aeraerc irămru
  tâc  iul  aeranoitsehc  nirp  ,iesalc  aţaf  nî  emirpxe

tehnici creative, ca de exemplu brainstorming, cu 

accentuarea faptului că nu există răspunsuri greșite, 
în vederea încurajării elevilor și a depășirii temerii 
de ridicol. Alte măsuri în vederea preîntâmpinării 

și a criteriilor de evaluare, crearea unei ambianțe 
securizante, utilizarea feedback-ului elevilor referitor 
la situația și modul de testare. Este recomandat ca 
profesorii să îndrume elevii, care manifestă anxietate, 
către consilierul școlar pentru însuşirea unor strategii 

a unor strategii optime de pregătire pentru evaluare. 
În situații mai grave este de dorit orientarea elevului 
către servicii de psihologie și psihoterapie.

Zeidner, M., (1998). Test Anxiety: The State of the Art,  Kluwer Academic 
Publishers, New York.
Robu, V., (2011), Psihologia anxietăţii faţă de testări şi examene, Ed Perfor-
mantica, Bucureşti.
 

Anxietatea faţă de testare periclitează viaţa mentală 
şi educaţională, subminând performanţele şcolare. 
Testele și evaluările sunt obişnuinţe ale vieţii şcolare, 
dar în acelaşi timp, mediul școlar este unul din factorii 
care modulează anxietatea față de testare. 

din cele mai dăunătoare tipuri de anxietate care 

printre factorii care joacă un rol în determinarea unei 
arii mari de rezultate şi contingenţe nefavorabile, 
incluzând performanţe cognitive slabe, realizări 

Într-o serie de accepţiuni, anxietatea faţă de 
testare este formată din dimensiunea cognitivă, 
afectivă şi comportamentală. Componenta cognitivă 
implică preocupări asupra performaţelor proprii, 

îngrijorări, gânduri ruminative și negative despre 
sine. Componenta emoţională se referă la simptome 
somatice, precum: palpitaţii, dureri, transpiraţie și 
deasemenea, manifestări subiective: stări de tensiune, 
aprehensiune, nervozitate şi nelinişte. Componenta 
comportamentală evidenţiază faptul că persoanele 

de învăţare, de studiu, de folosire a timpului, care 
interferează cu obţinerea unor performanţe.

factori constituţionali, familiali, sociali, educaţionali 
şi situaţionali. Toţi aceşti factori interacţionează şi 
modelează dezvoltarea anxietăţii faţă de testare. 

Phillips, Pitcher, Worsham şi Miller argumentează că 
anxietatea faţă de testare se leagă de mediul şcolar. 

Profesor consilier școlar GABRIELA RALUCA OLTEAN

MEDIUL ȘCOLAR ȘI 
ANXIETATEA FAȚĂ DE TESTARE
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Ce este inteligența? Cum se formează ea? Cu toții 
suntem curioși de nivelul de   inteligență personală. 

explica această latură a personalității umane, dar iată 
că Teoria Inteligențelor Multiple (TIM) a lui H.Gardner 
este o inteligență democratică care încearcă să 
respecte individualitatea umană. 

 TIM consideră că INTELIGENT este și un copil 
care are rezultate academice ridicate la matematică, 
literatură, științele naturii dar și un copil cu 
performanțe ridicate la sport, muzică sau un copil 
care reușește să armonizeze relațiile dintre membrii 
grupului și este empatic. ,,Suntem inteligenți dar în 
moduri diferite” iar TIM demonstrează acest fapt.
 Dacă până la Gardner inteligența era 
predominant unidimensională (predomina factorul G- 
inteligența generală), sau bidimensională (lingvistică 
și logico-matematică), începând cu Gardner 
inteligența devine multidimensională, multiplă, chiar 
democratică; astfel este demonstrat faptul că acei 
copii cu succese academice excepționale (olimpici, 
premianți) nu prezintă și succese sociale, iar copii cu 

,,la ceva”, chiar talentați, dacă nu avem  capacitatea 
să valorizăm aceste disponibilități, să ,,le scoatem în 
lume”, toate acestea vor rămâne necunoscute.
 Gardner propune nouă tipuri de inteligențe: 
inteligența lingvistică, logico-matematică, spațială, 
naturalistă, kinestezică, muzicală, intrapersonală, 
interpersonală, existențială; toți indivizii normali, 
posedă aceste inteligențe într-o anumită măsură, 

 

muzical, spațial, etc); o zonă de proiecție relativ bine 
delimitată din punct de vedere neurologic (exp. Zona 
Broca pentru limbaj); un nucleu operator, adică un 

muzicale constă în a avea ureche muzicală); un 
caracter cvasiuniversal, adică este întâlnită în toate 
culturile, la toți oamenii în proporții variate.
 Toate aceste criterii demonstrează că TIM 
este cea mai pertinentă și plauzibilă teorie asupra 
inteligenței, putând să explice în mod concret modul 
de formare, dezvoltare și funcționare a inteligenței. 
Deci nu există răspunsuri rele sau bune, ci răspunsuri 
diferite în raport cu o anumită activitate, în funcție 
de modul de percepție și procesare a informației și în 
funcție de aria corticală cea mai activată.

de caracteristicile individuale, de aceste tipuri de 
inteligență? Fără această educație individualizată, un 
copil cu inteligență muzicală, va trăi sentimente de 

favorizează funcţionarea emisferei stângi a creierului 
–corespunzătoare gândirii rațional-logice, iar în cazul 
său predomină emisfera dreaptă, corespunzătoare 
creativității și activităților artistice.
 
Grigorescu? Și cine știe câți alții ca ei s-au pierdut pe 
drumul lung al educației?

Profesor consilier școlar 

DE LA INTELIGENȚA GENERALĂ 
LA INTELIGENȚA MULTIPLĂ
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line). De asemenea, elevii nomofobici se confruntă cu 
o diminuare a capacității de concentrare și focusare a 
atenției asupra unei sarcini mai îndelungate precum 
și cu lipsa de răbdare, datorată nevoii constante 

cu hiperactivitatea, irascibilitatea și chiar scăderea 
creativității și a imaginației.

Specialiștii au observat existența unei legături directe 
între utilizarea mobilului mai mult de trei ore zilnic 
și gradul de singurătate, izolare și anxietate socială 
experimentat de utilizatori precum și instalarea 
treptată a abuliei ca simptom ce constă în scăderea 
sau pierderea voinței concretizat în incapacitatea 
de a trece de la idee la acțiune. Nu este un secret 

unei multitudini de alte complicații de natură 

ale coloanei vertebrale, hypoxia (datorată obturării 
căilor respiratorii prin poziția constant aplecat către 

rezultă instalarea unei oboseli de tip cronic și, prin 
urmare, scăderea performanțelor școlare.

Posibile soluții antidot la instalarea nomofobiei și 
dependenței de telefonul mobil:
- amânați cat mai mult posibil cumpărarea unui 
smartphone pentru copilul dumneavoastră invocând 
chiar motivele pentru care doriți să îl protejați;
-  odată cumpărat smartphone-ul, impostati optiunea 
black&white din setari (lipsa culorilor îl va face mult 
mai putin atractiv pentru că nu mai primesc acea 
recompensă instant);

-  creați de comun acord un program de activități 
zilnice care să cuprindă cât mai multe activități 

indoor să cuprindă învățarea unui instrument muzical, 
pictură, dansuri, teatru, origami, aeromodelism etc, 
după veleități;
-  instituiți momente și locuri fără telefon (la masă, 

rămân în telefon doar că noi decidem când permitem 
celorlalți să ne întrerupă pentru că noi suntem 
independenți de ceilalți.
Asemenea celorlalte electronice cronofage (televizorul 

ori un stăpân asupritor. Puterea de a stabili dacă este 
prieten sau duşman stă literalmente în mâinile celui 
care îl utilizează.

-  Babadi-Akashe, Z., & Zamani, B. (2014). The Relationship between Mental 
Health and Addiction to Mobile Phones. Addict Health, 6(3-4), 93-99;
-  Singh Bhatia, M. (2008). Cell Phone Dependence — a new diagnostic en-
tity. Delhi Psychiatry Journal, 11(2), 123-124. Retrieved November 30, 2015;
-  https://www.psychalive.org/cell-phone-addiction/

Tehnologia contemporană poate crea noi tulburări, 
sindroame și tipuri de dependență pe care trebuie 
să învățăm să le recunoaștem, să le descriem și să 
le depășim cu metodele și intrumentele cele mai 
potrivite, având grijă să acționăm cu discernământ 
și responsabilitate față de semenii noștri și mai ales 
față de copiii nostri. Acest articol vă propune spre 
cunoaștere una dintre  tulburările noii ere digitale în 
care trăim astăzi.

Nomofobia, este denumirea dată de specialiștii 
englezi pentru dependenţa de telefon (termenul 
provine din sintagma „no mobile phobia“ – frica de a 
rămâne fără telefon). Persoana afectată simte nevoia 
constantă de a avea telefonul asupra sa și/sau de 

totodată cu teama perpetuă că l-ar putea pierde, 
rătăci etc. Acestă stare este însoțită de o multitudine 
de simptome cognitive, comportamentale si 

de respirație, stare de vomă, tremurături, ritm cardiac 
  arpusa dnâcideipmi aetseca etaot ,.cte tarelecca

funcționării sale echilibrate din punct de vedere 
biopsihosocial. 
De asemenea, nu puţine sunt cazurile în care au 
fost înregistrate episoade depresive, mai ales în 
rândul adolescenților care au trecut prin experiența 
pierderii sau separării de telefonul mobil iar unii 
dintre adolescenți și preadolescenți au avut chiar 
tentative de suicid înregistrate (folosite ca mijloc 
de constrângere a părinților pentru a-i determina 
să-i repună în posesia smartphone-ului), ceea ce 

efectele profund nocive ale utilizării lui înainte 

de vârsta la care își dezvoltă un nivel mai ridicat al 
discernământului și responsabilității.

Este adevărat că, astăzi, un smartphone pe care îl 
poate deține un elev de 10-12 ani este mai inteligent 
decât computerul care a ajutat la îndeplinirea misiunii 
Apollo 11 de către NASA pentru a trimite primul om 
pe Lună. Într-un singur dispozitiv de 10/5 cm avem 
nenumărate funcții și funcționalități: camera foto, 
video, radio, mp3 player, alarmă, agenda, calculator, 
GPS/hărți, etc, și asta fără a lua în considerare 
diversele rețele de socializare virtuală (Facebook, 
Istagram, Twiter, Whatsapp, Messenger etc.) sau 
Youtube, Wikipedia, vizionarea canalelor TV, știri 
on-line, nenumăratele jocuri și alte sute de soft-uri 
pentru tot felul de ”minunății” – de la numărul de pași 
pe care-i facem zilnic până la horoscop, stetoscop, 
multiscop și fără scop. 
Citind toate cele de mai sus aproape că devine 
de înțeles de ce suntem cu toții (mai mari sau mai 
mici, mai devreme sau mai târziu) agățați de aceste 
dispozitive minune dar care, la un moment dat pot 
deveni o adevărată ”Cutie a Pandorei” pentru că 

de efecte indezirabile atât pentru copii cât și pentru 
adulți.

Există deja numeroare studii de specialitate care 

performanțelor funcției mnezice, cauzate de utilizarea 
sa tot mai scăzută (având la dispoziție diverse surse 
de informare ad hoc –vezi Google, Wikipedia etc, 
elevii nu mai văd rostul formării unei baze de date 

Profesor consilier școlar SERGIU FLORIAN BĂDESCU

NOmoFObiA Și ELevIi
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Într-o căsuţă din pădurea de stejar, trăia un bătrânel 
împreună cu cocoşelul său. Cât era ziua de mare, 
bătrânelul umbla prin pădure să adune ciuperci, 

zmeură, mure, să  hrănească păsărele şi animale sau 
să taie lemne. 
Într-una din zile, pe când bătrânelul era plecat în 
pădure, Vulpiţa cea şireată se apropie de căsuţa în 
care stătea cocoşelul strigându-i:
- Cocoşel, cocoşel cu creasta de aur, nu te plictiseşti 
să stai toată ziua singur  în micuţa voastră casă?
- Nu mă plictisesc, cum să mă plictisesc? Şi ştii de ce? 
Pentru că am mulţi prieteni aici: piţigoi, ciocănitori, 

mi că le dau deşteptarea de dimineaţă.
  l-ăs erudăp nirp rugnis ătadoicin srem ia un ut raD -

vezi pe Moş Martin cu ursuleţii săi jucăuşi, să-l vezi 
pe Ariciul cel ţepos sau pe Riţa Veveriţa cum se joacă 
printre copaci. E atâta distracţie în pădure! Nici nu-ţi 
dai seama ce pierzi, îi zise vulpiţa.
Cocoşelul  ascultă  atent  cele spuse, gândindu-
se  că  i-ar  plăcea  şi lui să se joace prin pădure cu 
prietenii, dar îi promise bătrânelului să stea cuminte 
acasă. A doua zi, Vulpiţa cea şireată veni iar la căsuţa 
cocoşelului şi  începu iar să-l strige:

zi cântând acelaşi cântec minunat. Dacă şi penele 
tale sunt la fel de frumoase ca şi vocea, înseamnă că 
eşti cel mai frumos cocoş din lume. Pentru ca să mă 
conving, sări  gardul ce-ţi  împrejmuieşte  căsuţa şi 
vino te rog mai aproape de mine,  să-ţi  văd mai bine 
penele.
Cocoşelul mândru de el şi încântat de cele ce-i spusese 
vulpiţa, fără să se gândească prea mult, fâlfăi din aripi, 
sări gardul şi ajunse lângă Vulpiţa cea şireată:
- Ei, ce zici, aşa-i că penele şi creasta mea sunt 
minunate??
Aceasta curioasă se apropie de cocoşel, îi netezi 
penele şi creasta  şi îi spuse:
-  Eşti cel mai frumos cocoşel din lume, aşa este, mi-
am dat seama. Tare mi-ar plăcea să te vadă şi vulpiţa 
mea care este acasă cu puiuţii în vizuina noastră. Esti 
minunat. Vino te rog să ne vizitezi şi promit să te aduc 
eu înapoi acasă înainte de a se întoarce stăpânul tău. 

Cocoşelul încântat de vorbele vulpiţei, acceptă 
propunerea şi aşa că au plecat împreună spre vizuină. 
Numai că atunci când au ajuns acolo, ce să vezi… 
cocoşelul a fost închis într-o cămăruţă din vizuină 
şi lăsat acolo. Într-un târziu, Vulpiţa cea şireată îi 
deschise uşa, ca să vadă ce mai face și să-i dea nişte 
apă. Atunci cocoşelul o întrebă:
-  Vulpiţo, ce faci? De ce m-ai închis aici? Cum ne-a 
fost înţelegerea? Mi-ai promis că mă aduci înapoi 
acasă înainte de a se întoarce stăpânul meu.
- Ha, ha, cocoş prostuţ!!! Chiar crezi tot ce ţi se 
spune??? Chiar crezi că eşti cel mai frumos din lume, 
că ai creasta de aur? Ha, ha, ce glumă bună!!
- Dar eu am avut încredere în tine. Te rog, du-mă la 
căsuţa mea, la bătrânelul meu!!
La toate rugăminţile sale nimeni nu-i mai răspundea. 
Vulpiţa cea şireată se şi gândea la masa copioasă pe 
care o va avea împreună cu familia lui.
Sosind acasă, bătrânelul îşi strigă cocoşelul, îl caută 
peste tot, dar acesta nu era nicăieri. Alergă atunci la 
căsuţa piţigoiului să îl întrebe dacă nu l-au văzut pe 
cocoşel, apoi la căsuţa ciocănitoarei, dar nimeni nu 
ştia nimic. Nimeni nu-l văzuse. Îngrijorat, bătrânelul 
se îndreptă spre căsuţele altor prieteni, care auzind 
de dispariţia cocoşelului, i-au spus bătrânelului:
- Stai liniştit, te vom ajuta noi. Nu se poate să nu-l 
găsim pe cocoşelul tău.
Așa că toţi au pornit în căutarea lui. Deodată, un grup 

  ednu  ieniuziv  aereiporpa nî acuj es erac elerăsăp ed
era închis cocoşelul şi care ştia de dispariţia lui, i-au 

anunţe  prietenii pentru a-l putea salva.  Bătrânelul 
împreună cu aceştia, au înconjurat  vizuina salvând 
cocoşelul speriat de ce i se putea întâmpla.
În braţele bătrânelului, cocoşelul vesel alături de 
prietenii lui,  s-a întors la căsuţa lor din pădure. Bunii 
săi prieteni împreună cu bătrânelul l-au ajutat să 
scape de la Vulpiţa cea şireată. De atunci cocoşelul 
nu a mai părăsit niciodată curtea casei şi nu s-a mai 
încrezut în laudele aduse de străini,  aşteptând în 

cu bunătăţi.

Profesor consilier școlar MONICA DECEAN

COCOȘELUL ȘI VULPIȚA CEA ȘIREATĂ
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Dedicat MIE
Pentru toate lucrurile bune pe care le-am făcut
şi pentru cele pe care nu le-am făcut încă, dar le voi face

Mă felicit pentru ceea ce sunt. Pentru ceea ce sunt şi pentru ceea ce fac.
Mă felicit pentru viaţa de care mă bucur. Pentru felul în care îi privesc pe ceilalţi. Pentru că îi accept 
aşa cum sunt.
Mă felicit  pentru prietenii mei şi pentru familia mea minunată.  
Mă felicit pentru că simt. Pentru că ştiu să râd şi să plâng.
Mă felicit pentru că iubesc oamenii, iubesc soarele, iubesc vântul.
Pentru că mă pot bucura de o dimineaţă însorită. Pentru că mă pot întrista pentru un animal rănit. 
Pentru că mă emoţionează frumuseţea.
Mă felicit pentru că pot să cad şi pot să mă ridic. Pentru că greşesc şi-mi pare rău. Pentru că ştiu că 
mai am multe de învăţat.
Mă felicit pentru generozitate. Mă felicit pentru modestie.
Mă felicit pentru sinceritatea faţă de mine.
Mă felicit pentru toleranţă. Mă felicit pentru înţelegere.
Mă felicit pentru dorinţa de a face bine.
Mă felicit pentru că sunt acolo când ai nevoie de mine. Pentru că ştiu să ascult şi să înţeleg tristeţile. 
Pentru că pot împărtăşi bucuria celor din jurul meu. Pentru că răspund la chemarea lor. 
Mă felicit pentru că visez.
Mă felicit pentru că îmi amintesc de morţi.
Mă felicit pentru că nu apreciez oamenii după anii de studii, nici după contul din bancă.
Mă felicit pentru simţul umorului. Pentru că nu mă iau întotdeauna în serios. 
Mă felicit pentru că n-am uitat să mă joc. 
Mă felicit pentru că îmi place să fac surprize celorlalţi. Pentru că mă gândesc ce şi-ar dori cu adevărat, 
înainte să fac un cadou. Pentru că îmi place să scriu felicitări.
Mă felicit pentru că nu-mi pierd timpul încercând să schimb ceea ce nu se poate schimba. Pentru că 
respect părerile şi dorinţele celorlalţi. Pentru că nu îi judec pentru „defectele” lor.
Mă felicit pentru că ştiu să muncesc şi ştiu să mă distrez. Pentru că îmi place opera şi îmi plac 
cântecele de petrecere. Pentru că îmi plac cărţile despre  suflet, despre viaţă şi moarte, dar îmi plac 
şi cărţile poliţiste.
Mă felicit pentru că îmi fac timp să citesc.
Mă felicit pentru că pregătesc cu drag masa pentru soţul meu şi pentru copiii mei. Pentru că îmi 
place să citesc poveşti.
Mă felicit pentru că pot să recunosc şi să apreciez calităţile unui om, chiar dacă el nu-mi place.
Pentru că nu cred, atunci când fac sau descopăr ceva, că eu am pus coada la prună. Pentru că nu 
cred că tot ce zboară se mănâncă. 
Mă felicit pentru că văd  unde am ajuns, dar nu uit de unde am plecat. 
Mă felicit pentru că îmi doresc mai mult.
Mă felicit pentru că îmi amintesc de cei care m-au ajutat. Că mă bucur şi acum să-mi întâlnesc 
prietenii din copilărie.
Mă felicit pentru că mai cred în minuni.
Mă felicit pentru că iert.
Mă felicit pentru că învăţ să mă iubesc.
Mă felicit pentru că descopăr încă o dată lumea prin ochii copiilor mei.
Sunt un om fericit.

Profesor consilier școlar MIHAELA ELENA MITEA

-ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită-

dintre noi, să ne simţim valoroşi. Şi încep cu mine. Pentru că:
Numai atunci când SUNTEM, îi putem învăţa pe alţii SĂ FIE.
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solar. Pentru ca un copil să poată evolua, devenind 
un adult echilibrat, capabil să-și rezolve problemele 
cu care se confruntă, cei care se ocupă de educația 
copilului (părinți, educatori), pun pe prim plan acele 
calități dezirabile din punct de vedere social. Astfel, 
unele abilități sunt dezvoltate excesiv, în timp ce 
altele sunt înăbușite și ascunse. La rândul lor, părinții 
au fost marcați de educația primită de la familia lor. 

educațională a familiei noastre, a persoanelor adulte 
cu care am interacționat și interacționăm și, uneori, 

împlinite sau să ia o altă cale. 

de corelare și confruntare între mai multe valori ale 
diferitor persoane care se perindă pe scena vieții 

relație cu părinții săi, apoi cu grupul social lărgit, 
ajută la formarea și dezvoltarea unor comportamente 
dezirabile sau mai puțin dezirabile din punct de 
vedere social. Aceste comportamente repetate devin 

se, apoi, în trăsături de personalitate ale acestuia. 
Experiențele de viață ne formează două tipuri de 
capacități: 
- capacitatea de a învăța de la alții și de a-i învăța 

pe alții (numite capacități secundare și se dezvoltă 
în relație cu grupul social extins), de a internaliza 
normele grupului și sunt: punctualitatea, ordinea, 
curățenia, politețea, sinceritatea, dreptatea, hărnicia, 

capacități primare care se dezvoltă în relație cu 

și sunt: iubire, timp, tandrețe, speranță, răbdare, 
contact, încredere, sens. 

Profesorul Peseschkian, fondatorul Psihoterapiei 
Pozitive, considera că oamenii ”au nevoie de o bază 
emoțională care să le permită să stăpânească procesul 
educației. ...O abordare educațională conștientă 
înseamnă mai mult decât a oferi conținuturi, idei, 
concepte.” (Nossrat Peseschkian, Psihoterapia vieții 
cotidiene, pag. 176).
A învăța despre emoții, a înțelege concepte, a pătrunde 

neînțelegerilor dintre oameni și a concepțiilor greșite 
cu privire la educație, înseamnă a forma caractere 
puternice!

Nossrat Peseschkian, (2009), Psihoterapia vieții cotidiene, București, Edi-
tura Trei

Educația joacă un rol important în formarea și 
structurarea personalității noastre. Ea se referă nu 
numai la ceea ce se învață la școală. ,,Bazele” se pun 

popor face referire la ,,cei șapte ani de acasă”, fără 

învățarea implicită, care devine bază pentru învățarea 
explicită, de mai târziu.

,,Umbre pe cadranul solar
Se spune că trăia cândva, pe undeva prin Est, un 
rege care s-a gândit să le facă o bucurie supușilor. 
Fiindcă ei nu știau ce e acela un ceas, le-a adus un 
cadran solar dintr-una din călătoriile sale. Darul 
său a schimbat viața tuturor locuitorilor regatului. 
Acum făceau diferența între momentele zilei și au 
început să-și împartă timpul cu folos. Deveneau 
tot mai ordonați, punctuali, demni de încredere și 
sârguincioși, așa încât, în scurtă vreme, munca le-a 
adus bogăție și trai bun. Timpul trecea și iată că-
ntr-o zi bătrânul rege închise ochii pentru totdeauna. 
Supușii se strânseră la sfat ca să vadă cum să facă să 
aducă un omagiu pe măsura celui care îi cârmuise 
cu înțelepciune. Cum cadranul solar reprezenta cel 

lucrul care le schimbase viața, au hotărât să ridice 

în jurul lui un templu, cu o minunată cupolă aurită. 
Dar când treaba s-a terminat și cupola s-a avântat 
deasupra cadranului, razele soarelui nu au reușit 
să se strecoare până la cadran. Umbra care le arăta 
supușilor scurgerea timpului dispăruse fără urmă. 
Cât despre sursa de orientare a tuturor locuitorilor 
regatului – ecranul solar – acesta fusese acoperit cu 
totul. Așa încât oamenii se treziră – unul că nu mai era 
punctual, altul că nu mai era demn de încredere sau 

luă pe drumul său și nu după mult timp regatul ajunse 
la ruină.” (Nossrat Peseschkian, Psihoterapia vieții 
cotidiene, pag. 40)

Plecând de la istorioara de mai sus, se pune 
următoarea întrebare: care este rolul educației în 

noi suntem înzestrați cu anumite abilități pe care le 
dezvoltăm pe parcursul evoluției noastre, în relație cu 
mediul în care trăim. La începutul existenței, părinții 

apoi, încet, încet cercul persoanelor care intervin 
în procesul educațional, se lărgește. Toți aceștia, 

abilităților copilului. Pot apărea, de-a lungul evoluției 
copilului, situații care pot obstrucționa dezvoltarea 
acestuia, asemănător umbrei din povestea cu ecranul 
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 Nu este vorba de cantitate, ci de valoare! Cunoscut autor a numeroase cărți de 
psihologie motivațională și dezvoltare personală Jim Rohn spunea: ,,Valoarea ta este 
media celor cinci oameni cu care îți petreci majoritatea timpului”. 
        
 
multumiți de felul în care îl drămuim pentru noi, pentru cei dragi, pentru colegi, 
pentru necunoscuți? Știm să hotărâm înțelept când ,,să-l dăm și când să-l luăm?” 
Sigur! am învățat să-l programăm, mergem la traininguri, iar tehnologia este aliatul 

mai bine decât noi înșine și totuși nu avem mai mult timp! 
 Încercăm să-l controlăm, să-l adaptăm și totuși nu de puține ori spunem: 
,,Dacă aș mai avea măcar puțin timp la dispoziție?” Am scris biblioteci despre el, 

ni-l măsoară? Credem în el, îl considerăm prețios și totuși zi de zi, cine este el pentru 
noi și noi pentru el? 
 Dacă am măsura timpul în emoții, experiențe, dedicare? Stă în puterea 

matematic. Depinde de noi să știm cine suntem și să înțelegem că nu suntem doar 

Timpul valoros din viața noastră nu este secunda, minutul, ora, luna, ci emoția, 
trăirea, experiența. Același autor Jim Rohn spunea că dacă nu poți creea mai mult 
timp, ceea ce poți creea însă este valoarea timpului. Avem nevoie de timp să creștem, 
să înțelegem, să credem, să iubim, să iertăm.  Da!  Dar să nu uităm că timpul suntem 
noi și că există o mare diferență de valoare între a exista și a trăi, așa că merită să 
ne facem timp!

Profesor consilier școlar 

DĂ-MI TIMP!




