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PSIHOLINGVISTICA - 

O ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ 
A LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII 

 
Profesor logoped OSTROVEANU CORINA   

Profesor logoped DUMITRU LUCIA  

 
Problematica limbajului a început să reprezinte un interes crescut, ca urmare a revoluţiilor din 

domeniul ştiinţific și a apărut ca disciplină de graniță în anii 1950, studiind limbajul ca formă de manifestare 
a psihicului uman, legitățile producerii și ale recepționării enunțurilor vorbirii.  

Necesitatea apariției psiholingvisticii s-a datorat abordărilor diferite ale studierii limbajului și 
comunicării. În timp ce lingvistica descriptivă studia fenomenul de limbaj focalizând interesul asupra 
fonemelor, iar inginerii din domeniul IT abordau problematica limbajului pornind de la sistemul binar, 
psihologii aprofundau fenomenul de limbaj din perspectiva procesării şi dezvoltării. 

Îmbinarea celor trei abordări distincte s-a realizat cu dificultate, prin abordarea interdisciplinară a 
limbajului și comunicării rezultată din următoarele principii de bază: 

• definirea limbajului ca fenomen de comunicare interumană; 
• studierea activităţii psihice în achiziţia limbajului; 
• valoarea contextuală a fenomenului de limbaj; 
• utilizarea unui instrumentar divers în abordarea fenomenului de limbaj; 
• abordarea procesuală a limbajului; 
• abordarea în sincronie şi diacronie a limbajului. 

Psiholingvistica este știința care se ocupă cu studiul psihologic al limbajului, cu analiza 
mecanismului psihologic al acestuia, disciplina care cercetează limbajul ca pe o formă de manifestare a 
psihicului uman.  

Aceasta are ca obiect de studiu relațiile dintre mesaje și particularitățile subiecților umani care le 
aleg, folosesc și interpretează, în sensul cel mai larg, în relațiile dintre mesaje și interlocutori. 

Psiholingvistica este o disciplina integratoare în abordarea limbajului și comunicării, deoarece, ea 
este o știință interdisciplinară situându-se la confluența dintre mai multe științe, cum ar fi: lingvistica, 
gramatica, psihologia, logica, filosofia, pragmatica. Tocmai această confluență îi permite să ofere o imagine 
de ansamblu asupra a tot ceea ce înseamnă  limbaj și comunicare, imagine bazată pe o analiză pertinentă, 
realizată din multiple unghiuri.  

Psiholingvistica ne ajută să înțelegem mai bine o serie de aspecte legate de limbaj, comunicare și 
atitudine, pe care le întâlnim la persoanele (copii / adulți) care au sau nu au tulburări de limbaj. 
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Psiholingvistica abordează următoarele probleme: 
• achiziţia limbajului; 
• procesarea limbajului; 
• aspecte neurolingvistice. 

Procesarea limbajului implică: 
• stadiile achiziţiei limbajului; 
• abaterile de la stadiile normative; 
• strategiile utilizate în vederea achiziţiei limbajului; 
• producerea limbajului (ce se întâmplă de la producere pană la recepționare); 
• comprehensiunea (modul de interpretare a unităţilor lingvistice). 

Neurolingvistica implică: 
• sistemul nervos central (reprezentarea centrală a limbajului); 
• zonele limbajului responsabile cu producerea limbajului; 
• dezvoltarea creierului în copilărie; 
• tulburările de vorbire. 

             Abordarea psiholingvistică se aplică în cercetări privind aspecte funcționale ale limbajului și 
relațiile lui cu alte procese sau cu activitatea cognitivă generală, privind învățarea și predarea limbilor, 
studiul contactelor dintre limbi, privind patologia și terapeutica limbajului. În anii '60 teoriile lui N. 
Chomsky au stimulat cercetările în psiholingvistică. 

Situațiile întâlnite în viața reală și în societate au dovedit faptul că indivizii (copii / adulți) au 
anumite reacții vis-a-vis de persoanele (copiii / adulții) cu tulburări de limbaj oral sau scris, comportamentul 
lor fiind diferit față de cele care nu au tulburări de limbaj. 

Cel care studiază psiholingvistica poate să îndrepte aceste atitudini ale oamenilor, care nu sunt 
întotdeauna cele dorite și să-i determine să aibă un comportament normal și nu unul discriminatoriu. 

Dacă psiholingvistica abordează limbajul și comunicarea din punct de vedere psihologic, logopedia 
le abordează din punct de vedere al tulburărilor specifice acestora. Ca atare, psiholingvistica îl poate ajuta pe 
logoped în abordarea, respectiv corectarea tulburărilor de limbaj și comunicare. Cu cât logopedul are mai 
multe cunoștințe de psiholingvistică, cu atât el este mai câștigat în activitatea de intervenție logopedică pe 
care o desfășoară. 

„De vreme ce limbajul este un fenomen uman, iar limba este un produs al omului, deci poartă 
amprenta psihicului uman ca orice produs al omului și de vreme ce limba servește ca mijloc de comunicare 
între oameni (deci trece în permanență prin canalul psihicului omenesc sau, mai concret, revine în 
permanență în gura și urechile oamenilor și, ca atare, pe parcursul relației dintre vorbitor și auditor), ea 
trebuie să sufere implicațiile a tot ceea ce constituie particularitățile psihice ale celor doi parteneri.” (Tatiana 
Slama Cazacu, „Psiholingvistica”, București,  Editura All,1999, p. 8) 

Psiholingvistica nu se confundă  nici cu psihologia limbajului, nici cu lingvistica aplicată, întrucât 
lingvistica studiază limba, iar psihologia limbajul (Saussure). 
Bibliografie: 
Slama Cazacu T., (1999), „Psiholingvistica”, București,  Editura All, p. 8; 
Coșeriu E.,( 1999), „Introducere în lingvistică”, Cluj, Editura Echinox 
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A CHRISTMAS WISH 
- sau lumea proiectelor educaționale e-Twinning - 

 
Prof. consilier școlar Gabriela Mistreanu – CJRAE Prahova 

Prof. înv. preșcolar Mariana David –  Grădinița Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil Ploiești 
 

Conform site-ului de promovare, „e-Twinning oferă personalului didactic (profesori, directori, 

bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din ţările europene participante o platformă de comunicare, 

colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din 

cea mai palpitantă comunitate educaţională din Europa.” Această platformă oferă posibilitatea cadrelor 
didactice de a participa la variate modalități de schimb de informații și bune practici: 

• Participarea la proiecte internaționale e-Twinning pe grupe de vârstă, cu teme extrem de 
variate;  

• Participarea  la parteneriate Erasmus; 
• Participarea la programe de formare, webinarii, seminarii online. 

În acest articol dorim să prezentăm unul dintre proiectele derulate alături de copiii și părinții din 
cadrul grupei mari  ”Îngerașii” de la Grădinița Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Ploiești,  în perioada 
noiembrie - decembrie 2020.  

Proiectul A CHRISTMAS WISH se adresează copiilor (pre)școlari din unitățile școlare implicate din 
România, Spania, Italia, Polonia, Lituania și cuprinde mai multe activități: 

• realizarea unui poster al proiectului; 
• prezentarea școlii de proveniență într-un format video atractiv;  
• realizarea unei autoprezentări a fiecărui preșcolar  implicat în proiect într-o formă originală, 

în limba engleză; 
• schimb de felicitări între copii, după o programare prealabilă a perechilor; 
• înregistrări ale unei videoconferințe cu copiii care cântă colinde naționale și cântece 

cunoscute de Crăciun, în limba engleză/ spaniolă/italiană/poloneză. 
Proiectul a entuziasmat atât copiii cât și părinții deopotrivă, lucru evidențiat prin grija și seriozitatea 

cu care s-au implicat în realizarea sarcinilor. Profesorii implicați (profesor consilier școlar Gabriela 
Mistreanu și prof. înv. preșcolar  Mariana David) au coordonat realizarea posterelor și creațiilor copiilor dar, 
dată fiind situația actuală generată de pandemie, cei mai implicați în realizarea propriu-zisă a lucrărilor au 
fost părinții și copiii. Acest lucru a făcut ca părinții să conștientizeze bucuria și plăcerea petrecerii timpului 
alături de copiii lor în acest demers creativ.  
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Ei înșiși au mărturisit cât de binevenite au fost acele momente de joacă, pictură, desen, decupaj, 

cântec alături de copiii lor, momente care au ajutat la o relativă detașare de problemele din prezent și la o 
îmbunătățire a relațiilor părinte - copil. 

Un alt beneficiu al acestui proiect a fost acela că preșcolarii noștri au intrat în contact cu alți copii, 
din alte țări, prin intermediul imaginilor, al desenelor, au cunoscut virtual alte grădinițe/ școli și s-au bucurat 
primind felicitări de la alți copii și vizionând înregistrări cu cântece și colinde din alte părți ale Europei. 
Astfel, orizontul lor cultural și social a căpătat alte perspective, motivându-i atât pe copii, cât și pe părinți 
să-și dorească participarea la alte minunate proiecte internaționale. 

 
Sursa web: https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm 
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Doar cuvintele … nu sunt de ajuns 

Profesor consilier școlar TALIDA MILICI, CSAP C.N. Mihai Viteazul Ploieşti 

 

Cercetãtorii au constatat faptul cã partea cea mai relevantã a mesajelor noastre nu este compusã din 
cuvinte, aşa cum ne-am fi aşteptat, ci din acele componente care însoţesc spusele noastre. Aceste 
componente edificatoare pot fi gesturile, postura, mimica, utilizarea spaţiului, contactul vizual, atingerile 
corporale, îmbrăcămintea, mirosurile, tonul vocii, acestea însoţesc cuvintele şi uneori, chiar le înlocuiesc. În 
fiecare context socio-cultural, semnele comunicãrii nonverbale dobândesc o altã semnificaţie şi dacã sunt 
utilizate eficient de cãtre vorbitori contribuie la creşterea calitativã a interacţiunilor personale. Comunicarea 
nonverbalã este un indicator subtil al inteligenţei emoţionale a unei persoane. Abilităţile de comunicare fac 
parte din categoria competenţelor sociale care ne asigură, într-o anumitã mãsurã succesul în viaţa socială şi 
în carierã.  
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Cu ajutorul gesturilor, posturii, privirii sau a utilizării spaţiului 
oamenii comunică, intenţionat sau nu informaţii legate de identitatea lor 
personalã şi socialã, relaţiile pe care le au cu ceilalţi sau pe care doresc 
să le stabilească, emoţiile şi sentimentele pe care le au, influenţa pe care 
o au asupra celorlalţi, cât de clar au înţeles ceea ce li s-a comunicat  
(Chelcea, 2005, p.160). 

Toate aceste coordonate contribuie la conturarea primei impresii a receptorului despre partenerul sãu 
de discuţie, impresie care având o valoare funcţionalã va ghida comportamentele şi atitudinile viitoare ale 
acestuia. Este foarte posibil ca prima impresie sã fie una neclarã sau falsã, însã aceasta nu împiedicã 
receptorul sã se raporteze la ea ca fiind una realã, de aceea preocuparea noastrã principalã ar consta în 
furnizarea unei prime impresii cât mai bune şi mai adevãrate, aşa încât ea sã constituie un avantaj în 
stabilirea relaţiilor interpersonale. Issac Thomas (apud Chelcea, 2005, p. 197) explicã formarea acestei 
percepţii sociale astfel: "nu este important dacă primele impresii sunt acurate sau nu, adevărate sau false, ci 
faptul că ele pot deveni reale prin faptul că indivizii se raportează la ele ca reale. Şi nu de puţine ori ni s-a 
spus că "prima impresie contează", aşa că am încercat "să facem impresie". 

Suntem cu toţii de acord că o bună comunicare între elevi şi între profesor şi elevi are efecte benefice 
pentru procesul educativ. Şcoala online din ultimele luni reprezintã o mare provocare pentru elevi, profesori 
şi pãrinţi din multe puncte de vedere. Una dintre provocãrile cu care se confruntã profesorii în aceastã 
perioadã este imposibilitatea de descifrare a mesajului nonverbal din partea elevilor. Expresia feţei, cu 
gestica şi mimica,  postura unui elev predau o multitudine de informaţii despre felul cum se simte el şi 
despre cât de bine sau de clar a înţeles mesajul care i-a fost transmis. Posibilitatea pe care oferã şcoala 
online elevilor, de a fi prezenţi la orã, dar invizibili şi muţi, face ca interacţiunea dintre ei şi profesor sã 
scadã ca şi frecvenţã, dar şi din punct de vedere al calitãţii. Pe de o parte, provoacã frustrare şi nemulţumire 
în persoana profesorului care transmite, dar nu primeşte feedback, iar în rândul elevilor, toleranţa faţã de 
fenomenul "elevului invizibil" anuleazã dreptul acestora la comunicare, producând deficienţe în 
comportamentul de descifrare şi interpretare corectã a unui mesaj transmis, întrucât aceastã abilitate nu mai 
este cultivatã în noua educaţie. 

Întrucât desfãşurarea lecţiilor online anuleazã mulţi dintre indicatorii comunicãrii nonverbale, ne 
vom referi mai jos, la semnificaţia a doi dintre aceştia, la care putem avea acees în educaţia online şi care ne 
pot oferi indicii despre gândurile şi emoţiile elevilor noştri: capul şi ochii. 

Capul, sediul creierului este esenţial în studierea limbajului corporal. Înclinările capului urmează în 
mod sistematic cursul gândurilor. Redãm mai jos câteva posturi ale capului (Chelcea, 2005) alãturi de 
semnificaţia acestora: 

• capul ţinut drept, mai mult sau mai puţin înclinat spre spate cu bărbia în faţă şi  închiderea mai 
mult sau mai puţin pronunţată a ochilor, denotă un elev ce are o mare încredere în sine. 

• capul aplecat în jos, reprezintă o postură de renunţare sau de înfrângere. Poate exprima emoţii 
diferite, dar toate aceste emoţii au în comun o conotaţie negativă. Este posibil ca elevul nostru sã 
se simtã trist sau descurajat. 
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• capul aplecat, cu o privire piezişă cu bărbia împungând pieptul, 
indică faptul că elevul nu este convins de ceea ce i se spune, că 
simţul său critic este în alertă. 

• capul înclinat spre dreapta traduce reflecţii de ordin logic, raţional şi 
lipsite de emoţii. 

• capul înclinat spre stânga indică reflecţii de ordin emoţional. 
Atunci când doi interlocutori comunicã pe aceeaşi coordonatã, se produce o rezonană a gesturilor 

interlocutorului, astfel încât receptorul oglindeşte direcţia de înclinare a capului interlocutorului sãu. O 
strategie de ascultare activă, care să fie plină de compasiune şi empatie, constă în a-ţi controla axa capului 
astfel încât aceasta să se comporte mimetic cu cea a capului interlocutorului tău. Indiferent dacă acesta 
cunoaşte sau nu limbajul corpului, va fi sensibil la aceastã solidaritate exprimatã. 
 Dintre toţi indicatorii comunicãrii nonverbale, ochii sunt cei mai generoşi în a dezvãlui realitatea 
emoţionalã cu care se confruntã privitorul. "Ochiul nu e un organ obişnuit. El reprezintă contactul cel mai 
direct cu viaţa, cu natura şi cu toate celelalte, cu tot ceea ce este vizibil. Datorită privirii, ştim că lucrurile şi 
oamenii există, iar privirea pe care şi-o îndreaptă ceilalţi asupra noastră ne confirmã că existăm noi înşine" 
(Cameron, 2005, p. 55). 
 Redãm mai jos, câteva semnificaţii ale orientãrii privirii (Cameron, 2005) care ne pot sprijini în 
descifrarea comportamentului elevilor în online: 

• ochii mari cu pupila dilatatã exprimã disonibilitatea emoţionalã a elevului pentru ceea ce-l 
înconjoarã. 

• pupilele se retractează atunci când elevii devin dezinteresaţi sau indiferenţi. 
• privirea somnolentă, fixă, cu ochii deschişi şi pleoapele imobile se poate traduce în mai multe 

moduri: oboseală (în cazul acesta ar fi înţelept sã încetitiniţi ritmul), plictiseală (puteţi schimba 
puţin subiectul relatând ceva hazliu sau propunând un joc de mişcare), deprimare (dovediţi 
empatie invitându-l sã povesteascã despre ceea ce nu merge), poate semnifica cã elevul face un 
apel la propria memorie (în acest caz, oferiţi timp elevului să găsească informaţia pe care 
încearcă să şi-o amintească), animozitate (poate fi vorba de o antipatie instinctivă, se mai 
întîmplă! îl puteţi întreba ce anume nu e în regulă, abţinându-vã de a insista, lãsaţi-i timp să 
revină la sentimente mai bune). 

• privirea mobilă, instabilã care hoinăreşte la dreapta şi la stînga, care se opreşte ici şi colo, revine 
la interlocutor, pleacă iar, greu de interceptat, denotă o mare energie şi o la fel de mare 
curiozitate. 

• privirea îndreptată în sus exprimă o nevoie de evadare, specificã visătorului, a celui care şi-a 
făcut din propria imaginaţie partenera de moment. 

• privirea coborâtă este un semn de încordare, denotã cã elevul se poate simți stânjenit, crispat sau 
ruşinat. 
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• privirea evazivă este expresia unui elev timid cel mai adesea, sau, 
mai rar, a celui care are ceva de ascuns şi care "fuge  de privirea 
celuilalt",  poate fi şi privirea cuiva care minte. 

 
 

Pentru a stabili o bunã comunicare cu clasa, vã recomandãm câteva practici (Cameron, 2005) care vã 
pot sprijini în acest sens: 

1. Treceţi constant în revistă elevii, oprindu-vã câteva clipe asupra fiecărui chip pentru a stabili un 
contact. 

2. Pentru a face un elev să înţeleagă că este important, priviţi-l în ochi ceva mai mult timp. 
Procedaţi în acelaşi fel cu toţi elevii pe care doriţi să-i implicaţi în conversaţie. 

3. Nu fixaţi privirea în mod ostentativ asupra unui elev care nu vã acordă nici o atenţie. Poate avea 
o mie de motive întemeiate să nu urmărească discuţia şi nu ar fi neînţelept sã-l forţãm sã ne 
comunice motivele lui în public, aceasta poate produce blocaje în comunicare, pe viitor şi poate 
strica relaţia noastrã cu el pentru o perioadã lungã de timp. 

 
Bibliografie: 
Cameron, M. (2005). Comunicarea prin gesturi şi atitudini. Bucureşti: editura Polirom. 

Chelcea, S. (2005). Comunicarea nonverbalã: gesturile şi postura. Bucureşti: editura Comunicare. 
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STUDIU 

PRIVIND FORMAREA CONSILIERILOR ŞCOLARI 
ÎN DOMENIUL SUPRADOTĂRII LA NIVEL EUROPEAN 

 
 

Prof. TEODORA DRĂGHICIOIU, Colegiul Naţional “Regina Maria” Ploieşti  

Motivaţia studiului îşi are originea în necesitatea radiografierii la nivel european în ceea ce priveşte 
existenţa unor programe de formare pentru profesorii consilieri în vederea promovării talentelor. Analiza se 
bazează pe materialul coordonat de către cei doi specialişti în domeniul supradotării Mönks, F.J. şi Pflüger, 
R  care au încercat să centralizeze date privind educaţia supradotaţilor în 21 de ţări europene (Gifted 
Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective) (2005). Prezentăm în continuare câteva 
exemple, considerăm relevante pentru tema studiată, ale unor ţări care au derulat sau deruleză astfel de 
programe care au ca obiect formarea consilierilor şcolari pentru a promova talentele. 

ELVEŢIA 
Programele prind formarea profesorilor consilieri în domeniul supradotării sunt oragnizate în 

interiorul “Universităţii Pedagogice” (Padagogische Hachschule). Astfel, educaţia copiilor supradotaţi este 
parte integrantă din curriculum-ul obligatoriu pe care trebuie să-l parcurgă fiecare student la nivelul formării 
de tip iniţial. 

De asemenea, pentru profesorii care doresc să participe la activităţi de formare continuă în domeniul 
promovării talentelor, se oferă programe de studiu în acest sens, care pot lua forma unor simple activităţi de 
seminar desfăşurate de specialişti în domeniu şi ajungând până la programe de studiu de tip post-doctoral. 
Universitatea Pedagogică din Zürich a implementat un astfel de program de formare sub directa coordonare 
a ECHA – Diploma (European Council for High Ability). 

OLANDA 
Au existat puţine cercetări ştiinţifice după anii 1980, deoarece Ministerul Educaţiei din Olanda a 

investit foarte puţin în proiectele legate de «supradotare » şi « educaţia supradotaţilor ». Drept consecinţă, 
studiile şi activitatea ştiinţifică dedicată acestei categorii populaţionale a fost  limitată la teze derulate în 
cadrul programelor de tip doctoral şi dizertaţiile de tip masteral, majoritatea fiind  promovate în cadrul  
Centrului pentru studii privind  supradotarea,  Radboud University Nijmegen. Unele dintre temele abordate  
includ “ Conceptul de tânăr dotat în China şi Olanda “, “ Dezvoltarea psihologică a adolescenţilor 
supradotaţi “, “Atitudinea profesorilor asupra fenomenului supradotării”.  

Recent, interesul Ministerului Educaţiei pentru supradotaţi şi educaţia acestor copii pare să se 
schimbe. Luând în considerare numărul mare de activităţi care se derulează totuşi, în sistem, datorită 
practicienilor interesaţi de această perspectivă, este evidentă nevoia unei reevaluări ministeriale privind 
situaţia programelor derulate pentru şi cu copiii supradotaţi şi stabilirea unor scopuri în acest sens. Au fost 
organizate conferinţe cu specialişti din diferite zone ale ţării pentru clarificarea situaţiei. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 



 
 
 

 
 

În ceea ce priveşte ridicarea standardelor activităţii de consiliere, 
factorii decidenţi în materie de politică educaţională au luat iniţiativa 
unor întâlniri “inter-vision” în care psihologii, psihopedagogii din 
centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică fac schimb de 
experienţă şi cunoştinte pentru a umple vidul instrurii în acest domeniu.  

Un curs special destinat acestei categorii profesionale este pe 
punctul de a începe. 

GERMANIA 
International Centre for the Study of Giftdness (ICBF) de la Universitatea din Münster coordonează 

programe de formare continuă pentru cadrele didactice de tipul “Specialist in Gifted Education” (ECHA), 
dar şi programe de formare pentru educatorii de la nivelul de învăţământ preuniversitar – “Specialist in Pre-
School Gifted Education” – ECHA certificate. 

Un exemplu de bună practică în acest sens ar putea fi “Competence Center for Gifted Education” din 
Düsseldorf, care a demarat -  în colaborare cu ICBF- derularea unui program provenit de la ECHA pentru un 
grup de cadre didactice interesate de această categorie de elevi. Acest centru furnizează, pe lângă cursuri de 
formare, şi asistenţă psihopedagogică individuală pentru elevii sau familiile elevilor supradotaţi. 

UNGARIA 
Consilierea educaţională pentru copiii supradotaţi nu reprezintă un aspect foarte bine dezvoltat al 

serviciilor de specialitate. Doar o singură instituţie, Centrul pentru copiii supradotaţi de la Miskloc oferă 
servicii de consiliere psihopedagogică în acest sens. De asemenea, specificul acestui centru este acela de a 
identifica nevoile speciale pe care le prezintă această categorie populaţională. Totodată în această instituţie 
se oferă o bază informaţională solidă pentru părinţii copiilor supradotaţi.  

Pentru o mai bună defăşurare a serviciilor de consiliere psihopedagogică, psihologii de la 
Universitatea din Debrecen oferă un program de formare intitulat “Profesor pentru educaţia copiilor 
supradotaţi”. Acesta este un curs postuniversitar alcătuit din patru semestre (600 ore). Programul beneficiază 
de suportul informaţional oferit de către ECHA. 

Până în prezent, un număr mai mare de 500 de cadre didactice şi consilieri psihopedagogi au absolvit 
acest curs. Având în vedere interesul manifestat de cadrele didactice pentru această categorie de elevi, 
programul a fost preluat şi de către universităţile din Budapesta, Szombathely şi Kaposvar.    

 POLONIA  
Nu există instituţii de învăţământ care să ofere programe de formare de tip full-time în ceea ce 

priveşte formarea cadrelor diactice pentru a lucra cu supradotaţii. Numai în cadrul Special Education 
Academy din Varşovia se derulează programe de formare pentru cadrele didactice în ceea ce priveşte 
supradotarea. Totodată, Universitatea Nicolaus Copernicus din Torun derulează din 1999, ca şi formă de 
învăţământ postuniversitar un program de formare a cadrelor didactice şi a consilierilor şcolari pe durata a 
două semestre (300 ore)  - Postgraduate Course Training of Education of the Gifted and Creative Children/ 
Training of Education of the Gifted Children in Rural Areas 

.  
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Acest program are în alcătuire aspecte legate de intervenţia 

psihopedagogică în cazul supradotării, tehnici eficiente de învăţare, 
dezvoltarea creativităţii.De asemenea, există câteva organizaţii 
specializate în ceea ce priveşte supradotarea unde sunt disponibile 
informaţii din domeniu, asistenţă de specialitate şi, eventual, formare 
de tip part-time pentru cadre didactice:  Polish Children`s Fund, 
Creative Schools` Association, Association of Teachers of Olympiad – 
winnig Students. 

SLOVENIA  
Problematica copiilor supradotaţi este cuprinsă în curriculum la ambele Facultăţi de Pedagogie din 

Maribor şi Ljubljana, dar şi la Facultatea de Arte din Ljubljana. Însă, toate facultăţile oferă cursuri de tip 
masteral care au ca obiect de studiu identificarea şi lucrul cu elevii supradotaţi. 

Institutul naţional pentru educaţie organizează de aproximativ şapte ani, programe de formare a 
cadrelor didactice sau a altor categorii de specialişti cum ar fi: consilieri şcolari, pedagogi şcolari, asistenţi 
sociali, în ceea ce priveşte lucrul cu copiii supradotaţi. 

Institutul pentru cercetări educaţionale realizează ample cercetări în ceea ce priveşte fenomenul 
supradotării, realizând studii în ceea ce priveşte aspectele de ordin neuropsihologic ale supradotării, metode 
moderne de identificare şi de lucru cu copiii supradotaţi, strategii eficiente de consiliere psihopedagogică. 

IRLANDA 
Educaţia pentru supradotaţi nu este în general un subiect acoperit în educaţia obligatorie sau 

perfecţionarea pentru profesori în Irlanda. Simpozioanele şi cursurile sunt ocazional ţinute de Asociaţia 
Irlandeză pentru copiii supradotaţi. Se oferă ajutor profesional de către Asociaţia Irlandeză pentru copiii 
supradotaţi şi Centrul Irlandez pentru tinerii talentaţi ( Irish Centre for Talented Youth - CTYI). 

CTYI are o misiune pe cinci planuri, cu următoarele obiective: 
 Să identifice prin cercetări ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional copiii supradotaţi din 

ciclul liceal care prezintă supradotare la nivel matematic şi verbal, lingvistic; 
 Să ofere tinerilor talentaţi din Irlanda şi din ţările vecine, cursuri provocatoare, noi, originale 
şi oportunităţi educaţionale înrudite printr-un program de vară anual şi experienţe selectate 
de-a lungul anului şcolar; 

 Să ofere cursuri de perfecţionare pentru profesori şi servicii de suport pentru şcolile  care 
participă la programul CTYI; 

 Să sprijine părinţii copiilor talentaţi prin oferirea de acces la informaţii şi resurse; 
 Să cerceteze şi să evalueze dezvoltarea talentului şi eficacitatea modelelor de program şi de 

curriculum. 
BIBLIOGRAFIE 
1. Dumitru, I., Al., 2008, Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice, Iaşi,  Editura Polirom 

2. Dumitriu Tiron, E., 2005, Consiliere educaţională, Iaşi, Editura Institutul European 

3. Mönks, F.J., Pflüger, R., 2005, Gifted Education in 21 European Countries: Inventory Perspective, Nijmegen Radboud 

University  
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MODURI ÎN CARE PREDAREA ONLINE 

TREBUIE SĂ FIE DIFERITĂ DE PREDAREA FAȚĂ ÎN FAȚĂ 
 

Profesor consilier școlar RUXANDRA CORODEANU – CJRAE Prahova 
Scoala Gimnazială „B.P. Hasdeu”, Câmpina,  

Liceul Tehnologic „ Constantin Istrati”, Câmpina 
 

Situația existentă și declarațiile oficiale ale specialiștilor în sănătate și ale liderilor din sistemele de 
educație duc spre concluzia că școala se va desfășura încă mult timp sub amenințarea COVID-19 și 
că varianta de învățare hibridă (directă, cu distanțare + la distanță/ online) va trebui acceptată de sistemele 
de educație din (aproape) toată lumea. 

Ce vom face diferit? 
Ce schimbări este necesar să facem în practicile noastre de predare față-în-față pentru a obține cele 

mai bune rezultate în învățarea online? În literatura de specialitate am identificat următoarele orientări: 

1. Primele săptămâni de școală ar trebui dedicate dezvoltării competențelor digitale și 
construirii comunității. 

Ar fi indicat să rezistăm tentației de a ne adânci imediat în curriculum la începutul anului școlar. 
Lucrurile vor merge mult mai lin dacă dedicăm primele săptămâni construirii comunității, astfel încât elevii 
să se simtă conectați. Abilitățile socio-emoționale pot fi împletite și ele în activitățile din această perioadă. 
Pe lângă asta, elevii au nevoie să exerseze cu uneltele digitale pe care le folosim. Așa că lecțiile  trebuie să 
se concentreze pe aceste lucruri, împletindu-le pe cele două, atunci când este posibil. 

Alte resurse bune care pot ghida sau aduce informație în conversațiile pe care le vom avea în aceste 
prime săptămâni sunt aici: 

• CASEL Competencies – https://casel.org/core-competencies/ 

• Habits of Mind – https://www.habitsofmindinstitute.org/what-are-habits-of-mind2/ 

(https://creeracord.com/2016/10/14/ce-sunt-obiceiurile-mintii/) 

• ISTE Standards – https://www.iste.org/standards/for-students 

Putem găsi idei despre dezvoltarea comunității și într-unul din articolele de aici: 
https://creeracord.com/2020/05/23/cum-sa-fauresti-o-comunitate-puternica-intr-o-clasa-online/ 

Cum să făurim o comunitate puternică într-o clasă online? 
Este greu să menții un sentiment al comunității atunci când profesorii și elevii sunt separați și 

experiența lor se bazează pe unele din practicile pe care le utilizau în sala de clasă normală. Am identificat 
cinci metode pe care le-am găsit utile pentru construirea și menținerea unui sentiment al comunității: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



 

 

 

 

 

1. Să ne asigurăm întâi propria centură de siguranță 
           Învățarea este, la urma urmei o experiență în care calitatea 
contează. Practicile personale de auto-îngrijire au un efect îndelungat, 
fie că ele iau forma unor meditații mindfulness**, a câtorva momente 
de stretch, a unei practici de reflecție*** sau a unor respirații profunde 
în mijlocul unei zile provocatoare. 

** https://www.youtube.com/watch?v=fpLYF88C6CU&feature=youtu.be –Mindfulness: Just 3 Breaths to 
Reconnect 
*** https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotldKlUQCw – Mind Yeti –
 o librărie de sesiuni de mindfulness bazate pe cercetare, care ajută copiii și adulții să-și calmeze mintea, să-
și concentreze atenția și să se conecteze cu lumea din jurul lor – create de organizația Committee for 
Children. 

Să nu așteptam să apară timpul potrivit ca să facem asta. Rezervăm și apărăm acest timp ca pe o 
primă prioritate, pentru sănătatea și starea noastră de bine, iar spațiul de învățare virtuală va remarca de 
asemenea capacitatea mărită de a răspunde nesiguranței, care se manifestă acum la nivel de sistem. 

2. Să propunem exerciții care implică conectarea 
În această etapă, ar trebui să punem accentul pe conexiune, mai mult decât pe conținut. Succesul se 

bazează pe încrederea relațională și stabilirea unei comunități virtuale care este asemenea unui copac: 
profund înrădăcinată, cu un sentiment al temeiniciei, dar și flexibilă la nivelul ramurilor, pentru ca noi să ne 
adaptăm la condițiile în schimbare. 

#1 https://caitlinkrause.com/2020/04/09/3-ways-to-get-grounded-at-the-beginning-of-hosting-your-online-

session/ – 3 Modalități de a ”te înrădăcina” la începutul unei sesiuni online pe care o găzduim 
#2 https://caitlinkrause.com/2020/04/10/3-icebreakers-for-the-start-of-your-online-sessions/ –
 3 Spărgătoare de gheață pentru a începe sesiunile de grup online 

3. Să ii lăsăm  pe toți să joace un rol 
Fiecare elev sa aibă ”spații de jurnal” online pentru a-și nota gândurile și a reflecta și pentru a 

împărtăși și construi hărți de idei, colaborând într-un mod care reduce nevoia de întâlniri live. Se poate 
păstra cursul fără ca toată lumea să lucreze în același timp, stabilind grupuri în care fiecare are un rol de 
autoritate. Elevii își schimbă din când în când rolurile, pentru a le putea explora și pe celelalte. Unii preferă 
să joace rolul celui care construiește vocabularul, colectând termenii noi pe care i-am întâlnit și găsind 
pentru ei etimologia, definițiile și conotațiile. Alții au fost cei care arhivează referințele, colectând link-uri la 
site-uri utile legate de temă, lecturi, filme video și alte surse. Alții aleg să fie ”curatori” care cercetează site-
urile și evaluează validitatea datelor și surselor, plasându-le apoi în contextul temei curente a învățării. Unii 
preferă să creeze hărți mentale ale termenilor și legăturilor asociate pentru a le crește relevanța, sau modele 
artistice și creații inspirate de răspunsurile la învățare. 
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Atunci când stabilim o astfel de învățare trimitem un mesaj: Toată 

lumea contează și toată lumea poate să contribuie la crearea și 
dezvoltarea unui spațiu de învățare. 

4. Să acceptăm întrebările 
Deseori, întrebările sunt mai importante și mai relevante decât 

răspunsurile. Construim un design online care încurajează curiozitatea 
deschisă (open wondering)-#3, întrebările și trecerea prin procesul de 
chestionare, cercetare și documentare a descoperirii. 
#3 https://rightquestion.org/ 

Învățarea semnificativă nu este structurată în jurul unei cunoașteri statice și regurgitării unor 
răspunsuri așteptate. Elevii vor deveni încântați să facă parte dintr-o călătorie a descoperirii, alături de noi și 
elevii vor fi mult mai entuziaști dacă vor crea o cunoaștere care este mai bogată prin complexitatea ei. Acest 
tip de interacțiune construiește abilități de învățare sociale și emoționale și, totodată încredere, care este 
complementară acestui tip de învățare interactivă, eficientă. 

5. Să practicăm arta ascultării 
Ascultarea activă, care este în mod intenționat deschisă și receptivă la ceea ce apare în momentul 

prezent. Este o activitate tip mindfulness, care ne crește conștientizarea și atenția asupra celui care vorbește 
și asupra scopului acestuia, în loc să ne gândim la ce vom spune noi mai departe.  

Sursa: https://www.edutopia.org/article/how-forge-strong-community-online-classroom 

 

2. Comunicarea cu părinții trebuie să fie mai detaliată, simplificată și predictibilă. 

Părinții se adaptează și ei la acest nou mod de a face școală. Deoarece câteodată ne așteptăm ca ei să 
joace un rol mai proeminent decât înainte în susținerea învățării elevilor, au nevoie de mai mult suport din 
partea noastra. Avem nevoie realmente ca părinții să fie partenerii noștri în această comunitate de învățare. 
Iată câteva linii directoare: 

• Stabilim locații consecvente și un orar predictibil pentru împărtășirea de informații. Atunci 
când părinții știu unde și când să se uite pentru a găsi informațiile de la noi, ei vor face o treabă mai 
bună în a ține pasul și a le urmări până la capăt. Comunicările săptămânale sunt o modalitate bună 
pentru a-i menține pe toți informați despre ce se întâmplă în clasa noastra.  Alegem o singură 
platformă pentru informația către exterior și rămânem la ea. 

• Stabilim așteptări clare și limite pentru comunicare. Când se pot aștepta elevii și părinții să 
afle vești de la noi? Cum și când pot să intre în contact cu noi atunci când este nevoie? Stabilim ore 
regulate de ”birou” și le anunțăm  într-un mod vizibil și ușor de găsit, pentru ca părinții să știe când 
vom fi cel mai sigur disponibili. 

• Comunicăm multi-modal. Deși este important să postăm în mod consecvent informație printr-o 
singură platformă, este de ajutor să furnizăm informația în mai multe feluri. De exemplu, am putea 
oferi anunțuri scrise în fiecare săptămână și putem înregistra aceleași anunțuri într-un scurt video. 
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3. Comunitatea și conexiunea trebuie să fie o prioritate și 
pentru/ între profesori 

• Întâlnirile personalului trebuie ținute cu regularitate și acum – chiar 
dacă se vor face printr-o platformă online de conferințe – pentru a 
menține personalul conectat. 

• În timpul acestor întâlniri, ar trebui alocat și un timp dedicat stării de 
bine și sănătății emoționale a profesorilor. 

• Grupurile mai mici, cum ar fi echipele de predare sau comunitățile de învățare specifice unei materii pot 
oferi chiar mai mult suport. 

• Articolul acesta oferă o privire mai atentă la starea de bine a profesorului: Cum să susții nevoile de 
suport emoțional ale profesorilor** . 

**https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_support_teachers_emotional_needs_right_now –

 How to Support Teachers’ Emotional Needs Right Now 

 

4. Colaborarea profesorilor este chiar și mai importantă 

Este mai ușor să ne confruntăm cu provocările învățării online atunci când lucrăm împreună cu 
ceilalți.  Asta înseamnă să lucrăm îndeaproape cu specialiștii pentru a ne asigura că lecțiile și materialele 
noastre acoperă nevoile tuturor elevilor, lucrând în parteneriat cu alții din aria noastră de conținut pentru a 
planifica instruirea, pentru a lucra împreună în proiecte integrate (cross-curricular), și împărțind între 
profesori, în echipă, acele lucruri de care au nevoie toți elevii (cum ar fi instruirea pentru utilizarea 
tehnologiei) sau pentru a ridica nivelul în așa fel încât elevii să nu facă aceleași lecții, din nou și din nou 
și noi să nu ne duplicăm munca.  Din fericire, colaborarea online poate fi chiar mai ușoară decât atunci când 
toți predăm într-o clădire fizică.  
 

          5. Timpul de “față-în-față” ar trebui utilizat pentru învățarea activă. 

          Instruirea online este făcută în mare pentru o instruire asincronă, în care elevii pot accesa materialele 
oricând. Acesta este cazul ideal, deoarece să cerem prezența la instruirea sincronă îi pune pe unii elevi într-
un imediat dezavantaj dacă nu au acasă același acces la tehnologie, un serviciu de internet de încredere sau 
un orar flexibil. 

Strategiile pentru grupurile mici pe care le recomandă specialiștii cu tărie sunt: 
• Metoda ”mozaic (jigsaw), unde elevii formează un grup de experți pentru o porțiune de materie, care 

apoi predau conținutul altor elevi. 
– https://www.cultofpedagogy.com/jigsaw-teaching-strategy/ – 4 Lucruri pe care nu le știi despre 

Metoda Jigsaw 

https://creeracord.com/2017/06/02/utilizarea-tehnicii-mozaic-de-invatare-colaborativa-ghid-si-

model-de-lectie/ 
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• Strategiile de discuție adaptate pentru mediul virtual (online) 
https://www.cultofpedagogy.com/speaking-listening-techniques/ – 

 Marea listă a strategiilor de discuție cu clasa 
• Utilizarea celor mai bune practici pentru învățarea cooperativă 

/colaborativă 
https://www.cultofpedagogy.com/making-cooperative-learning-

work-better/ – Învățarea cooperativă funcționează mai bine 
• Rutinele de gândire ale Proiect Zero – https://pz.harvard.edu/thinking-routines – Rutine de 

gândire – lada cu unelte Project Zero 
• Gamestorming (jocuri de gândire) și alte protocoale inspirate din business, unde elevii adoptă pe 

rând roluri de clienți/ stakeholders (actori sociali). 
https://wakelet.com/wake/83c72b14-da66-4516-b3ec-26b26e8a5c31 –  Strategii de angajare activă 

 

         6. Conținutul trebuie simplificat și predat mai lent 

         Instruirea online nu este propice pentru acoperirea unor mari cantități de conținut, așa că trebuie să 
alegem cu înțelepciune, predând cele mai importante lucruri, într-un ritm mai lent. Pentru a face acest 
alegeri se  recomandă să ne punem următoarele întrebări cheie: 

• Ce are efect asupra elevilor? Ce are durabilitate? Ce cunoaștere este esențială? 
• Ce cunoștințe și abilități au nevoie să acumuleze elevii înainte de a trece la clasa următoare? 
• Ce practici pot fi accentuate deoarece sunt transferabile pentru mai multe arii de conținut? 

Abilitățile cum sunt analizarea, construirea de argumente, construirea unei baze solide de 
cunoaștere prin texte și vorbire – toate pot fi predare în multe arii de materie. 

• Ce unelte servesc unor scopuri multiple? Învățându-i pe elevi să folosească Padlet, de exemplu, 
le dă oportunitatea de a utiliza unelte audio, desenul, scrierea și materiale video. 

 

7. Instrucțiunile trebuie să fie ușor de găsit, explicite și multi-modale. 

• Furnizăm instrucțiunile într-o locație și la o oră constante. 
• Formulăm instrucțiunile explicit. 

– https://www.cultofpedagogy.com/dogfooding/ – Dogfooding: Cât de des faci tu însuți temele pe 
care le dai elevilor? 

• Oferim instrucțiunile multi-modal. Dacă este posibil, furnizăm instrucțiunile pentru teme atât 
în scris cât și într-un video, pentru ca elevii să poată alege varianta care funcționează cel mai bine 
pentru ei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 



 
 
 
 
 
 

8. Practicile tradiționale de notare trebuie să cedeze locul 
feedback-ului. 

        Atunci când predăm de la distanță, pune accentul pe feedback-ul 
formativ în timp ce elevii lucrează la teme și însărcinări 
• Majoritate platformelor de management al învățării, cum 

este Google Classroom, au funcțiuni incluse pentru furnizarea de 
feedback.  

• Feedback-ul trebuie să fie frecvent și specific. Să ne gândim la unele din metodele propuse de Matthew 
Johnson în Flash Feedback. 
– https://www.cultofpedagogy.com/flash-feedback/ – Flash Feedback: Cum să furnizezi mai mult 

feedback semnificativ în mai puțin timp 

– https://creeracord.com/2020/05/12/rolul-esential-al-feedback-ului-in-invatarea-online/ 

• Putem pune la dispoziția elevilor și părinților o cale prin care ei ne pot furniza, de asemenea, feedback 

asupra însărcinărilor. 

 

  9. Evaluările sumative ar trebui să se concentreze pe creație. 

În învățarea online există atât de multe modalități prin care elevii pot trișa, așa că, dacă le vom da 
doar un simplu test sau chestionar, le este realmente ușor să caute acea informație. 

În timp ce noi suntem interesați de câte răspunsuri știu elevii, suntem și mai interesați de cum se 
comportă când nu știu – când sunt confruntați cu probleme de viață să dea răspunsuri pe care nu le știu 
imediat. Scopul mai larg este să creștem performanța în condiții competitive, incitante care cer raționamente 
strategice, pătrundere, perseverență, creativitate și măiestrie pentru a rezolva probleme complexe. Pentru a 
ajunge la această viziune se cere internalizarea unor anume dispoziții, predilecții sau Obiceiuri ale Minții. 
Obiceiurile Minții (Habits of Mind) sunt dispoziții care sunt utilizate intenționat și cu măiestrie de oamenii 
caracterizați ca fiind inteligenți, de succes atunci când sunt confruntați cu probleme, ale căror soluții nu sunt 
imediat aparente. Când apelăm la aceste resurse mentale, rezultatele sunt mai puternice, de o calitate mai 
înaltă și de o mai mare semnificație decât atunci când eșuăm în utilizarea acestor obiceiuri. 
        Deși ar putea fi mai multe, studiile au extras 16 caracteristici ale celor care sunt eficienți în 
rezolvarea de probleme din mai multe domenii ale vieții 

Această listă de caracteristici – Obiceiuri ale Minții – este următoarea: 
1. Persistența/ Stăruința 
2. Stăpânirea impulsivității 
3. Ascultarea cu înțelegere și empatie 
4. Gândirea flexibilă 
5. Să gândești despre gândire 
6. Năzuința spre acuratețe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 



 
 
 
 

 
7. Să examinezi și să pui probleme 
8. Aplicarea cunoașterii trecute la noi situații 
9. Să gândești și să comunici clar și precis 
10. Să strângi date prin toate simțurile 
11. Să creezi, imaginezi, inovezi 
12.Să răspunzi cu sentimentul de uimire și admirație 
13. Să-ți asumi responsabil riscuri 
14. Să găsești umorul 
15. Să gândești interdependent 
16. Să rămâi deschis la învățarea continuă 

O soluție foarte bună la această problemă este să-i punem pe elevi să creeze lucruri*** Acestea pot fi 
filme video, interviuri audio, artă fizică sau digitală, compuneri scrise, benzi desenate și așa mai departe. 
*** https://www.cultofpedagogy.com/higher-order/ – Este cu adevărat această însărcinare una de ordin 
superior? 

• Pentru evaluare, se utilizează o rubrică detaliată care evidențiază obiectivele de învățare pe care 
trebuie să le demonstreze produsul final. O rubrică cu un singur punct funcționează bine pentru 
asta. 
– https://www.cultofpedagogy.com/single-point-rubric/ 

https://creeracord.com/2020/06/25/proiecteaza-invers-elementele-de-baza-ale-backward-design/ 

O altă sursă foarte bună este Ghidul profesorului pentru tehnologie: 
– https://teachersguidetotech.com/guide/ 

• Atunci când dezvoltăm o însărcinare, în loc să ne concentrăm pe produsul final, începem prin a 
clarifica ce dorim  să facă elevii cu acel produs. Această listă a lui Bill Ferriter explorează 
diferențele: 

CE VREM SĂ FACĂ ELEVII CU TEHNOLOGIA? 

Răspunsuri greșite Răspunsuri corecte 

• Să adauge ceva în Flipgrid 
• Să înceapă un blog 
• Să posteze în Seesaw 
• Să producă filme video pe fond verde 

(cu decor virtual adăugat) 
• Să creeze documente Google, slide-

uri și desene 
• Să construiască portofolii video 
• Să stăpânească Photoshop-ul 

• Să ridice nivelul de conștientizare 
• Să se alăture conversației 
• Să găsească răspunsuri la întrebările lor 
• Să descopere noi întrebări care merită 

un răspuns 
• Să imagineze noi posibilități 
• Să inspire schimbarea 
• Să acționeze 
• Să facă diferența 

”Tehnologia este o unealtă, nu rezultatul învățării” – Bill Ferriter 
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 Ce rămâne la fel? 

 Nu este totul diferit în învățarea online. Unele aspecte ale bunei 
predări cu siguranță trebuie să rămână la fel. 

• O comunicare clară și consistentă 
• Crearea unor ritualuri și rutine explicite și constante. 
• Utilizarea strategiilor de instruire bazate pe cercetare. 
• Determinarea necesității de a utiliza unelte digitale sau non-

digitale pentru o însărcinare. 
• Concentrarea pe învățare autentică, unde sunt create produse 

autentice iar elevii au o voce și pot alege însărcinările. 

Mediul de predare poate că nu este același cu cel cu care eram obișnuiți, dar este important să ne 
amintim că buna predare este totuși bună predare. 
 

https://www.cultofpedagogy.com/9-ways-online-teaching/ 

http://creativecuriosity.org/ 

https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-educatie/#google_vignette 
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CUM NE PUTEM MOTIVA ELEVII? 
 
 

Profesor consilier școlar MELANIA ADRIANA NEDELCU 
  

„Misterul” motivației ne-a pus de multe ori în încurcătură, indiferent dacă a fost vorba de motivarea 
elevilor noștri, a propriilor copii sau automotivare. Rezultatele dezlegării acestui mister nu au fost 
întotdeauna pe măsura așteptărilor noastre. Recomandări de tipul „Zece pași simpli pentru îndeplinirea 
obiectivelor” nu conduc întotdeauna la același rezultat pentru că motivația este o forță individuală unică. 
 Ca să fii motivat și să rămâi așa, trebuie să îți placă activitatea pe care o faci și să poți să o faci bine. 
 

    MOTIVAT 
 
 

Îți place activitatea 
și o faci bine 

 
Îți place activitatea, 
dar nu o faci bine 

 
Nu-ți place activitatea, 

dar o faci bine 
 

Nu-ți place activitatea 
și nu o faci bine 

    

  NEMOTIVAT 

Tamara Lowe în lucrarea „Fii motivat. ADN-ul motivațional și succesul în viață” aduce în prim plan 
ideea că, așa cum fiecare persoană are amprente diferite și o combinație distinctă de ADN, tot astfel fiecare 
individ are un tipar motivațional înnăscut. Ceea ce mă motivează pe mine, este foarte probabil să nu te 
motiveze și pe tine. În consecință, dacă folosesc strategii motivaționale care funcționează în cazul meu, 
probabilitatea ca acestea să te motiveze și pe tine este foarte redusă. 
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Așa cum un ADN biologic este format din gene individuale care 
sunt legate împreună, ADN-ul motivațional constă în factori specifici 
conectați între ei.  

 
D – IMPULSURI – impulsurile sunt forțe interioare care 

mobilizează o persoană să acționeze. 
 

 

Tip de impuls Descriere Caracteristici 

Impulsul de 
productivitate 

Producătorii au tendința să se 
concentreze pe realizări personale 
și apreciază rezultatele 

gândire strategică, puternic potențial 
de lider, se dezvoltă foarte bine sub 
presiune, perseverență, energie, 
încredere în sine, îi pot organiza pe 
alții 

Impulsul de 
conectare 

 

Conectorii caută să aparțină unui 
grup și apreciază relațiile 
interpersonale 

prietenoși, de încredere, legați 
puternic de alte persoane, ascultători 
empatici, loiali, cooperanți, preferă 
munca în echipă, se bucură pentru 
succesul altora 

 
N – NEVOI – nevoile sunt cerințele de bază pe care trebuie să le 

aibă o persoană pentru a se simți împlinită 
 

Tip de nevoie Descriere Caracteristici 

Nevoia de 
stabilitate 

Stabilizatorilor le place rutina, se 
împacă bine cu programe, cu 
sisteme și cu lucruri organizate 

persoane practice, responsabile, 
metodice, se supun regulilor, urmează 
proceduri, găsesc confort în ceea ce 
este previzibil, apreciază 
corectitudinea, sunt logice în luarea 
deciziilor 

Nevoia de varietate 
 

Variabilii apreciază schimbarea Persoane încrezătoare în capacitățile 
proprii, dornice de aventură, de noi 
experiențe, convingătoare, spontane 
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A - RECOMPENSE – recompensele sunt remunerațiile preferate 
de o persoană în urma unui succes – moneda fizică, spirituală și 
psihologică cu care vrea să fie plătită pentru performanța sa. 

 
 

 

Tip de recompense Descriere Caracteristici 

Recompense 
interioare 

Internii se simt validați și 
recunoscuți prin aprecieri 
sincere, se gândesc la misiunea 
lor și simt nevoia de a face o 
diferență pozitivă 

Obțin satisfacție din lucrurile 
care au însemnătate, vor să se 
simtă bine în legătură cu ceea ce 
fac, sunt motivați de un mediu 
bun de lucru, de colegi, de 
oportunități, de dezvoltare 
personală, de primirea de 
răspunsuri pozitive 

Recompense 
exterioare 

 

Externii se simt validați de 
beneficiile tangibile, apreciază 
munca grea și consideră că, 
dacă ai câștigat, trebuie să 
primești și o răsplată 

Persoane motivate de autoritate, 
bonusuri, dornice de privilegii 
speciale, de aprecieri publice 

 
 Atunci când Impulsurile, Nevoile și Recompensele sunt toate întrunite ne aflăm în „Zona 
succesului”. Dacă sunt implicați doar doi din cei trei factori motivaționali, putem fi mulțumiți, dar nu ne 
vom simți complet împliniți. 
 Cunoscând ADN-ul motivațional al elevilor sau al propriilor copii putem să îi susținem în 
dezvoltarea abilităților de viață și obținerea unor rezultate bune în mediul academic. ADN-ul motivațional 
este o abordare axată pe elevi. 
 Profesorii care au reușit să își motiveze elevii, au recomandat utilizarea următorilor  factori 
motivaționali: 

• Crearea unui spațiu în care elevii să contribuie. 
• Respectarea elevilor ca indivizi. Să-i cunoaștem și să ne bucurăm de ei. 
• Instaurarea ordinii, introducând reguli. Să facem regulile cunoscute, împreună cu consecințele 

încălcării lor. Când trebuie să implementăm consecințele, să le aplicăm cu blândețe, fără nervi. 
• Identificarea și încurajarea abilităților și talentelor fiecărui elev. 
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• Găsirea unor strategii astfel încât elevilor să li se pară distractiv să 
vină la școală. Să le dăm lucruri pe care abia să le aștepte. 

• Recompensarea realizărilor recunoscându-le, de exemplu, expunând 
munca elevului. 

• Recompensarea realizărilor prin premii tangibile. 
• Cu siguranță, părinții și cadrele didactice au aplicat o mare parte 

dintre aceste recomandări, dar pentru cei care sunt la început de 
drum, fără prea multă experiență, nu este prea devreme sau prea 
târziu să le aplice, să le îmbogățească. 

 
Bibliografie: 

Lowe, T. (2012). Fii motivat! ADN-ul motivațional și succesul în viață, București: Curtea Veche Publishing 
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COMUNICAREA ÎNTRE GENERAȚII 
„A FI SAU A NU FI” 

   
                                                                                                    Profesor consilier școlar LUIZA COVACI 

 
După cum bine se știe, personalitatea umană are o înclinație naturală, firească spre deschidere. Când 

această înclinație este blocată și din diferite motive nu-i lăsăm pe alții să ne citească în suflet sau nu avem 
destulă putere pentru a ne deschide noi înșine sufletul, ajungem să avem probleme emoționale. 

Am început prin a preciza aceste lucruri „atât de cunoscute” – zic unii, dar atât de complexe, tocmai 
pentru a sublinia importanța acestei probleme: importanța comunicării. Dar… câți dintre părinți mai au timp 
de așa ceva? Câți mai „sacrifică” câteva momente din zi pentru a discuta cu al său copil? 

Comunicarea are în viața noastră un rol extrem de important. De fapt, fără comunicare am fi pe 
jumătate. La orice vârstă s-ar afla, copiii simt nevoia de a vorbi cu cineva: cu mama sau cu tata, cu fratele 
sau cu un prieten, etc. Așadar, dragii noștri părinți, apropiați-vă copiii. Fiți prietenii lor, nu doar întreținătorii 
lor.  

Odată cu trecerea fiecărei etape a vieții noastre, cunoaștem transformări majore, ne dezvoltăm, ne 
completăm până la a forma un „tot”. Și tocmai pentru a fi un tot, avem nevoie de comunicare. Avem nevoie 
să vorbim, să ne deschidem, să înflorim. De ce să ne ascundem în spatele măștilor atât de des? Întotdeauna 
tânjim să fim cunoscuți, dar uneori dorim să rămânem ascunși. Ne înconjurăm cu ziduri mari din diferite 
motive. Poate că teama de respingere ar fi un motiv destul de serios. Dar ce ar fi să construim mai multe 
ferestre și mai puține ziduri? Nu cumva vom ajunge să avem mai mulți prieteni? Nu cumva ne va fi mai 
ușor? Nu cumva viața noastră va fi mai frumoasă? 

Așadar, făceți-vă timp pentru comunicare, căci așa cum bine spunea Voltaire, „drumul către inimă 
trece prin ureche”. 

Comunicare-comunicare, veți spune! Dar cum să vorbim cu copiii? Nu cumva acest lucru este puțin 
mai greu de făcut? La vârsta adolescenței, putem vorbi de așa-zisa „vârstă a cavernei”, acea perioadă când 
copiii nu mai vorbesc cu familia, trăiesc in talmeș-balmeșul căruia îi zic cameră și ies de trei ori pe zi doar 
ca să mănânce și să bombăne la ceilalți din familie. Și tocmai pentru că se întâmplă aceste lucruri, cu tinerii 
trebuie să avem întotdeauna grijă să nu înăbușim conversația oferindu-le prea multe sfaturi. Căci nu sfaturi 
doresc ei, ci doar să fie ascultați. Nu au nevoie decât de un bun ascultător, care să nu-i critice. Auzim atât de 
des: „Nu știe decât să-mi facă capul mare!” Nu faceți acest lucru, dacă vreți să-i aveți aproape. De câte ori 
copilul dumneavoastră nu a ieșit din cameră, țipând, furios, trântind totul în urma lui? V-ați întrebat vreodată 
de ce o face? Când cineva, în mod obișnuit, de treabă, erupe într-un acces de furie, nimeni nu înțelege ce l-a 
apucat.  
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În cazul în care furia i se stinge, se simte puțin vinovat, se scuză 

și revine la comportamentul său, totul este în regulă. Dar ce ne facem 
în cazul în care aceste izbucniri violente se repetă timp îndelungat? 
Nu cumva există de această dată o problemă? Se pare că da…Putem 
vorbi aici de așa-zisul „principiu al ceainicului”: când ne pierdem 
firea, este de obicei din cauză că furia s-a acumulat prea mult timp și 
fierberea la foc mic a produs o presiune mare a aburilor. În cele din 
urmă, ceainicul explodează.  

Nimeni nu dorește să ajungă la explozie, tocmai de aceea este 
bine să comunicăm, să ne eliberăm treptat și, puțin câte puțin, vom 
ajunge să alungăm tot răul, tot ceea ce ne încarcă sufletul. Nu ne 
trebuie decât un bun ascultător. 
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MANAGEMENTUL ADAPTᾸRII 
 

 Profesor consilier ṣcolar ADRIANA-MANUELA STOIAN 
CṢAP: Școala ” Profesor Nicolae Simache “ Ploieṣti 

 
 Adaptarea reprezintǎ cheia succesului, a evoluției și a dezvoltării personale. Adaptarea aşa cum 
afirma Jean Piaget reprezintǎ inteligenţa specialǎ. Ȋn acest context este foarte important ca fiecare adult, fie 
cǎ este părinte sau profesor sǎ ȋnţeleagǎ ca adaptabilitatea sǎ fie perceputǎ ca o componentǎ esenţială ȋn 
cadrul dezvoltǎrii abilității socio-emoționale la copii, la elevi.  
Potrivit unei cercetări realizate de un psiholog respectabil, Susan Kobasa, există trei elemente care sunt 
esențiale pentru adaptabilitate: 

• Provocare – persoanele care se adaptează la dificultăţi, privesc aceste lucruri precum niște 
provocări și nu precum un eveniment care le va face rău. Privesc greşelile şi eşecurile precum 
lecții din care se învaţă ceva şi oportunităţi de dezvoltare. Nu le privesc precum o reflecție 
negativă a abilităților și autoevaluării lor. 

• Dedicare – persoanele care se pot adapta sunt dedicate obiectivelor lor şi au un bun motiv pentru 
a se trezi dimineaţa. Dedicarea nu se referă doar la serviciul lor – ele sunt dedicate relaţiilor lor, 
prietenilor, lucrurilor care îi interesează şi credinţelor religioase şi spirituale. 

• Controlul personal – persoanele care se pot adapta își petrec timpul și îşi concentrează energia 
pe situațiile și evenimentele asupra cărora au control deoarece își investesc efortul acolo unde au 
cel mai mare impact, unde se simt puternice și sigure pe ele. Cei care au grijă de evenimentele 
care nu pot fi controlate se simt de multe ori pierduți, neajutorați și nu au posibilitatea de a 
întreprinde ceva. 

Un alt psiholog important, Martin Seligman, spune că este, de asemenea, important modul în care 
explicăm dificultǎțile. (El vorbește despre optimism și pesimism înainte de adaptabilitate, totuşi, rezultatul 
este același.) Acest „stil de explicație" constă din trei elemente: 

• Permanenţă – persoanele optimiste (şi prin urmare care se adaptează ușor) văd consecinţele 
evenimente- 
lor neplăcute precum ceva trecător, şi nu durabil.  

• Acuitate – persoanele optimiste, care se adaptează ușor, nu permit ca dificultăţile sau 
evenimentele rele să le influenţeze modul de viaţă. De exemplu, ele vor spune: „Acest lucru nu 
îmi merge chiar atât de bine” înainte de „Nimic nu îmi merge bine”. 
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• Personalizare – persoanele care se adaptează nu se învinovăţesc 

dacă se întâmplă ceva rău. În schimb, ele văd alte persoane sau 
circumstanţe ca niște posibile cauze. De exemplu, ele vor spune: „Nu 
am primit sprijin adecvat pentru a duce la un bun sfârşit acel proiect” 
înainte de „Am greşit la acel proiect deoarece nu ştiu să-mi fac treaba”. 

 
Într-un interviu acordat de dr. Kole Kroom, director al Centrului pentru conexiuni de învățare (the 

Center for Learning Connections), Dr. Kroom a prezentat încă câteva atribute caracteristice persoanelor care 
se adaptează ușor. 

• Persoanele care se adaptează ușor au o imagine pozitivă a viitorului. Ei păstrează o imagine 
pozitivă și îşi imaginează zile mai bune în viitor. 

• Persoanele care se adaptează ușor au obiective clare și dorința de a atinge aceste obiective. 
• Persoanele care se adaptează ușor manifestă empatie, dar nu își pierd timpul îngrijorându-se ce 

gândesc ceilalți despre ele. Au relații sănătoase cu ceilalți și nu cedează presiunii mediului 
înconjurător. 

• Persoanele care se adaptează ușor nu se consideră victime – ele direcționează timpul și energia 
pentru a modifica lucrurile asupra cărora au control. 

• Persoanele cu o atitudine adaptabilă nu se vor plânge de eșecuri, ei recunosc situația, învaţă din 
greșeli și apoi continuă mai departe. 

În modul în care privim evenimentele nefavorabile sau stresul, influenţează în mare măsură succesul 
nostru și acesta este unul dintre cele mai importante motive pentru ca adaptabilitatea să facă parte din noi. 

Ȋn plan educațional, dupǎ pǎrerea mea s-a bǎtut monedǎ mult timp pe Managementul Emoṭiilor, pe 
Managementul Furiei, pe Managementul Schimbǎrii, pe Managementul Situaṭiilor de Crizǎ, dar niciodatǎ pe 
Managementul  Adaptǎrii. Acesta din urmǎ poate fi implementat ca CDS(Curriculum la Decizia Școlii), iar 
pentru orice adult sǎ-l transforme ȋntr-o practicǎ educaţionalǎ eficientǎ, deoarece ȋl ajutǎ pe copil nu numai 
sǎ reuşeascǎ pe moment, ci şi sǎ se dezvolte echilibrat.  

Managementul adaptǎrii sǎ fie privit ca indispensabil ȋn dezvoltarea abilitǎţilor socio-emoţionale la 
elevi, dar şi complementar celorlalte menṭionate mai sus.  Din experienţa mea profesionalǎ şi-a dovedit 
eficiența atât ȋn cadrul consilierii individuale, cât și de grup (în ambele fiind prezente ambele abordǎri 
holisticǎ şi sistemicǎ). 

PROGRAM DE CONSILIERE – MANAGEMENTUL ADAPTᾸRII 

SCOP: Dezvoltarea abilitǎţilor socio-emoţionale 

OBIECTIVE: Dezvoltarea capacităţilor de depăşire a obsacolelor 

LEGITIMITATE: Abilitǎţile socio-emoţionale se dezvoltǎ prin antrenarea tuturor dimensiunilor: 
afectivǎ, motivational-atitudinalǎ, cognitive şi axiologicǎ 
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FORMA DE CONSILIERE: individualǎ/de grup 

GRUP ŢINTᾸ: elevi de gimnaziu/liceu,pǎrinţi, profesori 

TEMATICA ACTIVITᾸŢILOR: CE ȊNSEAMNᾸ SᾸ MᾸ ADAPTEZ?; 
STEAUA VALORILOR ADAPTᾸRII; PROFILUL PERSOANEI 
ADAPTABILE/INADAPTABILE; BENEFICIILE ADAPTᾸRII; TIPURI DE 
ADAPTARE/INDAPTARE ŞI CONSECINŢELE LOR 
 
MODALITATI DE LUCRU: 
Expunerea, conversaţia euristică, dezbaterea/discuţiile în grup, explicaţia, 
descrierea, studii de caz, jocul de rol, brainstorming, exerciţii-joc, exerciţii, lucrul 
în grup, lectura, problematizarea, activităţi creative, Introspectia. 

 
MIJLOACE/MATERIALE UTILIZATE: 

Materiale suport, PC, videoproiector, prezentări PPS, flipchart, tablă, cretă, 
chestionare, fişe individuale de lucru, fişe de evaluare, markere de diferite culori, 
coli, etc.; 
 
EVALUAREA PROGRAMULUI 

Înregistrarea  şi  interpretarea  rezultatelor  obţinute; 
Interviu cadre didactice; 
Chestionar. 
 
CONSECINŢELE  EVALUĂRII: 

Puncte tari; 
Aspecte de îmbunătăţit; 
Recomandări. 
 
POSIBILE ASPECTE ALE PROGRAMULUI: 

Pozitive 
Negative  
 
Surse bibliografice: https://www.business-academy.ro/adaptabilitatea 
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ABORDAREA INTERVENȚIEI LOGOPEDICE ONLINE 
ÎN CAZUL COPIILOR 

CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 
 

Profesor logoped BEATRICE STOIAN – CJRAE Prahova 
 
 Intervenția logopedică este o activitate complexă individuală, desfășurată pe mai multe planuri, 
în conformitate cu etiologia tulburării, gravitate și vârsta copilului. Aceasta implică o muncă de echipă 
formată din logoped, copil și părinte, și alți specialiști, precum și multă răbdare, intervenția putând să se 
desfășoare pe o perioadă scurtă sau mai lungă de timp. Ședințele de logopedie conțin exerciții și jocuri 
variate, atractive, care ajută la stimularea comunicării expresive, la corectarea pronunției, precum și a altor 
tulburări mai complexe, asociate cazurilor mai grave a copiilor cu cerințe educative speciale. 
 Școala online, accentuează dificultatea acestor copii privind adaptarea școlară și socială, privând-i de 
comunicare și socializare cu cei din jur. Prezența dificultăților de limbaj asociate copiilor cu cerințe 
educative speciale, poate avea un impact negativ asupra evoluției școlare. Pentru aceștia, care prezintă deja 
dificultăți de socializare, pot apărea traume care să se reflecte în evitarea comunicării, timiditate, retragere, 
neimplicare în activități, lipsă de inițiativă sau teama de a se exprima. Pentru atractivitate și dezvoltarea 
interesului copiilor cu cerințe educative speciale pentru intervenția logopedică online, sunt necesare 
modalități de intervenție adaptate noilor situații, care să atragă și să incite interesul copiilor, dar și al 
părinților. În acest proces trebuie ca părintele să fie activ și informat, să știe să folosească tehnologia și să 
aibă abilitați minime însușite de folosire a calculatorului și a unor softuri educaționale de lucru. Rezultatele 
intervenției logpedice online depind de posibilitățile de implicare a copilului, dar mai ales de implicarea 
părinților, care trebuie să urmărească permanent orice modificare, îmbunătățire a capacităților copilului. 
 Abordarea intervenției logopedice online trebuie să se realizeze prin atragerea și stimlarea 
interesului copiilor printr-o animație adecvată, prin imagini care să folosească algoritmi de lucru specifici și 
detaliați pentru că aceștia să înțeleagă scopul exercițiilor. Pentru preșcolari acestea trebuie să aibă formă 
ludică și distractivă. Jocul didactic este baza învățării la copiii cu dificultați mai complexe sau a celor cu 
cerințe educative speciale. Pașii și secvențele de activitate trebuie să respecte programul de terapie și să 
urmărească etapele terapeutice de bază. Durata ședințelor logopedice online cu copiii cu CES, nu trebuie să 
depășescă 15 minute cu cei preșcolari și 20-25 minute cu școlarii mici.  
 Intervenția logopedică online este o metodă relativ nouă de abordare a dificultăților de limbaj sau 
a altor dificultăți specifice copiilor cu cerințe educative speciale, prin care terapeutul oferă suport și sprijin, 
prin intermediul internetului, folosind diferite platforme sau programe online, ușor de accesat. Pentru 
aceștia, terapia online este anevoioasă și implică reguli stricte de lucru.  
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Creativitatea terapeutului este primordială, iar prezența 
permanentă a părintelui pe tot parursul terapiei este esențială, utilă și 
necesară. Un punct slab este acela că, fără participarea activă a 
părinților nu putem susține terapie logopedică online cu copiii cu 
cerințe educative speciale.  

Însă, avantajul acestui tip de terapie este în beneficiul părinților, prin implicarea totală în acest proces și 
învățarea de către aceștia a modelelor de bună practică, a modalităților și a metodelor de terapie specifice, 
personalizate de către terapeut, în acord cu particularitățile individuale și de vârstă ale copilului. Părintele 
poate continua activitatea de corectare și fără ajutorul terapeutului, putând repeta cu copilul ceea ce a învățat 
și experimentat împreună cu acesta. 

Studiile recente au demonstrat utilitatea și eficacitatea terapiei online, doar ca suplinire a terapiilor 
clasice din cabinetul specializat. Este de preferat ca aceasta să fie o completare a terapiilor din cabinete, 
neînlocuindu-le complet. Indicat ar fi o alternare a terapiilor clasice cu cele online, chiar dacă resursele sunt 
limitate, în momentul actual. Pentru copiii cu dificultăți grave, mai ales pentru cei cu autism, se recomandă, 
în limita posibilităților, continuarea terapiilor clasice, în cabinete specializate, cu respectarea normelor de 
siguranță și protecție. Pentru aceștia întreruperea terapiilor poate avea un efect negativ, precum stagnarea 
sau involuția achizițiilor acumulate cu multe eforturi.  

Intervențiile logopedice online, în cazul copiilor cu cerințe educative speciale, sunt noua provocare, 
care ne extinde limitele și ne îndeamnă să fim mai creativi, mai deschiși la metode și tehnici noi de abordare 
a planului terapeutic, pentru a crea în spațiul online, un mediu de încredere, un mediu sigur în care copiii să 
poată înregistra progrese. Acesta solicită implicare activă și continuă, în complexul proces de corectare și 
susținere a copiilor cu dificultăți, care au nevoie permanntă de ajutor și de modele de bune practici, pentru o 
eficiență maximă în atingerea obiectivelor stabilite pe parcursul terapiei.  

Intervențiile logopedice online sunt o oportunitate și pentru profesori de a-și forma competențele 
cheie pentru activitățile didactice de tip nou, în mediul online. Aceste competenţe presupun cunoştinţe şi 
abilităţi generale de utilizare a calculatorului, instrumente de lucru online, utilizarea calculatorului pentru 
predare – învăţare - evaluare sau pentru dezvoltarea de softuri educaționale și jocuri didactice interactive.  

În domeniul intervenției logopedice învățarea nu se oprește niciodată, fiind nevoie de flexibilitate 
permanentă, de adaptare și de un plan de intervenție diversificat, care să aducă rezultate, prin muncă și multă 
străduință. Cooperarea logoped – părinte – copil este cheia care deschide noi oportunități și oferă soluții 
pentru a aborda intervenția logopedică online dintr-o perspectivă plină se provocări, care ne va ajuta să ne 
perfecționăm, să ne informăm permanent, având ca obiectiv final, susținerea copiilor cu dificultăți în această 
perioadă dificilă. 

Motto: “Învățat este omul care nu termină niciodată de învățat”- Lucian Blaga 
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