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FACTORI INTERNI ŞI EXTERNI CE DETERMINǍ APARIŢIA ŞI 
MENŢINEREA DIFICULTǍŢILOR DE ÎNVǍŢARE 

Profesor consilier ṣcolar Adriana-Manuela STOIAN 
CṢAP: Școala Gimnazială „Profesor Nicolae Simache” Ploieşti 

 
Societatea de tranziţie şi-a lăsat amprenta asupra tuturor factorilor instituţionalizatori, ȋncepând cu 

familia, şcoala, mediul comunitar. Nici pe departe aceasta să fie o atitudine pesimistă, dar trebuie 
recunoscut faptul că factorii socio-economici au avut o profundă influenţă asupra societăţii, asupra 
structurilor de personalitate. Ȋn acest context principalii “pioni” ȋn educaţia copiilor: familia şi şcoala, 
trebuie să ofere fondul propice menținerii şi dezvoltării personalităţii armonioase a elevului ȋn şcoală. 

Prin definiţie dificultatea şcolară reprezintă o piedică în procesul de acumulare de informaţii, o 
rezistenţă la influenţele educative şi la respectarea regimului şcolar. Cauzele dificultăţii şcolare pot fi: 

• carenţe educative şi afective în familie; 
• debilitate mintală; 
• devianţă de comportament; 
• instabilitate motorie sau afectivă; 
• goluri în informaţiile de bază; 
• slaba putere de memorare; 
• deficit de atenţie. 

Unele dificultăţi şcolare pot fi de durată relativ scurtă, întâlnite temporar la mulţi copii şi pot fi 
depăşite prin înlăturarea cauzelor. Prin tratare individuală dificultatea şcolară poate fi prevenită şi dacă s-
a instalat, înlăturată.  Neluată în seamă se permanentizează concretizându-se în eşec sau abandon şcolar. 

Apariţia dificultăţilor de învăţare poate fi considerată un “semnal de alarmă” al 
dezechilibrelor neuro-psihice, ale unui intelect slab dotat, dar si un “semnal de alarmă” asupra unui 
complex cauzal generat de factorii externi. Menţinerea dificultăţilor de învăţare poate fi un efect al lipsei 
conştientizării şi intervenţiei corecte în această direcţie asupra factorilor interni, dar şi ca urmare a unui 
deficit al factorilor externi. 

Conştientizarea corectă a cauzelor ce determină apariţia dificultăţilor de învăţare poate fi uneori 
un succes în înlăturarea menţinerii lor. Pot fi cauze de ordin intern şi atunci, prin măiestria şi experienţa 
cadrelor didactice în intervenţia diferenţiată a elevilor cu dificultăţi de învăţare, în direcţia sprijinirii lor în 
favoarea atitudinii negative de etichetare, pot contracara adâncirea dificultăţilor de învăţare. În mod 
implicit conştientizarea factorilor externi şi orientarea corectă faţă de înlăturarea acestor factori poate 
determina ameliorarea dificultăţilor de învăţare, faţă de dificultăţile şcolare. 

Factorii externi pot fi la fel de “dăunători”, de inhibatori ȋn apariţia şi menţinerea dificultăţilor de 
învăţare ca şi factorii interni, deoarece distrug structurile de personalitate ale elevului, ceea ce determină 
un comportament negativ din partea elevului în procesul instructiv-educativ. 
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Printre factorii externi în apariţia şi menţinerea dificultăţilor de învăţare se pot enumera: 

• climatul conjugal nefavorabil dezvoltării copilului; 
• modelul parental non-valoric; 
• divergenţa stilurilor educative parentale; 
• dezechilibrul în sistemul de pedepse şi recompense în educaţie; 
• hiperautoritatea sau hiperpermisivitatea parentală; 
• lipsa de control şi de supraveghere din partea părinţilor; 
• compensarea negativă; 
• comportamentul deviant al elevului; 
• lipsa de tact pedagogic; 
• defectuosul sistem de notare ca o pedeapsă aplicată comportamentului inadecvat la ore. 

Toţi aceşti factori sunt consideraţi negativi deoarece devin nocivi în sistemul motivaţional al 
elevului şi în amplificarea unei atitudini negative faţă de sarcina educativă şi implicit in generarea 
dificultăţilor şcolare . 
 Este foarte important ca în demersul de conştientizare, de intervenţie în dificultăţile de învăţare ale 
elevului să se creeze un program de recuperare educaţională în care să fie implicaţi toţi factorii 
educaţionali. În acest context este necesar parteneriatul familie – şcoală şi acesta să fie puternic  
consolidat pe strategii optime de intervenţie. 

Parteneriatul Familie - Şcoală trebuie să fie realizat în special în varianta triadei: Familie – 
Cadru Didactic – Consilier Şcolar. 

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare ȋn sprijinul copilului 
la nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, optiuni, decizii şi acțiuni educative 
ȋntre factorii educaţionali: 

• relaţiile dintre profesor şi elev care să fie bazate pe comunicare, ȋnţelegere diferenţiată a 
elevilor, a fiecărei personalităţi, atât din punct de vedere intelectual , cât ṣi 
comportamental; 

• relaţiile interindividuale dintre elevi – un rol important aici să-l aibă profesorul diriginte 
(ȋn calitate de leader formal); 

• relaţiile dintre profesori ṣi specialiști bazate tot pe colaborare ṣi care să aibă ȋn vedere 
sprijinul permanent al copilului printr-o cunoaṣtere profundă a personalităţii acestuia; 

• relaţiile dintre profesori ṣi părinţi; 
• relațiile dintre profesioniștii care sprijină dezvoltarea copilului cu părintii ṣi profesorii. 

Din punct de vedere sociologic dificultăţile de învăţare comportă următoarele dimensiuni:  
• Psihologică – implică conştientizarea şi intervenţia în vederea îmbunătăţirii proceselor 

psihice inhibate: gândirea, motivaţia, voinţa, afectivitate, imaginaţia, atenţia. 
• Psiho-pedagogică – vizează intervenţia ȋn conformitate cu cerinţele şi nevoile elevului ce 

prezintă dificultăţi de învăţare. 
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• Economică – vizează aspectele negative cu care se confruntă familia românească 

contemporană cu efect asupra funcţiei educative ṣi de socializare, fenomenele de ṣomaj, 
plecarea părinţilor la munca ȋn străinătate, toate determinând abandonul şcolar, lipsa 
motivaţiei ȋn ȋnvăţare. 

Factori interni: 
1. Starea generală de sănătate - condiţionează biologic reuşita în ȋnvăţare; 
2. Capacităţile intelectuale- (perceptive, de memorie, gândire şi imaginaţie) şi abilităţile 

(deprinderi, aptitudini)- determină ȋn cea mai mare măsură înalta performanţă şcolară. 
Insuccesul scolar (eşec școlar – forma cea mai gravă) - se reflectă ȋn randamentul deficitar al 

ȋnvăţării, sub nivelul cerinţelor şi obiectivelor şi, uneori sub nivelul propriilor capacităţi, reprezintă 
ansamblul pierderilor şcolare ale căror efecte se repercutează negativ asupra integrării sociale şi 
profesionale şi asupra relaţiilor de convieţuire cu semenii. 

Se manifestă sub două aspecte:  
1. rămânerea în urmă la învăţătură sau retardul şcolar; 
2. eşecul şcolar sub două forme: abandon şi repetenţie. 
Insuccesul şcolar poate fi: 

• de scurtă durată, explicat prin dificultăţi temporare - oboseală, stare de boală, după 
vacanţă, evenimente stresante din viaţa intimă sau de familie - sunt şanse mari de 
redresare. 

• de lungă durată, cu şanse reduse de redresare, cu eforturi mari din partea elevului şi a 
celor ce vor să-l ajute (se apropie de o formă a eşecului). 

Eşecul şcolar-forma severă a insuccesului şcolar, se manifestă prin abandon şi prin repetenţie 
(aceasta este o sancţiune a neîndeplinirii obligaţiilor școlare). Există două tipuri de eşec scolar: 

1. un eşec şcolar de tip cognitiv - se referă la nerealizarea de către elevi a obiectivelor 
pedagogice; niveluri scăzute de competenţă la elevii respectivi; rezultate slabe la examene şi concursuri 
școlare, respectiv corigenţe, repetenţie. Aceste niveluri scăzute de competenţă se explică ȋn diferite 
moduri (cauze): 

• prin ȋntârzieri ȋn dezvoltarea intelectuală; 
• un nivel foarte scăzut de aspiraţii şi de expectanţe ȋn raport cu activitatea şcolară şi cu 

propriul eu; 
• disponibilităţi voluntare reduse -  necesare formulării obiectivelor de ȋnvăţare şi a 

depăşirii obstacolelor (dificultăţilor) care apar ȋn mod inerent pe parcursul activităţii de 
ȋnvăţare; 

• absenţa unor deprinderi de muncă sistematică şi a obişnuinţei elevului de a-şi autoevalua 
rezultatele şcolare din perspectiva unor criterii obiective, promovate de şcoală. 

2. un eşec şcolar de tip necognitiv - se referă la inadaptarea elevului la exigențele ambianţei 
şcolare. Vizează, mai precis, inadaptarea la rigorile vieţii de elev, la exigenţele de tip normativ pe care le 
presupune funcţionarea corespunzătoare a fiecărei şcoli sau a oricărei colectivităţi şcolare. 
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Elevul inadaptat recurge la abandonul şcolar, la părăsirea precoce a şcolii, ȋn favoarea unui mediu mai 
puţin coercitiv (de regulă cel al străzii sau al grupurilor de tineri necontrolaţi). 

Tulburările de comportament şi personalitate sunt cauză şi efect ale inacceptării realităţii 
şcolare, a inacceptării obligaţiilor şcolare. Terapia preventivă şi curativă au ca punct de plecare depistarea 
cauzelor, eliminarea sau diminuarea acţiunii lor. 

Ȋn fenomenul complex al  insuccesului şcolar cauzele devin efecte și efectele devin cauze. 

Concluzii 

Organizarea tradiţională (pe clase şi lecţii) a procesului de învăţământ a avut eficienţă sporită în 
timp, datorită numărului ridicat de elevi care puteau accede la formele elementare de educaţie. Totuşi, 
această organizare evidenţia elevul „model”, elevul de mijloc, neglijând atât elitiştii dintr-o clasă, cât, 
mai ales, elevii care, dintr-un motiv sau altul aveau un ritm mai lent la învăţare sau aveau probleme, 
dificultăţi de învăţare. 

În prezent, teoria şi practica educativă ia în considerare aceste categorii de elevi propunând oferte 
educaţionale generoase. Din păcate însă, conservatorismul face ca implementarea acestora să întârzie sau 
să opună rezistenţă, motiv pentru care un număr considerabil de elevi încă se confruntă cu diferite 
probleme ridicate de exigenţele şcolare: randament scăzut, eşec şcolar, fuga, teama de şcoală, coroborate, 
uneori, cu alte comportamente indezirabile social. 
     

 Bibliografie: 
1. Antonesei, L. (1996). Paideia. Fundamentele culturale ale educației. Iași: Editura Polirom. 
2. Cucoș, C. (2001). Pedagogie. Iași: Editura Polirom. 
3. Macavei, E. (1997). Pedagogie. București: Editura Didactica și Pedagogică. 
4. Nicola, I. (2003). Tratat de pedagogie școlară.  București: Editura ARAMIS. 
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FENOMENUL FoMo ŞI GENERAŢIA Z 

Profesor consilier Talida MILICI,  
CSAP C. N. Mihai Viteazul Ploieşti 

 

 
 

Generaţia de copii şi tineri cu care lucrăm astăzi are o particularitate aparte, nu doar pentru că 
reprezintă generaţia de elevi care a traversat pandemia în cursul şcolarităţii sale, ci şi prin faptul că posedă 
competenţe şi aptitudini deosebite în relaţie cu tehnologia. Dacă generaţiile anterioare au învăţat să 
folosească tehnologia progresiv, pe parcusul vieţii lor, copiii noştri parcă au primit în zestrea genetică 
darul de a se descurca uşor şi spontan cu tehnologia. 

Dicționarul online Merriam-Webster definește Generația Z ca generație de oameni născuți la 
sfârșitul anilor 1990 și la începutul anilor 2000, experţi în tehnologie, individualişti, cu mintea deschisă. 
Generaţia nativilor digitali, aşa cum mai este denumită generaţia Z, utilizează tehnologia pentru a se 
relaxa şi a interacţiona cu cei de vârsta lor.  

Caracteristicile atribuite în mod obişnuit elevilor din generaţia Z sunt: obişnuinţa cu utilizarea 
tehnologiei informaţiei şi abilităţi multitasking foarte dezvoltate (Carlisle & colab., 2016). Internetul 
reprezintă o sursă consistentă de informaţii, iar realitatea dovedeşte faptul că elevii pot folosi aceast 
mijloc în mod constructiv, pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele şi pentru a-şi spori performanţele academice. 
Însă utilizarea internetului poate crea serioase probleme la învăţăturã elevilor care nu au capacitatea de a-
şi controla activităţile, producând excese în ceea ce priveşte utilizarea lui.  
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Datorită opţiunilor larg răspândite de conectare online (prin smartphone, tableta, computer etc) 

internetul a devenit un aspect foarte comun în viaţa adolescenţilor, aceştia îl folosesc pentru petrecerea 
timpului liber (de exemplu: ascultând muzică, vizionând filme, jucând jocuri online), comunicare (cu 
prietenii şi familia) sau identificare de activităţi sau domenii în care ar dori să investească timpul lor. 
Folosirea reţelelor digitale îi ţine la curent cu ceea ce se întâmplă în mediul online, fiind bombardaţi în 
acelaşi timp cu infinite opţiuni de modalităţi de petrecere a timpului, cu filme, jocuri, locuri, oameni, 
experienţe, shopping. Un simplu click îi poate ajuta pe tineri să observe activităţile şi modul de viaţă al 
prietenilor lor şi al prietenilor prietenilor acestora. Cel mai adesea tinerii, comparând realitatea lor 
personală cu realitatea frumos zugrăvită din postările prietenilor, încearcă sentimente de frustrare şi 
dezamăgire pentru faptul că viaţa lor nu este deloc atractivă şi interesantă, aşa cum este viaţa trăită de 
semenii lor. Acestă comparaţie neloială conduce tinerii la sentimente puternice de inferioritate, lipsa 
valorii personale şi deprimare. Un studiu realizat de organizaţia Salvaţi Copiii în 2019 arată faptul că acei 
copii care petrec mai mult de 6 ore pe zi online, devin mai nemulţumiţi cu viaţa lor prezentă, cu familia 
lor, cu prietenii lor, cu profesorii lor şi cu deciziile luate. Lipsa de optimism a tinerilor cu privire la viitor 
se asociază cu sentimentul de anxietate pe care îl experimentează aceştia atunci când se află în 
imposibilitatea de a fi activi online. Utilizarea smartphone-urilor la scara largă în rândul populaţiei şi mai 
ales în rândul tinerilor, face posibilă accesarea şi verificarea instantă a mesajelor şi a postărilor pe reţelele 
de socializare. Dorinţa de a te conecta permanent cu ceea ce fac ceilalţi în mediul online poartă numele de 
FoMo (Przybylski & colab., 2013). 

FoMo reprezintă un acronim modern format de la cuvintele Fear of missing out tradus prin frica 
de a rămâne pe dinafară în mediul online, în reţelele sociale sau al oricăror forme de comunicare rapidã. 
Termenul a fost folosit pentru prima dată de către dr. Dan Herman în 2000, în domeniul afacerilor când a 
publicat un articol despre acesta în Journal of Brand Management. Patrick J. McHinnis, un alt expert în 
afaceri și Harvard MBA, a ajutat la utilizarea termenului la mijlocul anilor 2000 pentru decizii de afaceri. 
Termenul FoMo a fost utilizat pentru prima dată în domeniul trăirilor în urmã cu 10 ani, abia în 2011 
când New York Times a publicat un articol despre FoMo în contextul a ceea ce vedem pe social media. 
Acest articol este probabil primul care descrie atitudinea regretabilă corespunzătoare a oamenilor cu 
privire la modul în care au decis să-și petreacă timpul numai după ce au fost postate în postările 
prietenilor lor. De atunci, acronimul FoMo a luat avânt și poate fi găsit aproape peste tot pe internet.  

Apariţia reţelelor sociale şi celorlalte forme de comunicare rapidă precum şi utilizarea 
dezadaptativă a smartphone-urilor, atât ca frecvenţă cât şi ca utilitate, a amplificat posibilitatea de a 
experimenta FoMo (Elhai & colab., 2020). FoMo este deosebit de legat de un angajament media ridicat 
(Oberst & colab., 2017). Raportat la populaţia generală, adolescenţii interacţionează cel mai intens cu 
reţelele de socializare folosindu-le pe scară largă pentru petrecerea timpului liber, comunicarea cu colegii 
şi în ultimul timp pentru învăţarea online, ceea ce îi face cel mai predispuşi fenomenului. FoMo este 
conceptualizat ca „dorinţa de a rămâne permanent conectat cu ceea ce fac ceilalţi în mediul online şi pe 
reţelele de socializare” cei care suferă de acest sindrom simţindu-se îngrijoraţi că alţii se distrează fără ei 
(Przybylski & colab., 2013, p.1841).  
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FoMo acţionează ca o anxietate, prin care cineva este preocupat în mod compulsiv că ar putea 

pierde o oportunitate de interacţiune socială, o experienţă plină de satisfacţii, investiţii profitabile sau alte 
evenimente satisfăcătoare. Studiile (Chung, 2013) confirmă ca aspectul combinaţiei dintre schimbările 
specifice adolescenţei care implică dezvoltarea continua a creierului, sensiblitatea la stimulare, afectarea 
negativă a relaţiei cu părinţii şi caracteristicile unice ale spaţiului cibernetic pot contribui la debutul 
timpuriu al comportamentelor dependente la tineri precum fenomenul FoMo. 

Alte studii arată faptul că nu există diferenţieri de vârstă în ceea ce priveşte persoanele care suferă 
de FoMo. Un studiu (Barry & Wong, 2020) realizat în 2020 pe subiecţi cu vârste cuprinse între 14 şi 47 
de ani a evidenţiat faptul că nu există diferenţe semnificative, pe criteriu de vârstă, în ceea ce priveşte 
simptomele celor care suferă de FoMo. Astfel, cele mai multe persoane care au FOMO se caracterizeazã 
prin stima de sine scăzută, sentimente de singurătate, satifacţie scăzută a eficacităţii şi autonomiei şi 
angajament sporit către social şi media. 

Fenomenul Fomo reprezintă un fenomen real şi actual, care afectează tinerii în zilele noastre şi 
are de-a face cu sentimente de respingere şi excludere. Mai eficient decât să condamnăm sau să pedepsim 
dependenţa tinerilor de internet este să validăm trăirile acestora, să-i ghidăm în a-şi conştientiza emoţiile, 
a se conecta cu sine, cu persoane semnificative şi activităţi sănătoase. 

Bibliografie:  
1. Barry CT, Wong MY. (2020). Fear of missing out (FoMO): A generational phenomenon or an individual 

difference? Journal of Social and Personal Relationships. 37(12): 2952-2966. 
2. Carlisle, KL., Carlisle, RM., Polychronopoulos, GB.,   Goodman-Scott, E., Kirk-Jenkins, A. Exploring internet 

addiction as a process addiction. J. Ment. Health Couns., 38 (2016), pp. 170-182. 
3. Chung, T. (2013). Adolescent substance use: symptoms and course. P.E. Miller (Ed.), Principles of Addiction: 

Comprehensive Addictive Behaviors and Disorders, vol. 1, Elsevier, San Diego, CA (2013), pp. 97-106. 
4. Elhai, J., Yang, H., Fang, J., Bai, X., & Hall, B. (2020). Depression and anxiety symptoms are related to 

problematic smartphone use severity in Chinese young adults: Fear of missing out as a mediator. Addictive 
Behaviors, 101. 

5. Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M., & Chamarro, A. (2017). Negative consequences from heaving 
social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. Journal of Adolescence, 55, 51–60. 

6. Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and 
behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29, 1841–1848. 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Generation%20Z 
https://www.nottherapy.us/2019/03/11/fomo-dr-lauren-mad/ 
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CUM DEPĂȘIM TEAMA DE EȘEC* 

 
Prof. dr. Oana POPA, CJAP Prahova 

 
Uneori ne dorim foarte mult să obținem ceva, dar ne e atât de teamă să nu dăm greș, încat hotărâm 

că mai bine nici nu incercăm. Oare, subconștient, ne subminăm propriile eforturi pentru a evita un eșec? 
Toți am trecut prin așa ceva la un moment dat. Teama de a eșua poate fi imobilizantă - ne determină să nu 
mai facem nimic și, ca urmare, să nu mergem mai departe pentru a ne atinge scopurile. Și, dacă permitem 
fricii să ne oprească din drum, s-ar putea să pierdem oportunități excelente de dezvoltare. Să vedem, 
așadar, ce este frica de eșec, ce o provoacă și cum să o depășim pentru a ne bucura cu adevărat de succes 
în activitate și în viață. 

Teama de eșec. Cauze 

Percepem diferit eșecul, avem definiții diferite, pentru că avem criterii, sisteme de valori și credințe 
diferite. Un eșec al unei persoane poate fi, pentru alta, o foarte bună experiență de învățare. Mulți dintre 
noi se tem să eșueze, cel puțin uneori. Dar teama de eșec (numită și atichifobia/atychiphobia**) se 
concretizează atunci când permitem fricii să ne oprească din a face ceea ce avem de făcut pentru a ne 
apropia de atingerea țintelor noastre. 

Teama de eșec poate avea multe cauze. De exemplu, a avea părinți critici sau nonsuportivi poate 
reprezenta o cauză pentru unele persoane, care, constant subminate sau umilite în copilărie, poartă cu ele 
mai departe, la maturitate, astfel de sentimente negative. Experiența unui eveniment traumatic poate fi, de 
asemenea, o cauză. Dacă, să spunem, cu ani în urmă, la un examen important sau la o prezentare 
importantă, în fața unui grup mare de oameni (de exemplu, pentru obținerea unui job sau pentru o 
promovare) cineva a avut o prestație deloc bună, această experiență, chiar și acum, după ani și ani, ar 
putea fi încă resimțită negativ, astfel încât să blocheze alte inițiative.  

Cum este experimentată frica de eșec 

O persoană care se teme de eșec poate experimenta unele sau toate aceste simptome: 

• reticență în a încerca lucruri noi sau în a se implica în proiecte provocatoare; 
• autosabotaj  (de exemplu, amânare, anxietate excesivă sau incapacitatea de a ține pasul cu 

etapele de parcurs pentru îndeplinirea obiectivelor); 
• stima de sine scăzută sau lipsa de încredere în sine (folosind în mod obișnuit afirmații 

negative precum „Nu voi fi niciodată suficient de bun pentru a obține această 
promovare/acest job” sau „Nu sunt suficient de inteligent pentru a intra în echipa aceasta”); 

 
* Text tradus și adaptat (https://www.mindtools.com/) 
** Atichifobia (atychiphobia) reprezintă frica iraţională de eşec, caracterizată prin inabilitatea de a urmări orice scop care nu 
garantează succesul. Specialiştii o denumesc şi ”anxietate de performanţă”.  
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• perfecționism, alegând să încerce numai acele lucruri pe care știe că le va termina perfect și cu 
succes.  

 Cum putem privi eșecul 

 Este aproape imposibil să treci prin viață fără să experimentezi vreun fel de eșec. Dar oamenii 
care se lasă copleșiți de teama de eșec ajung să fie atât de precauți încât să nu mai acționeze, să nu 
meargă mai departe, practic să nu-și mai trăiască viața. Există însă și o parte bună a lucrurilor: depinde în 
totalitate de noi modul în care alegem să privim eșecul. Noi hotărâm dacă îl privim ca pe „sfârșitul 
lumii”, ca pe o dovadă a inadecvării noastre sau ca pe o incredibilă experiență de învățare care ni se oferă. 
În fiecare eșec putem căuta lecția pe care o avem de învățat: despre cum să evoluăm, despre cum să ne 
ferim să repetăm greșelile făcute. Eșecul ne oprește din drum doar dacă îi permitem! 
 Există o mulțime de oameni de succes care au experimentat eșecuri. De exemplu, Michael 
Jordan, considerat pe scară largă unul dintre cei mai mari jucători de baschet din toate timpurile, a fost 
eliminat din echipa sa din liceu, deoarece antrenorul său de atunci nu credea că are destule abilități. Ce ar 
fi însemnat dacă în acel moment ar fi renunțat la visul său de a juca baschet? 
 De-a lungul vieții, majoritatea dintre noi ne vom împiedica și vom cădea, ni se vor închide uși în 
nas sau vom lua decizii proaste la un moment dat. Dar câte oportunități vom pierde dacă vom lăsa orice 
insucces să ne oprească!  
 Eșecul ne poate spune despre noi lucruri pe care, altfel, poate nu le-am fi aflat: putem să 
descoperim că, de fapt, suntem o persoană puternică, să aflăm care ne sunt adevărații prieteni, să găsim 
motivații neașteptate, surprinzătoare, care să ne îndrume spre succes.  Adeseori, doar după un eșec apar 
perspective noi, interesante, provocatoare. Acceptarea momentului de insucces, alături de valorificarea 
experiențelor de învățare aduse de perspectivele ulterioare acestuia reprezintă cheia succesului.  

 Cum depășim teama de eșec 

 Este important să conștientizăm că, în tot ceea ce facem, există întotdeauna posibilitatea de a da 
greș. A  înfrunta și a  accepta această posibilitate nu reprezintă numai un act de curaj, ci și oportunitatea 
unei vieți mai împlinite, mai plină de satisfacții.  
 Iată câteva modalități de a reduce teama de eșec: 

• Analizați toate potențialele rezultate! Mulți oameni se confruntă cu frica de eșec, deoarece 
se tem de necunoscut. Dacă veți lua în considerare toate rezultatele posibile ale deciziei luate, 
veți elimina teama de necunoscut.  

• Învațați să gândiți pozitiv! Gândirea pozitivă este o modalitate foarte puternică în 
construirea încrederii în sine și în neutralizarea autosabotajului.  

• Vizualizați cel mai rău scenariu! În unele cazuri, cel mai rău scenariu poate fi cu adevărat 
dezastruos, caz în care pare perfect rațional să te temi de eșec. În alte cazuri, totuși, acest cel 
mai rău caz poate să nu fie chiar atât de rău, iar această conștientizare  poate fi de ajutor. 
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• Asigurați-vă că aveți un plan de rezervă!  Dacă vă temeți că veți da greș, un „Plan B” vă 

poate oferi o plasă de siguranță, vă poate ajuta să vă simțiți mai confortabil și mai încrezători 
în a merge mai departe. 

 Cum putem încerca să eliminăm teama de eșec  

 Teama de eșec poate crea disconfort, poate duce la dificultăți în stabilirea obiectivelor, iar 
obiectivele sunt cele care definesc drumul nostru. Fără obiective, nu știm ce destinație avem, către ce ne 
îndreptăm în viață. 
 Mulți experți recomandă vizualizarea, ca un instrument puternic pentru stabilirea obiectivelor. 
Imaginarea modului în care va fi viața după ce ne-am atins obiectivul poate fi un factor motivator 
excelent care să ne ajute să avansăm, să evoluăm. Cu toate acestea, vizualizarea ar putea produce și 
rezultate opuse în cazul persoanelor care se tem de eșec, pentru că aceștia ar putea vizualiza un tablou nu 
tocmai roz, o imagine negativă care să le accentueze temerile. În acest caz, ce e de făcut? O soluție ar fi 
stabilirea câtorva obiective mici, adică nu copleșitoare, extrem de importante sau extrem de solicitante. 
Aceste obiective mici, atinse unul după altul, se constituie într-un șir de mici victorii, menite să sporească 
încrederea. Se recomandă să fie privite ca niște pași către un obiectiv mai mare, către obiectivul final. 
Făcând pas după pas, ne menținem în mișcare, vom merge numai înainte, vom progresa, fără ca gândul la 
ținta finală să ne copleșească.* 
 În concluzie: 

• Mulți dintre noi, măcar uneori, ne temem de eșec. Dar nu trebuie să lăsăm frica să ne oprească 
din drumul către ceea ce ne dorim. 

• Teama de eșec poate avea mai multe cauze: de la evenimentele din copilărie la greșelile pe 
care le-am făcut în viața de adult.  

• Este important să ne dăm seama că avem întotdeauna de ales: putem alege să ne fie frică sau 
putem alege să nu ne fie. 

• Dacă aveți un obiectiv, dar vă temeți că veți da greș, apropiați-vă de ceea ce v-ați propus prin 
stabilirea unor obiective mai mici, care vă vor ajuta să vă construiți și apoi să vă consolidați 
încrederea. Explorați și evaluați în mod rațional toate rezultatele posibile și dezvoltați planuri 
alternative. Exersați gândirea pozitivă. Mergând înainte, încet, dar constant, veți începe să 
depășiți frica. 

 
Bibliografie: 
***MindTools, https://www.mindtools.com/, Overcoming Fear of Failure. Facing Your Fear of Moving Forward 
https://www.mindtools.com/pages/article/fear-of-failure.htm 

 
* Uneori, teama de eșec poate fi un simptom al unei afecțiuni mai grave. Gândirea negativă poate provoca probleme de sănătate 
mintală. Deși s-a dovedit că aceste tehnici au un efect pozitiv asupra reducerii stresului, ele sunt doar orientative. Este nevoie de 
sfatul unor profesioniști din domeniul sănătății dacă există îngrijorări cu privire la afecțiunile conexe sau dacă gândurile 
negative cauzează stări negative semnificative sau persistente.  
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IMPORTANȚA JOCULUI  ÎN CONSILIEREA ȘCOLARĂ 
 

Prof. consilier școlar Gabriela MISTREANU  
CIAP Grădinița nr. 40/ Grădinița „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești 

 
Jocul reprezintă o modalitate de intervenţie ce poate fi folosită cu succes atât de către 

psihologi/psihoterapeuţi, cât şi de către cadrele didactice, atât în scopul corectării unor tulburări 
emoţionale de intensitate mică sau medie, cât şi pentru prevenirea apariţiei acestora. 

Jocul stimulează copilul pe mai multe planuri: senzorio-motor, intelectual, social, creativ, al 
conştiinţei de sine, moral şi chiar terapeutic.   

                                        

                 
Sursa foto https://miculrinocer.ro/beneficiile-jocului-cu-papusi/ 

https://www.kidsreview.ru/tyumen/catalog/art-premera-shkola-akterskogo-masterstva-dlya-detey-ot-3-let-pri-teatre-premera-tyumen 
 

Rolul jocului:                                 
• copilul îşi satisface nevoia de activitate, de acţionare asupra obiectelor şi de transpunere în 

situaţii diferite;  
• copilul descoperă lumea prin intermediul jocului; 
• se câştigă anumite deprinderi fizice, cognitive şi sociale; 
• copilul experimentează anumite acţiuni, care ulterior vor fi combinate cu alte deprinderi mai 

complexe; 
• exersează diferite comportamente (in)dezirabile social; 
• exprimă emoții din cele mai diverse ca și modalitate și  intensitate; 
• dezvoltă capacitatea de rezolvare de probleme și de luare a deciziilor. 
 

În observarea jocului copilului, trebuie evidențiate o serie de elemente (Oaklander, 2015) : 
• Cum se joacă el, cum se apropie de materiale, pe care le alege, pe care le respinge?  
• Care este stilul său general de joacă? Este organizat sau dezorganizat?  
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• Care este pattern-ul (stilul) său de joacă?  
• Care este conținutul jocului în sine? Se joacă el după anumite teme? Cum se manifestă 

agresiunea? Îngrijorarea? Există o seamă de accidente de mașini, de avioane etc?  
• Realizează el un bun contact cu sine și cu jocul când se joacă? Realizează contact cu obiectele? 
 
Tipuri de joc (utilizate pentru impactul lor terapeutic) 

1. Jocul cu marionete – Prin jocul cu păpuși sau marionete, copilul beneficiază de o serie întreagă 
de experiențe formative, iar consilierul urmărește ca obiective (Geldard &Co, 2013): 
• Explorarea  soluțiilor cât mai diverse la probleme  
• Dezvoltarea  capacității de înțelegere a evenimentelor  și de empatizare cu alte persoane 
• Dobândirea controlului asupra unor probleme și evenimente 
• Dezvoltarea abilităților de comunicare și a competențelor sociale 
! Se pot iniția schimbări dacă terapeutul/consilierul intervine în spectacol, ajutându-l pe copil 
să-și exprime și înțeleagă temerile, problemele și să le rezolve. 
 

2. Jocul imaginativ de rol – în acest joc, copilul este actor, iar obiectele din jur devin simbolul 
altor lucruri absente. Absența sau imaturitatea acestui joc între 3 și 5 ani, atunci când prezența 
lui este naturală, poate semnifica tulburări profunde de tipul celor din spectrul autist sau 
întârzieri în dezvoltarea cognitivă, dar poate fi un indiciu și pentru o eventuală traumă 
emoțională care inhibă copilul sau lipsa unui mediu stimulativ care să-i ofere cadrul manifestării 
lui.  

Obiectivele  jocului imaginativ sunt (Geldard &Co, 2013):  

• Ajutarea copilului să-și exteriorizeze emoțiile, dorințele, fanteziile, temerile; 
• Eliberarea cathartică de durere emoțională; 
• Ajutarea copilului să exerseze comportamente noi; 
• Oferirea ocaziei de a-și consolida conceptul de sine; 
• Ajutarea copilului să-și îmbunătățească capacitățile de comunicare. 
 

3. Jocul cu tava cu nisip – folosit cu copiii de peste 5 ani, acest tip de joc este foarte agreat de 
copii pentru că este o activitate practică, implică și mișcarea și mai ales imaginația lor. Este o 
activitate cu final deschis deoarece îi permite copilului să exploreze orice posibilitate în limitele 
propriei fantezii. Prin intermediul  acestui joc, copilul reușește  (Geldard &Co, 2013): 
• Să exploreze evenimente și să creeze propria viziune asupra acestora; 
• Să exteriorizeze aspectele care nu sunt acceptabile pentru el; 
• Să aibă un sentiment de putere prin intermediul exprimării fizice;  
• Să găsească soluții la probleme. 
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4. Jocul cu animalele de jucărie – independentă sau în asociere cu jocul cu tava cu nisip, 

utilizarea animalelor de jucărie este foarte utilă în încurajarea copilului să-și spună povestea din 
perspectiva relațiilor importante din viața sa. Jocul cu animale este util pentru copiii de peste 7 
ani, când aceștia au capacitatea cognitivă de a  înțelege și a utiliza tehnicile proiective. Alegând 
un animal care-i seamănă, nu atât din punct de vedere fizic, cât al personalității și al 
caracteristicilor emoționale și comportamentale, copilul este apoi încurajat să aleagă animale 
care seamănă cu membrii familiei sale. Deoarece procesul este proiectiv, copilul va face 
conexiuni între relațiile și comportamentele din grupul de animale, pe de o parte, și cele din 
propria familie, pe de altă parte (Geldard &Co, 2013).  

 
Lucrând ca profesor consilier în special cu preșcolari, utilizez foarte mult jocul în activitatea mea. 

În rândurile ce urmează voi prezenta pe scurt un caz în care jocul a constituit elementul cheie în 
rezolvarea unor dificultăți emoționale cu efecte în planul comunicării și adaptării sociale. (Numele 
copilului nu este cel real). 

Sara este o fetiță de  5 ani, nou înscrisă la grădiniță. Vine împreună cu mama, o persoană 
voluntară, vorbăreață, cu o evidentă atitudine dominatoare. Sara nu vorbește nimic, acceptă totuși să mă 
asculte și chiar zâmbește la încercările mele de joc cu plușuri din cabinet. Mama declară că fetița e foarte 
cuminte la grădiniță, deși nu interacționează cu ceilalți copii, preferând să stea în preajma doamnei 
educatoare. Și acasă este liniștită, preferă activitățile mai degrabă statice, deși îi place să cânte și să 
danseze. Problema evidențiată de mamă este că fetița refuză să vorbească cu alte persoane în afara celor 
din familie, iar comportamentul ei este extrem de reținut și timid. Mama nu poate evidenția un posibil 
eveniment traumatic din trecut, care să justifice temerile fetei față de străini, dar remarcă faptul că și tatăl 
fetei este o fire extrem de reținută și retrasă, introvertă, care vorbește extrem de puțin.  

Sara a înregistrat progrese după primele două ședințe de consiliere (Mama declara bucuroasă că 
vorbise pentru prima dată la grădiniță). În aceste prime ședințe primordiale au fost, din partea 
consilierului, acceptarea refuzului de a vorbi și atitudinea deschisă și răbdătoare. „Ignorând“ aparent lipsa 
ei de reacție, am inițiat jocuri, desene, colaje, am adus jucării de pluș cu care vorbeam astfel încât să-i 
trezesc interesul. Pe parcurs, am urmărit ca obiective psihopedagogice dezvoltarea încrederii în sine, 
dezvoltarea socio-emoțională (autoreglarea emoțională, abilități de comunicare asertivă, de 
mMariagement al conflictului și de reducere a manifestărilor anxioase) tot prin jocuri și activități relaxate, 
fără nicio impunere sau presiune. Sara s-a simțit sigură și liniștită și a ieșit ușor din „globul de sticlă“ în 
acre singură se închisese. În primul an ne-am întâlnit aproape un semestru, săptămânal, iar pe parcursul 
celui de-al doilea an de grădiniță, am avut întâlniri sporadic, de monitorizare. Acum Sara este o fetiță de 
clasa a V a la fel de conștiincioasă și performantă la învățătură, dar mai puțin temătoare și anxioasă. Își 
exprimă într-un mod asertiv nevoile și dorințele, reușește să depășească frustrările fără (prea multe) 
comportamente neadecvate, se comportă ca o preadolescentă tipică. O mare parte din timpul consilierii   
l-am acordat părinților, pentru a-i ajuta să conștientizeze nevoile fetiței și importanța unei comunicări 
eficiente, fără așteptări nerealiste sau idealuri nepotrivite. 
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Ei au ajuns să o cunoască pe Sara cea adevărată, nu pe Sara cea ideală, așa cum o visau. Mama ei 

a înțeles că poate niciodată nu va fi la fel de volubilă și îndrăzneață ca ea, dar a acceptat acest fapt și a 
învățat să-și iubească fata așa cum e ea.  

Principala modalitate prin care am reușit inițial să mă apropii de Sara și apoi să comunicăm (la 
început nonverbal, apoi și verbal) a fost jocul. Jocul de rol, jocul cu marionete, cu păpuși, dramatizarea, 
jocuri senzoriale (cu plastilină, cu tava cu nisip). Toate aceste modalități, pe lângă completarea de fișe de 
lucru,  desenul sau exerciții de reflecție, de autocunoaștere, au creat o relație de încredere și un cadru 
suficient de sigur emoțional pentru a o  ajuta pe Sara să-și cunoască și valorifice potențialul și să se 
adapteze cerințelor școlare și sociale.  

Jocul, cu multiplele lui  valențe formative, rămâne una dintre principalele modalități de 
consiliere/terapie specifice vârstei preșcolare, dar care se poate adapta cu succes la orice vârstă.  
 

Bibliografie:  
Geldard, K.,  Geldard, D. & Yin Foo, R. (2013).  Consilierea copiilor – O introducere practică. Iași: Ed. Polirom.  
Oaklander, V. (2015). Ferestre către copiii noștri – Gestalt-terapie pentru copii și adolescenți. București: Ed. 
Herald. 
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MANAGEMENT EMOȚIONAL 

PENTRU UN COMPORTAMENT ADECVAT 
 

Prof. consilier școlar Elena-Alina MĂLDĂRĂȘANU  
CJAP,  Școala Gimnazială Sfântul Vasile Ploiești 
Prof. consilier școlar Gabriela Magdalena POPA 
C.J.R.A.E PRAHOVA 

 
Emoțiile sunt o parte a manifestărilor afective, care se impun în mod automat în cursul adaptării și 

care generează experiența subiectivă a plăcerii și a suferinței. Se prezintă sub forma unor constelații de 
răspunsuri, care implică concomitent nivelurile motivațional - comportamentale, facial - expresive și 
fiziologic - vegetative ale funcționării individului. 

 

 
 
La ce se referă fiecare dimensiune? 
Reziliență = cât de repede îți revii în urma unei schimbări, adversități; 
Perspectiva = cât de capabil ești să susții emoții pozitive fără un ajutor extern așteptat; 
Intuiție socială = cât de pregătit ești să preiei semnale; 
Conștiință de sine = cât de bine îți percepi senzațiile corporale care îți reflectă emoțiile; 
Sensibilitatea la context = cât de bun ești în a-ți regla răspunsurile emoționale în contextul în care te 

afli; 
Atenția = cât de ascuțită, de clară, de consecventă este concentrarea în general. 
Să vedem în continuare cum se îmbină aceste dimensiuni ale Stilului Emoțional, pe care probabil că 

unii dintre noi le-am conștientizat, cu principalele trăsături emoționale pe care cu toții le cunoaștem. Astfel: 

• Impulsiv – este o combinație de Atenție lipsită de concentrare și Conștiință de Sine scăzută; 
• Răbdător – este o combinație între Conștiință de Sine la un nivel ridicat și de Sensibilitate mare 

la Context; 
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• Timid – este o combinație Reziliență scăzută, în sensul de a fi încet în Recuperare și a avea o 
Sensibilitate la Context scăzută; 

• Anxios – este o combinație între Reziliență scăzută (a fi încet în recuperare), Perspectivă 
negativă, niveluri ridicate ale Conștiinței de Sine și o Atenție scăzută (lipsă de 
concentrare); 

• Optimist – o combinație între o Reziliență ridicată (a fi rapid în recuperare) și a avea o 
Perspectivă pozitivă; 

• Nefericit cronic – o combinație între Reziliență scăzută (a fi încet în recuperare) și a avea o 
Perspectivă negativă. 

Abilitatea de a-și reveni după o perioadă de stres, după situații care îi pun la încercare sau îi 
provoacă este ceva ce se dezvoltă şi se învață ca urmare a interacţiunii cu ceilalţi şi cu mediul. Cercetările 
arată că nu doar încrederea în sine, stima de sine pozitivă, determinarea sau puterea interioară sunt cele 
care îi fac pe copii să depăşească obstacole dificile ci, mai degrabă, prezența şi încrederea dată de cel 
puţin o persoană semnificativă în viața lor. 

SUGESTII: 
• să îi ajutăm să găsească singuri soluții; 
• să avem respect pentru fiecare emoție; 
• să le predăm lecția curajului; 
• să îi învățăm să vadă și partea pozitivă a perioadei negative; 
• să le întărim sentimentul de competență; 
• să le fim modele de urmat. 

 
Exemple de jocuri & exerciții  pentru sănătate emoțională 
Ne propunem să ghidăm copiii și adolescenții spre creșterea gradului de conștientizare a reacțiilor și 

trăirilor personale, creșterea gradului de echilibru emoțional, creșterea stimei de sine și stimularea unui 
comportament adecvat. 

 
Ce emoție te scoate la tablă? 
Pasul 1. Rugăm pe fiecare participant să aibe la îndemână o coală albă și o culoare (culoarea este la 

alegere) și să noteze pe aceasta numele unui coleg și o emoție.  
Pasul 2. Solicităm participanților pe rând să învârtă roata „Ce emoție te scoate la tablă?” și să descrie 

o situație în care emoția indicată de roată s-a manifestat (Cum s-a văzut emoția în exterior? Dar în interior? 
Cum am reacționat?).  

Pasul 3. Să identifice o diferență între emoția rezultată la roată și cea scrisă pe coală. 
Pasul 4. Să predea ”ștafeta” următorului participant arătând numele colegului scris pe coală. 

Următorii elevi vor fi atenți să aleagă dintre elevii restanți. 
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Abonament de sănătate emoțională   

Pasul 1. Împărțim elevii în breakout rooms (câte 3-4). Unul dintre elevii din grupul mic își va lipi 
pe frunte o etichetă dintre următoarele (eticheta și elevul vor fi aleși de comun acord): timid, mincinos, 
arogant, chiulangiu, încăpățânat, morocănos, amuzant, charmant, obraznic, „Gică Contra”, popular etc).  

Pasul 2. Propunem o temă de discuție de 10 minute. Fiecare va comunica și se va purta cu colegul, 
în funcție de eticheta de pe frunte.  

Pasul 3. Reunim grupul mare, iar cei care au purtat etichetele sunt rugați să spună cum s-au simțit, 
deci să identifice emoția, să conecteze acea emoție cu partea viscerală internă - 
https://learningapps.org/display?v=p1c4ocve221  

Pasul 4. Conducem discuția în următoarele direcții: 
• Cum credeți că se simte cu o etichetă în frunte?  
• Cum ai fost influențat de eticheta pe care ai simțit că ți-au atribuit-o?  
• În ce fel ți-a influențat eticheta părerea despre tine? 
• Care este modul în care prejudecata unei alte persoane ți-a schimbat imaginea de sine? 

 
NU ȘTII TOT 

Pasul 1. Propunem participanților să scrie pe o coală albă un exemplu de incident neplăcut/ de 
neînțelegere în clasă, să scrie emoția nonverbală a uneia dintre persoanele direct sau indirect implicate în 
acea situație. Exemplu: reacția agresivă (s-a uitat urât la el și l-a împins) a unui coleg asupra lui Ionel. Ionel 
s-a înfuriat.  

Pasul 2. Vor fi dezbătute exemplele aduse de elevi. Elevii neimplicați în incident vor spune ceea 
ce știu despre incidentul exemplificat în timp ce protagoniștii sau alți „buni cunoscători” ai acelei situații 
vor spune „nu știi tot” colegului/colegilor care a/au dat exemplul și vor aduce o informație „plus” în 
legătură cu starea emoțională și/sau relațională  existență între aceștia dinaintea sau din timpul 
momentului tensionat.  

 
Întrebările sunt ca niște undițe 

Pasul 1. Împărțim grupul în patru echipe. Cerem fiecărei echipe să aleagă un cartonaș de la 1 la 4 
pe care sunt descrise anumite întâmplări/situații. De asemenea, fiecare echipă trebuie să aleagă un coleg 
care va juca rolul „atotștiutorului” (cel care va știi întreaga variantă a scenei), urmând ca echipa să 
completeze desfășurarea întregii scene punând întrebări colegului ales.  

Pasul 2. Colegul ales va scrie pe o coală întrebările puse. 
Pasul 3. Se vor confrunta variantele de răspuns cu cea existentă. Dacă varianta de răspuns 

corespunde cu cea a „atocunoscătorului” atunci acesta din urmă va spune echipei că întrebările au fost 
potrivite. Viceversa: va spune echipei că întrebările nu au surprins ceea ce trebuia și că trebuie să 
formuleze/reformuleze o întrebare. 
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FACILITAREA ADAPTĂRII COPIILOR LA MEDIUL ŞCOLAR 
Program de consiliere pentru părinţii elevilor cu vulnerabilităţi 

 
Profesor consilier şcolar, Gradul I: Gabriela Magdalena POPA 

C.J.R.A.E PRAHOVA 
 

SCOPUL: Acest program de consiliere adresat părinţilor îşi propune sprijinirea socio-emoţională a 
părinţilor în vederea adaptării optime a elevilor la mediul şcolar, prin metodele şi tehnicile interactive 
specifice de lucru cu adulţii. 
OBIECTIVE GENERALE: 

1. Educaţia adulţilor în vederea conştientizării nevoilor de baza ale copiilor. 
2. Dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi în practicile parentale, pentru prevenirea/ameliorarea 

unor situaţii problematice. 
3. Integrarea socio-emoţională a elevilor cu vulnerabilităţi (etnici, migranţi, elevi cu CES, venituri 

sub medie). 
Structura: 6 sesiuni, 60 minute/sesiune. 
Număr de participanţi: 10-15; 
Sesiunea 1: 
Scop: Autocunoaştere şi intercunoaştere. 
Tema: Cine sunt eu…cine esti tu… 
1. Invitaţi părinţii să se prezinte unul altuia şi fiecare să spună ceva despe sine şi copiii săi. Această primă 
şedinţă se denumeşte "spartul gheţii" pentru că asigură intercunoaşterea şi deschide posibilitatea 
colaborării. 
2. Părinţii sunt invitați să formuleze o serie de impresii şi întrebări. 
3. Au loc discuţii între părinţi, pe perechi şi grupuri mici, pentru a analiza soluții la problemele educative 
din experienţa personală. 
4. Analiza în grup lărgit a soluțiilor găsite pe grupuri mici. Pentru valorizarea părinţilor care participă la 
discuţie este bine ca ideile lor să fie scrise şi chiar din ele să se elaboreze materiale de sprijin pentru 
activităţi viitoare. 

• Observarea comportamentelor (învăţare, comunicare etc.); reacțiile părinţilor; reacțiile copiilor; 
contextul/mediul. 

• Evaluarea comportamentelor, contextului, de către fiecare dintre părinţi, apoi discuția asupra 
acestei evaluări a fiecărui participant cu ceilalți părinţi ai grupului (schimb de valori educative). 

• Alegerea celei mai potrivite intervenții educative pentru fiecare părinte. 
• Evaluarea acestei alegeri de către ceilalți părinţi ai grupului în cadrul unui brainstorming 

(schimburi între părinţi la nivelul intervenţiei educative şi antrenarea achizițiilor de abilități 
educative, în special pentru părinţii cu copii aflați în situații dificile). 
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5. Analiza în grupul mare a intervențiilor propuse de părinţi. 
6. Distribuirea de broșuri, pliante, informaţii scrise. Acestea pot fi produse anterior de formatori sau 
realizate de părinţi ca temă pentru acasă, sau pot fi rezultatul ședinţei respective. Putem recomada 
lucrarea românească “Consilierea familială“ (2001, Şoitu, Vrășmaş, Păun) unde există o varietate de 
broşuri utile transmiterii informaţiilor necesare pentru părinţi. 
În final cereţi părinţilor să noteze pe post-it aşteptările pe care le au de la aceste întrevederi.Toate notiţele 
vor fi aşezate la loc vizibil şi citite participanţilor. 
Sesiunea 2. 
Timp necesar: 60 minute 
Materiale necesare: coli, instrumente de scris. 
Scop: Conştientizarea de către părinţi a rolului educaţiei în formarea personalităţii armonioase a tinerilor. 
Tema: “A fi sau a nu fi educat” 
La începutul sesiunii se reamintesc temele şi concluziile desprinse anterior din discuţii şi se anunţă tema 
de discuţie a prezentei sesiuni. Se prezintă părinţilor maxime celebre cu privire la importanţa educaţiei şi 
se discută mai intâi pe perechi, apoi în grupul lărgit. (Ex. Cum ar fi viaţa dvs. dacă nu ar exista şcoala?) 
În partea a doua se împarte grupul de părinţi în 4 subgrupuri şi se propune discutarea unor studii de caz 
privitoare la continuarea studiilor, abandonul şcolar, insuccesul școlar etc. 
Studii de caz: 
I. Învăţătoarea clasei se confruntă cu următoarea problemă: unul dintre elevi lipsește mult de la școală 
pe motiv că este bolnav; acesta acuză dureri de cap și de stomac. Învăţătoarea a observat 
că elevul lipseste în special atunci când trebuie să fie ascultat sau când are teste. Din discuțiile cu mama 
copilului a reieșit că aceasta face rost de motivări medicale pentru copil, chiar dacă acesta nu este 
bolnav. Ceilalţi colegi i-au spus învăţătoarei că, atunci când nu vine la scoală, colegul lor se joacă pe 
stradă. După discuţii serioase cu mama copilului aceasta a motivat că ea nu are ce face atunci când 
copilul nu dorește să vină la scoală. 
II. Învăţătoarea clasei a sesizat de fiecare dată abaterile disciplinare ale unui elev părinţilor acestuia, 
dar a constat că părinţii sunt agresivi cu copilul acasă, acesta venind lovit la scoală. Învăţătoarea a 
încercat de mai multe ori să discute cu părinţii, explicându-le că problema nu trebuie rezolvată prin 
agresivitate, dar aceștia declară doar verbal că nu îl vor mai agresa pe copil, menţinând metodele de 
coerciţie. În timp, relaţia dintre învăţătoare şi elev a devenit tensionată, copilul nu mai are încredere în 
aceasta și nu dorește să colaboreze cu ea, manifestând un comportament indisciplinat. 
III. Ionuţ este copil în clasa a IV-a, iar acesta lipsește de 4 zile de la scoală. Învăţătoarea îi întreabă pe 
ceilalţi copii despre Ionuţ, dar aceștia nu spun nimic. În pauză, colega de bancă a lui Ionuţ îi spune 
învăţătoarei că acesta nu poate veni la scoală prin zăpadă, deoarece ceilalţi copii râd de încălțămintea 
lui care este ruptă. 

• Ce aţi face dacă aţi fi învăţătoarea acestei clase? 
• Cum consideraţi că ar trebui să se implice şcoala în soluţionarea situaţiilor de etichetare între elevi 

în mediul şcolar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Ce măsuri ar trebui să ia şcoala pentru a evita pe viitor absenteismul copiilor datorat lipsei de 
resurse? 

IV. Andrei, elev în clasa a IV-a, este frecvent agresiv cu colegii lui. Acesta provine dintr-o familie cu 
părinţi separaţi, tatăl fiind plecat din ţară, iar învăţătoarea nu a cunoscut-o până în prezent pe mama lui 
Andrei. Părinţii celorlalţi elevi sunt nemulţumiţi de faptul că Andrei îi agresează pe ceilalţi elevi și îi 
solicită învăţătoarei să ia măsuri în vederea mutării elevului din scoală. 
-Ce aţi face dacă aţi fi în locul învăţătoarei? 
-Au dreptul ceilalţi părinţi să solicite mutarea lui Andrei din școală? 
-Ce măsuri ar trebui să ia şcoala împotriva părinţilor care refuză colaborarea în interesul copilului? 
-Cum ar trebui să relaţioneze şcoala cu părinţii care solicită mutarea din scoală a elevilor indisciplinaţi? 
Propunatorul notează în final opiniile generale şi asigură corelaţia între adaptarea şcolară şi contribuţia 
părinţilor. 
Finalul aparţine concluziilor şi evaluărilor făcute de părinți. 
Sesiunea 3. 
Grup participant: părinţi 
Timp necesar: 50 minute/ Materiale necesare: coli, instrumente de scris. 
Scop: Dezvoltarea capacităţilor de comunicare ale părinţilor cu copiii. 
Tema: Invitaţie la dialog 
După primele trei sesiuni se consideră că părinţii se cunosc acum între ei, cunosc particularităţile vârstei, 
precum şi importanţa educaţiei în viața fiecărui om. În această sesiune, după ce s-au reamintit 
participanţilor achiziţiile anterioare se prezintă tematica referitoare la comunicare în general şi specificul 
ei în relaţia părinte-copil. Se prezintă câteva elemente de comunicare asertivă, precum şi conştientizarea 
posibilelor bariere prin aplicaţia “Cursa cu obstacole”. Pe baza unui scurt brainstorming veţi identifica 
împreună cu părinţii posibile bariere de comunicare între ei şi copiii lor. Acestea (maxim 8) vor fi scrise  
pe foi de hârtie care vor fi lipite pe diverse obiecte din clasă (scaune, articole de îmbrăcăminte, bănci, 
creioane etc.). 
Aceste obiecte vor fi amplasate de-a lungul traseului şi vor constitui obstacolele cursei. 
Veţi explica părinţilor că aplicaţia nu urmărește neapărat terminarea cursei. Important este ca participanţii 
să se implice cât mai mult în joc pentru a îngreuna sarcina ghidului. 
Părintele „orb” trebuie să fie singurul prezent în spaţiul cursei. Este o regulă foarte importantă care 
trebuie respectată tot timpul jocului. Nici măcar ghidul nu are voie să se apropie de cel pe care îl îndrumă. 
După încheierea aplicaţiei veţi solicita părinţilor care au jucat rolul de „orb” să descrie cum s-au simţit în 
timpul exerciţiului. Împreună cu ceilalţi participanţi veţi relaţiona situaţia acestuia cu situaţia reală în care 
se află un copil, „asaltat” cu sugestii, propuneri, rugăminţi, sfaturi, ordine, îndemnuri de către părinţi, 
prieteni, profesori, rude etc. 

• În situaţia reală care credeţi că este „ghidul” copilului dvs.? 
• Este ghidul potrivit? 
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• Credeţi că acest exerciţiu vă va ajuta să vedeţi comunicarea cu copiii dvs. dintr-un alt punct de 
vedere? 

• Care credeţi că sunt barierele reale în comunicarea cu copilul dvs.? 
• Aţi apela la un specialist în cazul în care v-aţi simţi depăşit de situaţie? 

Încercaţi să atrageţi în discuţii cât mai mulţi participanţi. Nu vă exprimaţi propria opinie în legătură cu 
răspunsurile participanţilor. Descurajaţi critica. Fiecare are dreptul să-şi spună propria opinie fără a fi 
judecat. 
Sesiunea 4 
Grup participant: părinţi 
Timp necesar: 60 minute/ Materiale necesare: coli, instrumente de scris. 
Scop: Conştientizarea posibilităţilor de management al conflictelor  
Tema: Conflictul - parte firească a vieţii 
Sesiunea curentă începe cu o trecere în revistă a interacţiunilor anterioare. În prima parte a acestui 
exerciţiu veţi realiza un brainstorming cu toţi participanţii care va avea ca scop identificarea principalele 
cauze care generează conflictele care apar în mediul familial. Odată identificate aceste cauze, vor fi scrise 
pe o foaie de flipchart/tablă. În grupuri de câte patru, participanţii vor avea sarcina ca, pe baza a una sau 
mai multe cauze din cele identificate (la alegere) să construiască două scenarii: unul care să surprindă o 
situaţie concretă în care cauza aleasă este eliminată şi să evidenţieze modalităţile prin care au făcut acest 
lucru şi altul în care cauza aleasă nu este eliminată şi să expună eventualele consecinţe. Cele două scenarii 
vor fi prezentate de un membru al grupului. 
Scopul acestui exerciţiu este ca părinţii să identifice multitudinea de cauze care pot genera conflicte în 
familie, acceptând existenţa unor cauze superficiale care pot fi eliminate fără a dezvolta stări conflictuale 
intense. De asemenea, părinţii vor fi atenţionaţi asupra pericolului pe care îl reprezintă cauzele aparent 
eliminate, care în timp produc acumulări de tensiune cu reacţii explozive ulterioare. 
Veţi explica părinţilor că aplicaţia nu urmăreşe doar surprinderea şi descrierea cauzelor generale de 
conflict, ci prezentarea unei situaţii concrete, punctuale, de viaţă. De exemplu: o seară în familie - 
părinţii, bunicul şi cei doi copii sunt la masă şi se iscă un conflict dintr-un motiv aparent banal. 
După încheierea exerciţiului veţi pune întrebări pentru realizarea retenției. 
Încercaţi să atrageţi în discuţii cât mai mulţi participanţi. Nu vă exprimaţi propria opinie în legătură cu 
răspunsul. 
După o scurtă pauză prezentaţi părinţilor materialul pregătit cu noțiuni teoretice privind conflictul și 
managementul conflictului. În finalul sesiunii cereţi participanţilor listarea concluziilor pe un post-it şi 
afişarea lor pe tablă 
Sesiunea 5. 
Grup participant: Părinţi grupaţi câte 3 - 4 
Timp: 50 minute/Materiale necesare: coli, instrumente de scris 
Scop: Abilitarea părinţilor - gestionarea situaţiilor de criză prin mesaje adecvate 
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Tema: Mesaje de tip eu 
La începutul acestei sesiuni reamintiți părinţilor temele şi aspectele derulate pâna în acest moment şi 
accentuaţi mai cu seamă ultima temă, despre conflicte pentru a face trecerea la tematica sesiunii prezente. 
Conflictele au ca punct de plecare o comunicare defectuoasă, de accea se propune exersarea comunicării 
prin mesaje de tip eu. Distribuiţi anexa cu mesajele tip „Eu” şi câte un exemplu de formulare. Explicaţi-le  
părinţilor că sarcina lor este să formuleze mesaje după exemplul dat, pentru diverse situaţii de conflict cu 
copiii. Au la dispoziţie 10 minute. Reprezentantul grupei va expune celorlalţi exemplele lor. 
Părinţii vor putea învăţa să personalizeze discuţia, să se implice afectiv când comunică cu copilul. Veţi 
explica părinţilor că formulările trebuie să fie adaptate relaţiei concrete dintre ei şi copiii lor. Părinţilor li 
se va sugera, înainte de începerea aplicaţiei, să evite cuvinte ca: niciodată şi întotdeauna. 
După încheierea aplicaţiei veţi pune întrebări pentru realizarea transferului de cunoştințe. 
Încercaţi să atrageţi în discuţii cât mai mulţi participanţi. Nu vă exprimaţi propria opinie în legătură cu 
răspunsurile participanţilor. Descurajaţi critica. Fiecare are dreptul să-şi spună propria opinie fără a fi 
judecat. 
Este foarte important ca părinţii să conştientizeze că scopul exerciţiului este ca ei să înţeleagă că, în cele  
mai multe situaţii, un mesaj generator de tensiune poate fi evitat printr-o reformulare. Astfel, printr-un 
efort redus pot fi evitate situaţii conflictuale. 
Sesiunea 6 
Grup participant: părinţi împărţiţi în grupe de 3 – 4 
Timp necesar: 50 minute 
Materiale necesare: coli, instrumente de scris 
Scop: Consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor învăţate 
Tema: Meseria de părinte - o provocare a viitorului 
Ultima sesiune trece în revistă toate aspectele discutate şi importanţa lor pentru sprijinirea elevilor în faţa 
provocărilor mediului şcolar. 
Pentru a marca într-un mod festiv finalul programului, elevii părinţilor implicaţi prezintă sceneta “O 
familie fericită” pe baza căreia se vor cere grupelor de părinţi să noteze aspecte prezentate anterior. 
Reprezentanţii grupurilor vor prezenta în faţa tuturor însemnările. Înmânaţi părinţilor diploma de 
participare şi felicitaţi-i pentru participarea active. 
 
Bibliografie: 
Vrășmaş, E. (2002). Consilierea şi educaţia părinţilor. Bucureşti: Ed. Aramis. 
Vrășmaș, E. (2004). Introducere în educația cerințelor speciale. Bucureşti: Ed. Credis.  
Vrășmaș, E. (2008). Intervenția socioeducațională ca sprijin pentru părinți. Bucureşti: Ed. Aramis. 
Vrășmaș, T. (2004). Școala și educația pentru toți. Bucureşti: Ed. Miniped. 
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Secțiunea II 

Psihologia ... 
pe înțelesul elevilor 
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RELAȚIA CU SINE 
 

Darius GRANCEA, elev clasa a X-a, 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești 

 
Îndrumător: prof.consilier şcolar Adriana Melania NEDELCU, CJRAE Prahova 

Profesor Psihologie-Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești 
 
 

Întrebând oamenii care este cea mai importantă relație din viața lor, majoritatea vor răspunde: cea 
cu mama/tata, cu soțul/soția, cu iubitul/iubita, cu cei mai buni prieteni, cu fiul/fiica, etc. Îți înșiră cele mai 
importante persoane din viața lor, dar în același timp răspund greșit la întrebare. 

Ce trebuie noi să reținem este faptul că asta nu este o părere personală. Nu spun eu că cea mai 
importantă relație din viața unui om este cea cu sine, acest lucru fiind un adevăr general valabil de care ar 
trebui să fie conștienți toți oamenii. 

„Cea mai mare descoperire a generației mele este aceea că ființele umane își pot schimba viața 
modificându-și atitudinile mentale”-William James. 

Chit că ai mai auzit acest lucru sau nu, este vital să știi că toată această lume și toată viața ta se 
învârte în jurul modului în care te raportezi la tine și al modului cum gândești, de la lucrurile importante 
până la cele mărunte. 

Știai că această lume în care trăim cu toții, deși pare una singură, este multiplicată de circa 7 
miliarde de ori? Asta pentru că fiecare om vede lumea într-un mod diferit. Mai complex spus, fiecare om 
are o relație cu sine mai bună sau mai puțin bună, iar calitatea vieții lui și a acestei lumi nu este decât 
rezultatul relației sale cu propria persoană. De aceea pentru unii oameni lumea este un loc minunat plin 
de oportunități, iar pentru alții un jihad fără sens unde totul merge prost. 

„De multe ori nu poți controla împrejurimile, dar mereu vei putea să îți controlezi propriile 
gânduri”, Charles Popplestone. 

Imaginează-ți că stai în fața unei ferestre. Afară e soare, dar dacă fereastra ta e murdară de noroi, 
să spunem, nu vei putea vedea soarele. Ce lume aiurea.....nu ajunge soarele și la mine! Da...pentru că ai o 
fereastră murdară. Apucă-te să o speli și vei vedea că lumina va ajunge și la tine. Pe cât de deductivă pare 
analogia, pe atât de valabilă este. Tu ești propria ta fereastră către lume. Dacă te menții curat te vei 
bucura mereu de lumină, dacă nu vei crede că vremea e tot timpul proastă afară, când de fapt singura 
vreme proastă e cea din interiorul tău. Și chiar dacă afară vremea e proastă, adu-ți aminte de spusele 
domnului Popplestone. 

Ești singurul om cu care petreci 24 de ore pe zi. Ești lângă tine în fiecare secundă, microsecundă 
sau nanosecundă a vieții tale. E firesc ca viața ta să depindă de relația pe care o ai cu tine. Dacă altcineva 
îți cauzează probleme de orice fel, ține cont că la un moment dat te vei deconecta de la acea persoană, dar 
de la tine niciodată. 
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„Binele și răul nu există de la sine, doar mintea ta face lucrurile să fie bune sau rele”-William 
Shakespeare. 

Ok...cred că ai înțeles cum stă treaba cu relația cu sine! Acum să vedem cum se poate îmbunătăți 
aceasta. Cum am mai zis și anterior, unii au o relație cu sine mai bună, alții mai puțin bună. Contează și 
de unde pleci, dar la final de zi vei avea de făcut aceleași lucruri pentru a-ți curăța fereastra sau pentru a o 
menține lucioasă. 

Primul pas este introspecția. În termeni non-academici, uită-te în tine. Nu la tine, ci în tine! 
Observă, și, de preferat, notează undeva tiparele de gândire și comportament care sunt neproductive.Ca să 
îți fie mai simplu te voi ajuta eu cu câteva caracteristici ale unui om care nu are o relație cu sine bună, iar 
apoi te invit să vezi unde te regăsești. După aceea oferă-ți exemple concrete când ai manifestat acele 
atitudini. 

Un om care are fereastra înnămolită: 
• consideră că nu merită nimic; 
• se victimizează și se plânge din orice; 
• mereu dă vina pe orice sau oricine altcineva; 
• vede răul sau negativul în orice situație; 
• se lasă manipulat, folosit, șantajat sau abuzat de alte persoane; 
• nu e dispus să facă niciun fel de efort pentru a obține ce își dorește sau ce are nevoie; 
• se învinovățește/ aruncă cu pietre în el/ ea pentru orice greșeală oricât de mică; 
• este obsedat să facă totul perfect (lucru care poate fi și ceva pozitiv, dar, în corelație cu 

punctul precedent, este rețeta dezastrului); 
• se consideră vinovat în situații în care nu are nicio vină; 
• își face rău, de multe ori fiind conștient de acest lucru; 
• își neglijează propria dezvoltare fizică, psihică și spirituală; 
• este influențabil, părerea celor din jur cântărind destul de mult; 

Acum că știi care sunt principalele „simptome”, vezi unde te încadrezi. Chiar dacă unele aspecte ți 
se potrivesc în măsură mai mică tot trebuie luate în calcul. 

Următorul pas ar fi să te angajezi să modifici atitudinile dăunătoare. De asta este extrem de 
important să știi exact care sunt problemele. Te poți întâlni zilnic cu una din ele sau cu mai multe, iar 
dacă le lași să treacă pe lângă tine fără să le iei de coarne nu poți progresa. Este dificil să faci acest lucru 
tot timpul, să te uiți la tine tot timpul, să te analizezi tot timpul. Poate părea ca un regim de armată. Vei 
obosi psihic. Vei crede uneori că poate nu se merită. 

Dar dacă prioritatea ta numărul 1 va fi de acum încolo aceea de a corecta relația cu tine însuți (și 
ar fii bine să fie) și dacă vei face tot posibilul să creezi o disciplină puternică legată de această acțiune, 
atunci vei reuși fără nici un dubiu. Mintea trebuie obișnuită cu alte tipare de gândire. Poate vei avea 
nevoie de ajutor. Nu zice nimeni că trebuie să fii singur. E ok să fii ajutat, dar ține cont că TOTUL pleacă 
de la tine. 
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Aș vrea să insist puțin asupra disciplinei pe care am pomenit-o mai devreme. Noi oamenii de 

multe ori vrem să ne referim la disciplină, dar folosim în loc termenul de motivație și avem impresia că 
este același lucru. Nu este. Motivația apare și dispare. Este un mecanism reglatoriu, drept care poate fi 
temporalizat, adăugând o amplitudine în spaţiu şi timp. De aceea spunem că ne simțim motivați. Ne 
simțim așa temporar, nu permanent. Motivația variază în funcție de factori externi precum vremea de 
afară, activitate etc. Disciplina este, în schimb, mult mai necruțătoare. Ei nu îi pasă de cum te simți sau de 
vremea de afară. Disciplina te împinge să faci ceva iar și iar fără să accepte scuze de nicio culoare. Este 
acea voce care te zgârie pe creier și nu te lasă să renunți. Un dialog cu disciplina ar arăta cam așa: 

- Apucă-te să îți faci exercițiile! 
- Dar nu.... 
- APUCĂ-TE! 
- Ok, dar..... 
- APUCĂ-TE, ACUM!       

Pare draconic, dar este exact ceea ce ai nevoie pentru a-ți îndeplini obiectivele. Adevăratele 
rezultate nu se obțin cu motivație, ci cu disciplină. 

„Orice efort își primește răsplata pe deplin atunci când persoana în cauză refuză să renunțe”- 
Napoleon Hill 

Te voi lăsa acum cu alte citate care sper doar să îți dea de gândit. 
„Cine se uită afară visează, cine se uită în interior se trezește”- C.G.Jung. 
„Multe umbre ale vieții noastre apar doar din cauză că stăm în calea propriei străluciri”- Ralph 

Waldo Emerson 
„Nu trebuie să te accepte nimeni, în afară de tine”- Thich Nhat Hanh. 
„Iubirea de sine este singura iubire autentică, restul sunt doar derivate ale acesteia”- Carmen 

Dumitrescu 
„Singur nu ești când pierzi alte persoane, ci când te pierzi pe tine” - Jacques Salome 
„Mi-a luat mult timp să nu mă mai judec prin ochii altcuiva!” - Sally Field 
„Lumea are dreptul să critice, eu am dreptul să nu îmi pese” - Cătălin Ion Ștefan 
TOT CE AȚI CITIT PÂNĂ ACUM ESTE DOAR UN APEL LA TREZIRE! 

 
Bibliografie:  
Keller, J.  (1999).  Atitudinea este totul.  Bucureşti: Editura Curtea Veche. 
Manson, M. (2016).  Arta subtilă a nepăsării. Bucureşti: Editura Lifestyle Publishing. 
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MINI GHID PENTRU PSIHIC 

 
Antonia Mihaela BARBU, elevă clasa a X-a,  

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești 
 

Îndrumător: prof.consilier şcolar Adriana Melania NEDELCU, CJRAE Prahova. 
Profesor Psihologie-Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești 

 
1. O stimă de sine durabilă 

Componentă principală a relației pe care o avem cu noi înșine, aceasta ne influențează multe decizii 
în viață și nivelul fericirii, așa că nu trebuie să o neglijăm. Pentru o stimă de sine durabilă și puternică, 
este necesar ca aceasta să vină și din factori interni. Factorii externi, ca validarea și aprecierea celor din 
jur, pentru noi se pot schimba constant, realizările noastre pot fi influențate uneori de lucruri care nu 
depind de propria persoană, așa că este esențial să ne concentrăm pe factorii interni asupra cărora avem 
mai mult control, adică obiceiul de a ne spune lucruri frumoase și a face lucruri care ne fac fericiți. 

Relația cu sinele și relația cu cei din jur 
Relația pe care o avem cu noi înșine afectează relațiile pe care le avem cu cei din jur.Dacă avem o 

stimă de sine scăzută tindem să avem probleme de comunicare, ca de exemplu dificultate în a accepta 
sfaturi, eșecuri sau critica constructivă fără să ne simțim rău sau jigniți, fapt ce ne poate opri din a 
relaționa sănătos cu ceilalți sau din a evolua ca persoană. 

Acest lucru se poate produce, pe lângă alți factori, şi din cauza unui complex invers celui de stimă 
de sine scăzută, dar este mai rar. Astfel, o stimă de sine sănătoasa este ceva de care cu toții avem nevoie. 

2. Cine suntem și cine am vrea să fim 

Pentru multe persoane este posibil să existe o diferență între persoana care sunt și persoana care vor 
să fie. Este adevărat că din anumite puncte de vedere nu te oprești din a evolua constant de-a lungul 
vieții, însă mulți își doresc să și schimbe anumite obiceiuri sau trăsături de caracter. Când îți dorești să 
faci o schimbare, este o idee bună să te concentrezi pe un lucru sau câteva dintr-o sferă asemănătoare 
timp de o perioadă și după aceea să treci la lucrurile următoare dacă simți că schimbările sunt prea 
bruște. Daca încerci să jonglezi cu totul deodată, te-ai putea epuiza emoțional și în final nu ai reuși să faci 
nimic, trebuind să o iei cu totul de la capăt, pierzând timp. Nu uita să analizezi dacă schimbarea îți este 
de folos cu ceva și dacă te face mai fericit.  

O mai bună organizare a timpului 

Iată câteva recomandări pentru a-ți organiza mai bine timpul pe care l-ai putea utiliza: 

A. Utilizarea corectă a agendei: Dacă alegi să folosești o agendă (pe telefon sau una clasică- un 
planner), te poate ajuta să observi ce metodă de planificare este potrivită pentru tine: una zilnică, 
săptămânală, lunară sau anuală, sau o combinație.  
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Alege în funcție de stilul tău de viață. De exemplu, dacă observi că lucrurile pe care le ai de făcut 
au de obicei un termen săptămânal sau ai nevoie de flexibilitate, poți alege această metodă săptămânală. 

B. Eficientizarea timpului: Planifică-ți sarcinile, pe cât posibil, în funcție de nivelul tău de energie. 
Dacă tinzi să fii mai productiv la prânz, de exemplu, planifică atunci cele mai obositoare lucruri pe care 
le ai de făcut. Poți încerca să dormi noaptea la aceeasi oră și să te trezești dimineața la o oră care să nu fie 
diferită în fiecare zi ca să poți observa când ești cel mai productiv. Această metodă funcționează astfel: 
Dacă, de exemplu, te trezești la ora 7 și observi că te simți cu multă energie  între orele 10 și 14, a doua zi 
te-ai putea trezi la ora 10 şi fenomenul de care am vorbit s-ar putea întâmpla între orele 13 și 17. Care ar 
fi de fapt orele la care funcționezi cel mai bine? În acest caz răspunsul ar fi cel mai probabil la 3 ore după 
ce te trezești. Dacă ai un program de somn haotic este mai greu de observat. Nu uita să dormi destul ca să 
fii odihnit.  

C. Creșterea productivității: Adaugă în orarul tău activități care te relaxează ca să nu ajungi la 
epuizare. Când ești epuizat, faci lucrurile mai lent și mai prost, deci este pentru binele sănătății, dar și al 
energiei tale, să înțelegi importanța relaxării.  

Diferența dintre motivație și disciplină: Disciplina este un obicei pe care îl poți forma oricând pe 
când motivația este un factor asupra căruia ai mai puțin control. Dacă vrei să te concentrezi pe ceva, nu 
uita că trebuie să intervină obiceiul de a face sarcina respectivă, nu doar motivația. 

4. Cum să-ți găsești o pasiune adevărată sau mai multe 

O pasiune este ceva ce iubești să faci și de care nu vrei să te desparți. Pasiunile se dezvoltă din 
experiențele pe care le ai în viață. Încearcă experiențe noi în domenii care crezi că te-ar putea interesa sau 
care ți-au plăcut vreodată, dar de care nu ți-ai făcut timp până acum. 

De asemenea, daca hobby-urile tale, cărțile pe care le citești, filmele și serialele la care te uiți și 
lucrurile pe care le cumperi sau chiar subiectele despre care îți place să vorbești au similarități, sunt 
despre un anumit subiect sau au concepte asemănătoare, ele te-ar putea ajuta să-ți identifici pasiunea 
și/sau pasiunile. 

Nu trebuie să încerci totul deodată. Poți să iei lucrurile pe rând. Dacă îți place ceva într-un anumit 
domeniu, nu trebuie să te limitezi. Poți încerca și alte lucruri din sfera aceluiași domeniu sau alte 
domenii. 

 
Bibliografie: 
Emmet, R. (2017). Managementul timpului tău, Bucureşti:  Editura Business Tech. 
André, C. (2010). Imperfecţi, liberi şi fericiţi. Practici ale stimei de sine. Bucureşti: Editura Trei. 
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„De la copii adunate, şi dumneavoastră donate!” 

CULEGERE DE EPIGRAME, CATRENE, GHICITORI, 
REFERITOARE LA TIPOLOGIILE TEMPERAMENTALE 

 
Culegător: Prof.consilier şcolar  Claudia DULU,  

Colegiul Național „Nichita Stănescu ˮ Ploiești 
 

 
Nu ies afară, că pot să mă lovesc De obicei mă gândesc la jumătatea goală, 
Nu-mi fac prieteni noi, că poate mă rănesc Iar lucrul care mă sperie, este un test la școală! 

  (Marinescu Robert, clasa a X-a I2) 
 
Din zare apare călare Răbdător și tacticos, 
Un om calm și liniștit, Pe un cal bine îngrijit. 
Cu iubire și suflet mare, Spre mine se îndreaptă tare, 
Are multe de folos, Oare ce temperament are? 

(Tudor Georgian, clasa a X-a I3) 
 

Când în față îți zâmbește, Dar ai grijă, ce ascunde  
Bucuros tu crezi că este, Niciodată nu-ți va spune! 

(Bojan Denisa, clasa a X-a I3) 
 

Constat cu calm și cu umor Un flegmatic muncitor,  
Că și astăzi sunt ce-am fost și ieri: Liniştit adeseori! 

(Bojan Denisa, clasa a X-a I3) 
 

Melancolic, introvertit De obicei sunt liniștit, 
Nu mă pricep la socializat, Şi prefer să stau izolat! 
          Cine din clasă e vizat?  

(Lungu Florina, clasa a X-a I3) 
 

Un pic prea vorbăreț, Sangvinicul ştie ce face, 
Mai tot timpul nătăfleț, Că-l are pe vino-ncoace! 

(Păduraru Raisa, clasa a X-a C) 
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De ce ești așa retras? Cam rigid şi pesimist, 
Mereu pare că ești sustras Cu tine n-am să insist 
Eşti tăcut şi gânditor, Pentru mine ești prea rezervat, 
Aş vrea să ai mai mult sonor; Sper că nu te-am enervat!  

(Miu Bianca, clasa a X-a C) 
 

Puternică şi energică, La o viață sănătoasă 
Toți îmi spun că sunt alergică Şi de aceea sunt nervoasă! 

(Ştefan Sabina, clasa a X-a C) 
 

Calm, echilibrat și lent, Dar nu sunt deloc dramatic, 
Tu ai spune că-i poet Poate doar puțin…flegmatic!  

(Botoc Ana, clasa a X-a I2) 
 

Supărăcios, timid și emotiv, Nu sunt prea cooperativ 
Gândesc de multe ori negativ, Melancolic-cel mai bun adjectiv! 

(Buciumeanu Lavinia, clasa a X-a I2) 
 

E totală nepotrivire, Căci e coleric ca și mine, 
Ca el să-i fie chiar ei mire și nu se va termina prea bine! 

(Stoica Ioana Delia, clasa a X-a I2) 
 

Stăpan pe mine sunt, Oriunde-aș fi, orice aș face,  
O stare proastă nu imi poți induce, Pe toata lumea doresc a satisface, 
Deși sunt caracterizat ca scund, Port mereu cu mine un spirit de războinic,  
Un imperiu aș putea conduce. Capabil să mă lupt chiar și cu-n leu, 
                                                                                   Chiar eu!  

(Veleat Valentina, clasa a X-a I1) 
 

Așa-i sangvinicul pe care-l știm noi: El nu e niciodată trist! 
Puternic, activ, optimist,                                                                                                                          

(Stanciu Andra, clasa a X-a I3) 
 

Radiază fericire, Nu se-agită-n situație, 
Optimism şi veselie, Afectiv în orice relație! 

(Popescu Ioana, clasa a X-a I1) 
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De vorbește mult prea tare E coleric, fără îndoială şi fără răbdare, 
Sau a se certa el caută mereu, Să-l calmezi nu poţi prin niciun procedeu 

(Drăgoi Daria, clasa a X-a I2) 
 
Timid și supărat că a fost obligat, Să recite cu bucurie, 
Andrei își face cu greu curaj Această așa-zisă poezie! 

(Scarlat Anda, clasa a X-a I2) 
 
Vioi, vesel, euforic, Am un temperament sanguin, 
Poate sună metaforic, Eu îl pot numi divin! 

(Costache Larisa, clasa a X-a I2) 
 
Un flegmatic e de apreciat, Şi totdeauna calculat! 
El e calm şi cumpătat,                                                                                                                                        

(Belciug Claudiu, clasa a X-a I1) 
 

Tipologia melancolică, zodia fecioară: Chiar dacă este pesimistă 
Este introvertită, dar în același timp superioară Sentimentele nu le arată, 
Încearcă să fie perfecționistă, Fiindcă nu vrea să pară slabă! 

(Dragomir Antonia, clasa a X-a I3) 
 
Stă singur într-un colţ de fel. Nereacţionând în niciun fel, 
Subiect de râs -el- cel mai mare, Ce foc interior el are! 

(Vlad Perpelea clasa a X-a I2) 
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Secțiunea III 

Administrativ-financiar 
în sistemul preuniversitar 
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FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Ec. Niculina MAXIM 
C.J.R.A.E.Prahova 

 
Banii pentru finanțarea unităților de învățământ vin din fonduri publice, de la bugetul central 

(național, deci de la Guvern) și de la bugetele locale (consiliul local, respectiv consiliul județean). 
Unitățile de învățământ pot avea și venituri proprii, precum sponsorizările și donațiile. 

Pentru școli există 3 tipuri de finanțare: finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea 
suplimentară. 

Finanţarea de bază – de la Ministerul Educaţiei 

Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi elevii din învățământul obligatoriu. Finanţarea se face în 
baza costului standard per elev. 

„Finantarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități 
de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură,  din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Educației.” (H.G. nr.72/2013) 

Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuieli, se determină pentru fiecare nivel de învățământ, 
filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de numărul de elevi/preșcolari, de limba de predare, de alți 
indicatori specifici de învățământ și de mediul urban/rural. 

Ce acoperă costul standard? 
• cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, 

stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora; 
• cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului; 
• cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor; 
• cheltuielile materiale și pentru servicii; 
• cheltuielile cu întreținerea curentă. 

Finanțarea complementară – de la bugetul local 

Aceasta vine de la bugetul local și acoperă costuri ce nu sunt incluse în finanțarea de bază. 
Primăriile anunță clar cuantumul finanțării complementare per elev pentru bunuri și servicii, cum 
ar fi: 

1. investiții, reparații capitale, consolidări; 
2. subvenții pentru internate și cantine; 
3. cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor; 
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4. cheltuieli cu bursele elevilor; 
5. cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor LEN nr.1/2011, art. 84 

alin. (1); 
6. cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii; 
7. cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din 

învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează 
gratuit; 

8. cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în 
cadrul sistemului de învățământ; 

9. cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul 
angajat, preșcolari și elevi; 

10. gestionarea situațiilor de urgență; 
11. cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul 

educației și formării profesionale. 
 

Finanțarea suplimentară – consiliul local, Ministerul Educației 

Finanțarea suplimentară se acordă ca sumă fixă din bugetul Ministerului Educației pentru 
premierea unităților de învățământ cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul 
performanțelor școlare. 

Consiliile locale contribuie la finanțarea suplimentară, acordând subvenții unităților de 
învățământ, în baza unei metodologii proprii. 

Unitățile de învățământ pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din 
donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite. Veniturile proprii nu diminuează 
finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform deciziilor 
consiliului de administrație. La sfârșitul anului bugetar, sumele necheltuite rămân în contul 
unității de învățământ care le-a realizat și se reportează pentru bugetul anual următor. 
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Schemă finanțare unități de învățământ (preluată de pe www.parintiicerschimbare.ro) 
 
 

Directorul și consiliul de administraţie al unității de învățământ cu personalitate juridică răspund de 
încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii (LEN nr. 1/2011 – art. 104-111). 

Bugetul unităților de învățământ trebuie făcut public, de către fiecare şcoală în parte, prin afişarea pe 
site-ul instituției sau la avizier. 

 
Bibligrafie: 
• Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare. 
• Hotarare Guvern nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din 
bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar cu 
modificările și completările ulterioare. 
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