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EQuilibrium, revista consilierilor şcolari ieşeni, 

s-a născut din multă dorinţă şi frământări de gând, după 

douăzeci şi cinci de ani de activitate psihopedagogică 

susţinută.  

 

Revista încearcă să construiască un arc peste 

timp, acest mănunchi de cuvinte rezonând cu eforturile 

noastre de a surpinde începuturile şi de a cuprinde căile 

de suflet parcurse împreună de către consilierii şcolari 

spre a fi de folos fiecărui copil, fiecărui părinte, fiecărui 

profesor.  

 

Misiunea noastră a fost mereu aceeaşi: să 

înseninăm şi să trezim la bine gândul, să aşezăm în 

suflet pacea, să eliberăm şi să ocrotim calea omului spre 

împlinire şi mulţumire de sine, prin durabile şi 

frumoase zidiri personale şi sociale.  

 

Alături de noi, tinerii au descoperit că în sufletul 

lor era primavară, toamnă, iarnă ori vară sau poate 

soare, ploaie, vânt, furtuni şi ceilalţi nu observau acest 

lucru. Alături de noi au stat părinţii atunci când   

simţeau că uneori problemele copiilor îi depăşeau, sau 

dacă îşi doreau să comunice mai bine cu ei, sau să îi 

înţeleagă mai bine, sau dacă voiau să le pregătească 

frumos zborul cu aripi cât mai puternice. Alături de noi 

au venit profesorii, preocupaţi să-şi cunoască mai bine 

elevii, să-i ajute să se dezvolte, să le aducă cât mai 

multe zâmbete pe chip şi cât mai multe raze de soare în 

suflete. 

 

 

ÎNTÂMPINARE 
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În paginile revistei ne propunem să prezentăm cele mai relevante momente din activitatea de 

consiliere, exemplele de bună practică din activităţile noastre, proiectele, programele şi campaniile 

destinate educaţiei de calitate.  

 

Întâmpinăm în acest mod cititorii noştri, colegii dornici de a cerceta şi a prezenta în cuprinsul 

revistei aspecte şi rezultate ale activităţilor din cabinetele de asistenţă psihopedagogică, din strădaniile 

de a ajuta fiinţa umană să se regăsescă pe sine şi să reuşească în viaţă. Revista este deschisă celor mai 

valoroase idei şi practici în domeniul nostru de activitate, afirmării valenţelor creatoare ale personalului 

didactic, interesului elevilor, profesorilor şi părinţilor de a cunoaşte astfel activitatea noastră. 

 

 

Colegiul de redacţie 
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De ce este necesară o publicație științific-

profesională a consilierilor școlari? 

 

 Consilierea școlară este unul dintre domeniile 

aplicative relativ recente în România. Analizând evoluția 

acesteia din perspectiva statutului, constatăm începuturi 

șovăitoare și progrese ulterioare timide, consilierea 

școlară făcându-și loc cu greu printre disciplinele 

didactice consacrate, cu tradiție în învățământul 

românesc preuniversitar. Așa se face că în afara unor 

categorii de școli speciale, în organigrama școlilor de 

masă nu s-a regăsit pentru multă vreme postul de 

psiholog / consilier școlar. Aceasta și datorită faptului că, 

istoric vorbind, reflectând dezvoltarea generală a 

societăţii, consilierea şcolară a evoluat pe cale de 

consecință într-un ritm asemănător acesteia, dar în 

condiții particulare, care au diferențiat-o de alte domenii 

de activitate profesională, influențându-i atât teoria, cât și 

propria practică.  

 

De-a lungul noii profesii postdecembriste au avut 

loc prefaceri repetate ale rolului profesorului consilier 

arondat școlilor în România. Dublul mandat – de 

profesor și de consilier - a făcut inducția în post și apoi 

formatarea carierei ca fiind extrem de variată în tot atâtea 

contexte școlare. Este oare pregătirea inițială a 

profesorului consilier adaptată provocărilor practicii 

curente? Există oare modele teoretice recunoscute în 

peisaj contemporan aplicabile în România? Sunt metode, 

tehnici și instrumente adecvate pentru atingerea 

obiectivelor în evantai ale acestor profesioniști?  

 

 

 

ARGUMENT 

 

 
Conf. univ. dr. Ovidiu 

Gavrilovici 

Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza Iaşi 
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Nevoia de studii descriptive, de studii de caz, de reflecții metodologice și de studii auto-

reflective, cu privire la dezvoltarea identității profesionale este foarte mare. Relația academic-

profesional este încă marginal tatonată și posibilitățile colaborării sunt imense. Cercetarea științifică de 

profil este prea mult redusă la studii de mică anvergură – din peisajul cercetărilor de licență, al celor de 

gradul I, al unor studii metodice.  

 

O revistă profesională are în față un univers al posibilităților care merită să fie salutat și are, din 

fericire, un număr impresionant de practicieni cu experiență, cu formări variate și complementare, 

capabili să marcheze acest domeniu în viitorii ani, sub semnul excelenței și profesionalismului.  

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și o serie de organizații profesionale aplecate 

către promovarea psihologiei și a cercetărilor psiho-sociale și a formării de calitate sunt primele care 

salută această nouă publicație şi îi urează o călătorie plină de descoperiri și împliniri... binemeritate! 
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Consilierea psihopedagogică – 

drum către suflet 

 

 
 
„Nu există desăvârşire. Există, oricum, drumul spre ea.”  

Octavian Paler 
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 În România, consilierea psihopedagogică a 

început să beneficieze de atenţia decidenţilor din 

domeniul educaţional, devenind obiect de politici 

publice, odată cu procesul de reformă a educaţiei.  

Stabilirea caracteristicilor definitorii ale 

activităţilor de consiliere psihopedagogică a fost 

influenţată şi de câteva decizii marcante pentru reforma 

educaţiei, adoptate îndeosebi în ultimul deceniu al 

mileniului trecut:  

 Activitatea de consiliere a fost configurată într-o 

formă apropiată de înţelesul său actual din 

sistemul educaţional românesc prin Ordinul 

7895/1991 privind “constituirea şi statutul 

Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică”. Anul 

1991 rămâne în istoria sistemului educaţional ca 

reper al debutului procesului de implementare și 

dezvoltare a reţelei naţionale de consiliere 

școlară, cu servicii speciale adresate exclusiv 

elevilor, părinţilor şi profesorilor.  

 Reînfiinţarea în anul 1990 a Institutului de Ştiinţe 

ale Educaţiei, care primeşte atribuţii în domeniul 

cercetării psihopedagogice iar ulterior şi a 

coordonării metodologice a Centrelor şi 

cabinetelor de asistenţă psihopedagogică; 

 Configurarea activităţilor specifice 

profesioniştilor angajaţi în cadrul Centrelor 

județene de asistenţă psihopedagogică, dar şi a 

consilierilor şcolari din cadrul Cabinetelor de 

asistenţă psihopedagogică s-a realizat în 1994, 

când se înfiinţează Cabinetele interşcolare de 

asistenţă psihopedagogică (prin Ordinul 

31314/10.05.1994) şi se stabileşte regulamentul 

de funcţionare a acestora. 

CONSILIEREA 

ŞCOLARĂ- 

CONTINUITATE ŞI 

SCHIMBARE 

 

 

Elena Manuela Vlasie 

CJRAE  Iaşi 
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 Anul 1998 marchează o noua etapă în dezvoltarea sistemului educaţional din România, odată cu 

introducerea consilierii și orientării ca arie curriculară distinctă în noile planuri cadru de 

învățământ. Introducerea acestei arii curriculare se încadra într-o viziune mai largă conform 

căreia şcoala ar trebui să ofere elevilor pe lângă pregătirea academică şi o pregătire „pentru 

viaţă” și avea ca scop focalizarea pe dezvoltarea personală, socială și profesională a elevilor, în 

vederea obținerii succesului. Aria curriculară „Consiliere şi orientare” a constituit unul dintre 

răspunsurile şcolii la impetuozitatea și amplitudinea dinamicii social-economice din România, 

care încerca astfel să-și adapteze conţinuturile la nevoile reale ale persoanelor care parcurg 

procesul complex al educaţiei. 

 În urma identificării priorităţilor şi nevoilor specifice pentru sistemul de consiliere autohton, 

Institutul de Științe ale Educației a elaborat primul Cod etic și primele Standarde de calitate în 

consilierea carierei (2004), un instrument-cadru orientativ adaptat nevoilor practicienilor din 

România. Activităţile de consiliere şi orientare care se desfășoară în Centrele şi Cabinetele 

de asistenţă psihopedagogică completează şi coexistă cu activităţile specifice Ariei curriculare 

„Consiliere şi orientare”, ceea ce a determinat existența a două tendințe și anume situația în care 

consilierea și orientarea sunt procese exterioare cadrului curricular (prin centrele de asistenţă 

psihopedagogică, unde responsabilitatea pentru organizarea și desfășurarea acestor activități 

aparține profesorului consilier școlar) și ipostaza care include acest domeniu în curriculumul 

școlar (unde responsabilitatea pentru organizarea orelor  de „Consiliere şi orientare”, pe baza 

programei școlare, aparține profesorului diriginte care desfășoară „activități de suport 

educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează”). 

 În anul 2005 au fost înfiinţate Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educațională, instituții 

care au menirea de a furniza în manieră integrată servicii de consiliere, orientare în carieră, 

mediere școlară, terapie logopedică, suport pentru integrarea elevilor cu CES în școlile de masă, 

suport metodologic și consultanță educațională pentru cadrele didactice, consilierea părinților și 

altele. În componența Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educațională (CJRAE) sunt 

incluse Centrele Judeţene şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică, Centrele Logopedice 

interșcolare, Seviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP). 

Rețeaua Centrului şi Cabinetelor de asistență psihopedagogică a evoluat treptat şi cuprinde în 

anul şcolar 2015- 2016 un număr de 76 posturi de profesori consilieri școlari; cabinetele funcționează 

în unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați cel puțin 800 de elevi sau 400 de preșcolari; 

unitățile de învățământ cu mai puțin de 800 elevi sau 400 de preșcolari beneficiază de serviciile de 

asistență psihopedagogică ale unui cabinet interșcolar de asistență psihopedagogică. Activitatea 

consilierului din Cabinetul (Centrul) de Asistenţă Psihopedagogică este mai mult decât o profesiune 
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oarecare. Este probabil una dintre foarte puţinele “meserii” care presupune un efort interdisciplinar şi o 

viziune de ansamblu asupra persoanei copilului, elevul de astăzi, adultul şi specialistul de mâine.  

 Cabinetele de asistenţă psihopedagogică din şcoli au reprezentat, încă de la începuturi, câmpul 

de intervenţie pentru rezolvarea unor probleme importante pentru şcolile din România: orientarea în 

carieră a elevilor, optimizarea adaptării şcolare a elevilor, prevenirea şi diminuarea violenţei şcolare, 

facilitarea comunicării şcoală – familie ş.a. Treptat, odată cu acumularea unei experienţe practice, dar şi 

cu apariţia unor clarificări teoretice, profesia de consilier şcolar a început să capete consistenţă, să se 

delimiteze de alte intervenţii aflate în aceeaşi arie precum: psihoterapia, serviciile educaţionale de 

sprijin, consultanţa educaţională ş.a. 

Dată fiind lipsa de omogenitate în formarea iniţială a celor care acced la un post de consilier 

şcolar – absolvenţi ai specializărilor psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie şi 

asistenţă socială – precum şi lipsa unor programe de formare continuă unitare, a devenit o necesitate 

stringentă conceperea şi editarea unor publicaţii care să fundamenteze teoretic şi să ghideze activitatea 

practică pentru toţi consilierii şcolari. 

În această perspectivă, Revista consilierilor şcolari din Iaşi îşi propune să reunească intervenţii 

ale teoreticienilor din domeniul consilierii şcolare şi a câmpurilor de intervenţie adiacente – terapie 

logopedică, sprijin psihopedagogic pentru copii cu CES, sociolgie etc. – cu intervenţii ale 

practicienilor, care pot constitui repere în construirea unui profil profesional din ce în ce mai clar şi mai 

unitar şi în elaborarea unor standarde de intervenţie în consilierea şcolară. În acelaşi timp, revista se 

doreşte a fi o sursă de inspiraţie şi pentru profesorii din spaţiul educaţional ieşean, care să îşi poată găsi 

în articolele publicate aici repere pentru activităţile realizate cu elevii şi părinţii sau răspunsuri la 

problemele psihopedagogice cu care se confruntă. 

Cu o apariţie bianuală, atât în format lettric, cât şi online, sperăm ca această nouă publicaţie să 

devină o portavoce a gândurilor, a perspectivelor și experienţelor celor care activează în domeniu și să 

se remarce prin calitatea teoretică și prin utilitatea practică a articolelor conţinute. 

 

Bibliografie: 

Legea 1/2011– Legea educaţiei naţionale; Ordinul MECTS nr. 5555/2011 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene / al municipiului Bucureşti de resurse şi 

asistenţă educaţională  

Ordinul MEC NR.6552/2011 privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea 

profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale   

Ordinul MEN 3064/2000 privind orientarea şcolară şi profesională în învăţământul din România 

Ordinul MEN 4683/1998 privind înfiinţarea unei noi arii curriculare, “Consiliere şi orientare” 
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Statutul profesiunii de consilier implică o anumită 

autoritate, prestigiu profesional, respect şi recunoaştere. 

Rolurile consilierului au un caracter dinamic, de activare a 

personalităţii consiliaţilor cu ajutorul mijloacelor psihologice 

şi a propriei lor pesonalităţi. Rolurile consilierului pun în 

acţiune in mod predominant conştientul celor două persoane 

care constituie cuplul de consiliere (consilier şi client) sau al 

grupului de consiliere. Relaţia dintre aceştia dobândeşte 

semnificaţia unui schimb dirijat, a unui transfer iar rolurile 

se vor adapta la obiectivele realizării procesului ce 

consiliere. Aceasta întăreşte profesiunii de consilier 

caracterul de tehnologie psihologică în unitate indestructibilă 

cu arta de îngrijire a sufletului dar şi cu ştiinţa de rezolvare a 

problemelor.  

Statutul consilierului este dat de poziţia sa în 

relaţiile inter-umane în general şi de specificul relaţiei de 

consiliere. Membrii societăţii şi partenerii relaţiei de 

consiliere se aşteaptă ca acesta să fie un om demn, de 

încredere, preocupat de problemele existenţiale sau 

educaţionale ale celorlalţi, detaşat faţă de constrângerile 

materiale proprii, care pune la dispoziţia clientului său un 

model de persoană la care să se raporteze. 

 Înainte de toate, consilierul şcolar trebuie să dispună 

de unele caracteristici de personalitate, considerate a fi 

indispensabile pentru profesia sa . Conform I. Mitrofan şi A. 

Nuţă, (2005, p.33-35), aceste caracteristici sunt: 

 Identitatea. Consilierii şcolari eficienţi au propria 

identitate bine definită. Ei ştiu cine sunt, ce sunt capabili 

să devină, ce vor de la viaţă şi ce este esenţial. Sunt 

dispuşi să-şi reexamineze vlorile şi scopurile. Nu se 

gândesc doar la ce aşteaptă ceilalţi de la ei şi se străduiesc 

să trăiască după anumite standarde interioare.  

 

CONSILIERUL 

ŞCOLAR - 

IDENTITATE 

PROFESIONALĂ ŞI 

PROFIL MORAL 

 

 

Anca Hardulea 

CJRAE – CJAPP Iaşi  
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 Respectul şi aprecierea. Dincolo de 

simţul propriei valori şi forţe, consilierii 

şcolari pot dărui ajutor şi dragoste. În 

plus ei sunt capabili să ceară şi să 

primească ajutor de la alţii.  

 Capacitatea de a-şi recunoaşte şi 

accepta propria putere. Consilierii 

şcolari eficienţi se simt adecvat cu ceilalţi 

şi le permit altora să fie puternici în 

prezenţa lor. Nu-i subapreciază pe ceilalţi 

pentru a resimţi putere faţă de ei şi, în 

acelaşi timp, îşi folosesc puterea în mod 

sănătos, în beneficiul clienţilor, evitând, 

însă, să abuzeze de ea. 

 Deschiderea la schimbare. Consilierii 

şcolari eficienţi sunt deschişi la 

schimbare, ei având bunăvoinţa şi curajul 

de a părăsi ceea ce este sigur şi cunoscut, 

atunci când nu sunt satifăcuţi cu ceea ce 

au sau cu ceea ce sunt. 

 Extinderea cunoştinţelor despre sine şi 

despre alţii, realizând că o conştiinţă 

limitată înseamnă o libertate limitată. Ei 

se implică în sarcinile propuse de realitate 

şi nu-şi investesc energia în 

comportamente defensive menite să evite 

experienţa directă. 

 Capacitatea de a tolera  ambiguitatea 

deoarece creşterea depinde de 

abandonarea familiarului şi pătrunderea 

în teritorii necunoscute. Oamenii, care 

sunt angajaţi într-un proces de dezvoltare 

personală, sunt dispuşi să accepte un 

anume grad de ambiguitate în existenţa 

lor. Pe măsură ce îşi întăresc Eul, ei 

manifestă mai multă încredere în sine. 

 Capacitatea de a experimenta şi 

cunoaşte lumea clientului. Empatia lor 

este nonposesivă. Ei sunt  conştienţi de 

propriile lor conflicte şi, în acelaţi timp, 

au un cadru de referinţă pentru a se 

identifica în alţii. De asemenea, ei nu-şi 

pierd identitatea prin supraidentificare cu 

ceilalţi.  

 Orientarea alegerilor spre viaţă. 

Alegerile consilierilor şcolari eficienţi 

sunt orientate spre viaţă. Ei sunt anagajaţi 

în a trăi din plin şi nu acceptă ca 

evenimentele să-i modeleze pasiv şi au o 

atitudine activă faţă de viaţă. 

 Autenticitatea, sinceritatea şi 

onestitatea. Ei încearcă să fie ceea ce 

gândesc şi simt. De multe ori, ei sunt 

dispuşi să se dezvăluie altora cu un 

anume discernământ faţă de situaţia şi 

persoana în raport cu care fac acest lucru. 

 Existenţa simţului umorului. Consilierii 

şcolari eficienţi au simţul umorului. Ei au 

capacitatea de a privi evenimentele vieţii 

dintr-o perspectivă mai largă şi de a nu 

uita să râdă îndeosebi de propriile 

slăbiciuni şi contradicţii. Simţul umorului 

îi determină pe consilierii şcolari să-şi 

vadă problemele şi imperfecţiunile dintr-

o perspectivă de ansamblu. 

 Capacitatea de a face greşeli, de a le 

admite şi capacitatea de a învăţa din 

greşeli. Uneori, consilierii şcolari fac 
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greşeli, ei sunt dispuşi să le admită şi să 

înveţe din ele. În acelaşi timp însă, ei nu 

se supraîncarcă cu învinuiri despre modul 

în care ar fi putut sau ar fi trebuit să 

acţioneze. 

 Capacitatea de a se reinventa. Ei pot 

revitaliza şi recreea relaţii semnificative 

din viaţa lor, pot lua decizii asupra 

modului în care ar vrea să se producă 

schimbarea şi să lucreze pentru a deveni 

persoana care le-ar plăcea să devină.  

*** 

Pregătirea consilierului şcolar, pe 

lângă dobândirea unor cunoştinţe cu caracter 

interdisciplinar, din ştiinţele educaţiei, 

diverse ramuri ale psihologiei, ştiinţele 

sociale, asistenţă socială, etică etc., mai 

implică formarea şi dezvoltarea unor 

atitudini şi abilităţi fundamentale, fără de 

care procesul de consiliere nu poate fi 

desfăşurat în mod corect şi eficient. Procesul 

de consiliere presupune o relaţie specială 

între consilier şi persoana consiliată. Această 

relaţie este bazată pe responsabilitate, 

confidenţialitate, încredere şi respect. 

Întotdeauna procesul de consiliere trebuie să 

înceapă prin asumarea de către consilier a 

responsabilităţii respectării unui sistem de 

valori şi a unor coduri stabilite de către 

asociaţiile profesionale din domeniul 

consilierii. Sistemul de valori al consilierului 

se întemeiază pe filosofia şi psihologia 

umanistă, precum şi pe coordonatele 

învăţământului centrat pe elev. 

Relaţia de consiliere, fundamentată 

teoretic de către C. Rogers, se bazează pe 

două teze fundamentale: (A.Băban, coord., 

2001, p. 21- 22)  

 Toate persoanele sunt speciale şi 

valoroase pentru că sunt unice. 

Profesorul consilier facilitează 

conştientizarea de către elevi a 

conceptului de unicitate şi de valoare 

necondiţionată ale oricărei persoane.  

  Fiecare persoană este responsabilă 

pentru propriile decizii. În general, 

persoanele îşi manifestă unicitatea şi 

valoarea lor prin deciziile pe care le iau. 

Unul din obiectivele importante ale 

activităţilor de consiliere în şcoală este 

acela de a-i învăţa pe elevi să ia decizii 

responsabile şi să-şi asume consecinţele 

acţiunilor lor.  

 

În categoria atitudinilor funda-

mentale, autorii mai sus menţionaţi includ 

următoarele: 

►Acceptarea necondiţionată reprezintă 

atitudinea de recunoaştere a demnităţii şi 

valorii personale ale elevilor, cu calităţile şi 

defectele lor, cu atitudinile pozitive şi 

negative, cu interesele constructive şi sterile 

pe care le au, cu gândurile, trăirile, şi 

comportamentele lor, dar fără a critica, 

judeca sau controla şi mai ales fără a 

condiţiona aprecierea. Acceptarea 

necondiţionată a persoanei consiliate este 

premisa fundamentală a procesului de 
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dezvoltare personală şi de optimizare a 

acesteia. Acceptarea necondiţionată nu este 

însă echivalentă cu aprobarea oricărei 

atitudini sau a oricărui comportament, cu 

neutralitatea sau ignorarea sau cu simpatia şi 

toleranţa. De asemenea, acceptarea unei 

persoane nu presupune nici aprobarea şi nici 

dezaprobarea a ceea ce spune sau simte 

persoana. Este vorba de acceptarea modului 

în care persoana simte sau crede într-un fel 

diferit de ceilalţi. 

►Empatia este capacitatea individului de a 

se transpune în locul altei persoane. Această 

capacitate este identică cu identificarea 

individului cu o altă persoană, situaţie acesta 

preia modul ei de gândire, modul ei de 

relaţionare atitudinală, emoţională şi 

comportamentală. Prin urmare, empatia este 

capacitatea de a înţelege modul în care 

gândeşte, simte şi se comportă o altă 

persoană. Un indicator important al empatiei 

este sentimentul persoanei consiliate că este 

înţeleasă şi acceptată. Empatia nu trebuie 

confundată cu mila sau cu compasiunea faţă 

de o altă persoană aflată în dificultate. 

Această atitudine înseamnă a fi alături de 

persoana respectivă, atitudine care 

facilitează exprimarea emoţiilor, 

convingerilor şi valorilor, ea îmbunătăţind 

comunicarea dintre consilier şi persoana 

consiliată. 

►Congruenţa – atitudine care se referă la 

concordanţa dintre comportamentul 

consilierului şi convingerile, emoţiile şi 

valorile sale personale. Cu alte cuvinte, 

congruenţa este atitudinea consilierului care 

defineşte autenticitatea comportamentului 

său. Consilierul nu trebuie să exprime 

convingeri şi idei în care el nu crede cu 

adevărat. Decalajul între ceea ce simte sau 

gândeşte consilierul se va transpune în 

manieră falsă de exprimare sau de 

comportament, care este uşor sesizabilă de 

către persoana consiliată. Congruenţa este 

generată de acordul existent între 

convingerea, trăirea emoţională şi 

exprimarea verbală şi nonverbală a 

consilierului. Lipsa de autenticitate a 

comportamentului consilierului duce la 

pierderea relaţiei de încredere cu persoana 

consiliată. 

►Colaborarea – abilitatea de a implica 

persoana sau grupul de persoane (clasa de 

elevi sau grupul de consiliere) în deciziile de 

dezvoltare personală. Relaţia de consiliere 

este o relaţie de respect şi parteneriat şi de 

transmitere de informaţii aşa cum se 

întâmplă în procesul instructiv-educativ. 

Rolul principal al consilierului şcolar este 

acela de al sprijini pe cel consiliat (elev, 

părinte, profesor) ca să găsească cele mai 

relevante informaţii pentru ca acesta să 

poată lua decizii responsabile. Consilierul 

şcolar nu trebuie să se erijeze într-o 

persoană competentă care oferă soluţii de 

rezolvare pentru problemele elevilor, 

profesorilor şi părinţilor. El este un 

catalizator şi un facilitator al procesului de 
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dezvoltare personală a copilului şi 

adolescentului, sprijinind astfel pe cei 

consiliaţi să găsească singuri soluţii la 

problemele cu care se confruntă. 

►Gândirea pozitivă – Consilierea, 

întemeiată pe filosofia şi psihologia 

umanistă, concepe omul drept o fiinţă 

pozitivă, care poate fi ajutată să-şi 

îmbunătăţească aspectele sale mai puţin 

dezvoltate. Într-o asemenea perspectivă, 

activitatea de consiliere şcolară trebuie 

focalizată pe imaginii de sine a persoanei 

consiliate, pe dezvoltarea respectului de sine 

şi a responsabilităţii personale. 

►Responsabilitatea – respectarea 

principiilor de bază ale consilierii, prin 

prevenirea utilizării greşite a cunoştinţelor şi 

metodelor de consiliere şi prin evitarea 

oricărei acţiuni care interferează cu starea de 

bine a celor consiliaţi. 

*** 

Conceptul de dezvoltare personală 

acoperă o sferă mai largă de beneficiari, 

motivați să se autodepășească sau să-și 

împlinească viața, ei ajungând la 

performanță în relațiile cu ei înșiși, cu alții, 

cu cariera sau cu mediul. În zilele noastre, 

dezvoltarea personală a devenit condiția 

necesară a prezervării sănătății, competenței 

și bunăstării în majoritatea domeniilor vieții, 

ea devenind un fel de terapie pentru normali 

(I.Mitrofan, 2008).  

Dezvoltarea personală este, în cazul 

consilierilor şcolari, un proces de 

autorestructurare, care presupune lucrul 

fluid și stimulativ cu ambele fațete ale 

realității psihice (interne și externe), 

suprafața și profunzimea, conștientul și 

inconștientul. În terpiile umaniste, cu 

componentă spirituală, și în terapia unificării 

se are în vedere inclusiv dimensiunea 

transconștientă și transpersonală. 

Printre indicatorii realizării 

dezvoltării personale sunt considerați şi 

următorii: conștientizarea de sine extinsă, 

potențarea propriilor capacități evolutive, 

redimensionarea, integrarea, redirecționarea 

responsabilă și eficientă a propriului 

scenariu de viață, a dinamicilor evolutive 

relaționale și colective. 
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Pe fondul interesului sporit față de formele de 

manifestare a identității, demonstrat de cercetările diverse 

ale temei din perspective și domenii diferite, a 

schimbărilor accelerate a lumii profesiilor, dar mai ales în 

contextul accentuării preocupărilor pentru clarificarea 

principalelor repere ale procesului de construcție 

identitară a diferitelor categorii socio-profesionale, se 

cristalizează necesitatea obiectivă de a explora o zonă mai 

puțin studiată în literatura de profil: consilierea școlară. 

Fiind un domeniu aplicativ implementat relativ 

recent în țara noastră, notăm o serie de aspecte specifice 

deloc sau într-o măsură insuficientă cercetate, 

preocupările teoretice și practice rămânând orientate 

aproape exclusiv spre beneficiarii procesului de consiliere 

din școală (elevi, părinți, cadre didactice) și periferic spre 

identitatea profesională a celui care desfășoară activități 

de asistență psihopedagogică. Inventarul contribuțiilor din 

literatura științifică de profil reține unilaterale preocupări, 

centrate majoritar pe rolul și funcțiile consilierului școlar 

(Gale & Austin, 2003; Neimeyer & Diamond, 2001; 

Carroll, 1993; Helms & Ibrahim, 1983, 1985; Shertzer & 

Stone, 1963; Stanciak, 1995; Wrenn, 1957 ș.a.), fără 

referiri consistente la identitatea profesională a acestuia.  

Așadar, cine sunt consilierii școlari din România? 

Ce pregătire inițială au și ce activități de formare le 

influențează  practica profesională? În ce constă 

identitatea acestora și ce îi face să fie ceea ce sunt? Cum 

înțeleg și în ce fel își descriu propria identitate 

profesională? Acestea sunt întrebările la care ne-am 

propus să răspundem, fără a avea pretenția de a da 

răspunsuri definitive și de a acoperi integral problematica 

modalităților de construire a identității profesionale a 

consilierilor școlari. 

DEZVOLTAREA 

IDENTITĂŢII 

PROFESIONALE LA 

CONSILIERII 

ŞCOLARI PRIN 

MIJLOACE 

NARATIVE 

 

Cristina Vameşu 

CJRAE – Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri” Iaşi 
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Chiar dacă poziţia teoretică prin care ne-

am propus să clarificăm această problematică - 

abordarea narativă - este semnalată din anii ’80, 

studiile promovate de literatura de specialitate 

sunt încă reduse ca număr, existând, în fapt, o 

nevoie crescândă de noi justificări care să intre 

în contact  cu schimbările accelerate ale lumii 

contemporane. 

Pentru o viziune complexă asupra 

modalităților de dezvoltare a identității 

profesionale a consilierilor școlari, am realizat 

un studiul empiric ce a făcut apel la două tipuri 

de cercetare, cantitativă și calitativă.  

Studiul de tip transversal (componenta 

cantitativă) și-a propus să evidențieze relația 

dintre formarea inițială și cea continuă a 

consilierilor școlari, să identifice priorităţile 

specifice de formare profesională continuă a 

acestora, să analizeze rolul şi sarcinile curente 

ale consilierului școlar ca profesionist şi a 

importanţei acestora în procesul de construcție 

identitară și să exploreze dimensiunile care 

determină satisfacția profesională a consilierilor 

școlari. Modelul dezvoltat în această primă 

etapă a cercetării s-a concretizat în ancheta pe 

bază de chestionar. Lotul de cercetare utilizat în 

studiul constatativ a cuprins 40 de subiecți, ceea 

ce reprezintă 52,63% din populația generală a 

consilierilor școlari de la nivelul județului Iași. 

Analiza generală a datelor a relevat câteva 

constatări importante: 

- Pentru a face față activităților profesionale și a 

ține pasul cu schimbările rapide și de 

profunzime care intervin în sistemul 

educațional este necesar, în opinia 

participanților, ca pe parcursul formării inițiale 

să fie dezvoltate noi competențe: „promovarea 

programelor de educaţie pentru sănătate”, 

„managementul carierei”, „implementarea 

standardelor de calitate specifice domeniului” 

sau „integrarea TIC în educaţie şi formare”. 

- Majoritatea subiecţilor confirmă faptul că 

atribuțiile consilierului școlar sunt extrem de 

diverse, abordând toate domeniile de interes 

care asigură funcționarea optimă a școlii și se 

concretizează în primul rând în activități 

solicitate de echipa managerială, dar și în 

activități în diferite comisii, cu caracter 

educativ ori proiecte de voluntariat. Comparând 

răspunsurile, am constat că profesorii consilieri 

școlari îndeplinesc roluri care, de multe ori, 

variază în funcție de unitatea de învăţămant și 

de managementul acesteia. 

- Analiza soluțiilor de îmbunătățire a activității 

profesionale generale evidențiază că nevoile 

consilierului şcolar sunt diverse, începând de la 

cele de bază, asigurarea spaţiului de lucru şi a 

minimelor resurse materiale şi până la nevoile 

de cristalizare a propriilor roluri profesionale 

(diminuarea numărului de beneficiari și 

renunțarea la norma de predare la clasă, precum 

și renunțarea la activitățile de „non-consiliere”, 

care nu sunt specificate în fișa postului). 

Observăm, deci, două identități profesionale 

divergente care s-au dezvoltat și care sunt 

întreținute de cadrul legislativ în vigoare, 

precum și de realitatea din școli. În aceste 

condiții, definirea rolului profesional este o 

provocare importantă pentru consilieri școlari 

(Boyd & Walter, 1975; Brott & Myers, 1999; 
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Paisley & McMahon, 2001; Scarborough, 2002; 

Sears & Granello, 2002). Webber și Mascari 

(2006) sunt de părere că „dacă rolurile 

consilierului nu rămân distincte de cele ale 

profesorului de la clasă, locul de muncă al 

consilierului ar putea fi în pericol de a fi 

completat de către alți profesioniști și chiar de 

profesori”. Sumarizând, putem spune că 

problemele specifice legate de dezvoltarea 

identității profesionale a consilierilor școlari se 

concretizează în următoarele (Schmidt, 1999): 

(1) incertitudinea cu privire la rolul 

consilierului în mediul școlar; (2) lipsa unui 

acord între consilierii școlari cu privire la rolul 

lor specific. Toate acestea afectează negativ 

satisfacția privind locul de muncă și identitatea 

profesională a consilierului (Henderson et al., 

2007; Sutton & Fall, 1995). 

Pentru evidențierea factorilor 

semnificativ determinanți ai construcției 

identității profesionale a consilierului școlar au 

fost testate din punct de vedere statistic câteva 

ipoteze, iar rezultatele obținute ne-au orientat 

către următoarele concluzii: 

- Contrar simțului comun (conform căruia odată 

cu înaintarea în vârstă și carieră nivelul nevoilor 

de formare continuă scade), nevoia de formare 

continuă nu pare să difere în funcție de vârstă 

sau gradul didactic deținut, ci în funcție de tipul 

formării inițiale („specializarea obținută prin 

diploma de licență”). Rezultatele au relevat 

faptul că gradul de importanță acordat 

participării la programe de formare continuă 

diferă semnificativ în rândul subiecților cu 

specializare în psihologie față de subiecții cu 

specializare în pedagogie sau sociologie. 

- Pe măsură ce consilierul școlar are mai multă 

încredere în propriile competențe achiziţionate 

prin formarea iniţială percepându-le ca 

suficiente, nevoia de participare la FPC se 

manifestă cu probabilitate mai mică. 

Extrapolând, putem concluziona că numai 

formarea iniţială nu este suficientă pentru a 

realiza o activitate profesională de calitate, ci se 

impune un proces de armonizare între formarea 

iniţială și cea continuă. În acest scop, oferta de 

formare iniţială trebuie regândită în sensul 

reducerii diferenţelor de concepţie şi conţinut 

dintre aceste două forme.  

- Decizia de a participa la un program de 

formare continuă nu este influențată 

semnificativ de factori extrinseci. Aceste date 

confirmă ideea că formarea continuă este o 

necesitate și o condiție sine qua non pentru 

păstrarea competitivității în profesie și, în 

același timp, infirmă, într-o anumită măsură, 

opiniile conform cărora motivația cea mai 

importantă pentru participarea la formare este 

de natură extrinsecă. În rândul consilierilor 

școlari investigați, gradul de satisfacție cu 

privire la programele de formare continuă tinde 

să crească odată cu gradul de satisfacție 

referitor la activitatea profesională generală, 

fapt care sugerează că în măsura în care 

consilierii sunt mulțumiți de activitatea lor, 

înseamnă că ar putea tinde să manifeste un 

nivel mai ridicat al satisfacției față de 

programele FPC la care participă, iar existența 

satisfacției duce la creșterea performanței. 
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- Introducerea  metodelor alternative/moderne 

de predare - învățare – evaluare, alături de cele 

considerate tradiționale determină dobândirea 

unor competențe și capacități la nivel crescut, 

contribuind în acest fel la dezvoltarea personală 

şi profesională a participanților,  în timp ce 

procesele tradiționale de formare nu iau în 

considerare identitatea profesională a 

consilierului școlar și nu ating decât aspecte 

singulare ale dezvoltării lui profesionale. De 

asemenea, creșterea vârstei participanților este 

însoțită de creșterea interesului pentru 

îmbinarea metodelor tradiționale de predare - 

învățare - evaluare cu metodele moderne, ceea 

ce înseamnă că aprecierea metodelor moderne 

și îmbinarea acestora cu cele tradiționale crește 

pe măsură ce consilierii școlari avansează în 

vâstă și dobândesc, în acest fel, experiență. Se 

poate concluziona că dezvoltarea identității 

profesionale este un proces de învățare 

continuă, participarea la formarea profesională 

determinând modificări ale sensului identității. 

- La nivelul instituției de învățământ în care-și 

desfășoară activitatea, consilierii școlari își 

asumă roluri multiple, pe care le internalizează 

ca standarde identitare. 

- Satisfacția generală în muncă a consilierilor 

școlari se bazează mai mult pe dimensiunile 

psihosociale și mai puțin pe cele economice, în 

sensul că pentru această categorie profesională 

contează mai mult recunoștința din partea 

beneficiarilor, calitatea relațiilor cu 

colegii/superiorii, prestigiul obținut și dorința 

de a învăța, decât salariul, perspectivele de 

promovare și siguranța locului de muncă.  

- Satisfacţia  profesională nu este condiţionată 

de mediul în care este localizată şcoala (rural şi 

urban), ceea ce demonstrează faptul că se pot 

atinge performanţe înalte şi deci satisfacţie 

profesională, oriunde ar fi beneficiarii. 

- Pentru o cât mai eficientă desfăşurare a 

activităţii profesionale, consilierul școlar 

trebuie să aibă pe lângă pregătire profesională, 

competenţe adecvate profesiei sale şi minime 

condiții de microclimat, care să-i 

îmbunătățească activitatea. În plus, consilierul 

școlar conștientizează că existența unor relațiile 

pozitive cu membrii grupului social în care-și 

desfășoară activitatea reprezintă o condiție 

necesară, colectivul constituind cadrul social şi 

uman al vieţii profesionale și dispozitivul în 

cadrul căruia se desfăşoară, de fapt, profesia. 

În cadrul componentei calitative a fost 

construit un program pilot, demonstrativ, 

fundamentat pe perspectiva social-

constructivistă a dezvoltării. Programul a 

cuprins un demers sistematic de „dezvoltare 

narativă a identității profesionale” (adaptat după 

Charon, 2006; Gavrilovici, 2012). Lotul de 

cercetare a cuprins 12 persoane, consilieri 

școlari din cadrul CJRAE Iași (eşantionare non-

aleatorie, de convenienţă), care au participat la 

10 întâlniri în care s-au construit/de-construit 

diferite „povești”. În ceea ce priveşte rolul 

poveştilor în studierea identităţii, Rappaport 

(1993) arăta că experienţa ordonată a poveştilor 

dă coerenţă şi sens evenimentelor şi furnizează 

un sens al istoriei şi al viitorului. Iar McAdams 

(apud Rappaport, 1993) susţinea că povestea 

descrie dezvoltarea identităţii. Modul de 
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organizare facilitată a discuţiilor narative a 

urmat procedura „ceremoniilor definiţionale”, 

„conversațiilor de reafiliere” (remembering) și a 

„martorului neimplicat” (outsider witness) 

(White, 2007). Practicile narative utilizate au 

asigurat, nu numai cursivitatea ,,poveştilor de 

viaţă” ale consilierilor școlari, dar şi ulterior, 

modelarea conştientă pentru menţinerea stării 

de echilibru intern şi adaptarea cu uşurinţă la 

mediul profesional și/sau familial. 

Metoda folosită pentru măsurarea și 

interpretarea datelor a fost analiza de conţinut 

(preponderent calitativă) a poveștilor construite 

pe parcursul celor 10 întâlniri. Ca modalități de 

lectură, interpretare și analiză a narațiunilor am 

utilizat atât abordarea holistă a conținutului, 

cât și cea a categoriilor de conținut (Lieblich, et 

al., 2006). 

În abordarea holistă am încercat să 

schițăm o imagine de ansamblu, extrăgând 

pentru analiză aspectele semnificative. Astfel, 

focarele de semnificație esențiale care reflectă 

rezumativ poveștile consilierilor școlari au fost:  

- (auto)responsabilizarea - manifestă o maximă 

responsabilitate pentru starea de bine a oricărui 

individ, grupului ori comunităţii faţă de care îşi 

exercită rolul profesional: „până la urmă de 

fiecare caz ești responsabil”, „într-un fel mi-e 

frică să nu pice pe umerii mei această situație... 

e responsabilitatea de a nu greși”, „am simțit 

lucrul asta ca o încărcătură, ca o 

responsabilitate care mi se punea mie în 

brațe”.  

- disponibilitatea de acumulare a unei pluralități 

de roluri și identități, de experimentare şi 

exersare a unor teritorii necunoscute: „medicii 

mă confundau cu mama lui”, „domnul director 

a considerat că eu sunt persoana cea mai 

potrivită să merg cu el, fiind consilier”, 

„directoarea îmi spunea: vezi că tu trebuie să 

liniștești lucrurile în școala asta!”; „mă suna 

la orice oră din zi și din noapte, mă amenința 

că vrea să se sinucidă”. 

- flexibilitatea - identifică strategii multiple de 

adaptare la solicitările vieții profesionale, 

sociale și personale, cu scopul de a obține 

echilibrul personal: „...cred că ceea ce mă ajută 

să fac față provocărilor de fiecare zi e legat de 

flexibilitate și relaționare”, „...și când lucrurile 

explodau în clasa respectivă, direcțiunea mă 

scotea din cabinet și-mi spunea: du-te la ei, să 

se poată face celelalte ore”, „după fiecare 

ședință vroia să rămână și în pauze în cabinet 

și, deși mă întâlneam săptămânal cu el, voia să 

vină și în afara orelor fixate”, „...de cum intru 

în școală directoarea îmi spune: te așteptam, 

uite ce a mai făcut VII E”. 

- empatia - manifestă capacitatea de a intra cu 

usurință în povestea altcuiva, recunosc propriile 

experienţe în poveştile altora: „am simțit 

neputință, empatizam cu el și mă gândeam la 

ce-i spuneau ceilalți”, „cu povestea am rezonat 

atât de mult încât mi-am amintit primii mei ani 

în școală”, „am lucrat și eu cu o astfel de clasă 

și m-am confruntat exact cu aceleași așteptări 

total nerealiste ale profesorilor” „...cred că de 

fapt m-am văzut pe mine la vârsta ei și i-am 

mulțumit pentru imaginea creată”, „...m-am 

gândit dacă nu există o legătură între băiatul 

ăsta și faptul că eu am un băiat acasă”.  
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Respectând structura ceremoniei 

definiționale, martorii neimplicați au răspuns 

aceste la povești, re-povestind ceea ce au auzit 

și contribuind în acest fel la confirmarea 

persoanei aflată în centrul ceremoniei și la 

valorificarea identității sale. Astfel că audiența 

a avut o contribuție semnificativă la producerea 

insight-urilor și, deci, la crearea unor povești 

alternative, prin concentrarea pe „afectele 

neglijate” ale vieții persoanei (White, 1995): 

„...la un moment dat se vorbea de furie și m-am 

gândit dacă nu cumva sentimentul pe care eu 

nu știam cum să-l denumesc este furie”; „...cu 

o seară înainte mă gândeam la limite, cum aș 

putea să-i delimitez lui limitele, cel puțin în 

raport cu mine... într-un fel limitele au fost 

pitrocite aici”, „săptămâna trecută când am 

plecat... m-am gândit la obiectivul ședințelor de 

consiliere” .  

Toate poveștile construite au întărit 

ideea că profesorii consilieri școlari se 

confruntă adesea cu probleme legate de 

identitatea și dezvoltarea lor personală și 

profesională, de unde și necesitatea de a 

construi structuri de colaborare, pentru că 

„rețelele, parteneriatele pot fi mijloace 

importante pentru implicarea lor în 

îmbunătățirea practicii lor în școli” (Lieberman, 

2000). Participanții au acceptat că „nivelul de 

înzestrare” al consilierului cu un minim de 

abilități profesionale cum ar fi cele „de a 

înțelege, de a fi acolo, de a oferi ajutor, suport, 

de a nu judeca, de a asculta”, „de a te replia, 

de a te reorganiza în permanență, de a fi 

activ”, „de a fi flexibil, de a relaționa” poate 

contribui la descrierea lor identitară.  

În etapa analizei categoriilor de 

conținut, după extragerea secvențelor relevante, 

așa cum au rezultat din diversele părți ale 

poveștilor, informațiile au fost regrupate în 

categorii, identificând astfel câteva teme 

comune care traversează narațiunile prezentate. 

Narațiunile analizate au evidențiat că 

profesorii consilieri școlari manifestă 

comportamente proactive, au un număr mare de 

amintiri legate de interacțiunile sociale, de 

preîntâmpinarea sau soluționarea unor 

dezechilibre şi probleme. Centrarea pe 

dimensiunea interpersonală intermediază în fapt 

o trecere către identitatea personală a 

naratorilor, oferă un cadru propice pentru 

analiza trăirilor personale, demonstrând astfel 

că identitatea se construiește continuu în urma 

interacțiunilor cu mediul social. Ceilalți 

reprezintă pentru consilierii școlari o oglindă pe 

care pot utiliza în scopul de a învăța mai bine să 

se cunoască (conceptele de sine reflectat sau 

sine-oglindă la Cooley, apud Chelcea, 2010) 

pentru că „dacă indivizii nu învaţă cine sunt de 

la alţii, ei nu vor şti niciodată” (Jenkins, 2000). 

Analizând datele calitative, putem afirma că în 

procesul de dezvoltare a identității, aflat în 

strânsă relație cu socializarea, fiind de fapt 

rezultatul acesteia, este necesară și prezența 

altora. Cu alte cuvinte, identitatea profesională 

nu poate fi separată de cea personală: pe de o 

parte, consilierii școlari au o identitate 

personală care le satisface nevoia unicităţii, iar 

pe de altă parte își construiesc o identitatea 
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socială bazată pe calitatea de membri ai unor 

grupuri: familial, profesional etc. Se evidențiază 

astfel cea mai importantă caracteristică a 

identităţii și anume bi-dimensionalitatea: 

asemănarea şi deosebirea (Jenkins, 2000). 

Așa cum a reieșit din poveștile 

prezentate, partea relațională apare, în mod 

firesc, ca predominantă pentru acest grup, 

demonstrându-se astfel că pentru realizarea 

sarcinilor de muncă sunt necesare bune abilități 

de comunicare și interrelaționare. După cum 

este cunoscut, consilierii școlari sunt supuși 

unor multiple și diverse influențe sociale (cadre 

didactice, părinți, colegi consilieri etc), 

influențe pe care trebuie să le gestioneze 

identificând o modalitate proprie de împletire a 

lor, cărora trebuie să le răspundă și în final să ia 

decizii cu privire la rolul lor profesional. În 

fapt, identitățile consilierilor școlari sunt 

formate prin deciziile luate atunci când 

interacționează cu mai multe categorii de 

public. Dincolo de responsabilitățile cuprinse în 

fișa postului, consilierii școlari sunt specialiștii 

vizați de așteptările celorlalți, care analizează, 

conturează existența școlară cu toate aspectele 

ei. Dar, de cele mai multe ori așteptările altora 

cu privire la competențele pe care le dețin se 

dovedesc a fi nerealiste, fapt care generează 

dificultăţi la nivelul rolurilor identitare şi a 

confirmării acestora. Problema fundamentală 

care reiese din narațiunile tuturor consilierilor 

școlari participanți, este nevoia unor linii 

directoare în realizarea rolului lor profesional. 

Deși își adaptează permanent programul pentru 

a răspunde nevoilor în schimbare ale 

beneficiarilor, deși manifestă receptivitate și 

responsabilitate pentru starea de bine a 

comunității școlare în care-și desfășoară 

activitatea profesională există suficiente situații 

în care consilierilor școlari le sunt adăugate alte 

roluri profesionale, internalizate însă cu 

ușurință. Se conștientizează, totuși, nevoia de a 

stabili un echilibru între responsabilitățile 

profesionale și cele personale. Ambiguitatea 

reglementărilor privind identitatea lor 

profesională determină și menține confuzii 

neproductive. Așadar, consilierii școlari se 

confruntă încă cu probleme legate de identitatea 

și dezvoltarea lor profesională în contextul 

social în care lucrează, iar procesul de 

clarificare pare a fi lung și anevoios. Una dintre 

modalitățile de cristalizare a identității invocate 

de participanți este participarea la o rețea 

profesională, deoarece sprijinul social poate 

influența practica consilierii, iar „relațiile și 

ceea ce înțelegem din ele sunt niște ancore pe 

care le folosim pentru a testa identitățile 

posibile, făcându-le mai reale, mai aplicabile” 

(Ibarra, 2011). 

În concepția noastră, reconfigurarea 

identității consilierului școlar prin practicile 

abordării narative poate constitui o cale sigură 

de cristalizare identitară, deoarece „aspectele 

identităţii de sine sunt mai accesibile în 

conversaţii despre evenimente trecute, despre 

situaţii şi decizii” (Down, 2006), deorece 

poveștile surprind foarte bine caracterul 

identității, ele „dau coerenţă şi sens 

evenimentelor şi furnizează un sens al istoriei şi 

al viitorului” (Rappaport, 1993). 
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Consilierea psihopedagogică 

ieşeană – arc peste timp 

 

 
„Cea mai mare răsplată pentru truda cuiva nu este  

ceea ce obţine, ci ceea ce devine. ”  

John Ruskin 
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ÎNCEPUTURI  

Inceputurile au fost dificile. A fost o luptă grea pentru 

reînfiinţare. Multe drumuri şi multă insistenţă la ministerul de 

profil, oricum s-ar fi numit el, Ministerul Învăţământului şi 

Ştiinţei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării etc. În anul 1990 

după multe presiuni venite din reţeaua şcolară au fost 

reînfiinţate Laboratoarele de Orientare Şcolară şi 6 cabinete de 

orientare şcolară şi profesională  în  6 şcoli din judeţ. Profilul 

de activitate îngust  al acestor cabinete nemulţumea o bună 

parte dintre clienţii noştri. După evenimentele din 1989 şi de-a 

lungul desfăşurării tranziţiei nevoile tinerilor erau mult mai 

multe (de consiliere psihologică, de consiliere 

psihopedagogică, de orientare şcolară dar şi profesională, de 

adaptare socială, de orientare pe piaţa muncii etc). Profesorii 

psihopedagogi au pledat în faţa inspectoratelor şcolare şi a 

ministerului  pentru extinderea obiectului de activitate a 

centrelor şi a cabinetelor. Ministerul a optat mai întâi pentru 

denumirea de Centru de Asistenţă  Psihopedagogică apoi 

Centru Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică cu cabinetele 

subordonate metodologic acestuia având ca obiectiv 

activitatea de informare, consiliere şi îndrumare pentru elevi, 

pãrinţi şi cadre didactice, cunoaştere şi autocunoaştere, 

adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile 

elevilor, optimizarea relaţiilor cadre didactice-elevi-pãrinţi. 

De îndată ce s-a înfiinţat structura menită asistenţei 

psihopedagogice a început efortul de creare a regulamentelor 

de funcţionare, a fişelor de post şi munca de obţinere a sălilor 

şi a dotării cu tehnicile necesare (teste psihologice, 

chestionare, cărţi de specialitate, iar mai târziu cu calculatoare, 

teste în fomă electronică, etc.) Toate acestea într-un continuu 

dialog cu IŞJ şi minister. Prin şcoli nu mai existau nici un fel 

de dotări specifice. Să nu uităm că în anii 70 vechile cabinete 

psihologice au fost desfiinţate. Desfiinţarea a fost brutală şi 

dotarea cabinetelor a fost distrusă. Cînd am ajuns în şcoli 

aveam la dispoziţie o sală goală şi atât. Centrul funcţiona, la 

început, într-o sală din CCD. 

Aici, la Iaşi, am început colaborarea cu Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei. De acolo am adus cu valiza primele 

culegeri cu baterii de teste. Au fost extrem de utile deoarece 

de aici am extras cele mai multe teste de personalitate, 

inteligenţă, memorie, aptitudini, cu care se lucrează şi astăzi. 

Apoi am iniţiat relaţii de specialitate cu Institutul de Stiinţe 

Socio Umane din Iaşi. Aş vrea cu această ocazie să le 

mulţumim pentru adevăratele perfecţionări  profesionale 

făcute cu primii 10 psihopedagogi angajaţi în reţeaua şcolară 

ieşeană. Zile întregi experţii de acolo au exersat cu noi testele 

psihologice pentru a le utiliza în şcoală. A urmat efortul 

extraordinar al celor 10 de a face faţă cerinţelor. Eram 10 

oameni şi peste 100 000 de elevi. 

Mai întâi trebuia să readucem în memoria directorilor, 

a cadrelor didactice, a părinţilor existenţa unui personaj care 
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părea nou, psihologul şcolar. Apoi trebuia să ne facem cunoscuţi şi utili pentru cel mai important client 

al nostru, elevul. Ne-am confecţionat pliante, fluturaşi pe care le distribuiam în toate şcolile prin care 

intram.  Am fost foarte sârguincioşi în a aduce activitatea psihologului în conştiinţa comunităţtii locale 

prin mass-media, colaborări cu Direcţia de Protecţie a Copilului, Direcţia de Asistenţă Socială, Poliţia 

Judeţeană, Universităţi de stat şi pariculare. Am prezentat care sunt atribuţiile psihologului şcolar şi 

care este rolul lui în optimizarea relaţiei elev-cadru didactic, elev-elev, părinte-elev. Ne făceam datoria 

fiecare în unitatea lui de învăţământ. Eram, însă, prea puţini şi nemulţumeam pe mulţi dintre cei care 

doreau să apeleze la serviciile noastre. A început efortul de a ieşi din schema de 10 şi să obţinem o 

decizie a ministerului prin care să mărim numărul de cabinete şcolare. Zeci de memorii justificative au 

fost adresate Inspectoratului Şcolar Judeţean sau Ministerului Educaţiei şi Cercetării până în 1997. În 

următorul an au început să fie scoase la concurs noi posturi de psiholog şcolar, profesor psihopedagog 

care să realizeze consilierea în şcoli. Acum utilitatea se observa mai bine şi posturile erau cerute 

insistent de directorii de şcoli. S-a creat un stil de muncă fundamentat pe unitate, cooperare, şi 

profesionalism. În fiecare zi de luni a săptămânii ne întâlneam într-o atmosferă relaxată de schimb de 

experinţă. Ne împărtăşeam  succesele şi neîmplinirile pe care le discutam şi propuneam soluţii pentru 

depăşirea greutăţilor pe care, indiscutabil, le traversam. Aşa s-au născut propuneri pentru regulamente, 

mijloace de evaluare, forme de organizare internă la nivel local. Am crescut, am primit un nou sediu cu 

sală de activităţi colective şi cabinete individuale. An de an au fost create noi cabinete în şcoli. Sistemul 

devenea din ce în ce mai solid, cu o activitate foarte vizibilă în comunitatea locală. Când eu am ieşit la 

pensie  în anul 2010 erau deja 72 de cabinete.  

Un punct nodal al evoluţiei noastre a fost dotarea cabinetelor şi a centrului cu teste acreditate 

dar şi mobilier adaptat şi cu aparatură electronică şi de multiplicare. Atunci calitatea muncii noastre a 

crescut exponenţial. Am primit instrumente de testare atestate de MEC şi Colegiul Psihologilor din 

România. 

Cum am crescut în ochii beneficiarilor noştri? 

Fiecare psihopedagog şi-a făcut datoria cât mai bine acordând servicii de calitate elevilor, 

părinţilor şi cadrelor didactice. La nivelul CJAPP am trecut la o etapă nouă. Pe lângă activitatea de 

acordare a serviciilor de intervenţie psihopedagogică pe care o desfăşuram fiecare în cabinetul său am 

cooptat colegii din reţea la elaborarea şi realizarea unor proiecte mari, de anvergură: Investigarea 

opţiunilor şcolare şi profesionale a elevilor din clasa a VIII-a în vederea fundamentării ştiinţifice a 

planului de şcolarizare, elaborarea broşurii Admiterea în învăţământul liceal şi profesional de stat, 

iniţiativă ieşeană preluată de MEC; Organizarea Salonului Ofertelor Academice, în parteneriat cu 

Univ. ”A.I.Cuza” Iaşi, Univ. Tehnică „Gh.Asachi” Iaşi şi CIPO Iaşi; Burse pentru elevii de liceu - 

desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia World Vision; Şanse egale pentru copiii dotaţi din punct de 

vedere intelectual dar cu situaţie economică precară în parteneriat cu Asociaţia Pro-Ruralis; Program 

de intervenţie pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar şi a absenteismului; Campanii 

antidrog si antifumat, în parteneriat cu Centrul de Consiliere şi Prevenire Antidrog; Studiul privind 

efectele psihice ale migraţiei părinţilor la muncă în străinătate asupra copiilor, pe care se 

fundamentează baza de date cu copii care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate; Proiectul privind 

influenţa calculatorului asupra dezvoltării copiilor, în parteneriat cu Asociaţia „Renaşterea Română”. 

Acum prezenţa profesorului psihopedagog/consilier şcolar este una obişnuită, dorită în orice 

unitate şcolară. Este un personaj fără de care îndeplinirea unor sarcini ale şcolilor este dificilă. Copiii şi 

părinţii au nevoie mai mult ca oricând de consiliere psihopedagogică. Pentru ca activitatea 

psihopedagogică să crească în continuare trebuie să rămînem uniţi să ne dedicăm problemelor 

beneficiarilor identificând noi soluţii. Pe scurt, să rămânem fideli profesiei noastre care are în centru 

cuvântul a ajuta. 

 Eu, ca fost coleg şi manager vreau să transmit că vă port pe toţi în suflet şi că n-am să uit 

niciodată că am fost o echipă admirată şi uneori invidiată, dar competitivă. 

  
 Maricica Buzescu 
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ÎN CĂUTAREA IDENTITĂȚII PROFESIONALE 

Cine sunt eu ? Ce rol am în școală? Iată două întrebări care au apărut în urmă cu mulți ani și 

care s-au repetat în diverse etape, activate de multitudinea schimbărilor raportate la postul pe care-l 

ocupam (ex. schimbarea denumirii, schimbarea subordonărilor, schimbări privind norma didactic etc).  

Acele  întrebări  pe care mi le puneam  le auzeam rostite și de colegi, de părinți, de elevi, de 

reprezentanții unor instituții, cărora nu le era clar ce atribuții aveam. Uneori  descifram confuzia din 

atitudini, din limbajul nonverbal, din cerințele pe care le formulau, cerințe care  aveau deseori o 

legătură  îndepărtată cu specificul postului. Unii colegi profesori ar fi vrut să țin în locul lor orele de 

dirigenție, *ședințele cu părinții*,   să fac  anchete și să moralizez colectivele de elevi în situații de 

indisciplină, să fac planificările la dirigenție (nu modele ci să le fac efectiv pentru fiecare colectiv) să -i  

substitui (nu să colaborăm) în diverse acțiuni… Treceam prin situații care nu erau întotdeauna plăcute. 

Îmi amintesc cum cineva din personalul școlii îmi cerea să elaborez programul de activități al elevilor 

care erau cazați în cămin (probabil plecând de la denumirea de psihopedagog mă confunda cu 

pedagogul din cămin, așa că trebuia să fac anumite lucruri, nu să sugerez  sau să sprijin) să învăț să fac 

orarul școlii și să mă obișnuiesc să-l scriu zilnic în condica de prezență pentru că acestea vor fi parte 

din sarcinile de serviciu… 

Era o fișă a postului pusă la vedere dar, nu  era suficient pentru a-mi putea asuma un rol, pentru 

a-i face și pe alții să înțeleagă clar ce am de făcut și în ce mod, cum putem colabora, cum pot eu oferi 

anumite servicii specifice cabinetului de asistență psihopedagogică. 

Am conștientizat că pentru a depăși percepția celor din jur, de om priceput  la toate, care până la 

un punct poate fi flatantă pentru că te simți util răspunzând la o mare diversitate de cerințe, e necesar 

să-mi fie mie foarte clar ce am de făcut și totodată să-i fac și pe ceilalți (profesori, elevi, părinți) să 

înțeleagă care sunt competențele specifice postului. Aceasta a presupus mult efort, perseverență, 

repetarea permanentă , în diverse contexte și forme (afișe,pliante, lectorate cu părinții,workshop-uri, 

cursuri , dezbateri)  a atribuțiilor, a modalităților de colaborare și a posibilităților de intervenție în 

ameliorarea/ rezolvarea unor situații. 

Cine sunt eu acum, este rezultatul deselor  și nenumăratelor întrebări pe care mi le-au pus alții, 

rezultatul cazurilor și situațiilor întâlnite, schimbărilor legate de postul pe care-l ocupam, care m-au 

determinat să mă apuc mai intens de studiu, să observ mai mult ce se întâmplă în realitate, în practica 

exercitării profesiei la noi în țară și în alte țări, pentru a-i identifica elementele specifice și modalitățile 

concrete de exercitare în contextul școlar.  

Cine sunt eu acum ? Cred că aș putea spune,  unul dintre  atomii din structura actuală a rolului 

de psiholog școlar. Este  o afirmație ce poate părea  arogantă (iertare). Curajul, îndrăzneala de a o folosi 

vin  după mulți ani de experiență și consider că utilizarea ei  poate  fi extinsă, atribuind-o meritat, 

oricărui coleg care după 1990 a contribuit la înființarea și menținerea cabinetelor de asistență 

psihopedagogică în școli, ceea ce, cunoscătorii știu că nu a fost simplu. Privind în urmă se poate vedea 

multitudinea tatonărilor legate de psihologul școlar, care seamănă cu meandrele unui firicel de apă firav 

ce își caută calea tot ma bine conturată, nevoit fiind să facă ocoluri, să sape stâncile care-i apar în cale 

pentru a-și continua drumul.  În prezent observăm cum drumul continuă frumos și mai clar. 

Confuzia generată de schimbarea repetată a denumirii - profesor de  orientare școlară și 

profesională, profesor psihopedagog, consilier școlar, psiholog școlar, temerile legate de dispariția 

postului, controveresele privind menținerea statutului de cadru didactic, schimbările privind 

subordonarea cabinetelor,  au fost aspecte care pe unii i-au făcut să părăsească sistemul.  

Ceea ce eu am înțeles parcurgând acest traseu întortocheat, ca profesor de  orientare școlară și 

profesională, psihopedagog, consilier școlar, …este că atunci când vrei să te clarifici, să iei o decizie, să 

rămâi sau să pleci de pe un post, e necesar ca mai întâi SĂ TE ÎNTORCI CĂTRE TINE,  să vezi ce e  

în sufletul tău, să auzi și să  înțelegi ceea ce auzi legat de tine și apoi să stabilești ce vrei să faci pentru 

tine și pentru alții.  

Așa, am observat cum totul devenea  mai clar, mai simplu, mai firesc, am putut  trăi mulțumirea 

unei hotărâri adecvate cu ceea ce am simțit că sunt, mi-am recunoscut identitatea și…  

Am rămas!        Magdalina Ioachim 
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ŞOTRON PRINTRE AMINTIRI 

 

La început a fost frumos, 

nimeni nu ştia ce are de făcut, dar toţi ne dădeam cu părerea, 

toţi eram entuziaşti şi ferm convinşi că suntem indispensabili, 

că o să facem valuri, 

că o să schimbăm oamenii, şcoala, părinţii 

Şi că peste noi toţi o să apară curcubeul păcii şi inţelegerii. 

Nu conta că nu aveam de niciunele, credinţa era totul! 

La început am fost şase - şi nu mă puneţi acum să fac jocuri lingvistice…- 

pentru că atunci totul era şi nu era o joacă… 

Ne procuram mijloacele de „muncă”cu acelaşi zel cu care  

Ascultam, 

Ascultam. 

Îi ascultam pe toţi, şefii, - tot felul de şefi -, elevi, părinţi, colegi, 

numai pe noi nu ne prea asculta nimeni, 

iar profesorii ne priveau cu un soi de compătimire şi ne solicitau doar  

pentru că dădea bine la CV să colaborezi cu consilierul şcolar. 

Îi mai auzeam uneori prin clase: ”măi, voi ăştia care vă uitaţi prin colţuri aşa pierduţi, 

ar fi bine să treceţi pe la doamna Pălimariu să vă vadă! 

Şi-i cam vedeam! 

Şi-i ascultam, …… 

Cu noi în cabinet era şi Făt Frumos şi zmeul şi vrăjitoarea cea  rea… 

Aveam formule magice: 

…”sesam deschide-te” şi batiste de unică folosinţă pentru ochi, 

 aveam ceai cald şi bomboane 

şi o colecţie întreagă de surâsuri.. 

Uneori era suficient să arunci peste bord cu toate şi să-i priveşti adânc în ochi 

sau să-i ţii de mână…. 

Uneori îmi spuneau că e ultima oară când ne vedem pentru că ei nu mai pot! 

- şi eu transpiram rece…- 

Cu părinţii joaca asta nu ţinea mereu, lor le plăcea doar „de-a v-aţi ascunselea” 

Iar  cu directorii jucam uneori ”ţară, ţară, vrem ostaşi” 

Ne mai dădeau câte unul, alteori îşi dădeau doar cu părerea, 

Şi noi ne întorceam la locul nostru magic secătuiţi şi singuri! 

După o vreme am primit şi calculatoare!!!!!!!!!! 

Eeeee, altă viaţă! Rapidă, eficientă, pragmatică. 

Don't worry, be happy, cum zice un cântec! 

Şi au venit alţi şi alţi elevi, mereu mai proaspeţi şi noi mereu mai îngânduraţi! 

Nu mai ţinea cu poezia, trebuia să fii mereu eficient, pragmatic, organizat! 

Vremurile s-au schimbat, copiii şi mai ales părinţii lor ridică mereu alte mingi la fileu… 

Şi nu eşti mereu djokovic! 

Am putea practica alt sport! 

Am putea să facem maraton, de la o anumită vârstă ajută la sănătate.. 

Am putea căuta piciorul curcubeului… 

Problema e dacă vrea cineva cu adevărat să-şi descopere TOATE culorile… 

 

un back-hand de  Cristina Pălimariu 
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CINE SUNT EU? 
 

,,Pe inima şi pe gândurile mele numai eu sunt şi voi fi stapân cât voi trăi”                                                                                     

Liviu Rebreanu 

 

        Cine sunt eu?... este o  întrebare pe care mai devreme sau mai târziu toţi ne-o punem. 

        Cine sunt eu? …sunt  un om ca toţi oamenii... un om cu calităţi şi cu defecte, un om cu greşeli 

omeneşti, cu experienţe de viaţă plăcute dar şi mai puţin plăcute, un om cu frământări interioare şi cu 

temeri, un om care respectă alegerile celorlalți și care nu judecă oamenii după prejudecăți proprii. 

        Cine sunt eu? ... sunt suma succeselor şi insucceselor mele...sunt ceea ce am obţinut de la viaţă 

atât cât mi-a fost predestinat. 

       Cine sunt eu? …sunt un fost profesor consilier şcolar, care de-a lungul carierei a încercat să 

descopere în această frumoasă profesie lucrurile interesante, să vadă partea frumoasă din oameni, să 

simtă mai nuanţat decât alţii şi să se  cunoască  mai bine pe sine, să ajute, să comunice, să se implice, să 

fie cinstit şi să creadă în cea mai importantă valoare umană – sufletul. 

        Cine sunt eu?... sunt produsul destinului, familiei şi mediului în care am trăit, valorilor, normelor, 

principiilor şi temerilor care mi-au dominat întreaga existenţă.  

        Cine sunt eu?... sunt om care nu şi-a dorit să se compare cu nimeni, care  poate a ratat nişte 

oportunităţi, însă s-a bucurat de colegialitatea şi prietenia unor oameni adevaraţi, care m-au ajutat 

întotdeauna să ramân eu însumi.   

        Cine sunt eu?... un om care a considerat întotdeauna că fără a ne cunoaşte pe noi înşine nu putem 

să  ne dezvoltăm, nu putem să evoluăm, că încrederea în sine este esenţială în profesia de consilier 

şcolar, că psihologia îţi modelează sufletul, viaţa, îţi îndrumă paşii, faptele, îţi arată ce trebuie să faci ca 

să fii OM.  

        Cine sunt eu?... sunt cel care a căutat în permanenţă să fie acolo, lângă problemele elevilor, 

părinţilor, cadrelor didactice, să-i ajute să treacă peste ele, sau cel puţin să le înţeleagă. 

 

*** 
Să nu uiţi dragă cititorule, că fiecare om are un scop în viaţă, că are înaintea lui toată măreţia şi 

splendoarea vieţii, să nu uiţi că existenţa ta nu este repetitivă, că eşti UNIC , că numai cu pasiune, 

dăruire, voinţă, ambiţie, încredere în tine, există reuşită. 

 

        Pune-ţi zilnic întrebarea  Cine sunt eu ? … şi vei observa că viaţa ta treptat, treptat va prinde sens. 

 

 

                                                                                          Un fost consilier şcolar, 

Aurel Hodorogea 
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Din complexul activităţilor subsumate 

orientării şcolare şi profesionale, informarea 

reprezintă un element esenţial, bază a 

demersurilor ulterioare realizate de factorii 

implicaţi: profesorii diriginţi, cadrele didactice 

de specialitate, profesorii consilieri şcolari, alţi 

specialişti în domeniul orientării în carieră. 

 Informarea o. ş. p. trebuie să ofere 

elevilor – şi ne vom referi aici, în mod deosebit, 

la absolvenţii claselor a VIII-a – date necesare 

luării unei decizii referitoare la continuarea 

studiilor, respectiv: prevederile legislative 

privind metodologia absolvirii cursurilor 

gimnaziale şi admiterii în învăţământul liceal şi 

profesional; reţeaua unităţilor de învăţământ 

postgimnazial, atât la nivel judeţean cât şi 

naţional; prezentarea filierelor, profilurilor, 

specializărilor şi calificărilor profesionale; 

conţinutul probelor de aptitudini pentru 

admiterea în liceele vocaţionale şi a probelor de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

pentru admiterea în clasele cu program bilingv 

de predare şi a probelor suplimentare de 

admitere pentru admiterea la şcolile 

profesionale; cerinţe psihologice necesare 

asigurării parcurgerii cu succes a studiilor 

(aptitudini, deprinderi, interese etc.) şi 

medicale, corelate cu specificul fiecărui tip de 

clasă / specializare / calificare profesională; 

oportunităţi – pe linia orientării în carieră – la 

finalizarea studiilor liceale/profesionale; 

mediile cu care s-a intrat în anul şcolar anterior 

ş. a. m. d.  

Aceste informaţii se corelează şi cu 

activităţile la care elevii ar dori să participe; 

astfel, conform ultimului studiu realizat în 

cadrul C. J. A. P. P. Iaşi privind opţiunile 

şcolare şi profesionale ale elevilor din clasele a 

VIII-a, preferinţele acestora sunt: vizitele în 

licee/şcoli profesionale; întâlniri cu elevi de 

liceu/şcoală profesională;  întâlniri cu specialişti 

din diferite domenii; accesare site-uri/vizionare 

filme de prezentare ale liceelor/şcolilor 

profesionale; activităţi de cunoaştere 

/autocunoaştere (consiliere/examinare realizate 

de consilierii şcolari); întâlniri cu cadre 

didactice din licee / şcoli profesionale; 

participarea la Salonul ofertelor educaţionale; 

activităţi de informare OŞP susţinute de 

GHIDUL OŞP - MĂRTURIE ŞI 
REPER PE AXA TIMPULUI 

 
Doru Valentin Vlasov 

CJRAE – CJAPP Iaşi 
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consilierii şcolari; activităţi cu părinţii cu 

tematică OŞP.  

Începând chiar de la înfiinţare sa, 

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

Iaşi, şi-a propus să realizeze mai multe 

materiale cu caracter informativ şi metodic, 

adresate elevilor, cadrelor didactice şi 

părinţilor, atât din domeniul orientării şcolare şi 

profesionale cât şi privind activitatea educativă 

desfăşurată în şcoli.  

Astfel, în anul 1995, şi-a reluat apariţia, 

cu numărul 6, „Ghidul de orientare şcolară şi 

profesională”, preluând o mai veche tradiţie. El 

era adresat absolvenţilor claselor a VIII-a, în 

vederea susţinerii examenului de admitere în 

liceu 

şi şcoala profesională şi înscriere la şcoala 

complementară, din cuprinsul căruia amintim :  

- Orientarea vocaţională – moment hotărâtor 

al inserţiei socio-profesionale; 

- Regulament privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere în liceu, 

în şcoala profesională şi de înscriere în şcoala 

complementară sau de ucenici; 

- Structura reţelei şcolare în anul de 

învăţământ 1995-1996, respectiv numărul de 

locuri pe profile, categorii de clasă/meserii şi 

unităţi de învăţământ la pentru clasa a IX- a 

învăţământ liceal de zi şi seral şi anul I şcoală 

profesională; 

- Prezentarea profilelor din învăţământ liceal 

şi profesional în număr de 18, în care se 

prezenta, pe scurt, domeniul de pregătire, 

categoriile de clasă şi meseriile  

corespunzătoare, elementele teoretice şi 

practice pe care le vor acumula elevii şi 

posibilităţile de continuare a studiilor şi de 

încadrare la absolvire; 

- Reţeaua liceelor, şcolilor profesionale şi 

complementare din judeţ. 

În anii ce au urmat, Ghidul a reuşit să se 

menţină ca un factor esenţial în informarea 

elevilor privind orientarea în carieră dar şi ca un 

benefic suport metodologic, practic şi teoretic, 

adresat cadrelor didactice, specialiştilor dar şi 

părinţilor. 

 Numărul 7 apare în 1997 şi cuprindea, 

alături de materialele deja devenite tradiţionale, 

respectiv regulamentul şi graficele privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere în liceu, în şcoala profesională şi de 

înscriere în şcoala de ucenici, proiectul planului 

de şcolarizare şi reţeaua unităţilor şcolare, mai 

multe informaţii despre o noutate, învăţământul 

profesional şi tehnic – Programul EU-Phare Vet 

Ro 9405, structura ocupaţională a formării 

profesionale în cadrul acestui program, 

standardele ocupaţionale ale meseriilor realizate 

prin programul Phare. 

 

 În anul 1998  apare numărul 9 al 

Ghidului de orientare în care sunt prezentate, 

pe scurt, un număr de 21 de profile 

ocupaţionale – dintre profesiile cel mai des 

întâlnite în opţiunile exprimate de elevi – din 

primul volum al lucrării “Profile ocupaţionale” 

realizată de Grupul de lucru pentru consiliere şi 

informare privind cariera, sub egida 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi a 

Ministerului Tineretului şi Sportului. 

 

 Ghidul de orientare şcolară şi 

profesională nr. 10/1999 se deschidea cu 

prezentarea unor acte normative elaborate de 

Ministerul Educaţiei Naţionale pe linia aplicării 

reformei curriculare în învăţământul 

preuniversitar referitoare la noile planuri-cadru 

de învăţământ pentru ciclul primar, gimnazial şi 

liceal, la structurarea liceului pe filiere, profiluri 

şi specializări şi la proiectarea şi organizarea 

examenului de capacitate, urmate de 

prezentarea centrelor de examen cu şcolile 

arondate.  

 

 Cel de-al unsprezecelea număr al 

Ghidului, apărut în anul 2000, avea în cuprins 

o introducere, intitulată „Cine poate oferi sprijin 

elevilor în procesul de orientare şcolară şi 

profesională ?” urmată de un material mai 

amplu privind pregătirea pentru examene, 

metode de învăţare eficientă şi recomandări 

legate de pregătirea psihologică a elevilor 

pentru a face faţă cu succes probelor. 

 Sub titlurile de „Cum se va desfăşura 

examenul de capacitate ?” şi „Ce trebuie să ştie 

un absolvent al clasei a VIII-a care doreşte să-şi 

continue studiile ?” erau prezentate, sub formă 

de întrebări şi răspunsuri („Elevii întreabă, 

Ghidul răspunde”), extrase din regulamentele în 

vigoare împreună cu graficele de desfăşurare 

ale examenului de capacitate şi de admitere în 

învăţământul postgimnazial. 
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 Ghidul cu numărul 12/2001 relua, ca 

structură, în prima parte, elementele numărului 

anterior. În cuprinsul celor 128 de pagini 

Ghidul prezenta, ca elemente de noutate: 

conţinutul filierei teoretice, pe profile şi 

specializări, cu numărul de ore pe cele şapte arii 

curriculare şi pe discipline de învăţământ, pe 

fiecare nivel de clasă; situaţia ocupării locurilor 

din învăţământul postgimnazial, cu prima şi 

ultima medie de admitere pe fiecare clasă; 

situaţia provenienţei elevilor în anii I din 

învăţământul postgimnazial; unităţile liceale cu 

profil militar din ţară, din structuta Ministerului 

Apărării Naţionale şi a Ministerului de Interne; 

date privind activitatea Comisiei de Expertiză 

Complexă a Inspectoratului Şcolar Iaşi şi oferta 

şcolară pentru elevii cu diverse tipuri de 

deficienţe/probleme medicale deosebite. 

*** 

 În anul 2002 respectiv 2003 au apărut 

nr. 13 şi 14 al Ghidului de orientare şcolară şi 

profesională în care sunt prezentate mai multe 

materiale, precum „Orientarea şcolară şi 

profesională între deziderat şi realitate”, 

„Situaţia comparativă a opţiunilor elevilor” 

desprinse din sondajele aplicate în perioada 

1999/2000 – 2001/2002, „Situaţia cuprinderii 

absolvenţilor claselor a VIII-a în învăţământul 

postgimnazial din judeţul Iaşi în anul şcolar 

2001/2002” şi „Repartizarea claselor pe unităţi 

şcolare” în care erau prezentate repartizarea 

claselor şi numărului de locuri, pe categorii de 

clasă, profile, filiere şi unităţi de învăţământ. 

 Regăsim prelucrarea rezultatelor 

aplicării Chestionarului de orientare şcolară şi 

profesională a elevilor din clasele a VIII-a, 

extrasele din regulamentele de desfăşurare a 

examenului de capacitate şi admiterea în 

învăţământul postgimanzial, cu calendarele 

aferente, situaţia ocupării locurilor din 

învăţământul postgimnazial, cu prima şi ultima 

medie de admitere pe fiecare clasă şi unităţile 

liceale cu profil militar din ţară, din structuta 

Ministerului Apărării Naţionale şi a 

Ministerului de Interne, cu planurile de 

şcolarizare şi condiţiile de înscriere şi admitere. 

 În anexe, erau prezentate planurile de 

şcolarizare pentru liceele tehnologice, şcolile 

profesionale şi de ucenici şi pentru liceele 

teoretice şi vocaţionale. 

*** 

 Ghidul nr. 16/2004 se deschidea cu un 

„Cuvânt inainte” ce cuprindea mai multe 

sugestii  pentru elevi privind orientarea în 

carieră. Ghidul continua cu prezentarea 

metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

admiterii, calendarul şi planul de şcolarizare. 

Ca noutate, Ghidul includea planurile de 

şcolarizare ale unui număr de 28 de unităţi 

liceale şi profesionale din 8 judeţe, cu profile şi 

specializări care nu se găsesc la unităţile din 

judeţul Iaşi sau care, datorită distanţelor, erau 

solicitate de elevii din judeţ. În final, erau 

prezentate pe scurt probele de aptitudini pentru 

admiterea în liceele vocaţionale, la profilul 

pedagogic (specializările învăţător-educatoare, 

bibliotecar-documentarist, instructor animator, 

instructor pentru activităţile extraşcolare, 

pedagog şcolar) şi la profilul militar (colegii 

militare liceale ale Ministerului Apărării 

Naţionale şi licee militare din structura 

Ministerului Administraţiei şi Internelor). 

*** 

 Următoarele trei numere ale Ghidului 

de orientare şcolară şi profesională     (nr. 

17/2005, nr. 18/2006 şi nr. 19/2007), apărute 

într-un format nou şi cu o prezentare grafică 

deosebită, au avut o structură relativ 

asemănătoare, ce cuprindea extrase din 

metodologia de admitere în învăţământul liceal 

şi profesional de stat, „Ce trebuie să ştie părinţii 

în legătură cu admiterea copiilor în licee şi şcoli 

de arte şi meserii”, atribuţiile profesorilor 

diriginţi privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii absolvenţilor claselor a VIII-a, 

calendarul admiterii în învăţământul liceal şi 

profesional de stat, planul de şcolarizare pentru 

învăţământul liceal, profesional, special, seral, 

cu frecvenţă redusă şi particular din judeţul Iaşi, 

probele de aptitudini pentru admiterea în liceele 

vocaţionale şi probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă pentru 

admiterea în a clasa a IX-a cu program bilingv 

de predare a unei limbi moderne de circulaţie 

internaţională. Ca elemente distinctive 

menţionăm: modelul de fişă de înscriere, un 

material privind oportunităţile privind 

continuarea studiilor după finalizarea 

învăţământului obligatoriu de 10 clase, 

repartizarea numărului de locuri aprobat prin 

planul de şcolarizare pentru anul de completare 

(nivelul II de calificare), „Profesorul 

psihopedagog vă sfătuieşte” şi „Cine te poate 
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ajuta să decizi corect ?” care prezenta reţeaua  

celor 36 de Cabinete Şcolare de Asistenţă 

Psihopedagogice din judeţ. 

 

Ultimele numere, apărute sub titlul de 

Ghid informativ de orientare şcolară şi 

profesională, îşi propunea să prezinte, în 

principal, unităţile de învăţământ liceal din 

judeţul Iaşi şi monografii profesionale ale 

specializărilor şi calificărilor profesionale. Cu 

sprijinul cadrelor didactice din aceste unităţi, au 

fost realizate, în condiţii grafice deosebite, 

materiale de prezentare a unui număr de 16 

licee teoretice, 4 licee vocaţionale, 20 de licee 

tehnologice, 2 unităţi private/cu taxă la care s-a 

adăugat şi prezentarea Palatului copiilor. Au 

fost întocmite monografii profesionale pentru 

48 de specializări din învăţământul liceal 

tehnologic şi 46 de calificări profesionale din 

învăţământul profesional. 

Alături de acestea, din cuprisul 

lucrărilor mai amintim: în nr.21/2011, “Cum 

alegem liceul potrivit sau despre decizie”, 

“Ghidurile de orientare şcolară şi profesională – 

scurt istoric”; în nr.22/2012, “Decizia cu 

privire la traseul educaţional postgimnazial 

potrivit”; în nr.23/2013, “Liceul tehnologic – 

un prim pas spre viitoarea profesiune”, 

“Orientarea şcolară şi profesională şi nevoia de 

informaţii”, “Învăţământul liceal ieşean – arc 

peste timp”, “Învăţământul tehnic şi profesional 

– o alternativă de viitor”, “Unităţi liceale nou 

infiinţate”; în nr.24/2014, “Consilierea pentru 

carieră a elevilor”, “Distribuţia opţiunilor 

şcolare şi profesionale ale elevilor de clasa a 

VIII-a”, “Alternative educaţionale”; în 

nr.25/2015, “Monografiile profesionale – rol şi 

funcţii în orientarea carierei”. 

 Interesul crescut din partea cadrelor 

didactice pentru problematica de orientare 

şcolară a determinat apariţia, în anul 1998, a 

Ghidului de informare pe probleme de 

orientare şcolară şi profesională, nr. 8. În cele 

75 de pagini au fost incluse mai multe materiale 

metodologice, atât cu caracter teoretic cât şi 

aplicativ, respectiv: “Profesorul diriginte – 

factor determinant în procesul de dezvoltare a 

carierei elevilor”; o prezentare a rezultatelor 

sondajului privind opţiunile şcolare ale elevilor 

din clasele a VIII-a din unităţile şcolare din 

judeţul Iaşi; câteva sugestii privind cunoaşterea 

şi autocunoaşterea propriilor interese şi 

aptitudini, adresate elevilor, părinţilor şi 

profesorilor, cu titlul „Profesorul psihopedagog 

vă sfătuieşte”; „Pregătirea psihologică pentru 

examen”; „Probe de autoevaluare a aptitudinilor 

şi intereselor”; un mic dicţionar de orientare 

şcolară şi profesională; model de fişă 

psihopedagogică. 

*** 

 În 2003 apare nr. 15 „Orientare şcolară 

şi profesională – ghid metodologic”, ca 

urmare a solicitărilor cadrelor didactice pentru 

editarea unor materiale necesare în organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor de orientare şcolară 

şi profesională. Ghidul conţinea mai multe 

materiale utile în procesul educaţional de 

orientare în carieră a elevilor, respectiv: 

organizarea activităţii de orientare şcolară şi 

profesională (conform Ordinului MEN nr. 

3064/2000); un model orientativ de program al 

activităţilor de o. ş. p. la nivel de unitate şi altul 

privind planificarea activităţilor educative; 

propuneri de proiecte de activitate şi două teste, 

de interese şi de aptitudini, cu trimitere la un 

număr de 78 de ocupaţii/standarde 

ocupaţionale; fişele psihopedagogice pentru 

ciclul primar şi cel gimnazial; mic dicţionar de 

termeni psihopedagogici.  

*** 

În anul 2008, apare, sub egida Editurii 

„Spiru Haret”, Ghidul metodologic de 

orientare şcolară şi profesională, cu numărul 

20, în care erau publicate, alături de câteva 

materiale tradiţionale, precum: „Admiterea în 

învăţământul liceal şi profesional pentru anul 

şcolar 2008/2009 – Elevii întreabă, Ghidul 

răspunde”, „Ce trebuie să ştie părinţii în 

legătură cu admiterea copiilor în licee şi şcoli 

de arte şi meserii”, atribuţiile profesorilor 

diriginţi privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii absolvenţilor claselor a VIII-a, 

calendarul admiterii în învăţământul liceal şi 

profesional de stat, planul de şcolarizare pentru 

învăţământul liceal şi profesional de zi pentru 

anul şcolar 2008/2009, probele de aptitudini 

pentru admiterea în liceele vocaţionale şi 

probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă pentru admiterea în a clasa a IX-a cu 

program bilingv de predare a unei limbi 

moderne de circulaţie internaţională şi reţeaua 

celor 56 de Cabinete Şcolare de Asistenţă 

Psihopedagogice din judeţ, mai multe articole 
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noi, adresate atât elevilor, părinţilor cât şi 

cadrelor didactice, respectiv: 

- „Învăţ să-mi construiesc viitorul” – o 

sinteză asupra provocărilor legate de pregătirea 

pentru o profesie, specificul consilierii carierei, 

efectelor neglijării acestei activităţi, aspectele 

implicate în planificarea carierei, criteriilor unei 

eficiente alegeri a carierei, repere ale deciziei 

pentru carieră, etapele modelului Egan în 

pregătirea pentru reuşită în dezvoltarea socio-

profesională, obiectivele cadru şi finalităţile 

vizate în nivele educaţionale (învăţământul 

preşcolar, primar, gimnazial şi liceal), factori 

educaţionali  implicaţi în orientarea şcolară şi 

profesională; 

- „Decizia în procesul de orientare şcolară 

şi profesională” – în care erau arătate 

perioadele în procesul de luare a deciziei cu 

caracter profesional (perioada fanteziei – 6/11 

ani, a încercărilor – 12/18 ani şi cea realistă, 

cuprinsă între 19 şi 25 de ani), factorii interni şi 

externi ce pot influenţa luarea unei decizii 

privind cariera, etapele procesului decizional, 

stiluri decizionale;  

- „Planificarea carierei” – începea cu o 

trecere în revistă a sensurilor termenului de 

carieră şi continua cu prezentarea teoriei lui 

Holland privind cariera, cu cele şase moduri 

specifice de orientare profesională, respectiv 

şase tipuri de personalitate, două aplicaţii: un 

chestionar de interese şi unul privind stabilirea 

obiectivelor şi surse de informare cu privire la 

profesii şi piaţa muncii; 

- „Diferenţe de gen în orientarea pentru 

carieră” - recomandări pentru depăşirea 

barierelor de gen în orientarea pentru carieră. 

- „Cum să comunicăm cu copilul ?” – 

material adresat părinţilor dar şi cadrelor 

didactice, în care regăsim caracteristicile 

generale ale procesului de comunicare, 

principalele stiluri de comunicare, ce este şi 

care sunt rolurile ascultării active şi ce 

înseamnă a fi un „bun ascultător”; 

- „Care sunt responsabilităţile mele ca 

părinte” – recomandări pentru asigurarea unei 

stări de bine din punct de vedere fizic şi 

emoţional copilului. 

*** 

Ghidul Şcoala & cariera 2010 

constituie un corolar al activităţilor de 

informare şi consiliere în carieră şi cuprinde: I. 

Mituri legate de luarea deciziei în carieră; II. 

Consilierea şi orientarea carierei – repere 

teoretice; III. Managementul activităţii de 

orientare şcolară şi profesională; IV. Tehnici 

utilizate în educaţia pentru carieră; V. Alegerea 

carierei între divertisment şi realitate. 

*** 

În anul şcolar 2016 consilierii şcolari 

din centru şi cabinete propun o abordare 

integratoare asupra orientării în carieră prin 

ghidul Orientarea carierei – perspective 

europene, lansat în cadrul Salonului ofertelor 

educaţionale.  

Materialul reprezintă expresia unor 

experienţe psihopedagogice, care, susţinute de o 

bogată informaţie de specialitate, sugerează 

posibile răspunsuri, oferă modele sau invită la 

reflecţie.  

Ghidul se doreşte a fi un instrument util 

în primul rând pentru profesorii diriginţi care 

îşi desfăşoară activitatea într-o perioadă de 

transformări multiple, expresie a unor noi 

politici în domeniul educaţiei. Elementele care 

fac din Ghidul Orientarea carierei- perspective 

europene, o resursă educaţională specială, sunt: 

abordarea comparativă la nivelul Uniunii 

Europene, promovarea integrării europene, a 

mobilităţii educaţionale, promovarea bunelor 

practici precum şi promovarea egalităţii de 

şanse.   

Ghidul propune cititorului să mediteze 

asupra rolului profesorului diriginte, acela de 

sprijinire a elevilor în identificarea, dezvoltarea, 

valorificarea şi promovarea calităţilor şi 

aptitudinilor proprii, pentru a fi capabili să se 

integreze într-o societate aflată în permanentă 

schimbare. Din această perspectivă lucrarea 

reprezintă un veritabil reper în procesul 

dezvoltării profesionale, evidenţiind o serie de 

zone prioritare care necesită competenţe noi. 

 

 Temeiul pe care se fundamentează 

prezentul ghid este acela că la nivelul unei 

societăţi investiţia în oameni este cea mai 

durabilă investiţie, iar investiţia în educaţie, cea 

mai eficientă, cu efecte pe termen lung. 

Dezvoltarea profesională continuă a 

profesorilor şi accesul la instrumente 

moderne, flexibile, accesibile, conectate la 

schimbările din societate sunt garanţia 

plusvalorii în educaţie. 
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Consilierea părinţilor - 

perspective europene  

 
„Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este 

progresul, să lucrezi împreună este succesul”  

Henry David Thoreau 
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1. Conceptul de “stres” și tipuri de stress la nivel 

familial 

Stresul face parte din experiențele 

noastre de zi cu zi și este asociat cu o mare 

varietate de probleme, precum: oboseala, 

durerea, boala, frica, frustrarea, umilința, 

pierderea sau doliul, poluarea sau chiar cu un 

succes neașteptat, care ne-a schimbat complet 

stilul de viață (de exemplu, câștigarea unei sume 

mari de bani la loto). Stresul este prezent în cele 

mai diverse situații: la oamenii de afaceri care 

investesc sume mari, la sportivii care doresc să 

câștige, la controlorii de trafic aerian care își 

asumă responsabilitatea pentru sute de vieți, la 

soții care au dificultăți în cuplu etc. Cercetările 

medicale au arătat că, oamenii răspund la stres 

în manieră stereotipică prin paternuri 

biochimice, funcționale și comportamentale 

care-i ajută să facă față problemelor și să se 

adapteze la noi situații. În familie, între stresul 

individual, stresul diadic/marital și cel parental 

există o asociere pozitivă. Grijile personale 

legate de propria stare de sănătate sau de locul 

de muncă alimentează și amplifică stresul din 

relația maritală sau cel din relația părinte-copil. 

Stresul individual. Analizând cercetările 

în domeniu, realizate de-a lungul timpului, 

identificăm o tendinţa a celor mai multe teorii 

asupra stresului de a lua în considerare 

experienţele stresante individuale. Stresul a fost 

definit ca un fenomen care afectează în primul 

rând o persoană luată izolat şi bunăstarea 

acesteia. El apare din efortul unei persoanei de a 

se adapta mediului dinamic în care trăieşte 

atunci când evenimentele solicitante, în special 

cele semnificative din punct de vedere personal, 

sunt evaluate ca fiind ameninţătoare pentru 

starea sa de bine, când sunt percepute ca 

depăşind resursele proprii (Turliuc și Măirean, 

2014). Lazarus și Folkman (1984) definesc 

stresul ca fiind o relație particulară  între 

persoană și mediu. În cadrul acestei relații 

persoana evaluează condițiile din mediu ca fiind 

suprasolicitante pentru sine, mai presus de 

propriile sale resurse, ceea ce îi produce o stare 

de amenințare și disconfort. În acest cadru, 

persoana este determinată să declanșeze procese 

de coping și răspunsuri cognitive, afective, 

comportamentale la stimulii pe care îi primește.  

  Realizând o sinteză a definițiilor 

stresului Randall și Bodenmann (2009) ajung la 

concluzia că acest fenomen a fost definit în trei 
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maniere de-a lungul timpului: a) stresul ca stimul (de exemplu, evenimente critice de viață) care 

declașează reacții fizice sau psihologice, cum ar fi problemele de anxietate sau cele cardio-vasculare 

(de exemplu, Dohrenwend și Dohrenwend, 1974); b) stresul ca reacție reacție psihică și fizică specifică 

la nevoile acute și pe termen lung (de exemplu, Selye, 1974); c) stresul ca proces între o persoană și 

mediul său (Lazarus și Folkman, 1984). Dintre aceste trei orientări cea mai influentă este abordarea 

stresului tranzacțional al lui Lazarus și Folkman (1984). Wheaton (1996), de pilcă, consideră stresul ca 

proces care face legătura între stresori (stimuli) și reacție (starea de distres, de suferință). Stresorii 

sunt în mod clasic definiți prin evenimete adverse, prin problemele sau cerințe situaționale care sunt 

percepute ca fiind stresante de un număr mare persoane (de exemplu, situațiile în care cineva are o 

pierdere importantă, suferă de o boală gravă, are un handicap, are probleme financiare serioase, s-a 

separat de partener sau divorțează). Pe de altă parte, distresul – ca răspuns individual negativ la diverse 

probleme – este deosebit de  eustres, concept pe care Selye (1974) îl introduce pentru a denumi 

situațiile pozitive provocatoare de stres.  

Stresul diadic. Pentru mult timp, stresul a fost definit ca un fenomen ce afectează în principal 

indivizii şi starea lor de bine (de exemplu, Lazarus, 1999; Lazarus și Folkman, 1984). O axare mai 

puternică  pe aspectele mediului social este analizată în cadrul modelului Conservării Resurselor (CoR; 

de ex., Hobfoll, 1989). În acord cu această teorie, percepţia subiectivă a stresului este încorporată în 

contextul social, efectele copingului individual fiind studiate din perspectiva consecinţelor sociale pe 

care le produce. Aşadar, mulţi teoreticieni care consideră stresul un fenomen individual admit, de 

asemenea, că stresul personal are consecințe sociale ce trebuie luate în considerare (Lazarus & 

Folkman, 1984; Pearlin & Schooler, 1978). În acest context, în ultimii ani, teoreticienii și cercetărorii 

cu dezbătut din ce în ce mai des problematica stresului în cupluri. Astfel, unii s-au întrebat dacă stresul 

în cuplu rămâne un fenomen pur individual, asociat cu aprecieri subiective ale fiecărui partener, 

conform teoriei tranzacţionale a stresului a lui Lazarus (1999) și poziției teoretice a lui Pearlin şi 

Schooler (1978) sau dacă acesta este un fenomen diadic. În urma acestor controverse, unii cercetători 

definesc stresul în cupluri ca fenomen pur diadic sau social (de exemplu, Bodenmann, 1995, 2005). Din 

acest punct de vedere, stresul diadic reprezită o formă distinctă de stres social care implică preocupări 

comune şi intimitate emoțională între parteneri, precum şi menţinerea unor relaţii apropiate (Randall și 

Bodenmann, 2009).  

 Bodenmann (2005) defineşte stresul diadic ca un eveniment stresant care se referă întotdeauna 

la ambii parteneri, fie direct, atunci când ambii parteneri se confruntă cu acelaşi eveniment stresant sau 

când stresul provine din interiorul cuplului, fie indirect, atunci când stresul unui singur partener se 

revarsă asupra relaţiei şi îi afectează pe amândoi. În ambele cazuri, stresul diadic dă naştere unor 

aprecieri comune ale situaţiei, acestea fiind aprecieri în diadă, pe lângă aprecierile individuale asupra 

situaţiei stresante. Acest fapt amplifică aprecierile/evaluările primare şi secundare specifice abordării 

lui Lazarus, precum şi eforturile de coping în cuplu sau utilizarea prin cooperare a resurselor comune  

(Bodenmann, 2005). De aceea, stresul diadic poate fi clasificat sub forma a trei dimensiuni: a) felul în 

care fiecare dintre parteneri este afectat (direct sau indirect), b) originea stresului (intern sau extern) și 

c) durata în timp (acut sau cronic). În prezent, mulţi cercetători şi teoreticieni sunt de acord că stresul în 

cuplu este întotdeauna un fenomen diadic care afectează ambii parteneri în acelaşi fel (Bodenmann, 

2005; Story și Bradbury, 2004). 

Stresul parental. Dacă stresul diadic vizează mai ales partenerii maritali, stresul parental apare 

în diada părinte-copil, fiind asociat rolului de părinte. Strresul parental a fost definit prin discrepanțele 

percepute între cerințele situaționale și resursele personale de care dispune părintele (Abidin, 1995). El 

este diferit de stresul care provine din alte roluri sau experințe precum: dificultățile la locul de muncă, 

evenimentele nefericite, relații deficitare cu unii membrii ai familiei sau cu prietenii. De aceea, se 

consideră că stresul este specific unor roluri particulare (Deater-Deckard, 2004, p.6). 

 Numeroase cercetări au avut ca obiect relația dintre starea de bine și gradul de stres provenit din 

anumite situații cu care persoanele se confruntă zi de zi. Cei care trăiesc experiențe mai stresante sunt 

predispuși la anumite probleme de sănatate mentală (de exemplu, depresie) sau fizică. Unii cercetători 

(de ex., Creasey și Reese, 1996) consideră că stresul parental afectează comportamentul părintelui, dar 

și dezvoltarea copilului într-o măsură mai mare decât stresul asociat altori roluri (maritale sau celui 
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profesional). Acest aspect este exemplificat în două studii distincte asupra familiilor care se confruntă 

cu multiple dificultăți și probleme. Într-un studiu în care s-a urmărit dezvoltarea unui grup de copii 

(unii sufereau de boli cronice), stresul parental s-a dovedit a fi cel mai puternic predictor al problemelor 

comportamentale și emoționale la copiii de patru ani (Goldberg, Janus, Washington, Simmons, 

MacLusky și Fowler, 1997). Într-o altă cercetare, s-a studiat un grup de familii fără adăpost ai căror 

membrii riscau să sufere de tulburări mentale și fizice din cauza numeroaselor surse de stres cu care se 

confruntau zilnic (Gorzka, 1999). Dintre aceste familii s-a constatat că părinții care aveau cel mai înalt 

nivel de stres parental aveau copiii cu cele mai serioase probleme de dezvoltare cognitivă și socială.  

Deși stresul parental poate fi asociat cu variațiile comportamentului parental și cu nivelul de dezvoltare 

al copilului, acest fenomen nu este complet independent de experiențele stresante provenite din alte 

roluri, interpendente cu cel părinte (Creasey și Reese, 1996). 

 Cerințele rolului de părinte sunt numeroase, variate și implică adaptarea la caracteristicile unice 

ale copilului, precum și la rolul social de părinte. Aceste cerințe vizează nevoile de supraviețuire 

(hrană, adăpost, protecție) și cele psihologice (atenție, afecțiune, implicare pentru controlul și reglarea 

emoțiilor) (Deater-Deckard, 2004). Percepțiile părinților despre comportamentele copiilor lor, precum 

și percepțiile despre propria competență în calitate de părinți sunt elemente foarte importante în 

majoritatea teoriilor despre stresul parental. În ceea ce privește resursele părinților, acestea sunt la fel 

de diverse și includ o serie de factori mentali și fizici, cum ar fi o protecție adecvată pentru 

supraviețuire (o locuință potrivită, hrană, resurse financiare), sentimente de competență, cunoștințe, 

sprijin emoțional și instrumental din partea celor din jur (Deater-Deckard și Scarr, 1996). Stresul 

parental poate să apară și în cazul părinților care aparent au parte de resurse (locuință, venit stabil, 

suport social). Având în vedere aceste situații se poate afirma că stresul parental are legătură cu 

experiența subiectivă a fiecărui părinte în procesul creșterii și socializării copiilor (Deater-Deckard, 

2004). 

 Multe dintre cercetările asupra stresului parental s-au axat pe familiile care aveau nevoie de 

ajutor din partea profesioniștilor din domeniul sănătății mentale pentru probleme cum ar fi depresia 

părinților sau deficitul de atenție la copii. Cu toate acestea, sunt destul de multe studii în care s-au 

examinat familii selectate din comunități largi. Toți părinții, indiferent de resursele lor aveau, într-o 

anumită măsură, experiența stresului parental. Mai mult, dificultățile comune, cele de zi cu zi, 

contribuie la fel de mult, dacă nu mai mult la creșterea stresului parental și provocarea unor probleme 

serioase precum tulburări fizice, psihice, divorț, pierderea veniturilor etc. (Creasey și Reese, 1996; 

Crnic și Low, 2002).  

 Abidin (1995), care a publicat un instrument de măsurare a stresului parental, precizează că 

stresul parental este o reprezentare a nivelului de disfuncții în sistemul părinte-copil, sistem care are 

legătură mai ales cu starea de funcționare a părintelui. Stresul parental este legat de anumite 

componente ale personalității părintelui, de patologia acestuia, de sentimentele subiective ale părintelui 

despre creșterea copilului, de încrederea și investiția în parenting (Abidin, 1995).   

  

 2. Teorii ale stresului parental 

 De-a lungul timpului, teoreticienii au încercat să contureze tabloul stresului parental pentru a 

surprinde mai clar cauzele și efectele acestuia. În acest sens, două teorii s-au evidențiat mai mult: teoria 

stresului Părinte-Copil-Relații (P-C-R) (Abidin, 1990, 1995) și Teoria complicațiilor de zi cu zi (Crnic 

și Greenberg, 1990; Crnic și Low, 2002). 

 Teoria stresului Părinte-Copil-Relației (P-C-R), după cum este și denumită, susține existența a 

trei domenii separate, dar care interacționează: domeniul “Părinte” (P – se referă la acele aspecte ale 

stresului parental care provin de la părinte), domeniul “Copil” (C – se referă la aspecte ale stresului 

parental care provin de la comportamentul copilului), domeniul “Relației” părinte-copil (R – se referă 

la aspecte ale stresului parental care țin de relația dintre părinte și copil). Orice creștere a nivelului de 

stres în cele trei domenii amintite, provoacă aplificarea stresului parental  (Abidin, 1990, 1995). 

Această teorie susține existența unui efect bi-direcțional, către părinte dinspre copil și invers. În 

consecință, dacă dificultățile emoționale și comportamentale ale unui copil cresc în timp, există 

probabilitatea ca stresul parental să crească, rezultatul fiind amplificarea problemelor în parenting și 
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diminuarea stării de bine a copilului. În același timp, propriile dificultăți ale părintelui în privința 

sănătății și funcționării mentale (de exemplu depresia, anxietatea, abuzul de substanțe) pot duce la 

probleme în parenting, de aici rezultând creșterea problemelor emoționale și comportamentale ale 

copilului, care, la rândul lor pot declanșa creșteri ale nivelului de stres parental (Deater-Deckard, 2004). 

 Teoria complicațiilor de zi cu zi (susține că stresul parental are loc aproape în fiecare zi, dar, din 

fericire pentru majoritatea părinților, dozele de stres zilnic sunt destul de mici. Cu toate acestea, atunci 

când copingul este ineficient, efectele minore ale stresului de zi cu zi devin persistente și puternice 

(Deater-Deckard, 2004). Cercetările care au studiat parentingul și dezvoltarea copilului recunosc 

importanța surselor de stres care apare zi de zi. Prin urmare, există un număr tot mai mare de cercetări 

în literatura de specialitate care se axează pe stresul de zi cu zi și care are un impact asupra familiei 

(Crnic și Greenberg, 1990, Crnic și Low, 2002). Teoria complicațiilor de zi cu zi nu contrazice teoria P-

C-R, ci o completează și extinde, ajutând la explicarea modului în care apare stresul parental tipic 

pentru majoritatea părinților. 

 

3. Modele ale stresului familial și implicațiile lor terapeutice 

Modelul ABC–X al stresului familial (Hill, 1949). În contextul studierii traumei familiale, 

Hill (1949) a propus modelul ABC–X în vederea unei mai bune înţelegeri a impactului 

evenimentelor traumatice asupra vieţii de familie. Modelul cuprinde o serie de elemente. 

Factorul A din teoria lui Hill desemnează evenimentele stresante sau traumatice. Hill 

defineşte stresul ca fiind o stare indusă de un eveniment care produce schimbări în interiorul 

sistemului familial; toate tipurile de schimbări sunt considerate de natură stresantă. Factorul 

B al modelului desemnează resursele pe care indivizii sau familile le folosesc pentru a se 

adapta pierderilor survenite (Hill, 1949). Factorul C reprezintă modul în care este perceput 

impactului traumei asupra membrilor familiei. Acest proces cognitiv este foarte important în 

modelele tranzacţionale cu privire la stres şi coping (Lazarus și  Folkman, 1984). Factorul X al 

modelului poate fi conceptualizat ca fiind rezultatul stresant sau criza care urmează traumei. 

McCubbin şi Patterson (1983) afirmau că trauma poate avea efecte reziduale asupra familiei, 
impactul ei putându-se extinde pe termen lung. Pentru câteva decenii, modelul ABC-X centrat asupra 

evenimentelor majore de viață a dominat studiile din domeniul stresului familial (McCubbin & 

Patterson, 1983).  

Modelul dublu ABC-X al adaptării familiale (McCubbin și Patterson, 1983). Pornind de la 

modelul clasic ABCX a lui Hill (1949), McCubbin şi Patterson. (1983) au dezvoltat modelul 

dublu ABCX al adaptării familiale, prin adăugarea unei noi dimensiuni: adaptarea post-criză 

a familiilor. În acest model, factorul C a fost extins pentru a include percepţia familiei asupra 

stimulului stresant original. În plus, conceptul de coping a fost inclus în model, prin luarea în 

considerare a strategiilor cognitive şi comportamentale pe care membrii familiei le utilizează 

în vederea adaptării la situațiile stresante. McCubbin şi Patterson (1983) au încorporat 

resursele personale în cadrul modelului lor dublu ABCX într-o manieră mai complexă, 

sugerând faptul că resursele psihologice sunt importante în a face faţă traumei, dar şi faptul 

că aceste resurse sunt transformate în cadrul procesului de adaptare. Deși acest model este 

utilizat în diferite abordări empirice ale fenomenului, el are în vedere doar impactul evenimentelor de 

viață majore și integrează atât de multe variabile și procese încât este dificil de testat empiric.  

 Numărul familiilor care se confruntă cu tulburări de dezvoltare și devieri de comportament ale 

copiilor a crescut mult în ultimele decenii. Atunci când acest model a fost aplicat familiilor cu TSA, 

severitatea stresorilor a fost relaționată cu gradul simptomelor tulburării și problemelor de 

comportament. Impactul cerințelor se referă la nevoi suplimentare pe care familia le are, precum nevoi 

financiare, evenimente stresante de viață (de exemplu, decesul) sau alți stresori care pot să apară. 

Resursele se referă atât la atributele interne, precum stima de sine, reziliența sau auto-eficiență și la 



EQuilibrium – revista consilierilor şcolari ieşeni 42 

 

 

suportul extern, cum ar fi rețelele sociale. Evaluările stresorilor include percepțiile pozitive sau 

negative legate de creșterea unui copil cu TSA. Strategiile de coping se referă la tactici utilizate de o 

familie pentru a face față stresului (Paynter, Riley, Beamish, Davies și Milford, 2013). Bristol (1987) 

utilizează acest model pentru a investiga adaptarea mamelor cu copii cu autism sau comunicarea 

defectuoasă între vârstele 2-10 ani și a constatat că modelul prezice în mod semnificativ adaptarea 

(corelație canonică de .67) , că stresul este explicat de valori semnificative ale varanței variabilelor 

individuale (81%), maritale (51%) și familiale (77%). 

Modelul stresului în familiile  cu copii cu tulburări de dezvoltare (Perry, 1989). Acest model se 

bazează pe experiența clinică cu familii, fiind influențat de alte cinci teorii importante: teoria sistemelor 

familiale aplicată la copii cu tulburări de dezvoltare, teoria ecologică, teoria suportului social, teoria 

sociologică a stresului familial, teoria copingului și psihopatologia dezvoltării. Realizând o evaluare 

detaliată a acestor teorii, Perry (1989) propune Modelul stresului în familiile cu copii cu tulburări de 

dezvoltare. El poate fi utilizat și în consilierea părinților cu copii cu dificultăți și tulburari de 

comportament. Acesta include patru componente majore: stresorii (factorii de stres), resursele, suportul 

şi rezultatele. Fiecare componentă este împărţită în două domenii. Stresorii sunt stimulii de stres minori 

şi majori din viaţa părinţilor cu copii cu tulburări de dezvoltare, incluzând atât stresorii asociaţi cu 

copilul, cât şi alţii prezenţi în viaţa oamenilor. Zona eesurselor constă în resursele personale şi 

individuale ale părinţilor şi ale familiei. Suportul vizează sprijinul pe care părinţii sau familia poate să îl 

primească din exterior, din cadrul rețelelor sociale informale sau servicii de sprijin formale. Rezultatele 

pot fi considerate ca ceea ce rămâne după impactul negativ (dar, de asemenea, potenţial pozitiv) al 

stresorilor, relație mediată şi/sau moderată în primul rând de influenţele pozitive sau negative ale 

resurselor variate şi suportului disponibil. Această cantitate reziduală constă în stări emoţionale, 

aprecieri cognitive şi atribuiri pozitive şi/sau negative legate de aceste stări emoţinale etc.  

 Caracteristicile copilului. Caracteristicile potenţial relevante ale copilului pot fi variabile-

stresori. Ele includ: nivelul de dependenţă în sarcinile de auto-ajutorare, nivelul cognitiv sau de 

dezvoltare, frecvenţa şi severitatea comportamentelor neadaptative, diagnosticul sau tipul de tulburare 

în dezvoltare, vârsta şi sexul etc. O distincţie trebuie făcută între variabilele obiective, precum vârsta 

sau IQ, şi percepţiile părinţilor cu privire la dificultăţile copilului, care probabil sunt mai relevante. 

Există o confuzie conceptuală răspândită în literatura de specialitate şi o suprapunere de măsurare între 

percepţia subiectivă a părinţilor cu privire la caracteristicile copilului (considerate aici stresori) şi 

distresul parental (sau răspunsul la stres sau rezultatul). Este esenţial ca însă să nu se confunde 

rezultatele măsurate cu stresorii (Perry, 2004). 

 Clinic vorbind, este important să nu se permită ca datorită caracteristicilor obiective ale 

copilului să se creeze ipoteze false de către clinicieni cu privire la experienţele familiei (ex. 

funcţionarea este bună, deci nu va avea mult de suferit). O altă implicaţie a  acestei idei este aceea că 

interveţiile destinate să modifice caracteristicile copilului (ex. scăderea comportamentelor 

dezadaptative) nu vor produce neapărat efectul pe care familia l-ar putea aşteapta. Provocarea 

percepţiilor și așteptărilor parentale poate fi o cale fructuoasă pentru intervenţiile clinice. În plus, 

efectul stresorilor nu poate fi înţeles în mod semnificativ fără a lua în considerare variabilele care 

intervin. Unele familii (mai ales cele observate clinic) pot fi copleşite de un copil a cărui tulburare pare 

a fi relativ uşoară, în timp ce alte familii cu copii mult mai serios afectaţi pot face faţă într-o manieră 

sănătoasă, ajungând să extragă unele efecte pozitive din experienţa lor (Perry, 2004). 

 Alţi stresori de viaţă. Familiile care au un copil cu tulburări de dezvoltare pot, desigur, să 

experimenteze alţi stresori, la fel ca toate familiile. Alţi factori de stres din viaţă includ pe cei legaţi de 

locul de muncă, boli la alţi membrii ai familiei, probleme financiare, şi aşa mai departe. Este important 

pentru cercetători și practicieni să includă (şi/sau să dezvolte) măsurări ale evenimentelor stresante din 

viaţă, fiind demonstrată relaţia lor cu depresia. În plus, faţă de itemii tipici incluşi în măsurarea 

evenimentelor de viaţă (ex. decesul în familie), este important să fie luați în considerare și alţi stresori 

legaţi de a faptul de a avea un copil cu tulburări de dezvoltare (cum ar fi costurile tratamentelor 

speciale, necesitatea de a renova casa). Cercetătorii încurajează să se măsoare evenimentele de viaţă 

legate de copil separat, astfel încât efectele lor să fie evaluate independent (Perry, 2004). De asemenea, 

este important să se ia în considerare aceste evenimente de viaţă stresante atunci când se lucrează clinic 
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cu părinţii. O familie refugiată trăind într-o cameră de mici dimensiuni poate avea nevoie mai întâi de 

asistenţă în găsirea unei locuinţe, și abia apoi de servicii legate de tulburările de dezvoltare ale 

copilului. Mama unui copil cu autism care trebuie să facă faţă şi unui părinte senil nu poate avea multă 

energie pentru a lucra acasă un program pentru dezvoltarea limbajului în fiecare seara. Familiile pot fi 

ajutate să se ocupe de aceste alte evenimente stresante de viaţă prin recomandări corespunzătoare, prin 

oferirea de servicii directe precum îngrijire temporară de urgenţă a copilului în cazul în care a decedat 

un membru al familiei etc. (Perry, 2004). 

 Resursele personale ale individului. Resursele personale ale individului constau în variabilele 

personalităţii, strategiile congnitive de coping, credinţele, precum şi factori demografici ( ca educaţia, 

satutul de angajat). Acesta este probabil domeniul cel mai copt/matur legat de eforturile de cercetare 

care vizează descoperirea resurselor specifice interne, credinţelor şi abilităţilor de coping (ex. 

rezistenţa, optimismul, religiozitatea, credinţele, abilităţile de coping etc.) care sunt cele mai eficiente 

în reducerea stresului. Cercetarea ar trebuie să se concentreze dacă aceste resurse funcţionează într-o 

manieră aditivă, dacă ele mediază stresul sau interacţionează cu nivelul stresorilor moderând efectul de 

bază sau operează în alt mod. Problema legată de modul în care acestea funcţionează la tată versus 

mamă este de asemenea pertinentă, dar nestudiată (Perry, 2004). 

 Sistemul de resurse al familiei. Sistemul de resurse al familiei cuprinde variabile care implică 

funcţionarea familiei, satisfacţia maritală şi variabile demografice (statutul marital). În literatura 

stresului în familie şi în modelele teoretice menţionate familia s-a privit ca o unitate de analiză, aşa cum 

mulţi clinicieni urmează o perspectivă sistemică a familiei. Cu toate acestea, în studiile empirice, 

variabilele familiei sunt în general bazate pe percepţia uneia sau mai mai multor persoane din familie şi 

nu este clar dacă acestea diferă de variabilele individuale. În plus, există un număr substanţial de părinţi 

singuri, pentru care aceste variabile nu au un sens, iar cercetările nu sunt în mod necesar şi suficient 

adresate realităţii. În cercetările viitoare, eforturile are trebui îndreptate spre a atinge variabilele 

familiale din variabilele individuale, precum şi, în cupluri, variabilele maritale din cele familiale, dacă 

este posibil. În modelul prezentat aceste măsuri maritale/familiale sunt considerate ca variabile 

independente, nu ca măsuri ale rezultatelor, astfel cum rezultatele sunt concepute ca variabile necesare 

şi individuale (Perry, 2004). 

 Suportul social informal. Suportul social informal reprezintă susţinerea emotională şi/sau 

ajutorul concret primit efectiv şi/sau perceput a fi disponibil din partea membrilor familiei extinse, 

prietenilor, vecinilor, organizaţiilor sociale şi comunităţii religioase (Perry, 1989). Există un corp extins 

de litaratură asupra stresului şi suportului social pentru familiile cu copii cu tulburări de dezvoltare şi 

este în mod cert un concept esenţial. Cu toate acestea, există aspecte semnificative conceptuale şi de 

măsurare care necesită clarificări suplimentare. Acestea includ: cantitatea versus calitatea problemei 

(reţelele mici dar suportive pot fi cele mai eficiente); utilitatea conceptului percepţiei suportului versus 

suportul real obţinut; valenţa contactelor cu reţeaua socială (este de ajutor sau stresant); şi emiterea 

unui model de suport (izolarea socială este dăunătoare, dar, dincolo de asta, mai mult nu este în mod 

necesar şi mai bine) (Perry, 2004). 

 Serviciile formale de sprijin. Serviciile şi suporturile formale sunt intervenţii profesionale sau 

paraprofesionale, inclusiv programele de educaţie/tratament pentru copiii cu tulburări de devoltare şi 

intervenţiile familiale precum cele individuale, maritale sau cele axate pe consilierea de familie, servicii 

de îngrijire temporară, training-uri pentru managementul comportamentului, grupurile de suport 

parental şi asociaţiile părinţilor. Pare destul de probabil că nu doar numărul surselor suportului formal 

ce ar trebui măsurat, ci şi calitatea lor şi eficienţa, adecvarea lor la necesităţile şi valorile familiei la 

momentul respectiv şi impactul lor asupra nivelului de satisfacţie parentală. Instrumentele de măsurare 

tind să fie elaborate la nivel local pentru fiecare studiu, având proprietăţi psihometrice necunoscute. 

Cercetările viitoare vor trebui să construiască instrumente mai eficiente pentru a atinge aceste variabile 

(Perry, 2004). 

 Rezultatele parentale. Cele mai multe cercetări ale stresului familial s-au concentrat asupra 

rezultatelor negative, inclusiv versiunea originală a acestui model (Perry, 1989), în care rezultatele erau 

numite “distres parental” (depresie, pesimism, blocaj, epuizare etc). Cu toate aceste, în cazul părinților 

cu un copil cu tulburări de dezvoltare sunt raportate în litereatura de specialitate atât efecte pozitive, cât 
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şi efecte negative. Munca clinică şi activitatea într-un sistem mai vast a demonstrat că există un 

potenţial efect de dezvoltare personală în cazul părinţilor cu astfel de experinţă. Fără îndoială că acest 

fapt a dus la multe realizări impresionante, dar şi la costuri considerabile, în unele cazuri. Cercetări mai 

recente sugerează că rezultatele pozitive și negative nu se exclud reciproc, ci corelează unul cu altul; de 

aceea, este indicat ca cercetători să conceptualizeze şi să măsoare rezultatele ca două variabile separate, 

și nu ca o singură variabilă (nivelul de reacţie negativă) sau ca o variabilă bipolară (variind de la 

adaptare bună la slabă adaptare precum în modelul lui McCubbin’s) (Perry, 2004). 

 Implicații terapeutice. Aceste modele ale stresului au condus la diminuarea rolului stresorului în 

producerea crizei prin includerea unui număr foarte mare de variabile mediatoare. Ele le oferă 

clinicienilor idei cu privire la direcșia în care pot acționa pentru întărirea funcționalității familiei, prin 

identificarea varibilelor care se află direct sub controlul familie (de ex., definirea stresorilor și 

resursele). Pe acestă cale, familiile confruntate cu evenimente adverse și diverși alți stresori asupra 

cărora nu pot exercita nici un control (naștere, boală, moarte, dezastre etc.) sunt împuternicite pentru a 

rezista crizei trăite. Modele teoretice oferă un cadru la care pot fi raportate unele din ultimele rezultate 

ale cercetărilor cu privire la resursele familiei și suportul social. În fine, ele oferă o fundamentare 

teoretică a situațiilor stresante parentale și familiale și facilitează dezvoltarea uletrioară a altor modele.  

 Teoreticienii și clinicienilor adoptă astăzi o viziune sistemică a stresului, considerând că stresul 

unui singur membru al unei relații are întotdeauna impact asupra celuilalt, iar stresul individual 

afectează diada părinte-copil. Această nouă viziune cu privire la stres are implicaţii importante pentru 

cercetarea stresului în familiei, pentru măsurarea stresului diadic și parental, precum şi pentru analiza 

datelor statistice. De asemenea, viziunea este utilă şi în terapia stresului în familiei, doarece permite 

depăşirea metodelor de intervenţie clasice, axate pe individ şi integrarea rolului partenerului/copilului.  

 În concluzie, modul în care părinții, pe de o parte, și părinții și copiii, pe de altă parte,  se pot 

asista reciproc în procesul de adaptare la stres și criză, și modul în care diada își adaptează resursele, 

dincolo de competențele individuale de adaptare, pot fi promovate și consolidate de către practicieni. 

Astfel de programe sunt foarte necesare în consilierea/terapia diadei părinte-copil, a cuplurilor cu un 

copil cu boli probleme de comportament (de ex., opoziționism, agresivitate), cu boli cronice sau 

dizabilitante (de ex., cu cancer) și/sau cu probleme psihologice (de exemplu, depresie). 
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La ora actuală în întreg sistemul 

educaţional din România se constată disfuncţii 

la nivelul relaţiei scoală – familie. Caracterizată 

de o complexitate de probleme şi situaţii 

generate de factori diverşi, care de multe ori o 

pun în imposibilitatea de a le rezolva singură, 

familia contemporană are tot mai mult nevoie 

de sprijin şi susţinere în îndeplinirea rolului său 

educativ. Solicitările cu care se confruntă 

CJRAE Iaşi din partea cadrelor didactice din 

şcoli şi a părinţilor în mod direct arată o nevoie 

crescândă a acestor beneficiari de formare 

specifică pentru a putea, la rândul lor, să 

integreze educaţia tinerilor pe nevoile reale ale 

acestora.  

 

 La nivel european, educaţia adulţilor 

este importantă în termeni de incluziune socială 

şi cetăţenie activă: în zilele noastre nu mai 

putem folosi doar ceea ce învăţăm la şcoală 

pentru a ne construi o carieră pe termen lung. 

Cu toate acestea, la nivel european, participarea 

adulţilor la programele de formare trece printr-o 

perioadă de stagnare iar ratele de participare 

sunt dezamăgitoare, mai ales în cazul adulţilor 

seniori sau a celor slab calificaţi, cu competenţe 

de bază scăzute. În această categorie se înscrie 

un procent semnificativ de părinţi ai copiilor 

care ajung în atenţia consilierilor şcolari care 

includ în programele lor de intervenţie 

consilierea familiei şi parteneriatul activ copil-

părinte pentru recuperarea problemelor elevilor. 

Dacă în ultimii ani programele de formare 

pentru consilierii şcolari au avut în vedere 

intervenţiile mai ales la nivelul copiilor şi 

tinerilor, programele de formare pentru lucrul 

cu adulţii au lipsit aproape în totalitate. Şcolile 

au nevoie, la rândul lor, să dezvolte activităţi 

cât mai diverse şi complexe pentru părinţi şi 

adulţi dar nu au nici specialiştii nici expertiza 

necesară.  

 

 Astfel, o nevoie acută a sistemului 

devine o nevoie specifică a Centrului Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională, care are 

posibilitatea de a dezvolta o strategie coerentă 

pentru dezvoltarea programelor de educaţie 

pentru adulţi.  

 Proiectul european Consilierea 

părinţilor – perspective europene a apărut din 

nevoia de dezvoltare a instrumentelor şi 

metodelor de lucru cu adulţii, din perspectiva 
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parteneriatului şcoală-familie-comunitate. Proiectul dezvoltat de CJRAE în anul şcolar 2015-2016 îşi 

propune ca obiective: *schimb de bune practici şi cunoştinţe în domeniul educaţiei adulţilor, *tehnici şi 

metode de lucru specifice pentru adulţi, în special părinţi, *transferul unor modele de bună practică 

pentru dezvoltarea programelor pentru părinţi şi adulţi aflaţi în situaţii dezavantajate economic şi 

social, cu competenţe de bază scăzute, *îmbunătăţirea competenţelor personale şi dezvoltarea personală 

a participanţilor din perspectiva adulţilor care învaţă, *lărgirea orizontului personal şi înţelegerea unor 

principii fundamentale: diversitate, toleranţă, spirit european, drepturi ale adulţilor, *creşterea 

cooperării la nivel european cu specialişti pe probleme similare (educaţia părinţilor, incluziune socială 

pentru tineri şi adulţi), *dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor consilierilor şcolari de lucru cu 

părinţii, profesorii, adulţii în general, *îmbunătăţirea parteneriatului şcoală-familie-comunitate prin 

implicarea specialiştilor CJRAE ca factor mediator. 

 

 Pentru pregătirea celor 26 de specialişti selectaţi din cadrul CJRAE (profesori consilieri şcolari 

şi profesori logopezi), au fost alese 3 cursuri oferite de furnizori europeni cu experienţă, EuroMind si 

Motivated Learning for everyone. Cursurile au fost: 'The Impact of Parental Involvement, Parental 

Support and Family Education on Pupil Achievements',  'Parents&Teachers Strategies for working 

together' şi 'Key competences in socio-cultural and educational inclusion of disadvantaged groups'. 

 

 În etapele de pregătire, implementare a competenţelor dobândite, follow-up, diseminare şi 

evaluare au fost şi sunt implicaţi toţi participanţii la mobilităţi, ca principali beneficiari ai acestui 

proiect. O responsabilitate crescută au avut-o furnizorii de formare în etapa de desfăşurare propriu-zisă 

a cursurilor în aşa fel încât maximum de beneficii să fie transferat către participanţi. Abordarea 

transferului de bune practici şi experienţă a participanţilor pleacă de la intenţia ca aceste noi 

competenţe să fie cât mai mult aplicate direct, în activitate profesională curentă şi se bazează pe: 

 

 reflectare şi lucru în echipă: Participarea la aceste cursuri s-a făcut în echipă, asigurându-se 

astfel spaţiu de dezbatere şi reflecţie în interiorul grupului şi posibilitatea reală ca activităţile 

ulterioare, de la diseminare şi până la evaluarea finală, să aibă o mai mare reprezentativitate şi 

vizibilitate la nivel instituţional. Grupurile participante la aceste cursuri au făcut schimb de 

informaţii direct şi încrucişat pentru ca apoi transferul de informaţii către colegii care nu au 

putut participa să fie cât mai eficient şi mai formativ; 

 transferul de bune practici şi întărirea reţelei de specialişti în educaţie la nivel european: întreg 

demersul participanţilor în termeni de follow-up urmăreşte principiul transferului de 

competenţe, metode şi tehnici, proceduri şi practici către sistemul propriu şi specialiştii proprii. 

Pe termen mediu şi lung, încercăm implementarea a cât mai multe din informaţiile şi 

competentele dobândite prin aceste cursuri, atât la nivel instituţional prin instrumente, tehnici 

unitare, proceduri, cât şi la nivel individual, în practica curentă la cabinetele de asistenţă 

psihopedagogică şi în cadrul cabinetelor logopedice. 

 

 După parcurgerea cursurilor din proiectul Consilierea părinţilor-perspective europene, studiul 

de impact realizat la nivelul participanţilor a scos în evidenţă multe aspecte interesante. Studiul de 

impact s-a realizat pe baza unei metodologii complexe care utilizează atât metode cantitative, cât şi 

calitative. Aspectele cantitative (chestionar online http://goo.gl/forms/geWa5UXNQ7) au urmărit, în 

special, măsurarea nivelului de încredere şi interes al beneficiarilor în programe europene de acest fel 

cât şi a gradului de realizare a unor indicatori specifici. Metodele calitative (interviuri, focus-grup, 

testimoniale) au identificat percepţii şi reprezentări ale actorilor investigaţi şi au facilitat identificarea 

unor exemple de bune practici prezentate prin intermediul unor studii de caz. 

 

 Participarea la acest proiect constituie o experienţă care, pe lângă îmbogăţirea cu informaţii noi 

şi dezvoltare de competenţe, reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea de reţele profesionale la 

nivelul întregii Europe. Indiferent de acţiunile concrete desfăşurate în cadrul mobilităţilor 

internaţionale, de locul de desfăşurare şi de durată, toate fluxurile din proiect au avut meritul de a da 

http://goo.gl/forms/geWa5UXNQ7
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participanţilor posibilitatea interacţiunii cu colegi din alte sisteme de învăţământ, de a schimba 

informaţii şi experienţe. Aceste acţiuni sunt percepute, pe de o parte, ca un mijloc optim prin 

intermediul căruia să se realizeze transfer de cunoaştere/bune practici între specialiştii în educaţie care 

funcţionează în diferite sisteme de învăţământ iar pe de altă parte, ca un punct de plecare pentru 

dezvoltarea de parteneriate internaţionale şi noi proiecte pe problematici mai puţin studiate la nivel 

european, specifice consilierii şcolare. 

 

 Participarea la mobilităţile din cadrul proiectului a încurajat simultan, dezvoltarea de 

cunoaştere, dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor (generale şi profesionale) şi diseminarea de 

informaţie prin activităţi practice şi implicare directă. Pentru toţi participanţii la mobilităţi, s-a 

evidenţiat nevoia de dezvoltare a competenţei de utilizare a limbii engleze.  

 

 Studiul de impact efectuat relevă faptul că motivaţia participării la proiectul Consilierea 

părinţilor – perspective europene este susţinută, în mod complex, prin cumularea mai multor motive, 

demonstrând, astfel, o concentrare a argumentelor în favoarea participării şi implicării participanţilor. 

Putem constata, de asemenea, că participarea specialiştilor CJRAE a avut la bază mai ales o motivaţie 

intrinsecă, bazată pe nevoia de dezvoltare personală şi profesională. 

 

 Motivele care au susţinut participarea la mobilităţile proiectului european implementat de 

CJRAE, au fost atât de ordin intrinsec – motivaţia de autorealizare (nevoia de dezvoltare profesională şi 

personală, dezvoltarea de legături cu specialişti din alte ţări, atractivitatea tematicii), cât şi de ordin 

extrinsec (suportul financiar oferit, condiţiile de organizare, calitatea furnizorului). Principalul 

argument invocat de participanţi vizează dezvoltarea profesională  şi personală (95,2%). Este unul 

dintre principalele argumente în favoarea participării la programe de formare, identificat şi cu prilejul 

altor analize de nevoi ale instituţiei sau studii focalizate pe problematica formării profesionale continue. 

 

 În această categorie motivaţională intră atât dezvoltarea profesională (în egală măsură, 

cunoştinţe şi abilităţi) cât şi dezvoltarea personală, de mare însemnătate pentru activitatea consilierului 

şcolar şi care se constituie într-o plus valoare cu impact direct şi imediat asupra calităţii activităţii de 

consiliere şi asistenţă psihopedagogică. Printre cele mai relevante elemente ale dezvoltării profesionale 

invocate de participanţii la cursurile oferite de proiect, identificăm învăţarea de noi metode de 

consiliere experimentate şi utilizate la nivel european, abordări specifice pe studii de caz tipice, tehnici 

de lucru formale şi non-formale. În argumentele participanţilor, se regăseşte şi observaţia conform 

căreia programele de formare din ofertele naţionale sau locale cuprind puţine cursuri adresate în mod 

special profesorilor consilieri şcolari şi profesorilor logopezi, care să conţină şi informaţii adaptate, 

relevante şi specifice acestora. Tot în categoria competenţelor profesionale sunt invocate şi cunoştinţele 

despre sistemele de consiliere în şcolile europene, asistenţa psihopedagogică atât ca organizare cât şi ca 

arie de cuprindere şi dezvoltarea capacităţilor de lucru cu copii proveniţi din medii sociale defavorizate 

sau cu cerinţe educative speciale, o componentă încă deficitară la nivelul sistemului educaţional din 

România. 

 

 Ca procentaj, nu departe de motivaţia dezvoltării profesionale şi personale se află atractivitatea 

tematicii programului de formare (90,5%). Prin însuşi cadrul de desfăşurare, 

experţii implicaţi şi corespondenţa directă cu o nevoie personală şi instituţională, aceste cursuri au avut 

un grad mare de atractivitate pentru participanţi.  

 

 Cea de-a treia categorie motivaţională semnificativă face referire la posibilitatea dezvoltării de 

legături cu specialişti din alte ţări (90,5%). La nivelul acestei categorii regăsim intenţia participanţilor 

de a cunoaşte colegi omologi din alte ţări şi activitatea lor specifică, în scopul schimbului permanent şi 

eficient de informaţii care să le îmbunătăţească activitatea. Este vorba de o altă nevoie instituţională 

reliefată în analizele de nevoi din ultimii ani. Schimbul de experienţă cu cadrele didactice din alte ţări 

europene, prezente la cursuri, a fost însă benefic şi interesant pentru toţi participanţii la mobilităţi. S-au 
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creat contacte noi şi s-au conturat intenţii de dezvoltare a cooperării europene în viitorul proxim.  

Dezvoltarea de legături cu specialişti din alte ţări este un bun punct de pornire pentru dezvoltarea de 

programe  şi proiecte cu impact şi valoare europeană, care să înnoiască şi să diversifice strategiile de 

intervenţie psihopedagogică prin transferul de cunoştinţe şi implementarea informaţiilor în spaţiul 

românesc, în manieră adaptată specificului naţional. Din păcate, sistemele de consiliere la nivel 

european diferă ca organizare şi ca atribuţii, multe dintre activităţile specifice consilierii şcolare în 

România neavând echivalenţă directă în cadrul altor sisteme educaţionale europene iar posibilitatea 

întâlnirii cu specialişti din această arie de activitate nu s-a realizat aşa cum ne-am dorit în acest proiect. 

Totuşi, interesul consilierilor şcolari pentru dezvoltarea de legături şi parteneriate cu omologi din alte 

ţări rămâne una din direcţiile pentru strategiile de dezvoltare europeană viitoare, din perspectiva 

conştientizării importanţei schimbului de informaţii în folosul progresului educaţiei şi consilierii 

şcolare la nivelul Uniunii Europene.  

 

 Tematica cursurilor de formare constituie unul dintre principalele argumente în favoarea 

participării la proiect, aceasta în condiţiile în care nu există la nivel naţional sau judeţean o tematică 

asemănătoare. În plus, putem adăuga pe lângă dorinţa de dezvoltare profesională şi personală, 

posibilitatea de a vizita o altă ţară şi instituţii din alte sisteme de învăţământ sau intenţia dezvoltării de 

reţele profesionale în vederea implementării unor proiecte viitoare în contexte internaţionale. 

 

 Rezultatele anchetei confirmă aprecierile pozitive ale beneficiarilor cu privire la relevanţa şi 

impactul pozitiv al acestui proiect. Peste 90% dintre beneficiari utilizează modalităţi variate de 

prezentare (cel puţin 3 modalităţi diferite). De asemenea, cel mai adesea beneficiarii folosesc 

prezentările în cadrul instituţiei proprii, prezentări adresate cadrelor didactice (în special profesorilor 

diriginţi) şi prezentări adresate părinţilor. Aceste evenimente sunt realizate la nivelul şcolilor în care 

lucrează profesorii consilieri şcolari şi profesorii logopezi şi la nivelul CJRAE, ISJ, CCD. Cu o 

frecvenţă importantă sunt menţionate, de asemenea, şi chestionarele, discuţiile de analiză a impactului 

(57,1%) şi modalităţile formale de raportare (69%).  

 

 Prin intermediul tuturor acestor activităţi este posibilă observarea directă  a valorii adăugate a 

proiectului asupra beneficiarilor direcţi şi, în acţiunile de follow-up viitoare, a beneficiarilor indirecţi - 

în cazul acestui proiect, părinţii şi cadrele didactice. Aceştia din urmă reprezintă principalul indicator 

de impact, creşterea calităţii activităţilor specifice de consiliere pentru părinţi, creşterea numărului de 

cazuri ameliorate, corectate, consiliate, a numărului de grupuri de sprijin şi suport pentru părinţi  şi 

motivarea acestora pentru o participare mai activă în cadrul CJRAE şi a şcolilor fiind cele mai 

importante dovezi ale utilităţii acestor cursuri de formare în activităţile viitoare ale centrului. 

 

 
Participanţi în proiectul ERASMUS+ 

Flux Sevilla: Aghiorghiesei Oana, Bârlădeanu Corina, Dughiri Irina, Florescu Ramona, Hardulea Anca, 

Moraru Simona,  Paşalău Nicoleta, Robotă Daniela, Tamaş Camelia, Vasilescu Alina 

Flux Londra: Cărăuşu Claudia, Cucuteanu Ioan, Moraru Simona, Vlasie Elena Manuela, Mendelovici 

Alina, Palaghia Cătălina, Rusu Mihaela, Irina Manolache 

Flux Barcelona: Bulimar Raluca, Cenuşă Mihaela, Chirilă Ilinca, Luca Ana, Robotă Daniela, Rusu 

Dana, Stiuj Vatamanu Loredana, Vlasie Manuela 
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Proiectul Erasmus Consilierea Părinţilor - 

Perspective Europene reprezintă o acțiune de succes 

a CJRAE Iași care vine în întâmpinarea nevoilor 

actuale ale învățământului românesc. Obiectivele 

acestui proiect au vizat dezvoltarea competenţelor şi 

abilităţilor de lucru ale profesorilor consilieri şcolari 

cu părinţii, profesorii și adulţii în general; schimbul 

de bune practici şi cunoştinţe în domeniul educaţiei 

adulţilor; identificarea de tehnici şi metode de lucru 

specifice pentru adulţi, în special părinţi; transferul 

unor modele de bună practică pentru dezvoltarea 

programelor pentru părinţi şi adulţi aflaţi în situaţii 

dezavantajate economic şi social, cu competenţe de 

bază scăzute; îmbunătăţirea competenţelor personale 

şi dezvoltarea personală a participanţilor din 

perspectiva adulţilor care învaţă; lărgirea orizontului 

personal şi înţelegerea unor principii fundamentale 

precum diversitate, toleranţă, spirit european, 

drepturi ale adulţilor; creşterea cooperării la nivel 

european cu specialişti pe probleme similare 

(educaţia părinţilor, incluziune socială pentru tineri şi 

adulţi); îmbunătăţirea parteneriatului şcoală-familie-

comunitate prin implicarea specialiştilor CJRAE ca 

factor mediator.  

Diseminarea achizițiilor realizate în urma 

participării la acest proiect s-a derulat pe două 

planuri majore: la nivel intern și la nivel extern. 

Diseminarea la nivel intern a presupus ca 

participanţii la cursuri să se implice direct în 

activităţi de învăţare efectivă pentru a se asigura 

implementarea şi dezvoltarea cunoştinţelor asimilate 

după efectuarea mobilităţilor, activităţi care au 

cuprins raportări detaliate ale activităţilor din cadrul 

mobilităţilor (prin jurnale zilnice, evaluări, materiale 

şi note de curs etc.), workshopuri interne adresate 

profesorilor consilieri şcolari şi profesorilor logopezi 

pentru împărtăşirea exemplelor de bună practică, a 

materialelor şi metodelor de lucru abordate în cadrul 

cursurilor, întâlniri sistematice ale echipelor de 

proiect pentru lucru efectiv, intervizări şi supervizări 

necesare etapelor de follow-up şi transfer de 

competenţe la nivelul organizaţiei şi beneficiarilor, 

dar și grupuri de dezvoltare personală şi profesională 

iniţiate de către participanţii la cursurile din cadrul 

proiectului. Diseminarea la nivel extern a vizat 

întâlniri cu diferite categorii de beneficiari -cadre 

didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale; 

sesiuni de lucru cu părinţii (grupuri de dezvoltare 

personală, părinţi care au remigrat, părinţi ai căror 

copii au probleme de adaptare şcolară sau probleme 

în dezvoltarea limbajului); 
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conferinţă la nivel regional dedicată celorlalte instituții CJRAE din regiunea de nord-est pentru 

diseminare şi iniţierea unei strategii comune de educaţie a adulţilor care să cuprindă tehnici, 

instrumente şi proiecte comune; prezentarea proiectului, dar și a rezultatelor pe pagina web a instituţiei 

noastre şi pe alte site-uri educaţionale, grupuri de discuţii profesionale la nivel local, naţional şi 

internaţional; comunicate de presă pentru difuzorii locali din presă, radio şi TV; pliante informative 

pentru fiecare curs în parte distribuite în reţeaua şcolară a judeţului şi în comunitatea locală ieșeană; o 

broşură finală a proiectului ce cuprinde informaţii relevante sub aspect teoretic şi practic distribuit 

tuturor CJRAE din ţară în vedrea utilizării de către alţi specialişti ai domeniul nostru profesional; 

articole în publicaţiile periodice ale instituţiei, ale ISJ, CCD sau alte instituţii judeţene în care sunt 

prezentate exemple de bune practici şi împărtăşite experienţele participării la acest proiect cu valențe 

deosebite în planul dezvoltării nostre profesionale. 

Am dori aici să subliniem competenţe generale dobândite prin participarea la cele trei cursuri: 

îmbunătăţirea competenţelor generale de învăţare itinerantă şi prin experimentare directă; îmbunătăţirea 

competenţelor de lucru cu adulţii; îmbunătăţirea competenţelor sociale şi de comunicare în limba 

engleză/ spaniolă; creşterea motivaţiei pentru dezvoltare profesională; dezvoltarea personală din 

perspectiva adultului care învaţă; deschidere spre experienţe noi şi inovative implementate la nivel 

personal, la nivelul şcolilor în care activează specialiştii CJRAE şi la nivelul centrului; experienţă 

europeană în programe Erasmus+. 

*** 

Dacă luăm în calcul competențele dobândite pe fiecare flux în parte, atunci menționăm că la 

nivelul primului curs, Parents&Teachers: strategies for working together, acestea au constat în 

utilizarea eficientă a metodelor noi de comunicare cu părinţii, câştigarea încrederii că vor rezolva 

problemele de comunicare cu părinţii, interacţionarea adecvată cu diferite tipuri de părinţi, folosirea 

tehnicilor de negociere și obţinere a acordului mutual al părinţilor, oferirea feed-backului constructiv 

asupra progresului copiilor în comunicarea cu părinţii, implicarea părinţilor în mediul şcolar și crearea 

de strategii coerente şi solide de cooperare între şcoli şi familii. 

*** 

La nivelul celui de al doilea flux, Key competences in socio-cultural and educational inclusion 

of disadvantaged groups, competențele dobândite au reliefat identificarea rolului formatorilor în 

educaţia incluzivă (interacţiunea între formabili şi formator, dispoziţiile, competenţele, cunoştinţele şi 

motivaţia formatorilor în adoptarea unor noi abordări în educaţia pentru beneficiari din medii 

economice, culturale şi experenţiale cat mai diverse); identificarea principiilor şi politicilor ce sprijină 

educaţia incluzivă la nivel european şi modalităţile concrete locale de acţiune; acceptarea sensului cel 

mai larg al incluziunii în educaţie şi formare în vederea adresabilității problemelor specifice grupurilor 

defavorizate; dezvoltarea metodelor formale, non-formale şi informale de aplicare a democratizării, 

stabilizării, incluziunii, toleranţei şi acceptării interculturale; interiorizarea procesului de incluziune 

educaţională alături de acceptare şi respect în procesul de învăţare şi în activităţile sociale prin care 

indivizii pot fi reintegraţi în societate; personalizarea politicilor şi principiilor de practică pentru 

educaţia incluzivă; crearea de trasee de învăţare individualizate pentru diferite categorii de persoane 

dezavantajate; înţelegerea şi încurajarea învăţării experenţiale şi capacitatea de a recunoaşte şi a evalua 

competenţele dobândite informal şi non-formal; explorarea de exemple de bună practică europene în 

domeniul incluziunii educaţionale a grupurilor dezavantajate. 

*** 

Pentru cel de al treilea flux, The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family 

Education on Pupil Achievements, dobândirea de competențe s-a axat pe identificarea şi explorarea de 

modele ale relaţiilor între familii-clase sociale-progresul şcolar al copiilor; cercetarea impactului 

implicării parentale în achiziţiile şcolare ale copiilor şi ajustarea acestuia; reliefarea importanței 

educaţiei parentale ca factor al achiziţiilor şcolare optime ale copiilor şi drept caracteristică a unei 

educaţii eficiente a părinţilor; dezvoltarea de programe de parenting în care asistenţa părinţilor să 

genereze efecte asupra creşterii performanţei şcolare a copiilor; dezvoltarea tehnicilor de consiliere 

pentru părinţi în funcţie de vârstă; identificarea strategiilor în vederea rezolvării problemelor de 

relaţionare a familiilor cu şcoala. 
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Dacă plecăm de la ideea conform căreia majoritatea studiilor ne arată că, în cazul în care părinţii 

şi profesorii cooperează, atunci elevii obţin rezultate mai bune la şcoală, merg mai des la şcoală, 

comportamentul lor se îmbunătăţeşte şi de asemenea, au o atitudine mai pozitivă faţă de şcoală ca 

instituţie; iar programele de predare care implică şi părinţii sunt mai eficiente, cu luarea în calcul a 

realității cotidiene în care este evident că toate acestea, cooperarea profesori-părinţi nu este întotdeauna 

un proces uşor ajungel la obiectivul primului training cel destinat identificării şi împărtăşirii strategiilor 

eficiente de cooperare între părinţi şi profesori. 

Cursul „Părinţi şi profesori: construind poduri” derulat la Sevilla,  s-a axat la nivelul modulului 

1 pe tema Relaţia dintre familie şi şcoală-aspecte introductive și a vizat: relaţia (dificilă) între familie şi 

şcoală, ca discuţie ghidată pe baza experienţelor personale şi a rezultatelor furnizate de datele 

cercetărilor privind caracteristicile relaţiilor dintre familie şi şcoală; conflictul ca oportunitate pentru 

schimbare (percepţia unei situaţii problematice este esenţială pentru a o rezolva în mod corespunzător; 

strategiile de adaptare sunt esenţiale atunci când este vorba de soluţionarea unor dispute sau situaţii 

problematice și analiza tipurilor de familii drept reflecţie asupra oportunităţii folosirii/ nu a aceloraşi 

strategii de lucru cu diverse tipologii de familii). Al doilea modul, Caracteristicile relaţiei dintre şcoală 

şi familie. Cum putem dezvolta strategii de cooperare? a cuprins elementele importante în relaţia dintre 

familie şi şcoală (factorii care trebuie luaţi în considerare atunci când se dezvoltă relaţii de colaborare 

între părinţi şi profesori; ascultarea activă ca strategie de dezvoltare: ascultarea activă ca instrument 

fundamental pentru a aduce opinii şi abordări diverse mai aproape; analiza SWOT: avantaje, 

dezavantaje, riscuri şi oportunităţi de cooperare între şcoală şi părinţi; grup de reflecţie pe teme cum ar 

fi „Cum aş vrea să arate relaţia mea cu părinţii elevilor mei?”, „Ce caracteristici mi-aş dori să găsesc la 

părinţii elevilor mei?”, „Cum şi-ar dori părinţii elevilor mei să arate relaţia lor cu mine?”, „Ce 

caracteristici şi-ar dori să găsească la mine?”. 

Modulul al treilea, Educaţia în echipă. Participare şi colaborare, și-a propus realizarea unui 

schimb de experienţă drept discuţie cu privire la strategiile de lucru cu părinţii utilizate în ambele 

sisteme de învăţământ, românesc şi spaniol; analiza unor studii de caz; strategii care să încurajeze 

participarea prin prezentarea ideilor şi strategiillor de încurajare a participării. Modulul al patrulea, 

Managementul emoţiilor-element cheie pentru a promova participarea, a vizat conectarea cu alte 

persoane (creierul emoţional- discuţie despre modul în care sentimentele noastre afectează modul în 

care ne raportăm la ceilalţi şi la propriul nostru comportament; aplicaţii în relaţiile cu părinţii); exerciţii 

(când mă simt bine/rau…Gândesc/simt şi mă comport….; Propoziţii incomplete); importanţa exersării 

şi dezvoltării personale pentru a ajunge să te cunoşti-grup de reflecţie; video vizând etichetarea 

(filmuleţe şi grup de reflecţie despre modul în care etichetarea ne afectează munca; strategii pentru 

combaterea acestui fenomen și, mai ales, vizită la O.N.G. Ultima zi de curs, Aptitudini de comunicare 

şi evaluare, a fost dedicată stilurilor de răspuns şi strategiilor de adaptare (cum putem îmbunătăţi 

comunicarea pentru a construi parteneriate cu părinţii); analiza problemelor (instrument pentru 

dezvoltarea unor metode alternative pentru a rezolva o situaţie); strategii comportamentale ce pot fi 

utilizate în şcoală, în special de cadrul didactic cu scopul de a îmbunătăţi activitatea cu părinţii, inclusiv 

propuneri, tehnici şi/sau instrumente care pot fi puse în aplicare; ziua încheindu-se cu evaluarea 

cursului şi a experienţei obținute. 

 Atractiv și interesant, chiar din titulatura sa, cel de al doilea curs „Competenţe cheie socio-

culturale şi educaţionale pentru incluziunea grupurilor dezavantajate” derulat la Londra, în martie 2016, 

a oferit participanților posibilitatea familiarizării și aprofundării cunoștințelor cu aspecte teoretice și 

practice din sfera educațională specifică grupurilor dezavantajate. Obiectivele după care a fost 

organizat și susținut stagiul au vizat formarea unor competențe în următoarele direcții: promovarea 

politicilor şi practicilor privind educaţia incluzivă în contextul diversităţii socio-culturale; studiul 

rolului pe care îl au profesorii în educaţia incluzivă; identificarea provocărilor şi modalitatea de a 

depăşi problemele din aria grupurilor dezavantajate; creşterea competenţelor profesionale în 

recunoaşterea, familiarizarea şi valorificarea experienţei în lucrul cu grupurile dezavantajate; obţinerea 

cunoştinţelor educaţionale (formale, non-formale, informale) ca o metodă pentru incluziunea şi 

promovarea toleranţei; consolidarea profesiei şi asigurarea calităţii profesorilor educatori ce lucrează cu 

astfel de grupuri; dezvoltarea competenţelor cheie în grupurile dezavantajate; oferirea oportunităţilor de 
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învăţare grupurilor-ţintă prin educaţia non-formală şi învăţarea prin experienţă; îmbunătăţirea 

abilităţilor profesorilor şi trainerilor pentru evaluarea şi recunoaşterea abordării pedagogice a lucrului 

cu grupurile dezavantajate şi valorizarea competenţelor obţinute în context non-formal şi informal. 

Activitățile desfășurate, cu caracter teoretic, dar și practic, au fost centrate pe cele opt domenii 

socio-educaționale necesare dezvoltării competențelor cheie pe axa școală-familie-societate: 

comunicarea în limba natală, în limbi străine, matematică, știință și tehnologie, digital, „learning to 

learn”, civic și social, antreprenorial, cultural. Modul de organizare a activității a evidențiat crearea 

unor legături personale și profesionale cu alți participanți la proiect din țări precum Portugalia-

România(alte regiuni)- Cehia și Bulgaria (formatorii). 

Scopul participării la un astfel de proiect internațional nu se limitează doar la parcurgerea unor 

module din sfera educațională, ci presupune și familiarizarea cu aspecte ce țin de cultura și socialul 

zonei în care se derulează formarea, aspecte care nu pot decât să contribuie la îmbogățirea bagajului de 

cunoștinte, spiritual și cultural (prin vizite la muzee, plimbări pe străzile Londrei, ceaiul de la ora 

cinci... și alte activități care pe parcursul acelei perioade au devenit tabieturi englezești). 

Cel de al treilea curs, „The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family 

Education on Pupil Achievement”, a avut loc la Barcelona, aprilie 2016 și a vizat formarea de 

competențe din sfera: identificării şi explorării de modele de relaţii între familii-clase sociale-progresul 

şcolar al copiilor; cercetarea impactului implicării parentale în achiziţiile şcolare ale copiilor şi 

ajustarea lor; punctarea importanței educaţiei parentale ca factor al achiziţiilor şcolare optime ale 

copiilor, caracteristică a unei educaţii eficiente a părinţilor; dezvoltarea programelor de parenting în 

care asistenţa părinţilor să genereze efecte în ceea ce privește creşterea performanţei şcolare a copiilor; 

dezvoltarea de tehnici de consiliere pentru părinţi funcţie de vârsta acestora; identificarea strategiilor de 

rezolvare a problemelor de relaţionare a familiilor cu şcoala. 

Primul modul al acestui curs a abordat tema Școala și părinții: introducere prin intermediul unor 

activități precum: joc de intercunoaștere (bingo); definirea educației parentale: programe de suport, 

resurse oferite părinților sau tutorilor legali, care să-i ajute să-și dezvolte competențele și încrederea în 

a crește copiii sănătoși (Carter, 1996); fapt: zilnic în lume se desfășoară peste 50 000 de programe de 

educație parentală; beneficii ale educației parentale asupra copiilor (copiii iau note mai bune, își fac 

temele din proprie inițiativă, au stimă de sine mai ridicată și dovedesc aspirații înalte și motivație 

ridicată față de școală); beneficii ale educației parentale asupra școlii (îmbunătățirea comportamentului 

la școală, scăderea problemelor de disciplină, mai puțini copiii trimiși în învățământul special, copiii 

din medii culturale diverse învață să coopereze în proiectele școlare și apoi în cele comunitare, scăderea 

abandonului școlar); beneficii ale educației parentale asupra părinților (creșterea responsabilității în 

ceea ce privește dezvoltarea emoțională, intelectuală și socială a copiilor, părinții devin mai încrezători 

în abilitățile lor și iau decizii responsabile, părinții dezvoltă inteligența emoțională a copiilor, folosesc 

tehnici de disciplină pozitivă, scad pedepsele și abuzurile în familie); exerciții practice: analiza unui 

film (Parent`s fail), joc de rol (How you feel working with parents), dezbaterea experimentului 

dezvoltat de Yale University în ceea ce privește educația parentală transmisă generațional și vizitarea 

școlii Turbula ce a permis analiza sistemului educațional din Catalonia. 

Modul al doilea dedicat temei Cum putem obține tot ce e mai bun de la copiii noștri a cuprins 

activități de: analiza nevoilor copiilor (colectarea datelor, surse relevante de informare, cum analizăm 

datele calitative: interviuri cu elevii și profesorii); de ce să se implice și părinții (implicarea parentală 

duce la creșterea performanței educaționale, depășirea probelemelor de comportament, implicarea 

părinților în viața școlii); cum să lucrăm împreună (îmbinarea implicării părinților cu cea a profesorilor 

-ceea ce fiecare face cel mai bine); cum să folosim ceea ce fac părinții cel mai bine (transmit copiilor 

lucruri esențiale pentru a avea succes în viață: respect, auto-disciplină, stimă de sine crescută, bunele 

maniere, dezvoltarea caracterului, motivație pozitivă, dragoste); metode de implicare a părinților pentru 

a avea copii fericiți (analiza eficienței și exemple concrete) prin folosirea muzicii, a sportului, a lecturii 

etc; elemente de cetățenie activă – rolul cetățeniei active în educația parentală, experimentul de la 

Lyneham School Australia (negocierea regulilor școlii, ca strategie de disciplinare), identificarea de 

probleme din școală și găsirea de soluții (lucru în grup, metoda Bulgări de zăpadă); exerciții practice: 
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exerciții de team-building care pot fi folosite cu părinții - construirea unei creaturi prietenoase folosind 

diverse materiale (reviste, bandă schotch); Fortăreața din pahare, Provocarea cu pahare. 

Modul al treilea, Cum putem activa/motiva părinții? a avut drept puncte-cheie de abordare 

tematică: identificarea și analiza stilurilor parentale: chestionar – aplicare și procesare; colectarea de 

date semnificative de la părinți: chestionare, interviuri, comunicare constantă asupra progresului 

copiilor, newsletters etc; tehnici/ recomandări în consilierea părinților (analiza eficienței și a experienței 

consilierilor școlari în foilosirea acestor tehnici): Eșecul ca pas spre succes, Fără laudă excesivă, 

Eficiența hobbyurilor, Jocuri la școală, motivarea prin evidențierea consecințelor, nu a recompenselor, 

Tehnici de relaxare, tehnici de exersare a empatiei etc; exerciții practice: dobble (joc de atenție), 

provocarea cu pahare în 4 jucători (legarea paharului cu un elastic), Creatura prietenoasă din baloane. 

Al patrulea modul, Cum am putea fi un părinte/profesor perfect? a vizat importanța întrebărilor (cum 

adresăm o întrebare părinților și copiilor; cum dezvoltăm această abilitate de comunicare părinților); 

identificarea de întrebări provocatoare: exersarea întrebărilor care să provoace un răspuns autentic de la 

copii; mituri privind parentingul (identificarea de mituri, confirmarea sau distrugerea lor, dezbaterea 

rolului culturii în evoluția miturilor parentale); 19 trucuri pentru ca părinții să se implice în școală: 

analiza a 5 trucuri care ar putea fi utile în fiecare școală; alfabetul parentingului: recomandări de la A la 

Z, prezentare PPT utilă în consilierile colective cu părinții; exerciții practice: Turnul înalt (joc de 

teambuilding), Masa de picnic (mutarea obiectelor în echipă, membrii echipei sunt legați de mâini și de 

picioare).  

Modul cinci, Cum putem coopera (școală-părinți-profesori)? a abordat importanța limbajului 

nonverbal: identificare de tehnici nonverbale care ar putea fi folosite de părinți în comunicarea eficientă 

cu copiii lor; programul Triple P: Positive Parental programme: program on-line de educație parentală 

pentru profesori și educatori; pași pentru un parenting pozitiv -identificarea principalelor 5 modalități 

de cooperare cu părinții; limbajul trupului (analiza filmului documentar Body language: identificarea 

elementelor care ar putea ajuta profesorii în consilierea părinților); exerciții practice: X și O uman (joc 

de teambuilding). Modul șase denumit Cum putem rezolva probleme? a susținut activități din sfera 

instrumentelor pentru cooperarea cu părinții (identificare de tehnici eficiente pentru a lucra cu părinții: 

lectorate cu părinții, întâlniri de socializare, consiliul clasei, întâlniri cu experți, traininguri comune 

pentru părinți și profesori, vizite acasă pentru recomandări în eficientizarea educației parentale, 

rapoarte scrise-cum se întocmesc, telefoanele către părinți-când și cum procedăm; exercițiu de simulare 

a unei întâlniri cu părinții; exerciții practice: părinții ar trebui să-și facă timp (analiza filmului Parents 

should make time) - resursă de folosit în consilierile cu părinții.   

Ultimele două module: Cum putem construi o relație de succes școală-familie? & Cum putem 

să ne îmbunătățim abilitățile de comunicare? au abordat piramida trebuințelor - Abraham Maslow: 

analiza piramidei (resursă pentru activitățile cu părinții), definiția succesului și relația dintre succes și 

notele școlare; cum lucrăm cu părinții furioși: exercițiu de simulare a unei activități cu părinți furioși; 

cum reacționăm, ce tehnici putem folosi; rețeta pentru o bună colaborare cu părinții: identificarea de 

principii ușor aplicabile în consilierea individuală a părinților; prevenirea abandonului școlar: tehnici de 

lucru cu părinții astfel încât aceștia să se implice în activitatea școlară a copiilor; concluzii la final de 

curs: feed-back, clarificări conceptuale, primirea certificatelor ERASMUS; exerciții practice: fișe de 

lucru privind relația de succes părinte - copil: benzi desenate din volumul de parenting scris de Adel 

Faber și Elaine Mazlish. 

Toate cele trei cursuri au reprezentat oportunități reale și deosebite pentru profesorii consilieri 

școlari și profesorii logopezi ai CJRAE Iași de dezvoltare profesională și personală urmărind 

îmbunătăţirea competenţelor de învăţare prin experimențe directe în ceea ce privește activitatea cu 

adulţii, îmbunătăţirea competenţelor sociale şi de comunicare în limba de circulație europeană, 

deschidere către nou şi inovativ atât la nivel personal, la nivelul şcolilor/ centrului în care activează 

specialiştii instituției noastre, dar și îmbogățirea experienţei europene prin programe Erasmus+   
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Vorbind despre ERASMUS primul termen care îţi 

vine în minte pentru prima dată  este cel de mobilitate, 

călătorie, îmbogățire culturală.Și eşti îndreptățit să ai astfel de 

idei, de gânduri şi opinii, căci, căutând originea acestui 

cuvânt, vom auzi despre Demetrius ERASMUS, cel care 

inspiră comunitatea europeană în 1987 să folosească termenul 

Erasmus pentru denumirea programului din domeniul 

educaţiei şi formării profesionale. 

Dacă DEMETRIUS  Erasmus a fost un mare teolog 

și erudit olandez(secolul XV) care a călătorit în diferite tăți 

ale Europei cu dorința de a cunoaște cât mai multe culturi, 

fiind considerat ”primul european conștient”, noi, cei care 

am paricipat la cele trei mobilități din cadrul proiectului 

Erasmus, am fost primii beneficiari ai Centrului Județean de 

Asistență și Resurse și Asistență Educațională Iași, care au 

deschis drumul către astfel de proiecte. Am avut astfel șansa 

de a călători în trei locații minunate: Sevillia, Londra și 

Barcelona, locații în care am avut oportunitatea de a ne 

îmbogăți atât din punct de vedere profesional, cultural, 

spiritual, cât și personal. 

 Experiențele profesionale trăite de către participanții 

la cele trei fluxuri au fost noi, provocatoare,foarte utile, 

contribuind la asimilarea de noi tehnici, metode de 

comunicare eficientă, atât de necesare în relațiile pe care le 

dezvoltăm cu părinții copiilor cu care lucrăm, dar și cu 

cadrele didactice de la clase. 

 ...”Grupul colegilor participanţi a fost unul extrem de 

omogen, cu oameni deschişi, activi şi sensibili,relaţiile de 

colaborare şi spiritul de echipă  urcând la un alt nivel... Mulţi 

dintre noi am simţit că acest proiect deschide drumuri noi şi 

oportunităţi provocatoare, bazate pe dorinţa de a participa la 

cât mai multe astfel de activităţi... În ansamblul său, cursul a 

fost o experienţă completă, ce a produs – într-un mod 

neaşteptat şi surprinzător – un impact profesional puternic, 

mai ales la nivel emoţional, personal”, profesor consilier 

școlar Dana Robotă, participant la cursul desfăşurat în 

Barcelona: „The impact of Parental Involvement, Parental 

Support and Family Education on Pupil Achievement”. 

 Așa cum era de aștepat, participarea la în cadrul 

proiectului a produs schimbări în rândul participanților  nu 

numai la nivel profesional, dar mai ales personal, 

îmbogățindu-ne atât din punct de vedere cultural cât și 

spiritual.Am avut astfel  oportunitatea de a cunoaște noi 

culturi, alți oameni, alte obiceiuri, dar mai ales am avut ocazia 

de a ne dezvolta abilitățile de a comunica într-o limbă de 

circulație internațională, și de ce nu,să învățăm poate și câteva 

noi cuvinte, expresii specifice acelor locuri. 

 Proiectul a început și s-a finalizat în două dintre cele 

mai frumoase și cunoscute orașe ale acestei Spaniei: Sevilla și 

Barcelona. Frumuseţea unică şi aşezarea sa geografică 

privilegiată între Europa şi Africa, au făcut din Spania o 

ERASMUS+, O 

EXPERIENŢĂ DE 

NEUITAT! 

 

Raluca Bulimar 

CJRAE - CLI Iaşi 
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răscruce încă din antichitate, un punct de 

întâlnire între est şi vest. 

 Sevilla, capitala andaluză, este al 

patrulea mare oraș al Spaniei, situat pe malurile 

râului Guadalquivir care îl împarte în două: pe 

partea estică ne-am bucurat de priveliştea 

oferită de Palatul Reales Alcazares, de 

catedrală, precum şi cartierul Santa Cruz. 

Ajungând pe partea vestică a râului, ne-am lăsat 

pierduţi parcă în timp şi spaţiu, hoinărind prin 

cartiere istorice precum Triana. Sevilla ne-a 

oferit un amestec de culturi şi stiluri, de la 

vestigiile romane ce se îmbină cu vestigiile 

maure, până la stilul renascentist, astfel de 

culturi vieţuind în armonie şi oferind oraşului o 

particularitate a regiunii.Totodată, arta dansului 

flamenco este adânc înrădăcinată în întreaga 

Spanie dar Andaluzia se mândreşte ca fiind cea 

care i-a dat naştere. Flamenco, acest amestec de 

mişcări armonice şi lovituri puternice cu 

tocurile pantofilor, reprezintă un capitol din 

istoria Spaniei precum şi o moştenire culturală 

inestimabilă.  Putem spune că în Sevilla am 

trăit atât  animaţia cât şi bucuria întâlnite pe 

fiecare dintre străduţele mici, în pieţele sale din 

vechiul oraş, unde se regăsesc monumente 

impresionante ce aşteaptă să fie descoperite de 

către fiecare vizitator..  

       ...”În fiecare dimineață mergeam la curs 

bucuroasă, iar parfumul  portocalilor îți inunda 

sufletul, alături de veselia și relaxarea 

oamenilor din jur. Parcă și clădirile cu diverse 

modele de arhitectură andaluză îmi urau: ”bine 

ai  venit!”... Obiectivele turistice vizitate mi-au 

îmbogățit arealul de cunoaștere și cultură. Mă 

văd parcă plimbându-mă prin palatul Alcazar, 

prin grădinile minunate, cu miros de 

portocal,cu o vegetație mediteraniană  plăcută, 

unde ne-a întâmpinat un păun vesel cu penele 

viu colorate...toate acestea îmi vor rămâne în 

amintire..” profesor logoped Agheorghiesei 

Oana. 

 De la capitala anadaluză am trecut 

apoi,încet, încet, după câteva luni şi la capitala 

catalană, ajungând astfel în Barcelona, al doilea 

mare oraș al Spaniei, situat pe coasta 

Mediteranei. Ajungând în Barcelona picioarele 

te vor duce apropae în mod automat și 

inconștient către faimoasa stradă La Rambla, o 

stradă animată plină de cafenele, magazine, 

turiști, vânzători de păsări și florari, stradă ce 

pleacă din centrul orașului și se termină în 

portul vechi unde o statuie a lui Cristofor 

Columb indică marea...  

 Lăsându-ne calăuziți în continuare de 

către el señor Columb, am ajuns astfel și la 

faimoasa catedrală Sagrada Familia lăsată 

moștenire dar neterminată de către celebrul 

Antoni Gaudi..la controversatele și interesantele 

sale case: Casa Milà, Casa Batlló , iar nu în 

ultimul rând în parcul Güell care au constituit o 

adevărată încântare pentru simțuri..            

       O perspectivă frumoasă asupra orașului am 

avut-o atât de pe dealul Montjuic, cât și de pe 

Tibidabo, cu mai mult de 500 metri înălțime. Şi 

desigur, după atâtea vizite la cele mai frumoase 

obiective turistice ale Sevilliei şi Barcelonei, 

după contopirea cu tot ceea ce înseamnă 

civilizaţie şi cultură spaniolă, nu puteam să nu 

luăm contact cu ceea ce reprezintă gastronomia 

spaniolă care a desăvârşit întreaga noastră 

experienţă iberică. 

 Chiar dacă toate impresiile, experienţele 

şi părerile noastre a celor care am fost în Spania 

nu pot fi cuprinse în fotografii sau descrieri, cu 

toţii am simţit acelaşi impact cultural,viu şi 

direct prin frumuseţea locurilor şi a oamenilor, 

prin faptele mici de viaţă şi societate, prin 

acordurile pline de emoţie ale acordurilor de 

flamenco... 

 În paşi de flamenco am lăsat în urmă cu 

părere de râu soarele şi căldura Sevilliei care 

ne-au răsfăţat la început de iarnă, pentru a ne 

îndrepta paşii, la început de primăvară, către 

frumosul şi impunătorul oraş Londra. Dacă în 

Spania ne-am amestecat cu uşurinţă printre 

localnicii care erau calzi,veseli, mereu 

surâzători, povestind cu voce tare şi lucruri pe 

care poate nu-ţi doreai să le fi auzit, în Londra 

era destul de greu să te amesteci cu 

localnicii...Aşa cum ne aşteptam, aici am fost 

întâmpinaţi de oameni foarte civilizaţi, 

respectuoşi, poate uneori mai distanţi, poate 

uneori  prea amabili, care ţin la o anumită 

etichetă şi prestanţă. 

 Londra abundă şi ea de o multitudine de 

obiective care aşteaptă să fie vizitate, fie doar şi 

din exterior, ştiut fiind faptul că acest oraş este 

depozitul celor mai mari comori ale naţiunii 

britanice, adunate nu numai din ţară ci şi din 

lume. Astfel, cei care am fost în Londra, am 

avut ocazia să ne îmbogăţim cultural şi spiritual 

pe parcursul şederii noastre în acest minunat 

oraş, leagăn al civilizaţiei.Putem spune că toate 



EQuilibrium – revista consilierilor şcolari ieşeni 57 

 

 

activităţile de culturalizare la care am participat, 

au avut un rol deosebit în primul rând la 

cunoaşterea „pe viu” a limbii engleze. Am 

intrat astfel în contact cu localnicii foarte 

amabili, care într-o engleză desăvârşită ne 

îndrumau paşii către obiectivele turistice pe 

care doream să le vizităm, în momente când 

poate harta oraşului nu ştia încotro să ne mai 

îndrume...S-a vizitat astfel British Museum, 

Victoria and Albert Museum, Galeriile 

Naționale de Artă, Turnul Londrei, Palatul 

Kensington, Hyde ParK, Târgul de antichități, 

Obsevatorul, nava „Cutty Sark” din Greenwich 

și am făcut o croazieră pe Tamisa, între 

Greenwich și Westminster, cu vasul „Mercia”. 

Acestea au fost doar câteva dintre frumoasele 

locuri pe care le-am vazut... 

             O experienţă ce trebuie trăită cu 

orice preţ când ajungi la Londra este călătoria 

cu metroul: „ The Tube” fiind considerată cea 

mai veche reţea de metrou din lume,cea mai 

sigură dar şi unul dintre cele mai confortabile 

mijloace de transport. Chiar dacă circuli pentru 

prima dată cu metroul, chiar dacă nu cunoşti 

prea bine limba engleză,este imposibil să te 

pierzi: acesta ajunge în orice punct al Londrei şi 

abundă în semne şi indicaţii audio. Norocul 

nostru că nu am găsit pe traseu ceea ce alţii au 

găsit de-a lungul timpului:un coşciug, săbii de 

samurai  şi cranii umane...noi am găsit doar 

drumul către casă chiar şi atunci când ne-am 

rătăcit! 

 Toate aceste experienţe minunate, 

lucruri noi pe care le-am văzut, oamenii cu care 

am intrat în contact, serile petrecute în 

compania colegilor într-o atmosferă veselă, 

intimă şi relaxantă, au transformat timpul 

petrecut în Londra într-o experienţă unică, de 

neuitat. 

 Fără îndoială,una dintre cele mai 

provocatoare și interesante experiențe este cea 

pe care am trăit-o cu toții în cadrul acestui 

proiect, oferinduni-se oportunitatea  de a 

cunoaște locuri încărcate de istorie, cultură şi 

civilizaţie, de a cunoaşte noi persoane (atât din 

țară cât și din alte tări), de a ne cunoaște mai 

bine unii pe alții legând prietenii frumoase, 

lucru ce nu poate aduce decât beneficii 

instituţiei noastre.  

 Am putea spune că noi, participanţii în 

cadrul acestui proiect, am devenit astfel Familia 

Erasmus, familie care sperăm să se lărgească pe 

viitor. Ne-am întors îmbogăţiţi sufleteşte, 

spiritual, acest proiect oferindu-ne nu doar noi 

informaţii, ci ne-a trezit şi mai mult dorinţa de 

călătorie, spiritul de aventură, dorinţa de a  

cunoaşte noi culturi, fiind motivaţi ca pe viitor 

să ne implicăm şi mai mult în astfel de proiecte. 

 Nu în utlimul rând, una dintre cele mai 

importante lecţii pe care ni le-a oferit 

participarea la acest proiect, a fost aceea de a te 

cunoaște pe tine însuți, observându-ți propriul 

comportament în contexte noi și diferite. Astfel, 

caracteristici precum adaptabilitate și 

flexibilitate la noi și diferite experiențe, devin 

aspecte esențiale pentru dezvoltarea 

profesională ulterioară. 

 Păstrând încă vie amintirea diversităţilor 

culturale cu care am intrat în contact, a 

amestecului de civilizaţii întâlnite în aceste 

locuri, a oamenilor frumoşi cu care am 

relaţionat,a zilelor ce au abundat în 

informaţii,cultură şi experienţe unice, putem 

spune că pentru noi ERASMUS a însemnat: 

 

 

 

  

 E- experineţă 

 

    R- reuşită 

 

        A- adaptabilitate 

 

           S- stabilitate 

 

                    M- motivaţie 

 

                        U- unitate       

 

                        S- satisfacţie 
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Preocupări psihopedagogice 

 

 

 
„Nu îţi coborî aşteptările pentru a se potrivi cu performanţa ta. 

Ridică-ţi nivelul de performanţă pentru a se potrivi cu aşteptările 

tale”  

Ralph Marston 
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 Fiecare persoană pe care o vei întâlni are o valoare 

inestimabilă (Frank Kimper)  

 

Mărturisesc că atunci când am aflat prima dată 

despre conferința asta mi-am spus că nu am nici o 

șansă să particip; e tocmai la Cluj, luna mai e una 

dintre cele mai aglomerate perioade școlare, nu am 

cum să ajung indiferent cât de atractiv e subiectul sau 

cât de interesanți sunt speakerii. Cu doar o săptămână 

înainte de eveniment, m-am răzgândit. M-am 

confruntat cu o serie de situații inedite în activitatea 

de consiliere și am decis că vreau să știu mai mult, iar 

primul gând a fost către oportunitatea oferită de 

conferința de la Cluj.  

 

Arhitecții educației a fost un eveniment 

internațional organizat de Fundația Noi Orizonturi la 

Cluj-Napoca în perioada 23 – 25 mai 2016, eveniment 

co-finațat printr-un grant din partea Elveției prin 

intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea 

europeană extinsă.  

 

Prima zi a Conferinței a fost dedicată 

specialiștilor români, oameni care lucrează în sau 

pentru educație. După deschiderea în plen, unde au 

aflat cine și cum este un arhitect al educației, 

participanții au fost repartizați în ateliere de lucru 

unde specialiști români (majoritatea profesori) au 

prezentat într-o manieră interactivă diverse tehnici și 

strategii prin care putem aduce o îmbunătățire muncii 

de zi cu zi cu elevii și părinții. Astfel, Cristina Covali 

(psiholog) a prezentat metoda Feuerstein, metodă 

complementară educației formale, care poate fi 

ARHITECŢII EDUCAŢIEI 

– O EXPERIENŢĂ CARE 

TREBUIE POVESTITĂ 

MAI DEPARTE 

 

Loredana Stiuj Vatamanu 

CJRAE – Şcoala Gimnazială 

„Vasile Conta” Iaşi 
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folosită atât de părinți cât și de cadrele 

didactice, atât pentru copii cu abilități peste 

medie, cât și pentru cei cu dificultăți de 

învățare. Ramona Diac (profesor de istorie, 

Teach for Romania) a vorbit despre gândirea 

critică și cum procesul de învățare poate fi 

susținut de rutină, joc și reflecție.  

 

Gabriel Bădescu, Daniela Angi și 

Petruța Teampău (profesori la Universitatea 

Babeş-Bolyai Cluj-Napoca) au vorbit despre 

calitatea educației și problema inegalității de 

șanse în educație și au prezentat rezultatele unui 

studiu de caz legat de eforturile de incluziune a 

copiilor din medii defavorizate. Octavia Borș 

(trainer FNO și board member în Coaliția 

pentru educație) a propus o discuție privind 

identificarea de soluții pentru a dezvolta o 

mentalitate sănătoasă privind inteligența și 

învățarea, soluții generate din experiența de zi 

cu zi la catedră și din proiectele 

extracurriculare. Georgiana Mincu (Senior 

Program Officer, Romanian-American 

Foundation) a vorbit despre școală și 

comunitate; cum putem contribui la crearea 

unui context prin care să identificăm lucrurile 

valoroase din școală, astfel încât să pornim de 

la ce avem bun, nu de la ce ne lipsește în 

educație.  

 

După prânz, Sînziana Spistyak (Teach 

for Romania) a facilitat un atelier despre elevi – 

cum aducem elevii împreună astfel încât să 

învețe, să fie motivați să se implice în propriul 

lor traseu educațional.  Maria Butyka 

(Coordonator departamentul de cercetare și 

inovatie, Fundația Noi Orizonturi) și Laura 

Borbe (specialist educațional la Fundația Noi 

orizonturi) au facilitat un atelier al cărui scop a 

fost de a capacita profesorii cu o diversitate de 

metode de procesare/debriefing, care să îi ajute 

în pregătirea și facilitarea procesului de 

învățare. Maria Kovacs (cofondatoarea și vice-

președinta Asociației Lectura și Scrierea pentru 

Dezvoltarea Gândirii Critice România) a invitat 

participanții să exploreze sensurile sintagmei 

„școală comunitară” și să se familiarizeze cu 

standardele propuse de International Centre of 

Excellence for Community Schools pentru o 

astfel de școală. Ruxandra Mercea (director 

executiv la Transylvania College) a prezentat 

Programul Leader in Me, un program 

educațional revoluționar care a luat naștere în 

1999 într-o școală din SUA, fiind lansat oficial 

10 ani mai târziu la nivel global și a povestit 

despre impactul programului (aplicat în 

Transylvania College) la nivel de profesori, 

elevi, familiile acestora și comunitate în 

ansamblul ei. 

 

Următoarele două zile au aparținut lui 

Kent Hoffman, psiholog clinician recunoscut la 

nivel internaţional pentru munca de cercetare în 

domeniul relaţiei de ataşament dintre părinţi şi 

copii. Certificat de Institutul Masterson din 

New York, Kent Hoffman a ajutat participanții 

să se familiarizeze cu principiile “Cercului 

siguranţei”, un program care porneşte de la 

teoria ataşamentului şi care a fost conceput 

astfel încât adulţii să înţeleagă mai bine nevoile 
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copiilor şi să dezvolte cu aceştia o relaţie de 

ataşament bazată pe sprijin şi siguranţă. Nu 

știam mare lucru despre Kent Hoffman, doar ce 

am citit în prezentarea Conferinței și ce am 

auzit de la o prietenă psiholog care a participat 

la un seminar și a fost foarte impresionată. 

Foarte repede, stilul oratoric al lui Kent 

Hoffman m-a convins că asist la o oportunitate 

unică în cariera mea, așa că în cele două zile de 

conferință am umplut un caiet de notițe. Este 

impresionant cum o singură persoană poate 

lucra interactiv cu 80 de participanți în același 

timp, cum poate adapta o teorie de parenting la 

munca profesorilor și cât de mult poate motiva 

un profesor să se întoarcă la elevi și să pună în 

practică o teorie simplă, dar atât de eficientă.  

 

Prezentarea a pornit de la conceptul de 

reziliență, care presupune că indiferent de 

circumstanțe reușim să găsim stări de bine și 

noi oportunități. Astfel, siguranța reprezintă 

încrederea că lucrurile bune vor veni 

întotdeauna după cele rele, presupune 

întotdeauna sprijinul unei alte persoane iar 

sănătatea emoțională include întotdeauna 

sentimentul de siguranță.  

 

Astfel, ceea ce contează cel mai mult în 

interacțiunea cu copilul nu e reprezentat de o 

tehnică complicată, nici măcar de un instrument 

de lucru sofisticat, e un lucru simplu, pe care îl 

știm, pe care îl avem în noi, dar pe care îl 

exprimăm atât de greu. Ceea ce avem nevoie 

este să rezonăm cu copilul, să simtă că suntem 

buni, puternici și devotați. Dacă reușim să 

rezonăm cu elevul, vom reuși să-i oferim 

acestuia liniștea și sprijinul de care are nevoie, 

vom găsi echilibrul dintre autoritate și 

permisivitate, iar în timp asta ne va ajuta să 

devenim modele pentru elevii noștri. Kent 

Hoffman ne asigură că suntem programați să 

rezonăm, să oferim și să primim liniște și 

alinare. Astfel, sentimentul de siguranță poate fi 

câștigat, iar copiii care au dezvoltat un 

sentiment al siguranței își recunosc nevoile și 

știu să le ceară celorlalți, fără a crea probleme 

de disciplină. Când întâlnesc oameni care nu le 

recunosc nevoia de siguranță, copiii tind să-și 

piardă încrederea și astfel recurg la gesturi 

extreme, gesturi care se transformă în probleme 

de disciplină.  

 

Am plecat cu cele trei cuvinte simple de 

la conferința lui Kent Hoffman, cuvinte pe care 

le-am printat și afișat în cabinetul de consiliere: 

astfel, zilnic îmi amintesc că trebuie să fiu 

blândă (kind), puternică (strong) și mai ales 

devotată (committed). Zilnic încerc să rezonez 

cu copilul sau părintele din fața mea, iar asta mă 

va ajuta să motivez și (sper!) să inspir mai 

departe dorința de a închide cât mai multe 

cercuri ale siguranței, pentru o dezvoltare 

emoțională sănătoasă a copiilor noștri.  
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În activitatea de consiliere ne propunem să oferim 

elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor modalităţi practice 

în vederea dezvoltării valenţelor ascunse, începând prin a 

le propune să intre în contact cu propriile emoţii deoarece 

emoţiile constituie factorii care influenţează cel mai mult 

modul în care reacţionǎm, luǎm decizii, ne raportăm la 

propriul sistem de valori şi, nu în ultimul rând, comunicăm 

cu ceilalţi. Astfel, dacă reuşim să ne controlăm emoţiile, 

putem avea lucrurile sub control, indiferent de context. 

Inteligența emoţională este capacitatea personală de a 

identifica şi dirija eficient propriile emoţii în raport cu 

scopurile personale (familie, educaţie, carieră). Finalitatea 

ei constă în atingerea scopurilor noastre cu un minim de 

conflicte intra şi interpersonale.   

 Ne întrebăm deseori ce îi face pe unii oameni să 

reuşească în carieră sau de ce unii cu un coeficient de 

inteligenţă ridicat ajung să aibă eşecuri, în schimb alţii cu 

un coeficient de inteligență mediu sau chiar slab să ajungă 

să cunoască succesul. Răspunsul la acest aparent paradox 

este modul în care fiecare dintre ei îşi foloseşte inteligența 

emoţională. Chiar dacă o persoană are suficiente idei 

inteligente şi cunoștințe, dacă nu reuşeşte să îşi gestioneze 

emoţiile şi sentimentele poate întâmpina dificultăţi în 

construirea relaţiilor cu cei din jur sau în construirea unei 

carierei profesionale de succes.  

 Dezvoltarea inteligenţei emoţionale ne permite să 

ne punem în valoare aptitudinile cognitive, creativitatea, ne 

asigură reuşita atât în plan personal cât şi în plan 

profesional.   

Multitudinea semnalelor venite dinspre sfera 

macrosocială, de creştere a ratei criminalităţii, de coborâre 

a limitei de vârsta la care apar manifestările deviante, 

precum şi de diversificare a paletei actelor infracţionale, 

este de natură să aducă în actualitate, cu accente dintre cele 

mai severe, problematica tulburărilor de conduită şcolară. 

Acest fenomen la tineri şi adolescenţi, a fost abordat de 

nenumăraţi autori, din diverse perspective: social, 

economic, sociologic, psihosocial etc., fiecare încercând să 

aducă diverse explicaţii, să caute diverse cauze şi să 

găsească o gamă întreagă de soluţii în vederea diminuării 

acestuia. Plecând de la multiple constatări, în ceea ce 

priveşte profilul adolescentului cu tulburări de conduită 

şcolară, putem observa că, în esenţă, toate perspectivele 

teoretice au în vedere deficiențe şi carențe majore la 

nivelul abilităţilor emoţionale, de adaptare şi integrare 

socială.  

 Lucrarea susţinută pentru obţinerea gradului I, 

Inteligenţa emoţională-factor important în prevenirea 

tulburărilor de conduită şcolară, are ca scop demonstrarea 

legăturii dintre nivelul de Inteligență Emoţională și 

tulburările de conduită școlară (dacă elevii care au un nivel 

ridicat al inteligenţei emoţionale au mai puţine tulburări de 

conduită şcolară decât cei care au un nivel scăzut al 

INTELIGENŢA 

EMOŢIONALĂ – 

FACTOR IMPORTANT 

ÎN PREVENIREA 

TULBURĂRILOR DE 

CONDUITĂ ŞCOLARĂ 

 

Irina Dughiri 

CJRAE – Colegiul 

Tehnic „Mihail Sturdza” 
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inteligenţei emoţionale) și de a vedea dacă tinerii care beneficiază de un program pentru dezvoltarea 

Inteligenței Emoționale vor avea mai puține tulburări de conduită școlară. 

Metodologia de cercetare a fost de tip test-retest. Astfel, elevii au fost testaţi înainte de aplicarea 

programului şi după aplicarea acestuia. De asemenea, grupul de subiecţi testaţi a fost comparat cu un 

grup de control (asupra căruia nu s-a acţionat în nici un fel).  

Variabila dependentă, conduita școlară - este privită în această cercetare ca fiind modul de 

manifestare a comportamentului (cu manifestări de agresivitate ridicată sau scazută) în mediul școlar. 

Variabilele independente sunt: nivelul de Inteligență emoțională – vizează gradul de maturitate 

emoțională (maturitate sau imaturitate) respectiv planul de optimizare a conduitei școlare - se referă la 

programul din clubul de dezvoltare personală IMPACT (elevi care au beneficiat/nu au beneficiat de 

acest program). 

Ipotezele cercetării au fot conturate astfel: 1.Există o legătură între nivelul de inteligenta 

emotionala și conduita școlară; 2.Elevii din grupul experimental (grupul IMPACT) își vor îmbunătăți 

conduita școlară după terminarea programului. 

În ceea ce priveşte metodologia de cercetare, s-a utilizat metoda chestionarului. A fost utilizată 

Scala de de Maturitate Emoțională Friedman, elaborată de M. Friedman care măsoară nivelul 

maturizării emoționale iar pentru identificarea tulburărilor de conduită școlară s-a realizat un instrument 

care cuprinde un număr de 20 de afirmații. Acesta a fost pretestat în prealabil pe un grup de experți (10 

profesori). Ei au fost solicitați să identifice 5/7 caracteristici ale conceptului de tulburare de conduită 

școlară. Cei mai mulți dintre aceștia au identificat următoarele componente: agresivitate verbal, 

agresivitate fizică, distrugerea de bunuri, automutilarea, abuz emoțional. 

Cercetarea a fost realizată pe un lot de 85 de subiecţi elevi, dintre care 66 băieţi şi 19 fete, cu 

vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, media de vârstă fiind de 16 ani. Elevii din grupul experimental (15 

elevi) s-au înscris în mod benevol în acest program în urma unei campanii de promovare a programului 

IMPACT. 

Rezultatele cercetării indică faptul că, odată incluși în programul IMPACT, tinerii trec printr-o 

serie de modificări comportamentale și atitudinale: devin mai responsabili, mai implicaţi, își dezvoltă 

abilități de comunicare și atitudini civice; de asemenea, se observă îmbunătățirea conduitei școlare 

(nivelul agresivității se diminuează iar gradul de toleranță crește). O altă constatare importantă din 

cadrul cercetării este aceea că odată ce elevii își dezvoltă abilitățile din sfera comunicării, latura lor 

emoțională (maturizarea emoțională) se îmbunătățește considerabil. 

În accepțiunea IMPACT dimensiunea "comunicare" se referă atât la partea formală a 

interacțiunii verbale (a asculta, a vorbi clar și direct, a participa la discuțiile de grup, a aduce argumente 

într-o discuție în sprijinul unei opinii proprii), cât și la cea de substanță, comunicarea afectivă: a 

empatiza cu ceilalți membrii ai clubului, a comunica propriile nevoi, așteptări și temeri, a oferi suport și 

întelegere celor din jur. Abilitățile de comunicare s-au dezvoltat la membrii IMPACT, de la Colegiul 

Tehnic "Mihail Sturdza" în mai multe contexte: nu doar în cadrul grupului (discuții legate de diferite 

etape ale unui proiect, debrief-uri, receptarea și înţelegerea poveștilor, rezolvarea posibilelor conflicte 

sau neînțelegeri între membrii, comunicarea unor probleme personale ale membrilor, negocierea 

sarcinilor și a muncii în echipă etc.) dar și în afara lui, în contextul aplicării proiectelor (interacțiunea cu 

beneficiarii proiectelor, cu posibili sponsori, cu alți profesori din școală sau cu direcțiunea, cu autorități 

și oficialități).  

S-a observat, de asemenea o îmbunătățire a părerii tinerilor despre munca în echipă - și astfel, a 

dezvoltării abilităților de a lucra împreună cu alţi colegi - predispoziția lor de a lucra în echipă, 

crescând o dată cu implicarea în proiectele în folosul comunității pe care le-au implementat. Tocmai 

datorită muncii în echipă, care sudează colectivul și îi ajută pe membri să se cunoască mai bine 

colaborând pentru o cauză comună, clubul IMPACT a devenit un mediu propice pentru învățarea non-

competitivă.  

Programul IMPACT și-a propus şi a reuşit să dezvolte în rândul tinerilor următoarele 

competenţe: comunicarea (competențe din sfera comunicării), rezolvarea de probleme (competențe din 

sfera inovației și creativității), luarea deciziilor și lucru în echipă (competențe din sfera 

managementului de grup), management de proiecte (competențe din sfera managementului de proiect), 

management personal; un alt set de dimensiuni urmărite se referă la valorile pe care programul 
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IMPACT își propune să le insufle tinerilor: compasiune, solidaritate, participare și responsabilitate, 

respect, curaj, integritate, perseverență.  

Metoda de educație prin serviciul în folosul comunității, bazată pe educaţia experienţială, are în 

general efecte pozitive asupra tinerilor, aceştia își dezvoltă în bună măsură responsabilitatea personală 

și socială, abilitățile de comunicare, percepția propriei eficiențe și utilități sociale, stima de sine, 

competențe educaționale, precum și compasiunea și solidaritatea în raport cu colegii lor. Ciclul 

educației experiențiale include experiența de sine, apoi reflecția asupra acestei experiențe, urmată de 

generalizare și transferabilitate în viața de zi cu zi a competențelor și abilităților dobândite. Ciclul 

continuă apoi cu noi experiențe care beneficiază de învățătura acumulată. Scopul declarat al 

programului IMPACT este înzestrarea tinerilor cu abilități de viață, valori și atitudini necesare pentru a 

deveni cetățeni activi și agenți ai schimbării în comunitatea lor. Beneficiile unui astfel de program de 

dezvoltare a abilităților sociale la elevi sunt evidente. Pe lângă creșterea nivelului de inteligență 

emoțională la elevii care au parcurs programul, s-a observat reducerea actelor de indisciplină. De 

asemenea, comunicarea a devenit mai eficientă iar comportamentele participanților mai aproape de 

dezirabilitatea socială, de manifestarea prosocială. În termeni de activități, rezultate și implicare a 

tinerilor, programul IMPACT poate fi considerat un instrument de succes pentru educația nonformală 

dar și pentru prevenirea tulburărilor de conduită școlară prin includerea în acest program a "elevilor 

problemă". Astfel, tinerii implicați în astfel de programe sunt mai puțin predispuşi spre comportamente 

riscante sau agresive.  

Concluziile cercetării arată că în urma analizei statistice, dintre cele 10 ipoteze de lucru  8 s-au 

confirmat iar 2 s-au infirmat. Ipotezele care s-au confirmat sunt cele referitoare la legătura dintre  

inteligența emoțională și conduita școlară și influența programului IMPACT în prevenirea tulburărilor 

de conduită școlară. S-a dovedit astfel că tinerii care sunt incluși în programul IMPACT vor avea mai 

puține tulburări de conduită școlară dar și că la terminarea programului acestora le va creşte nivelul de 

maturitate emoțională.  

Ipoteza că există diferențe semnificative între băieți și fete în ceea ce privește conduita școlară 

nu s-a confirmat. Explicația poate fi legată de manifestarea agresivității. Băieților le este proprie într-o 

mai mare măsură agresivitatea fizică, în timp ce fetele utilizează mai mult agresivitatea verbală. Astfel, 

rezultatul nu indică diferențe semnificative în privința nivelului de agresivitate; în schimb, este posibil 

ca modalitățile de manifestare a agresivității să fie diferite. 

Ipoteza conform căreia există diferențe semnificative de gen în ceea ce privește nivelul de 

maturitate emoțională, în sensul că fetele sunt mai "inteligente emoțional" s-a infirmat de asemenea. 

Infirmarea acestei ipoteze confirmă de fapt alte studii cu privire la diferențele de gen în ceea ce privește 

inteligența emoțională care susțin că nu există diferențe de gen în ceea ce privește nivelul de inteligență 

emoțională. Astfel, psihologul american D. Goleman arată că femeile tind să fie mai empatice decât 

bărbații în general. Neurologii ne spun că una dintre elementele cruciale ale empatiei constă în prezența 

unei regiuni a creierului numita Insula, care percepe semnale din întregul nostru corp. Când empatizăm 

cu cineva, creierul nostru mimează ceea ce cealaltă persoană simte și Insula "citește" acel "tipar" și ne 

spune care este acel sentiment. "Aici diferă femeile de bărbați. Dacă cealaltă persoană este supărată sau 

emoțiile sunt supărătoare, creierul feminin tinde să rămână cu acest sentiment. Însă, creierul masculin 

face altceva: el simte acele emoții pentru un moment, apoi le direcționează către alte arii ale creierului, 

care încearcă să rezolve problema ce determină perturbarea. Nici unul nu este mai bun decat celălalt - 

fiecare are avantajele sale." (D. Goleman, 2008) 

Scopul cercetării a fost atins, rezultatele susțin ipoteza cercetării, putem concluziona astfel că 

inteligența emoțională poate fi considerată un factor important în prevenirea tulburărilor de conduită 

școlară.  
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“De ce anume am nevoie pentru a avea succes?” – 

este o întrebare frecventă adresată consilierului  școlar , care 

va explica elevilor că motivația este unul dintre predictorii 

importanți ai performanței de orice tip, având rolul de 

activare şi de mobilizare energetică, precum şi de orientare, 

de direcţionare a conduitei într-un anumit sens. Motivaţia 

învăţării  se referă la totalitatea factorilor care îl mobilizează 

pe elev la o activitate menită să conducă la asimilarea unor 

cunoştinţe, la formarea unor priceperi şi deprinderi. De 

asemenea ea energizează şi facilitează procesul de învăţare 

prin intensificarea efortului şi concentrarea atenţiei elevului 

şi prin crearea unei stări de pregătire pentru activitatea de 

învăţare, iar învăţarea ,dacă este la rândul ei urmată de o 

realizare sau o bună performanţă, la un test de exemplu, 

intensifică motivaţia. (Sălăvăstru, 2004) 

Motivaţia este un construct multidimensional, astfel 

cercetătorii din domeniul motivaţiei sunt de acord cu faptul 

că un elev implicat în orice situaţie care presupune 

învăţare trebuie să răspundă la trei întrebări fundamentale: 

“Pot să fac această activitate?” “Doresc să fac această 

activitate şi de ce?” şi “De ce am nevoie pentru a avea 

succes?” (Wiegfield şi Eccles, 2001). 

Constructele asociate cu întrebarea “Pot să fac 

această activitate?” sunt expectanţele pe care elevii  le au în 

acord cu ale lor capacităţi de a îndeplini sau de a duce până 

la capăt o anumită activitate. Autoeficacitatea afectează 

alegerile activităţilor de către elevi, dar şi efortul şi 

persistenţa pe care aceştia le depun în activităţile alese. 

Elevii judecă în mod constant capacităţile lor intelectuale 

faţă de cererile planului de învăţământ şi de valorile 

sarcinilor academice, iar apoi aceştia decid să persiste   în   

activităţile   academice   sau   nu. 

Astfel elevii trebuie să înțeleagă faptul că încrederea 

indivizilor în abilitatea lor de a-şi controla gândurile, 

sentimentele şi acţiunile rezultă din abilitatea lor de a influenţa 

un rezultat. În   general   experienţele   de   măiestrie   sau   

cunoaştere,  rezultatul performanţelor propuse, au fost raportate 

ca fiind cele mai influenţabile surse ale evaluării autoeficacităţii 

(Pajares, 1996). Acest termen general surprinde alte două 

aspecte măsurabile: expectanţele pentru succes şi expectanţele 

autoeficacităţii. În timp ce expectanţele pentru succes se referă 

la expectanţele legate de performanţă şi se asociază în mod 

specific cu performanţele în sarcini, expectanţele 

autoeficacităţii se referă la expectanţele despre încrederea de a 

completa o sarcină (Bandura, 1989). 

Studii   diferite   au   demonstrat   faptul   că 

autoeficacitatea este unul dintre cei mai puternici predictori ai 

realizării sau succesului unui  elev (Bandalos, Geske şi Finney, 

2005). De exemplu, într-un studiu longitudinal, pe un lot de 

elevi în primul an de liceu, autoeficacitatea a fost dovedită a fi 

corelată pozitiv cu performanţa, ajustarea personală, 

sănătatea şi angajamentul de a rămâne în şcoală 

(Chemers, Hu, Garcia, 2001). Cel  mai  important  

const
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motivaţional  asociat  cu  întrebarea  “Vreau  să 

fac  această activitate şi de ce?” este motivaţia 

intrinsecă şi extrinsecă. Elevii motivaţi intrinsec 

se implică într-o activitate de dragul acesteia 

deoarece găsesc în a desfăşura acea sarcină un 

lucru plăcut. Aceştia învaţă pentru că sunt curioşi 

în legătură cu conţinutul şi se simt provocaţi de 

activitatea de învăţare. Multe studii au dovedit 

că motivaţia intrinsecă a fost pozitiv asociată 

cu succesul  în învăţare şi cu percepţiile lor 

asupra competenţelor pe care le deţin (Ames, 

1992). 

Pe de altă parte, elevii pot fi şi extrinsec 

motivaţi în a se implica într-o activitate atunci 

când aceştia cred că daca vor lucra la sarcina 

respectivă vor avea rezultate dezirabile (ex: 

recompense, note bune, aprecierea din partea 

celor semnificativi, evitarea pedepselor). 

Diferenţa dintre motivaţia intrinsecă şi cea 

extrinsecă rezultă într-o implicare cognitivă mai 

mare din partea celor motivaţi intrinsec (Ryan şi 

Deci, 2000). Chiar şi asa relaţia dintre aceste 

două tipuri de motivaţie, implicare şi realizare 

sau succes este complexă. Cel mai bine este să ne 

gândim la cele două ca la două continuumuri 

separate deoarece elevii pot să aibă una dintre ele 

scăzută şi cealaltă ridicată, ambele scăzute sau 

ambele ridicate (Pintrich şi Schunk, 2002). 

Exista trei tipuri de motivație extrinsecă: 

(1) motivația reglementată din exterior – când 

sursa de control se găsește în exteriorul 

individului; (2) controlul extern este parțial 

internalizat- introjected regulation si (3) 

identified regulation – când individul alege să 

realizeze un comportament și îl valorizează ca 

fiind important. Insă amotivația este un concept 

pe care Ryan și Deci (2000) l-au găsit necesar 

pentru a avea o imagine completă asupra 

comportamentului uman. Amotivația se referă la 

absența relativă a motivației. Comportamentele 

lipsite de motivație, sunt cel mai puțin 

autodeterminate, sunt comportamente 

nevalorizate de individ prin care sunt vizate 

acțiuni lipsite de importanță și valoare. Ele sunt 

legate de sentimentul de incompetență pe care îl 

poate trăi un individ sau de sentimentul de a nu 

obține un anumit rezultat dorit. (Ryan şi Deci, 

2000). 

O altă abordare a motivaţiei se referă la 

persistenţa motivaţională care este considerată a 

fi „procesorul” motivaţiei.” Din acestă 

perspectivă motivația în realizarea unei sarcini 

este un proces care presupune existenţa a două 

sisteme psihologice independente: alegerea 

scopului 

”gool choise„ și efortul pentru atingerea acestuia 

”gool striving”. (Gollwitzer, 1990;, apud 

Constantin et al.,2007). În cazul primului sistem, 

alegerea obiectivului, presupune implicit și 

stabilirea unei direcții a acțiunii de atingere acelui 

obiectiv. Teoriile cognitive ale motivației, 

consideră că alegerea obiectivului este   un 

proces rațional de luarea a deciziilor, proces în 

care apare interacțiunea dintre factorii de 

personalitate și percepția individului asupra 

situației. În cazul celui de al doilea proces, efortul 

depus pentru atingerea obiectivului, sunt aduse în 

discuție procesele interne de autoreglare care îl 

fac pe individ să fie capabil să investească 

timp și efort în atingerea acelui obiectiv, în 

absența oricărei constrângeri 

Unele teorii evaluează persistența 

motivațională ca o funcție a motivațiilor, 

abilitaților şi a factorilor de mediu (Tinto, 1982) 

în timp ce altele consideră persistența ca un 

important element al motivației individuale și al 

intențiilor comportamentale (Bean, 1982).  

Modelul de abordare al persistenţei 

motivaţionale consolidează și integrează teorii 

asupra conceptelor de stabilirea obiectivelor, 

motivației, comportamentului și luarea deciziei. 

Acest model al persistenţei presupune existenţa a 

trei stadii diferite: (1) stabilirea unui obiectiv, (2) 

implementare și (3) evaluare. Modelul are în 

componență opt tehnici de luare a deciziilor, care 

pot influența etapa de stabilirea a obiectivului și 

șapte factori care pot afecta implementarea: 

factori legați de acceptarea obiectivului, tipul de 

personalitate (stima de sine, locul controlului, 

auto-eficienta, auto-monitorizarea, motivația 

pentru comportament – având în vedere că 

persistența implică existența unui comportament 

motivat care aliniază acțiunile individului cu 

sarcinile necesare a fi realizate astfel încât sa fie 

atins un anumit obiectiv (Meier şi Albrecht, 

2003). 

Modelul stadial al persistenţei propune în 

etapa de evaluare existenţa a trei tipuri de 

rezultate privind scopul fixat: acceptarea 

rezultatului, abandonarea sau redefinirea. Una din 

ipotezele  ce  sunt  sugerate  de  aceste  procese  

este  aceea  că  cu  cât  vor  fi  mai  puternice 

evaluările  pozitive  privind  rezultatul  în  

comparație  cu  cele  negative  din  stadiul  de 

implemtare, cu atât mai mare va fi probabilitatea 

de a determina atingerea obiectivului și deci 
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persistența. În ipoteza care evaluările negative 

din stadiul de implementare privind rezultatul 

sunt mai puternice decât cele pozitive, atunci cu 

atât mai crescută este probabilitatea de renunțare 

la obiectiv 

La întrebarea de ce unii elevii persistă în 

atingerea unui scop chiar și atunci când au în fața 

lor bariere puternice, în timp ce alții renunță, 

Houser-Marko și Sheldon (2006) au  încercat  să  

răspundă  prin  introducerea  unui  nou  construct  

denumit ”self  as  doer ”. Principala premisă a 

studiului realizat de către cei doi autori este 

că a avea o astfel de identitate îi ajută pe 

indivizi în a persista în comportamentele 

orientate spre scop, chiar și atunci când au de a 

face cu plictiseală, dificultăți sau eșec. Astfel de 

indivizi sunt capabili să aibă succes în obținerea 

unor obiective pe termen lung, precum studiul, 

chiar dacă aceste comportamente nu sunt plăcute.  

Obiectivele asociate învăţării au fost 

denumite şi obiective de măiestrie sau de 

cunoaştere, în timp  ce obiectivele asociate 

performanţei  au  fost numite şi obiective de 

stimulare a eului . Diferiţi cercetători au constatat 

faptul că un obiectiv de cunoaştere, definit ca o 

dorinţă de a dobândi înţelegerea unui topic, 

corelează cu: strategii eficiente de învăţare, 

atitudini pozitive faţă de studiile academice de 

rang superior, alegerea unor sarcini dificile în 

opoziţie cu cele simple, abilitatea percepută, 

efortul şi îngrjorarea cu privire la consecinţele 

viitoare, autoreglarea, utilizarea unor procese 

cognitive mai profunde, persistenţa, inţiativa şi 

realizarea (Garcia şi Pintrich, 1996). 

Orientarea intrinsecă către un scop indică 

gradul cu care elevii se percep ca participând într-

o sarcină din motive precum provocarea, 

curiozitatea şi măiestria sau cunoaşterea pe când 

orientarea extrinsecă către un ţel este paralela 

obiectivelor asociate performanţei şi opusă 

obiectivelor învăţării sau setării intrinseci de 

obiective. Se referă mai degrabă la gradul cu care 

elevii se percep pe ei înşişi ca participând la o 

sarcină sau activitate pentru motive precum 

notele, recompensele, performanţa, evaluarea de 

către alţii şi competiţia (Garcia şi Pintrich, 1996). 

Schraw et al., (1995) au distins faptul că elevii 

orientaţi extrinsec către un obiectiv şi-au dovedit 

competenţele în timp ce elevii orientaţi intrinsec 

către un obiectiv şi-au îmbunătăţit competenţele.  

Prin activitatile de consiliere colectivă 

poate fi antrenat nivelul de angajament într-o 

activitate prin  valoarea sarcinii, prin interesul  

pentru  sarcină,prin importanţa sa pentru 

indivizi şi utilitatea acesteia. Componenta 

afectivă, mai specific reacţia emoţională faţă de o 

sarcină este şi ea importantă pentru angajamentul 

unui elev în acea sarcină. Anxietatea faţă de 

sarcină este cea mai frecventă variabilă afectivă 

asociată cu performanţa şi succesul academic. De 

asemenea, aceasta a fost asociată şi cu o conduită 

defensivă din partea elevilor dar şi o frică de 

evaluările negative. În timpul unei prezentări 

orale, un elev poate fi în principiu ocupat cu 

gândurile relevante sarcinii,  precum 

concentrarea pe conţinut, gândirea unui plan de 

organizare a activităţilor şi de stimulare a 

colegilor în a participa la discuţii. Pe de altă 

parte, dacă situaţia este percepută ca o 

ameninţare pentru elev, atunci când acesta 

percepe o discrepanţă între cerinţele sarcinii şi 

resursele sale personale disponibile pentru a le 

îndeplini, copingul centrat pe emoţii şi cogniţiile 

irelevante sunt evocate 

Asociată întrebării “De ce anume am 

nevoie pentru a avea succes?” este utilizarea 

diverselor strategii în activitatea de învăţare. 

Strategiile cognitive precum repetiţia, elaborarea, 

organizarea şi cele metacognitive precum 

planificarea, monitorizarea şi evaluarea sunt 

dovedite a fi conectate cu motivaţia şi succesul în 

învăţare. Activitățile practice au evidențiat că 

obiectivele de învăţare au fost pozitiv asociate cu 

interesul pentru sarcină, cu procesarea 

informaţională, planificarea şi monitorizarea, dar 

şi cu o abordare profundă a învăţării. Obiectivele 

de performanţă au fost asociate pozitiv cu 

autoeficacitatea, anxietatea la testare şi 

dezorganizarea în învăţare.  

În activitățile de consiliere, în câmpul 

învăţării prin cooperare, s-a  constatat că 

învăţarea în grupuri poate afecta procesele 

cognitive, afectiv-motivaţionale şi cele sociale ale 

elevilor.  Beneficiile  cognitive  ale  învăţării  prin  

cooperare  în  comparaţie  cu  cele  ale învăţării 

individuale pot fi observate în realizarea mai 

mare a lor, într-o stimă de sine mai mare, în 

beneficiile afectiv motivaţionale, într-un climat 

mai cooperativ şi în reducerea anxietăţii. 

Beneficiile sociale pot fi observate în relaţiile 

interpersonale mai pozitive, dezvoltarea 

abilităţilor sociale, o persistenţă mai mai mare 

în studiu şi niveluri mai scăzute de abandon a 

elevilor şi performanţa academică în clasă. 

Autoeficacitatea a fost pozitiv asociată cu 

implicarea cognitivă şi performanţa.Valorizând 
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rezultatele studiilor, elevii trebuie încurajați că 

sunt capabili, ceea ce va conduce la o mai mare 

persistenţă în sarcina chiar și atunci când  acestea 

sunt  dificile sau neinterensante. 

În concluzie, putem afirma cu certitudine 

că studiile converg în privinţa importanţei 

rolului motivaţiei pentru realizarea academică, 

iar rolul consilierului școlar este de a  susține și 

de a stimula interesul elevilor, de a exersa 

abilitățile de rezolvare a problemelor în vederea 

atingerii unui obiectiv, indiferent de natura sa. 
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 Încă de când Dan Olweus, în anii `70, și-a centrat 

cercetările asupra violenței școlare, în special asupra 

bullying-ului, s-au dezvoltat multiple strategii care își 

propuneau să reducă comportamentele agresive din școli. 

Influența lui Olweus este încă evidentă în cercetarea 

actuală și continuă să ofere o bază pentru majoritatea 

eforturilor de intervenție.  

Din păcate, majoritatea programelor internaționale 

de intervenție și de prevenire anti-agresiune se rezumă la 

identificarea și pedepsirea agresorului, localizând 

problema în interiorul agresorului, ignorând victima și 

relațiile interpersonale. Ca urmare, măsurile punitive 

tradiționale nu fac decât să vulnerabilizeze și să izoleze 

victima, fapt care-i amplifică suferința (Winslade & 

Williams, 2012). De asemenea, acest mod de abordare nu 

transformă relațiile interpersonale și reduc complexitatea 

unei persoane la o simplă descriere, încearcând să 

surprindă esența persoanei (identitate totalizatoare). În 

plus, pedeapsa este însoțită, de cele mai multe ori, de 

dezaprobarea publică a agresorului („shaming the 

offender”), care poate crește probabilitatea „recidivei” 

(Winslade & Williams, 2012, p.127),  existând 

întotdeauna și riscul de represalii împotriva victimei. Ca 

urmare, și eficacitatea intervențiilor de acest tip este 

minimă (Rigby & Slee, 2008; Smith, Schneider, Smith & 

Ananiadou, 2004). 

Abordările postmoderne, cum ar fi practicile 

narative, sunt modalități alternative de a răspunde la 

problemele de comportament din școli (Winslade et al., 

2015). În loc să se concentreze asupra pedepsei, se 

focalizează pe o analiză poststructuralistă a relațiilor de 

putere (Foucault, 2000) și oferă oportunități de a învăța 

despre responsabilitate. Astfel, comportamentul 

problematic este considerat a fi un fenomen relațional 

construit, mai degrabă decât o provocare pentru normele 

și autoritățile școlare (Amstutz & Mullet, 2005, Hopkins, 

2004; Thorsborne & Blood 2013; Zehr, 1990, 2002). 

Orientare terapeutică de factură social-

constructivistă, abordarea narativă oferă alternative 

eficiente la măsurile punitive de combatere a violenței 

prin concentrarea asupra poveștii (cu și despre sine, în 

relație cu alții și cu lumea), ca unitate fundamentală de 

experienţă (McLeod, 1997; White & Epston, 1990). 

Termenul de „povestire” reprezintă un „mod de a 

organiza episoadele, acțiunile și relatările despre acțiuni; 

este un demers care aduce laolaltă evenimente de zi cu zi 

și creații fantastice și care încorporează dimensiunea 

timp-spațiu.” (Sarbin, 1986). În esență, argumentul este 

că oamenii consideră că este util să-și spună povestea 

într-un context în care ceea ce au de spus este apreciat de 

către alții. 
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Deși există similitudini cu alte tipuri de practici, abordarea narativă are o viziune diferită asupra 

problemei. Astfel, schimbarea este susținută de relația persoanei cu o anumită rețea, de multe ori mai 

vastă decât membrii unei familii sau alte grupuri de apartenență („reflecting teams”). O altă contribuție 

importantă a acestei abordări se referă la externalizare, tehnică în care problemele sunt descrise și 

văzute ca entități separate de persoana individului. „Externalizarea încurajează persoanele să 

concretizeze și, uneori, să personifice problemele cu care se confruntă” (White & Epston, 1990). Acest 

proces permite problemei să devină „o entitate separată, și astfel, externă persoanei”. Dat fiind că nu 

poziționează problema „în” individ, abordarea narativă este profund de-patologizantă, trecând dincolo 

de descrieri, categorii, etichete, simptome, focalizându-se pe devenire, pe procese și pe maniera în care 

se construiește sensul unei experiențe, în relația unei persoane cu alții și cu lumea. În acest fel, 

problema nu le mai vorbește oamenilor despre identitatea lor sau despre cine sunt ei „cu adevărat“, ci le 

oferă un spațiu pentru a iniția acțiuni împotriva problemei și pentru a lucra co-operativ la revizuirea 

relației cu problema. Se pot descrie pe ei înșiși, pe ceilalți și relațiile lor dintr-o perspectivă nouă, care 

nu este saturată în probleme. Astfel, „problema devine problema și apoi relația persoanei cu problema 

devine problema” (White & Epston, 1990, p. 40). În acest fel se separă problema de persoană și de 

identitatea acesteia („persoana nu este niciodată problema; problema este problema”). Prin urmare, 

problema (nu persoana!) are propria sa identitate și propriile sale caracteristici care sunt explorate. 

Când oamenii sunt separați de problemele lor, priceperile, abilitățile, competențele și angajamentele pe 

care le au devin mult mai vizibile și cu cât devin mai vizibile cu atât sunt mai disponibile pentru a fi 

accesate. Tradus în contextul practicii anti-agresiune, acest aforism poate fi redat ca „agresorul nu este 

problema; agresiunea este problema” (Winslade, Williams, Barba et al, 2015), viziune care înlătură 

discursul focalizat pe deficit sau pe identitatea totalizatoare și care se concentrează pe re-autorizarea și 

restaurarea relațiilor interpersonale.  

Practicile restaurative (reparatorii) devin din ce în ce mai populare, fiind considerate „noi 

modalități de abordare a comportamentului neadecvat al elevului” (Mergler, Vargas & Caldwell, 2014, 

p. 24). Ele oferă posibilitatea unui dialog autentic, mai degrabă decât a unui monolog, implicând un 

„efort strategic” de „re-autorizare” a relațiilor (Williams & Winslade, 2010, p. 3). De aceea, în centrul 

ideii de restaurare este relația. În școli, este vorba de relațiile dintre oamenii asociați școlii, oricare ar fi 

aceștia, inclusiv familia extinsă, părinți, profesori, elevi, membrii Consiliului de Administrație etc. 

Diferența față de alte abordări convenționale este tocmai invitarea mai multor persoane și nu doar 

izolarea celei care manifestă comportamente problematice.  

Răspunsurile restauratoare, cum ar fi echipa anti-bulliyng sub acoperire („the anti-bullying 

team undercover”) sau conferința de repunere în drepturi („the restorative rights conference”), sunt 

altfel de abordări ale violenței din mediul școlar, diferite de cele tradiționale. Ele se îndepărtează de 

descrierile esențialiste (structuraliste, moderniste) și propun crearea unor contexte stimulative de 

implicare și angajament, prin travaliu narativ. 

 

1. Echipa anti-bulliyng sub acoperire („the anti-bullying team undercover”) 

Termenul „echipă sub acoperire” („undercover team”) a fost creat de Bill Hubbard (2004), pe 

baza abordării bullying-ului „fără acuzații” („no blame”) a lui Robinson and Maines (1977). 

Perspectiva narativă a fost adăugată mai târziu de Winslade și Williams (2008) prin „îndepărtarea 

discursului focalizat pe deficite și pe totalizarea identităților copiilor și adolescenților bully și a 

victimelor lor” (Winslade & Williams, 2008, p. 3). Printr-o astfel de abordare se încearcă utilizarea 

influenței reciproce a covârstnicilor, pentru a schimba experiența victimei agresiunii, plecând de la 

presupunerea că agresiunea este o „expunere narativă” a unei povești relaționale. Scopul echipelor sub 

acoperire este de a transforma relațiile de intimidare, tocmai prin rescrierea poveștii agresor - victimă.  

În consecință, practica echipelor sub acoperire separă povestea referitoare la umilire în povești 

și planuri de cooperare, respect și înțelegere, invită agresorul să dezvolte relații pozitive cu victima și 

cu alți elevi și, prin urmare, să rescrie povestea agresiunii, oferindu-i o nouă „identitate” prosocială și 

sprijin pentru a-și dezvolta această identitate.  
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Abordarea echipelor secrete anti-bullying are cinci etape, derulate în vederea combaterii 

relațiilor de tip bullying din școli. Cele cinci faze sunt: (a) valorizarea victimei (b) recrutarea echipei și 

crearea planului (c) monitorizarea progresului (d) sărbătorirea succesului (Williams, 2010, p. 1). 

 

(a) Într-o primă etapă, facilitatorul ascultă povestea victimei cu privire la agresiune (scurtă schiță a 

incidentului/elor; unde, când și ce s-a întâmplat). Principalele repere ale poveștii și efectele agresiunii 

sunt notate folosind propriile cuvinte ale victimei. Apoi, victima este invitată să co-construiască o 

echipă de suport care să includă doi elevi, care au manifestat comportamente de intimidare și patru 

elevi (doi băieți și două fete), care nu au fost niciodată agresori sau agresați și care sunt considerați a 

avea influență în clasă. 

 

(b) Când compoziția echipei a fost finalizată, facilitatorul invită elevii la prima lor întâlnire. Povestea 

agresiunii este citită membrilor echipei, care apoi sunt invitați să fie agenți secreți „sub acoperire”, 

misiunea lor fiind de a identifica comportamentele de tip bullying din școală. Identitatea agresorilor nu 

este dezvăluită. Elevii sunt rugați să identifice împreună strategiile pe care echipa le poate adopta 

pentru  a elimina agresiunile. Se elaborează un plan, de obicei, ca răspuns la întrebarea facilitatorului: 

„Dacă ai trece printr-o situație similară, ce ar fi important pentru tine?”. Strategiile sunt înregistrate 

utilizând propriile cuvinte ale participanților. Pentru fiecare sugestie care este agreată de echipă, 

facilitatorul întreabă cum se pune în practică ideea respectivă. Aceste răspunsuri sunt grupate în funcție 

de temele emergente: extinderea sprijinului relațional față de victimă; asistarea victimei în activitățile 

de la clasă; invitații la activități; intervenții pentru a întrerupe agresiunile; raportarea problemelor 

profesorilor/altor adulți ș.a.  

 

(c) Pe parcursul a două săptămâni, facilitatorul se întâlnește cu victima și cu echipa (separat) pentru a 

monitoriza progresele înregistrate și pentru a face modificări ale planului dacă este necesar. Această 

rotație se repetă de câte ori este necesar până când victima confirmă că agresiunea a încetat. 

Observațiile participanților cu privire la ceea ce s-a întâmplat sunt atent înregistrate utilizând propriile 

lor cuvinte. Cuvintele echipei sunt citite apoi victimei iar cuvintele victimei sunt citite echipei.  

 

(d) Odată ce victima declară că hărțuirea s-a oprit, echipa a ajuns la final și membrii echipei primesc 

câte un certificat pentru a celebra reușita. Toți participanții la proces sunt apoi rugați să completeze un 

scurt chestionar de feedback. 

 

2. Conferința de repunere în drepturi („the restorative rights conference”) 

Tehnica s-a născut în urma unui proiect dezvoltat de o echipă de la Universitatea din Waikato, 

Hamilton, Noua Zeelandă, la sfârșitul anilor `90. Scopul proiectului inițial a fost de a încerca să 

diminueze suspendarea elevilor cu comportament agresiv.  

Tehnica se bazează pe desenul de două diagrame - una reprezentând povestea problemă și cealaltă 

povestea alternativă - și este adresată unui grup de elevi care se află împreună pentru a forma o 

comunitate de sprijin în jurul unei persoane care a avut un comportament problematic. Ipoteza, extrasă 

din practica narativă, este că există întotdeauna mai multe povești care pot fi spuse despre o situație și 

că este mult mai probabil ca oamenii să se schimbe atunci când sunt parte a unei comunități de sprijin. 

 Procesul are mai multe etape: (a) înainte de întâlnire (b) la începutul întâlnirii (c) în timpul 

întâlnirii (d) la finalul întâlnirii. 

 

(a) În etapa organizatorică a conferinței se decide cine va fi invitat (trebuie să existe o relație 

contextuală cu victima, simplul fapt că este un membru al familiei sau un profesor al victimei nu este 

suficient). Are loc întâlnirea cu familia agresorului/victimei, în care se explică procesul, se cere acordul 

de participare și se induce bunavoința de a face schimbări. 

 

(b) La începutul întâlnirii se introduce protocolul conferinței: „Aceasta întâlnire este despre refacerea 

respectului, nu este o ședință de judecată. Deci nu vom vorbi despre blamarea cuiva, ci despre cum 
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putem îndrepta lucrurile”. Se solicită tuturor să se prezinte și să spună ce speră să obțină în urma 

participării la conferință. Se scrie pe tablă/flipchart: „Persoana nu este problema, problema este  

problema” (Michael White). 

 

(c) Intervenția în acestă etapă se desfășoară pe mai multe paliere: 

 

Povestea problemă (Telling the story): 

Se prezintă motivele care au determinat întâlnirea. Un reprezentant al administrației școlii 

citește o declarație pregătită, extrasă dintr-o anchetă finalizată înainte de reuniune și care, prin urmare, 

nu conține surprize. Agresorul și persoana afectată direct sunt rugați să confirme exactitatea acestei 

declarații. Nu se dezbate corectitudinea poveștii.  

 

Numirea problemei (Naming the problem): 

Participanții sunt rugați să spună care este problema din punctul lor de vedere și să dea un nume 

problemei. Facilitatorul scrie aceste răspunsuri în mijlocul unui cerc desenat pe flipchart/tablă, într-un 

cuvânt sau o frază. În concordanță cu o conversație narativă, nicio persoană nu este numită ca o 

persoană problemă. Dacă totuși se întâmplă, facilitatorul cere vorbitorului să spună ce a făcut acea 

persoană și reprezintă o problemă. Comportamentul este apoi scris în interiorul diagramei. De 

asemenea, trebuie evitată etichetarea și descrierea deficitelor personale. De exemplu, „lovirea” poate fi 

descrisă ca problemă, dar nu și „o fire violentă”. Este important să se solicite tuturor să contribuie la 

numirea problemei, în special agresorului și victimei. Este posibil ca agresorul să nu dorească să dea un 

nume problemei, fapt care este acceptat. Conferința continuă.  

Următoarea fază implică cartografierea efectelor problemei, scopul fiind de a evalua impactul 

problemei asupra participanților. Fiecare participant este rugat să spună cum l-a afectat tot ceea ce s-a 

scris în cerc. Participanții sunt rugați să vorbească mai degrabă cu sine, decât pentru a fi auziți de alții. 

Se începe cu victima. Experiența acesteia ar trebui să ofere suficiente oportunități de a întreba în mod 

repetat: „ce altceva ți-a făcut această problemă?”. Se trasează raze în afara cercului și se notează 

efectele problemei pe fiecare dintre acestea (pot fi efecte emoționale, fizice, sociale, financiare ș.a.).  

 

Povestea alternativă (Alternative story): 

În această fază se mută analiza din trecut spre prezent. Sarcina facilitatorului este de a adresa 

întrebări care să creeze condiții pentru creștere și dezvoltare. Le reamintește participanților că nicio 

poveste spune vreodată tot adevărul despre cineva și le solicită să se gândească la ce a făcut agresorul și 

contrazice povestea-problemă. Scopul acestei faze a procesului este de a identifica excepțiile de la 

povestea problemă. Aceste povești, sau cel puțin cuvintele menționate, sunt colectate în mod aleatoriu 

de la participanți și apoi sunt scrise pe o a doua diagramă. De data aceasta se începe din exteriorul 

cercului, adică se notează cuvintele pe spițele celui de-al doilea cerc iar participanții au sarcina de a-și 

da seama ce urmează să fie scris în mijloc. Astfel, după ce au fost menționate câteva excepții, 

facilitatorul cere participanților să identifice pentru fiecare excepție, care ar putea fi 

abilitățile/competențele persoanei. Răspunsurile sunt scrise în centrul cercului.  

 

(d) Este etapa în care se elaborează planul. Facilitatorul se întoarce spre autorul infracțiunii și îl invită 

să facă o alegere: „Care dintre cele două diagrame ai dori să reprezinte povestea care să se spună despre 

tine în viitor?”. Aproape întotdeauna este aleasă povestea pozitivă, situație în care facilitatorul întreabă 

victima: „Ce ar trebui să se întâmple pentru a fi sigur/ă că povestea problemă nu va continua iar 

povestea alternativă se va dezvolta?”. Este important ca victima să aibă oportunitatea de a răspunde 

prima. Apoi, facilitatorul explică că este nevoie de un plan pentru a se asigura că aceste lucruri se 

întâmplă. Agresorul, de asemenea, este întrebat ce este dispus să facă pentru a răspunde preocupărilor 

victimei. În cele din urmă planul este scris iar întâlnirea ar trebui să se termine cu o celebrare. Este 

recomandat ca participanții să-și asume responsabilitatea asupra realizării planului și nu să fie obligați 

să-l pună în practică. Modalitățile de a sărbători realizările se pot concretiza în: scrisori care recunosc 
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progresul, certificate care atestă finalizarea planului, invitarea agresorului (care a făcut eforturi de a se 

schimba) să dea sfaturi altcuiva ș.a. 

 

În concluzie, prin modificările aduse culturii școlare, practicile restaurative reprezintă o 

schimbare majoră de atitudine, care se diferențiază semnificativ de abordările disciplinare formale, 

remarcându-se prin simplitate, eficacitate și pragmatism. Astfel, elevii pot juca un rol constructiv în 

îmbunătățirea climatului școlar, transformând o problemă gravă într-o experiență pozitivă. 
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O discuţie asupra devierilor comportamentale la elevi 

pretinde realizarea mai întâi, a unor consideraţii asupra 

termenilor conecsi de "adaptare"--"dezadaptare".  

Inadaptarea comportamentală a unor elevi vizează, 

în. principal, tulburările de relaţionare a acestora cu 

parintii, profesorii, colegii si încalcarea regulilor 

colectivitatii şcolare sau extraşcolare. Paleta acestor 

tulburări este largă, ea cuprinzând atât modificari 

comportamentale mai putin grave sub raport juridic 

(penal), dar supărătoare, de tipul: minciuna, 

inconsecvenţa comportamentală, violenţe verbale, 

copiatul la ore, fumatul ostentativ, bruscarea de catre 

băieti a fetelor, refuzul de a saluta, diferite atitudini 

nonconformiste; cât si abaterile grave de la normele 

morale si legislatia penală, cum sunt: furtul repetat, 

vagabondajul, actele de spargere sau tâlharie, consumul 

curent de alcool sau droguri, prostituţie etc. Profesorii se 

confrunta de obicei cu tulburările de conduită mai 

uşoare, neinfractionale în sensul propriu al termenului, 

dar destul de raspândite sunt, în ultimul timp, si abaterile 

severe de conduita, care cer mult timp si efort pentru a fi 

eradicate. 

  Evaluarea şi predicţia fenomenului de 

predelincvenţă este o condiţie esenţială a instituirii 

programelor de prevenire şi diminuare a actelor deviante 

în rândul tinerilor. Spre deosebire de evaluarea 

delincvenţei adulte, în cazul tinerilor se cere maximă 

prudenţă profesională, datorită caracteristicilor vârstei 

ale cărei manifestări glisează permanent între normalitate 

şi devianţă, între conformism şi nonconformism. 

 Prevenirea fenomenelor devianţei la 

pubertate este o activitate complexă, ce nu se poate 

realiza prin activităţi sporadice, de tip campanie şi 

sectoriale, declanşate de o anumită instituţie într-un 

anumit interval de timp. Pentru a avea eficacitate, aceasta 

trebuie să fie parte componentă a politicii sociale, care să 

implice într-o acţiune coerentă, susţinută şi pe termen 

lung diferite instituţii, începând cu cele educative: 

familia, şcoala, comunitatea, continuând cu cele de 

asistenţă socială şi cu cele sancţionatoare, ca poliţia şi 

justiţia. O astfel de activitate cere coroborarea 

autorităţilor publice cu comunitatea şi organismele non-

guvernamentale, într-un efort conjugat, coerent şi realist. 

 

a) Strategii psihoterapeutice - psihologul sau 

consilierul şcolar abilitat în intervenţia 

psihoterapeutică consideră că, la baza formării şi 

menţinerii simptomelor şi comportamentelor 

dezadaptative stau modelele de gândire negativă 

sau nerealistă. Psihoterapia cognitiv-
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comportamentală îşi propune identificarea si restructurarea acestor modele cognitive, precum şi 

validarea în practică a rezultatelor obţinute. Principiul de bază al psihoterapiei cognitiv-

comportamentale este cel conform căruia modurile în care individul se comportă sunt 

determinate de situaţiile imediate şi de felul în care subiectul le interpretează. Cu alte cuvinte, 

nu evenimentele în sine ne creează probleme, ci modul în care noi ne raportăm la ele. 

Psihoterapia cognitiv-comportamentală, ca formă de psihoterapie scurtă, este focalizată pe 

rezolvarea problemelor, cu rezultate evidente, centrate pe ameliorarea sau vindecarea unor 

simptome neuropsihice sau psihosomatice. In demersul psihoterapeutic trebuie să se acorde un 

rol deosebit stresului şi celorlalţi factori implicaţi. Preadolescentul este informat ca terapeutul 

nu-i va rezolva problemele, ci îl va ajuta sa le rezolve singur şi chiar va învaţa să facă faţă pe 

viitor situaţiilor stresante, va învăţa să discernă şi, pe cât posibil, să minimalizeze riscul unor 

comportamente deviante. Succint, strategiile psihoterapeutice se focalizează pe: stabilirea 

relatiei psihoterapeutice, favorizată de dorinţa de cooperare a  preadolescentului; listarea 

problemelor inter/ intrapersonale; stabilirea obiectivelor generale ale psihoterapiei şi a tehnicilor 

şi strategiilor psihoterapeutice: (Tehnici cognitive: precizarea sensului termenilor; adresarea de 

întrebări pentru verificarea gândurilor negative şi a supoziţiilor disfuncţionale; identificarea 

unor alternative şi opţiuni de viaţă; imaginarea consecinţelor unor comportamente deviante; 

transformarea unui eveniment negativ întrun avantaj; tehnica descoperirii dirijate; provocarea şi 

modificarea gândurilor negative disfuncţionale; Tehnici comportamentale:  realizarea unor 

orare şi programe cu activităţi pozitive; monitorizarea activităţilor după indicatorii eficienţă şi 

plăcere; jocul de rol; tehnici de relaxare; sarcinile pentru acasă etc.) ; se evaluează resursele 

preadolescentului consiliat evaluat - repertoriul de disponibilităţi şi abilităţi pe care le are pentru 

a face faţă situaţiei dificile în care se află/ în care se poate afla pe viitor; pot fi trasate sarcini 

pentru acasă: stabilirea unui program strict de muncă, odihnă, masă, plimbări, activităţi,  

trezirea interesului (cautarea de eustresuri); monitorizarea activităţilor (şi a dispoziţiei) într-o 

agendă personală; evidenţierea distorsionărilor cognitive care stau la baza gândurilor negative şi 

reprezinta indicatori ai modului în care acţionează schemele cognitive distorsionate şi generarea 

de noi opţiuni în ceea ce priveşte cogniţiile, modul de percepere a realităţii şi modelele de 

comportament;  întarirea Eu-lui reducerea anxietăţii şi a stărilor depressive; prevenirea 

recăderilor în alte comportamente deviante (pentru ca preadolescentul să nu revină la modelele 

de comportament care au determinat intervenţia psihoterapeutică, de exemplu, formarea unor 

noi abilităţi de a face faţă stresului şi exersarea vechilor abilităţi şi deprinderi, folosind jocul de 

rol şi tehnica imageriei dirijate (i se cere preadolescentului să-şi imagineze că rezolvă cu succes 

o anumită situaţie stresantă), acesta fiind încurajat să păstreze achiziţiile dobândite, subliniindu-

se succesele sale trecute sau viitoare. 

 

b) Strategiile de consiliere ale preadolescenţilor cu devieri de conduită pleacă de la aceleaşi 

principii generale/ etape generale ale activităţii de consiliere (realizată de psihologul şcolar, 

asistentul social, profesorul diriginte), respectiv: furnizarea informaţiei, pregătirea sesiunii de 

consiliere / contactul iniţial. consiliere eficientă, analiză ulterioară a sesiunii de consiliere, 

evaluarea / monitorizarea performanţelor.  

Pe parcursul şedinţelor de consiliere, discuţiile cu preadolescentul trebuie îndreptate către 

determinarea sa de a ajunge la auto-cunoaştere, auto-conştientizare şi auto-determinare. 

Dificultatea consilierii constă tocmai în capacitatea profesionistului de a determina ca individul, 

singur, să conştientizeze dificultăţile, dar şi propriile resurse pentru ca apoi, să aplice modele de 

rezolvare a problemei confom cu ceea ce doreşte să realizeze. 

 

c) Strategii formative: grupul de suport, joc de rol/ dramatizare - se manifestă practic sub diferite 

forme, în funcţie de caracteristicile membrilor care îl formează şi de problema care urmează să 

fie dezbătută în cadrul acestuia. Cu toate acestea, în cele mai multe dintre studiile de specialitate 

realizate în acest domeniu până în prezent, se regăsesc trei mari tipuri de grupuri de suport: 

grupul de suport cu scop terapeutic, grupul de suport profesional, grupul de intervenţie 
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comunitară. O particularitate aparte o reprezintă faptul că grupul de suport, indiferent de tipul 

său, se aplică doar atunci când două sau mai multe persoane se confruntă cu aceeaşi problemă şi 

nu în cazuri particulare. Pentru acestea din urmă se utilizează metoda “reţelelor de sprijin” care 

reprezintă o metodă de intervenţie centrată pe individ cu o acţiune directă asupra problemei 

acestuia.   

 

d) Strategia de informare a parintilor - Se recomandă o atenţie sporită a părinţilor în sfera 

emoţional-volitivă a copilului. Nedezvoltarea ei poate genera devieri de conduită manifestate 

prin temeri, nelinişte, frică, nesiguranţă, neîncredere, duşmănie etc. Problema prevenirei 

devianţei comportamentale în familie este strâns legată de problema asistenţei psihopedagogice 

a părinţilor şi a copiilor în familie. De aceea, sporirea eficacităţii măsurilor de prevenţie 

desfăşurate în familie reclamă pregătirea specialiştilor competenţi în problema educării şi 

reeducării familiei. Referindu-se la prevenţie, specialiştii evidenţiază 3 etape în desfăşurarea ei. 

E vorba de prevenirea primară, prevenirea secundară şi prevenirea terţiară. Astfel, prevenirea 

primară este adresată nemijlocit cauzelor devianţei, împiedicând apariţia ei. În această etapă, 

esenţială este cunoaşterea elevilor, depistarea şi înlăturarea factorilor cauzali care generează 

devianţa comportamentală. Prevenirea primară include depistarea timpurie a copiilor orfani, 

aflaţi în stradă, a celor care provin din familii nefavorabile, a copiilor cu dificultăţi şcolare şi a 

celor cu afecţiuni neuropsihice. Prevenirea secundară prevede identificarea timpurie a 

situaţiilor de inadaptare şi remedierea lor înainte ca acestea să se structureze în devieri 

comportamentale. Prevenirea terţiară vizează măsurile luate pentru ca manifestările de 

inadaptare, odată produse să nu recidiveze. În această etapă, o importanţă deosebită capătă 

educaţia morală adecvată prin folosirea metodelor şi procedeelor diferenţiate şi individualizate, 

prin realizarea unor relaţii interpersonale adecvate, prin susţinerea educativă a familiei şi 

convergenţa factorilor educativi. 

 

Atât activitatea de prevenire, cât şi cea de terapie constituie componente ale aceluiaşi proces 

unitar, care presupune măsuri şi tehnici educative în scopul preîntâmpinării devierilor de 

comportament, precum şi al recuperării elevilor, readaptării şcolare sau resocializării acestora. Ambele 

componente pot fi descrise în termeni strict terapeutici. Adică, prevenirea poate fi considerată o terapie, 

deoarece atât prevenţia, cât şi terapia propriu-zisă au la bază cunoaşterea personalităţii elevului şi a 

mediului în care trăieşte acesta; au aceeaşi „miză” educativă; implică pe aceiaşi actori sociali 

(educatori-educat) şi acelaşi „teatru de desfăşurare” (şcoală, familie, microgrup).  
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Una dintre particularităţile adolescenţei 

constă în ciclicitatea insidioasă a funcţionării în 

plan cognitiv, emoţional şi relaţional, punctată de 

numeroase problematizări, luări de poziţie, 

conflicte intrapsihice şi interpersonale. ,,Această 

«alveolă» ontogenetică numită adolescenţă este o 

etapă de detentă remarcabilă. Viaţa se defăşoară 

acum impetuos, la temeperaturi înalte, căci 

adolescentul doreşte să guste din toate, de-a 

valma, cu papilele larg deschise. [...]. 

Adolescenţa este o planetă a intensităţii, care 

oferă individului multiple trofee, dar şi 

numeroase «alunecări de teren», care pot deveni 

tot atâtea sincope şi rătăciri de la drumul autentic 

al vieţii...” (Munteanu, 2009, p. 28-33). În 

contextul acestui tumult, pentru mulţi dintre 

adolescenţi, conduita suicidară – cel mai adesea, 

grefată pe fondul depresogen sau agitat al unor 

situaţii de criză – constituie expresia dorinţei de 

schimbare, exprimată sub forma unui strigăt 

disperat pentru atenţia şi ajutorul din partea 

persoanelor apropiate (familie, prieteni). Dintr-un 

punct de vedere sociologic, ,,Sinuciderea unui 

tânăr, adolescent sau adult constituie un scandal 

pentru societate, cu atât mai inacceptabil cu cât 

acest gest pare să repună în discuţie chiar 

fundamentele acestei societăţi, denunţându-i 

carenţele.” (Marcelli şi Berthaut, 2007, p. 192). 

 

Ţinând cont de faptul că tentativele 

suicidare săvârşite de către adolescenţi sunt 

indicatori puternici ai riscului pentru săvârşirea, în 

viitor, a unui nou act suicidar care poate reuşi 

(Marcelli şi Berthaut, 2007; Seroczynski, Jacquez 

şi Cole, 2009), rezultă că înţelegerea 

semnificaţiilor antecedentelor suicidare pe care 

adolescenţii le au, precum şi a factorilor 

individuali şi situaţionali care contribuie la 

predicţia unor astfel de manifestări reprezintă un 

element-cheie al intervenţiei preventive în 

domeniul sănătăţii mentale a tinerii generaţii. În 

această optică, evaluarea riscului suicidar în 

populaţia de adolescenţi, prin screening-uri 

periodice, reprezintă o sursă valoroasă prin care 

pot fi identificaţi şi referiţi către serviciile 

specializate adolescenţii cu probleme. 

 

Problematica pe care am abordat-o în acest 

studiu ar rămâne fără finalitate, dacă nu ne 

raportăm la recomandările pe care le putem 

adresa, în calitate de specialişti în asistenţa 

psihologică, părinţilor şi celorlalţi agenţi 
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educaţionali (profesori, medici, directori de şcoli şi licee etc.), care asigură asistenţă adolescenţilor, în 

cadrul reţelei şcolare. În acest sens, monitorizarea permamentă a adolescenţilor care se interiorizează 

brusc, reducându-şi activitatea socială şi care exprimă stări de tristeţe prelungite, discuţiile libere şi 

suportive dintre părinţi sau profesorii diriginţi şi adolescenţi care trec printr-o multitudine de schimbări 

rapide (de exemplu, în planul dezvoltării psihosexuale), managerierea atentă de către părinţi a 

conflictelor care apar în relaţiile cu adolescenţii, mai ales în perioadele critice prin care aceştia din 

urmă trec (de exemplu, primul episod de îndrăgostire) reprezintă componente-cheie ale strategiei de 

prevenire a manifestărilor suicidare în rândul adolescenţilor. 

 

În prevenirea fenomenului suicidar într-o anumită societate, un rol important îl pot juca şi 

profesioniştii din mass-media. În ultimii ani, situaţia critică în care s-au aflat mulţi adolescenţi, tineri 

sau adulţi care au săvârşit o tentativă suicidară, reuşită sau eşuată, a fost intens mediatizată de 

televiziunile şi presa autohtonă. De cele mai multe ori, reportajele – foarte bine lucrate din punctul de 

vedere al impactului emoţional, aspect urmărit permanent de industria TV – au accentuat asupra 

caracterului imprevizibil (deşi această caracteristică poate fi chestionată) şi şocant al actelor suicidare, 

subliniind dimensiunea suferinţei pe care gesturile au provocat-o în rândul familiilor acestor 

adolescenţi, tineri sau adulţi. Dincolo de dimensiunea mediatică (interesată doar de creşterea cotei de 

audienţă), fenomenul în sine ridică un semn de întrebare cu privire la sănătatea mentală a românilor 

(inclusiv a familiei româneşti) şi un semnal de alarmă pentru reţeaua serviciilor de sănătate mentală. 

Însă, s-a arătat că mediatizarea frecventă a actelor suicidare poate conduce la creşterea frecvenţei 

acestor acte nedorite, la intervale mici de timp după acţiunea de mediatizare, mecanismul explicativ 

incluzând imitaţia prin contagiune (Gelder, Gath şi Mayou, 1994; WHO & IAPS, 2008). Ţinând cont 

de aceste observaţii, fundamentate prin studii de teren, rezultă că mass-media trebuie responsabilizată 

într-o mai mare măsură în legătură cu potenţialul impact negativ pe care îl poate avea mediatizarea 

excesivă a conduitelor autodistructive pe care le manifestă semenii noştri.  

 

În colaborare cu Asociaţia Internaţională pentru Prevenirea Suicidului, Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii a propus profesioniştilor din domeniul mass-mediei o serie de măsuri pe care să le integreze în 

activitatea de mediatizare a evenimentelor de viaţă prin care trec rezidenţii din diverse comunităţi, după 

cum urmează (WHO & IAPS, 2008): 

 

 lucrătorii din mass-media, mai ales editorii, sunt chemaţi să identifice oportunităţi pentru 

informarea şi educarea publicului larg despre cauzele, manifestările asociate şi consecinţele 

(adesea, ireversibile ale) actului suicidar, precum şi despre modalităţile în care trebuie să 

acţioneze şi sursele la care pot apela pentru ajutor, în situaţii de criză; 

 

 lucrătorii din mass-media sunt îndemnaţi să evite limbajul care dă impresia că un act suicidar este 

o conduită normală, este soluţia pentru o problemă de viaţă insolvabilă altfel sau limbajul care 

transformă gestul suicidar al unei persoane într-un eveniment senzaţional; 

 

 specialiştii care lucrează în domeniul mass-mediei sunt chemaţi să evite accentuarea sau repetarea 

poveştilor referitoare la gestul suicidar al unei persoane; 

 

 trebuie evitată şi descrierea explicită a metodei pe care persoana vizată de mass-media a utilizat-o 

în încercarea de a se sinucide sau în săvârşirea gestului reuşit, precum şi a locului în care s-a 

produs evenimentul; 

 

 o atenţie sporită ar trebui acordată modului în care sunt redactate headlines-urile care însoţesc 

reportajele de teren sau emisiunile de studio sau titlurile ştirilor publicate în ziare şi reviste de larg 

consum; 

 

 de asemenea, este de dorit o anumită precauţie în publicarea fotografiilor sau în difuzarea anumit 
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imagini legate de persoanele care comit o tentativă suicidară sau de cele care reuşesc să moară în 

urma unui act autolitic; 

 

 gesturile suicidare ale celebrităţilor ar trebui mediatizate cu atenţie, mai ales datorită faptului că 

celebrităţile sunt, adesea, modele care îi inspiră pe adolescenţi sau tineri, iar moartea acestora ar 

putea conduce la diverse suferinţe în rândul fanilor; 

 

 respectul, tratarea în mod demn şi evitarea etichetărilor persoanelor care au comis o tentativă 

suicidară eşuată sau a persoanelor care au decedat în urma unui gest suicidar, precum şi 

compasiunea faţă de acestea şi familiile de apartenenţă reprezintă o altă sugestie adresată 

lucrătorilor din domeniul mass-mediei. 

 

În raport cu perspectiva sănătăţii mentale a omenirii, este îngrijorătoare incidenţa din ce în ce mai 

mare a tentativelor suicidare şi a actelor suicidare reuşite în rândul adolescenţilor şi al tinerilor. Părinţii, 

profesorii şi psihologii din şcoli şi licee, precum şi practicienii din sistemul serviciilor de sănătate 

mentală nu trebuie să piardă din vedere faptul că, ,,Atunci când fie experienţele cu privire la creşterea 

copilului, fie realităţile culturale din care provin compromit dezvoltarea psihologică sănătoasă sau 

restrâng opţiunile unui comportament adult optim, adolescenţii prezintă în mod deosebit un risc de 

suicid.” (Group for the Advancement of Psychiatry, 1996; cf. Seroczynski, Jacquez şi Cole, 2009, p. 

216). 

 

În concepţia noastră, în vederea prevenirii actelor suicidare în rândul adolescenţilor şi al tinerilor, 

se poate ţine cont de o serie de măsuri orientate către:  

 

 sporirea şi îmbunătăţirea programelor de evaluare a prevalenţei la un moment dat şi a incidenţei 

anuale a fenomenului în populaţia de adolescenţi şi tineri şi în subpopulaţiile diferenţiate după 

mai multe variabile socio-demografice (zone istorico-geografice, mediu de provenienţă, mediu de 

rezidenţă, sex, grupe de vârstă, nivel de studii, etnie, religie, statut familial - situaţia 

adolescenţilor care experimentează drama separării de părinţii plecaţi la muncă în străinătate, 

categorii clinice); această măsură trebuie relaţionată la necesitatea intensificării implicării 

specialiştilor (medici de familie, medici psihiatri, psihologi, asistenţi sociali, educatori, preoţi, 

ONG-uri) în depistarea şi în preluarea în asistenţă a adolescenţilor şi copiilor dintr-o comunitate, 

care sunt în risc de a comite acte suicidare; în acelaşi timp, se impune crearea, la nivel naţional, a 

unui sistem informatizat pentru evidenţa persoanelor de toate vârstele (inclusiv a adolescenţilor şi 

tinerilor) care au manifestat una sau mai multe tentative suicidare şi care se află în risc crescut de 

recidivă; 

 

 sporirea şi îmbunătăţirea programelor psiho-educaţionale care să fie orientate către menţinerea 

şi/sau creşterea nivelului sănătăţii în planul vieţii psiho-emoţionale şi interpersonale în populaţia 

de adolescenţi şi tineri; în relaţie directă cu această măsură, se impune intensificarea acţiunilor de 

informare şi de formare a părinţilor, educatorilor şi a altor persoane aflate în contact cu 

adolescenţii care au manifestat sau sunt în risc de a manifesta conduite suicidare, în vederea 

dezvoltării în rândul acestor agenţi educaţionali a competenţelor pentru interrelaţionare şi în 

vederea formării unei atitudini pozitive şi suportive faţă de adolescenţii care au săvârşit o 

tentativă suicidară;  

 

 sporirea şi îmbunătăţirea programelor (guvernamentale sau dezvoltate de instituţii comunitare, 

cum sunt ONG-urile) care să fie orientate către prevenirea şi combaterea altor fenomene sociale 

nedorite care tind să se asocieze conduitei suicidare (alcoolismul parental, conflicte ideologice 

puternice între generaţiile actuale de adolescenţi şi părinţii acestora, mişcări de tineret, cum este, 

de exemplu, curentul Emo etc.); în acest plan al acţiunii, se impune controlul mai riguros, prin 
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intermediul legii, privitor la comercializarea substanţelor medicamentoase care, în doze mari, pot 

fi toxice şi pot fi utilizate ca mijoace pentru săvârşirea unei tentative suicidare; 

 

 la nivel macrosocial, mass-media trebuie să-şi orienteze programele de informare spre educarea, 

în rândul telespectatorilor de toate vârstele, dar mai ales al copiilor, puberilor şi adolescenţilor, a 

atitudinilor sanogene; aceasta, întrucât, aşa cum arată şi numeroase studii, incidenţa crescută a 

programelor bazate pe violenţă, sexulitate, consum pasiv, înstrăinarea de sine şi de idealuri etc. 

este un factor care contribuie la îndepărtarea individului uman de marile teme ale societăţii, 

considerate a fi sănătoase şi a contribui la menţinerea ordinii şi coerenţei sociale. 
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Apartenenţa elevilor la diferite grupuri 

dezavantajate precum familii cu venituri foarte mici, de 

etnie roma, cu nivel educaţional scăzut sau care au un 

comportament violent ş.a. este de multe ori identificată 

drept cauza principală a abandonului şcolar sau a 

dificultăţilor de integrare în mediul şcolar. Drept urmare, în 

ultimii ani incluziunea elevilor proveniți din grupuri 

dezavantajate a devenit un deziderat al principalilor actorii 

implicaţi în actul educaţional, de la decidenţi, până la 

profesori şi părinţi. 

 

Educația incluzivă se referă la eliminarea tuturor 

barierelor din calea educaţiei şi la asigurarea participării 

celor vulnerabili din punct de vedere al excluziunii şi 

marginalizării (UNESCO, apud Dămian&Todea). În primul 

rând, este vorba de o abordare la nivel de politică 

educaţională, care are ca scop facilitarea succesului în 

învăţare pentru toţi copiii. Educaţia incluzivă îşi propune, 

ca prioritate, să diminueze până la a elimina toate formele 

de excluziune. Astfel, şcolile incluzive asigură accesul, 

participarea şi succesul şcolar pentru toţi copiii. Sunt acele 

şcoli deschise şi prietenoase, care au o curriculă flexibilă şi 

practici de predare de calitate, care promovează evaluarea 

continuă şi parteneriatele din educaţie (OECD, apud 

Dămian&Todea). 

 

The Boston Consulting Group (apud Macleod, Sharp 

et.al.), investigând viziunile profesorilor şi şcolilor asupra 

iniţiativelor care pot avea până şi cel mai mic impact asupra 

rezultatelor educaţionale ale elevilor proveniţi din grupuri 

dezavantajate, a pus în evidenţă următoarele strategii de 

succes: 

 Îmbunătățirea abilităţilor de citit-socotit a elevilor 

din şcolile primare şi accentuarea intervenţiei 

timpurii ajută copiii din medii dezavantajate să se 

pregătească pentru şcoală. 

 Sprijinirea tranziţiei de la şcoala primară la 

gimnaziu de către un mediator şcolar, care asistă 

familia pe parcursul ambelor nivele de învăţământ, 

facilitează integrarea şcolară a elevilor. 

 Programele educaţionale de îmbunătăţire a 

abilităţilor de scris-citit din gimnaziu 

fundamentează dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale 

elevilor. 

 Împărtăşirea bunelor practici între şcoli 

îmbunătăţeşte semnificativ practica educaţională şi 

abilităţile de leadership din şcolile respective. 

 Îmbunătăţirea pregătirii iniţiale a profesorilor şi 

dezvoltarea profesională reprezintă cel mai 

important factor al îmbunătăţirii calității școlilor 

 

INCLUZIUNEA ELEVILOR 

PROVENIŢI DIN GRUPURI 

DEZAVANTAJATE – 

PERSPECTIVE BRITANICE 

 

 

Elena Manuela Vlasie 

CJRAE Iaşi 
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Dacă ne referim la perspectiva britanică asupra incluziunii, în studiul „Sprijinirea reuşitelor elevilor 

din grupuri dezavantajate: corelarea succesului şi a bunelor practici” (publicat  în anul 2015), sunt 

identificate şapte structuri ale intervenţiilor de succes destinate elevilor din grupuri dezavantajate: 

1. Promovarea unui ethos al reuşitelor valabil pentru toţi elevii, mai degrabă decât a 

stereotipului grupului elevilor dezavantajaţi, cu mai puţin potenţial pentru succes. 

2. Utilizarea unor strategii individualizate, care vizează mai degrabă depășirea barierelor 

de învăţare şi oferirea de suport emoţional în educaţia timpurie, decât oferirea unui 

suport general valabil. 

3. Acordarea de atenţie mai degrabă unei activități de predare de calitate la clasă, decât 

utilizării de strategii bazate pe activitățile din afara orelor şcolare. 

4. Concentrarea mai degrabă pe rezultatele individuale ale elevilor, decât pe utilizarea 

anumitor strategii general valabile 

5. Implicarea celor mai buni profesori din școală pentru sprijinirea elevilor dezavantajaţi, 

precum şi dezvoltarea abilităţilor şi diversificarea rolurilor profesorilor existenţi deja, 

mai degrabă decât apelul la utilizarea de personal suplimentar, care poate că nu cunoaşte 

foarte bine elevii respectivi. 

6. Luarea deciziilor bazate mai degrabă pe date şi dovezi obținute în mod științific, apelând 

la analize statistice, decât bazându-se pe judecăţi personale şi pe puncte de vedere 

personale, subiective. 

7. Un act de management clar şi receptiv, cu aspiraţii înalte şi bazat pe asumarea 

responsabilităţilor, pentru creşterea realizărilor tuturor membrilor echipei didactice, mai 

degrabă decât acceptarea unor aspiraţii scăzute şi a unor performanţe variabile. 

 

Cele mai multe dintre şcolile de succes văd creşterea rezultatelor pentru elevii dezvantajaţi ca pe 

o parte a angajamentului lor de a ajuta toţi elevii să-şi atingă întregul lor potenţial. Ele prioritizează 

predarea de calitate pentru toţi, văd accentuarea suportului comportamental şi emoţional ca necesară 

dar nu și suficientă pentru succesul academic. Într-o școală de succes se fac toate eforturile pentru 

înţelegerea tuturor elevilor şi, în consecinţă, pentru individualizarea şi adaptarea programelor şcolare. 

 

Studiu de caz: “Herbert Morrison” Primary School, Londra 

 

Este o şcoală publică, ocupată în totalitate, în care doar 10% dintre elevii şcolii sunt englezi, 

restul de 90% fiind emigranţi de culoare. Clasele de elevi cuprind maxim 28 de elevi, majoritatea 

provenind din grupuri sociale dezavantajate, cu venituri reduse, inclusiv refugiaţi. Nu toţi elevii cunosc 

limba engleză. În şcoală sunt 9 clase (250 de elevi), plus o grupă de preşcolari, iar programul şcolii este 

între 9 şi 15:30. 

 

Toate activităţile unei saptămâni se desfăşoară sub cupola unei teme comune. Sunt organizate 

activităţi diferenţiate pentru elevii cu CES, inclusiv timp de lucru diferenţiat (de ex., un elev cu ADHD 

avea acordat timp pentru a se juca un joc pe tabletă, lucru care îi dă posibilitatea să se și mişte, în timp 

ce restul elevilor erau implicaţi în activităţi didactice obişnuite). 

 

În acest sistem nu există “repetenţie”. Elevii care nu au reuşit să achiziţioneze competenţele 

şcolare necesare până la finalizarea anului şcolar, primesc suport special, individualizat, în clasa 

următoare. 

 

În cadrul aceleiași clase elevii sunt organizaţi în mai multe grupuri de câte 4-5 persoane, care au 

sarcini diferite, elevii fiind îndrumați şi monitorizați de trei profesori. Cei trei profesorii acordă 

feedback permanent şi individulizat. 

 

În fiecare sala de clasă sunt organizate mai multe centre de interes (ex: Book Corner, Writing 

Corner ş.a), în care elevii pot să se implice în diverse activităţi, în funcţie de interesele proprii. 
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Profesorii declară că nu sunt adepţii e-leaning-ului, pe care îl consideră nefuncţional pentru 

elevii proveniţi din grupuri sociale dezavantajate, mai ales că unii dintre elevi nici măcar nu au 

computer acasa. Profesorii consideră că învăţarea “faţă în faţă” este mai productivă, deoarece atât 

elevul, cât şi profesorul se simt coparticipanţi la actul educaţional. („Elevul simte că profesorul este 

acolo pentru el!”). 

 

În fiecare zi, după finalizarea programului şcolar, profesorii rămân aproximativ o oră, o oră și 

jumătate şi discută pe îndelete și în detaliu (punctual) problemele (curriculare sau de disciplină) cu care 

s-au confruntat pe parcursul zilei respective, după care stabilesc strategii de intervenţie pentru viitor. 

Ulterior, fiecare profesor aplică consecvent strategiile comune care au fost stabilite împreună. Ca 

urmare a acestei politici a şcolii, în marea lor majoritate, elevii respectă regulile şcolii, neexistând 

probleme de disciplină. Pentru această reuşită este consideră a fi responsabilă “consistenţa aplicării 

regulilor”. Dealtfel, regulile sunt aplicate mereu,  atât de către elevi, cât şi de către profesori, iar 

învăţarea comportamentului corect în şcoală şi în afara ei se realizează permanent. 

 

Concluzionînd, putem spune că deşi nu există un algoritm sigur de urmat pentru a micşora 

decalajul dintre elevii din grupuri dezavantajate şi ceilalţi, chiar dacă soluţiile pentru incluziunea 

acestora în şcoală nu sunt simple, acestea există şi presupun o cultură şcolară a aşteptărilor ridicate 

pentru toţi elevii, intervenţii educaţionale diferenţiate, conceperea de strategii adaptate nevoilor 

individuale ale elevilor şi şcolilor şi, nu în ultimul rând, o bună implementare a lor. 
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Proiecte şi programe de succes 

 
 
 

„Succesul în mare parte stă în voinţa de a învinge.”  

Seneca 
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Practicile cotidiene au arătat că influenţa 

instituţiilor de educare a tinerilor nu este absolută, iar 

cercetarea ştiinţifică a pus tot mai clar în evidenţă 

importanţa familiei în dezvoltarea bio-psiho-socială a 

copilului şi în asimilarea unor strategii de coping care să le 

permită acestora adaptarea optimă în contextul social actual. 

Aşadar, integrarea eficientă a copilului în mediul şcolar şi 

social implică acţiuni comune din partea celor doi poli 

educaţionali principali: familie, şcoală. În lipsa unui 

parteneriat funcţional, pe termen lung al acestora, acţiunile 

educative nu au eficienţa, utilitatea şi impactul scontat.  

Programul de educaţie şi asistenţă parentală şi 

familială „Părinţi pentru părinţi” desfăşurat în cadrul 

Colegiului Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi prin 

colaborarea între conducerea şcolii şi profesorii consilieri 

şcolari, începând cu anul şcolar 2013-2014, vine să sprijine 

nevoia de formare şi informare a părinţilor în legătură cu 

specificul psiho-aptitudinal al copiilor, în funcţie de vârstă, 

de dezvoltare a unor deprinderi reale de interrelaţionare cu 

aceştia, astfel încât implicarea părinţilor în educaţie să fie 

nu doar fundamentată ştiinţific, ci şi la nivel uman, valoric 

şi atitudinal.  

Studiile de psihologie educaţională şi familială 

demonstrează că implicarea părinţilor în educaţie 

îmbogăţeşte calitatea relaţiilor familiale şi interindividuale, 

optimizează rezultatele şcolare obţinute de elevi, 

încurajează autonomia, responsabilitatea socială şi 

maturizarea acestora. În plus, părinţii devin mult mai abili 

în prevenirea riscurilor şi rezolvarea situaţiilor problemă cu 

care familia s-ar putea confrunta.  

Implicând părinţii, dar şi familia extinsă (bunici, 

tutori/susţinători legali, alte rude în grija cărora se află 

copilul), legăturile între generaţii se flexibilizează, tânăra 

generaţie fiind pregătită să preia modelele parentale 

funcţionale sau să construiască  modele şi stiluri diferite. 

Accesarea unor cunoştinţe şi abilităţi necesare exercitării 

rolurilor parentale reprezintă o formă de perfecţionare a 

adulţilor şi de conectare a lor la cunoaşterea şi descoperirea 

de sine.  

Programul de educaţie şi asistenţă parentală şi 

familială "Părinţi pentru părinţi" îşi propune să formeze şi 

să schimbe atitudinile şi comportamentele parentale, să 

influenţeze stilurile parentale pentru a oferi ocaziile cele 

mai eficiente dezvoltării copilului. 

Prin rezultatele obţinute în cei trei ani de 

implementare (2013-2016), Programul „Părinţi pentru 

părinţi” şi-a dovedit în mod cert utilitatea, părinţii apreciind 

în repetate ocazii această iniţiativă ca răspunzând unor 

nevoi de asistenţă şi formare reale.  

Impactul formativ-educativ al activităţilor propuse 

a fost amplificat atât de relevanţa temelor abordate, cât şi de 

modul de desfăşurare a activităţilor, preponderent practic, 

PROGRAMUL 

„PĂRINŢI PENTRU 

PĂRINŢI” FORMĂ DE 

PARTENERIAT 

ŞCOALĂ - FAMILIE 
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aplicativ, experienţial. Interesul şi implicarea activă a părinţilor la activităţi confirmă oportunitatea şi 

calitatea Programului, consolidând, totodată, parteneriatul familie - şcoală, în beneficiul direct şi 

imediat al elevului. 

 

*** 

Una dintre temele abordate în cadrul programului a fost Prevenirea comportamentelor de 

risc şi promovarea siguranţei pe internet, părinţii elevilor din ciclul liceal având oportunitatea de a 

discuta cu specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane Iaşi, despre 

riscurile utilizării internetului: hărţuirea, înstrăinarea datelor personale, accesarea de imagini nepotrivite 

sau dependenţa de internet. Cum pot părinţii să-i protejeze pe adolescenţi de potenţialele riscuri ale 

mediului virtual de comunicare? Care sunt indiciile unei situaţii periculoase în acest mediu şi cum ar 

putea părinţii să o preîntâmpine? Cum pot  ei comunica în mod real cu adolescenţii pe această temă, 

evitând certurile şi interzicerea nerealistă a folosirii internetului într-o lume a comunicării digitale? 

Răspunzând acestor interogaţii, moderatorii au adus o notă accentuată de realism şi responsabilitate, 

transmiţând totodată mesajul că prevenţia înseamnă informare şi conştientizare a riscurilor la care se 

expun adolescenţii prin utilizarea imprudentă a tehnologiilor de comunicare online, implicarea 

părinţilor fiind absolut necesară pentru promovarea utilizării responsabile a internetului, pentru 

menţinerea unei relaţii optime, astfel încât aceştia să fie deschişi comunicării şi dezvăluirii situaţiilor 

online potenţial riscante, abuzive.  

Centralizând chestionarele de feedback ale părinţilor participanţi la activitate, s-a constat că 

aceasta  şi-a atins în foarte mare măsură obiectivele, părinţii apreciind că activitatea se înscrie în sfera 

lor de preocupări şi interese, îmbogăţind, prin informaţiile prezentate şi caracterul practic, aplicativ, 

cunoştinţele şi abilităţile lor parentale. 

 

*** 

O altă activitate de interes în cadrul Programului “Părinţi pentru părinţi” a fost realizarea 

Proiectului de analiză a percepţiilor şi atitudinilor elevilor şi părinţilor faţă de situaţia de 

evaluare şi a modalităţilor de coping aplicate în vederea reducerii stresului asociat acestor 

situaţii. Proiectul a presupus realizarea unei cercetări sociologice cu privire la percepţiile elevilor 

referitoare la situaţiile de evaluare şi o serie de activităţi de intervenţie psihopedagogică în rândul 

elevilor şi părinţilor. 

Cercetarea s-a realizat printr-o investigare exhaustivă a percepţiei elevilor înscrişi în clasele a 

II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a, a XII-a. Datele culese au vizat, de asemenea, reacţiile fizice, emoţionale, 

comportamentale, atitudinile, credinţele elevilor cu privire la situaţia de examinare, identificarea 

factorilor relevanţi pentru reuşita la examene şi a nevoilor educaţionale şi de asistenţă psihopedagogică 

ale elevilor.  

Situaţia de evaluare este percepută diferit de elevi, în funcţie de trăsăturile de personalitate 

(emotivitate, tipul dominant de reacţii în situaţii dificile, modalitatea de a face faţă unei probleme etc), 

dar şi de specificul situaţiei de evaluare (dificultatea sarcinii, importanţa, modalitatea de realizare etc.). 

Confruntându-se cu solicitări care induc un grad variabil de stres, unii elevi reacţionează 

disproporţionat în preajma examenului, chiar dacă sunt pregătiţi foarte bine.  

În acest context, atitudinea şi suportul părinţilor sunt decisive pentru asigurarea echilibrului 

psihologic al elevului. Cu cât copiii sunt mai mici, cu atât mai mult simt nevoia să fie susţinuţi şi 

încurajaţi, părinţii ajutându-i să perceapă situaţia de evaluare drept o modalitate de a-şi identifica 

punctele tari şi pe cele slabe, ultimele fiind un stimul pentru a accede la noi strategii, metode, acţiuni de 

optimizare a competenţelor.  

Este foarte important ca părintele să aibă o atitudine încrezătoare, optimistă (bazată pe 

rezultatele anterioare bune ale copilului), încurajatoare (accentuând calităţile, imaginea pozitivă a 

copilului), suportivă (înţelegând nevoile copilului, emoţiile fireşti, fără a-i cere să "nu mai aibă 

emoţii", ci să le menţină la un nivel controlabil, funcţional), realistă (apreciind corect dificultatea 

sarcinilor, ajutând copilul să se autoevalueze realist, învăţându-l nu "să nu greşească", ci "să înveţe 

ceva din orice eroare, astfel încât aceasta să nu se mai repete") şi constructivă (ajutându-l să se 
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organizeze eficient, să-şi dozeze optim efortul, să-şi planifice studiul, pauzele, astfel încât să se apropie 

zi de zi de scopul  autoimpus - de exemplu, succesul - şi nu să fugă/să se apere de ceea ce se teme - de 

exemplu, eşecul).  

 

*** 

O activitate cu un impact deosebit în rândul părinţilor a fost seminarul Educaţia sexuală în 

adolescenţă: de la adevăruri delicate la responsabilităţi asumate la care au fost invitaţi specialişti 

cu o vastă experienţă în consiliere şi psihoterapie: Dr. Howard Eyrich, coordonatorul Programului de 

Doctorat în consiliere al Seminarului Teologic din Birmingham Alabama, SUA şi Eugenia Erhan, 

psihoterapeut, coordonatorul proiectului “Merită să aştepţi”, program de modelare a atitudinii privind 

viaţa sexuală în adolescenţă. Ritmul accelerat al dezvoltării în plan psihosexual îi pune pe părinţii 

adolescenţilor în faţa unor provocări care implică adaptarea pe mai multe paliere. Unul dintre domenii 

vizează clarificarea percepţiilor şi ideilor pe care le au despre sexualitate (privită în general, ca atribut 

al oricărei fiinţe umane) şi, mai ales, despre începerea vieţii sexuale a adolescentului. Studiile arată că o 

educaţie sexuală corespunzătoare şi o relaţie părinte-copil bazată pe încredere previn începerea vieţii 

sexuale de timpuriu. Pe de altă parte, mesajele şi atitudinile promovate de mass media, modificarea 

valorilor generaţiei actuale, dezvoltarea fizică (dar nu şi neapărat emoţională) mai rapidă a copiilor, 

presiunea grupului de prieteni sau a partenerului, curiozitatea şi dorinţa adolescentului de a se 

“maturiza” reprezintă alţi factori care pot genera comportamente de risc în sfera sexualităţii, în măsura 

în care adolescentul nu beneficiază de sprijinul familiei. 

Pornind de la cazuri reale, părinţii au căutat împreună cu invitaţii răspunsuri la diverse 

întrebări. De exemplu, cum pot răspunde unor replici ale adolescentului: «Toată lumea face sex, eu de 

ce nu?»; «Prietenii mei fac sex şi râd de mine pentru ca eu nu fac.»; «Mi-a spus că mă părăseşte, dacă 

nu fac sex». Cum pot reacţiona adecvat ca părinte în situaţia în care surprind adolescentul accesând 

site-uri sau citind reviste cu conţinut pornografic? În ce măsură ceea ce fac în calitate de părinte oferă 

modele adecvate de conduită interpersonală şi dezvoltă inteligenţa emoţională a adolescentului? 

Perioadă tumultoasă, adolescenţa este vârsta descoperirii sexualităţii, a atracţiei reciproce şi a 

iubirii. Conştientizarea acestor nevoi fireşti ale adolescentului permite părinţilor să-şi ofere suportul 

într-o manieră echilibrată, în care disponibilitatea se împleteşte cu respectul pentru spaţiul personal şi 

dreptul la intimitate al adolescentului. 

 

*** 

O altă activitate desfăşurată în cadrul programului a fost promovarea în rândul părinţilor 

elevilor de liceu a Raportului de cercetare a studiului sociologic derulat în cadrul Colegiului „Costache 

Negruzzi”, în perioada decembrie 2014 – ianuarie 2015, intitulat Capitalul educațional din 

perspectivă intergenerațională. Această cercetare a fost inițiată de Vasiliu Roxana doctorand al 

Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Specializarea 

Sociologie şi s-a derulat cu sprijinul profesorilor consilieri şcolari din Cabinetul de Asistenţă 

Psihopedagogică al Colegiului. 

Studiu a vizat relația dintre familie și mediul educațional, trasarea percepţiilor elevilor în 

legătură cu rolul familiei în transmiterea capitalului educaţional, identificarea perspectivelor de viitor 

ale acestora, stabilirea rolului părinţilor/altor actori în alegerea unităţilor de învăţământ. Alte aspecte 

surprinse: rolul educației în accepțiunea tinerilor, stiluri educative promovate în familie, obiceiuri de  

consum cultural, roluri parentale/familiale în raport cu educația copiilor etc. 

 

*** 

Componenta orientării şcolare şi vocaţionale a fost obordată în cadrul Programului “Părinţi 

pentru părinţi” prin activitatea intitulată Oportunităţi de studiu în străinătate. Reprezentanţi ai 

Grupului EDUCATIVA au discutat cu părinţii prezenţi aspecte referitoare la: sisteme de învăţământ din 

ţări precum Marea Britanie, Olanda, Danemarca, procesul de aplicare la o universitate din străinătate, 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un elev pentru a aplica şi a fi admis la o universitate în 
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străinătate, importanţa alegerii studiilor în conformitate cu aptitudinile şi interesele elevului, serviciile 

de consiliere disponibile în cadrul Grupului Educativa.  

Conform feedback-ului oferit de părinţi, activitatea a răspuns în mare măsură preocupărilor 

acestora legate de educarea copiilor, informaţiile prezentate într-o manieră clară facilitând luarea 

deciziei de continuare a studiilor elevilor în străinătate, pe baza unor criterii obiective: resurse, costuri, 

termene, facilităţi, avantaje, dezavantaje.  

Părinţii au conştientizat importanţa sprijinului oferit copiilor pentru alegerea unor domenii de 

studiu conform abilităţilor, aptitudinilor şi intereselor acestora. Opţiunea pentru o educaţie de calitate 

reprezintă primul pas spre un viitor strălucit, atât în plan personal, cât şi profesional.  

Programul „Părinţi pentru părinţi” a continuat cu o activitate provocatoare, aducând împreună, 

părinţi şi copii, pentru a reflecta la aşteptările pe care le au de la ceilalţi, la aspectele pozitive ale relaţiei 

părinte-copil dar şi la aspectele care generează controverse, în  final identificându-se strategii de 

optimizare a comunicării în familie. Împărtăşind experienţe personale, participanţii  au conştientizat 

faptul că pot construi o relaţie strânsă  părinte-copil prin interacţiuni  pozitive, ascultare activă, 

comunicare eficientă şi empatie. Când tinerii se simt bine petrecând timp cu părinţii lor, sunt relaxaţi să 

discute cu aceştia, fără teama judecăţilor aspre şi a sancţiunilor dure, sunt dornici să le asculte sfaturile, 

doresc să menţină o relaţie pozitivă cu ei, interpretează intenţiile părinţilor ca fiind de protecţie şi nu de 

control şi petrec mai mult timp cu ei. 

 Analizând impactul şi numărul de beneficiari ai activităţilor derulate până în luna aprilie 2016, 

aspectele apreciate de părinţii participanţi, amploarea şi nivelul ştiinţific al cercetărilor derulate, 

considerăm că programul Părinţi pentru părinţi îşi susţine în mod semnificativ utilitatea şi nivelul 

calitativ ridicat. 

În concluzie, înţelegem dezvoltarea parteneriatului educaţional şcoală-familie drept un garant 

al respectării drepturilor copiilor şi al adaptării şcolare şi sociale optime a acestora, în mijlocul unor 

familii funcţionale care ştiu că au resurse şi le pot accesa în mod eficient, atunci când un nou ciclu al 

vieţii impune o schimbare. 
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„A fi împreună este frumos, a rămâne împreună este un progres,  

însă a lucra împreună este un succes!"  

Motto C.J.E. Iași 

 

BULLYING BE SMART, DON’T START! este 

un proiect de succes al Consiliului Județean al Elevilor Iași, 

premiat cu locul al III - lea la Concursul Naţional 

„Parteneriat în educaţie - prezent şi perspective”  ediţia a 

XV-a, Sulina în septembrie 2015. Scopul acestui proiect 

este informarea și identificarea de soluții pentru reducerea 

fenomenului de bullying în rândul elevilor, prin 

valorificarea metodei nonformale teatru forum. A fost lansat 

în anul școlar 2014 – 2015, continuând și în acest an școlar, 

dar cu o nouă echipă de elevi. 

 

Discriminarea, violenţa şi agresivitatea  reprezintă 

fenomene pe care le întâlnim la tot pasul. Suntem pe rând 

victime, autori sau spectatori la acte de violenţă. Uneori, 

acest fenomen este atât de obişnuit, încât privim ca fiind 

normal și nu mai luăm poziţie. 

 

De altfel, răspunsurile celor 2200 de elevi din 11 

unități școlare ieșene, chestionați în perioada ianuarie-

februarie 2015, au reliefat faptul că: 

 doar jumătate dintre respondenți cunosc termenul 

de bullying; 

 mai bine de o treime dintre aceștia au recunoscut 

că au fost victimele acestui fenomen, deși anterior 

menționaseră că nu cunosc termenul;  

 deși au văzut persoane supuse bullying-ului, doar 

19% dintre respondenți au și acționat, au luat atitudine; 

 doar 32% dintre elevi consideră că au fost afectați 

de acest fenomen, pierzând din vedere faptul că simpla 

expunere la acte agresive afectează și ea; 

 10% dintre respondenți consideră fenomenul de 

bullying ca fiind unul normal, ceea ce corelează cu cei 17% 

dintre elevii care au recunoscut că au fost în postura de 

agresori; 

 elevii cei mai supuși actelor de bullying sunt cei 

considerați tocilari (24,5%), cei care provin din medii 

sărace (24,2%), cei cu dizabilități fizice (22,3%) și 

supraponderali (21,8%). 

 

Răspunsurile elevilor, la întrebările chestionarului 

aplicat sunt prezentate în tabelul următor. 

 

BULLYING - BE 

SMART. DON’T 

START! 

 

Elena Bărbieru 

CJRAE – Colegiul 

Naţional/Grădiniţa „Sf. 

Sava” Iaşi 
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Întrebări: 

Da Nu Nu vreau să  

răspund 

Nr. 

elevi 

% Nr. elevi % Nr.  

elevi 

% 

1. Ai auzit vreodată de fenomenul de bullying?  1119  54 %  777  37 %  195  9 %  

2. Ai fost vreodată afectat de acest fenomen?  664  32 %  1221  61 %  151  7 %  

3. Ai văzut vreodată vreo persoană supusă acestui 

fenomen? 

1213  59 %  628  30 %  231  11 %  

4. Dacă da, ai acționat ȋn vreun fel?  419  19 %  889  41 %  846  39 %  

5. Ai fost vreodată ȋn postura de agresor?  373  17 %  1437  65 %  388  18 %  

6. Consideri acest fenomen ca fiind unul normal?  207  10 %  1559  73 %  337  18 %  

7. Care crezi că sunt persoanele care suferǎ cel mai mult 

ȋn urma acestui fenomen? 
Nr. elevi % 

- persoanele "tocilare"   1101 24,5% 

- persoanele sǎrace  1084 24,2% 

- persoanele cu dizabilitǎți fizice  999 22,3% 

- persoanele supraponderale  977 21,8% 

- persoanele populare 320 7,2% 

 

Bullying-ul este o formă soft de violență, care apare atunci când o persoană sau un grup de 

persoane aleg cu intenție să facă rău altei/grup de persoane prin: poreclire, tachinare, împingere, lovire, 

amenințare, bârfă, răspândirea de zvonuri neadevărate, excludere socială și izolare, jucarea unor feste 

de prost gust. 

Spre deosebire de violență, bullying-ul nu intră sub incidența legii. Bullying-ul este un 

comportament repetat o anumită perioadă de timp, devenind un pattern, iar victima, de obicei se simte 

lipsită de ajutor și incapabilă să se apere singură. 

Din nefericire, statisticile arată o creștere a fenomenului în spațiul școlar, de multe ori cu urmări 

grave – suicid, victime care se transformă la rândul lor în agresori sau rămân traumatizate pe viață.  

De aceea, promovarea non-agresivitaţii și a toleranței ca atitudine şi stil de viaţă în rândul 

elevilor îi ajută să își pună în valoare tot ceea ce este mai bun în ei ca ființe umane, să aibă relaţii 

pozitive cu ceilalţi, pentru a-și asigura succesul în viaţă. 

Obiectivele proiectului „Bulling - be smart. Don’t start!” au vizat:  

 informarea elevilor asupra fenomenului de bullying; 

 implicarea elevilor în găsirea de soluții  

 determinarea elevilor să ia atitudine atunci când sunt victime sau martori la situații de 

bullying;   

 promovarea toleranței și consolidarea relaţiilor pozitive dintre elevi; 

 valorificarea conceptului de educaţie  non-formală.   

Proiectul „Bullying - be smart. Don’t start!” apelează la metoda educaţiei de la egal la egal, ca 

modalitate de implicare a elevilor din Consiliul Județean al Elevilor, în prevenirea şi sensibilizarea 

colegilor pe tema bullying-ului. În calitate de profesor coordonator, am optat pentru metoda educaţiei 

de la egal la egal, deoarece aceasta prezintă anumite avantaje: 

 peer educatorii pot aborda mai facil grupurile de elevi, datorită faptului că au un profil 

similar cu aceștia, îi înțeleg și se adaptează mult mai ușor la nevoile lor; 

 elevii acceptă mult mai uşor informaţiile venite din partea unor persoane de vârsta lor, care 

trăiesc experiențe similare, împărtășesc valori comune iar schimbarea de atitudine și comportament se 

produce mult mai repede, peer-educatorii fiind niște modele pentru colegi (nu putem pierde din vedere 

faptul că adolescența este vârsta când este cea mai mare nevoie de modele pozitive); 

 elevii educatori de la egal la egal îşi dezvoltă abilităţile de comunicare şi de leadership. 

De aceea, iniţial au fost formaţi 10 elevi din ciclul liceal, care ulterior au susţinut în cadrul 

caravanei, activităţi cu elevii din liceele ieșene (Colegiul Național, Colegiul Național „Emil Racoviță”, 

Liceul Waldorf, Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”).  

Cei 10 peer educatori au parcurs două sesiuni de formare. Prima dintre acestea – Sub lupă: 

fenomenul de bullying,  a vizat familiarizarea cu formele, actorii, cauzele, efectele și modalitățile de 
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intervenție în astfel de situații. A doua sesiune – Teatru forum, a constat în formarea elevilor pentru 

reprezentații de teatru forum, ca metodă nonformală axată pe găsirea de soluții utile pentru probleme 

specifice unui anumit grup social. În urma interacțiunilor dintre elevii actori, a rezultat o piesă de teatru 

forum, care are ca subiect situația unei eleve tocilare și supraponderale. 

Activităţile de învăţare din programul de formare a  peer educatorilor au pus accent pe 

introspecţie, pe lucrul în echipă şi împărtăşirea experienţelor personale. Lucrând în grup elevii şi-au 

format şi modelat capacitatea de a comunica asertiv, de a purta un dialog constructiv, de a asculta, de a 

interacţiona eficient cu ceilalţi, şi-au dezvoltat responsabilitatea socială şi toleranţa. 

Informaţiile oferite de profesorul coordonator şi cele obţinute din experienţa personală a peer-

educatorilor s-au concretizat în afiș, fluturaşi de promovare, o prezentare PPT prin care elevii implicaţi 

în proiect militează pentru o şcoală nonviolentă. 

Proiectul a fost lansat în Săptămâna Altfel – 7 aprilie 2015, la Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Asachi” Iași, unde peste o sută de elevi au fost informați despre fenomenul de bullying și activitățile 
proiectului. Au participat ca invitați și coordonatorul Centrului Județean de Asistență 
Psihopedagogică, profesor Anca Hardulea și comisarul Mădălin Ţăranu - şeful Compartimentului de 
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, care au 
subliniat importanța prevenirii și combaterii actelor de bullying în spațiul școlar. 

 Elevii care au participat la reprezentațiile noastre, deși inițial temători au devenit activi și 

interesați să gândească în termenii opresatului, opresorului, aliați ai acestora sau martori – personajele 

specifice unei piese de teatru forum. Dar cel mai important, au luat atitudine, rupând tăcerea și 

neimplicarea care deschid drumul și perpetuează astfel de acte agresive. Au urcat pe scenă și cu o 

simplă bătaie din palme, au înlocuit personaje și au schimbat destine. Da, pentru că în piesa noastră, 

opresata ajunsă la capătul puterilor și fără niciun sprijin se sinucide! Asta au modificat elevii, 

înțelegând că schimbarea stă în puterea lor. 

Am constat, de asemenea că această metodă este și un bun instrument de ventilare emoțională și 

reducere a traumelor pentru elevii care au experimentat situații de harțuire sau abuz în trecutul lor, în 

special la elevii de gimnaziu. Mulți dintre ei au ținut cu orice preț să spună ceva opresorului, chiar dacă 

reluau replici spuse anterior, iar cerința era să se intervină cu ceva nou. Într-un spațiu securizat - una 

dintre reguli este să nu se folosească violența fizică sau verbală, acești copii au avut ocazia și mai ales 

satisfacția să ia atitudine, să se apere în fața personajului – opresor al piesei, identificat, de fapt cu un 

agresor real din trecut.  

Prezentăm și câteva mărturii ale elevilor participanți la activitățile caravanei teatru forum:  

 „Nu mi-am imaginat că efectele bullying-ului pot fi atât de dramatice!!!”  (Ana-

Maria, Liceul Waldorf ) 

 „Mi-a plăcut că am putut interveni și lua apărarea Avei. A fost minunat că am putut 

să schimb finalul piesei”  (Alexandra, Colegiul Național) 

 „A fost interesant să pot lua locul unui personaj și să îi iau apărarea! Nu credeam că 

pot să fac asta! Pe viitor voi interveni când văd o situație de bullying.”  (Vlad, Colegiul Național „Emil 

Racoviță”) 

 

Mulțumiri și felicitări elevilor care au făcut posibile activitățile proiectului derulat de Consiliul 

Județean al Elevilor Iași: 

- în anul școlar 2014-2015: Florina Pantilimonescu, Cosmina Vrânceanu, Cezar Roșu, Ana Maria 

Neagu, Andrei Agapi, Gabriel Pascaru, Hodorogeanu Cristian, Sebastian Miron, Alexandru Negară, 

Boicu Irina, Avasilcăi Maria Alexandra; 

- în anul școlar 2015-2016: Ana Chiriac, Șerpeanu Constantin, Stănoi Ștefania Tatiana, 

Alexandru Balutel,  Bianca Preda, Irina Vieru, Alexandra Vlad, Alexandru Negară, Iulia Cheptănuș și 

Cezar Roșu. 

Mulțumim și trainerilor Ana Hegyi și Roxana Chebac, care s-au ocupat de pregatirea elevilor pe 

partea de teatru forum.   

 



EQuilibrium – revista consilierilor şcolari ieşeni 92 

 

 

  AV 

 În anii şcolari 2014-2015 şi  2015-2016 Liceul 

Tehnologic Economic ,,Virgil Madgearu,, Iaşi a fost 

partener în  câteva proiecte importante în care elevii 

şcolii au beneficiat de pregătire extraşcolară dar şi de 

consiliere pentru dezvoltarea personală şi orientare 

şcolară şi în carieră. 

*** 

În programul ,, Învaţă-mă să învăţ,, am 

consiliat elevi de clasa a IV-a care erau în risc de a 

părăsi timpuriu şcoala. 

Elevii implicaţi în activităţile din proiect au 

reuşit să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul 

lor, şi-au însuşit anumite abilităţi în ceea ce priveşte 

comunicarea, rezolvarea de conflicte, alegerea 

profesiei.Au reuşit de asemeni să se autocunoască mai 

bine, puncte tari, puncte slabe, şi-au cunoscut emoţiile 

pe care au învăţat să le gestioneze mai bine. 

    

Părinţii şi-au cunoscut mai bine copiii, au 

învăţat să comunice mai bine cu aceştia, să gestioneze 

mai eficient conflicte şi să-i ajute în a se descoperi pe 

sine. 

Progresul în plan personal al elevilor a fost 

evident, precum şi îmbunătăţirea relaţiei lor cu proprii 

părinţi. 

*** 

Programul „Şcoala după şcoală” din cadrul 

proiectului „În primul rând educaţia!” se adresează 

elevilor din învăţământul secundar şi se îmbracă pe 

obiectivul general al proiectului – prevenirea şi 

corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în 

regiunile NE prin menţinerea în educaţie şi formare 

profesională a elevilor cu risc de părăsire timpurie a 

şcolii. 

CONSILIERE PRIN 

PROIECTE DE SUCCES ÎN 

BENEFICIUL ELEVILOR 

 

 

Ana Nicoleta Luca 

CJRAE-Liceul Tehnologic 

Economic „Virgil 

Madgearu” Iaşi 
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Programul „Şcoala după şcoală” (SDS) este un program complementar programului şcolar 

obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare formală şi non-formală, pentru îmbogăţirea 

cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor, pentru consolidarea competenţelor dobândite, pentru 

accelerarea învăţării, precum şi pentru învăţarea remedială.  

 

Activităţile din cadrul programului SDS desfăşurate de Liceul Tehnologic Economic Virgil 

Madgearu – sunt variate/flexibile pentru motivarea grupului tinta pentru invatare: Limba şi Literatura 

Română, Matematică Tehnologii şi Consiliere Educaţională (colectivă şi individuală) şi stimulează 

elevii în vederea finalizarii învâţâmântului obligatoriu. 

 

Aceste activităţi s-au constituit în urma analizei de nevoi a beneficiarilor din proiect aparţânând 

Liceului Thenologic Economic Virgil Madgearu Iaşi (aşa se explică şi activitatea “Tehnologii”, ce 

sprijină elevii la toate disciplinile economice studiate, indiferent de specializare). 

 

*** 

Activităţile aferente programului SDS desfăşurate de Liceul Tehnologic Economic ,, Virgil 

Madgearu,, Iaşi au avut drept scop principal stimularea menţinerii în învaţământul obligatoriu a copiilor 

cu nivel de trai redus (50 de elevi din clasele IX-XI selectaţi în anul şcolar 2014/2015). În acest sens, 

activităţile SDS au urmărit depăşirea de către elevi a dezinteresului faţă de metodele tradiţionale de 

educaţie, utilizând noi abordări în educaţie în cadrul proiectului. 
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 Cursul  "Protecția copiilor în mediul online" 

derulat  de către  Organizația Salvați copiii,  în 

perioada 28-31 martie la Sinaia, a promovat 

programul educaţional „Ora de Net” şi a implicat în 

acest sens reprezentanți ai Inspectoratelor Şcolare, 

Centrelor Județene de Resurse și Asistență 

Educaţională, ai Direcţiilor de Asistenţă şi Protecţie 

Socială şi ai Poliţiei Române. Prin acest program 

organizatorii și-au propus  dezvoltarea reţelei 

naţionale de formatori  „Ora de Net”, un număr de 188 

de specialişti şi persoane resursă din toate cele 47 de 

judeţe/sectoare. 

 În esență, programul educaţional "Ora de Net" 

urmărește promovarea serviciilor de informare, 

consiliere şi raportare privind situaţiile neplăcute, 

dăunătoare şi ilegale întâlnite de către copii în mediul 

online. 

“Ora de Net” reprezintă continuarea firească a 

proiectului Sigur.Info, derulat de Salvaţi Copiii în 

ultimii 8 ani în România, timp în care 180.000 de 

copii și 70.000 de părinţi şi profesori au fost incluşi în 

activităţi de informare şi prevenire. Totodată, în acest 

interval, consilierii Salvaţi Copiii au oferit sprijin în 

3500 de cazuri reprezentând situaţii neplăcute 

întâmpinate pe Internet. Conceptul Ora de Net a fost 

creat, dezvoltat si implementat de agenţia Kubis 

Interactive. 

Conținutul cursului "Protecția copiilor în 

mediul online" prin care a fost lansat programul “Ora 

de Net” a vizat teme precum: 

 Riscuri asociate cu folosirea Internetului și 

noilor tehnologii,  

ORA DE NET – 

PROGRAM 

EDUCAŢIONAL PRIVIND 

SIGURANŢA ÎN MEDIUL 

ONLINE 

 

 

Mihaela Cenuşă 

CJRAE-Colegiul Naţional de 

Artă „Octav Băncilă” Iaşi 
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 Hărțuirea online (cyberbullying),  

 Dependența de internet,  

 Furt de date personale și imaginea online, Ademenirea în mediu online,  

 Sexting,  

 Conținut dăunător și ilegal,  

 Criminalitatea informatică. 

 

Conținuturile au fost abordate practic folosind metoda studiului de caz și au vizat: 

 identificarea nevoilor  copiilor care pot fi împlinite prin accesarea mediului online; 

 cunoașterea principiilor de navigare sigură pe Internet în condițiile noii realități digitale 

accesate de copii;  

 identificarea principalelor  beneficii și potențialelor pericole asociate cu folosirea 

internetului de către copii;  

 identificarea soluțiilor de prevenire și intervenție psihologică, juridică și tehnică în 

cazurile de abuz în mediu online. 

 

*** 

 Conţinuturile programului au fost promovate la nivelul judeţului Iaşi prin activități de 

informare/formare cu profesorii diriginți şi profesorii consilieri şcolari care au fost abilitați şi au primit 

resurse metodologice și de conținut care să le faciliteze derularea de activități cu elevii și părinții 

privind siguranța în mediul online. 

 

*** 

 În cadrul acestui program a fost lansată o nouă platformă de siguranță online  Ora de net, 

accesibilă prin  http://www.oradenet.ro/  unde elevii, părinţii și cadrele didactice se pot informa despre 

siguranța online sau pot accesa alte resurse importante: caiete de lucru, materiale informative,  jocuri. 

  

Bibliografie electronică: 

http://www.oradenet.ro/   
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Mărci specifice consilierii ieşene. 

Manifestări emblematice  

 
 
 

 

„Eu îmi visez picturile, iar apoi îmi pictez visele.”  

Vincent Van Gogh 
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       ”A învăța că în viață. mai ușor se poate învinge ura 

cu dragostea, minciuna cu adevărul și violența cu 

abnegația, ar trebui să fie un element fundamental în 

educația oricărui copil!” (Mahatma Gandhi) 

 

Iniţiată de Centrul Judeţean de Resurse şi de 

Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi Centrul Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică Iaşi (CJAPP), în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Iaşi, acţiunea „Săptămâna Împreună împotriva 

violenţei”, având ca scop prevenirea comportamentelor 

agresive şi a actelor violente în unităţile de învăţământ, s-a 

aflat anul acesta la a IVa ediţie.  

Prin implicarea în activităţi care să valorifice nevoia 

de comunicare, de relaţionare, de intercunoaştere, de 

manifestare artistică, de exprimare creativă a propriei 

personalităţi, preadolescentul sau adolescentul de azi poate 

deveni adultul capabil să comunice asertiv, care are 

încredere în sine şi poate lua decizii în mod responsabil. 

Acţiunea s-a desfăşurat în perioada 21 – 25 martie 

2016 în program fiind incluse următoarele manifestări: 

  „Ziua gestului frumos”   

  

– 21 martie a.c. 

– Şcoli în care funcţionează cabinete de asistenţă 

psihopedagogică, activităţi moderate de profesorii 

consilieri şcolari; 

 

 Acţiunea - "De IMPACT e TOLERANŢA!"  

 

- 23 martie a.c. 

- Colegiul Teoretic Ştefan cel Mare Hîrlău - Cabinetul 

de Asistenţă Psihopedagogică, Clubul Copiilor 

Hîrlau, în parteriat cu  unităţile de învăţământ din 

oraşul Hîrlau şi din zona Hîrlău.  

           

 „Festivalul non-violenţei”  

 

- 24 martie a.c.  

- Manifestări: comemorarea victimelor atentatelor de 

la Bruxelles, dramatizare, dans, interpretare vocal- 

instrumentală, prezentări (postere, desene, 

fotografii, produse hand – made). 

- Instituţii implicate: Consiliul Judeţean al Elevilor 

Iaşi, Colegiul Economic Administrativ Iaşi 

(partener), Colegiul Naţional de Artă „O. Băncilă” 

Iaşi (partener), Liceul Teoretic „D. Cantemir” Iaşi, 

Colegiul Teoretic Ştefan cel Mare Hîrlău, Colegiul 

Teoretic „E. Racoviţă” Iaşi, Colegiul „C. Negruzzi” 

Iaşi, Liceul Teoretic „V. Alecsandri” Iaşi, Liceul 

Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, 

SĂPTĂMÂNA 

ÎMPREUNĂ 

ÎMPOTRIVA 

VIOLENŢEI 

 

Elena Manuela Vlasie 

CJRAE Iaşi 

 

Anca Hardulea 

CJRAE – CJAPP Iaşi 

 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi

Săptămâna 
“Împreună împotriva violenţei!”
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Liceul Teoretic „M. Costin” Iaşi, Liceul cu Program Sportiv Iaşi, Liceul Economic de Turism 

Iaşi, Liceul Tehnologic  Vlădeni, Liceul Tehnologic „V.M.Craiu” Belceşti, Liceul Teoretic „L. 

Rosetti” Răducăneni, Şcoala Gimnazială „V. Conta” Iaşi, Şcoala Gimnazială „Şt. Bârsănescu” 

Iaşi, Scoala Gimnazială “Ionel Teodoreanu” Iaşi, Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” Iaşi, Şcoala 

Gimnazială „B.P.Haşdeu” Iaşi, Şcoala Gimnazială Lunca Cetăţuii, Şcoala Gimnazială „D.D. 

Pătrăşcanu” Tomeşti, Şcoala Gimnazială Grajduri. 

 

 Ateliere de lucru cu elevii pe problematica prevenirii violenţei în mediul şcolar 

 

– 21 – 25 martie a.c. 

– Şcoli în care funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică, activităţi susţinute de 

profesorii consilieri şcolari; 

 

 Ateliere de lucru cu părinţii  

 

– 21 – 25 martie a.c. 

– Şcoli în care funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică, activităţi moderate de 

profesorii consilieri şcolari. 

 

 Ateliere de lucru cu elevii în desfăşurate de profesorii consilieri şcolari în parteneriat cu 

reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi 

 

- 21 – 24 martie a.c.  

- Liceul Agricol „M. Kogălniceanu” Miroslava, Şcoala Gimnazială „Colonel C-tin Langa” 

Miroslava, Şcoala Profesională Holboca, Şcoala Gimnazială Lunca Cetăţuii, Şcoala Gimnazială 

Tomeşti - activităţi  susţinute de profesori consilieri şcolari şi agenţi de poliţie din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi. 

 

 Ecouri în presă  

 

- Iasi TV Life – Victimele de la Bruxelles, comemorate în cadrul unui Festival nonviolenţă 

- Buna ziua Iaşi – Elevii din Iaşi sărbătoresc toleranţa cu Festivalul Nonviolenţei 

- BIT TV Hârlău – O nouă manifestare cu impact emoţional la Colegiul Ştefan cel Mare Hârlău 

- Buna ziua Iaşi –Ample acţiuni preventive în şcolile ieşene, în Săptămâna „Împreuna împotriva 

violenţei” 
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“Festivalul non-violenţei” este un program 

educativ de tradiţie, aflat în acest an şcolar la cea de-a 

opta ediţie, având  ca patron spiritual pe iniţiatorul 

mişcărilor de revoltă non-violente Mahatma Gandhi şi ca 

mesaj, cuvintele acestuia “Non-violenţa este arma celor 

puternici”. De când sunt mici copiii învaţă, în familie şi 

şcoală, că sunt fiinţe sociale şi că relaţiile interpersonale  

sunt motorul existenţei noastre, că este important să 

avem comportamente prosociale, pentru a da lumii în 

care trăim, mai multă înţelegere, toleranţă, acceptare, 

iubire. 

Aceasta idee s-a împletit cu mult optimism în 

capacitatea copiilor de a crea relaţii interpersonale 

pozitive precum şi cu multă încredere în creativitatea lor 

de  exprimare a  non- violenţei în limbajul artei. Dansul, 

muzica, desenul, jocul de rol, teatrul, teatrul-forum sunt 

modalităţi de a face bine şi daruri celorlalţi, de a crea 

buna dispoziţie, de a menţine o atitudine pozitivă, non- 

violentă. Una din dimensiunile importante ale unei 

educaţii morale solide o reprezintă, pe lângă 

dimensiunea normativă si cea moral-afectivă, latura 

prosocială. Dimensiunea prosocială se referă la - 

experimentarea unor comportamente alternative celor 

agresive, violente, formarea de atitudini îndreptate spre 

colaborare şi împărtăşire de idei, sentimente şi valori cu 

alte persoane. 

Proiectul educaţional “Festivalul Non-violenţei” 

reprezintă o modalitate alternativă  de prevenţie a 

violenţei.  Obiectivele fundamentale ale proiectului sunt 

dezvoltarea cooperării, a toleranţei, a fair-play-ului,  

întărirea stării de bine fizic şi psihic prin încurajarea 

atitudinilor pozitive şi exprimarea iubirii, compasiunii, 

înţelegerii, aprecierii, grijii pentru ceilalţi prin limbajele 

artei şi cel al creativităţii.  

 

*** 

Festivalul iniţiază cu Ziua Gestului Frumos când 

elevii se gândesc ce gest ar putea să facă pentru 

aproapele lor: părinte, bunic, coleg, profesor, vecin. Ai 

putea să-l aştepţi cu ceva bun de mâncare? Ai putea să-i 

duci un pahar cu apă? Ai putea sa-i adresezi o vorbă 

bună? Ai putea să-l ajuti să-şi facă tema sau să-şi repare 

poarta? Ai putea să oferi rechizite unor copii fără 

părinţi? Ai putea să oferi fructe bătrânilor dintr-un azil? 

Ai putea organiza un concurs “Cel mai frumos zâmbet”? 

Sunt câteva din gesturile simple, frumoase, normale ce 

exprimă iubirea şi căldura inter-umană, experienţe ce 

merită a fi mediatizate la categoria “Aşa da, copii 

frumoşi!”. De la felul cum merg copiii, cum se salută, 

cum îşi vorbesc, cum îşi îndeplinesc sarcinile la ore, cum 

îi ascultă pe ceilalţi, cum îi completează, cum solicită 

FESTIVALUL NON-

VIOLENŢEI, PROIECT 

REGIONAL 

 

 

Violanda Cristina Morăraşu 

CJRAE – Colegiul Economic 

Administrativ Iaşi 
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explicaţii, cum adresează întrebări, cum şterge 

tabla, oferă o cretă colegului de la clasa 

paralelă, cum udă o floare, rezolvă o problemă, 

îşi păstrează calmul intr-o discuţie 

contradictorie, înţelege ce se întâmplă într-o 

situaţie nouă şi necunoscută sau care sunt 

perspectivele celorlalte persoane implicate, ştie 

ce trebuie făcut, cu ce poate contribui si ce 

poate negocia astfel încât fiecare sa aibă ceva 

de câştigat sunt abilităţi socio-emoţionale la 

care lucrăm împreună în fiecare zi şi, în mod 

special, le facem cunoscute în Ziua Gestului 

Frumos. 

Învăţăm şi experimentăm intens 

incepand, la fiecare ediţie a festivalului, 

colaborarea în echipe elevi-profesori-consilieri 

pentru a realiza şi prezenta produse pe tema 

non-violenţei. Activităţile de loisir se 

desfăşoară începând cu luna februarie în 

ateliere de lucru înfiinţate în fiecare instituţie de 

învăţământ implicată, în jur de 30 de şcoli. 

Elevii realizează postere, desene, produse hand-

made, lucrări origami sau quiiling, fotografii, 

prezentari PPT, filme, afişe, colaje  ce transmit 

mesaje creative de toleranţă, prietenie, 

apropiere comunicaţional-afectivă între autorii 

lucrărilor şi vizitatorii vernisajului, lucrările 

fiind expuse atât în şcoli cât şi în locaţia 

festivalului. Din lucrările expuse, amintim: 

afişe pe tema “Şcoala Prieteniei”, grafică şi 

pictură pe tema ““Arta comunicării prin 

culoare”, artă manuală “Floarea- simbolul 

prieteniei”, artă plastica şi creaţie literară 

“Dăruim zâmbete”, desene “File din cartea non-

violenţei”, postere “Cuvinte care înfloresc 

inimi”, colaje “Suntem mereu prieteni”, revista 

“Să exmatriculăm violenţa”, colaje “Fii 

inteligent NU violent”, produse handmade în 

expoziţia “Inima”, desene tematice în expoziţia 

“Pro-amicitiae”, pictură în expozitia “Să fim 

mai buni!”, produse arte plastice ale grupului 

United în expoziţia United, produse ale 

Cercului de origami şi quilling în expoziţia 

“Fluturi”, afişe  cu temele “Nonviolenţa o 

poartă deschisă spre comunicare” şi “Puterea 

cuvântului”, fotografii în expoziţiile “Lumea pe 

care ne-o dorim” sau “ Mesaj la toleranţă”, 

postere cu tema “Dreptate DA dar nu cu 

pumnul”, expoziţie cu mesaje şi lucrări artistice 

“Comunicare non-violentă”, Pro-pacificartiştii- 

arte vizuale, desene si colaj “Nonviolenţa 

reflectată  în mass media” lucrări origami 

“Cocorii, simbolul non-violenţei”, “Un 

abbraccio per te”- arte plastice, afişe şi postere 

în expoziţia “Licuricii”. Modalităţile personale 

de exprimare prin artă a mesajului festivalului 

au probat buna colaborare în echipe, calmitatea, 

ingeniozitatea şi capacitatea de asumare a 

sarcinii comune ce au condus la reazultate 

calitative şi la bucuria aprecierilor primite.   

Festivalul Non-violenţei a devenit un 

proiect de interes comun, fiind parte în cadrul 

manifestărilor “Săptămânii Non-violenţei”, 

activitate coordonată de Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi. În şcoli, 

la nivelul claselor se dezbat teme legate de 

managementul conflictului cu studii de caz şi 

dezbateri pro şi contra, desene, postere, lucru în 

echipă, foaia clasei (o pagină săptămânală 

despre viaţa clasei în general) sau newsletter la 

finalul saptamanii.  activităţi de informare 

periodică a elevilor şi prezentarea unor 

materiale informative (vizionarea unor CD-uri, 

filme video, PPT-uri tematice), campanii de 

informare realizate în parteneriat cu poliţia 

locală prin prezentarea unor materiale şi a unor 

exemple concrete si mai ales activităţi de 

consiliere individuală sau de grup pe 

problematici de colaborare şi relaţionare, 

emoţionale, agresivitate, violenţă, tulburări 

comportamentale, autocunoaştere şi dezvoltare 

personală. 

 Evenimentul festivalului constă într-un 

maraton de momente artistice pregatite şi 

prezentate de echipaje de elevi sub îndrumarea 

profesorilor şi a consilierilor. La cele opt ediţii 

ale festivalului s-au inscris şi au evoluat cu 

succes trupe de muzică cu 1-2 piese muzicale, 

solişti vocali sau/şi instrumentali, trupe de 

teatru, teatru-forum cu scenete cu durata între 

15-30 minute, ansambluri de dansuri, momente 

coregrafice, streetdance, flash-mob-uri. Astfel 

festivalul a devenit o oportunitate de sprijinire a 

practicilor artistice, de încurajare a elevilor 

talentaţi şi a iniţiativelor copiilor în dezvoltarea 

unor forme originale de exprimare a non-

violenţei. Din momentele care au creat 

interactiva lume a festivalului amintim: teatru 

forum “Vise pentru Andra”, teatru forum 

“Regele Mathias”, sceneta “Fitilistul”, trupa de 

teatru “Joker” – piesa “Iache, Tanche şi Cadâr”,  

trupa de teatru  “Trimbulinzii” – Sceneta 

“Pompa” , dans popular “Hai cu noi la 

sucitioare”,  ansamblul folcloric “Suflet de 
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român”- suita de dans popular si interpretare 

vocală în momentul “Ista-i moldoveanu”, dans 

tigănesc, tarantela italiană, ” Energii pozitive 

prin dans, formatia “Energy”, “Un mondo di 

amore”-muzica şi dans, muzica vocal-

instrumentală sub genericul “Pace pentru toţi 

copiii lumii”, formaţia “Music-Terra”, formaţia 

Tim- Tam- moment vocal Be Happy, “In 

assenza di te”  -  interpretare vocală,” Limbaje 

universale ale prieteniei” – interpretare vocală 

şi dans sportiv, interpretare vocală - Imn al 

prieteniei, Grup “From the Town” – 2 interpreţi 

chitară – voce, gen musical alternativ, trupa 

TEENS - moment coregrafic, “O rază de 

lumină”-moment muzical.    

 Elevii frumoşi şi talentaţi, prezentatorii 

spontani şi relaxaţi, DJ implicaţi, costume, tobe, 

saxofon, fluiere, imagini, teatru, hip hop, teatru 

forum, balet, horă, salsa, repetiţii, organizare, 

energie, creativitate, spiritul de echipă şi 

aplauzele spectatorilor au fost ingredientele 

celor opt ediţii de succes. Festivalul non-

violenţei a fost şi este o bucurie de martie, când 

preţ de câteva ore 300 de elevi de ciclu primar, 

gimnazial şi liceal îşi pun laolaltă zâmbetele, 

entuziasmul, voia bună, trăirile, gândurile şi 

comportamentele pozitive într-o sărbătoare a 

non-violenţei.   

 Activităţile şcolare şi extraşcolare sunt o 

împletire de efort, strădanie şi bucurie în 

învăţare, muncă şi creaţie. A fi non-violent e un 

lucru important pentru elevii noştri alături de a 

aparţine unui grup sau de a avea libertatea de a 

face ceea ce vor. .În timpul adolescenţei această 

convingere este pusă uneori la încercare ca rezultat al 

presiunii prietenilor, al dorinţei de a experimenta sau al 

imboldului de a reacţiona împotriva părinţilor sau a altor 

adulţi. Activităţile desfăşurate în Săptămâna Non-

violenţei le oferă prilejul de a construi, prin ceea ce fac, 

piloni de susţinere pentru valorile în care cred şi in 

funcţie de care iau decizii şi fac alegeri. Ne dorim ca non-

violenţa să devină un mod de viaţă iar festivalul să 

contribuie la educarea tinerilor în spiritul unei comunicări 

si al unui comportament non-violent, la dezvoltarea 

abilităţii de rezolvare a problemelor prin utilizarea de 

metode şi tehnici creative, prin identificarea de soluţii 

alternative şi adoptarea unei decizii optime. 

 

 

Bibliografie: 

 

Rosenberg B.  Marshall, Comunicarea nonviolentă,  Editura Ponte, 2014, Bucureşti 
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În cadrul proiectului județean ”Săptămâna 

împotriva violenței!” iniţiat de CJRAE Iași- Colegiul 

Național Ștefan cel Mare Hârlău, alături de  Clubul Stefi 

IMPACT  din școală, în parteneriat cu 14 instituţii școlare 

din zona Hârlău , cu Poliția Hârlău, Palatul Copiilor 

Hârlău  și ATOR Hârlău  am avut ocazia  să promovăm 

toleranța, prietenia și acceptarea diversității-organizând 

cea de a- II– a ediție  a Festivalului nonviolenței – „De 

IMPACT  e toleranța!” Am dat glas prieteniei și 

acceptării diversității, centrați fiind pe ce ne apropie de 

ceilalți, maximizând optimismul și buna înțelegere, 

armonia. Dacă fiecare dintre noi sădește un cuvânt frumos 

în mintea sa, frazele rostite împreună sunt pozitive, 

constructive, împăciuitoare, pline de mulțumire și 

optimism. Noutatea acestei ediții a fost aceea că  am 

promovat și urmărit gesturile frumoase, comportamentele  

de bun simț, în fața cărora spunem azi și mereu - JOS 

PĂLĂRIA! 

 

Raportul final asupra acțiunii exprimat printr-o 

analiză SWOT a evidențiat următoarele aspecte:  

 

 Puncte tari:  

 •   Acceptarea de către CJRAE/ISJ Iași  a realizării  

și  a acestei de-a II- a ediții a festivalului la nivel 

regional;   

 •   Prezența doamnei coordonator al CJAPP Iași, în 

deschiderea festivalului;  

 •   Realizarea unui proiect al festivalului comun 

celor 14 școli partenere, anul acesta fiind alături de noi 

și Grădinița cu Program Normal Hârlău, ATOR Hârlău, 

Școala Gr. Ureche Cepleniţa  și Școala N. Iorga 

Buhlniţa, precum și Școala Zagavia- Scobinţi; 

 •   Realizarea unui flashmob în toate școlile 

partenere și multe actvităţi personalizate, sub titulatura 

Ziua gestului frumos, marți, 22 martie 2016;  

 •   Încheierea de 15 parteneriate în cadrul acestui 

proiect- cu 11 instituții școlare, cu Poliția Hârlău, 

Palatul Copiilor structura Hârlău și cu Asociația 

Părinților „Stefan cel Mare” Hârlău; 

 •   Atitudinea pozitivă, cooperantă, suportivă și 

foarte receptivă  a tuturor școlilor implicate în activitate-

Colegiul Naţional ”Ştefan cel Mare” și Școlile 

Gimnaziale: „Petru Rareș „Hârlău, „Happy Stars” 

Hârlău, Deleni, Poiana Deleni, Maxut, Scobinţi, 

Sticlăria, Bădeni, Pârcovaci, Buhalniţa, Cepleniţa, 

Zagavia, Grădinița cu Program Normal, ATOR Hârlău  

și Liceul Tehnologic Hârlău;   

•   Implicarea unui număr mare de cadre didactice și 

elevi, atât în realizarea acțiunilor de la nivelul 

AM DAT VERDE 

TOLERANŢEI! 

 

Liliana Bulgagiu 

CJRAE – Colegiul Naţional 

„Ştefan cel Mare” Hîrlău 
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ficarei școli, în cadrul Săptămânii “Împreună împotriva   violenței!” cât și în realizarea festivalului 

din 23 martie 2016 de la Palatul Copiilor- structura Hârlău;   

  •   Interesul și  seriozitatea, creativitatea și promptitudinea cu care fiece școală a realizat și 

propus un moment artistic adecvat  tematicii proiectului;  

  •   Participarea unui număr mare de elevi, cadre didactice, părinți la festival- 277 elevi  au 

transmis mesajul lor la toleranță  prin variate acte artistice, 43 cadre didactice implicate direct în 

realizarea actului artistic, 31 părinți, 2  reprezentanți ai DGPSC Hârlău, 2 ai ATOR Hârlău și  2 ai 

Poliției orașului Hârlău, precum și reprezentantul media – TELEMoldova Iași;   

•   Implicarea și responsabilizarea elevilor din clubul Stefi IMPACT, și în acest an, în realizarea 

proiectului, a materialelor promoționale și a festivalului;  

•   Articulare eficientă a activității din punct de vedere  formal-nonformal-informal pe durata 

întregului proiect;  

•   Realizarea materialelor promoționale – un banner, 20 afișe-10 comune cu CJRAE și 10 afișe 

personalizate , 300 de fluturași/flayere – Amintire cu IMPACT , un mesaj la prietenie și toleranță, 

150 mesaje pozitive împărțite spectatorilor. Toate materialele, inclusiv diplomele și adeverințele au 

fost suportate  din surse de finanțare proprii- Asociația Părinților “Stefan cel Mare”; 

•   Realizarea unei pagini online a evenimetului, spațiu unde au fost postate frecvent imagini și 

comentarii ale activitatlor din școli și de la festival;  

•   Realizarea unui film video  cu  imagini  derulate din Ziua Gestului Frumos din toate școlile 

partenere, film postat și în mediu viral;  

•   Realizarea expozițiilor tematice – “Posterul meu la toleranță!” în școlile partenere, în holul 

central al Colegiului Național “Stefan cel Mare” dar și în sala de festivități  a  Palatului Copiilor, în 

ziua festivalului;  

•   Stimularea muncii în echipă, atmosferă  relaxată și degajată, cooperantă între elevii și cadrele 

didactice implicate în festival;  

•  Participarea  coordonatorilor instituționali la cele două ateliere de lucru de la Cabinetul 

Psihologic – Colegiul Național ”Stefan cel Mare”  din  2 și 20 martie 2016 ;  

•   Scoaterea elevilor și a cadrelor didactice din zona  lor de confort prin ieșirea în comunitate și 

confruntarea cu diverse provocări –situaţii noi de învățare;  

•   Posibilitatea schimbului de experientă interinstituțională și oportunitatea  promovării școlilor 

din oraș și din mediul rural într-un cadru  festiv, unitar, coeziv; 

•   Exersarea  deprinderilor cognitive, afective, prosociale a tuturor participanților la activitate- 

elevi, profesori, părinți, reprezentați ai comunității locale;  

•  Sprijinul oferit de conducerea  școlilor și  de părinții elevilor în a asigura în bune și optime 

condiții deplasarea participanților la festival ( veniți și de la 15-20 km distanță); 

•   Popularizarea, mediatizarea  activității prin mass-media- ziarul și televiziunea BIT, pe site-ul 

Colegiului Național “Stefan cel Mare” cât și pe rețelele de socializare; 

  Apariția celor 3 articole media ( 2 în presa scrisă și unul în presa video/TV) despre aceste 

acțiuni: http://www.bzi.ro/elevii-din-iasi-sarbatoresc-toleranta-cu-festivalul-nonviolentei; 

http://www.bzi.ro/o-noua-manifestare-de-impact-emotional-la-colegiul-stefan-cel-mare-din-harlau; 

http://www.bittv.info/de-impact-e-toleranta-actiunea-elevilor-in-saptamana-impreuna-impotriva-

violentei/.  

 

 Puncte slabe:  

 •   Pană de curent de aproximativ 40 de min, care a interupt spectacolul, a creat puțină dezordine și a 

pus organizatorii în situații neprevăzute, de gestionare imediată și cu calm;  

 •   Fonduri minime pentru realizarea materialelor promoționale, a diplomelor și a oricăror altor 

materiale necesare activităților din proiect; 

 •  Program artistic perfectibil pe alocuri;  

 •   Slaba implicare a autorităţilor locale și  a părinţilor în activitate;   

 •   Absența unor sponsori pentru a acoperi un minim de protocol celor care participă la festival.  

   

http://www.bzi.ro/elevii-din-iasi-sarbatoresc-toleranta-cu-festivalul-nonviolentei
http://www.bzi.ro/o-noua-manifestare-de-impact-emotional-la-colegiul-stefan-cel-mare-din-harlau
http://www.bittv.info/de-impact-e-toleranta-actiunea-elevilor-in-saptamana-impreuna-impotriva-violentei/
http://www.bittv.info/de-impact-e-toleranta-actiunea-elevilor-in-saptamana-impreuna-impotriva-violentei/
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Oportunităţi: 

•   Impactul  activităţii  în comunitate, prin diminuarea comportamentelor agresive, violențe;  

 •   Promovarea CJRAE  la nivel local/zonal, prin  prezența la festival a coordonatorului CJAPP, dar și 

prin inscripționarea siglei și a denumirii acestei instituții în toate materialele promoționale- fluturași, afiș, 

diplome;  

 •   Promovarea  școlilor participante  la nivel local/zonal;  

 •   Promovarea Clubului STEFI IMPACT și a proiectului “De IMPACT e toleranța!” la nivel 

zonal/regional/județean;  

 •   Întărirea  rolului  școlii, a profesorului, a consilierului școlar, a polițistului, a asistentului social  în 

scoală și comunitate- prin  oferirea invitației de a transmite un cuvânt /mesaj la toleranță , în deschiderea 

festivalului;  

 •   Intensificarea  interacțiunilor dintre şcoală și comunitate, crearea unei rețele de specialiști 

locali/regionali în realizarea activităților educative comune;    

 •   Identificarea/atragerea  posibililor finanțatori, colaboratori pentru acțiuni viitoare;  

 •   Colaborări/ parteneriate cu toate școlile participante, cu CJRAE, Palatul Copiilor, Poliția Hârlău, 

Consiliul Local Hârlău  

 

  Ameninţări: 

 Suprapunerea unor momente artistice cu aceeaşi tematică, acelasi mesaj la toleranţă prin teatru, 

muzică, dans pot duce la monotonie/plictiseală; 

 Competiţie  neloială/neprincipială între şcolile participante;  

 Implicare redusă a părinţilor, din motive legate de  programul de lucru, prejudecăţi, reticenţe etc; 

 

Propuneri de îmbunătăţire: 

 Diversificarea momentelor artistice- să pregătim din vreme şi alte genuri artistice, mai scurte ca timp 

dar cu impact major asupra spectatorilor şi cu mesaj clar, direct, constructiv; 

 Implicarea activă a autoritaţilor publice locale în derularea activităţilor din cadrul şcolilor partenere; 

 Realizarea de comun acord a unei  scheme orare, cu  reaspectarea limitelor de timp alocate fiecarei 

şcoli;   

 Asigurarea unui numar minim de spectatori ai tuturor momentelor din festival, până la finalul 

acestuia; 

 Atragerea unor posibili finanţatori  locali/zonali pentru acoperirea/diminuarea cheltuielilor din 

proiect; 

 Implicarea activă  şi a părinţilor în acţiunile la nivel de şcoală/ festival; 

 Premierea elevilor pentru momente artistice/desene /afişe/postere în timpul festivalului; 

 Extinderea acţiunilor din cadrul Săptămânii ”Împreună împotriva violenţei” în toate şcolile partenere; 

 Accent pe calitatea momentelor propuse, reorganizarea afişului şi a materialelor promoţionale. 

 

 

 

 

În loc de epilog... 

 

Oamenii, fiinţe iubitoare prin excelenţă sunt promotorii binelui şi ai armoniei, dacă sunt activate 

resursele interioare ale acceptării diversităţii şi ale unicităţii în  exprimarea personală a fiecăruia. Şi astfel, ar 

domni experimentarea zilnică a vieţii, fără a mai face loc supărării, îndoielii, agresiunii.... 

 

 



EQuilibrium – revista consilierilor şcolari ieşeni 105 

 

 

 

Prin proiectul Avanpremieră pentru carieră – 

festivalul filmelor de prezentare a unităţilor de 

învăţământ liceal şi profesional, consilierii şcolari ieşeni 

urmăresc să ofere o imagine obiectivă asupra serviciilor 

educaţionale oferite de unităţile de învăţământ liceal de 

la nivelul judeţului Iaşi şi să dezvolte în rândul 

beneficiarilor abilităţi decizionale bazate pe informaţii 

pertinente, complete, coerente.  

 

*** 

Obiectivele propuse prin proiect: 

 Documentare, informare privind oferta de servicii 

educaţionale liceale 

 Abilitarea tinerilor din unităţile şcolare liceale în 

elaborarea de materiale de promovare a şcolii pe care o 

reprezintă 

 Consilierea elevilor în alegerea şcolii prin servicii de 

consiliere oferite de specialişti, profesori consilieri 

şcolari 

 Consultanţă acordată părinţilor, cadrelor didactice în 

orientarea elevilor 

Participanţii la acţiune şi-au desemnat 

coordonatorul şi echipa  de elaborare a filmului de 

prezentare a unităţii de învăţământ. Filmul de maximum 

4 minute, cu titlul „Şcoala mea poate deveni şi a ta!”,   

promovează imaginea liceului, oferta educaţională şi de 

pregătire profesională, resursele, proiectele, rezultatele 

deosebite, surprinde viziunea elevilor despre şcoala pe 

care o prezintă şi constituie rezultatul final al eforturilor 

echipei de lucru. Filmele realizate pot  fi vizionate pe 

galeria video aflată la adresa www.cjrae-iasi.ro. 

AVANPREMIERĂ PENTRU 

CARIERĂ  

 

 

Anca Hardulea 

CJRAE – CJAPP Iaşi 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

http://www.cjrae-iasi.ro/
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Juriul Festivalului, format din profesori şi elevi din Consiliului Judeţean al Elevilor Iaşi, au analizat 

calitatea materialelor prezentate.  

Lansarea filmelor a avut loc la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi şi  a fost moderată de elevi 

din Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi şi a permis prezentarea echipajelor, a filmelor realizate, premierea 

acestora. 

 

*** 

Ca urmare a derulării proiectului elevii participanţi au demonstrat abilităţi de elaborare a materialelor 

vizuale de prezentare a unităţii liceale, de gândire critică şi creativă, de lucru în echipă, de cooperare, de 

comunicare asertivă şi persuadare. În acelaşi timp beneficiarii direcţi, elevii, precum şi cei indirecţi, părinţii,  

au beneficiat de documentare şi informare privind oferta de servicii educaţionale liceale. Materialele vizuale 

reprezintă o resursă valoroasă în orientarea carierei elevilor. Activitatea valorifică eforturile depuse de toţi 

actorii educaţionali în spiritul informării şi orientării vocaţionale a tinerilor.  

 

*** 

Activitatea a atins toate obiectivele propuse dezvoltând în rândul participanţilor abilităţi de elaborare 

a materialelor de promovare, ataşamentul şi mândria de a aparţine unei comunităţi educaţionale, de a 

promova în faţa unui public numeros reuşita echipei de lucru precum şi a unităţii de învăţământ căreia îi 

aparţin. În ceea ce priveşte beneficiarii, elevi de clasa a VIIIa, s-a constatat o implicare activă în receptarea 

produselor fapt ce creează premisele diseminării informaţiilor la nivelul unităţilor de învăţământ din care 

provin. Activitatea s-a desfăşurat într-o manieră activă, atractivă, permiţând manifestarea originalităţii, 

creativităţii, spiritului critic, spiritului de echipă. 

 

*** 

Elevii participanţi şi-au exprimat dorinţa de continuare a acţinunii, atât din perspectiva promovării 

propriului liceu într-o altă maineră cât şi din perspectiva informării şi orientării şcolare în rândul 

beneficiarilor de clasa a VIIIa, elevii prezenţi urmînd să disemineze informaţiile la nivelul şcolilor din care 

provin. 

 

           Bibliografie electronică: 

www.cjrae-iasi.ro 

 

 

http://www.cjrae-iasi.ro/
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Oportunitatea unei adaptări şcolare iniţiale 

constituie indicele de pregătire pentru activitatea de tip 

şcolar a copilului aflat la debutul şcolarităţii. Concepută 

ca unul din obiectivele majore ale taxonomiei 

educaţionale, pregătirea pentru şcoală trebuie înţeleasă ca 

o adaptare reciprocă, pe de o parte a copilului la şcoală, 

pe de altă parte a şcolii la copii. 
Aprecierea pregătirii unui copil pentru şcolarizare 

presupune stabilirea nivelului de dezvoltare somato-

psihică şi a conduitei sociale. Acestea constituie 

premisele asimilarii în condiţii favorabile a rolului şi 

statutului de elev. 

Din punct de vedere somato-psihic copilul trebuie 

să dispună de o stare de sănătate corespunzătoare vârstei, 

integritate senzorială şi o dezvoltare fizică armonioasă. 

Aceste caracteristici previn oboseala, agitaţia 

psihomotrică, atenţia instabilă, capacitatea redusă de 

mobilizare voluntară a îndeplinirii sarcinilor şcolare - 

simptome ce se resimt tot mai mult pe măsura avansării în 

clasele mai mari. 

Gradul de adaptare la activitatea şcolară 

presupune: conştientizarea sarcinilor primite, prezenţa 

trebuinţei de a învăţa, capacitatea elevului de a cunoaşte, 

de a asimila, de a reţine, de a reactualiza cunoştinţele 

predate, manifestarea dorinţei lui de a modela, de a 

exterioriza în consumul acestora prin abnegaţie, dăruire, 

perseverenţă, rezistenţă la efort. 

Dezvoltarea socială şi emoţională reprezintă 

fundamentul relaţiilor şi interacţiunilor care dau 

semnificaţie experienţelor copiilor de acasă, de la 

grădiniţă, din comunitate. Ea influenţează semnificativ 

succesul copiilor în viaţă şi la şcoală. Încă din primele 

clipe ale vieţii copiii stabilesc interacţiuni cu părinţii, alte 

persoane din familie, cu alţi copii şi adulţi. Calitatea 

acestor interacţiuni stimulează dezvoltarea socio-

emoţională adecvată a copiilor. Specificul acestui 

domeniu este dat de strînsa legătură care există între 

planul social şi cel emoţional. Ambele dimensiuni se 

completează reciproc şi sunt interdependente. 

Interacţiunile sociale reuşite fac posibilă dezvoltarea unei 

imagini de sine pozitive şi a autocontrolului.  

Relaţiile sociale ale copilului cu adulţii vizează 

capacitatea copilului de a avea încredere şi a interacţiona 

cu uşurinţă cu aceştia, precum şi capacitatea lor de a 

recunoaşte diferitele roluri sociale ale acestora.  

Prin interacţiunea cu copiii, copilul exersează 

cooperarea, capacitatea de a stabili şi a menţine relaţii de 

prietenie, învaţă să ţină cont de dorinţele şi nevoile 

celorlalţi, învaţă să respecte drepturile altor copii. De 

asemenea, contactul social cu ceilalţi copii este o sursă 

importantă pentru a observa diferenţele şi asemănările 

dintre oameni, diversitatea oamenilor din multe puncte de 

GATA PENTRU ŞCOALĂ! 

ROLUL EVALUĂRII 

PSIHOSOMATICE ÎN 

FACILITAREA 

DEBUTULUI 

ŞCOLARITĂŢII 

 

Dan Butnaru 

CJRAE – CJAPP Iaşi 
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vedere. Adaptarea la diversitate, respectarea ei prin stabilirea de relaţii pozitive, precum şi empatia 

reprezintă competenţe importante ale dezvoltării sociale.   

Capacitatea copiilor de a-şi recunoaşte şi exprima propriile emoţii, de a şi le stăpîni, de a le controla, 

de a înţelege şi a răspunde emoţiilor altora reprezintă paşi importanţi în dezvoltarea emoţională a copilului. 

Locul central însă îl constituie dezvoltarea conceptului de sine, a percepţiei şi imaginii de sine a copilului: 

trăsături, capacităţi, motivaţii, dorinţe, nevoi, preferinţe, roluri sociale. Încetul cu încetul copilul va ajunge 

să-şi răspundă la întrebarea „Cine sunt eu?”. La fel de importantă în ecuaţia dezvoltării emoţionale este 

încrederea în sine, convingerea că poate face ceea ce îşi propune, independenţa şi responsabilitatea 

personală, sentimente care alimentează şi susţin dorinţa naturală a copiilor de cunoaştere, explorare, 

descoperire.  

Adultul poate ajuta copilul prin a-l susţine afectiv. Copilului trebuie să i se permită din când în când 

să fie "mic" pentru scurte perioade atunci când, fiind "mare" devine prea obositor.  

 

*** 

 

Nivelul de pregătire psihosomatică al copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare este 

evidenţiat prin activitatea de evaluare psihosomatică.  

Pentru etapa de evaluare 23 februarie – 16 martie 2016 rezultatele statistice se concretizează într-un 

număr de 1266 evaluări efectuate. Din totalul copiilor evaluaţi 1152 au primit recomandare pentru clasa 

pregătitoare, 105 pentru grupa mare din grădiniţă. 

Din perspectivă calitativă activitatea de evaluare desfăşurată se poate caracteriza prin următoarele 

aspecte: 

● soluţionarea tuturor solicitărilor înregistrate în conformitate cu prevederile metodologiei în vigoare; 

● grad mare de acoperire la nivelul judeţului prin constituirea unui număr de 10 centre şi 11 puncte de 

evaluare; 

● grad mare de acoperire la nivel temporal, prin derularea activităţii de evaluare de luni pînă vineri, în 

intervalul 10.00 – 18.00; 

● număr mare de evaluatori implicaţi: 95, din care 76 profesori consilieri şcolari şi 19 profesori 

logopezi; 

● muncă în echipă a profesorilor consilieri şcolari şi a profesorilor logopezi la nivelul fiecărui centru de 

evaluare;  

● instrumente de evaluare profesionist construite, respectând cerinţele de validitate, fidelitate şi 

obiectivitate; caracter preponderent ludic al itemilor din probele de evaluare; 

● informare pertinentă şi promptă oferită tuturor categoriilor de beneficiari (conduceri de unităţi de 

învăţământ, cadre didactice, părinţi); 

●  participarea părintelui împreună cu preşcolarul la activitatea de evaluare, la solicitarea acestuia; 

● orientarea şcolară optimă a copiilor conform particularităţilor individuale şi de vârstă; 

● consiliere acordată părinţilor cu privire la decizia de înscriere a copilului în învăţământul primar; 

● relaţionarea, comunicarea eficientă a evaluatorilor cu beneficiarii (copii, părinţi, cadre didactice). 

Toate aceste caracteristici au contribuit la succesul activităţii de evaluare psihosomatică. 

                     

Emoţii, puţină teamă, dar şi dorinta de a experimenta ceva nou, de a-şi face noi prieteni sunt inerente 

acestei vârste. Sentimentele care îl însoţesc pe cel mic la debutul şcolarităţii sunt influenţate într-o mare 

măsură de atitudinea adulţilor cu care interacţionează (părinţi, educatoare, profesori consilieri şcolari). 

Adulţii sunt cei care, prin pârghiile pe care le au la îndemână, pot face "marea despărţire" mai uşoară, şi, de 

ce nu?, chiar plăcută micului şcolar. 
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Mama nu mai are față, i s-a tocit, liniile care la bătrâni 

se adâncesc din ce în ce la ea aproape că au dispărut. Mama e 

o voce umedă care o întreabă ce-mai-faci-iubita? ce-note-ai-

mai-luat-la-școală? ce-cadou-să-ți-iau-de-ziua-ta? te-înțelegi-

bine-cu-Buna? Fața ei ovală întinerește, începe să arate netedă 

ca în fotografii. Buna o preferă în rochie de mireasă, iar Bunu 

a tăiat fotografia în două, ca să-l scoată pe tata de lângă ea. 

(…) Vocea mamei trimite bani ca să refacă vechea casă a 

bunicilor (…). De fiecare dată promite că se va întoarce cât de 

repede poate acasă. Trebuie să se grăbească. Dacă stă prea 

mult, uită cuvintele, vocea i se schimbă și fața i se tocește. S-ar 

putea ca oamenii de la graniță să n-o mai recunoască și să nu-i 

mai dea voie să intre în țară. (Fetiţa care se juca de-a 

Dumnezeu, Dan Lungu, 2014)  

Lumea Nouă a mileniului trei se află sub incidenţa unor 

noi tipuri de migraţii, altele decât cele din perioada marilor 

glaciaţiuni. Nevoia de mai mult, de mai bine, de altfel este cea 

care face ca, în fiecare an, mii de oameni să-şi părăsească ţara 

de origine pentru a încerca să găsească un loc mai bun, mai 

securizant, pe care să-l poată numi acasă. Migraţia economică a 

devenit o cauză importantă a modificărilor substanțiale 

survenite la nivelul unor societăţi întregi, determinând, în 

special în țările în curs de dezoltare, aşa cum este şi România, 

modificări semnificative la nivelul întregii societăţi. Desigur, 

migraţia economică are şi efecte benefice asupra societăţii, este 

de netăgăduit faptul că banii trimişi de cei care au plecat la 

muncă în străinătate familiilor din ţară au influenţat în mod 

pozitiv economia naţională. Cu iluzia atingerii unui nou 

„pământ al făgăduinţei”, unii dintre părinţi s-au văzut obligaţi 

să aleagă între a munci în altă țară, sperând că astfel vor reuși să 

sporească bunăstarea familiei sau să rămână lângă copii, dar 

fără a le putea oferi acestora strictul necesar, ambele alternative 

fiind la fel de dureroase și generând același tip de efecte 

negative pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea 

armonioasă a personalității propriului copil, precum și alterarea 

sensului de facto al noțiunii de celulă familială. În România, 

tendinţa de schimbare a practicilor educative în familie, ca şi a 

atitudinilor legate de independenţa copiilor, de opinia acestora 

şi de participarea lor la viaţa de familie, încă se află în conflict 

cu mentalitatea tradiţională, a familiei de tip patriarhal. Aici 

intervin, pe de o parte, modelele preluate din occident şi 

modernizarea firească a vieţii sociale româneşti, pe de o altă 

parte, cerinţele noilor generaţii. Se manifestă dificultăţi şi 

bariere determinate de tranziţia pe care o trăim ca națiune, de 

problemele multiple apărute în plan socio-economic, 

imposibilitatea predicțiilor pe termen lung, schimbările 

permanente de orice natură, ciculația valorilor neperene și lipsa 

celor imuabile, toate determinate de schimbările ultimilor ani. 

În prezent, țara noastră parcurge o etapă caracterizată prin 

diverse disfuncţii ce periclitează în prezent și în perspectivă 

echilibrul psihologic și educogen al familiilor, puternic afectate 
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de scăderea veniturilor, de creşterea şomajului, de agravarea sărăciei etc, aflate sub influenţa şocului creat de 

dificultăţile economice și axiologice generale; în societate au loc fenomene ce provoacă „îmbolnăvirea” 

familiei din punct de vedere interpersonal, deteriorând eficienţa, stabilitatea, coerenţa şi echilibrul 

psihoemoţional generat de însăși existența acesteia asupra membrilor săi. Astfel, în ultimii ani, familia 

temporar dezintegrată, cea în care unul sau ambii părinţi sunt plecaţi peste hotarele ţării pentru o perioadă 

mai mare de jumătate de an, a devenit o formă alternativă a familiei naturale. În literatura psihopedagogică, 

separarea pe termen lung reprezintă un traumatism sever cu implicaţii imediate sau tardive asupra dezvoltării 

intrapsihice a copilului şi asupra procesului de integrare a acestuia (Ciofu, 1998). 

 Pornind de la aceste consideraţii teoretice, preocupaţi de provocările pe care le presupune situaţia 

copiilor afectaşi de migraţie, consilierii şcolari au organizat şi desfăşurat activitatea de cerc pedagogic cu 

tema Migraţia temporară reflectată în oglinzi paralele. Provocări, responsabilităţi, consecinţe, în primul 

semestru al anului şcolar 2015 -2016. Împreună cu invitaţii, prof. univ. dr. Daniela Tatiana Şoitu, UAIC Iaşi 

şi Alexandru Gulei, Asociaţia Alternative Sociale Iaşi, participanţii au dezbătut problema migraţiei din 

perspective diferite: legislativă, socială, psihologică, pedagogică.  

Statistic, datele la nivelul judeţului Iaşi, obţinute în urma analizelor întreprinse anual de CJRAE/ 

CJAPP Iaşi comportă motive de îngrijorare. Astfel, 14 713 copii cu părinţi migranţi, din care 2044 copii cu 

ambii părinţi migranţi, 2 404 copii cu părinte unic susţinător plecat, 1 383 preşcolari cu părinţi migranţi, 5 

058 elevi din învăţământul primar afectaţi de migraţie constituie date ce presupun intervenţia comună a 

tuturor actorilor sociali şi educaţionali pentru a preveni efectele negative ale acestui fenomen. 

Strategiile de intervenţie pot consta în: 

 Intervenţie și asistență psihopedagogică pentru prevenirea şi combaterea efectelor neglijării. 

 Dezvoltarea abilităţilor şi a comportamentelor pro-sociale; formarea de abilităţi de viaţă 

independentă cu scopul dezvoltării capacităţii de acomodare a copilului cu noul statut de „adult” şi cu 

responsabilităţile implicite. 

 Facilitarea accesului la serviciile de informare şi suport din comunitate, cu privire la resursele 

existente în comunitate şi la modul de accesare a acestora, în funcţie de dificultăţile cu care se confruntă 

copiii/ elevii. 

 Dezvoltarea de parteneriate cu organizații nonguvernamentale ce oferă servicii pe acest domeniu de 

interes; stimularea implicării comunității locale în asistența elevilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. 

 Propunerea şi derularea de către unităţile de învăţământ cu cazuistică crescută a unor proiecte cu 

finanţare europeană/ strategică în vederea atenuării şi diminuării efectelor negative asupra dezvoltării 

copilului.  

 Identificarea alternativelor de petrecere a timpului liber; implicarea copiilor în activităţi de tip „after-

school” și în cât mai multe activități cu caracter extrașcolar cu scopul dezvoltării comportamentelor pro-

sociale. 

 Consultanță psihopedagogică oferită pentru ameliorarea conduitei şcolare, pentru suplinirea 

sprijinului oferit de familie în procesul de educaţie şcolară. 

 Activităţi de informare şi conştientizare pentru prevenirea delincvenţei juvenile pentru copiii „singuri 

acasă” care pot dezvolta comportamente predelincvente; activităţi de informare şi conşientizare pentru 

prevenirea exploatării prin muncă, a exploatării sexuale şi a traficului de copii. 

 Consultanță privind medierea relaţiilor dintre copil şi părinte/ persoane-resursă, precum şi a relaţiilor 

dintre copil şi instituţiile din comunitate pentru aplanarea şi soluţionarea conflictelor, acolo unde este cazul. 

 Dezvoltarea de către CJRAE/ CJAPP prin profesorii consilieri şcolari a unor programe de analiză a 

situaţiei elevilor remigranţi în vederea integrării/ adaptării acestora la sistemul de învăţământ preuniversitar 

românesc. 
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