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DE CE ESTE ACEST GHID INOVATOR? 

Prin conținutul său ghidul este inovator, întrucât descrie structura si organizarea 

grupurilor pentru dezvoltarea inteligenței emoționale si sociale la elevii cu abilități înalte 

pe categorii de vârstă ținând cont de specificul acestor etape de dezvoltare. Activitățile 

din cadrul grupurilor de dezvoltare îmbină cu succes metode clasice, verificate de 

valorificare si îmbunătătire a potentialului creativ, cu metode mai noi si cu metode 

specifice psihoterapiei experiențiale. De asemenea, prin varietatea tehnicilor abordate, 

grupurile de dezvoltarea abilităților emoționale și sociale pentru elevii cu abilități înalte 

constituie o modalitate atractivă si utilă prin care aceștia pot să-și acceseze trăirile și să 

învețe alfabetul emoțiilor. 

Grupurile descrise in ghid se caracterizează prin flexibilitate, ceea ce permite să 

fie relativ uşor de adaptat şi utilizat în consilierea elevilor supradotaţi de vârste diferite şi 

cu diverse caracteristici psiho-comportamentale. Curricula este formată din secvenţe 

modulare care urmăresc dezvoltarea la elevi a unor abilităţi socio-emoţionale şi 

comportamentale care să-i facă mai  eficienţi şi, în acelaşi timp, mai fericiţi. Aceste 

activităţi pot fi folosite în grupuri de dezvoltare personală pentru copii şi adolescenţi, în 

cadrul activităţilor şcolare formale sau extracurriculare. Focalizarea pe abilităţile 

adaptative este esenţială pentru a ajuta elevii supradotaţi să aibă niste instrumente utile 

în procesul lor de maturizare.  Antrenarea acestor abilităţi nu este, de cele mai multe ori, 

parte din educaţia formală convenţională, iar acest ghid încearcă să ajute copiii, 

adolescenţii, profesorii şi părinţii să înveţe aceste strategii de adaptare flexibilă care 

lipsesc din educaţia formală. Prin activităţile experienţiale, exerciţii, fişe de lucru fiecare 

membru al grupului de dezvoltare personală poate trăi efectiv schimbarea într-un mod 

profund. 

Ghidul aduce împreună experiența specialiștilor din patru țări europene. Mobilitate 

cu elevi, desfășurată în România, a permis construirea unui grup multinațional de elvi cu 

abilitati inalte care timp de o saptamana au facut activitati pentru dezvoltarea inteligentei 

emotionale si sociale. Metodele de lucru si rezultatele obtinute in urma acestor activitati 

sunt descrise in ghid.  
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CAPITOLUL I. DESPRE CE VORBIM? 

 

✓ Ce este supradotarea? 

✓ Cum arată într-adevăr profilul unui copil supradotat? 

✓ Sunt toți copiii supradotați la fel? 

✓ Cum să îi ajutăm pe copiii supradotați să se adapteze la munca reală, la „lumea 

tipică”? 

1.1 Ce este supradotarea? 

 

Câteva definiţii adoptate în cadrul unor programe educaţionale speciale:  

”Supradotarea” reprezinta un grad superior mediei conventionale de dezvoltare a 

aptitudinilor generale sau specifice, care necesita experiente de învatare diferentiate prin 

volum si profunzime de experientele obisnuite furnizate de scoala. (Special Education 

Information Handbook, Toronto: Ministry of Education, Ontario, 1984)  

Dotarea superioară este un sistem al influenţelor corelative dintre lumea interioară 

a copilului şi mediul său înconjurator. Mediul provoacă şi stimulează inteligenţa, 

creativitatea şi talentele specifice. Această interacţiune între “eul” copilului dotat şi stimulii 

exteriori generează “curajul de a-şi încerca şansele” şi motivaţia de a se implica şi de a 

persevera. (E. Landau, 1991) 

Comportamentul aptitudinal înalt reflecta o interacţiune între trei grupuri 

fundamentale de trăsături umane:  

- aptitudini generale şi specifice supramedii,  

- nivele înalte de angajare în sarcina şi  

- nivele înalte de creativitate.  

Copiii supradotaţi posedă şi sunt capabili să dezvolte acest compozit de trăsături 

şi să le aplice în orice domeniu de performanţă. Copiii care manifestă sau sunt capabili 

să dezvolte o interacţiune între aceste trei grupuri de trăsături necesită o largă varietate 

de ocazii şi de servicii educaţionale care nu sunt oferite de obicei de programele 

educaţionale curente. (J.S. Renzulli, 1990) 

"Copiii capabili de performanta înalta sunt cei identificati de persoane autorizate 

ca având realizari si /sau aptitudini potentiale în oricare din urmatoarele domenii, izolate 

sau combinate: 
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- capacitatea intelectuală general; 

- competențe academice specifice; 

- gândire creativă sau creativitate; 

- competențe de lidership; 

- talent pentru arte vizuale sau scenice; 

- aptitudini psihomotorii. 

Acești copii au nevoie de programe și/sau servicii diferențiate, în plus față de cele 

oferite în cadrul unei școli obișnuite, pentru a-și putea aduce contribuția la ei înșiși și la 

societate. (Maryland Report, US Congress Education Committee) 

Excelenţa intelectuală poate fi evaluată global, la scara ontogenezei, prin analiza 

“succesului global” repurtat de un individ. Succesul global este un construct 

psihopedagogic şi sociologic care exprimă atât evoluţia în context educaţional a 

disponibilităţilor aptitudinale, creative, motivaţionale şi afective, cât şi gradul lor de 

recunoaştere în sistemele de valori ale individului şi ale societăţii. (Carmen Cretu, 1992, 

1996, 1997) 

Supradotarea este o manifestare umană deosebită, cu multiple fațete, având ca 

element comun excepționalitatea și fiind realizată prin combinarea fericită a unor 

capacități intelectuale și aptitudini deosebite cu anumite trăsături de personalitate (și în 

condițiile unui mediu socio-familial-cultural favorizant). Copiii supradotați nu constituie un 

grup populațional omogen. Nu se poate vorbi de un profil psihologic unic. Totuși, 

supradotații constituie un grup aparte, care se diferențiază prin caracteristicile de 

personalitate, stil de învățare, mod de interacționare cu semenii etc. Ei trebuie considerați 

persoane cu nevoi speciale, tocmai pentru că sunt speciali. 

Elevul supradotat este acel subiect cu o capacitate intelectuală superioară mediei, 

(la nivel psihometric, peste 120-130, în funcție de testul utilizat), observându-se diferențe 

cognitive atât la nivel cantitativ, cât și calitativ. 

Importanța identificării timpurii a supradotaților este primordială și constă tocmai 

în faptul că majoritatea explicațiilor despre diferențele dintre potențialitate și situația de 

supradotat își îndreaptă factorii familiari și oportunitățile educative și profesionale spre 

diferențele substanțiale din mediile favorabile timpurii. 

Există diverse obstacole care pot împiedica un specialist să identifice un copil cu 

aptitudini înalte, iar acesta să treacă neobservat, datorită unor așteptări stereotipe de 

randament ridicat, false așteptări, lipsa motivației din partea elevului pentru participarea 
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la o educație standardizată, încercarea de a nu-și trăda înaltele abilități, neputințele, 

comportament inadecvat și timiditate. 

Noi toți ar trebui să știm că a fi supradotat nu este egal cu a fi cel mai bun la școală. 

Mulți copii care au o astfel de inteligență, devin la școală plictisiți, pentru că înțeleg atât 

de multe și li se pare inutil să arate că au înțeles manualul, iar unii dintre aceștia s-ar 

putea să aibă dificultăți la scris din cauză că mintea procesează informația mai repede 

decât pot scrie de multe ori. Unii dintre copiii supradotați se gândesc la mai multe lucruri 

în același timp și par a nu fi atenți la școală. Ei știu foarte multe informații pentru că leau 

citit înainte, iar ceea ce li se predă la școală e deja mult prea depășit. 

Pe cât de minunați sunt, pe atât de greu sunt de înțeleși. Dacă ne gândim ei ar 

putea schimba lumea, datorită inteligenței lor superioară și fantastică, dar la fel de bine 

ei se pot rata dacă nu sunt ajutați să își găsească locul. Ei se simt uneori neînțeleși și 

izolați, riscând să cadă în depresie pentru că simt că nu sunt la fel ca cei din jurul lor. 

"Copilul dotat sau talentat este un tânar care, la nivelul grădiniței, a cursurilor 

primare sau secundare a dovedit un potențial aptitudinal de a atinge un nivel înalt de 

ompetență în domeniile intelectual, artistic, academic specific, în artele vizuale, teatru, 

muzică, dans, aptitudini de conducere având nevoie, în consecință, de activități ce nu 

sunt în mod normal posibile în școală". (Congresul american) 

 

1.2 Dotare aptitudinala înalta. Caracteristici 

 

Cognitiv: 

- inteligenta superioara mediei;  

- capacitate înalta de concentrare;  

- memorie superior dotata;  

- dezvoltare precoce a vocabularului;  

- precizia si expresivitatea comunicarii;  

- originalitatea gândirii;  

- aptitudini în utilizarea sistemelor de simboluri;  

- intuitie;  

- spirit de observatie;  

- gândire probabilistica;  



TRANSFORMERS SCHOOL – GIFTED STUDENTS/HAPPY CHILDREN 

12 | P a g e  

 

- spirit investigativ;  

- claritate si precizie în formularea ideilor. 

Afectiv - motivational:  

- emotivitate;  

- senzitivitate generala marita;  

- simtul umorului;  

- nivel înalt de energie, vitalitate;  

- trairi emotionale intense;  

- activism;  

- atasament si angajare personale puternice;  

- sensibilitate artistica;  

- motivatie intrinseca pentru învatare;  

- urmarirea unor idealuri;  

- anxietate;  

- sentimente de izolare;  

- interese academice multiple;  

- nivel înalt de aspiratii; 

Personalitatea: 

- Perseverență;  

- Spirit de inițiativă;  

- Calități carismatice;  

- Optimism;  

- Sentimentul de a fi diferit de colegii de vârstă;  

- Tendința de dominare în relațiile cu colegii;  

- Voluntarism;  

- Dorința de dezbatere. 

1.3 Riscurile specifice 

 

Copiii cu aptitudini intelectuale înalte sunt predispusi la riscuri multiple datorita 

faptului ca societatea nu prezinta sisteme adecvate care sa se adreseze acestei categorii. 

Chiar profesorii, prin cursurile de pedagogie, sunt orientati sa se ocupe de "elevul mediu", 

de prototipul elevului standard, astfel ca "talentatii trebuie învatati sa-si poarte povara 
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propriului talent". Pe de alta parte, si parintii sunt nepregatiti în fata unui copil exceptional. 

Lipsiti de cele mai multe ori de sprijinul necesar, acesti copii pot traversa situatii de 

subrealizare scolara, de izolare si de socializare dificila, inhibitii intelectuale, stari 

depresive, dificultati ce decurg din decalajul dintre dezvoltarea cognitiva si cea afectiva. 

Heterocronia (Dizarmoniile) dezvoltarii pshice se refera la decalajul dintre 

dezvoltarea cognitiva/ intelectuala si cea psihomotorie, emotionala si sociala. Copiii dotati 

adesea sufera de o lipsa de sincronicitate în dezvoltarea lor intelectuala, afectiva si 

psihomotorie, care afecteaza o serie de aspecte ale vietii lor si care poate produce 

probleme psihologice. 

Adesea, exista o mare discrepanta între inteligenta si maturitatea emotionala. 

Anxietatile si temerile îl pot coplesi pe copil când "inteligenta sa îi furnizeaza informatii 

care provoaca anxietate, pe care el nu este capabil sa le proceseze adecvat" (Terrasier). 

Dificultatile dezvoltarii socio-emotionale  - constau în dificultati de socializare. 

Copiii cu aptitudini înalte sunt adesea predipusi la însingurare. Având idei, interese, 

preferinte diferite, ei se confrunta cu reactiile ostile ale celor din jur.  

Inhibitia intelectuala - se diferentiaza în doua tipuri clasice:  

- pierderea definitiva a potentialului intelectual sau, cel putin, a aptitudinilor 

intelectuale înalte ("lumina care se stinge")  

- pierderea momentana a capacitatii intelectuale cu posibilitatea recuperarii 

("scaderea tensiunii"). 

"Depresia succesului" and suicide. "Depression of success" si sinuciderile. 

"Depresia succesului" este o sintagma folosita de D.M. Farell pentru a desemna 

incapacitatea "celui obisnuit doar sa învinga" sa faca fata esecului accidental. Depresia 

succesului apare la unii copii care au experimentat doar succesul continuu, ei neavând 

structuri, abilitati de a suporta esecul real. 

Subrealizarea scolara - defineste situatia elevilor care nu promoveaza sarcinile 

scolare, cât si a celor care nu îsi atig cotele personale ale performantei în diferite domenii 

de activitate datorita unei multitudini de variabile de personalitate care interactioneaza cu 

conditiile neadecvate de mediu educational formal  

Riscul neidentificarii - apare frecvent la copiii care fac parte din categorii speciale 

de superior dotati - cum ar fi din grupuri minoritare sau dintr-o cultura diferita 
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1.4  CARACTERISTICI COMUNE ALE SUPRADOTAȚILOR 

 

Pe parcursul preșcolarității, profilul supradotatului poate fi demonstrat prin 

dezvoltarea fizică timpurie, dezvoltarea timpurie a limbii și/sau prin competențe 

excepționale de observare și curiozitate. 

Deși este rar ca un copil cu mari capacități să prezinte toate caracteristicile 

enumerate mai jos, este obișnuit ca un copil cu mari capacități să își manifeste multe 

dintre acestea: 

- Vigilență neobișnuită, chiar și în fragedă pruncie; 

- Învățare rapidă; 

- Repiditate de exprimare a gândurilor; 

- Memorie excelentă; 

- Vocabular neobișnuit de mare și structură complexă a propoziției pentru vârstă; 

- Înțelegere avansată a nuanțelor din cuvinte, metafore și idei abstracte; 

- Îi place să rezolve probleme, în special cu numere și puzzle-uri; 

- Adesea abilități de lectură și scriere autodidactă ca preșcolar; 

- Sentimente și reacții profunde, intense; 

- Foarte sensibil; 

- Gândirea este abstractă, complexă, logică și perspicace; 

- Idealismul și sentimentul de dreptate la vârste fragede; 

- Preocuparea cu problemele și nedreptățile sociale și politice; 

- Interval de atenție mai lung și concentrare intensă; 

- Preocupat de propriile gânduri - daydreamer; 

- Învață abilitățile de bază rapid și cu puține practici; 

- Pune întrebări de sondare; 

- O gamă largă de interese (sau o atenție extremă într-un domeniu); 

- Curiozitate puternic dezvoltată; 

- Interesul de a experimenta și de a face lucrurile diferit; 

- Exprimă ideea sau lucrurile care nu sunt tipice; 

- Simț al umorului neobișnuit; 

- Dorința de a organiza oameni / lucruri prin jocuri sau scheme complexe: 

- Imaginație vie (colegi de joacă imaginari atunci când sunt în vârstă preșcolară). 

(Reproduced by permission from: Webb, J., Gore, J., Amend, E., DeVries, A. 
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(2007). A parent's guide to gifted children. Tuscon, AZ:  Great Potential Press, 

www.greatpotentialpress.com)  

 

1.4.1 Copil strălucitor/elev înzestrat 

Abilități bune de rezolvare a problemelor Învățare rapidă 

Vocabular extensiv Memorie bună 

Atenție mai prelungită Compasiune pentru ceilalți 

Perfecționism  Grad ridicat de energie 

Preferință pentru persoane mai în vârstă  O gamă largă de interese (sau cele restrânse 
foarte focusate) 

Interesul de a experimenta și de a face 
lucrurile diferit  

Simțul umorului neobișnuit 

Cititor timpuriu sau avid, cu o mai mare 
înțelegere  

Abilitatea cu puzzle-uri, labirinturi sau numere 

Uneori pare matur pentru vârstă  Curiozitatea și persistența neobosite 

Concentrare intensă  Perseverență în zonele de interes 

Poate pune la îndoială autoritatea  Simțul avansat al conștiinței 

Percepe ideile abstracte, înțelege concepte 
complexe  

Vede relațiile / creează conexiuni cu ideile 

Poate demonstra emoționalitate intensă Manifestă creativitate 

Cunoaște răspunsurile / Pune întrebări Este interesat / Este extrem de curios 

Este atent / este implicat psihic și fizic  Are idei bune / Are idei ciudate, prostești 

Funcționează din greu / Se joacă, după ce 
testează bine  

Răspunde la întrebări / Discută în detaliu, 
elaborează 

Lider de grup / Dincolo de grup  Ascultă cu interes / Exprimă puternic sentimente 
și opinii 

Învață cu ușurință / Știe deja  6-8 repetări pentru măiestrie / 1-2 

Înțelege ideile / Construiește abstracții  Îi bucură pe semeni / preferă adulții 

Prinde semnificația / Trage inferențe  Completează misiunile / inițiază proiectele 

Este receptiv / este intens  Copiază cu acuratețe/Creează un design nou 

Îi place școala / Îi place să învețe  Absoarbe / Manipulează informație 

(Janice Szabos, Challenge, 1989, Good Apple, Inc., Issue 34) 
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1.4.2 Mituri / Realitatea despre elevii supradotați și educația pentru supradotați 

Mituri Realitatea 

Educația pentru „supradotați” 

este etichetată „elitistă”, 

deoarece școlile cu programe 

pentru supradotați oferă 

tratament „special” copiilor 

deștepți care au deja totul 

Educația supradotării se referă, de fapt, la 

satisfacerea nevoilor academice și afective ale elevilor 

ale căror abilități și cunoștințe depășesc ceea ce este 

predat în clasă obișnuită 

Copiii supradotați au părinți 

„susținători” 

De fapt, părinții copiilor supradotați sunt adesea mai 

puțin înclinați să facă o problemă cu referire la copiii 

lor, de frică să nu atragă atenția și de a nu dăuna 

experienței școlare a copilului lor. Adesea, părinții 

copiilor supradotați pot trăi experiența lor negativă în 

școală și își doresc pur și simplu ca copilul lor să fie 

provocat intelectual în fiecare zi la școală. 

Copiii supradotați tind să fie 

fizic mai slabi și nesănătoși 

Copiii supradotați tind de fapt să fie mai puternici, să 

aibă mai puține boli și mulți sunt sportivi de excepție 

Copiii supradotați sunt instabili 

din punct de vedere emoțional 

și neadaptați social.  

Opusul este în general adevărat. Mulți copii nu 

reușesc să fie identificați de profesori, deoarece 

comportamentul lor exterior pare atât de normal. 

Adesea sunt foarte deschiși și pot fi lideri  

Copiii supradotați sunt 

entuziasmați de activitatea 

școlară și sarcinile academice 

De fapt, copiii supradotați vor opta, pentru modalități 

alternative de a demonstra inteligența și creativitatea 

lor, dacă nu sunt încurajați să facă acest lucru într-un 

mediu școlar. Elevii supradotați vor alege adesea cea 

mai ușoară cale către un „A”, deoarece „A” vine atât 

de ușor la ei. 

Copiii supradotați sunt suficient 

de deștepți pentru a învața 

singuri 

Copiii supradotați necesită același sprijin educațional 

și emoțional profesional ca alți copii, dar sprijinul 

trebuie să fie adecvat nevoilor lor 

Copiii supradotați sunt de obicei 

din familii profesionale din clasa 

superioară / mijlocie 

Copiii supradotați se găsesc în toate grupurile socio-

economice în număr proporțional 

Copiii supradotați cu același 

nivel de inteligență au aceleași 

abilități și interese 

Copiii înzestrați, la fel ca toți copiii, sunt indivizi unici și 

diferă prin abilitățile, talentele și personalitățile lor 

Toți copiii sunt dotați Toți indivizii sunt unici cu propria lor moștenire 
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1.5 Niveluri de dezvoltare. Dezvoltarea asincronă a copiilor înzestraţi (GIFTED) 

 

Mulți autori printre care și M. Jigău (1994), în lucrarea sa despre copiii cu abilități 

înalte, precizează că supradotarea și precocitatea se intersectează dar nu sunt 

echivalente și amintește următoarele caracteristici ale copiilor cu abilități înalte: 

- dezvoltarea deosebită a funcțiilor cognitive și maturizarea rapidă a gândirii;  

- capacitatea de a înțelege problemele adulților; 

- imaginea de sine superior dezvoltată; 

- conștiința că sunt diferiți de ceilalți; 

- existența unor decalaje (heterocronie, dizarmonie, disincronie) în dezvoltare, de 

regulă între dezvoltarea intelectuală și cea afectivă, psihomotorie sau socială; 

- supradotarea poate conduce și la probleme de adaptare școlara, chiar la eșec; 

Pe fiecare componentă de dezvoltare a capacităţilor există însă etape de 

dezvoltare ce corespund complexităţii gândirii la un moment dat. Aceste componente 

sunt: 

- intelectuală exprimată prin diverse forme de gândire, 

- afectivă şi emoţională, 

- spirituală, socială, 

- interpersonală, 

- intrapersonală, 

- artistică, 

- kinestetică, 

- senzitivă, 

- de empatizare cu mediul natural, etc. 

Aceste etape se exprimă prin modele de univers pe care le au copiii la diferite 

etape, pe modelele lor de percepţie a realităţii, pe tipul de informaţii pe care le vehiculează 

între ei şi pe orizonturile lor de cunoaştere. 

În dezvoltarea capacităţilor copii trec de la etapa de percepţie acumulativă către: 

a) etapa topologică, 

b) etapa analitică critic, 

c) etapa de gândire sintetică-structurală 

d) etapa de gândirea complexă şi dinamică. 
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Aceste etape de gândire se pot percepe pe toate direcţiile lor de dezvoltare a 

capacităţilor personale, însă la copiii supradotaţi se petrece un fenomen suplimentar 

numit „dezvoltarea asincronă a personalităţii”. 

Asincronia dezvoltării copiilor supradotaţi şi talentaţi este un fenomen aparent 

paradoxal şi creează nevoile speciale ce-i caracterizează. 

Multe din caracteristicile psihologice ale copiilor supradotaţi şi talentaţi se 

datorează acestei asincronii a dezvoltării. 

Copiii supradotaţi sunt deseori caracterizaţi de către familie sau şcoală cu 

apelative ce arată gradul redus de comunicare cu mediul lor social: tocilari, impertinenți, 

ciudați, etc. 

Conceptul de disincronie introdus de Terrasier se referă la faptul că tinerii 

precoci intelectual prezintă o serie ce caracteristici de dezvoltare specifice, constând într-

o heterogenitate în timp între dezvoltarea intelectuală, afectivă, psihomotorie şi 

grafomotorie. A ignora aceste fapte - adică decalajul între maturitatea intelectuală, pe de 

o parte, şi maturitatea afectiv-emoţională, socială etc., pe de altă parte-, înseamnă a-i 

expune pe copiii cu abilități înalte nu doar la riscuri educative, ci şi la desocializare. (Jigău, 

M. 1994). 

Se pare că fenomenul desincroniei (între planul intelectual şi cel afectiv, de pildă) 

se manifestă mai pregnant – şi este, deci, mai uşor observabil - la niveluri ale supradotării 

extrem de înalte (coeficient intelectual peste 150), aceşti copii având tendinţa de a se 

izola şi a deveni agresivi, pentru ca cei mai mari sau mai mici nu-i acceptă, fie pentru că 

sunt imaturi fizic, fie pentru că sunt prea inteligenţi faţă de nivelul grupului de vârstă 

cronologică. Acest fenomen al heterocroniei interne şi externe constituie un argument 

puternic în favoarea necesităţii existenţei unui mediu şcolar educativ, organizat după alte 

criterii decât cele ale şcolii de masă. Nivelul înalt al motivaţiei se manifestă prin 

desincronia existentă între viteza dezvoltării mentale a copilului supradotat şi cea a 

colegilor de clasă, în cadrul unui program şcolar standardizat.  

Deşi au capacităţi intelectuale deosebite nu totdeauna au rezultate şcolare pe 

măsură, deoarece câmpul lor de interes este diferit de cel promovat de şcoală şi la şcoală 

ei se plictisesc, programa şcolară nerăspunzând cu nimic la ce-l interesează. 

Pentru un copil supradotat care a învăţat să citească la doi sau trei ani, întrebând 

adulţii ce reprezintă semnul unei litere, scrierea şi citirea din şcoala primară devin 
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neinteresante, el deseori va scrie cu greşeli de redactare, deoarece câmpul lui de interes 

este deplasat faţă de cel al colegilor de generaţie. 

Dacă copilul supradotat ce a învăţat să citească la doi sau trei ani ar fi fost introdus 

în ortografie şi gramatică în perioada când avea un câmp de interes dezvoltat pe acea 

direcţie, atunci copilul ar fi însuşit scrierea în mod corect. Exemplul dificultăţilor la scriere-

citire pentru copiii supradotaţi este destul de frecvent şi pentru corectarea acestor 

caracteristici se dezvoltă metodologii care să apropie scrierea şi citirea de câmpul de 

interes al copiilor. În acest caz ei învaţă să scrie şi să citească corect într-un timp record. 

Aceeaşi dezvoltare asincronă face ca la copiii supradotaţi să existe câmpuri de 

interes în care ei dezvoltă abilităţi surprinzătoare şi hobby, materii şcolare în care 

excelează depăşindu-i deseori pe profesorii lor şi materii şcolare în care cu greu 

promovează. 

Copiii supradotaţi au o anumită candoare în opinia lor despre oameni ce arată că 

dezvoltarea lor nu este făcută pe toate direcţiile, dublată de orizonturi de preocupare 

proiectate în viitor, ce arată că tendinţa lor de asincronie este permanentă. 

La copiii obişnuiţi dezvoltarea inteligenţei se face într-o curbă asimptotică. 

Studiile au arătat că, în jurul vârstei de 10 ani copiii obișnuiți au aproximativ 95-

98% din inteligenţa lor măsurabilă prin teste IQ deja formată. Restul de procente se 

dezvoltă mai târziu, iar acumularea de experienţă şi dezvoltarea la un nivel mai înalt a 

aceloraşi abilităţi vizibile la 10 ani, formează partea cea mai importantă a dezvoltării lor 

ulterioare. 

Prin contrast, copiii cu abilități înalte, care datorită asincroniei sunt perfecţionişti, 

continuă să-şi îmbunătăţească inteligenţa de-a lungul întregii vieţi, mai ales la cei a căror 

caracteristici intelectuale şi emoţionale sunt foarte înalte. Aceasta dă naştere deseori la 

forme de inadaptare la un mediu social aplatizat şi la căutarea unui mediu social în care 

să-şi poată continua dezvoltarea capacităţilor (ştiinţa, tehnologie de vârf, etc). 

Din acest motiv deşi copiii cu abilități înalte se găsesc distribuiţi aleator în toate 

mediile sociale sau culturale, adulţii cu abilități înalte ce au reuşit să fie integraţi social se 

găsesc cu preponderenţă în anumite activităţi. 

Această caracteristică a asimetriei reprezentării persoanelor cu abilităţi deosebite 

face ca anumite programe educative să fie ţintite către zonele sociale în care copiii cu 

abilități înalte nu ar intra în mod obişnuit şi unde există nevoia unor abilităţi cognitive şi 

de analizare contextuală deosebite de exemplu „leadership”. 
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Deoarece copiii supradotați demonstrează o maturitate mai mare în anumite 

domenii față de altele, aceștia pot fi expuși unui risc mai mare pentru anumite tipuri de 

dificultăți socio-emoționale, dacă nevoile lor nu sunt îndeplinite. 

Aceste aspecte pot include: 

- conștientizare sporită, 

- anxietate, 

- perfecționism, 

- stres, 

- probleme legate de relațiile dintre colegi, 

- preocupări legate de identitate și potrivire. 

Părinții, adulții și îngrijitorii din viața lor trebuie să rămână în ton cu nevoile specifice 

ale copilului și să ajute la formarea unui cadru puternic pentru sănătatea socio-

emoțională.  

De reținut: 

- Un copil dotat într-o zonă nu înseamnă înzestrat în toate; 

- Supradotarea poate duce la mascarea și înțelegerea greșită la semnalarea 

problemelor; 

- Nu toți copiii supradotați sunt la fel, fiecare având un profil unic socio-emoțional; 

- Nu există o rețetă unică, definitivă, pentru menținerea echilibrului emoțional al 

copilului; 

- Părinții trebuie să modeleze echilibrul și să stabilească tonul pentru a reduce 

stresul / anxietatea în viața copilului supradotat; 

- Putem să-i învățăm pe copiii noștri strategii și să oferim instrumente pentru a 

face față experiențelor de viață. 

 

1.6 Tipuri de inteligență și caracteristicile supradotării 

1.6.1. Inteligență instinctuală 

Este o formă de inteligență comună fiecărei specii, imprimată genetic și cu care 

toți ne naștem. O observăm în obiceiuri care uneori ne contrariază propria logică, dar pe 

care nu le putem controla, ca de exemplu aversiunea față de șerpi sau paianjeni a multor 

oameni. 
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1.6.2. Inteligența intuitivă 

Inteligența intuitivă este abilitatea de a învăța lucruri complexe și de a rezolva 

robleme dificile la nivel subconștient. Acest tip de inteligență asigură adaptarea la un 

mediu nou și necunoscut, învățarea din mers a unei limbi sau abilitatea de a supraviețui 

în împrejurări confuze și haotice. Acest gen de inteligență este deseori mai bun în 

rezolvarea problemelor complexe decât inteligența logică senzorială. 

1.6.3. Inteligența senzorială 

Abilitatea de a conecta logic diferite cunoștinte sau fapte ne dă și posibilitatea de 

a a descoperi noi reguli și de a gândi metodic. Apare cu precadere la etape mai mature 

în creșterea copiilor. Această categorie este în general definită ca inteligență, deoarece 

se datorează gândirii conștiente, în timp ce alte tipuri de inteligență scapă deseori analizei 

psihologice. Inteligența senzorială este frecvent folosită pentru depistarea relațiilor și 

detaliilor de gândire lineară, și este folosită pentru a lista caracteristicile de gândire și 

personalitate ale copilului. 

Această categorie este în general definită ca  inteligenţă, deoarece se datorează 

gândirii conştiente, în timp ce celelalte tipuri de  inteligenţă  scapă deseori analizei 

psihologice. Inteligenţa senzorială este frecvent folosită pentru depistarea relaţiilor şi a 

detaliilor de gândire lineară şi este folosită pentru a lista caracteristicile de gândire şi 

personalitate a copilului supradotat.Aceste tipuri de inteligenţă permit crearea de teste 

psihometrice care dau direcţii relativ bine   definite   de   caracterizare.   În   cadrul   acestor   

direcţii   se   fac   estimările   privind supradotarea prin pachete comportamentale specifice 

categoriei "înzestrare". Identificarea nivelului de dotare intelectuală este un proces extrem 

de complex şi nici o taxonomie nu acoperă integral caracteristice ce trebuie identificate. 

Din acest motiv există diferite abordări ce consideră diferite aspecte ale supradotării, însă 

nici o teorie actuală nu integrează toate cunoştinţele în acest domeniu. (IRSCA Gifted 

Education, Consortiului EDUGATE). 

1.6.4 Teoria Inteligențelor multiple 

Pe baza Teoriei inteligențelor multiple ale Dr. Howard Gardner, există cel puțin opt 

factori primari ai inteligenței în creierul uman. Aceste inteligențe variază în raport cu 

fiecare individ și includ: 
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- Lingvistică: foarte verbală, sensibilă la semantică, sintaxă, pronunție; îi place 

să citească și să scrie; îi place să învețe vocabular nou. 

- Musicală: ascultă, exprimă, compune și interpretează muzică în diverse 

moduri; simte muzica în contexte care nu sunt asociate cu muzica. 

- Matematică logică: capabila sa perceapa tipare, relatii, abstractiuni; îi plac 

puzzle-urile, manipulativele, colecțiile; experimente în moduri controlate, 

ordonate. 

- Spațială: recreează vizualul fără referință fizică; îi place să construiască 

lucrurile, să deseneze; capabil să rezolve problema prin vizualizarea 

produsului. 

- Corporal-kinestezică: se exprimă prin utilizarea conștientă a corpului; adept 

al exprimării fizice atât cu control motor mare și fin; capabil să facă o secvență 

complexă de mișcări. 

- Interpersonală: capacitate instinctivă de a sesiza stări emoționale ale altora; 

extrem de interactiv, influent și capabil să-i manipuleze pe ceilalți; ia adesea 

roluri de conducere. 

- Intrapersonală: capabil să discrimineze propriile sentimente; individualist, 

independent, de obicei sigur de sine; introspectiv. 

- Naturalistă: fascinația pentru varietatea imensă a speciilor de animale și 

plante din lume și talentul de a le atribui unei taxonomii noi sau consacrate. 
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1.7 Moduri de a identifica elevii supradotați 

 

Istoria ne-a arătat şi dovedit că au existat, există şi sunt sigur că vor mai exista oameni 

supradotaţi, dar, din nefericire, o bună parte dintre aceştia sunt recunoscuţi cu o mare 

întârziere, uneori doar post mortem, exemplu: Mozart, Vivaldi, Van Gogh, Da Vinci, 

Michelangelo, Gauss, Eminescu. Exemple de personalități care au reușit nu datorită 

sistemelor de învățământ: 

✓ Einstein a vorbit la patru ani și a citit la șapte ani; 

✓ Isaac Newton a luat note slabe în școala primară; 

✓ Când Edison era copil, profesorii lui i-au spus că este prea prost ca să învețe ceva; 

✓ Un editor de ziar l-a concediat pe Walt Disney pentru că nu avea destule idei; 

✓ Profesorul de muzică al lui Caruso i-a spus că nu poate cânta, deoarece nu are 

pic de voce; 

✓ Lev Tolstoi a fost dat afară din facultate; 

✓ Luis Pasteur a fost considerat mediocru la chimie când a terminat Royal College; 

✓ Winston Churchill a rămas repetent în clasa a șasea. 

 

1.7.1 Privire istorică de ansamblu  

 

Inteligența strălucitoare este rară, iar abilitățile umane de a o identifica sunt destul 

de limitate. De cele mai multe ori nu suntem în măsură să o recunoaștem și, dacă o 

facem, nu știm cum să o abordăm. Suntem fascinați de strălucirea geniului uman, dar 

până la recunoașterea lui trebuie să urmăm o cale dificilă, plină de obstacole. Este, poate, 

mai ușor de identificat talente care fac performanțe în domenii precum: artă, muzică, 

sport. Aceste categorii beneficiază de centre speciale, dar preocupările sunt reduse 

pentru restul copiilor supradotați, deși 80% din toate descoperirile și inovațiile științifice 

se datorează copiilor supradotați și creativi. 

În România, preocupările pentru domeniul talentelor intelectuale s-au dezvoltat 

mai ales după 1900, când miturile și prejudecățile cu privire la superioritatea rasei albe 

au fost puse deoparte de cercetările și studiile din această zonă. Rezultatele au relevat 

aspecte privind superioritatea intelectuală în toate rasele umane, distribuite în mod egal 
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pentru fiecare gen. Desigur, supradotarea are caracteristici proprii, legate de cultură și 

tradiție. 

Din păcate, după al doilea război mondial și schimbările politice care au avut loc 

ca urmare a acestuia, observăm un interes mai scăzut pentru subiectul supradotării, 

considerat de natură elitistă, promovând inegalitatea socială. 

În zilele noastre, în Europa de Vest și SUA, preocupările pentru psihopedagogia 

supradotării sunt numeroase, iar în România interesul pentru acest domeniu a crescut 

după anii 90. De atunci, s-au încercat să se includă categoria persoanelor supradotate în 

obiectul de studiu al psihopedagogiei speciale, ținând cont de profilul lor psihologic 

special. De fapt, în țări precum Spania și SUA, afirmația necesităților educaționale 

speciale include explicit categoria copiilor supradotați în legislația educației speciale 

integrate. 

Daruirea este un subiect delicat și interesant, dar încă prea puțin explorat de istoria 

psihopedagogiei, datorită neincluderii copiilor supradotați în categoria persoanelor cu 

nevoi speciale de mult timp. Astăzi, este mai mult decât evident că acești copii ar trebui 

să beneficieze de programe speciale de pregătire, adaptate potențialului lor ridicat, la 

profilul lor psihologic. Fără aceste facilități nu pot atinge performanțe superioare. 

După unii autori, utilitatea cercetării și educației celor supradotați poate fi analizată 

pe baza acestor trei aspecte: definiții, ideologii și ipoteze care permit clasificarea a șase 

probleme cu privire la programele de identificare și educare pentru cei supradotați după 

orientarea lor: 

- nivelul de superioritate sau performanță superioară și atribuirea unei etichete 

de copil supradotat; 

- tipuri de supradotare; 

- modul în care se manifestă supradotarea în diferite medii culturale; 

- originea supradotării; 

- procedurile de screening ale supradotatului; 

- eficiența programelor educaționale. 

Orice încercare de a identifica și de a instrui supradotarea într-o manieră 

diferențiată este îmbunătățită dacă cei implicați sunt conștienți de faptul că în planificarea 

și aplicarea programelor prevalează aspectele legate de ideologie, evidenta empirică sau 

dacă sunt concentrate doar pe definiții. Toate strategiile de formare concepute pentru 

copiii supradotați, capabili de performanțe superioare (accelerare, îmbogățire, grupare, 
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activități școlare, în afara activităților școlare), deși sunt atât de diferite atunci când se 

vizualizează componentele lor, stabilirea timpului de predare și învățare, prezentarea 

cunoștințelor, au câteva premise comune care se referă la: 

- natura intelectuală a supradotării; 

- caracteristicile afective ale supradotării; 

- obiective stabilite printr-un curriculum regulat; 

- capacitatea unui curriculum îmbogățit sau diferențiat pentru a îndeplini educația 

celor supradotați. 

Mulți autori dezvăluie în studiile lor importanța identificării timpurii a copiilor 

supradotați în încercarea de a-i ajuta să înțeleagă starea lor, să înțeleagă că ceea ce au 

nu este o greșeală a naturii, pentru a-i conștientiza că natura personalității lor nu are nimic 

ciudat și că nu ar trebui să se simtă rușinați de ceea ce sunt. Un al doilea argument ar fi 

încercarea autorilor de a-i ajuta să progreseze în ritmul lor în domeniile în care manifestă 

talentul lor, astfel încât să obțină performanțele de care sunt capabili și să devină 

adevărați creatori în domeniile lor de interes. Silverman, L.K. (1983), Terman, L. M. 

(1981). 

 

1.7.2 Bazele procesului de identificare 

 

De ce este atat de importanta identificarea supradotarii de cat mai timpuriu? 

Pentru că este o sansa enorma pentru un copil. Este de foarte mare ajutor 

identificarea supradotarii pentru ca copilul sa poata primi educatie la nivelul abilitatilor, 

precum si stimulente care sa-i dezvolte abilitatile. Pedagogia modernă este din ce în ce 

mai influenţată de cercetările de neuro-fiziologice recente ce dau rezultate remarcabile 

pentru optimizarea acţiunilor în favoarea  copiilor pentru a-şi dezvolta potenţialul. 

Conform acestor cercetări se poate stabili calitativ faptul că dezvoltarea creierului la copii 

se face în conformitate cu presiunea informaţională a mediului ambient care provoacă 

utilizarea selectivă a potenţialului cerebral.  

Importanţa identificării timpurii a supradotaţilor este primordială şi constă tocmai 

în faptul că majoritatea explicaţiilor despre diferenţele dintre potenţialitate şi situaţia   de   

supradotat îşi îndreaptă factorii familiari şi oportunităţile educative şi profesionale spre 

diferenţele substanţiale din mediile favorabile timpurii. Există diverse obstacole care pot 
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împiedica un specialist să identifice un copil cu aptitudini înalte, iar acesta să treacă 

neobservat: 

- datorită unor aşteptări stereotipe de randament ridicat, 

- false aşteptări, 

- lipsa motivaţiei din partea elevului pentru participarea la o educaţie standardizată, 

- încercarea de a nu-şi trăda înaltele abilităţi, neputinţele, 

- comportament inadecvat şi timiditate. 

Identificarea trebuie să fie: 

- pe întreaga perioadă a şcolarităţii 

- să folosească criterii multiple 

- să fie incluzivă 

- să fie dinamică şi continua 

- să fie corectă din punct de vedere cultural 

- să se asigure că toate directiile de supradotare şi ariile de talent sunt 

identificate 

- să recunoasca gradele de supradotare şi talent 

- să fie organizată şi legată de diferenţierea traseelor de educaţie 

- să fie deschisă pentru identificare precese şi să identifice toate stagiile de 

supradotare-să primească informaţii de la toţi cei implicaţi. 

Trăsăturile caracteristice apar de la vârste fragede. Nu toate trăsăturile sunt 

exclusive dar copii supradotaţi le posedă în cel mai înalt grad (Silverman 1993) 

 

Caracteristici intelectuale Caracteristici de personalitate 

Excepţionala abilitate în raţionare Reflexiv 

Curiozitate intelectuală Nevoia de a înţelege 

Viteza mare de învăţare Nevoia de stimulare mentală 

Uşurinţa în abstractizare Perfectionism 

Gândire complexă Nevoia de precizie şi logică 

Imaginaţie vie Excelent simţ al umorului 

Preocupări morale precoce Sensibilitate, empatie 

Pasiune pentru învăţare Intensitate 

Putere de concentrare Perseverenţa 

Gândire analitică Acută auto-stimulare 

Gândire divergentă/ creativitate    Non conformism 
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Puternic simţ al dreptăţii Contestarea autorităţii 

Capacitate de reflexie Tendinţa de introvertire 

 

Nu toate caracteristicile supradotaţilor sunt pozitive ci există şi trăsături negative 

dintre care enumerăm: 

- încăpăţânarea 

- neparticiparea în activităţile clasei 

- lipsa de cooperare 

- cinism 

- neglijenţă şi dezorganizare 

- tendinţa de contestare a autorităţii 

- frustrări emoţionale 

- sunt distraţi 

- slab interes pentru detalii 

Potrivit unor specialiști (Benito, Yolanda, 2003), copiii preșcolari și elevii posedă 

anumite abilități sociale și cognitive ascunse, destul de dificil de identificat. Prin urmare, 

sunt necesare mai multe metodologii de integrare pentru a identifica copiii supradotați. 

Există copii înzestrați în fiecare tip de cultură, atât de gen, cât și de vârste diferite. Copiii 

supradotați își ascund uneori abilitățile și refuză să obțină scoruri mari la teste. Cel 

supradotat poate fi extrem de sensibil emoțional și, prin urmare, poate obține scoruri mici 

la teste. Metodologiile complexe de identificare sunt necesare și ar trebui să ia în 

considerare diverși factori, inclusiv cei academici, psihologici și cognitivi. Există un 

îndemn puternic de a găsi metode specifice de identificare a copiilor supradotați. Un 

sistem flexibil de identificare trebuie să conțină o multitudine de factori. O identificare 

riguroasă este necesară, dar este aceea de a oferi șanse egale de studiu copiilor 

supradotați, fără discriminare. Oportunitățile educaționale pentru copiii supradotați ar 

trebui să fie oferite în egală măsură băieților și fetelor. 

In concepţia lui Feldhusen, identificarea supradotaţilor se realizează prin 

parcurgerea a două etape: 

1. Screening-ul general se refera identificarea copiilor prin: 

a. surse formale care se bazeaza pe rezultatele obţinute la testele standardizate 

de inteligenţă sau de cunoştinţe; 
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b. surse informale care se intemeiază pe recomandările profesorilor, parinţilor sau 

pe propria nominalizare. 

2. Diferenţierea în profunzime se desfaşoară ulterior screening-ului şi constă într-

o examinare suplimentară pentru a se stabili nivelul de dezvoltare al abilităţilor vizate.  

Se pot urmării câteva etape: 

- Screening sau depistarea elevilor supradotaţi pe baza scalelor de apreciere 

(surse informale); 

- Nominalizări ale părinţilor, profesorilor sau chiar autonominalizări pe baza 

fişelor de nominalizare; 

- Evaluarea de către un grup de profesori experţi a produselor elevilor, produse 

sub formă de lucrări scrise, referate ştiinţifice teoretice sau experimentale, 

prezentări orale sau realizări artistice; 

- Evaluarea abilitatilor prin teste standardizate si etalonate; 

- Evaluarea nivelului de cunostinte la disciplinele scolare; 

- Cuantificarea rezultatelor obtinute la fazele 1-5; 

1. Observația 

Prima etapă a lucrărilor de identificare este căutarea celor mai bune proceduri de 

selecție valabile. De obicei, alegerea depinde de programul educațional vizat, dar și de 

experiența celor implicați profesional. Un set de proceduri de identificare conține: teste 

de măsurare IQ, teste pentru abilități speciale, aprecieri ale profesorilor, un portofoliu de 

talente, observații, etc. Toate componentele pot fi examinate empiric din punct de vedere 

al coerenței interne, validității conținutului, testare-testare fidelitate și validitate empirică. 

Cercetările subliniază aspectele nevalide ale unui instrument de identificare (Rotaru, T., 

Ilu, P., 1997). Din acest motiv, procedurile de identificare depind de ipoteza legată de 

eticheta de „supradotat”. Prin urmare, în problemele legate de identificare, mai multe 

sensuri sunt atribuite diferitelor definiții, aspectele ideologice sau empirice fiind luate mai 

puțin în considerare. Această abordare clarifică elementele care reprezintă un interes 

central pentru o poziție sau alta față de educația diferențiată a celor supradotați care sunt 

ignorați sau neglijați. 

Identificarea copiilor supradotați sau talentați este o preocupare care a căpătat 

interes recent în rândul cercetătorilor. Identificarea în practică poate fi făcută prin 

studierea unor tipuri de copii supradotați, diferite modele de personalitate care variază 

din punct de vedere cognitiv, bazat pe abilități și emoțional. Cu cât este mai mare 
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supradotarea, cu atât copiii sunt mai asimetrici și, prin urmare, diferențele sunt 

substanțiale. Copiii supradotați, în special la o vârstă fragedă par să posede abilități de 

atenție și observație, iar nivelul de atenție și concentrare evoluează prin metoda de 

observare. Cu toate acestea, identificarea ar trebui să conțină mai multe proceduri, 

instrumente și metode diverse: observații, chestionare, liste, teste standard, întâlniri cu 

părinții, copiii și profesorii, etc. Observațiile trebuie selectate în funcție de calitățile 

științifice, obiectivitatea, fidelitatea și validitatea, totul bazat pe pe grilele de observare. 

(Radu, I., Ionescu, M., 1987). Identificarea necesită o abordare multi-metodologică. 

Caracteristicile intelectuale și ale personalității sunt aspecte observabile prin 

cercetarea de teren, observarea directă și sistematică, fără interferențe exterioare. 

Putem clasifica evenimentele pe baza unor comportamente vizate după cum 

urmează: 

- comportamente non-verbale formate din informații furnizate de mișcări ale 

corpului, expresii faciale, gesturi; 

- comportamentele spațiale oferă informații despre reacțiile individului la anumite 

situații concrete, cum ar fi reacțiile de proximitate, legarea unui elev cu celălalt; 

- comportamentele extralinguistice includ aspecte ale particularităților individului 

în funcție de modularea vocii, tonul, timbrul, volumul etc .; 

- comportamentele lingvistice se referă la conținutul mesajului oral sau scris. 

Dacă aceste aspecte sunt respectate cu exactitate, ele ne vor furniza informații cu 

privire la anumite caracteristici intelectuale și bazate pe personalitate care vor fi 

înregistrate conform listei de verificare. Observațiile pot fi făcute pe grupuri de subiecți, 

în timpul unui semestru școlar. Timpul atribuit observației (F. C. Dane, 1990, apud, Boco 

M., 2005) va fi timpul alocat activităților formale și nonformale. Nu toate caracteristicile 

copiilor supradotați sunt pozitive, există și caracteristici negative. Trebuie să identificăm 

aceste caracteristici prea pe baza metodei de observare și le putem înregistra în fișele 

noastre de observație. Observațiile vor fi clasificate în patru componente: non-verbale, 

spațiale, lingvistice și lingvistice: 

- încăpățânare; 

- tendința de a contesta autoritatea; 

- neparticiparea la activități de clasă; 

- lipsa de cooperare; 

- cinism; 
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- neglijență și dezorganizare; 

- frustrări emoționale; 

- uituceală; 

- interes slab pentru detalii. 

Evenimentele observate vor fi înregistrate sistematic în fișe de observație 

individuale aparținând fiecărui individ. 

2. Testări 

Testele vor respecta câteva reglementări. În primul rând, vom folosi teste 

standardizate care respectă normele de validitate, cum ar fi: un set standard de articole 

aplicate tuturor copiilor, reguli standard de aplicare și proceduri de evaluare. Respectarea 

acestor reguli ne permite să comparăm rezultatele individuale cu rezultatele grupului țintă, 

în cazul nostru, copii supradotați.  

Mai jos, vă prezentăm testele pe care le-am folosit în studiul nostru: 

- Domino 70 Test and Raven Progressive Matrices and Color RPM, care 

evidențiază corect factorul g (Spearman). Din punct de vedere conceptual și 

corelațional, rezultă o saturație puternică a factorului g, ca: 0,86- factor; 0,9 - k 

factor k (variație spațială perceptivă); 0,04 - n factor (numeric). 

- WISC V sau WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) - 

identificarea inteligenței verbale și logico-matematice 

- Scala de informații Stanford-Binet / Terman - Merill, Formular L-M 

- H.P. Test. Acest test este aplicabil pentru grupa de vârstă între 9 și 25 de ani, 

este format din 60 de itemi care conțin aspecte legate de inteligența 

matematică ca argument aritmetic, lingvistică și vocabular, logică prin 

realizarea analogiei, prin înțelegerea succesiunii, capacitate de focalizare, 

diferențiere între esențiale si inesential. 

- H.S.P.Q. Testul, conform manualului de testare, este aplicabil grupului de 

vârstă 12-18 ani și investighează 14 factori de personalitate care sunt în relație 

directă cu succesul / interesul pentru activitățile școlare și sportive, conducerea 

și ajustarea școlii. 

- Test Goodenough și Baumtest de Koch, Test de familie de Corman 

- Testul Woodworth —Mathews poate fi utilizat pentru a determina gradul de 

adaptabilitate școlară și socială a subiecților, precum și pentru a determina 

anumite aspecte diferențiante ale personalității lor. Acest test a fost 
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standardizat pe o populație normativă de peste 2000 de subiecți și este unul 

dintre cele mai frecvent utilizate chestionare de adaptare. Acesta urmărește să 

evidențieze dificultățile de adaptare în diferite domenii ale activității umane și 

să înțeleagă aspectele diferențiante ale adaptării unei persoane. 

- Holland Inventory, pentru investigarea intereselor profesionale 

- Considerăm utilă utilizarea testelor și demonstrațiilor sociometrice, deoarece 

acestea răspund la criteriile noastre de selecție. Ele ne oferă posibilitatea de a 

observa relațiile de grup, comportamentul copilului, precum și indici pentru a 

dezvălui posibile aspecte hetero - cronice ale dezvoltării între condiții de 

inteligență și adaptare. 

3. Nominalizarea făcută de părinți 

Considerăm că la vârste fragede părinții sau tutorii legali sunt primii care cunosc 

nivelul de dezvoltare al copiilor și constată aspecte specifice care îi diferențiază pe copii. 

Ei sunt primii care observă aspecte diferite de cele manifestate în clasă. Acasă, copiii au 

un comportament diferit, motivațiile sunt diferite, interesele sunt diferite, atitudinea diferă 

într-un mediu sigur ca cel de acasă și, prin urmare, pot fi observate cu ușurință abilități 

speciale. Astfel, ne vom baza pe datele furnizate de părinți în cadrul procesului de 

identificare. Aceste date au fost colectate în interviuri care conțin întrebări relevante 

privind dezvoltarea excepțională a copiilor în diferite direcții, cum ar fi: 

- abilități de lectură precoce; 

- abilități lingvistice speciale; 

- gândire avansată; 

- curiozitate intelectuala. 

Aceste aspecte pot fi sau nu relevante în procesul de identificare a unui copil 

supradotat, deoarece părinții au tendința de a fi subiectivi și lipsesc realism atunci când 

compară performanțele copilului cu performanțele celorlalți copii. Prin urmare, am legat 

fiecare element - de către părinte sau profesor - cu copilul / elevul evaluat care încearcă 

să identifice intensitatea, frecvența și gradul de adecvare a caracteristicilor pe baza scării 

de identificare. 

4. Nominalizarea făcută de profesori 

Această metodă reprezintă o modalitate acceptată de a identifica copiii supradotați 

de toate vârstele. Se concentrează pe observarea comportamentului și a caracteristicilor 

tipice copiilor de o anumită vârstă. Profesorul observă copilul în diferite state în timp ce 
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se află la școală. Profesorul folosește diverse mijloace de observare minuțioasă, cum ar 

fi: observații spontane, observații sistematice înregistrate în listele de verificare, analiza 

și studiul rezultatelor școlare, a portofoliilor școlare. Aspecte deosebite observate prin 

intermediul acestei metode pot confirma prezența unui copil supradotat în rândul altor 

copii. Lista de verificare a profesorului trebuie să conțină următoarele direcții de 

identificare: 

- caracteristici excepționale de învățare; 

- motivație puternică; 

- conducere; 

- gândire extrem de creativă; 

- dornic de cunoaștere și informație; 

- constanța acestor abilități; 

- autodeterminare. 

Pentru a deține informații cât mai reale, vom folosi articole de identificare cu mai 

mulți factori. Observațiile profesorilor se vor face pe baza acestor elemente. Un copil care 

posedă toate aceste caracteristici este considerat un copil supradotat și ar trebui să fie 

pus sub o observație atentă. 

5. Analiza rezultatelor școlare 

Procedura analizei rezultatelor poate fi sau nu relevantă în încercarea de a 

identifica copii supradotați. Specialiștii susțin că, de cele mai multe ori, rezultatele școlare 

nu reflectă pe deplin abilitățile excepționale ale copiilor supradotați, cu toate acestea, este 

bine să nu renunți la aceste proceduri, dacă este utilizat cu precauție. Rezultatele școlare 

pot fi analizate în ansamblu sau fiecare subiect școlar separat. 

6. Nominalizările făcute de colegii de clasă 

În prima etapă de identificare (screening) a copiilor cu abilități ridicate, sunt folosiți 

profesori, părinți, proceduri de nominalizare a colegilor de clasă, chiar și auto-

nominalizare. Nominalizările făcute de colegii de clasă sunt viabile datorită faptului că 

copiii au un spirit dezvoltat de dreptate și onestitate, de aceea observațiile lor sunt 

considerate corecte și relevante. Una dintre cele mai apreciate proceduri de nominalizare 

a colegilor de clasă este Tracking Talents, proiectată de profesorul canadian Franțoys 

Gagne. Chestionarul prezintă 42 de prototipuri psiho-comportamentale, grupate în 9 

categorii de abilități (abilități intelectuale, creative, socio-afective, fizice, academice, 

abilități tehnice, abilități artistice, abilități interpersonale, realizări inferioare / succes). 
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Colegii de clasă trebuie să completeze chestionarul, nominalizând patru colegi de clasă, 

în ordinea preferințelor pe care le consideră cele mai potrivite pentru poziția descrisă de 

prototip. 

 

1.8 Profiluri de copii supradotați 

 

(GIFTED CHILD QUARTERLY, Vol. 32, No. 2, 1988 George T. Betts, Maureen 

Neihart, North Colorado University, USA) 

1.8.1 TIP I - CÂȘTIGĂTORUL (The Successful) 

Peste 90% dintre elevii supradotați identificați în școală și integrați în programe 

speciale sunt de tipul 1. Copiii care au demonstrat comportamente, sentimente și nevoi 

clasificate ca tip 1 au învățat cum funcționează sistemul; i-au ascultat pe profesori și pe 

părinți. După ce au descoperit ce este acceptabil acasă și la școală, au început să se 

comporte corespunzător. Învață bine și sunt capabili să obțină scoruri mari la testele de 

cunoștințe / achiziție și teste de inteligență. Drept urmare, acestea sunt de obicei 

identificate pentru plasarea în programe pentru cei supradotați. Rareori au tulburări de 

comportament, deoarece au nevoie de multă aprobare din partea profesorilor, părinților 

și a altor adulți. Mulți se gândesc la acești copii că „vor face totul în felul lor”. De multe 

ori, însă, se plictisesc de școală și învață să folosească sistemul în așa fel încât să nu fie 

obligați să facă cel mai mic efort posibil. 

În loc să-și urmărească propriile obiective și obiective, ei tind să treacă prin 

schimbările impuse de traseul școlar, căutând structura și direcția profesorilor. Sunt 

dependenți de părinți și profesori. Nu reușesc să învețe atitudinile și abilitățile necesare 

autonomiei, dar dobândesc cunoștințe. Cu toate acestea, par să aibă o imagine de sine 

pozitivă, deoarece și-au afirmat achizițiile și realizările. Sunt plăcuți în grupul de prieteni 

și bineveniți în diverse grupuri sociale. Sunt dependenți de sistem, dar nu înțeleg că au 

unele deficiențe, deoarece feedback-ul pe care îl primesc de la adulți, mulțumit și cu 

performanțele academice ale copiilor lor, își consolidează comportamentul. Studiile 

longitudinale (Goertzel și Goertzel, 1962) au arătat că chiar și cei mai strălucitori copii din 

clasă pot deveni competenți, totuși lipsiți de imaginațieca adulți care nu și-au dezvoltat 

pe deplin potențialul ridicat. Se pare că acești copii și-au pierdut creativitatea și autonomia 

pe parcurs. Acești copii supradotați care vor evolua ulterior sub medie la facultate și în 
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viața lor profesională provin din acest grup. Le lipsesc abilitățile, obiceiurile și atitudinile 

necesare învățării pe tot parcursul vieții. Sunt bine adaptați societății, dar nu sunt pregătiți 

pentru provocările în continuă schimbare ale vieții. 

 

1.8.2 TIPUL II - PROVOCATORUL (The Challenger) 

Tipul II este un talent controversat. Multe sisteme școlare nu reușesc să identifice 

copiii de tipul II ca fiind înzestrați pentru programe speciale. Copilul de Tip II are de obicei 

o mare capacitate de creativitate și poate apărea fără tact, sarcastic sau obsedat de o 

idee. Adesea pune la îndoială autoritatea și îi poate provoca pe profesori în fața clasei. 

Nu respectă sistemul și nu a învățat să-l folosească în beneficiul său. Provocatorul 

primește puține recunoașteri, premii sau laude. Interacțiunile sale acasă sau la școală 

sunt adesea contradictorii. Acești copii se simt frustrați, deoarece sistemul școlar nu îi 

ajută să își afirme talentele și abilitățile. Se luptă cu propria lor stimă de sine. Se pot sau 

nu simți incluși / integrați în grup. Unii dintre ei își provoacă și prietenii și colegii, motiv 

pentru care nu sunt adesea acceptați în activități sau proiecte de grup. 

Pe de altă parte, unii au un simț al umorului și al creativității foarte apreciate de 

colegi. Cu toate acestea, spontaneitatea lor poate fi explozivă în clasă. În ciuda 

creativității și a spontaneității, copiii de tip II au adesea o imagine de sine scăzută. 

Acestea pot deveni o „categorie de risc” ca potențiali dependenți de droguri sau persoane 

cu un comportament delincvent, dacă nu sunt efectuate intervenții educaționale adecvate 

până la adolescență. Părinții adolescenților supradotați care abandonează școala (Tipul 

IV) susțin adesea că au avut un comportament de tip II în gimnaziu și liceu. Deși această 

corelație nu a fost validată empiric, implicațiile sale semnificative merită o considerație 

serioasă. 

 

1.8.3 TIPUL III – SUPRADOTATUL ASCUNS (The Underground) 

Copiii supradotați de tipul III sunt cunoscuți drept „subterani” (ascunși). De obicei, 

există fete în ultimii ani de gimnaziu sau în primii ani de liceu, dar și unii băieți pot dori 

să-și ascundă supradotarea. Dacă un băiat supradotat devine „ascuns”, acest lucru se 

întâmplă de obicei târziu în liceu și, de obicei, ca răspuns la presiunea de a participa la 

competiții sportive. În general, în Tipul III există fete supradotate care au o decădere 
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emoțională dramatică în timpul școlii medii (Kerr, 1985). Încep să-și nege talentul pe 

măsură ce se simt mai integrate într-un grup de vârstă care nu este supradotat. Elevi 

puternic motivați și puternic interesați de obiective academice sau creative devin rapid 

ascunși, într-o transformare aparent radicală, pierzând orice interes pentru ceea ce au 

urmărit anterior cu pasiune. 

Tipul III este deseori nesigur și neliniștit. Nevoia lui de schimbare este adesea în 

conflict cu așteptările părinților și ale profesorilor. Adesea, adulții reacționează în moduri 

care subliniază doar rezistența și negarea copiilor. Există tendința de a „împinge”, de a-i 

forța pe acești copii, de a insista să își continue programele educaționale, indiferent de 

felul în care se simt. Tipul III trebuie acceptat așa cum este. De asemenea, este important 

să nu fie lăsat să renunțe la toate proiectele sau cursurile avansate pe care le-au început, 

iar alternativele trebuie să fie explorate pentru a răspunde nevoilor lor de învățare pe 

măsură ce trec prin această perioadă de tranziție. Rezistența și provocările pot îndepărta 

acești adolescenți de la cei care îi pot ajuta să își îndeplinească nevoile și obiectivele pe 

termen lung. 

 

1.8.4 TIPUL IV - CEI CARE ABANDONEAZĂ, CARE SUNT ÎN EȘEC (The Dropouts) 

Tipul IV – cei care abandonează sunt supărați. Sunt supărați pe adulți și pe ei 

înșiși, deoarece sistemul nu a răspuns la nevoile lor de mai mulți ani și se simt respinși. 

Ei pot exprima această mânie prin depresie și introversiune, prin timiditate și rezervă, sau 

prin reacții impulsive și răspunsuri defensive. Frecvent, tipul IV are interese în afara 

curriculumului școlar obișnuit și nu găsește sprijin și afirmarea talentului și a intereselor 

în domeniile obișnuite. Școala pare irelevantă și adesea ostilă. Există elevi de liceu sau, 

mai rar, elevi de gimnaziu care vin la școală ocazional sau doar în anumite zile și, în 

esență, „abandonează emoțional și mental”, uneori chiar fizic. Adesea, tipul IV include 

elevi supradotați care sunt identificați foarte târziu sau deloc înainte de liceu. 

Acești copii sunt plini de amărăciune și resentimente ca urmare a sentimentului de 

respingere și neglijare, de izolare. Stima de sine este foarte scăzută și au nevoie de o 

relație de lucru foarte strânsă cu un adult pentru a avea încredere. Programele 

tradiționale nu sunt adecvate pe termen lung pentru tipul IV. În schimb, ei pot beneficia 

de consiliere individuală, iar consilierea familiei este, de asemenea, foarte importantă. 
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Testele de diagnostic sunt, de asemenea, necesare pentru a identifica domeniile de 

competență și zonele posibile de remediere. 

 

1.8.5 TIPUL V - TIPUL CU DOUĂ ETICHETE  (The Double-Labeled) 

Tipul V - se referă la copiii care au o formă de dizabilitate fizică sau emoțională 

sau care au tulburări de învățare. Majoritatea programelor pentru copiii supradotați nu îi 

identifică pe acești copii și, prin urmare, nu le pot oferi modalități personalizate și 

diferențiate de a răspunde nevoilor lor speciale. Din fericire, cercetarea privind 

identificarea eficientă a acestor copii este promițătoare și există încercări de a 

implementa programe alternative. Elevii de Tip V nu au adesea comportamente pe care 

școala le așteaptă de la cei supradotați. Este posibil să aibă o scriere urâtă, sau 

comportamente impulsive, explozive, care îngreunează îndeplinirea sarcinilor de muncă 

și adesea se simt deranjați, confuzi în legătură cu capacitatea lor de a îndeplini sarcinile 

școlare. Se confruntă cu simptome de stres, se simt descurajați, frustrați, fără speranță 

sau izolați. Aceștia își pot nega dificultățile tratând sarcinile de muncă ca fiind 

„plictisitoare” sau „stupide”. 

Își pot folosi simțul umorului pentru a-și consolida respectul de sine. Aceștia au o 

nevoie urgentă de a evita eșecurile și sunt nemulțumiți că nu pot atinge propriile așteptări. 

Ele pot deveni foarte tehnice și intelectualizate ca o compensație pentru sentimentul de 

inadecvare. Adesea sunt neliniștiți și criticați și reacționează încăpățânat la critici. De 

obicei, acești elevi sunt, de asemenea, ignorați, deoarece sunt percepuți doar ca 

deficienți sau care necesită ajutor de recuperare. Sistemul școlar tinde să se concentreze 

numai pe slăbiciunile lor și nu reușește să-și dezvolte și să le încurajeze supradotarea 

sau talentul. 

 

1.8.6 TIPUL VI - ELEVUL AUTONOM (The Autonomous Learner) 

Tipul VI al copiilor supradotați este reprezentat de cei care învață independent. 

Puțini copii supradotați demonstrează acest stil la o vârstă foarte fragedă, dar părinții pot 

vedea dovezi ale acestui stil acasă. La fel ca tipul I, acești elevi învață să lucreze eficient 

în cadrul sistemului școlar. Dar, spre deosebire de tipul I, învățând să depună cât mai 

puțin efort posibil, tipul VI învață să folosească sistemul pentru a crea noi oportunități. Nu 
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funcționează pentru sistem, ci face ca sistemul să funcționeze pentru ei. Tipul VI are o 

imagine de sine puternică și pozitivă, deoarece nevoile sale au fost atinse. Au succes și 

primesc atenția și ajutorul necesar atât pentru realizările lor, cât și pentru cine sunt. Sunt 

respectați de adulți și colegi și sunt adesea lideri în acțiunea școlară sau comunitară. 

Elevii de Tipul VI sunt independenți și autodeclarați. 

Se simt în siguranță atunci când își proiectează propriile obiective educaționale și 

personale. Sunt acceptați așa cum sunt și sunt capabili să își asume riscuri. Un aspect 

important al tipului VI este simțul puternic al forței personale. Ei înțeleg că pot face 

schimbări în propriile vieți și nu se așteaptă ca alții să facă schimbări pentru ei înșiși. Ei 

sunt capabili să-și exprime sentimentele, obiectivele și nevoile în mod liber și adecvat. 
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CAPITOLUL II. METODOLOGII ȘI STRATEGII DE INTERVENȚIE LA NIVELUL 

ȘCOLILOR AL ONG-URILOR ÎN ACTIVITĂȚILE PE CARE LE DESFĂȘOARĂ CU 

ACEȘTI ELEVI PENTRU A-I AJUTA SĂ ÎȘI DEZVOLTE PROPRIUL POTENȚIAL. 

REZUMATE ALE LUCRĂRILOR DE CERCETARE REALIZATE CA PARTE A 

PROIECTULUI (DESCRIERE ȘI CONCLUZII) 

 

2.1 Copiii supradotaţi şi rolul şcolii în stimularea acestora 

 

Capacităţile acestor copii se deteriorează de-a lungul anilor dacă nu sunt 

antrenate. Aceşti copii se simt uneori inferiori faţă de ceilalţi colegi, îşi percep propriile 

abilităţi ca pe ceva negativ, ca pe o povară. Aşa pot apărea şi fenomene de subestimare, 

pentru că sunt respinşi din cauza abilităţilor lor, se simt vinovaţi de acest lucru, de aceea 

încearcă să-şi ascundă capacităţile, refuzând să-şi facă temele sau realizându-le în mare 

grabă, fără prea mare atenţie.  Acest lucru le provoacă deziluzie ca răspuns la 

curiozitatea lor şi le arată că munca şcolară nu merită efort (astfel devenind, poate cu 

abilități înalte subrealizaţi). În acest sens, şcoala contribuie la formarea inhibiţiilor 

intelectuale. 

Datorită dezvoltării deosebite a funcţiilor lor cognitive, capacităţii lor de a înţelege 

şi problemele adulţilor, maturizării rapide a gândirii, cât şi conştiinţa că sunt diferiţi de 

ceilalţi, duce adesea la perfecţionism, autocriticism, izolare socială. Sensibilitatea mărită 

faţă de lumea înconjurătoare şi preocupările profund legate de moralitate şi justiţie sunt 

o consecinţă a sentimentului inadaptării sociale, a creşterii conflictelor interne, a lipsei de 

înţelegere din partea altora asupra capacităţilor şi abilităţilor copiilor cu abilități înalte. 

Încercând să rezumăm ceea ce am afirmat până acum, devin acum evidente cele 

3 mari modalităţi psiho-comportamentale specifice copiilor şi tinerilor cu abilități înalte, 

efecte directe ale heterocroniei dezvoltării, descrise de Wallace (citat în Creţu, C., 1997): 

- sentimentul de a fi diferit de colegii de vârstă, prin ideile dintr-un domeniu 

oarecare, prin interesele dezvoltate mai profund, mai variat, mai expresiv; 

- povara înaltei senzitivităţi (“copiii cu abilități înalte au probleme de supravieţuire 

în plus, tocmai pentru că sunt excepţionali”)  

- devansarea nivelurilor mentale de vârstă, intelectualitatea prematură nu sunt 

însoţite de aceeaşi precocitate emoţională şi fiziologică;  
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- aptitudine excepţională pentru învăţare: ritmul rapid de învăţare şcolară şi socială 

face din copilul supradotat intelectual un candidat sigur la experienţa pluriformă a 

plictiselii, care conduce la o involuţie faţă de posibilităţile personale, dacă nu sunt oferiţi 

stimuli cognitive şi afectivi compensatori.  

Desigur că inteligenţa ridicată specifică cu abilități înaltelor antrenează în acelaşi 

timp şi celelalte paliere ale dezvoltării psihice, şi totodată, aceasta se constituie în 

mecanisme compensatorii ce vizează aspectele interacţiunii sociale, însă, cu toate 

acestea, cu abilități înaltei sunt mai frecvent expuşi riscurilor de inadaptare socială şi 

şcolară, atât din cauza factorilor ce ţin de propriile personalităţi, cât şi din cauza 

presiunilor, venite din mediul extern, la care sunt supuşi. 

În dezvoltarea talentului copilului supradotat sunt decisive sprijinul părinţilor, cât şi 

cel al profesorilor. Observaţiile empirice şi studiile de caz sugerează că trebuie să 

examinăm atitudinile părinţilor în educaţia şi dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă. 

Dezvoltarea capacităţilor ştiinţifice depinde în primul rând de: 

- determinările individuale, 

- potenţialul intelectual, 

- creativitate, 

- motivaţia intrinsecă, 

- curiozitatea cognitivă, 

- preocupările pentru un domeniu specific. 

Rolul școlii în stimularea copiilor supradotați: 

- Identificarea elevilor supradotați și consilierea părinților pentru evaluarea 

acestora; 

- Asistare şi consiliere pentru procesele de proiectare, educaţie şi formare; 

- Profesionalizarea personalului didactic şi auxiliar:  

✓ administratori de program,  

✓ profesori,  

✓ consilieri, prin lansarea unor programe de tip postuniversitar/masterat; 

- Dezvoltarea profesională a personalului didactic prin utilizarea sistemului de 

credite profesionale transferabile; 

- Dezvoltarea sistemului de formare în sistem de învăţământ la distanţă; 

- Construcţia unor rute academice/programe curriculare specifice pentru „copiii   

/ elevii gifted”; 
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- Proiectarea şi dezvoltarea unor cercetări/investigaţii universitare asupra 

eficientizării suportului educativ pentru elevii şi elevii gifted; 

- Susţinerea de parteneriate în domeniul formării / cercetării avansate pentru 

elevii gifted.  

 

2.1.1 Rolul profesorului de consilier în relația cu elevii supradotați 

 

Copiii supradotați și talentați dovedesc abilități și performanțe ridicate în domenii 

academice specifice sau în domenii intelectuale, creative, artistice sau de conducere 

ridicate și au nevoie de programe și servicii speciale care nu sunt în mod normal furnizate 

de școala obișnuită și, în absența acestora, nu se pot dezvolta la maximul lor potențial; 

Deși au un potențial imens, se pot dezvolta pe deplin doar într-un sistem 

educațional specializat, deoarece, fiind mult mai avansați intelectual, pot învăța foarte 

mult și foarte repede, studiază problemele profund și în toată complexitatea lor, depășind 

cu ușurință colegii. de aceeași vârstă care învață programele școlare, care este prevăzut 

pentru un nivel mediu în sistemul de învățământ obișnuit; 

 

RECOMANDĂRI PENTRU PROFESORI 

Elevii supradotați dezvoltă abilități și atitudini care indică o minte deschisă, 

obiectivitate și imparțialitate. Ei sunt genul de copii care utilizează în mod normal 

metacogniția, analizându-și propriul proces de gândire. 

Un copil talentat: 

- pune întrebări formulate în mod clar și precis; 

- strânge și evaluează informațiile relevante folosind abstractizări pentru 

interpretarea acestora; 

- ajunge la concluzii și soluții bine gândite, testându-le conform criteriilor și 

standardelor relevante; 

- gândește deschis și nu conform unei doctrine, recunoscând și evaluându-și 

propriile presupuneri, implicații și consecințe; 

- comunică eficient cu ceilalți, construind soluții pentru diverse probleme; 
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- sprijinul părinților și al profesorilor este foarte important pentru dezvoltarea unui 

copil supradotat; 

- este necesară o educație creativă, ca factor de dezvoltare a relațiilor sociale și 

interpersonale; 

- copiii supradotați au nevoie de materiale pentru învățare și instrumente pentru 

cunoștințe individuale și generale. 

RELAȚIA ELEV-ELEV ȘI PROFESOR-ELEV 

Este necesar să respectăm un cod de etică a comunicării, după cum urmează: 

- Când vă prezentați propriile idei către alte persoane, fiți deschiși la punctele 

slabe ale propriului sistem și recunoscători pentru intervențiile corective; 

- Când ascultați ideile altcuiva, vedeți-le în lumina cea mai favorabilă; 

- Analizați ideile și persoanele care le prezintă, iar relația lor cu acestea nu ar 

trebui să vă strice imparțialitatea; 

- Explorați calitățile și punctele slabe ale unei varietăți de idei fără a lua în 

considerare propriul dvs. sistem de valori și a le vedea din punct de vedere 

logic; 

- Nu uitați că gândirea critică nu înseamnă să distrugeți ideile altora, ci o 

modalitate de a căuta adevărul. 

PROFESORII AR TREBUIE SĂ: 

- Dezvolte și să mențină relații strânse pozitive cu elevii; 

- Interacționeze verbal cu ei cât mai mult posibil; 

- Adapteze programul la nevoile specifice ale elevilor; 

- Se concentreze pe abilități care stimulează creativitatea elevilor; 

- Să ofere contexte educaționale adecvate pentru studiu independent; 

- Să manifeste un comportament exemplar și autenticitate umană față de acești 

elevi. 
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2.2 Învățare diferențiată 

 

Aceşti copii necesită programe şi/sau servicii educative superioare celor care se 

găsesc, de regulă, în programa şcolară, în vederea realizǎrii contribuţiei lor faţǎ de sine 

şi faţǎ de societate. Este posibil ca aceşti copii capabili de realizări înalte să nu-şi fi 

demonstrat încă potenţialul printr-un randament înalt, de aceea este foarte importantǎ 

identificarea lor de cǎtre persoane calificte profesional.Este absolut necesar să fie luat în 

considerare conceptul de supradotare în toate formele sale de manifestare, pentru 

dezvoltarea unui sistem potrivit de servicii, pentru cea mai bună educare a elevilor cu 

potenţial variat şi multiplu. O alternativă pentru orientarea spre succes este definirea 

supradotării ca fiind o dezvoltare avansată în orice domeniu.  

Tannenbaum introduce conceptul de şansǎ - ea presupune întâlnirea copilului 

supradotat cu persoana care sǎ-l descopere şi sǎ-l orienteze. Toate aceste caracteristici 

sunt utilizate în educaţia copiilor înzestraţi, iar evaluarea progresului se face pe toate 

aceste direcţii Joseph Renzulli a cuprins toate aceste direcţii în formula simplǎ a celor trei 

cercuri, ce caracterizeazǎ:  

- inteligenţa,  

- creativitatea  

- atingerea ţelurilor propuse. 

Facilitarea trecerii lor de la o clasă la alta, la nivel superior, dacă au îndeplinit 

cel puțin cerințele nivelului anterior; realizarea de programe diferențiate pentru a permite 

avansarea mai rapidă a unora în aceeași unitate de timp; organizarea de clase speciale 

pe baza următoarelor criterii: nivelul coeficientului intelectual punctelor de interes ale 

proiectelor comune de aspirație sau niveluri de succes; organizarea de clase cu un 

program independent de cel al școlii, în afara timpului școlar comun. 

Accelerarea studiilor - este tehnica preferată de specialiști, dar puțin folosită 

datorită impactului negativ social și emoțional al trecerii rapide a etapelor tradiționale ale 

școlii. Îmbogățirea studiilor - oferirea de cunoștințe și activități speciale în cadrul claselor 

obișnuite. Majoritatea profesorilor care lucrează cu copii supradotați folosesc metoda de 

îmbogățire a cunoștințelor (peste 80%). Gruparea pe niveluri de îndemânare - elevi 

supradotați care rămân integrați în sau în afara orelor obișnuite, li se oferă programe de 

pregătire diferențiate într-o nouă reunificare temporară. 
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Modelul de îmbunătățire psihopedagogică și socială - se bazează pe studiul 

diferențelor în ceea ce privește dezvoltarea și caracteristicile copiilor supradotați, prin 

procese multiple, teste psihometrice, observație, interviuri, chestionare. Astfel se poate 

face o orientare și o intervenție asupra următorilor factori: 

- Cognitiv 

- Academic 

- Emoționali 

- Motivaţionali 

- Sociali 

 

2.2.1 Principiile elaborării unui curriculum diferențiat pentru elevii supradotați 

 

- Sa dezvolte potentialul intelectual si aptitudinile fiecaruia, în cel mai înalt grad 

posibil, stimulându-se interesul, spiritul de exploatare, prin conceperea de 

programe menite sa maximalizeze dezvoltarea potentialului lor superior;  

- Sa le dezvolte o "constiinta sociala", simtul responsabilitatii, calitati etice si morale;  

- Sa-i învete sa gândeasca independent;  

- Sa le stimuleze creativitatea;  

- Sa sensibilizeze lumea scolii si comunitatea pentru recunoasterea si aprecierea 

valorilor culturale si performantelor intelectuale;  

- Sa gaseasca noi continuturi si metode care sa poata fi aplicate si în învatamântul 

general.  

Alternative: 

- Conținut adaptat caracteristicilor psiho-comportamentale; 

- Organizarea conținutului în moduri interdisciplinare și transversale, modularizate 

și compactate; 

- Diferite moduri de a finaliza un curs, din perspectiva elevului (produsele activității); 

- Același curs realizat cu diferite mijloace didactice; 

- Timpi flexibili (individualizați) pentru finalizarea sarcinilor școlare; 

- Activarea complexității proceselor psihologice. 

-  
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2.2.2 Curriculum diferențiat pentru elevii supradotați 

 

Acest lucru se poate face pe 4 niveluri: 

1) Adaptarea conținutului 

Adaptarea conținutului la elevi cu abilități înalte trebuie să țină cont atât de 

cantitate (volum de cunoștințe), cât și de aspectul calitativ (accentul pe nivelurile 

funcționale ridicate ale fiecărui proces cognitiv, adaptarea la viteza și stilul de învățare și 

conexiunile interdisciplinare). 

Sugestii didactice: 

- Permiteți-le elevilor să aleagă singuri zonele de studiu și metodele de integrare 

și transformare a informațiilor. 

- Să promoveze un studiu independent, autodirijat și aprofundat 

- Încurajarea aplicării abilităților metodologice și de cercetare avansate. 

- Concentrați-vă pe sarcini care au mai mult de un rezultat corect posibil. 

- Oferiți-le elevilor oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile de leadership și de 

interacțiune de grup. 

- Permiteți discuții centrate pe elev, întrebări socratice și învățare la seminar 

- Realizați modificări ale conținutului care vizează:  

* studiu aprofundat  

* îmbogățire  

* accelerare  

* abordări interdisciplinare etc. 

2) Adaptarea procesului 

Principalele procese psihice vizate de curriculum pentru elevi cu înaltă abilitare 

intelectuală sunt: 

- gândire critică și creativă; 

- învățare independentă (procese psihice implicate); 

- abilități de comunicare inter și intrapersonale (particularități și riscuri de integrare 

în microgrupuri); 

- procese afective (cu accent pe emoții, sentimente, pasiuni ridicate) 

Sugestii didactice: 

Se pot face modificări ale ofertei de procese: 

* învățarea prin descoperire și experiment 
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* activități în grupuri mici 

* cercetare și studiu independent  

* probleme cu răspunsul deschis etc. 

3) Mediu (atmosferă de lucru - fizică, psihologică, socială) 

Caracteristicile mediului psihologic corespunzător sunt: 

- Inter-stimulare prin încurajarea transferului de opinii, judecăți, observații, 

sugestii, experiență; 

- Încurajarea expresiei originale, a gândirii divergente, asumându-și riscul de a 

produce ceva nou; 

- Încurajarea învățării independente 

- Acceptați și respectați diferențele și asemănările dintre oameni; 

- Transparență și comunicare empatică; 

- Echilibru între comportamentul concurențial și cel cooperativ. 

Sugestii didactice: 

- Spațiul clasei ar trebui să faciliteze comunicarea elevului / profesorului / 

colegului de clasă, discuții deschise, activități în grupuri mici, activități care ar 

trebui să implice grupuri mari, cercetare și investigare independentă 

- Încurajarea cunoașterii sociale și de sine (ex .: recunoașterea și utilizarea 

propriilor abilități, concentrați-vă pe sine, apreciați asemănările și diferențele 

dintre el și ceilalți). 

- Încurajarea învățării autodirigite pentru a promova și dezvolta studii de 

cercetare independente. 

- Încurajarea unui mediu tolerant și cooperant care promovează o atitudine 

pozitivă față de provocările creative, activitatea de investigare și generarea de 

cunoștințe. 

- Creați o atmosferă care promovează deciziile luate în mod frecvent de elev și 

profesor pentru a planifica procesul de învățare și responsabilitatea comună 

pentru acest lucru. 

- Creați cadrul adecvat pentru o învățare la nivel înalt, prin extinderea activităților 

din clasă în lumea reală. 

- Oferiți acces la resurse și materiale adecvate nivelului de cunoștințe al 

studentului (bibliotecă, laborator IT, centru media, materiale complexe, 

stimulative, care acoperă o scară largă de niveluri și câmpuri) 
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2.3 Modalităţi de adaptare a curriculum-ului la trebuinţele de dezvoltare ale copiilor 

supradotaţi 

2.3.1 SOLUŢII STRUCTURALE: 

CLASE SEPARATE ÎN ŞCOLI OBIŞNUITE  

Avantaje: 

 - este mai puţin costisitoare şi mai simplu de organizat.  

 - elevii nu mai sunt complet izolaţi de colegii lor obişnuiţi, participand alături de 

aceştia la activităţile comune şi impărtăşind valorile generale ale şcolii.  

Dezavantaje: 

- resursele la care au acces elevii supradotaţi sunt de o cu totul altă calitate decat 

cele destinate elevilor obişnuiţi, ceea ce poate genera frustrare in randul acestora 

din urmă, precum şi reacţii de respingere la adresa celor etichetaţi ca fiind 

„superiori” lor.  

- accesul egal la resursele şcolii este discutabil, atunci cand se au în vedere 

costurile materiale, salarizarea personalului calificat, uzura şi orarul de alocare.  

- se poate chiar ridica problema discriminării in sistemul public de invăţămant, unii 

elevi beneficiind de condiţii mult mai bune de invăţare (şi deci de şanse mai mari 

de reuşită in viitor) decat ceilalţi, deşi fondurile provin de la bugetul de stat. 

 

 ACCELERAREA STUDIILOR 

Presupune parcurgerea conţinuturilor intr-un timp mai scurt, fie prin absolvirea 

rapidă a unui anumit interval de pregătire (de exemplu, comprimarea a doi ani şcolari intr-

unul), fie prin debut şcolar timpuriu (incepand de la 5 sau 6 ani, pentru clasa I). 

  Există şi diverse variante intermediare, ca de pildă sărirea unui an de studiu ori 

accelerarea parţială (la acea disciplină sau grup de discipline la care elevul excelează). 

O soluţie convenabilă o constituie sistemul de credite, care acordă o mai mare 

libertate elevilor in alegerea ritmului de invăţare care li se potriveşte (fără a neglija şi 

beneficiul psihologic al faptului că obţinerea creditelor 

Depinde doar de efortul elevului, in timp ce acordarea notelor rămane o 

prerogativă a profesorului). 

 



TRANSFORMERS SCHOOL – GIFTED STUDENTS/HAPPY CHILDREN 

47 | P a g e  

 

Avantaje: 

- valorificarea zonei proximei dezvoltări (reducerea decalajului dintre potenţialul 

de invăţare al elevului şi nivelul la care se desfăşoară instruirea) 

- diminuarea numărului de repetiţii şi recapitulări necesare insuşirii 

corespunzătoare a cunoştinţelor şi deprinderilor, eliminarea „timpilor morţi” 

- stimularea motivaţiei pentru cunoaştere şi pentru comunicarea cu colegi care 

au aceleaşi preocupări academic  

- scurtarea perioadei petrecute in sistemul de invăţămant. 

Dezavantaje: 

- amplificarea izolării de copiii de aceeaşi varstă (care nu impărtăşesc aceleaşi 

gusturi, interese şi opinii) 

- suprasolicitarea psihică generată de cerinţele inalte ale profesorilor 

- imaturitate fizică, emoţională, social (in comparaţie cu noii colegi de clasă) 

- scăderea intereselor legate de petrecerea timpului liber 

- reducerea timpului necesar fixării şi consolidării cunoştinţelor şi deprinderilor 

deja invăţate.  

OBS!!! In practică, aceste dezavantaje impietează cu adevărat asupra progresului 

şcolar doar in cazul elevilor identificaţi greşit ca fiind supradotaţi (cazurile fals pozitive). 

 

ŞCOLARIZAREA LA DOMICILIU  

Reprezintă o abordare radicală a instruirii diferenţiate a supradotaţilor şi, intr-un 

fel, o continuare a unei practici educaţionale istorice. 

  Motivul principal este cel al lipsei de fonduri necesare instruirii copiilor dotaţi 

superior in sistemul public de invăţămant şi transferarea costurilor in contul familiei. 

Evident, o astfel de soluţie este accesibilă acelor familii cu venituri consistente, insă sunt 

şi forme in care anumite servicii educaţionale pot fi accesate gratuit sau la tarife 

subvenţionate. 
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2.3.2 SOLUŢII FUNCŢIONALE 

GRUPAREA 

 Există mai multe modalităţi de grupare a elevilor supradotaţi şi talentaţi: 

 1. Grupare in funcţie de aptitudini similare; 

 2. Grupare pe discipline (doar la acele materii la care elevul obţine performanţe 

deosebite); 

 3. Grupare temporară (de la o oră la o jumătate de zi şcolară) a elevilor supradotaţi 

din aceeaşi şcoală in cadrul unui program de stimulare educaţională  

 4. Grupare în sistem de mentorat, ceea ce inseamnă că un profesor calificat se 

ocupă de un grup restrans de elevi supradotaţi (5-6); 

 5. Formare de mici grupe de studiu in cadrul unei clase obişnuite (ceea ce 

presupune prezenţa mai multor copii cu supradotare asemănătoare in aceeaşi clasă); 

 6. Grupare interclase (în care elevi de la mai multe clase sunt selectaţi să urmeze 

o programă şcolară comună). 

ÎMBOGĂŢIREA  

Elevii supradotaţi răman in clasele in care au fost inscrişi, insă li se oferă cursuri 

speciale de aprofundare a cunoştinţelor şi deprinderilor la acele materii la care dovedesc 

aptitudini inalte.  

Aprofundarea poate consta fie in furnizarea de informaţii suplimentare, fie in 

aplicarea celor deja invăţate in contexte problematice din ce in ce mai dificile.  

Cei care promovează procedeele de imbogăţire pun accentul pe stimularea 

creativităţii, a transferului de cunoştinţe şi deprinderi, a spiritului de competiţie şi a 

interesului pentru situaţii-problemă noi.  

Există o multitudine de programe de imbogăţire a conţinuturilor educaţionale.  

În esenţă, ele se bazează pe pe 3 categorii de activităţi instructiv-educative: 

Tipul I este proiectat să ofere elevilor o paletă variată de subiecte de dezbatere, 

ocupaţii, discipline, hobby-uri, persoane, locuri şi evenimente ce nu apar in mod obişnuit 

in programa de invăţămant. 

De regulă se recurge la excursii tematice, discuţii cu invitaţi avand profesii 

deosebite şi istorii personale remarcabile, prezentări şi proiecţii de materiale 
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demonstrative etc. Evident, activităţile proiectate depind de interesele şi preferinţele 

manifestate de elev in cadrul primei categorii de activităţi de imbogăţire. 

Tipul II solicită folosirea de materiale didactice şi metode concepute astfel incat 

să stimuleze dezvoltarea gandirii şi a afectivităţii. Activităţile tipice au ca punct central: 

exersarea gandirii creative şi a capacităţii de a rezolva problem 

exersarea gandirii critice şi a proceselor afective 

formarea de deprinderi referitoare la tehnici de invăţare 

utilizarea corespunzătoare a materialelor de referinţă de nivel superior. In fine, se 

pune 

formarea deprinderilor de comunicare verbal-orală, scrisă şi vizuală.  

Tipul III se adresează elevilor care denotă interes in aprofundarea unui domeniu 

specific preferat şi care vor să dedice timp necesar insuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor 

cerute. Elevii işi asumă un rol activ in dobandirea acestora. 

 

2.4 Consilierea părinților și profesorilor copiilor supradotați 

 

Trebuie subliniat că, asistenţa psihopedagogică a copiilor şi tinerilor superior dotaţi 

şi talentaţi nu este un moft şi nici un act de bravură sau de caritate, ci o necesitate socială, 

un imperativ al momentului, impus de competiţia pentru stimularea, crearea şi 

valorificarea competenţelor umane la nivel naţional şi internaţional. 

Consilierul şcolar va avea intervenţii:  

- asupra copiilor,  

- asupra părinţilor  

- şi profesorilor.  

Nevoia de consiliere este pe: 

- dimensiunile de dezvoltare și optimizare a personalităţii,  

- pentru stimularea creativităţii,  

- pe creşterea încrederii în forţele proprii, 

- asupra dezvoltării și armonizării copilului și valorificării performanţelor 

acestuia,  

- consilierii pentru orientarea şcolară și profesională a elevilor supradotați. 

Scopurile urmărite în consilierea copiilor superior dotaţi: 



TRANSFORMERS SCHOOL – GIFTED STUDENTS/HAPPY CHILDREN 

50 | P a g e  

 

- sprijinirea autenticităţii valorilor şi idealurilor; 

- dezvoltarea creativităţii; 

- dezvoltarea autonomiei, a integritatii si a responsabilitatii formarea unor 

comportamente civice; 

- formarea unui nivel înalt de dezvoltare morală, a altruismului, a compasiunii; 

- încurajarea judecăţilor de reflecţie, a curajului moral; 

- dezvoltarea capacităţii de conştientizare globală a realităţii interne şi externe. 

Funcţiile consilierii psihopedagogice care se realizează în unitățile școlare, 

sunt următoarele (adaptare Colagelo):  

- depăşirea frustrării elevilor supradotați apărută atunci când li se planifică timpul 

de alții, li se impune un anumit mod de abordare a problemelor, sau li se 

limitează activitățile la un singur tip de sarcini; 

- utilizarea de tehnici de consiliere centrate pe client în rezolvarea problemelor 

care apar în legătură cu aceşti elevi; 

- educarea celorlalţi pentru a înţelege că aceşti elevi au limite, că sunt predispuşi 

la epuizare sau suprasolicitare, în special de către părinţi sau profesori; 

- asistarea părinţilor şi profesorilor pentru a înţelege situaţiile speciale care apar 

datorită gradului sporit de implicare afectivă a acestor copii în activităţile pe 

care le fac;  

- dezvoltarea unor relaţii calde, apropiate de aceşti elevi; 

- sprijinirea afectivă a elevilor supradotaţi percepuţi de către şcoală ca pierzând 

timpul pe activităţi neimportante; 

- sprijinirea elevilor prin strategii didactice, pentru a aborda sarcini de învăţare 

avansate; 

- iniţierea acestor elevi în a-şi propune urmărirea unor finalităţi şi scopuri înalte. 
-  

 

2.4.1 Problematica elevilor supradotați 

 

▪ Elevii înalt dotaţi au deseori dificultăţi de relaţionare.  

▪ Ei vor să se integreze, dar în același timp știu că sunt diferiţi.  

▪ Pentru a fi acceptați de ceilalți, pot chiar pretinde că nu posedă cunoştinţe şi 

abilităţi care-i fac să fie deosebiţi de colegii lor.  
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▪ Alţi elevi se închid în sine şi preferă singurătatea. Astfel, copiii supradotați aleg să 

rămână în faţa computerului, sau să citească foarte mult.  

▪ Elevii de felul acesta resimt nevoia exacerbată de perfecţiune, sunt autoexigenţi, 

creându-și frustrări, tensiuni şi anxietăţi, care frecvent somatizează prin: dureri de 

stomac, dureri de cap.  

▪ Elevii supradotați sunt destul de greu acceptați într-un grup de covârstnici pentru 

că ei manifestă voință puternică, spirit autoritar; de aceea sunt destul de greu de 

integrat și adaptat.  

▪ Elevii supradotați se apără în aceste cazuri folosind sarcasmul pentru a-și expune 

punctul de vedere sau refuză să tolereze copiii cu inteligență scăzută sau sunt 

foarte critici la adresa celor din jur. 

O altă problemă este legată de nivelul performanţelor şcolare. Activitățile şcolare 

sunt foarte uşoare pentru cei mai mulți dintre ei şi fiind siguri de reuşită, neglijează studiul, 

devenind în anumite situaţii, elevi mediocri, chiar slabi. În multe cazuri, profesorii îi pot 

trata ca răuvoitori deoarece au păreri şi opinii diferite de ale lor.  

Astfel, încă de timpuriu, copiii supradotați își pot pierde interesul faţă de şcoală, 

simt că nu mai au nimic de învăţat şi în consecinţă, adoptă un comportament perturbator, 

lipsit de respect faţă de clasă şi profesori, fiind plictisiţi şi descurajaţi.  

Creierul copiilor supradotați consumă glucoză mult mai repede decât în mod 

normal. Dacă nivelul de zahăr din sânge scade prea repede, atunci aceste lucru poate 

determina: 

- schimbări de dispoziție bruște, inexplicabile; 

- judecata copiilor lasă de dorit în acele momente; 

- lipsa autocontrolului; 

- comportament impulsiv. 

În aceste condiții, acești copii necesită alimente bogate în proteine și zahăr pentru 

a evita aceste probleme sau pentru a redresa starea imediat. 

Copiii supradotaţi pot avea probleme de relaţionare cu părinţii, cu alţi membri ai 

familiei, cu colegii, cu profesorii etc.  

Unii părinţi resimt disconfort în raport cu modul diferit de a fi al copiilor lor. Alţi 

părinți pot fi supraprotectori sau exagerat de preocupaţi de capacităţile copiilor lor, făcând 

presiuni asupra copilului pentru obţinerea performanţelor („ tu TREBUIE să fii cel mai 

bun(ă)").  
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Din punct de vedere psiho-afectiv, copiii supradotați pot manifesta: 

- stări de anxietate, 

- insecuritate,  

- sentimente de izolare,  

- complexe datorate neîndemânării lor manuale sau fizice,  

- suferinţe pentru faptul că au alte preocupări decât colegii lor (nevoia de a citi 

mereu, nevoia de a fi singuri, nevoia de a se conduce singuri, nevoia de a se 

interesa de lucruri considerate neobișnuite de către covârstnici),  

- probleme de adaptare şcolară și social, 

- un decalaj între dezvoltarea intelectuală și cea emoțională, neștiind sau 

neputând să-și gestioneze trăirile emoționale. Sunt cazuri în care copiii au 

nevoie de consiliere individuală.  

Se poate observa la copiii supradotați dezvoltarea fenomenului de inhibiție 

intelectuală (subrealizare școlară) caracterizată de pierderea definitivă sau 

momentană a aptitudinilor intelectuale înalte.  

Cauzele subrealizării școlare: 

Cauzele de ordin intern pot fi: 

- imagine de sine deficitară, incorect formată; 

- stimă de sine scăzută și inconstantă; 

- motivație scăzută pentru anumite activități; 

- dereglări emoționale; 

- perseverență scăzută în anumite activități; 

- angajarea insuficientă în anumite sarcini; 

- dificultăți de relaționare. 

Cauzele de ordin extern por fi: 

- severitatea crescută a părinților; 

- așteptări exagerate ale părinților față de copilul supradotat; 

- respingerea copilului supradotat de către părinții săi; 

- valorificarea insuficientă a potențialului copilului supradotat; 

- tratarea nediferențiată a copilului supradotat de către profesori; 

- pregătirea insuficientă/necorespunzătoare a profesorilor pe problematica 

supradotării; 

- tratarea cu ostilitate a copilului supradotat;  
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- teama manifestată de cei care ocupă funcții că le-ar putea fi luat locul de 

persoanele supradotate. 

 

2.4.2 Strategii de intervenție în lucru cu profesorii  

 

Profesorii, în activitatea lor educațională se pot lovi de situații în care se pot simți 

concuraţi, chiar sfidaţi de copiii supradotați care, în anumite domenii, își pot depăși 

profesorii. 

Profilul profesorului pentru elevii supradotați: 

- receptiv și să accepte ideile elevilor 

- să ofere acestora posibilitatea de a face alegeri, 

- să-i încurajeze să facă critici constructive,  

- să-i asculte,  

- să utilizeze metode inovatoare referitoare la ceea ce trebuie făcut.  

- Să construiască oportunităţi pentru interacţiuni sociale şi exersarea relaţionării 

în timpul activităţilor zilnice,  

- trebuie să accepte că şi ei sunt oameni și pot greşi etc.  

- o siguranță intelectuală vizibilă,  

- o flexibilitate foarte mare,  

- un simț al umorului dezvoltat care să le permită să intre în contact cu elevii și 

să îi facă să se relaxeze în procesul de învățare,  

- o stăpânire de sine în momentul în care copilul îi lansează provocări la care 

face față cu greu sau în momentul în care nu știe răspunsul la întrebările care 

i se adresează,  

- să aibă plăcerea de a preda și de aînvăța tot timpul ceva nou de la alți oameni, 

din cărți sau din xperiențe noi și pline de înțelesuri. 

 Consilierii pot ajuta profesorii: 

- să recunoască diferitele categorii de supradotare,  

- problemele sociale și /sau emoţionale ale acestora,  

- probleme care vizează deprinderile de învăţare cât şi probleme familiale, 

- să-şi rezolve problemele „de interferenţă” de rol atunci cad apar în relația cu 

elevii supradotați. 
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2.5 Concluzii ale micro-cercetării desfășurate în cadrul proiectului cu privire la 

consilierea în cadrul grupurilor a elevilor supradotați 

 

 Copii supradotaţi nu constituie un grup omogen, deci nu se poate vorbi de un 

profil psihologic unic. Copii supradotaţi constituie un grup aparte care se diferenţiază prin 

caracteristici de personalitate, stil de învăţare, capacitate de memorare, mod de 

interacţionare cu oamenii, dovedind precocitate şi talent etc. 

 Supradotarea este o manifestare umană deosebită, cu multiple faţete,având ca 

element comun excepţionalitatea, şi se realizează prin combinarea fericită a unor 

capacităţi intelectuale şi aptitudini deosebite, cu anumite trăsături de personalitate în 

condiţiile unui mediu socio- familial, cultural şi educaţional favorizant. Aceşti copii 

necesită programe sau servicii educative superioare celor care se găsesc, de regulă în 

programa şcolară, fiind foarte importantă identificarea lor de către persoane calificate 

profesional. 

 Importanţa identificării timpurii a supradotaţilor este primordială, şi constă tocmai 

în faptul că aceasta trebuie făcută din mediul familial sau şcolar timpuriu. 

 Atât sprijinul cadrelor didactice, cât şi cel al părinţilor sunt decisive în dezvoltarea 

aptitudinilor şi talentului copiilor supradotaţi, existând totodată serioase obstacole care 

pot împiedica identificarea acestora, cum ar fi: falsele aşteptări, aşteptările stereotipe de 

randament ridicat, lipsa motivaţiei din partea elevului, timiditatea acestuia sau 

comportamentul inadecvat al părinţilor ori al cadrului didactic. 

 Observaţiile făcute, au conturat următoarele aspecte relevante: 

 - se remarcă o creştere a performanţelor şi o optimizare a adaptării şcolare a 

copiilor supradotaţi în cazul în care li se oferă posibilitatea de a lucra independenţi, fără 

o accentuare exagerată a muncii şi a competiţiei în grup. 

 - s-a constatat că uneori pot apare din partea profesorilor tendinţe de supra-

solicitare a acestei categorii de elevi, prin ignorarea caracteristicilor legate de vârstă, nivel 

de cunoştinţe etc. 

 - uneori, în cazul acesei categorii de copii se remarcă o tendinţă acută spre 

perfecţionism, lucru care determină o încărcătură sporită de stres şi epuizare mentală, 

lucru ce necesită strategii specifice de consiliere psihologică. 

 În aceast proiect ne-am propus validarea unui Grupul experienţial de 

dezvoltare a abilităților sociale și emoționale pentru elevii cu abilități înalte.  
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 Consilierea de grup are un potential puternic in tratarea sau tranzactionarea 

intereselor interpersonale. In acest tip de consiliere, elevii cu abilități înalte isi pot explora 

sentimentele, cum se simt ei cand se simt etichetati ca fiind supradotati, iar cel mai 

important este faptul ca pot vedea ce gandesc ceilalti tineri despre ei sau cum sunt 

perceputi in general.  

 Colangelo considera ca “grupul de consiliere este singura cale eficienta de 

comunicare intre cei talentati, deoarece ei isi impartasesc din experiente si isi definesc si 

explica perceptiile”. 

 Dezvoltarea umană este o „cursă cu obstacole” (I. Mitrofan, 2003) pe care copiii 

o încep parcurgând-o mai bine sau mai puţin bine şi, atunci când nu mai fac faţă 

obstacolelor, noi, adulţii (profesori, specialiști, părinți) trebuie să fim acolo să-i învăţăm 

cum se pot depăşi obstacolele, să-i ajutăm să crească, să se dezvolte plenar. Programele 

experienţiale de dezvoltare personală şi comportamentală pentru toți elevii pot constitui 

un mijloc de ajutor în situaţii critice dar ele pot şi preveni derapajele copiilor, dezvoltând 

acele trăsături de personalitate şi acele aptitudini care să-i ferească de blocajele majore.   

 Implicarea în organizarea şi aplicarea unor astfel de programe de dezvoltare 

pentru elevi, a ONG-urilor, a comunităţii locale, a instituţiilor de învăţământ şi a părinţilor 

ar duce la scăderea unor fenomene nedorite tot mai prezente în ultimul timp în viaţa 

copiilor, a adolescenţilor şi a tinerilor. Aceste programe fiind iniţiate de persoane 

specializate vin să compenseze lacunele sistemului de învăţământ şi să rezolve 

problemele educaţionale cu care se confruntă un număr tot mai mare de părinţii. 

Abordarea diferențiată a elevilor cu abilități înalte și  

 Din analiza datelor a reieşit că, participarea copiilor la Grupul experienţial de 

dezvoltare a abilităților sociale și emoționale pentru elevii cu abilități înalte a dus la 

creşterea acestor parametrii astfel, el poate constitui un mijloc de prevenire a problemelor 

emoționale, sociale și comportamentale, ajutându-i pe copii să-şi dezvolte încrederea în 

propriile capacităţi, încrederea că pot reuşi în viaţă prin ei şi învăţând să colaboreze 

corect cu ceilalţi.  

 Unele exerciţii propuse în acest grup de dezvoltarea i-a pus pe copiii în situaţii 

imaginare dificile, în situaţia de a găsi soluţii multiple şi creative pentru depăşirea unei 

dificultăţi. Deblocarea capacităţii creative de găsire a soluţiilor în situaţii limită este un 

aspect important al acestui demers. Copiii putând astfel să-şi dezvolte şi capacitatea de 

selecţie a acelor decizii responsabile care să-i ajute în viaţă.  
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 Participarea activă la activitatea unui grup de dezvoltare cu persoane de aceeaşi 

vârstă şi cu aceleaşi preocupări este importantă pentru formarea şi antrenarea conduitei 

empatice. O parte din exerciţiile practicate în timpul şedinţelor programului experienţial a 

urmărit cu precădere antrenarea empatiei. Retrăirea stărilor, gândurilor şi acţiunilor 

celuilalt are un rol important în optimizarea comunicării interpersonale, în abordarea unor 

atitudini tolerante, de ascultare şi înţelegere a motivelor şi stărilor celorlalţi. Există 

cercetări psihosociologice care susţin ipoteza asocierii empatiei cu comportamentele 

prosociale.  

 Elevii care au participat la aceste grupuri experiențiale de dezvoltare și-au 

modificat comportamentul relațional și social de la nivelul clasei. Profesorii au remarcat o 

implicare mai activă în proiecte în care lucrează în echipe.  

 Grupul de dezvoltare propus de noi în această cercetare poate fi adaptat şi pentru 

copiii preşcolari, exerciţiile propuse sunt accesibile şi vârstei lor. 

 În acest proiect ne-am propus ca, la nivelul instituțiilor școlare să dezvoltăm 

incluziunia şcolară, profesională şi socială a elevilor cu abilităț înalte prin înțelegerea 

modului în care acești elevi pot fi identificați și abordați diferențiat. 

Profesorii, în urma participării la cursurile de formare din cadrul proiectului și-au 

format următoarele competențe: 

- Competenţe de analiză, reflecţie şi interpretare a fenomenului de abilitare 

înaltă; 

- Capacitatea de analiză și interpretare a problematicii specifice modelelor și 

teoriilor supradotării; 

- Capacitatea de a recunoaște caracteristicile care aparțin profilului 

copilului/elevului cu abilități înalte; 

- Capacitatea de a interveni educațional în vederea ameliorării, respectiv 

prevenirii efectelor generate de tratarea necorespunzătoare a copiilor cu 

abilități înalte; 

- Capacitatea de a interveni informațional în vederea ameliorării, respectiv 

prevenirii efectelor generate de neînțelegerea rolului consilierii educaționale în 

dezvoltarea copilului cu abilități înalte; 

- Competenţe de a lucra în echipă manifestând: toleranță, empatie, spirit critic 

constructiv; 
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- Competenţe de a de a pune în relație partenerii educaționali (elevi, părinţi, 

parteneri din mediul social – ONG-uri) cu partenerii sociali implicați în educația 

copiilor cu abilități înalte. 
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CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ȘI A 

ABILITĂȚILOR SOCIALE PENTRU ELEVII CU ABILITĂȚI ÎNALTE  

3.1 Cum dezvoltăm competențele emoționale și sociale la elevii cu abilități înalte? 

 

- Gândirea critică - prin studii de caz; 

- Empatia - prin joc; 

- Spiritul de cooperare - prin exerciții care implică munca în echipă; 

- Încrederea în sine - prin exerciții de dezvoltare care evidențiază calitățile 

elevului; 

- Toleranța – jocul de rol și brainstorming; 

- Stima de sine - exersarea viselor de perspectivă care cresc nivelul de aspirație; 

- Respect pentru ceilalți - jocuri pentru a descoperi calitățile altora; 

- Autocontrol - exerciții de consolidare a voinței. 

Stimularea, dezinhibarea, creşterea şi manifestarea potenţialului creativ – ca 

obiective instructiv educative – pot fi înfăptuite cu succes în cadrul şi prin intermediul 

grupurilor creative de formare. Alcătuite din 6 –12 persoane, organizate după principii şi 

norme specifice, acestea îşi propun ca obiective: 

a) stimularea, dezvoltarea şi manifestarea potenţialului creativ al participanţilor; 

b) cultivarea motivaţiei pentru creaţie în general şi stimularea motivaţiei pentru 

realizarea de sine prin creaţie, în special;  

c) stimularea şi dezvoltarea capacităţii empatice, manifestarea comportamentului 

empatic;  

d) însuşirea de către toţi membrii grupului a tehnicilor şi metodelor de creativitate 

şi formarea capacităţii de utilizare şi transfer a acestora în cât mai multe domenii;  

e) identificarea blocajelor subiective ale creativităţii la nivel individual şi reducerea 

lor;  

f) formarea şi exersarea membrilor ca lideri de grup creativ.  

Antrenamentul creativ este proiectat ca o înlănţuire dinamică de strategii, tehnici 

şi metode de creativitate/ inventivitate. Comunicarea în cadrul grupului creativ de formare 

este: nonagresivă şi nonviolentă, incitantă, nonevaluativă, empatică şi de suport. 

În cadrul unor cercetări proprii pentru dezvoltarea flexibilitătii gândirii – 

componentă de bază a creativităţii – am recurs la probe de genul:  
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a) exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii de restructurare a câmpului perceptiv (de 

exemplu, numărarea triunghiurilor şi patrulaterelor în câteva figuri date);  

b) probleme de estimare şi apreciere globală („Care număr este mai mare: 0,3 sau 

0,32?”); 

c) probleme – capcană („Câte degete are un om la o mână? Dar la două? Dar la 

10 mâini?”);  

d) determinarea modificărilor poziţionale ale unor figuri (de exemplu, rotire cuburi 

sau litere);  

e) exerciţii de percepere a obiectelor în spaţiu („vederea” elementelor ascunse). 

 

3.2 Copii supradotați și dezvoltarea personală în grupul experiențial 

 

  Abordarea preventivă a problematicilor copiilor supradotați în eșec relativ în raport 

cu resursele lor intelectuale este desigur preferabilă celor corective și aceasta este cu 

atât mai reușită cu cât acțiunea este deja inițiată; oricum, înainte ca acest „sindrom” să 

devină cronic și adânc înrădăcinat în comportamentul cognitiv al copilului. 

  S-a scris mult despre maturitatea emoțională și alți factori de personalitate ai 

copiilor supradotați. Există cazuri în care unii autori arată că, cu cât QI-ul copilului este 

mai mare, cu atât potențialele probleme emoționale sunt mai mari.  

  Asincronia dezvoltării copiilor supradotați și talentați este un fenomen aparent 

paradoxal care creează nevoile speciale care îl caracterizează. Multe dintre 

caracteristicile psihologice ale copiilor supradotați și talentați se datorează acestei 

dezvoltări asincrone. Curiozitatea curioasă, întrebările penetrante și observațiile mature 

fac copilul supradotat să aibă adesea trăsături greu compatibile cu propriul mediu social 

și să găsească alți oameni cu care să comunice. Paradoxal, copiii supradotați sunt 

adesea caracterizați de familie sau școală ca fiind obraznici, impertinenți, ciudați, tocilari 

sau alte apelative care arată gradul scăzut de comunicare cu mediul lor social. 

  Pe baza acestor descoperiri în ceea ce privește copiii cu abilități ridicate, credem 

că participarea timpurie a acestor elevi la grupuri experiențiale pentru dezvoltarea 

inteligenței sociale și emoționale va contribui la o mai bună adaptare la școală și va 

reduce rata de eșec.   

  Dezvoltarea personală a copiilor din grupul experiențial este un tip de dezvoltare 
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care se concentrează pe un set de procese care constituie așa-numita dinamică de grup. 

În acest tip de dezvoltare, dinamica grupului reprezintă factori reali ai procesului, cu 

efecte atât asupra individului, cât și asupra întregului grup ca organism, care poate fi 

descris ca o entitate individuală, ca un organism complex.   

  În grupul experiențial de dezvoltare:  

- Experienţa este cheia conştientizării. Relaţia copil-copil are un rol central şi 

serveşte ca instrument al schimbărilor. 

- Exerciţiile provocative îl focalizează pe copil într-o anumită experienţă în care 

poate conştientiza cum face şi ce face pentru a-şi perpetua şi întreţine un 

anumit comportament 

- Prin jocul de rol, copilul își poate recreea alte roluri şi acţiuni mai adecvate 

situaţiei.  

- Scopul final este de a îl ajuta pe copil să fie conștient de Sine și de existența 

lui în lume; 

- Prin intermediul grupului copilul este ajutat în procesul de exprimarea 

sentimentelor, a gândurilor şi experienţelor lui într-un mediu securizant. 

Grupul, creat cu scopul dezvoltării personale și al optimizării, poate fi definit ca „o 

adunare” (Zinker) care permite fiecărui membru să se descopere și să se modeleze în 

timp ce interacționează între ei. Schimbarea poate apărea atât la grup, cât și la fiecare 

dintre membrii săi. Mecanismul obținerii autocunoașterii tinde să aibă succes în grupurile 

în care oamenii se simt în siguranță, sunt acceptați necondiționat și au sentimentul de 

încredere. 

Grupul experienţial de dezvoltare personală este în acord cu trebuinţele dominante 

ale copilului: nevoia de comunicare, de interacţiune, de relaţionare interpersonală cu cei 

de aceeaşi vârstă, de cunoaştere a propriei persoane. (I. Mitrofan, 2003, p. 182) 

Interesul pentru propria interioritate psihică începe să apară în jurul vârstei de 8 - 

9 ani, când copilul este preocupat de gândurile, emoţiile şi sentimentele lui. Astfel, grupul 

de optimizare şi dezvoltare personală vine în întâmpinarea nevoilor acestor copii, 

facilitându-le procesul de autodezvăluire şi autodepăşire. El oferă posibilitatea adoptării 

şi experimentării de noi atitudini, comportamente şi conduite. Copilul învaţă să relaţioneze 

optim cu ceilalţi, să comunice adecvat, să-şi formeze disponibilitatea de a primi şi oferi 

ajutor, ceea ce duce la creşterea autostimei prin capacitatea de a-i ajuta pe ceilalţi. 
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Tehnicile expresive ce facilitează exteriorizarea pe căi diferite de cea verbală 

permit copiilor să experimenteze „aici şi acum” diferite probleme personale, beneficiind 

de insight-uri restructurante. Copiii îşi pot debloca spontan propriile resurse, pot 

descoperii cum pot face faţă diverselor situaţii de viaţă. Trăirea unor stări afective pozitive, 

sentimentul unităţii cu ceilalţi membrii ai grupului sporesc curiozitatea şi motivaţia pentru 

implicarea în experienţele de grup. Acestea pot satisface nevoia de comunicare cu 

covârstnicii, de confirmare şi stimulare a asertivităţii, a importanţei persoanei pentru 

ceilalţi, a recunoaşterii capacităţilor personale şi a resurselor de care dispune fiecare. 

(ibidem, p. 200) 

Grupul de dezvoltare şi optimizare personală oferă copiilor supradotați 

posibilitatea conştientizării şi valorizării de sine, fapt cu efecte pozitive în planul relaţiilor 

interumane. Copilul poate să capete deprinderea de autoanaliză, de căutare a ceea ce 

este bun în interiorul lui şi posibilitatea de adaptare într-un mod creativ pe toate planurile, 

social, interpersonal şi spiritual. 

Rezultatele se referă în general la întreaga personalitate a copilului şi în particular 

la următoarele aspecte: 

- Dezvoltarea capacităţilor de exprimare verbală şi nonverbală a dorinţelor, 

sentimentelor, trăirilor; 

- Respectul faţă de sine şi încrederea în sine; 

- Strategii personale de rezolvare a problemelor şi a conflictelor intra- şi inter-

personale; 

- Spargerea blocajelor emoţionale; 

- Perfecţionarea capacităţii de autocunoaştere şi autoacceptare; 

- Dezvoltarea valorilor morale şi spirituale; 

- Dezvoltarea capacităţilor cognitive (memorie, atenţie, limbaj, gândire etc.) şi a 

creativităţii; 

- Eliberarea de tensiuni, anxietăţi acumulate, stres, frustrări şi sentimente 

negative; 

- Capacitatea de integrare în grupuri. 

Grupul experienţial de dezvoltare personală este în acord cu trebuinţele dominante 

ale copilului: nevoia de comunicare, de interacţiune, de relaţionare interpersonală cu cei 

de aceeaşi vârstă, de cunoaştere a propriei persoane. 
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Facilitatorul poate folosi ca instrumente de provocare a copilului: jocul, fantezia 

ghidată, metafora şi tehnici expresive: dramaterapia, mişcarea, dansul, desenul colajul, 

modelajul. Acestea sunt „vehicule” cu ajutorul cărora se poate avea acces la 

fenomenologia interioară a copilului, provocându-se fenomene de detensionare 

emoţională, autodescoperire şi realizare a insight-urilor restructurante (I. Mitrofan, 1997, 

p. 182). 

Grupul de dezvoltare şi optimizare personală oferă copiilor posibilitatea dezvoltării 

încrederii în sine, cu efecte benefice în relaţionarea interumană în general şi cu copiii de 

aceeaşi vârstă în special, posibilitatea unei optime adaptări la grupurile sociale în care 

copilul trăieşte. 

 

3.3 Obiectivele Grupului experiențial de dezvoltare și optimizare pentru elevii cu abilități 

înalte 

3.3.1 Scopul principal 

 

Dezvoltarea și optimizarea inteligenței emoționale şi sociale a elevilor cu abilități 

înalte prin utilizarea metodelor experienţiale de grup, de tip gestalt expresiv-creativ 

(origami, desenul liber sau tematic, fantezia, crearea de poveşti, jocul creativ) în cadrul 

grupului de dezvoltare.  

Ne-am propus ca în cadrul grupurilor să abordăm cinci calitățile esențiale în 

construcția fundamentului unui caracter puternic, echilibrat:   

1. Apartenența socială 

2. Gândirea pozitivă 

3. Încrederea în forțele proprii 

4. Inteligența emoțională 

5. Gândirea de tip ”Out of the box” 

Am preluat această abordare plecând de la cartea ”Copilul tău este un geniu”, 

autori: Florian Colceag și Florin Alexandru.  

Vom explica aceste cinci constructe pe care ne-am propus să la abordăm în 

activitățile grupurilor. Ele vor fi abordate și în întâlnirile cu părinții unde vom propune 

continuarea activităților și în cadrul familiilor. 
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1. Iteligența socială, cea care definește apartenența socială reprezintă 

interacțiunea cu celelalte personae în armonie, o relație de tip ”câștig-câștig”. Pentru a 

trăi frumos cu ceilalți, avem nevoie de calități și valori morale sădite cât mai devreme. O 

apartenență socială armonioasă are nevoie de valori sociale sănătoase. Aceste valori au 

legătură cu mediul în care trăiește copilul. În cadrul grupului vom aborda aceste valori dar 

ele vor fi subiect de dezbatere și în cadrul grupului de părinți. O persoană echilibrată, cu 

valori sociale sănătoase și cu o perspectivă de viață care duce la împlinire trebuie să aibă 

valori în echilibru, din tot spectru de valori. (Exemplu: onestitate, ambiție, familie, 

inspirație, natură, împlinire, simplitate, energie) 

Valorile sociale le putem împărți în: 

- Valori ce țin de o viață curată și onestă (onestitate, corectitudine, respect, 

onoare, integritate, compasiune, bunătate, filantropie, empatie, dragoste, 

natură, claritate, siguranță, stabilitate) 

- Valori ce țin de o viață aventuroasă și împlinită financiar (oportunitate, hotărâre, 

eficiență, competiție, putere, tărie, ambiție, control, confort, excelență, success, 

bogăție, statut social, împlinire) 

- Valori ce țin de o viață spirituală (credință, toleranță, pace, spiritualitate, calm, 

armonie, familie, muncă în echipă, echilibru, simplitate, flexibilitate, 

înțelepciune, smerenie) 

- Valori ce țin de o viață creativă (creativitate, spontaneitate, pasiune, libertate, 

voioșie, curaj, curiozitate, frumusețe, entuziasm, contribuție, inspirație, 

independență, energie, acțiune) 

Nu putem dezvolta o viață socială armonioasă dacă un copil nu are satisfăcute 

nevoile fiziologice și cele de siguranță și, mergând mai sus, pe a treia treaptă din Piramida 

lui Maslow, Iubire/Aparteneță vom ajunge și la încrederea în propriile forțe a copilului. 

Aceste trei trepte ale nevoilor umane sunt esențiale în dezvoltarea Încrederii în sine. A 

patra treaptă din Piramida lui Maslow, Stima de sine (încrederea în sine, realizarea de 

sine unicitatea, respectul celorlați) este foarte importantă pentru copilul cu abilități înalte 

pentru dezvoltarea potențialului înăscut. Această treaptă îl propulsează pe drumul spre 

excelență. Datorită curiozității și a setei de cunoaștere cu care au fost înzestrați de natură, 

copiii cu abilități înalte își pot atinge potențialul în toate cele trei aspecte importante ale 

vieții. 
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2. Gândirea pozitivă se concentrează pe partea bună a ceea ce se întâmplă în 

viața de zi cu zi, a vedea aspectele pozitive chiar și în evenimentele neplăcute din viața 

noastră. A reuși să formezi cât mai devreme gândirea pozitivă este o modalitate prin care 

oferi copilului un instrument pentru fericire. Copiii pot descoperi bucuri și frumosul în 

lucruri mici. 

3. Încrederea în propriile forțe este calitatea care face diferența între genialitate 

și mediocritate. Familia, încă de la naștere poate construi sau nu acestă încredere. 

Etapele de dezvoltare vin cu teme specific pe care copilul, dacă este lăsat, le poate realiza 

(aici ne referim și la deprinderi de bază dar și la cele complexe). Atunci când părintele 

face, în locul copilului diverse acțiuni construiește în copil opusul încrederii. La început 

încrederea se formează plecând de la autonomie, cu cât copilul este mai autonom cu atât 

își poate forma încrederea în sine. Sunt părinți care pun copilul să scrie și să citească 

înainte sa-l lase să se hrănească sau să se spele singur. De aceea avem foarte mulți 

adulți care au o încredere scăzută în sine.  

4. Inteligența emoțională presupune formarea mai multor abilități: perceperea 

emoțiilor, utilizarea emoțiilor, înțelegerea emoțiilor, gestionarea emoțiilor. Ea se referă la 

înțelegerea mai bună a emoțiilor, gestionarea eficientă a emoțiilor, înțelegerea și 

acceptarea mediului social și îmbunătățirea imaginii personale.  

5. Gândirea ”Out of the box” este gândirea persoanei care generează opinii, 

formatorul de opinie în societate, îi plac provocările și oportunitățile de a învăța ceva nou, 

nu acceptă lucrurile ”dea gata”, cărările bătătorite. Acest tipar de gândire formează genul 

acesta de personalitate. Acest tipar de gândire este foarte important pentru copiii cu 

abilități înalte, îi va ajuta să se adapteze la orice situație nouă, să găsească oportunități 

în orice situație, la înțelegerea proceselor sociale și vor avea capacitatea de a schimba 

perspectiva ori de câte ori este nevoie. 

 

3.3.2 Obiective practice 

 

1. În primele 3 şedinţe s-a urmărit deblocarea şi motivarea copiilor pentru 

experienţa de grup, crearea unui climat securizant prin asigurarea cunoaşterii şi 

intercunoaşterii, punerea bazelor unei comunicări autentice şi formarea coeziunii 

grupului. Descoperirea şi exersarea de către elevi a unor modalităţi optime de interacţiune 
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şi comunicare prin focalizarea grupului pe rezolvarea unei sarcini comune, cu conţinut 

creativ-expresiv; 

2. În următoarele întâlniri s-a urmărit confirmarea şi stimularea în grup a acceptării 

necondiţionate a propriei persoane şi a celorlalţi, a importanţei personale pentru ceilalţi, 

creşterea autodezvăluirii şi cooperării, conştientizarea grupului ca întreg şi întărirea 

sentimentului de apartenenţă la grup, stimularea resurselor expresiv–creative, trăirea 

unor stări afectiv-motivaţionale pozitive, trăirea unor experienţe comune de 

autoactualizare, transfigurare, maturizare afectivă, cognitivă şi comportamentală. 

Dezvoltarea și stimularea celor cinci calitățile esențiale în construcția fundamentului unui 

caracter puternic, echilibrat.  

3. Validarea rezultatelor obţinute pe lotul de elevi selectaţi. 

 

3.4 Ipoteze 

 

Ipoteza generală 

Plecând de la constatările în ceea ce privește copiii cu abilități înalte, considerăm 

că participarea cât mai devreme a acestor elevi la grupuri experiențiale de dezvoltarea 

inteligenței sociale și emoționale va contribui la adaptarea lor mai bună la școală și va 

scădea rata de eșec a acestora. 

Ipotezele de cercetare 

1. Participarea elevilor la Grupul experienţial de dezvoltare inteligenței sociale și 

emoționale pentru elevii cu abilități înalte, îi va ajuta pe aceştia să aibă un grad mare de 

încredere în proria persoană și să-și dezvolte gândirea de tip ”Out of the box”. 

2. Participarea la Grupul experienţial de dezvoltare inteligenței sociale și 

emoționale pentru elevii cu abilități înalte îi va ajuta pe acești elevii să gândească pozitiv, 

să comunice și să relaționeze mai bine cu elevii de aceeași vârstă. 

3. Participarea elevilor cu abilități înalte la Grupul experienţial de dezvoltare 

inteligenței sociale și emoționale pentru elevii cu abilități înalte îi va ajuta pe aceştia să-

şi modifice comportamentul dezadaptativ, în cazul în care acesta a fost observat de 

profesori.  
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3.5 ”CLUBUL DE ORIGAMI” ca modalitate de dezvoltarea abilităților sociale și a 

inteligenței emoționale pentru copii cu abilități înalte (6-10 y/o) 

3.5.1 Povestea ORIGAMI 

 

O veche legendă japoneză spune că dacă faci 1000 de cocori din hârtie, orice 

dorinţă ţi se poate îndeplini..  

         În 1945 când Hiroshima a fost bombardată (în cel de-al doilea război 

mondial), Sadako Sasaki era o supraviețuitoare de numai 2 ani. La un timp după aceasta, 

Sadako s-a îmbolnăvit de leucemie.  

În timp ce era în spital, prietena ei cea mai bună îi povestește despre legenda celor 

o mie de cocori și cum aceștia îi pot îndeplini o dorință și o pot ajuta să se însănătoșească.  

Sadako a reușit să împăturească numai 644 de cocori înainte de a părăsi această 

lume. Prietenii ei au împăturit restul de cocori de hârtie până la 1.000 și i-au îngropat cu 

ea.  

       O altă versiune este aceea că Sadako a reușit să împăturească 1.000 de cocori de 

hârtie însă, dacă la început își dorea să se facă bine, la final dorința ei a fost alta: PACEA,  

ca toți oamenii să fie fericiți și copiii să nu mai sufere. 

       În Hiroshima sunt două monumente ridicate în cinstea fetei care a devenit un simbol 

al păcii și al impactului pe care războiul l-a avut. 

       SENBAZURU reprezintă un cadou ideal pentru cei care pornesc la un drum nou sau 

își doresc să realizeze ceva. 

 

3.5.2 De ce ORIGAMI  în intervenția la copilul supradotat? 

 

”ORIGAMI este util în același fel cum un COPIL este util ...” (Vicente Palacios -un 

artist origami și profesor din Spania)  

ORIGAMI este o invitație la IUBIRE, la JOACĂ, la BUCURIE, la DESCOPERIRE, 

la ÎNVĂȚARE, la GÂNDIRE CREATIVĂ, la FERICIRE ... . 

În cazul în care ne concentrăm asupra ”a face origami util", ne gândim doar la 

rezultatul final și pierdem din vedere fericirea, starea de bine pe care procesul de pliere 

o aduce. 
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ORIGAMI este asociat adeseori cu diferite forme de terapie prin artă datorită 

efectelor sale. 

Efectele ORIGAMI asupra copiilor:  

- îi ajută să-și dezvolte abilitățile motorii fine și coordonarea mână-ochi, le 

dezvoltă simțul tactil; 

- utilizarea mâinilor stimuleaza direct diferite zone ale creierului; 

- le îmbunătățește gândirea abstractă, fantezia, gândirea creativă, capacitatea 

de concentrare a atenției și autocontrolul, percepția spațială; 

- scade anxietatea, îmbunătățește intuiția și îi învață un nou limbaj simbolic, o 

modalitate de relaționare și comunicare cu ceilalti; 

- îi încurajează să aprecieze lucrul bine făcut, răbdarea și perseverența; 

- este o modalitate de satisfacție emoțională, o modalitatede a petrece clipe 

împreună, de a consolida relații atunci când această activitate este desfășurată 

în grup.    

ORIGAMI poate ajuta copilul să-și recapete echilibrul interior și stimulează astfel 

voința. În plus, origami este o fereastră spre locul unde copilul ar vrea să fie.  

ORIGAMI, ca orice tip de artă, este terapeutic chiar numai prin practicarea lui și 

atunci când este practicat în grup reușește să dezvolte punți de comnicare și relaționare 

cu ceilalți. 

3.5.3 Dezvoltare în Grupul experiențial pentru copii supradotați 

 

În grupul de dezvoltare experiențială: 

✓ Experiența este esențială pentru conștientizare. Relația copil-copil are un rol 

central și servește ca instrument de schimbare. 

✓ Exercițiile provocatoare implică copilul într-o anumită experiență în care poate 

deveni conștient de cum face și ce face pentru a perpetua și menține un anumit 

comportament 

✓ Prin jocul de rol, copilul poate recrea alte roluri și acțiuni mai adecvate situației. 

✓ Purpose Scopul final este acela de a ajuta copilul să fie conștient de sine și de 

existența sa în lume; 

✓ Prin activitatea de grup, copilul este ajutat în procesul de exprimare a 

sentimentelor, gândurilor și experiențelor într-un mediu sigur. 
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3.5.4 CLUBUL DE ORIGAMI  ca Grup experiențial de dezvoltare emoțională pentru elevii 

cu potențial înalt 

 

CLUBUL DE ORIGAMI le-a oferit copiilor libertatea de manifestare și exprimare a 

emoțiilor, dorințelor, a opiniilor, temerilor, speranțelor, permițându-le să se conecteze cu 

ei înșiși, să-și dezvolte capacitățile de expresie, de comunicare și de relaționare. 

✓ Întâlnirile au fost săptămânale și au avut durata de o oră și jumătate, pe parcursul 

a 12 săptămâni;  

✓  Sesiunile de lucru au avut structura unui grup de dezvoltare, prin care mai întâi s-

a făcut  introducerea, iar copiii au avut posibilitatea să se cunoască între ei, lucrul 

efectiv în grup și încheierea sesiunii de lucru, cu concluzii, feed-back, păreri și 

sugestii exprimate; 

✓  Grupul de a fost format din 15 copii cu vârste cuprinse între 7 - 11 ani (copii cu 

potențial înalt); 

✓  Facilitatorul a fost ajutat în demersul său de 2 dintre elevi (tot supradotați) care au 

fost practic, instructorii de ORIGAMI. 

 

3.5.5 Descrierea activităților din Grupul experiențial 

Activitățile au avut următoarele teme: 

ACTIVITATEA 1 ”POVESTEA FETIȚEI DE LA HIROȘIMA ȘI A COCORILOR”  

– a fost realizat COCORUL – ca simbol al clubului  

ACTIVITATEA 2 ”DANSUL EMOȚIILOR”  

–  aprofundarea exprimării emoţiilor şi dezvoltarea empatiei prin recunoaşterea 

emoţiilor exprimete prin limbajul nonverbal de către ceilalţi. Emoțiile au fost asociate de 

copii cu diferite animale care au fost realizate (iepuraș, fantomă, pisică, cățel, pești, 

broască, leu ș.a.) 
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ACTIVITATEA 3 ”ACVARIUL CU PEȘTI”  

– o poveste despre a fi împreună, activarea şi optimizarea resurselor creative 

individual şi în grup și autoafirmării 

ACTIVITATEA 4 ”LUPTA CU FURTUNA”  

– exercițiu dramaterapeutic  

ACTIVITATEA 5 ”AVIOANE DE SALVARE”  

– o ședință îm care copiii au fost salvatorii 

ACTIVITATEA 6 ”VRĂJITOAREA TREBUIE SĂ MOARĂ”  

- perspectiva SINELUI în căutarea BINELUI 

 

ACTIVITATEA 7, 8 și 9 “DRUMUL PRINTRE PLANETE”  

- este un exerciţiu creativ. Tema abordată este “drumul de iniţiere”. A fost 

prezentat şi aplicat ca o poveste şi joc de rol în episoade, urmând cadrul basmului „Micul 

Prinţ” de Saint-Exupery.  

S-a desfăşurat pe parcursul a trei întâlniri consecutive. 

Descrierea exerciţiului 

Momentul 1 

S-a citit povestea „Micul Prinţ” de Saint-Exupery. A fost aleasă această poveste 

deoarece oferă o cauză nobilă, uşor de înţeles de către copii: salvarea unei flori de pe 

planeta Prinţului şi drumul acestuia printre stele, cu o mulţime de întâlniri de-a lungul 

cărora se maturizează. 

Un copil a fost îndrumat să-şi plieze o planetă ca o floare. Ceilalţi copii au pliat la 

alegere: o vulpe, Regele-Timp, un şarpe, un deşert, un avion. 

La apariţia fiecărui nou personaj în poveste, după citirea pasajului care relatează 

întâlnirea Prinţului cu acesta, s-a ales copilul care va plia personajul respectiv. De 

exemplu, după întâlnirea cu vulpea, s-a ales copilul care va plia vulpea, etc. După 

terminarea citirii poveştii, s-a început plierea personajelor din poveste, s-a discutat despre 

toate personajele 

Momentul 2 
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Fiecare copil a fost rugat să-şi confecţioneze o planetă. Fiecare copil a vorbit 

despre planeta lui, i-a dat un nume, a spus cine locuieşte pe ea, ce fel de planetă este. A 

avut loc o discuţie despre stele şi faptul că fiecare din noi are o stea care îi aparţine şi îl 

protejează.  

Momentul 3 

Copiii au construit cu planetele o orbită pe care le vor putea lansa. Lansarea 

planetelor coincide cu un drum pe care planetele (copiii) l-au  parcurs. Copiii au descris 

cum este acel drum şi mai ales ce vor face planetele în această călătorie. A fost foarte 

important ca cei care au construit planetele să înţeleagă faptul că acestea vor deveni 

stele, iar ei le vor putea vedea în fiecare seară, iar steaua lor va fi cea care străluceşte 

mai tare. Această formă de reper exterior îi va face pe copii să nu se mai simtă singuri şi 

le va da speranţă în momentele grele. 

„Constelaţia“ instalată pe cer a fost botezată s-a vorbit de faptul că, totuşi, grupul 

va rămâne împreună şi după terminarea programului prin stelele care sclipesc pe cer. 

Rezultate obţinute: 

-  A permis copiilor să-şi exprime sentimentele; 

-  A antrenat munca în grup şi munca individuală; 

-  A ajutat participanţii să se cunoască pe ei şi mediul din care provin; 

-  A antrenat imaginaţia; 

-  A oferit soluţii la conflictele personale şi de grup în situaţii de criză. 

Observaţii: 

Boala florii din povestea iniţială a devenit pretextul discutării problemele reale a 

acestui grup de elevi, care a fost transferată asupra florii. Prinţul din poveste a căutat o 

soluţie, iar copiii au fost stimulaţi prin intermediul acestui exerciţiu să rupă barierele 

ridicate în poveste, unde nu se spune în mod clar dacă floarea a fost sau nu salvată. 

Aceste bariere au fost rupte cu mai mare uşurinţă de către copii astfel: 

- cu ocazia povestirii întâlnirii prinţului cu Regele-Timp, s-a învăţat noţiunea de 

timp măsurabil; ceasul ne spune cum trece timpul, noţiunea de noapte şi zi, 

săptămâni, luni, ani, secole, milenii și idea că totul trece (probleme, dificultăți 

etc); 

- cu ocazia povestirii întâlnirii cu Vulpea, s-a asimilat noţiunea de câştigare a 

încrederii prin comunicare eficientă, cunoaşterea celorlalţi prin apreciere 

reciprocă, noţiunea de răbdare şi de predictibilitate; 
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- cu ocazia povestirii drumului Prinţului prin deşert, copiii au putut pune în deşert 

tot felul de creaturi sau plante, care reprezintă una din fricile importante pentru 

ei în acel moment sau o dovadă de empatie cu suferinţa Prinţului din poveste; 

- cu ocazia întâlnirii Prinţului cu Şarpele, au ieşit la iveală în mod foarte pregnant 

frici sau angoase ale copiilor; 

- la descoperirea avionului, s-a negociat cu copii sfârşitul poveştii; unii copii au 

preferat să repare avionul sau să găsească altă soluţie decât cea prezentată 

în povestea originală. 

TRANSFORMAREA – schimbarea în pozitiv de care e nevoie în finalul exerciţiului 

a oferit o soluţie metaforică la rezolvarea bolii florii de pe planeta Prinţului. Pentru ca o 

astfel de soluţie să rămână în sufletul copiilor, s-a abordat exerciţiul cu povestea „Micul 

Prinţ”. Importantă rămâne, însă, câştigarea încrederii copiilor în viitorul ce le stă în faţă. 

ACTIVITATEA 10 ”CUTIUȚA CU SITUAȚII NEPLĂCUTE”  

– exercițiu de eliberare imaginară de situațiile problematice de peste zi. 

ACTIVITATEA 11 ”DE LA INIMĂ LA INIMĂ”  

– exercițiu pentru împărtășirea celor mai emoționante momente trăite în timpul 

întâlnirilor. La finalul ședinței au confecționat inimi și le-au UNIFICAU într-o singură inimă. 

ACTIVITATEA 12 ”COLAJ ORIGAMI CU COCORI”  

– ședință de feed-back. Dorințele cu care plecăm la început de drum 

 

3.6 Descrierea activităților Grupului experiențial de dezvoltare a inteligenței sociale și 

emoționale la elevii cu abilități înalte (11-14 ani) 

 

  Grupul experiențial de dezvoltare a inteligenței sociale și emoționale pentru elevi 

cu abilități înalte s-a derulat pe parcursul a 4 luni (în perioada ianuarie 2018 - iunie 2018) 

cu o frecvență de 4 întâlniri lunare (exclazând vacanțele). Astfel, au avut loc un număr de 

16 sesiuni care au durat o oră și jumătate. Au participat la grup un număr de 12 elevi cu 

abilități înalte din ciclul gimnazial (12-14 ani). 

  Locul întâlnirilor a fost sala de festivități a școlii. Sala este suficient de mare pentru 

a permite activități pentru cei 12 participanți la grup. 
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  Primele trei sesiuni au avut ca scop motivarea participării active la programul de 

grup, crearea unui cadru afectiv sigur și îmbucurător, stabilind regulile de participare. S-

au pus bazele coeziunii grupului. Unii dintre elevii din grup se cunoșteau, unii dintre ei 

fiind colegi de clasă. 

  În următoarele 12 sesiuni, tehnicile expresiv-creative au fost utilizate pentru a 

facilita abilitățile de comunicare, activarea resurselor creative, optimizarea 

comportamentului, promovarea cooperării și autoafirmării, dezvoltarea abilităților 

empatice și a cinci caracteristici esențiale pentru formarea unei puternice caracter. 

  La ultima ședință, feed-back-ul final al programului a fost finalizat. Programul a fost 

realizat conform unei structuri metodologice în conformitate cu obiectivele propuse. 

 

3.6.1 Descrierea întâlnirilor în Grupul experiențial (11-14 ani) 

ACTIVITATEA 1 

   Obiectivele sesiunii: 

- învățarea despre regulile grupului; 

- cunoașterea membrilor grupului; 

- pierderea inhibiției și câștigarea motivației de a participa la programul de 

dezvoltare. 

La începutul ședinței au fost discutate regulile de participare la grup, reguli pe care 

trebuie să le respecte toți membrii grupului. 

Exerciții utilizate pentru atingerea obiectivelor: 

Joc de energizare: ”Spirala prieteniei” (recomandat a se desfășura într-un spațiu 

deschis) 

Toți copiii și părinții prezenți se prind de mâini și aleargă în forma unei spirale până 

ajung să se îmbrățișeze. Se repetă jocul de 2 ori.  Este de preferat ca formatorul să intre 

în spirală alături de copii. 

1. “GHEMUL ŞI PLOAIA” 

Scop: exerciţiu de cunoaştere şi de integrare în grup 

Obiective: 

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi cooperare în grup; 

- Cunoaşterea interpersonală; 

- Integrarea în grup; 
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- Cunoaşterea numelui fiecărui coleg de grup; 

- Spargerea blocajelor emoţionale, de relaţionare intra-grupală; 

- Dezvoltarea atenţiei şi a memoriei; 

- Respectarea regulilor de grup; 

- Colaborarea şi susţinerea reciprocă în echipa de lucru. 

Metodele utilizate: 

- Jocul de rol; 

Materiale necesare:  

- Ghem de sfoară; 

- Saltele pentru fiecare copil sau scaune; 

- Pânză, un material, hârtie, carton pentru “acoperiş”. 

Descrierea:  

Momentul 1 

Înainte de începerea jocului, copiii sunt aşezaţi în cerc şi rugaţi să fie foarte atenţi 

la joc. După ce s-au aşezat în cerc, se ia un ghem destul de mare, apoi spuneţi-vă numele 

şi daţi colegului de lângă dumneavoastră ghemul. Capătul sforii rămâne la 

dumneavoastră şi fiecare copil care va primi ghemul îl va da mai departe după ce şi-a 

spus propriul nume şi al colegului care i-a dat ghemul. După ce ghemul a plecat la 

următorul membru, cel care i l-a dat rămâne cu firul de la ghem în mână pentru a putea 

crea o reţea, până la sfârşit. Ghemul ajunge astfel până la ultimul copil din grup. 

Copiii se vor ridica în picioare şi ţinându-se de sfoară se vor învârti, în sensul acelor 

de ceasornic şi invers, apoi se vor opri şi se vor aşeza pe scăunele sau pe salteluţe. 

A doua fază a jocului este refacerea ghemului. 

Ghemul este în mâna ultimului membru al grupului, apoi îl dă celui care a început 

jocul. Acesta va lua ghemul va spune numele celui de la care l-a primit, apoi va spune 

“Pe mine mă cheamă…”. Ghemul va trece pe la fiecare copil şi aceştia vor spune numele 

persoanelor pe la care a trecut ghemul, de la primul până la el, apoi îşi va spune numele, 

va înfăşura în continuare sfoara, dând ghemul mai departe. Ultimul copil ajunge să spună 

numele întregului grup. 

Momentul 2 

După ce au rulat ghemul, sunt puşi să-şi imagineze că a venit o ploaie mare şi că 

sunt nevoiţi să intre cu toţii sub un “acoperiş”, protejând foarte bine ghemul de ploaie. 
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Cine rămâne afară este în mare pericol, aşa că trebuie să se ajute unii pe alţii şi să-şi 

facă loc sub acest “acoperiş”. 

Momentul 3 

Acelaşi exerciţiu se repetă dar atunci când se înfăşoară sfoara pe ghem copilul 

spune: “Am primit ghemul de la…”, “Pe mine mă cheamă…”, “Mie îmi place…”. 

Efecte obţinute : 

- Realizarea unei prime cunoaşteri a grupului; 

- Eliminarea inhibiţiilor şi conflictelor datorate primului contact inter-relaţional; 

- Facilitarea libertăţii de manifestare, încurajare a exprimării; 

- Reducerea anxietăţilor, eliminarea inhibiţiilor, descărcarea tensiunilor; 

- Realizarea unui contact verbal şi nonverbal (prin atingere corporală) între 

membrii grupului; 

- Integrarea fizică şi emoţională în grup. 

  2. „EXERCITIUL SALUTULUI” 

  Scop:  exerciţiu de cunoaştere şi de integrare în grup 

  Obiective : 

- facilitarea libertăţii de exprimare şi manifestare; 

- reducerea anxietăţii, eliminarea inhibiţiilor, descărcarea tensiunilor; 

- trăirea unor stări afective pozitive; 

- realizarea contactelor verbale şi nonverbale. 

  Metode utilizate: jocul 

  Descrierea:  

  „Copiii sunt aşezaţi în picioare, în cerc şi se ţin de mână. Fiecare copil propune fie 

verbal, fie nonverbal o modalitate de a-i saluta pe ceilalţi. Ceilalţi copii răspund la salut 

folosind aceeaşi formulă. Când atmosfera este detensionată şi copiii râd, se simt bine şi 

comentează între ei trec la flippchat şi-şi scriu salutul toţi pe aceeaşi foaie alegându-şi 

singuri culoarea marckeru-lui.” 

  Efectele obţinute: Copiii încep să fie mai deschişi la sugestiile propuse, atmosfera 

se destinde şi sunt mai mulţi copii care întreabă ce urmează să facă. Se observă contacte 

verbale şi nonverbale iniţiate de copii..  

  3. ”COPACUL AȘTEPTĂRILOR” 

  Materiale: coli de hârtie, fişe mici de hârtie, carioca, pixuri pentru fecare participant, 

lipici.  
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  Desfăşurare: 

  A fost desenat pe flipchart un copac pe o foaie mare, rădăcinile au reprezentat 

aşteptările, tulpina – contribuţia fecăruia pentru realizarea aşteptărilor, crengile – temerile 

participanţilor cu privire la participarea la programul de dezvoltare persomală. 

  Au fost distribuite fecărui elev postit-uri mici de hârtie. Participanţii au scris pe foiţe 

aparte aşteptări, contribuţii, temeri şi le-au fixat pe partea respectivă a copacului. Cine a 

dorit, le-a citit cu voce. 

  4. „SFARSITUL PRIMEI SEDINTE” 

  Obiective:   

  a) se punctează experienţele pozitive trăite; 

  b) analizarea şi exprimarea stărilor afective trăite. 

  Descriere: „Fiecare copil spune cum s-a simţit, ce i-a plăcut şi ce nu i-a plăcut în 

timpul şedinţei.” 

  Efectele obţinute: cei 12 copii au fost originali în exprimarea opiniilor.  

 

ACTIVITATEA 2 

Joc de energizare: Se realizează, rapid, mulțimi de copii, prin ridicare în picioare, 

după diferite criterii:  fete-băieți, păr scurt-lung, copii ce au culoarea roșie la haine, ce au 

sandale-papuci-adidași, etc. 

Obiectivele sesiunii:  

- Facilitarea comunicării verbale şi nonverbale,  

- dezvoltarea empatiei şi stabilirea relaţiilor afective. 

Exerciţii suport pentru atingerea obiectivului:  

1. “DESENUL GRUPULUI” 

Obiectivele urmărite: 

- Dezvoltarea comunicării în grup; 

- Respectarea cerinţelor, nevoilor, opiniilor membrilor grupului; 

- Creşterea toleranţei la frustrări şi creşterea autocontrolului; 

- Colaborarea cu colegii de grup; 

- Adaptarea şi respectarea regulilor stabilite în grup; 

- Respectarea limitelor stabilite în cadrul grupului; 

- Dezvoltarea creativităţii şi a spontaneităţii. 
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Metodele utilizate: 

- Desenul  

- Povestirea liberă 

- Dialogul 

- Lucrul individual şi în grupul mare 

Materiale necesare: 

- Coli mari de hârtie 

- Cartoane 

- Creioane colorate sau creioane carioca 

Descrierea exerciţiului :  

”Instrucţiunile date grupului sunt următoarele: ”Aveţi în faţa voastră o coală mare 

de hârtie. Fiecare dintre voi îşi poate alege un loc pe această coală. Este bine să vă 

alegeţi locul în aşa fel încât să-i lăsaţi şi colegului de lângă voi un loc la fel de mare ca şi 

al vostru. Fiecare poate desena ce doreşte. Important este să aveţi răbdare şi să utilizaţi 

spaţiul pe care l-aţi ales. Aveţi alături culorile, trei cutii de creioane colorate, le puteţi 

folosi. Dacă aveţi nevoie mai mulţi de aceeaşi culoare, o veţi folosi pe rând în ordinea pe 

care o veţi stabili împreună.” 

După ce fiecare copil şi-a terminat desenul este rugat să povestească, pe rând ce 

a desenat. Ceilalţi îl vor asculta şi îl vor ajuta dacă va fi nevoie. În final, toţi copiii, în grup, 

vor da un nume acestui desen. Îşi vor denumi separat propriul desen, scriindu-şi numele 

în dreptul lui, iar în final vor ajunge la un acord privind denumirea întregului desen. 

Efecte obţinute : 

- Facilitarea libertăţii de manifestare; 

- Reducerea anxietăţilor, eliminarea inhibiţiilor, descărcarea tensiunilor; 

- Realizarea unui contact verbal şi nonverbal între membrii grupului; 

- Respectul pentru colegii de grup; 

- Antrenarea răbdării şi acceptarea regulilor de grup; 

- Cunoaşterea copilului şi a abilităţilor de interacţiune în grup; 

- Încurajarea exprimării sentimentelor atât prin desen cât şi prin povestirea 

desenului. 

Observaţii : 

În timpul aplicării acestui exerciţiu s-au observat care sunt relaţiile în cadrul 

grupului. Dacă se ajută între ei, dacă-şi respectă colegii, dacă au răbdare până le vine 
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rândul la o anumită culoare şi, mai ales, dacă încearcă să deseneze în spaţiul colegilor 

de grup. 

Povestirea desenelor este un moment important. Aceste povestiri au ajutat la 

cunoaşterea copiilor şi s-a observat ce simte fiecare în acel moment. Trei elevi nu au dorit 

să spună nimic despre desenele lor şi nu au fost obligaţi să o facă.  

2. „SFARSITUL ÎNTÂLNIRII” 

Obiective:   

a) exprimarea trăirilor proprii într-un mediu lipsit de critică; 

b) se punctează experienţele pozitive trăite; 

Descriere: „Fiecare copil spune cum s-a simţit, ce i-a plăcut şi ce nu i-a plăcut în 

timpul şedinţei.” 

Efectele obţinute: Creându-se o atmosferă pozitivă şi de acceptare necondiţionat, 

copiii încep să-şi exprime mai uşor trăirile afective, nu mai sunt temători de judecata 

celorlalţi, de ce vor spune ceilalţi despre ei.  

Am fost plăcut surprinşi de o fată din grup care şi-a spus nemulţumirea că a fost 

incorect tratată, exprimându-şi deschis punctul de vedere. Ea consideră că a depus efort 

şi că şi-a dorit să se achite de sarcină cât mai bine şi că merita mai mult respect din 

partea grupului pentru efortul ei. Problema a fost ascultată şi tratată cu multă seriozitate 

de restul grupului şi s-a căzut de acord că, următoarea dată, fiecare copil ar fi bine să-şi 

exprime şi trăirile din timpul sarcinilor, nu numai să descrie ce a vrut să deseneze.  

 

ACTIVITATEA 3 

Obiectivele sesiunii:  

- Cunoaşterea şi intercunoaştere,  

- formarea coeziuni şi  

- deblocarea creativităţii 

Exerciţii suport utilizate pentru atingerea scopului: 

1. “ROTAŢIA DESENELOR” 

Scop: Este un exerciţiu care a declanşat etapa de “furtună” a grupului deoarece o 

parte dintre copii au fost nemulţumiţi de prestaţia colegilor de grup. Fiecare grup trece 

printr-o astfel de etapă aşa încât manifestările sunt normale şi au fost gestionate în aşa 

fel încât să se poată trece la următoarea etapă, “normarea şi funcţionarea”. 



TRANSFORMERS SCHOOL – GIFTED STUDENTS/HAPPY CHILDREN 

78 | P a g e  

 

Obiectivele urmărite: 

- Creşterea capacităţii de cooperare în cadrul unui grup; 

- Rezistenţa la frustrări şi dezvoltarea autocontrolului; 

- Respectul faţă de colegii de grup; 

- Formarea abilităţilor de relaţionare intra-grup; 

- Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor, conflictelor; 

- Dezvoltarea creativităţii. 

Metodele utilizate : 

- Desenul  

- Dialogul 

- Lucrul individual şi în grupul mare 

Materiale necesare : 

- Coli mari de hârtie 

- Cartoane 

- Creioane colorate sau creioane carioca 

Descrierea exerciţiului :  

Copiii stau pe scaune în jurul unei mese. I se dă fiecărui copil o coală de hârtie şi 

o cutie de creioane colorate. Fiecare copil poate desena pe foaia lui ce doreşte până 

când consilierul spune “STOP JOC!”. După aceea fiecare copil îi va da desenul său, 

colegului din dreapta. Timp de 5 minute vor desena pe foaia colegului lor ce doresc, apoi 

când consilierul spune “STOP! SCHIMBĂ!”, vor da foia pe care o au în faţă, colegului din 

dreapta. 

Desenele merg doar în aceiaşi direcţie, astfel încât un desen să ajungă pe la toţi 

cei prezenţi în grup. 

Rezultate obţinute : 

- Permite copiilor să-şi exprime sentimentele, nevoile, părerile; 

- Antrenează toleranţa la frustrări; 

- Ajută participanţii să înveţe unul de la altul, să se respecte unii pe alţii; 

- Îi ajută pe copii să înveţe să lucreze în echipă; 

- Le dezvoltă strategii de gestionare şi rezolvare a conflictelor şi problemelor în 

cadrul grupului; 

- Le dezvoltă capacitatea de adaptare la nevoile şi dorinţele colegilor de grup; 

- Promovează valorile şi solidaritatea în interiorul grupului. 
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Observaţii : Este un exerciţiu care i-a adus pe elevi şi implicit grupul într-o situaţie 

delicată.  Dacă la început, copiii sunt încântaţi de ideea schimbului de desene, pe parcurs 

au apărut conflicte între ei. Unii doreau să-şi facă desenul într-un anumit mod, iar ceilaţi 

le-au stricat planurile. Este o situaţie frustrantă şi au apărut discuţii pentru a-i învăţa să 

facă faţă acestor situaţii, explicându-le că este un desen comun, un tablou şi că nu există 

bine sau rău, frumos sau urât, ci pur şi simplu un desen. În timpul acestui desen comun 

s-a observat că există conflicte între membrii grupului (răzbunări, pedepsiri, invidii). 

Acceptarea desenului, aşa cum este el, înseamnă o acceptare a grupului şi o 

integrare în grup. A fost observat comportamentul fiecărui copil în timpul acestui exerciţiu 

şi s-a notat ceea ce era semnificativ. În acest exerciţiu au fost copii care încercau să 

influenţeze desenele colegilor săi, imprimându-şi pe aceste desene propriile idei, 

sentimente. Puţini copii au încercat să continue ceea ce a început colegul lor. Deoarece 

se adaptează destul de lent la grup şi nu sunt obişnuiţi să renunţe la propriile aşteptări.  

2. „SFÂRȘITUL ÎNTÂLNIRII” 

Obiective:   

a) exprimarea trăirilor proprii într-un mediu lipsit de critică; 

b) se punctează experienţele pozitive trăite; 

Descriere: „Fiecare copil spune cum s-a simţit, ce i-a plăcut şi ce nu i-a plăcut în 

timpul şedinţei.” 

Efectele obţinute: Creându-se o atmosferă pozitivă şi de acceptare necondiţionat, 

o parte dintre copiii încep să-şi exprime mai uşor trăirile afective, nu mai sunt temători de 

judecata celorlalţi, de ce vor spune ceilalţi despre ei. Au fost rezolvate toate conflictele 

apărute în timpul exerciţiului.  

 

ACTIVITATEA 4 

Obiectivul sesiunii:  

- Activarea şi optimizarea resurselor creative individuale şi în grup. 

Exerciţii suport utilizate pentru atingerea scopului: 

„EXERCIȚIUL DE CREAȚIE” 

Scop:  

- stimularea creativităţii,  

- dezvoltarea capacităţii de a oferi suport stimulativ în relaţiile interpersonale, 
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- autoconştientizarea propriilor trăiri; 

Tehnici utilizate:   

- desenul ca tehnică expresivă;  

- povestirea ca tehnică experienţial-expresivă;  

- dramaterapie (joc de rol). 

Descrierea:  

„Copiii desenează un obiect care-i caracterizează, fiecare pe o coală de hârtie A4. 

Realizează individual o povestire cu obiectul desenat. Se realizează o poveste colectivă 

care este scrisă de unul dintre elevi. Fiecare copil va scrie cel puţin o propoziţie referitoare 

la obiectul desenat de el şi una despre întregul desen. După terminarea povestirii are loc 

dramatizarea ei.” 

Efectele obţinute: Nu au fost blocaje, copiii au început să lucreze imediat ce li s-a 

spus ce să facă. Desenul liber a oferit libertatea de expresie. Ei au desenat ce au 

considerat că-i repezintă.  

Crearea povestirii a ridicat probleme la o parte dintre copiii. Ei au fost încurajaţi şi 

îndrumaţi prin întrebări la realizarea povestirii. Copiii cu blocaje au fost stimulaţi de 

atmosfera din grup, încurajările oferite fiecărui povestitor a creat un sentiment de 

mulţumire personală fiecărui copil. 

Crearea unei povestiri unice a contribuit la sentimentul apartenenţei la grup, la 

acceptarea necondiţionată a tuturor copiilor din grupul experimental. A fost satisfăcută 

trebuinţa de recunoaştere şi valorizare a capacităţilor lor personale şi în acelaşi timp 

nevoia de identificare cu grupul, de omogenizare, de acceptanţă necondiţionată a propriei 

persoane de către restul grupului. 

Observaţii: După ce exerciţiul este încheiat, s-a iniţiat o discuţie în grupul mare 

folosind următoarele întrebări: Cum te-ai simţit făcând acest exerciţiu? Din ce cauză? Ce 

emoţii ai remarcat la tine în timpul exerciţiului.  

 

ACTIVITATEA 5 

Obiectivul sesiunii:  

- Copiii vor invăţa să se autoaprecieze şi să-i aprecieze pe ceilalţi pentru ceea 

ce sunt şi să înveţe să-şi comunice asertiv nevoile, dorinţele şi punctele de 

vedere 
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Exerciţii suport utilizate pentru atingerea scopului: 

1. ”SĂ-I APRECIEM PE CEILALŢI” 

Scop: Copiii vor deveni conştienti de caracteristicile pozitive pe care le au, îi vor 

aprecia mai mult pe cei din jurul lor, în special pe cei din familie şi pe prieteni. 

Descrierea:  

Copiii sunt invitaţi să se aşeze în cerc. Li se explică faptul că avem cu toţii laturi 

bune şi mai puţin bune, şi că este important să recunoaştem ce este bun în fecare dintre 

noi. Acest exerciţiu va permite ca fircare copil să se aprecieze pe sine şi să-şi aprecieze 

colegii din grup. S-a început de la un punct oarecare al cercului şi elevii au fost rugaţi ca 

fiecare să-i spună persoanei din stânga un lucru care îi place la el/ea. Când cercul este 

complet, a fost repetat exerciţiul în sens invers (fiecare participant a spus colegului din 

dreapta ce îi place la el/ea). 

Discuţii: S-au pus următoarele întrebări pentru a facilita discuţia dupa exerciţiu: 

Cum v-aţi simţit făcând un compliment? Din ce cauză?/ Cum v-aţi simţit primind 

un compliment? Din ce cauză?/ Cât de des vă apreciaţi prietenii şi membrii familiei pentru 

lucrurile pe care le fac pentru voi?/ Cum vă simţiti când prietenii vă critică sau spun lucruri 

negative despre voi? Din ce cauză?/ Vă puteţi gândi la modalităţi în care vă puteţi folosi 

calităţile pentru a vă ajuta prietenii? Cum? 

2. ”CUM REACȚIONĂM LA PRESIUNEA GRUPULUI?” 

Scop: marcarea propriei personalităţi; expunerea deschisă, fermă a propriului 

punct de vedere fără a se teme de consecinţe (de judecata grupului). 

Descriere: 

Consilierul îi întreabă pe elevi dacă au curajul să-şi exprime dorinţele, punctul de 

vedere? 

Dacă părinţii vă cer să faceţi ceva, acceptaţi sau nu? Aveţi curajul să ziceţi ”nu” 

dacă nu sunteţi de acord? Argumentaţi. Elevii sunt îndreptaţi spre o conversaţie care să 

elucideze aceste probleme. Ce înţelegeţi prin lupta între generaţii? (cauze, soluţii) 

Spuneţi ”nu” părinţilor? De ce? În ce situaţii? Elevii vor da exemple, situaţii concrete care 

vor fi supuse dezbaterii colective. Se propune un joc de rol cu această temă.  

Cunoaşteţi situaţii în care tinerii spun părinţilor ”nu” doar pentru a-şi marca 

personalitatea? 

Dacă spunem” nu” familiei /părinţilor, spunem ”da” prietenilor întotdeauna? 
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Vi s-a întâmplat să spuneţi „nu” prietenilor? Dar să gândiţi ”nu” şi să spuneţi ”da”? 

În ce situaţii? dezbateri pe aceste probleme. 

Unde te simţi mai bine? În familie sau cu grupul de prieteni? 

Elevii vor exprima opiniile lor şi vor argumenta. 

Când ajungi să nu-ţi mai consideri familia ca unic punct de referinţă ”gaşca/grupul 

de prieteni” ia o importanţă enormă. A spune ”nu” grupului de prieteni, a nu te conforma 

regulilor acestuia, înseamnă să-ţi asumi nişte ”riscuri” enorme - cele de a fi exclus: te 

găseşti în situaţia de a fi singur, fără familie, fără grupul de prieteni. Se propune un joc 

de rol cu această temă. 

Discuţiile finale vor fi în jurul a cum se simt şi cu ce rămân în urma participării la 

activitate. 

 

ACTIVITATEA 6 

Obiectivul sesiunii: Dezvoltarea exprimării emoţiilor şi asumarea responsbilităţii 

pentru propriile trăiri emoţionale, dezvoltarea empatiei prin recunoaşterea emoţiilor 

exprimete prin limbajul nonverbal de către ceilalţi  

Exerciţii suport utilizate pentru atingerea scopului: 

1. ”VOCABULARUL EMOTIILOR” 

Obiective:  

- Să înveţe că ceilalţi nu ne controlează sentimentele sau emoţiile şi nu sunt 

responsabili pentru nefericirea noastră 

- Să înţeleagă faptul că furia poate fi gestionată (efectul de reacţie în lanţ al 

emoţiilor negative, exprimarea „sănătoasă” şi mai puţin „sănătoasă” a emoţiilor) 

- Să identifice emoţiile celorlalţi, să analizeze consecinţele comportamentelor 

care apar în urma unei emoţii, schimbarea emoţiilor când se schimbă 

convingerile 

Materiale necesare: bileţele, fâşii individuale de hârtie pe care sunt trecute cuvinte 

care desemnează emoţii.  

Descriere: Se utilizează un set de bileţele pe care au fost notate denumirea unor 

emoţii (iubit, speriat, îngrijorat, trist, răbdător, confuz, nervos, jignit, jenat, gelos, speriat, 

ruşinat, înspăimântat, fericit, vinovat, rău, confortabil, schimbător, descurajat, frustrat, 

curajos, groaznic, sensibil, teribil,  mâhnit, neajutorat, diferit, bucuros, plin de ură, 
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deprimat). Se împarte grupul în 4 grupe de câte de 3 elevi. Fiecare grupă de trei alege 

un rol pentru fiecare elev (de sculptor, de statuie şi observator). Elevul care şi-a ales rolul 

de sculptor alege un bileţel, elevul care şi-a ales rolul de statuie va încerca să “modeleze” 

statuia în funcţie de emoţia pe care trebuie să o reprezinte, modelându-şi expresia facială, 

postura. Elevul cu rolul de observator va nota toate modalităţile prin care elevul “sculptor” 

încearcă să exprime emoţia. Ceilalti elevi trebuie să identifice emoţia respectivă şi să o 

deseneze pe o coală de hârtie.  

Discuţie:  

Întrebări: Ce credeţi că diferenţiază emoţiile care ne dau o stare pozitivă de cele 

care ne dau o stare negativă. Ce putem face cu emoţiile noastre? Ce fel de emoţii ai de 

obicei ? Ce poţi face când ai emoţii care îţi creează stare de discomfort? 

Concluzie: Ajutându-i pe elevi să-şi accepte diferitele tipuri de emoţii şi să înveţe 

cum să le exprime într-o formă care să nu-i afecteze nici pe ei nici pe ceilalţi, vor putea 

să facă faţă situaţiilor concrete de viaţă într-un mod mai sănătos pentru ei.  

 

ACTIVITATEA 7 

Obiectivul sesiunii: Aprofundarea exprimării emoţiilor şi dezvoltarea empatiei prin 

recunoaşterea emoţiilor exprimete prin limbajul nonverbal de către ceilalţi  

Exerciţii suport utilizate pentru atingerea scopului: 

1. “DESENUL SENTIMENTELOR” 

Este un exerciţiu prin care copiii au putut să-şi exprime liber sentimentele.  

Obiectivele urmărite : 

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare a sentimentelor, trăirilor; 

- Diminuarea stresului şi anxietăţilor; 

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

- Orientarea spaţio-temporală; 

- Dezvoltarea creativităţii; 

- Promovarea respectului şi a valorilor morale; 

- Creşterea stimei de sine, autocunoaşterea şi autocontrolul. 

Metodele utilizate 

- Desenul  

- Dialogul 
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- Muzica 

- Colajul 

- Modelajul 

- Simularea 

- Lucrul în grupul mare 

Materiale necesare 

- Coli de hârtie sau bucăţi de burete 

- Creioane colorate sau creioane carioca 

- Acuarele 

- Lut sau plastilină 

- Foi cu cele patru feţe (cea veselă, cea tristă, cea speriată şi cea furioasă) 

- Carton pentru cutie 

- Scotch sau capse 

- Sfoară pentru cutie 

Descrierea exerciţiului 

Momentul 1 

Copiii sunt aşezaţi la masă. Fiecare dintre ei primeşte câte o coală de hârtie sau 

o bucată de burete special pentru pictură şi câte o trusă de acuarele. S-au ales patru 

melodii care exprimă sentimente ca: bucuria, tristeţea, furia şi frica. Înainte de a asculta 

muzica copiii sunt rugaţi să fie atenţi şi în timp ce ascultă muzica să picteze pe coală sau 

burete cu degetul ceea ce simt în acel moment. Li s-a spus că pot să folosească pentru 

exprimarea sentimentelor linii şi puncte. Apoi a fost pusă muzica şi invitaţi elevii să 

picteze. Fiecare melodie a durat 5-10 minute. La sfârşitul exerciţiului fiecare copil şi-a 

descris desenul. Doi copii au ezitat în a-şi prezenta lucrarea şi nu s-a insistat. 

Momentul 2 

Utilizând aceeaşi muzică copii au fost îndemnaţi să danseze exprimându-şi astfel 

sentimentele. Dansul a fost însoţit de mimică. Acest exerciţiu a produs relaxare şi a ajutat 

ca fiecare elev să se regăsească prin dans. Prin mişcare şi dans copilul a avut acces la 

lumea sa interioară, a descărcat stresul şi anxietăţile acumulate şi, şi-a dezvoltat 

încredere în el. 

Momentul 3 

În partea a treia a exerciţiului s-a utilizat jocul „Feţele mele”. Pe o foaie de hârtie 

desenate cu conturul celor patru feţe: cea veselă, cea tristă, cea speriată şi cea furioasă, 
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fiecare dintre ei au fost rugaţi să completeze feţele ca şi cum acestea ar fi ale lor în cele 

patru situaţii. La sfârşit au descris desenele şi au denumit fiecare faţă cu un nume sau cu 

un alt sentiment. Apoi au fost îndemnaţi să  modeleze, din lut cele patru feţe.  

Momentul 4 

"CUTIA COMORILOR" 

La acest moment copiii au fost îndrumaţi să construiască împreună cu terapeutul 

o cutie a comorilor cu sertare pentru fiecare dintre ei. În acele sertare au pus anumite 

lucruri preţioase şi bileţele pe care au scris ceea ce-şi doresc, ce le place, ce nu le place 

etc. Cutia a fost realizată din carton, iar fiecare latură a sa a fost pictată. Această cutie va 

reprezenta întreg grupul şi pe fiecare copil în parte. 

În final s-au prezintat impresiile referitoare la modul în care au lucrat în cadrul 

acestui exerciţiu.  

Rezultate obţinute : 

- A permis copiilor să-şi exprime sentimentele, nevoile, trăirile; 

- A permis descărcarea stresului şi a anxietăţilor acumulate; 

- S-a realizat o conexiune cu sine; 

- A antrenat grupul să lucreze împreună; 

- A ajutat participanţii să se cunoască pe ei şi colegii de grup; 

- A antrenat imaginaţia şi atenţia distributivă. 

Observaţii :  

Exprimarea nonverbală a sentimentelor a fost preferată de o parte dintre copii. Au 

fost lăsaţi să picteze aşa cum au considerat ei. Una dintre regulile acestui joc a fost aceea 

de a nu comenta alegerea făcută de colegul de grup şi de a nu critica. 

 

ACTIVITATEA 8 

Obiectivul sesiunii: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, dezvoltarea creativităţii, 

creşterea stimei de sine şi autocunoaşterea, comunicarea, colaborarea şi integrarea în 

grup, reducerea anxietăţilor, frustrărilor, stresului, descărcarea tensiunilor; 

Exerciţii suport utilizate pentru atingerea scopului: 

1. “EU ŞI MONSTRUL” 
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Este un exerciţiu de autocunoaştere. Se porneşte de la premisa că fiecare dintre 

noi are o parte frumoasă dar şi una urâtă, adică un “monstru” care uneori apare şi ne face 

o mulţime de probleme. 

Metodele utilizate : 

- Dialogul 

- Desenul  

- Modelajul 

- Colajul 

- Metafora 

- Jocul de rol 

- Munca individuală şi de grup 

Materiale necesare : 

- Creioane carioca sau creioane colorate 

- Coli A4 sau blocuri de desen 

- Lut sau plastilină 

- Materiale pentru măşti (carton, pene, lipici, folie de aluminiu) 

Descrierea exerciţiului :  

Momentul 1 

Fiecare copil a primit câte o foaie de hârtie, apoi a fost rugat să deseneze un cap. 

Acest cap va reprezenta pe o jumătate autoportretul iar cealaltă, „monstrul din noi”. După 

ce au desenat, fiecare membru al grupului şi-a prezentat desenul. Şi-a descris portretul 

apoi “monstrul”. Întrebări care au fost folosite pentru deschidere: „Când apare acest 

monstru? Cum arată el? Ce face? Te sperie? Este prietenos sau nu? Cum este el? Îl văd 

şi ceilalţi sau numai tu? Ce vrea monstrul de la tine? Cum faci ca să-l alungi?” 

Momentul 2 

După ce şi-au desenat “monstrul”, copiii au fost rugaţi să modeleze din lut sau 

plastilină mai întâi monstrul apoi autoportretul. După ce au terminat de modelat au fost 

îndrumaţi să găsească sau să construiască un loc pentru “monstru” şi unul pentru 

autoportret. 

Momentul 3 

Este un joc de rol, în care copiii, pe rând sunt rugaţi să poarte un dialog cu 

“monstrul”. “Monstrul” poate fi cel modelat sau unul imaginar. 



TRANSFORMERS SCHOOL – GIFTED STUDENTS/HAPPY CHILDREN 

87 | P a g e  

 

Punerea în scenă a acestui exerciţiu a fost foarte dificilă pentru copii, aşa că au 

purtat dialogul cu monstrul doar copii care erau pregătiţi să facă acest lucru. Copiii au fost 

ajutaţi în dialogul cu “monstru” astfel încât la sfârşitul exerciţiului, copiii au reuşit să îl 

transforme pe “monstru”. Această transformare la unii a fost în bine, la alţii în rău, totul a 

depins de dorinţele copiilor. Unii copii au simţit nevoia de fi “rău”, de a face ceva “rău”, 

astfel încât acest joc de rol le-a satisfăcut într-o oarecare măsură această dorinţă. 

Transformarea pe care au ales să o facă, a reflectat starea copilului din acel moment şi 

nu în general. 

Momentul 4 

Copiii au fost îndrumaţi să facă două măşti. Una care să reprezinte autoportretul 

şi una care să fie “monstrul”. După ce şi-au construit măştile au fost rugaţi să 

interacţioneze folosind oricare mască, cu ceilalţi copii din grup. 

Rezultate obţinute : 

- Au fost dezvoltate strategii de rezolvare a conflictelor şi problemelor în cadrul 

grupului; 

- A fost facilitată libertatea de manifestare, încurajare a exprimării; 

- A redus anxietatea, a eliminat inhibiţiile şi a descărcat tensiunile; 

- A contribuit la integrarea fizică şi emoţională în grup; 

- A antrenat răbdarea şi acceptarea regulilor de grup; 

- A antrenat imaginaţia şi atenţia distributivă. 

Observaţii: Unii copii n-au putut să discute despre partea lor negativă sau despre 

anxietăţile, temerile lor şi, în acest caz nu au fost forţaţi, ei au beneficiat de participarea 

la exprimarea celorlalţi copii din grup. A fost o fată care a spus : „eu nu am nici un monstru” 

şi a fost rugată să deseneze un monstru oarecare. Modelajul îl ajută i-a ajutat pe copii să 

se exprime, să-şi descarce anxietăţile, frustrările, pe acea bucată de lut sau plastilină. 

Masca a oferit copiilor un mijloc de interacţiune cu “monstrul” şi o metodă de cucerire şi 

transformare. Jocul de rol a dat posibilitatea de exprimare verbală. Nonverbalul şi verbalul 

au fost foarte bine îmbinate în acest exerciţiu. 
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ACTIVITATEA 9-10 

Obiectivul sesiunii: perfecţionarea abilităţilor şi dexterităţii manuale, creşterea 

capacităţii de comunicare inter-personală, căutarea de soluţii individuale şi/sau colective 

la o situaţie de criză, dezvoltarea creativităţii, găsirea unor soluţii individuale şi de grup la 

crizele scenariilor de viaţă individuale şi de grup, creşterea nivelului de integrare socială 

a beneficiarilor, creşterea stimei de sine şi autocunoaşterea. 

Exerciţii suport utilizate pentru atingerea scopului: 

1. “DRUMUL PRINTRE PLANETE” 

Este un exerciţiu care poate fi utilizat cu succes când unul dintre copii trece printr-

o perioadă de criză: divorţul părinţilor, pierderea unui membru al familiei, apariţia unui 

nou copil în familie. Tema abordată este “drumul de iniţiere”. A fost prezentat şi aplicat 

ca o poveste şi joc de rol în episoade, urmând cadrul basmului „Micul Prinţ” de Saint-

Exupery. S-a desfăşurat pe parcursul a două întâlniri consecutive. 

Metodele utilizate: 

- Dialogul 

- Desenul sau pictura  

- Metafora şi povestirea  

- Munca individuală şi de grup 

Materiale necesare : 

- Povestea „Micul Prinţ”, de preferat într-o ediţie ilustrată 

- Acuarele şi pensule 

- Cartoane 

- Diverse materiale din care se vor construi planetele şi orbita (bucăţi de burete, 

sfoară, sârmă, nuiele, mingi, polistiren) 

Descrierea exerciţiului 

Momentul 1 

S-a citit povestea „Micul Prinţ” de Saint-Exupery. A fost aleasă această poveste 

deoarece oferă o cauză nobilă, uşor de înţeles de către copii: salvarea unei flori de pe 

planeta Prinţului şi drumul acestuia printre stele, cu o mulţime de întâlniri de-a lungul 

cărora se maturizează. 

Un copil a fost rugat să-şi deseneze o planetă ca o floare. Ceilalţi copii au desenat 

la alegere: o vulpe, Regele-Timp, un şarpe, un deşert, un avion 
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La apariţia fiecărui nou personaj în poveste, după citirea pasajului care relatează 

întâlnirea prinţului cu acesta s-a ales copilul care va desena personajul respectiv. De 

exemplu, după întâlnirea cu vulpea, s-s ales copilul care va desena vulpea, etc. După 

terminarea citirii poveştii, s-a început desenarea personajelor din poveste, s-a poate 

discutat despre toate personajele. 

Momentul 2 

Fiecare copil a fost rugat să-şi confecţioneze o planetă apoi să o deseneze sau să 

o picteze. Fiecare copil a vorbit despre planeta lui, i-a dat un nume, a spus cine locuieşte 

pe ea, ce fel de planetă este. A avut loc o discuţie despre stele şi faptul că fiecare din noi 

are o stea care îi aparţine şi îl protejează. După ce au construit planetele au construi 

împreună o orbită pe care le vor putea lansa. Lansarea planetelor coincide cu un drum 

pe care planetele (copiii) l-au  parcurs. Copiii au descris cum este acel drum şi mai ales 

ce vor face planetele în această călătorie. A fost foarte important ca cei care au construit 

planetele să înţeleagă faptul că acestea vor deveni stele, iar ei le vor putea vedea în 

fiecare seară, iar steaua lor va fi cea care străluceşte mai tare. Această formă de reper 

exterior îi va face pe copii să nu se mai simtă singuri şi le va da speranţă în momentele 

grele. 

„Constelaţia“ instalată pe cer a fost botezată s-a vorbit de faptul că, totuşi, grupul 

va rămâne împreună şi după terminarea programului prin stelele care sclipesc pe cer. 

Rezultate obţinute : 

- A permis copiilor să-şi exprime sentimentele; 

- A antrenat munca în grup şi munca individuală; 

- Aajutat participanţii să se cunoască pe ei şi mediul din care provin; 

- A antrenat imaginaţia; 

- A oferit soluţii la conflictele personale şi de grup în situaţii de criză. 

Observaţii: 

Boala florii din povestea iniţială a devenit pretextul discutării problemelor reale ale 

acestui grup de elevi, care a fost transferată asupra florii. Prinţul din poveste a căutat o 

soluţie, iar copiii au fost stimulaţi prin intermediul acestui exerciţiu să rupă barierele 

ridicate în poveste, unde nu se spune în mod clar dacă floarea a fost sau nu salvată. 

Aceste bariere au fost rupte cu mai mare uşurinţă de către copii astfel: 
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- cu ocazia povestirii întâlnirii prinţului cu Regele-Timp, s-a învăţat noţiunea de 

timp măsurabil; ceasul ne spune cum trece timpul, noţiunea de noapte şi zi, săptămâni, 

luni, ani, secole, milenii; 

- cu ocazia povestirii întâlnirii cu Vulpea, s-a asimilat noţiunea de câştigare a 

încrederii prin comunicare eficientă, cunoaşterea celorlalţi prin apreciere reciprocă, 

noţiunea de răbdare şi de predictibilitate; 

- cu ocazia povestirii drumului Prinţului prin deşert, copiii au putut pune în deşert 

tot felul de creaturi sau plante, care reprezintă una din fricile importante pentru ei în acel 

moment sau o dovadă de empatie cu suferinţa Prinţului din poveste; 

- cu ocazia întâlnirii Prinţului cu Şarpele, au ieşit la iveală în mod foarte pregnant 

frici sau angoase ale copiilor; 

- la descoperirea avionului, s-a negociat cu copii sfârşitul poveştii; unii copii au 

prefert să repare avionul sau să găsească altă soluţie decât cea prezentată în povestea 

originală. 

Transformarea – schimbarea în pozitiv de care e nevoie în finalul exerciţiului a 

oferit o soluţie metaforică la rezolvarea bolii florii de pe planeta Prinţului. Pentru ca o astfel 

de soluţie să rămână în sufletul copiilor, s-a abordat exerciţiul cu povestea „Micul Prinţ”. 

Importantă rămâne, însă, câştigarea încrederii copiilor în viitorul ce le stă în faţă. 

 

ACTIVITATEA 11 

Exerciţiul 1: ”ÎNCURCĂ ȘI DESCURCĂ” 

Obiective: 

- facilitarea contactului corporal; 

- eliminarea inhibiţiilor specifice începutului de activitate de grup; 

- facilitarea dezvoltării coeziunii grupului. 

Materialele necesare: nici unul. 

Durată: 20 - 30 de minute. 

Instructaj: "Bine aţi venit din nou la grup! Cum vă simţiţi? Sunteţi pregătite pentru noi 

exerciţii de autocunoaştere? Hai să ne încălzim puţin pentru asta! Vă propunem să vă 

ridicaţi şi să vă alăturaţi formând un cerc. Staţi umăr lângă umăr. Gata? (doar după ce 

copiii sunt gata se trece mai departe). Ridicaţi mâna dreaptă în sus...după care prindeţi 

mâna fetei care este exact în faţa voastră, pe partea opusă a cercului. Gata? (doar după 
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ce s-au prins şi formatorul a verificat corectitudinea prinderii se va trece mai departe). 

Acum ridicaţi mâna stângă şi prindeţi de mâna liberă, deci tot cea stângă, copilul care se 

află la stânga copilului cu care aţi prins cealaltă mână. E bine? E clar? Acum tot ce aveţi 

de făcut este să vă descurcaţi, astfel încât să formaţi în final un cerc desfăşurat, aşa cum 

îl facem în mod normal. Consultaţi-vă, analizaţi şi vedeţi cum puteţi să vă descurcaţi. 

Aveţi însă grijă să nu vă loviţi sau să provocaţi durere vreunuia dintre voi. Este singura 

regulă a acestui exerciţiu." 

Strategii de valorificare a experienţei: 

De regulă, exerciţiul stârneşte multe întrebări despre existenţa unei soluţii 

adevărate sau despre alte reguli ale exerciţiului. Insistaţi asupra libertăţii pe care o oferiţi 

copiilor în a avea iniţiativă, fără însă a provoca dureri. La final, după ce copiii au ajuns la 

un cerc normal sau după ce s-au plictisit de atâtea încercări şi au hotărât că vor să se 

oprească pentru că nu reuşesc să se descurce, iniţiaţi şi ghidaţi discuţii pe următoarele 

teme: 

- cum au colaborat copiii între ei şi importanţa colaborării pentru găsirea unor soluţii 

în problemele de grup; 

- cum s-au blocat comunicarea şi colaborarea; 

- cum s-au simţit unul lângă altul; 

- ce stare le-a provocat exerciţiul; 

- cât de important este să câştige/să găsească soluţia sau să piardă; 

- care este preţul câştigului sau pierderii; 

- ce reţin din acest exerciţiu. 

Exerciţiul 2: ȘIRUL BUCLUCAȘ 

Obiective: 

- stimularea comunicării nonverbale; 

- cunoaşterea importanţei comunicării nonverbale; 

- întărirea coeziunii grupului. 

Materialele necesare: bilete confecţionate din coli albe sau post-it-uri, creioane, o 

cutie. 

Durata: 20 - 30 de minute. 

Instructaj: Pe fiecare bilet treceţi un număr de la 1 la 10; astfel vor exista 10 bilete cu 

fiecare număr. Aceste bilete le veţi pune într-o cutie şi veţi avea grijă să le amestecaţi 

bine. 
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"Vă invităm pe fiecare să extrageţi din cutie/mână câte un bilet. Pe el veţi găsi scris 

un număr de la 1 la 10. Numărul pe care îl veţi extrage va fi secret. Doar voi îl ştiţi şi nu îl 

veţi spune nimănui. De aceea, după ce citiţi biletul, memoraţi-l, iar apoi vă rog să îl daţi  

deoparte). Aşa ... acum vă rog să închideţi ochii şi fără să vorbiţi între voi, deci fără a 

spune vreun cuvânt, să faceţi în aşa fel încât să formaţi un şir cu numerele în ordine 

crescătoare, de la 1 la 10. Nu contează unde va fi numărul unu şi numărul zece, atât timp 

cât numerele sunt unul după altul. Reţineţi: nu aveţi voie să vorbiţi! Succes!" 

Strategii de valorificare a experienţei: 

Este posibil ca ei să întrebe cum e posibil să rezolve exerciţiul dacă nu pot vorbi. 

Încurajaţii să caute şi alte modalităţi decât vorbitul de a afla numărul colegilor, fără a da 

însă prea multe detalii. Este important ca ei să descopere siguri comunicarea nonverbală. 

La finalul exerciţiului, centraţi discuţiile pe: 

- ce este şi ce importanţă are comunicarea nonverbală; 

- când, cum şi de ce folosim comunicarea nonverbală; 

- avantajele şi dezavantajele comunicării nonverbale, mai ales în anumite 

situaţii. 

Exerciţiul 3: TEATRUL SENTIMENTELOR 

Obiectiv: 

- dezvoltarea capacităţii de comunicare nonverbală (de transmitere şi 

decodificare a mesajului mimico-postural). 

Materialele necesare: cartonaşe cu sentimente (bucurie, tristeţe, dor, agitaţie, 

căldură, dezinteres, curiozitate, plăcere, teamă, iubire), cartonaşe cu părţile corpului 

(faţă, mâini, picioare, întreg corpul). 

Durată: 60 de minute. 

Instructaj: "Sunteți invitați acum să creați un teatru deosebit de cel pe care îl ştim 

cu toţii. O să vă împărţiţi în două grupe egale, adică 6 cu 6. Fiecare grupă va fi o echipă 

care va trebui, pe rând, să mimeze cu ajutorul diferitelor părţi din corp mai multe tipuri de 

sentimente. Când o echipă va mima, cealaltă va fi spectator şi va încerca să ghicească 

ce sentiment se mimează. Veţi face acest lucru pe rând. De fiecare dată când o echipă 

va ghici sentimentul mimat, vom recompensa ambele echipe cu aplauze." 

Prima echipă se va ridica şi va extrage din pachetul cu cartonaşele pe care sunt 

scrise sentimentele un singur cartonaş. Apoi va alege un cartonaş din celălalt pachet, cel 
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cu părţile corpului. În continuare va trebui să mimeze sentimentul ales cu ajutorul părţii 

respective a corpului. 

Strategie de valorificare a experienţei: 

Pregătiţi toate cartonaşele şi oferiţi-le celor două echipe atunci când le vine rândul. 

Acest exerciţiu îl puteţi folosi şi ca un concurs pentru a da mai mult dinamism şi 

entuziasm. În acest caz, stabiliţi un punctaj până la care va trebui să ajungă cele două 

echipe şi precizaţi că va fi premiată echipa care atinge prima acel punctaj. Punctele se 

vor da atât pentru "mimare", cât şi pentru "ghicire". 

La final discutaţi şi analizaţi: 

- modul în care se pot exprima sentimente cu ajutorul întregului corp; 

- cum ne exprimăm fără să vrem sentimentele cu toate părţile corpului; 

- cum putem identifica stările celorlalţi prin "citirea" corpului; 

- comparaţie între modalitatea verbală şi cea nonverbală de exprimare a 

sentimentelor. 

Înainte de plecare, se folosesc 10 minute pentru a induce o uşoară stare de 

relaxare în care copiii să mediteze puţin asupra lucrurilor pe care le-au făcut şi aflat în 

această întâlnire. Apoi, ei vor fi îndemnați să sintetizeze aceste cunoştinţe sau stări într-

un singur cuvânt pe care îl vor nota pe un post-it sau pe o foaie de hârtie ce o vor lua cu 

ei. Însă, trebuie să-și aducă aminte că la ultima şedinţă vor avea nevoie de acest mic 

suvenir al întâlnirii. 

 

ACTIVITATEA 12 

Exerciţiul 1: Exerciţiu de energizare - Lupul  

Implicându-se în joc, participanții vor fi capabili: 

- În lumea actuală suntem puşi în situaţia de a lua rapid decizii în condiţii 

dificile, iar abordarea superficială a unor decizii importante poate avea 

consecinţe grave; 

- Copiii vor fi capabili să ia decizii rapid în condiții de stres 

Materialele necesare: - 

Durată: 5-10 min. 

Instructaj: Copiii sunt dispuși în cerc, unul dintre ei este plasat în mijloc, având rolul 

de lup. Sunt prezentate regulile jocului moderând câteva ture pentru deprinderea 

acestora. Scopul este să nu devii lup, respectiv să nu „te laşi mâncat de lup”; acesta, 
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după ce a identificat o persoană din cerc – prada, se deplasează din centru spre pradă 

şi dacă reuşeşte să ajungă la aceasta şi să o atingă pe umeri, respectiva persoană devine 

lup şi trece în centru făcând schimb de roluri. Noul lup trece în centru şi poate scăpa de 

acest rol doar când reuşeşte să prindă prada procedând în acelaşi fel. Prada poate fi 

salvată doar dacă atunci când îşi dă seama că reprezintă ţinta lupului şi mai înainte ca 

acesta să ajungă la el, face contact vizual cu altcineva din grup şi acesta îi strigă numele. 

Acest exerciţiu de energizare testează viteza de reacţie în situaţie de stres, situaţie în 

care este penalizată o altă persoană faţă de cea care greşeşte. Chiar în colectivele în 

care membrii se cunosc foarte bine, apar blocaje din cauza stresului.  

Sunt invitaţi copiii să identifice individual o situaţie anterioară de viaţă în care 

încetineala în luarea unei decizii i-a costat mult în plan şcolar sau personal. 

Este distribuită fiecărui copil fişa de lucru, explicând că aceasta îi ajută să înveţe 

lucruri noi despre propria învăţare şi să fie mai eficienţi în viitor când studiază.  

Explorare, experimentare (5-10 min.)  

Copiii sun grupaţi în echipe de 5-6 membri şi li se cere să îşi prezinte experienţele 

reuşite şi nereuşite de învăţare anterioară (spre exemplu: pregătirea pentru un concurs 

şcolar la o anumită disciplină, club de teatru etc.) şi să noteze pe fişa de lucru principalele 

elemente care au condus la succesul, respectiv insuccesul acelor situaţii de învăţare. 

Comunicare, observare (15-20 min.)  

Fiecare copil prezintă colegilor din grup experienţa de învăţare reuşită şi pe cea 

nereuşită, respectiv contextul şi condiţiile favorabile/nefavorabile resimţite. Urmăriţi şi 

(dacă este necesar) notaţi aspecte compilante observate în decursul activităţii despre 

capacitatea copiililor de a identifica acele condiţii specifice ce potenţează sau inhibă 

propria învăţare. 

Analiză, reflecţie şi evaluare (15-25 min.) 

La final se discută cu întreaga grupă principalele concluzii. Profesorul realizează 

o generalizare pe baza dezbaterilor colective despre variate influenţe asupra învăţării 

realizând pe o coală un organizator cognitiv şi se punctează sintetic principalele concluzii. 

Un astfel de organizator cognitiv poate include următoarele categorii şi poate fi dispus în 

structură arborescentă, cercuri secţionate concentrice etc. 

Factorii învăţării: 

▪ psihologici 

✓ pregătirea anterioară pentru învăţare 
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✓ interes, motivaţie, atitudine 

✓ aptitudini generale (inteligenţă cognitivă, afectivă, socială etc.) şi specifice 

✓ starea personală (frustrare, curiozitate, plictiseală etc.) 

✓ diferenţe individuale 

▪ fiziologici 

✓ sănătate 

✓ hrană adecvată 

✓ odihnă suficientă 

▪ de mediu socio-culturali 

✓ condiţii culturale 

✓ aşteptările din partea grupului 

✓ aşteptările din partea persoanelor semnificative 

✓ relaţiile cu membrii familiei 

Indicatori/descriptori comportamentali 

- Prezintă în faţa colegilor situaţii reuşite şi nereuşite de învăţare. 

- Enumeră cel puţin 2 factori care au contribuit la reuşită/nereuşită în respectiva 

situaţie. 

- Identifică cel puţin 1 factor al învăţării din fiecare din cele trei categorii 

(psihologici, fiziologici, socio-emoţionali). 

- Identifică 1 calitate de valorificat şi 1 arie de îmbunătăţire pentru contextul ales. 

- Comunică informaţii despre sine în faţa unui auditoriu. 

- Rezolvă sarcina alocată individual sau în grup. 

- Respectă instrucţiunile de rezolvare a sarcinii şi timpul alocat 
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Fişa personală ”Atuuri şi limite personale în învăţare” 

Situaţia 

specifică 

de 

învăţare 

Situaţia de care sunt foarte mulţumit 

şi pentru care am fost lăudat ☺ 

Situaţia …………..................... 

.................................................. 

.................................................. 

Ce trebuia să învăţ?  

..................................………… 

.................................................. 

.................................................. 

Cum am învăţat?  

.................................……… 

.................................................. 

.................................................. 

Care a fost rezultatul? 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

Situaţia pe care o consider un 

eşec personal în învăţare. . 

Situaţia …………...................... 

................................................... 

................................................... 

Ce trebuia să învăţ?  

..................................…………. 

................................................... 

.................................................. 

Cum am învăţat?  

.................................……… 

................................................... 

.................................................. 

Care a fost rezultatul? 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

Factori de 

succes/ 

insucces 

 

Factori fizici  

.....................…………………. 

................................................... 

Factori psihici 

…………………....................... 

................................................... 

Factori de mediu 

……………………................. 

................................................. 

................................................... 

 

Factori fizici  

.....................…………………. 

................................................... 

Factori psihici 

…………………....................... 

................................................... 

Factori de mediu 

……………………................. 

................................................. 

................................................... 

 

Ce am 

învăţat? 

Din situaţia de succes:  

................................................. 

................................................... 

Din situaţia de eşec: 

................................................. 

................................................... 

Ce fac în 

viitor? 

O calitate personală pe care mă 

bazez? 

................................................. 

................................................... 

Ce strategie aplic…………… 

................................................. 

................................................... 
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ACTIVITATEA 13 

Exerciţiul 1: VIITOAREA MEA CASĂ  

Timp: 30 minute 

Materiale: mese şi scaune, hârtie în pătrățele pentru fiecare participant (21 * 29 

cm), creioane, vopsele, radiere, ascuțitoare, echere şi rigle. 

Obiectiv: 

- A deveni conştienți de valorile existente. A percepe, a înțelege cum gândeşte şi 

cum ESTE fiecare în funcție de gusturile, necesitățile şi valorile proiectate. 

PROCEDURĂ: Constă în construirea planului unei case în care am vrea să trăim, 

indicând dimensiunile, mobilierul, camerele... Planul odată terminat, fiecare îl prezintă 

grupului, răspunzând la întrebări. Se poate încerca, într-o ambianță favorabilă de a 

ajunge în grup la unele concluzii, opinii comune, acorduri şi disensiuni reflectate într-un 

plan unic. 

EVALUARE: Cum vă simțeați văzându-vă casa? Iar ceilalți? V-ar plăcea să invitați pe 

cineva înăuntru? Pe cine? Ce fel de valori ați descoperit văzând casa replanificată 

(varianta 

comună)? 

Exerciţiul 2: „NEGOCIEREA VALORILOR” 

Scop  

- Exersarea abilităţilor de negociere şi rezolvare de conflicte  

Obiective: 

- Să utilizeze tehnici de negociere şi rezolvare de conflicte 

- Să lucreze în grup  

Materiale: hârtie, pixuri  

Timp: 1 h  

Descrierea activităţii: Li se spune participanţilor următoarea poveste: „Sunteţi în 

vacanţă. Vă pregătiţi pentru o excursie. Unde?! ... Este vorba despre o excursie prin viaţă 

care va dura câteva luni. Trebuie să vă faceţi bagajele, care pentru această excursie vor 

fi diferite de cele obişnuite. Pentru a vă relaxa şi a vă simţi cât mai bine în această 

vacanţă, trebuie să vă luaţi în bagaj cel puţin 10 calităţi şi 10 defecte ale voastre.” 

Participanţii sunt lăsaţi 10 minute pentru a nota aceste calităţi şi defecte. După aceea 

formatorul continuă: „Este foarte, foarte târziu. Mai sunt doar 5 minute până la plecarea 

trenului şi bagajul vostru nu se închide. Din păcate toate defectele sunt aşezate la fundul 
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rucsacului, iar la suprafaţă sunt doar calităţile. Trebuie să lăsaţi acasă 3 calităţi. Tăiaţi de 

pe listă trei calităţi de care credeţi că vă puteţi lipsi câteva luni.” Participanţii au la 

dispoziţie 5 minute pentru a rezolva această sarcină. După aceea formatorul continuă: 

„Bravo! Sunteţi în tren! Plecaţi în excursia vieţii voastre. Acum aţi ajuns la destinaţie. Din 

păcate, deja observaţi că nu aveţi în bagaj tot ceea ce v-ar trebui pentru a vă descurca. 

Din fericire, puteţi negocia cu colegul de cameră pentru a obţine de la el ceea ce vă 

lipseşte.” Participanţii se împart în perechi şi timp de 5 minute trebuie să negocieze astfel 

încât să obţină de la partener trăsăturile pe care ei nu le au dar şi le-ar dori. Regulă: Nu 

poţi da nimic fără să primeşti ceva la schimb. 

1. După aceea se continuă: „Din păcate la colegul de cameră nu aţi găsit tot ceea ce vă 

doriţi. Din fericire puteţi merge împreună la vecinii de apartament să negociaţi cu ei.” 

Participanţii au la dispoziţie 5 minute pentru a uni echipele 2 câte 2 şi să poarte o negocie 

în grup de 4. 

2. Educatorul continuă: „Din păcate nici la vecini nu aţi găsit tot ceea ce vă doriţi. Din 

fericire puteţi merge cu toţii în holul hotelului pentru a vedea dacă nu puteţi să negociaţi 

cu un alt membru al grupului mare.” Participanţii au la dispoziţie 10 minute pentru a se 

reuni în grupul mare şi să poarte o negociere cu ceilalţi. 

3. La final se vor purta discuţii în grupul mare despre: Cât de uşor/greu a decurs 

negocierea?; Cât de mulţumit este fiecare participant de „bagajul” pe care îl are acum?; 

Cât de greu a fost să schimbe defecte pe calităţi? Etc. 

 

ACTIVITATEA 14 

Rezolvarea de probleme individual sau în echipă 

Exercițiul 1 „PROBLEMA CELOR NOUĂ PUNCTE” 

Resurse necesare: Pentru fiecare participant o hârtie cu următorul desen: 

. . . 

. . . 

. . . 

 

Timp: Aproximativ 15-20 min minute 
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Descriere: Se înmânează participanţilor desenul, câte unul pentru fiecare 

persoană. Se cere participanţilor să lucreze individual şi să unească cele nouă puncte cu 

patru linii drepte şi fără să ridice stiloul de pe hârtie. (Ei trebuie să ia stiloul de pe hârtie 

abia după ce au terminat de desenat cele patru linii unite). 

După un timp, întreabă dacă cineva a găsit soluţia, şi vezi cum au rezolvat-o. 

Singura modalitate, de fapt, de a rezolva, este de a prelungi două linii pe lângă pătratul 

imaginar al celor nouă puncte: 

Linia de început, de exemplu din colţul stâng superior merge pe diagonală în jos 

spre dreapta. Şi în colţul din dreapta începe a doua linie orizontal către stânga, şi pe 

lângă colţul din jos stânga. Începe a treia linie în afara pătratului şi uneşte a doilea punct 

din prima coloană şi al doilea punct din primul rând şi mergi deasupra pătratului din nou. 

A patra linie începe în afara pătratului, direct deasupra punctului din colţul din dreapta şi 

merge direct în jos. 

Reflecţie şi evaluare: 

Se studiază împreună cu participanţii de ce a fost dificil să se găsească o soluţie 

pentru puzzle. Arată-ţi punctul de vedere ce constă în faptul că oamenii tind să aibă o 

perspectivă limitată asupra lucrurilor, şi uneori trebuie să trecem dincolo de bariere, 

LIMITĂRI. Propriile noastre perspective, cultural limitate, pot fi o limitare severă în găsirea 

soluţiilor într-un cadru intercultural – trebuie să vedem o imagine mai deschisă. 

Exercițiul 2: TEHNICI DE NEGOCIERE  

Cum punem întrebări pentru a obține un răspuns favorabil? 

Atunci când întrebi pe cineva: 

1. „Ai vrea să mergem la un film?”  

2. „Ai vrea să mergem în parc?” 

3. „Îţi place această maşină”? 

4. „Te-ai hotărât să-l cumperi”? etc 

Poţi primi un răspuns de genul: Aş vrea, dar nu am timp! Aceste întrebări nu sunt 

foarte convingătoare pentru că îi dai posibilitatea interlocutorului să „scape” foarte rapid. 

Punând asemenea întrebări „îţi forţezi” interlocutorul să răspundă cu da sau nu. Partea 

afectivă sau partea logică a celui cu care discuţi se va grăbi să-ţi dea un răspuns care 

nu-ţi este foarte convenabil. 

Urmăriți următoarele întrbări: 

1. Dragul meu vrei să mergem în parc astăzi sau mâine? 
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2. Crezi că ar fi mai bine să-mi cumpăr o pereche de pantofi roşii sau negri? 

3. Când crezi ca ar fi mai bine să mergem în concediu, în luna iulie sau în luna 

august? 

4. În weekendul următor m-am gândit să mergem undeva. Unde ţi-ar plăcea mai 

mult, la mare sau la munte? 

Ce observați la aceste întrebări? Care este diferența?  Care credeți că va fi 

răspunsul interlocutorului? 

Regula 1 pentru un negociator excepțional: Pregătește-te 

Într-o negociere, dacă te bagi nepregătit, ori plătești prea mult ori vinzi prea ieftin. 

Valentin Postolache zicea într-un interviu în urmă cu câțiva ani că negocierea trebuie să 

fie tot timpul win-win, însă win-ul meu trebuie să fie cu litere mari (WIN-win). 

Nu lăsa niciodată pregătirea pe ultimul moment. Multe aspecte ale pragătirii, ca și 

încercarea de a-ți da seama ce gândește partenerul de negociere, presupun zile, nu ore, 

pentru a ajunge la o opinie echilibrată. 

Dacă ai emoții vizavi de negociere, o pregătire temeinică te va ajuta enorm. Exact 

ca un examen: dacă te-ai pregătit, ești stăpân pe tine, nu ai emoții; însă dacă doar ai 

răsfoit caietul de curs în dimineață examenului, pe lângă fapul că emoțiile vor face 

experiența neplăcută, vei și lua o notă mică. 

În acest pas trebuie să definești exact care sunt situațiile cu care te poți întâlni și 

cum vei reacționa, ce vei zice, ce vei propune în acele cazuri. E bine să derulezi fiecare 

situație în capul tău exact ca pe un film doar că nu te vezi pe tine din exterior, ci te vezi 

prin ochii tăi. 

Motivul este simplu, mintea nu face diferența între realitate și ceva imaginat, e un 

antrenament gratuit pe care îl faci doar în mintea ta. 

Alan Richardson a făcut un mic experiment: a luat o echipă de bascket a împărțit-

o în 3 grupuri și a testat abilitatea fiecărui jucător de a face aruncări libere. 

Primul grup avea să exerseze 20 de minute pe zi. Al doilea grup nu avea voie să 

exerseze deloc, însă timp de 20 minute fiecare trebuia să vizulizeze că face aruncări 

libere. Al treilea grup nu aveau voie nici să exerseze, nici să vizualizeze. 

Alan i-a testat din nou pe jucători și rezultatul a fost uimitor: grupul care nu a făcut 

nimic a avut cele mai proaste rezultate, însă grupul care doar a vizualizat a avut rezultat 

similar cu grupul care a exersat 20 minute pe zi. 

Regula 2 pentru un negociator excepțional: Așteaptă un NU 
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După ce faci propunerea, dacă ai făcut-o bine, cealaltă parte ar trebui să zică NU. 

Pare contraintuitiv? Așa și este. 

Majoritatea negociatorilor neexperimentați vor încremeni la primul NU și vor 

începe să facă compromisuri nefavorabile. Un NU nu înseamnă sfârșitul negocierii, ci 

dimpotrivă, înseamnă începutul ei. Să explic! Dacă partenerul de negociere zice DA din 

prima, ai pierdut șansa de a negocia și s-ar putea să pierzi niște bani doar pentru că nu 

ai interpretat corect balanța puterii și cât era clientul dispus să plătească. 

Anticipează un NU, pregătește-te pentru un NU. Pentru a avea claritatea maximă 

și pentru a nu face o ofertă ridicolă doar ca cealaltă parte să zică NU, trebuie să stabilești 

Z.O.P.A. ( Zone Of Possible Agreement). 

Regula 3 pentru un negociator excepțional: Ascultă și privește 

Ascultă activ când celălalt vorbește, pune-l pe el în valoare, fă-i complimente 

subtile și arată-i respect. A fi galant și politicos nu e sinonim cu lingușeala care ar trebui 

evitată cu orice preț deoarece te pune într-o poziție inferioară. 

Dale Carnegie zice că „pentru o persoană, cel mai dulce sunet e sunetul propriului 

nume”. Folosește numele celuilalt cât de mult poți, vei crea o legătură mult mai repede. 

Privește-l în ochi când vorbiți. Dacă îți este inconfortabil să privești pe cineva în ochi – 

ceea ce e destul de des întâlnit – privește-i partea superioară a nasului sau zona dintre 

ochi. Nu își va da seama că nu te uiți direct în ochii lui. Evitarea privirii e un semn de 

inferioritate și nu vrei să pari inferior în niciun fel într-o negociere. 

Regula 4 pentru un negociator excepțional: Fără compromisuri GRATUITE 

Deși pare logic și simplu să nu faci niciun compromis fără să primești ceva în 

schimb, în realitate nu e chiar așa și cazi în plasa negociatorului versat, care îți va crea 

iluzia că urmează să pierzi afacerea dacă nu vii cu ceva în plus. 

E absolut obligatoriu să ai niște compromisuri pregătite, ceva care pe tine te costă 

puțin, însă în ochii celuilalt poate cântări mai mult. Să ai tot timpul mai multe decât crezi 

că vei folosi și să nu le dai GRATIS, orice ar fi. 

Negociatorii neexperimentați cred că dacă fac compromisuri mărunte vor câștiga 

bunăvoința celuilalt, însă orice negociator bun știe că „gratuitățile” generează lăcomie, 

nici într-un caz bunăvoință. Tot timpul să ai în minte ”îmi dai ceva, îți dau ceva”. 

Regula 5 pentru un negociator excepțional: Fii răbdător 

Un negociator nerăbdător va face tot timpul o afacere mai proastă decât un 

negociator răbdător. Stabilește-ți mai mult timp pentru întâlnire decât crezi că ai nevoie, 
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nu îți programa nicio altă întâlnire cel puțin o oră după, astfel nu vei fi presat să închei 

negocierea rapid. 

A fi răbdător nu înseamnă să stai și să asculți despre mașina, nevasta, copiii sau 

angajații celuiltalt. Când se întâmplă acest lucru, întrerupe-l politicos pe interlocutorul tău 

și readu subiectul unde dorești tu. 

O bună tehnică pentru a evita cu totul discuțiile inutile e ca la începutul negocierii 

să îi zici cât va dura întâlnirea și care e rezultatul așteptat. 

Acest lucru îți dă și un motiv foarte bun să începi discuția sărind peste un „small talk” lung 

și inutil. Un „small talk” ideal e între 2-5 minute, de preferat să se discute lucruri generale 

ca vremea sau drumul până la locul de întâlnire; orice alt subiect poate duce la discuții 

lungi și inutile scopului tău. 

Ține minte ce a zis Chester L. Karrass: „În business, ca și în viață, nu primești ce 

meriți, primești ce îți negociezi”. 

Corectitudinea e ceva relativ: „Dacă te aștepți ca lumea să fie corectă cu tine doar 

pentru că tu ești corect, te amăgești. E ca și cum te-ai aștepta la un leu să nu te mănânce 

doar pentru că tu nu l-ai mâncat pe el.” 

Cu cât înveți mai repede să negociezi și să înțelegi că orice e negociabil, cu atât 

mai bine. Ține minte ce a zis Nora Roberts: „dacă nu întrebi, răspunsul e întotdeauna 

NU”. De multe ori scăpam ocazia unei afaceri mai bune pentru că nu întrebăm și nu 

încercam să negociem, luăm lucrurile ca atare. Asta poate pentru că oamenii, în general, 

tind să mențină un status quo. 

În general suntem reticenți față de schimbare, mai ales când presupune să facem 

lucruri pe care le priveam cu un nod în gât, cum ar fi negocierea și conflictul care poate 

să iasă dintr-o negociere. Încearcă, însă, și vei vedea că îți îmbunătățește viața, stima de 

sine și îți economisește sau înmulțește niște bani. 

Acum știi regulile care stau la baza unei negocieri eficiente. Chiar dacă ești o 

persoană căreia nu îi place minunatul joc al negocierilor, exersând, vei putea face cele 

mai bune NEGOCIERI. 
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ACTIVITATEA 15 

Exercițil 1: "SALA OGLINZILOR"  

Obiective: 

La sfârşitul activitatii propuse elevii vor fi capabili: 

- sa înteleaga ca specificul uman îl reprezintă îmbinarea corespunzătoare a 

calitatilor si defectelor; 

- sa se mobilizeze pentru a-si promova calitatile si pentru a-si atenua defectele. 

Resurse: 

- sala spaţioasă. 

Etape ale activitatii:  

- formatorul le va spune elevilor: "Imaginati-va ca va aflati într-o sala a oglinzilor. 

Fiecare coleg este o oglinda magica în care puteti vedea o parte din voi. Poate fi 

o parte pe care o aveţi sau care va lipseşte, o parte care va place sau care nu va 

place. Veţi intra pe rând în sala oglinzilor si veti denumi ceea ce vedeţi. Daca veti 

simti nevoia, puteti modifica pozitia oglinzilor, astfel încât sa va defineasca cât 

mai bine." 

- fiecare elev este încurajat si sustinut sa denumeasca pe rând, oglinzile si sa 

modifice pozitia lor când simte ca este cazul. De exemplu: elevul trece prin fata 

unui coleg si spune: "Tu, Maria eşti Perseverenţa mea", "Tu, Nicu eşti Curajul 

meu si as dori sa stai în aceasta poziţie" etc. 

 

Exercițiul 2: Respectul de sine • iubirea • datoria • considerația fațã de ceilalți 

A. CEA MAI IMPORTANTÃ LECȚIE  

Unul dintre profesori a dat un extemporal. Eram un elev conștiincios și am rãspuns 

repede la întrebãri, pânã când am ajuns la ultima: Care este numele de botez al femeii 

de serviciu din școalã?“ Era o glumã, precis. O vãzusem pe femeia de serviciu de mai 

multe ori. Era înaltã, cu pãrul închis la culoare, cam de 50 de ani, dar cum era sã știu 

cum o cheamã? I-am dat profesorului extemporalul meu, fãrã rãspuns la ultima întrebare. 

Chiar înainte sã se sune, un elev a întrebat dacã ultima întrebare era și ea notatã. 

„Bineînțeles“, a rãspuns profesorul. „În viața voastrã veți întâlni mulți oameni. Toți sunt 

importanți. Meritã atenția și grija voastrã, chiar dacã tot ce faceți este sã-i zâmbiți și sã-i 

spuneți «Bunã!»“ N-am uitat lecția aceea. Mai târziu am aflat cã numele ei era Daniela.  
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B. ADU-ȚI ÎNTOTDEAUNA AMINTE DE CEI CARE TE SERVESC  

În vremurile în care o înghețatã costa mult mai puțin decât acum, un bãiețel de 10 

ani a intrat într-o cofetãrie și s-a așezat la o masã. Chelnerița a pus un pahar cu apã în 

fața lui. „Cât costã o înghețatã asortatã?“ „Cinci lei“, a rãspuns chelnerița. Bãiatul și-a 

scos mâna din buzunar și s-a uitat la banii pe care îi avea în mânã. „Cât e o înghețatã 

simplã?“ întrebã el. Între timp, se adunaserã câțiva oameni care așteptau o masã liberã 

și chelnerița începea sã-și piardã rãbdarea. „Patru lei“, rãspunse ea repezit. Bãiatul s-a 

uitat din nou la bani. „Aș vrea o înghețatã simplã“, spuse el. Chelnerița aduse înghețata, 

puse nota de platã pe masã și plecã. Bãiatul și-a terminat înghețata, a plãtit la casã și a 

ieșit din cofetãrie. Când chelnerița s-a întors sã șteargã masa, au podidit-o lacrimile. 

Frumos așezatã lângã farfuria goalã era o bancnotã de 1 leu. Bãiatul nu putuse sã 

mãnânce o înghețatã asortatã pentru cã trebuia sã rãmânã ceva și pentru ea. 

C. OBSTACOLUL DIN CALEA NOASTRÃ 

”În vremuri de demult, un rege a pus un bolovan mare în mijlocul unui drum. Apoi 

s-a ascuns și a așteptat sã vadã dacã cineva va lua din drum bolovanul. Unii dintre cei 

mai de vazã și mai bogați negustori și curteni ai regelui au ajuns acolo și au ocolit 

bolovanul. Mulți chiar s-au plâns cã regele nu face nimic pentru ca drumurile sã fie curate, 

dar niciunul nu a pus mâna pe bolovan sã-l dea mai încolo. Apoi veni un țãran, cu un sac 

de legume în spate. Apropiindu-se de bolovan, omul a pus jos sacul și a încercat sã 

împingã bolovanul la marginea drumului. Dupã mai multe încercãri, reuși în cele din urmã. 

Dupã ce țãranul își luã în spate sacul cu legume, observã o punguțã de piele în locul 

unde fusese bolovanul. În punguțã erau mai multe monede de aur și un bilet de la rege 

în care scria cã aurul era pentru acela care va da deoparte bolovanul din drum.” 

 

ACTIVITATEA 16 

  Obiectivul sesiunii:  

- Scop metodologic de observare a comportamentelor membrilor grupului şi de 

aflare a impresiilor cu privire la  programul desfăşurat. 

Exercițiul suport: "COLAJUL APRECIERILOR"  

Obiective: 

La sfârşitul activitatii propuse elevii vor fi capabili: 

- sa descopere imaginea pe care o au colegii despre ei; 
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- sa aprecieze obiectiv persoanele din jur; 

- sa ofere feed-back-uri pozitive celorlalţi. 

Resurse: 

-  coli de hârtie A3, 

- carioci, culori, 

- materiale pentru colaje, reviste, 

- lipici, foarfecă. 

Etape ale activităţii:  

- formatorul le spune participanţilor ca vor avea ocazia sa realizeze un colaj - 

pentru fiecare elev - care sa descrie calităţile acestuia; 

- se scrie numele fiecărei persoane din grupul format pe o coala de hârtie; 

- copiii au un timp (5 minute) în care se gândesc la trăsăturile fiecărui coleg din 

grup, apoi decupează imagini si caută cuvinte pentru descriere; 

- colile de hârtie cu numele pe ele sunt rotite (trec pe la fiecare participant din 

grup) pentru a fi lipite imaginile si scrise cuvintele potrivite; 

- la sfârşit, toate colajele trec din mâna în mâna si fiecare elev explica contribuţia 

adusa la întocmirea lui; 

- colajele sunt dăruite posesorilor. 

  Exerciţii suport pentru atingerea obiectivului:   

  “DESENUL GRUPULUI” 

  Metodele utilizate: 

- Desenul  

- Povestirea liberă 

- Dialogul 

- Lucrul individual şi în grupul mare 

  Materiale necesare: 

- Coli mari de hârtie 

- Cartoane 

- Creioane colorate sau creioane carioca 

  Descrierea exerciţiului:  

  ”Instrucţiunile date grupului sunt următoarele: ”Aveţi în faţa voastră o coală mare 

de hârtie. Fiecare dintre voi îşi poate alege un loc pe această coală. Fiecare poate desena 

ce doreşte. Important este să aveţi răbdare şi să utilizaţi spaţiul pe care l-aţi ales. Aveţi 
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alături culorile, creioane colorate, le puteţi folosi.” 

  După ce fiecare copil şi-a terminat desenul este rugat să povestească, pe rând ce 

a desenat. În final, toţi copiii, în grup, vor da un nume acestui desen, vor ajunge la un 

acord privind denumirea întregului desen. 

  Efecte obţinute : 

- Comunicarea verbală şi nonverbală a crescut faţă de începutul programului; 

- Respectul pentru colegii de grup; 

- Cunoaşterea abilităţilor de interacţiune în grup; 

- Încurajarea exprimării sentimentelor atât prin desen cât şi prin povestirea 

desenului. 

  Observaţii : 

  În timpul aplicării acestui exerciţiu s-au observat care sunt relaţiile în cadrul 

grupului la finalul sesiunilor. A fost observată îmbunătăţirea relaţiilor şi a modurilor de 

comunicare dintre membrii grupului Dacă se ajută între ei, dacă-şi respectă colegii, dacă 

au răbdare până le vine rândul la o anumită culoare şi, mai ales, dacă încearcă să 

deseneze în spaţiul colegilor de grup. 

  2. ”SFÂRŞITUL ULTIMEI ŞEDINŢE” 

  Materiale: foi şi pixuri pentru fecare participant, câte un set de fişe colorate (trei 

culori ale semaforului) pentru fiecare participant.  

  Desfăşurare: Au fost distribuite tuturor participanţilor câte un set de fişe colorate. 

Un elev este rugat să înceapă să spună ce a reuşit să înveţe în cadrul activităţilor 

programului. Cine este de acord cu aprecierea făcută trebuie să ridice fişa verde, cine 

este neutru ridică fişa galbenă, iar cei care nu sunt de acord ridică fişa roşie şi fac 

comentariu la această afrmaţie. Au continuat şi ceilalţi participanţi cu alte afrmaţii. 

  A fost scris pe flipchart patru începuturi de propoziţii: 

- Eu simt... 

- Eu ştiu... 

- Eu cred... 

- Eu sunt convins(ă) că... 

  Elevii participanţii, au scris pe foi continuarea acestor propoziţii, referindu-se la 

conţinutul activităţilor şi la propria implicare pe parcursul programului. 
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3.7 GRUPUL  EXPERIENŢIAL PENTRU DEZVOLTAREA ABILITAŢILOR SOCIALE ŞI 

EMOŢIONALE ALE ELEVILOR SUPRADOTAȚI  (15 - 19 ANI) 

3.7.1 DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN PROIECT 

 

În perioada septembrie 2017- februarie 2018, în Colegiul Național ”Ion C. Brătianu” 

Pitești a fost identificat un grup de 16 de elevi talentaţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 19 

ani. Am efectuat o evaluare inițială și o analiză a abilităților lor, astfel încât să putem 

monitoriza cu precizie progresul acestora după finalizarea proiectului. Pentru a selecta 

participanţii am realizat următoarele activități: 

– Un screening iniţial efectuat prin completarea a trei chestionare (profesori, elevi, 

părinţi) pentru elevii recomandaţi de părinţi; elevii au fost selectați pe baza recomandărilor 

făcute de profesori, a performanțelor dovedite la concursuri științifice și olimpiade, precum 

și pe baza nominalizărilor și a descrierilor părinților și colegilor de clasă. 

- După selecţia inițială am trecut la evaluarea aptitudinilor cognitive, a inteligenţei 

emoţionale şi la evaluarea inteligenţei sociale. Am folosit testele de inteligență Raven și 

WISC-IV, Scala de Stimă de Sine Rosenberg, Scala de Maturitate Emoțională Friedman. 

- Grupul experienţial pentru dezvoltarea abilitaţilor sociale şi emoţionale ale 

elevilor supradotați cu vârste între  15 și 19 ani s-a desfășurat între ianuarie și iunie 2018 

și a continuat după vacanța de vară, în septembrie- octombrie 2018, cu întâlniri finale și 

activități de evaluare. 

În debutul activităților cu grupul de dezvoltare am organizat opt ateliere, în 

perioada ianuarie-iunie 2018. La grupul experiențial pentru dezvoltarea abilitaţilor sociale 

și emoționale ale elevilor cu abilitaţi înalte cu vârste cuprinse între 15 și 19 am avut inițial 

16 de membri (10 fete și 6 băieți). Doi dintre elevi au renunţat, deoarece au susținut că 

nu mai au timp să participe la activităţi, una dintre fete pregătindu-se pentru Olimpiada 

Internaţională de Lingvistică şi alta pentru o activitate de leadership pentru tinerii 

europeni. Interesul din școală pentru activitățile noastre era mare, așa că au fost înlocuiți 

imediat de alți doi elevi cu abilități înalte, un băiat și o fată. 

Principalele obiective ale atelierelor au fost auto-cunoașterea și inter-cunoașterea, 

comunicarea interpersonală (elevii, deși colegi din același colegiu, nu s-au cunoscut și 

au vârste diferite, au avut pasiuni și interese diferite) și învățarea unor tehnici de 

gestionare a stresului și dezvoltare a inteligenței emoționale, gestionarea timpului, 
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conștientizarea personală, dezvoltarea creativității, gândirii critice și luării deciziilor, 

consilierea vocațională. 

Sesiunile de lucru au avut structura unui grup de dezvoltare personală, începând 

cu auto-prezentarea copiilor, permițându-le să se cunoască reciproc, activități de lucru în 

grup și finalizarea sesiunilor de lucru cu concluzii, feed-back, opinii și sugestii. Ca subiect 

principal, primele 3 ateliere au avut ca obiectiv principal motivarea pentru participarea 

activă a tinerilor la programul de grup, crearea unui mediu sigur și favorabil, stabilirea 

normelor de participare la grup. 

În următoarele cinci sesiuni am folosit tehnici creative pentru a facilita capacitățile 

de comunicare, activarea resurselor creative, optimizarea comportamentului, 

promovarea cooperării și a afirmării de sine, dezvoltarea capacităților emoționale și cele 

cinci caracteristici esențiale pentru formarea unui caracter puternic (apartenență socială, 

gândire pozitivă, încredere în propriul lor potențial, inteligență emoțională, cretivitate și 

gândire divergentă). Principalele subiecte ale fiecărei sesiuni desfășurate în perioada 

ianuarie-iunie 2018 și în prima reuniune din septembrie au fost: 

1. Cunoscându-te și acceptându-te, fiind „diferit”.  

2. Valori, emoţii şi sentimente. Autocontrolul emoțional. 

3. Rezolvarea problemelor și luarea deciziilor. 

4. Gândire critică și creativă 

5. Relații interpersonale și comunicare asertivă. 

6. Gestionarea stresului 

7. Gestionarea timpului 

8-9. Consiliere profesională – interese, capacități, relații cu piața forței de muncă în 

secolul XXI. 

Ca parte a grupurilor de dezvoltare, am organizat, de asemenea, un atelier  

experienţial cu elevii, părinţii şi profesorii din ambele scoli reuniţi în acelaşi eveniment, pe 

24 mai 2018, marcând sfârşitul primului interval, ca un final al primei etape de desfăşurare 

a activităţilor. 

Feedback-ul a fost excelent și a încurajat atât părinții, cât și colegii noștri din 

ambele instituții, pentru a ne sprijini în eforturile noastre de a obține rezultatele propuse 

ale proiectului. În ultima sesiune din iunie 2018, am realizat, de asemenea, o evaluare a 

celor 9 sesiuni desfășurate de grup. 
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Pe lângă participarea la activităţi, elevii din acest grup au început să interacţioneze 

mult mai bine între ei şi să fie interesaţi să cunoască alți elevi cu aceleaşi preocupări şi 

pasiuni ca ei, de la şcoală şi din afara ei. Am continuat activitățile cu grupul de dezvoltare 

începând cu septembrie 2018, finalizând atelierele. La 18 septembrie 2018, un nou atelier 

cu tema ”Capacități Emoționale și sociale - Între nevoi și realitate. Posibilități de 

dezvoltare a capacităților sociale și emoționale prin activități non-formale” a fost organizat 

ca parte a grupului de dezvoltare experienţială, ca o continuare a activității desfășurate 

până în iunie 2018. 

Evoluția participanţilor la grup, în ceea ce privește inteligența emoțională și socială, 

în cazul celor 16 de elevi, a fost vizibilă. Aceștia au început să interacționeze mult mai 

bine cu colegii lor și au demonstrat inițiativa de a propune și organiza proiecte și activități. 

Patru dintre aceștia au început să organizeze o echipă de coordonatori de activităţi pentru 

Societatea Științifică Brătianu, care este o organizație științicică a elevilor liceului nostru, 

și au început să organizeze ateliere științifice pentru elevii din clasele mai mici: Liana 

Ivașcu şi Chiriac Alexandru  au organizat ateliere de fizică, Nicoară Bogdan a organizat 

ateliere IT,  Atanasescu Andreea a organizat ateliere de biologie şi genetica. De 

asemenea, Iulia Manda a devenit facilitator pentru un proiect internaţional de schimb de 

tineri Erasmus+ organizat de un ONG local. 

În septembrie și octombrie 2018, membrii grupului de dezvoltare au lucrat pentru 

pregătirea a două ateliere pentru evenimentul C2 al proiectului ”Transformers Schools. 

Gifted students, happy children”: Unul privind dezvoltarea personală prin utilizarea unor 

metode non-formale și un atelier de științe (fizică, astronomie, biologie, aeronautică, 

robotică). Toți elevii din toate țările partenere au participat la ateliere; de asemenea, elevii 

noștri au organizat activități interculturale și un tur ghidat al orașului. 

După C2 din România am lucrat împreună cu partenerii noștri pentru a îmbunătăți 

calitatea atelierelor, utilizând metodologii pe care le-am învățat de la ceilalți parteneri 

internaționali din proiect; părinții și profesorii au observat o serie de comportamente care 

au demonstrat dezvoltarea inteligenței sociale în rândul membrilor grupului de dezvoltare. 

Mai multe activități au fost desfășurate cu implicarea membrilor grupului: 

În 22 noiembrie 2018 am desfășurat un atelier cu tema „Aptitudini de consiliere în 

carieră solicitate de angajatorii secolului XXI”. Membrii grupului de dezvoltare au 

participat la atelierul facilitat de psihologul Sanda Batan. 
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Elevii din cele două școli din România au colaborat pentru desfășurarea unor 

activități comune în programul naţional ”Săptămâna Altfel”, eveniment național care 

înseamnă că, în acea săptămână, toți elevii din România desfășoară activități non-

formale și nu au un tip clasic de cursuri în școală. Elevii din cele două școli din România 

au organizat împreună ateliere pe teme științifice și experimente demonstrative, în 

decembrie 2018. Elevii de la Colegiul Brătianu, aparţinând grupului experienţial cu vârste 

cuprinse între 15 şi 19 de ani, au mers la Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Pitești  

şi au desfăşurat diverse ateliere pe teme precum experimentele ştiinţifice de fizică, 

aeromodeling, genetică, astronomie, robotică şi un workshop de scriere creativă. La 

eveniment au participat peste 200 de vizitatori, elevi de clasele I-VI, învățători  şi 

profesori. Participanții  din grupul elevilor de liceu au fost  coordonaţi de doamnele 

profesoare Moțoescu Carmen, Atanasescu Cristina şi Batan Sanda din Colegiul Național 

”Ion C. Brătianu” Pitești. 

Activitățile grupului de dezvoltare personală s-au încheiat în decembrie 2018, 

inclusiv colectarea de feedback de la participanți. Activitățile s-au încheiat cu două luni 

mai târziu decât s-a prevăzut în formularul de aplicație, din cauza unor modificări minore 

ale calendarului. La începutul şi sfârşitul desfăşurării grupurilor am avut întâlniri cu părinţii 

elevilor. Această întârziere scurtă  ne-a permis să utilizăm cât mai bine experiența de 

învățare dobândită pentru a realiza activitățile C2 și C3, precum și pentru a îmbunătăți în 

continuare metodologia utilizată în atelierele pentru grupul de adolescenți. Feedback-ul 

a fost excelent atât din partea elevilor, cât și a  părinților și colegilor noștri din ambele 

instituții, care ne-au sprijinit în eforturile noastre de a atinge obiectivele propuse  ale  

proiectului. 

În 2019, cei 16 de membri ai grupului de dezvoltare experiențială au continuat să 

lucreze împreună. Aceștia,  împreună cu un grup de elevi din clasa a IX-a, au desfășurat 

o activitate de învățare non-formală în februarie 2019, sub coordonarea doamnei 

profesoare Lavinia Olărescu. Activitatea a fost intitulată „Vrăjitoarele din Evul Mediu” și a 

constat într-un spectacol- simulare a unui proces al Inchiziției din perioada medievală. 

Ulterior, la 17 aprilie 2019, membrii grupului de dezvoltare personală, împreună cu 

alți elevi din Colegiul Național ”Ion C. Brătianu” Pitești, au organizat un eveniment de 

strângere de fonduri pentru copiii din Centrul de Plasament din Valea Mare, județul Argeș. 

Cu implicarea altor instituții, cum ar fi Școala Gimnazială „Traian” Pitești și Editura 

”Paralela 45”, elevii și profesorii noștri au strâns fonduri pentru a cumpăra și dona cărți, 
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articole sportive, îmbrăcăminte, jucării, jocuri, cosmetice și dulciuri pentru copii de la 

Centrul de Plasament. Elevii din Colegiul Brătianu Pitești au organizat împreună cu elevii 

din Centrul de Plasament Valea Mare și diferite activități și jocuri non-formale. De 

asemenea, ca urmare a formării anterioare, unii dintre participanții la grupul experienţial  

au organizat în 2019 un  club de dezvoltare personală pentru  alţi elevi de la Colegiul 

Naţional Brătianu, prin Societatea Ştiinţifică Brătianu, ca follow-up al proiectului Erasmus 

+ ”Transformers Schools. Gifted students, happy children”.  

 

3.7.2 PREZENTAREA GRUPURILOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

ATELIERELE 1-3 CUNOSCÂNDU-TE ȘI ACCEPTÂNDU-TE, FIIND „DIFERIT” 

”Nu e nimic rău în a fi diferit. Numai oamenii diferiți au produs schimbările 

importante în lumea asta” (Frederik Backman, ”Bunica mi-a zis să-ți spun că-i pare rău”) 

- Prezentarea proiectului. Obiective generale şi activităţi specifice 

- Identitate, dezvoltare personală şi originalitate. Exerciţii de intercunoaştere şi 

team-building  

- Formarea grupului, intercunoaştere şi autoprezentare: 

- Stabilirea regulilor grupului. - Icebreaker: „Exerciţiul salutului original” 

- Exerciţiul Numelui  

- Exerciţiu de mişcare şi dans „Sculpturi din corpuri umane”  Autocunoaştere şi 

dezvoltarea personală. „Eul Puzzle”. Imaginea de sine şi stima de sine 

Teme abordate: 

- Relații interpersonale și comunicare asertivă 

Icebreaker: „Dacă lumea ar fi. ... mi-aș dori să fiu...”; 

Prezentare teoretică „Cine sunt eu? Profilul meu de personalitate”: Imaginea de 

sine, stima de sine; temperamentul meu, aptitudinile, valorile și credințele mele, domeniile 

mele de interes, profilul meu de personalitate. 

 Autoaprecierea și stima de sine:  

1. De unde provine respectul de sine? Surse care o influențează autoaprecierea 

și respectul de sine în copilărie. 

2. Stima de sine – atunci și acum. Vocile din trecutul meu. 

3. O imagine a respectului de sine 

4. Îmbunătățirea respectului de sine 
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5. Construirea autoaprecierii și respectului de sine. 

6. Autoeducația 

7. Ce-am realizat până acum? O scrisoare de autoapreciere. 

8. Comunicarea asertivă: Ce putem afla despre noi prin comunicare? Stiluri de 

comunicare: Comunicare agresivă, pasivă, evitantă și asertivă; Empatie și comunicare 

asertivă. Exercițiu: ” Emiterea unui mesaj. Stilurile de comunicare- Exercițiul „Buldozerul 

și papă-lapte”. Utilizarea persoanei I în comunicarea asertivă.  

9. Exercițiu de scriere creativă. Crearea de scurte povestiri și poezii folosind 

cuvinte- stimuli. 

10. Feedback – modulul de autocunoaștere și de dezvoltare personală. 

 

WORKSHOPUL I. AUTOCUNOAȘTERE ȘI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ. 

FORMAREA GRUPULUI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

1. Prezentarea proiectului  

2. Agenda cursului 

Informarea participanților cu privire la program, pauzele, conținutul activităților etc. 

pe parcursul întregului curs. 

3. Stabilirea regulilor 

Participanţii sunt rugaţi să elaboreze o serie de reguli ce consideră ei că vor ajuta 

la bună desfăşurare a activităţii şi a interrelaţionării. Formatorul poate veni cu propuneri 

ce vor fi supuse aprobării grupului. 

Se pot face propuneri şi pentru pedepse în cazul încălcării regulilor. 

Regulile sunt notate pe flipchart şi expuse apoi pe un perete. 

Exemplu de reguli: să fie punctuali / să respecte programul, confidenţialitate, 

implicare, respect reciproc, telefoanele mobile închise (sau pe silent), nu vorbim peste 

altă persoană, nu se discută alte subiecte fără legătură cu tema cursului, sinceritatea / 

onestitatea răspunsurilor, dreptul la intimitate, dreptul la diversitatea opiniei (opinie 

diferită de a celorlalţi), acceptare, nu zeflemea / critică / blamare, dreptul la simţul 

umorului etc.  

4. Cunoașterea așteptărilor grupului 
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- Grupul îşi va expune aşteptările pe care le are de la program şi de la formator. 

Opiniile sunt scrise individual pe un post-it şi apoi lipite de foaia de flipchart. Formatorul 

va răspunde dacă programul poate sau nu să răspundă la aceste aşteptări. 

- Foaia va fi lipită pe un perete. 

Cutia cu "maimuţe" 

Într-un colţ al camerei se pune o cutie pe care se scrie "Cutia cu maimuţe" şi 

participanţii sunt informaţi că ori de câte ori au o problemă pe care vor s-o rezolve o pot 

scrie pe o bucată de hârtie pe care o vor pune în cutie. Se împart foi de hârtie pe care 

elevii îşi pot nota problemele care îi preocupă. Foile vor fi introduse în cutie. 

Din când în când, în timpul sesiunilor, formatorul îi va ruga pe participanţi să se 

aşeze în cerc pentru a comunica mai bine. Se distribuie foaia intitulată "Rezolvarea 

problemelor". Se pune un exemplar pe perete.  

Formatorul extrage un bilet din cutie şi citeşte cu voce tare problema după care va 

cere grupului să ofere soluţii. Se citesc 1-2 bileţele pe sesiune. 

1. Prezentarea obiectivelor modulului şi a metodelor de lucru 

Scopuri:  

-    Realizarea autocunoaşterii şi cunoaşterii celorlalţi membri ai grupului 

-    Eliminarea inhibiţiilor datorate unui prim contact relaţional cu ceilalţi membri ai 

grupului necunoscuţi 

-  Trăirea unor stări afective pozitive care să asigure implicarea în activităţile 

propuse şi o comunicare autentică 

Obiectivele modulului: La sfârşitul modulului, participanţii vor fi capabili:  

- Să descrie elemente de autocunoaştere. Analizează rolul autocunoaşterii 

îndezvoltarea personală. Utilizează metode de autocunoaştere (individuale, în grup) 

- Să definească şi să discute conceptul de imagine de sine. Defineşte conceptul 

de imagine de sine. Sesizează importanţa unei imagini de sine pozitivă. Identifică tehnici 

pentru îmbunătăţirea imaginii de sine 

- Să demonstreze abilităţi de dezvoltare a stimei de sine . Defineşte stima de sine. 

Distinge între stima de sine pozitivă şi stima de sine negativă. Explică factorii care 

influenţează formarea stimei de sine pozitivă, respectiv negativă. Identifică trăsăturile 

personale (puncte tari, puncte slabe, atitudini faţă de sine) pe baza modurilor de evaluare 

a stimei de sine. Enumeră modalităţi de îmbunătăţire a stimei de sine 
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Metodele de lucru: expunerea, conversaţia, conversaţia euristică, 

problematizarea, munca independentă, analiza, sinteză, învăţarea prin descoperire, 

brainstorming-ul, explicaţia, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup, jocul didactic, studiul 

individual, chestionarul, lucrul pe grupe. 

Activităţi propuse: 

A. Constituirea grupului, autocunoașterea și autoprezentarea: 

1. Icebreaker: „Exerciţiul salutului original”:  

Scopuri:  

- facilitarea libertăţii de mişcare 

- Reducerea anxietăţii, eliminarea inhibiţiilor, descărcarea tensiunilor, 

- Trăirea unor stări afective pozitive 

- Realizarea unui contact verbal şi non-verbal (prin atingere corporală) între 

membrii grupului 

Tehnica utilizată: jocul 

Descrierea exerciţiului: Copiii sunt aşezaţi în cerc. Fiecare trebuie să-şi propună, 

fie verbal, fie non-verbal, o modalitate de a-i saluta pe alţii. Toţi copiii se salută apoi între 

ei, utilizând formula propusă. Copiii încep să se plimbe în spaţiul camerei şi atunci când 

se întâlnesc se salută conform modalităţii propuse 

2. Exerciţiul Numelui  

Scopuri: 

- Realizarea unei prime cunoaşteri a celorlalţi 

- Eliminarea inhibiţiilor datorate primului contact interrelaţional 

- Trăirea unor stări afective pozitive 

Tehnica utilizată: jocul 

Descrierea exerciţiului: Copiii sunt aşezaţi în picioare, în cerc. Formatorul ţine în 

mână o jucărie de pluş, îşi spune numele şi de asemenea o afirmaţie despre ce anume îi 

place cel mai mult: „Mă numesc.... şi mie îmi place cel mai mult să....”, după care aruncă 

jucăria unui copil care va continua prezentarea, şi asta până când se va afla numele 

fiecăruia. 

3. Exerciţiu de mişcare  

Scopuri: 

- Crearea unei atmosfere de grup pozitive prin uniformizarea trăirilor afective 

- Facilitarea începerii creării coeziunii de grup prin omogenizarea trăirilor pozitive 
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Descrierea exerciţiului: Exerciţiul se desfăşoară pe secvenţe, fiecare durând 

aprox. 3 minute. În deschiderea exerciţiului, formatoarea prezintă scopul acestuia şi 

solicită membrilor grupului să aşeze scaunele în afara spaţiului de lucru, astfel încât să 

elibereze centrul camerei. După ce acest lucru s-a realizat, participanţii sunt solicitaţi să 

se plimbe prin cameră, privind cu atenţie obiectele din jur. După 3 minute, sunt rugaţi să 

îşi mute atenţia spre stările interioare, să îşi urmărească mersul, poziţia spatelui, 

respiraţia, emoţiile resimţite, etc. în secvenţa următoare, participanţii trebuie să-i 

privească atent pe ceilalţi membrii ai grupului, fără să le adreseze nici un cuvânt. 

Secvenţa următoare presupune solicitarea de a privi podeaua, apoi de a privi din nou în 

jur, de a merge iniţial în ritmul tău, apoi schimbarea ritmului, din ce în ce mai rapid (cu 

sugestia de întârziere la serviciu), şi în final rărirea paşilor până la ritmul unei plimbări de 

plăcere în vacanţă şi urmărirea trăirilor emoţionale asociate cu fiecare din aceste ritmuri, 

în timp ce începem din nou să-i privim cu atenţie pe ceilalţi membri ai grupului. 

A doua etapă a exerciţiului presupune alegerea unui partener şi crearea unui cuplu 

(binom). După formarea tuturor binomurilor, acestora li se prezintă sarcina următoare, 

respectiv faptul că trebuie ca fiecare membru al cuplului să se prezinte, să prezinte 

motivele care l-au determinat să intre în grupul de dezvoltare personală şi obiectivele sale 

legate de aceasta, precum şi câteva informaţii relevante despre viaţa personală. 

Partenerul său trebuie să exerseze ascultarea activă, şi, în cazul în care are nevoie de 

clarificări suplimentare, poate să le solicite punând mâna pe umărul colegului şi apoi 

punând întrebarea. Fiecare membru are la dispoziţie 5 minute pentru această auto- 

prezentare. După expirarea timpului, este solicitată din nou mişcarea aleatorie prin 

cameră, asociată cu privirea atentă a celorlalţi participanţi şi cu urmărirea sentimentelor 

pe care le încearcă fiecare, a posturii corporale modificate sau nu, respiraţiei, etc, după 

care se realizează reunirea binomului, moment în care, de asemenea, cele două 

persoane trebuie să îşi identifice sentimentele asociate cu regăsirea „ reperului" în 

partener. 

În a treia etapă se constituie cartelul, format din două binomuri, în care membrii 

grupului îşi împărtăşesc experienţele legate de prima parte a exerciţiului şi de 

prezentarea în binom (ce înseamnă să conversezi cu un străin timp de 5 minute, starea 

de confort/ disconfort din timpul exerciţiului, eventuale stări de încordare apărute în timpul 

realizării exerciţiului, când s-a simţit mai bine- atunci când ascultă sau atunci când era 

ascultat-, ce anume i-a conferit regăsirea reperului- starea de confort şi siguranţă). După 
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această conştientizare în cartel, formatorul solicită reunirea întregului grup, şi fiecare 

membru este lăsat câteva momente să-şi analizeze poziţia proprie şi trăirile în grup, 

beneficiile asociate acum cu grupul, etc. 

Debriefing la finalul activităţii: fiecare membru oferă feed-back în ce priveşte 

percepţia personală a interacţiunilor din grup şi dinamicii de grup, gradul de confort şi 

securizare pe care 1-a resimţit în binom, în cartel şi în grupul reunit, cum s-a raportat la 

reperele stabile, etc. şi, în final, în ce măsură aşteptările i-au fost confirmate de dinamică 

grupului din exerciţiul realizat. 

5. „Sculpturi din corpuri umane” 

Scopuri: 

- focalizarea atenţiei asupra propiului corp 

- conştientizarea conexiunilor între unele reacţii fiziologice şi trăirea anumitor 

stări psihologice 

- conştientizarea grupului ca întreg şi trăirea sentimentului de apartenenţă la 

grup 

- facilitarea contactelor verbale şi non-verbale 

- -focalizarea întregului grup pe rezolvarea în comun a unei sarcini 

Tehnica utilizată: metafora terapeutică- tehnica „sculpturală” a posturii 

Descrierea exerciţiului:  

Partea I:  Copiii se plimbă în spaţiul camerei. Se solicită de către formator ca 

fiecare copil să caute o formă personală care să exprime sculptural ideea „Aceasta e 

latura mea creativă, originală şi preţioasă. Asta aş vrea să vadă în mine ceilalţi”. La 

semnalul formatorului ei trebuie să se oprească din mers şi să realizeze din corpul lor o 

sculptură (statuie). Sarcina următoare este că fiecare să îşi orienteze atenţia asupra 

propriului interior pentru a-şi observa reacţiile fiziologice şi emoţionale, trăirile, gândurile. 

Pe rând, fiecare „statuie” capătă darul vorbirii şi verbalizează starea ei interioară. 

Partea a II-a: Participanţilor li se cere să construiască din corpurile lor un grup 

statuar cu tema: Viitorul începe azi!. Fiecare dintre copii poate să aleagă postura care îl 

caracterizează în grupul statuar. Sunt permise desfăşurarea contactelor verbale şi 

nonverbale între membrii grupului în vederea rezolvării sarcinilor primite. 

Debreefing/ Finalul activităţii: fiecare membru oferă feed-back în ce priveşte 

percepţia personală a interacţiunilor din grup şi dinamicii de grup, gradul de confort şi 

securizare pe care l-a resimţit, ce anume a semnificat pentru el alegerea statuii respective 
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şi, în final, în ce măsură aşteptările i-au fost confirmate de dinamica grupului din exerciţiul 

realizat. 

 

WORKSHOPURILE II și III.  AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

1.  „Eul Puzzle” 

Este un exerciţiu - mozaic prin care participanţii se vor reconstitui ca identitate prin 

diferite forme şi culori, completând pe elementele puzzle continuarea propoziţiilor: 

1. Lucrurile pe care le apreciez cel mai mult la mine sunt … (5) 

2. Lucrurile pe care aş vrea să le schimb la mine sunt … (3) 

3. Îmi place foarte mult să … 

4. Mi-aş dori să devin … 

5. Dacă aş fi floare / animal / culoare / obiect, aş fi…. 

6. Îmi este ruşine atunci când … 

7. Sunt cu adevărat bun(ă) la …. 

8. Voi putea să trec peste orice dacă … 

9. Întotdeauna mă simt bine când … 

10. Mă simt vinovat atunci când … 

11. Cel mai bine mă înţeleg cu … 

12. Eu sunt … 

Scenariul activităţii: Se vor crea grupuri de câte patru-cinci persoane care vor primi 

diferite hârtii colorate (cu mărimi, forme variate), foarfece şi lipici. Fiecare membru al 

grupului îşi va construi “EUL-PUZZLE”. Acest “Eu” poate lua diferite forme în funcţie de 

identitatea sa.  Pe fiecare element puzzle, participantul are ca sarcină să scrie 

continuarea propoziţiilor prezentate de facilitator. “Eul-Puzzle” va fi lipit pe o coală A3, va 

fi prezentat în grupul mare şi analizat. La sfârşitul activităţii vor fi afişate “construcţiile” 

pentru o cunoaştere în grup.  

Analiza exerciţiului:  

1) În funcţie de ce anume le-aţi ales: senzaţii, emoţii, gânduri, dorinţe? 

2) Când aţi scris continuarea propoziţiilor, alegerea culorii a avut relevanţă pentru 

exprimarea acestora?  

3) Cum vă simţiţi acum când vă vedeţi identitatea realizată din elemente puzzle? 

Sunteţi mulţumiţi de “Eul-Puzzle” reconstituit?  
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4) Vă este uşor sau dificil să vă puneţi în valoare în faţa celorlalţi membri ai grupului 

mare, devenind conştienţi de sine, de propriile posibilităţi şi limite? 

2. Imaginea de sine şi stima de sine. Construirea autoaprecierii 

Obiectiv: participanţii învaţă să-şi identifice propriile calităţi pozitive , să facă şi să 

primească complimente. 

Desfăşurarea activităţii 

· Participanţii se aşează în cerc. Formatorul se include şi el ca membru al grupului.  

· Se începe prin a-şi stabili fiecare o calitate pe care o apreciază la el însuşi. 

Aceasta se va referi la calităţi interioare, nu la trăsături exterioare că zâmbetul, părul, 

ochii etc. 

· Apoi se reia activitatea. Fiecare va atribui persoanei din stânga o calitate pe care 

o admiră cel mai mult la aceasta. Cel care este complimentat răspunde simplu cu 

"mulţumesc". 

· Se continuă până se închide cercul. 

Observaţie: această activitate ar trebui repetată la începutul fiecărei sesiuni, 

deoarece contribuie la consolidarea grupului şi crearea unei atmosfere pozitive. 

3.Activitate: Autoaprecierea înaltă şi joasă 

Obiectiv: participanţii învaţă să recunoască acele calităţi asociate cu 

autoestimarea înaltă, respectiv joasă. 

Introducere: Autoaprecierea este ceea ce simţim despre noi înşine. Ea este o 

măsură a cât de mult ne apreciem şi aprobăm pe noi înşine. Mulţi oameni au un grad 

redus autoapreciere şi se simt nesiguri, vinovaţi. Aceste sentimente afectează negativ 

comportamentul, relaţia cu alţii şi modul în care luăm deciziile. O autoapreciere înaltă 

presupune să ne simţim bine în propria piele, să fim convinşi că suntem capabili să 

încercăm şi lucruri noi şi să câştigăm . oamenii de acest gen se aprobă pe ei înşişi în 

ciuda unor slăbiciuni inerente. 

Desfăşurarea activităţii  

- Cu întregul grup, se face o listă a calităţilor unui individ cu autoapreciere joasă, 

respectiv înaltă. Se alcătuiesc astfel două tabele.  

- Se împarte apoi participanţilor foaia cu informaţii intitulată "autoaprecierea 

înaltă şi joasă". Se compară calităţile găsite de grup cu cele de pe foaia cu 

informaţii şi se discută diferenţele.  

Fișă cu informaţii 
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Autoaprecierea înaltă şi joasă 

Un grad înalt de autoapreciere presupune: 

- Să fii asertiv 

- Credinţa că eşti capabil să iei decizii bune 

- Capacitatea de a recunoaşte şi de a accepta propriile slăbiciuni 

- Să te simţi bine / relaxat în societate 

- Să te bucuri că întâlneşti oameni noi 

- Să te simţi în siguranţă şi confortabil cu tine însuţi 

- Să nu-ţi fie frică să-ţi asumi riscuri 

- Să-i apreciezi pe ceilalţi în ciuda defectelor lor 

- Să nu te compari cu alţii 

- Să fii preocupat să-ţi menţii o autoapreciere înaltă 

- Să ai grijă de tine 

- Să-ţi placă schimbările 

- Să fii interdependent şi independent 

- Să ai contribuţia ta faţă de societate 

- Să ai relaţii bune cu ceilalţi 

Un grad redus de autoapreciere presupune: 

- Să dai vina pe alţii  

- Să nu ai încredere în oameni 

- Să nu-ţi asumi riscuri sau să nu încerci situaţii noi 

- Să fii dependent 

- Să fii suspicios, neîncrezător, invidios 

- Să fii lăudăros, şi să încerci să fii ceea cec nu eşti 

- Să fii foarte preocupat de tine însuţi 

- Să nu aştepţi mult de la tine 

- Să simţi că greşeşti mereu 

- Să găseşti mereu scuze pentru greşelile tale 

- Să eviţi situaţiile sociale 

- Să eviţi luarea unor decizii 

- Să fii agresiv sau pasiv 

- Să depinzi d alte lucruri ca să fii fericit, ca: alcoolul, supraalimentaţia, 

droguri 
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- Să te comporţi ca şi cum eşti mai bun decât ceilalţi 

- Să fii perfecţionist 

- Să fii rigid şi inflexibil 

C. „Cine sunt eu? Profilul de personalitate”: Imaginea de sine, stima de sine; 

Temperamentul, aptitudinile, valorile şi atitudinile unei persoane, domeniile sale de 

interes, profilul de personalitate;  

Icebreaker: „Dacă lumea ar fi.... mi-ar plăcea să fiu...” 

1. De unde provine autoaprecierea? 

Obiectiv: participanţii identifică sursa autoaprecierii şi explorează mesajele pe care 

le-au primit în copilărie. 

Introducere: Autoaprecierea nu este predeterminată la naştere. Sensul propriei 

noastre fiinţe provine dintr-o varietate de surse care joacă un rol major în construirea 

autoaprecierii. Mesajele pe care le primim în copilărie pot fi false sau neadecvate, totuşi 

noi le interiorizăm şi le acceptăm ca adevăruri. Ca adulţi, este important să examinăm 

aceste mesaje că posibili factori cu efect negativ asupra concepţiei despre noi înşine pe 

care o avem acum. 

Desfăşurarea activităţii 

- Grupul alcătuieşte o listă cu toţi factorii care influenţează autoaprecierea în 

copilărie.  

- Formatorul solicită participanţilor să dea exemple. 

- Se distribuie foaia cu informaţii "Surse care influenţează autoaprecierea".  

- Se discută cu grupul despre: mesajele din copilărie care ajută la edificarea 

autoaprecierii; mesajele din copilărie care distrug sau subminează 

autoaprecierea; cum continuă să ne influenţeze la maturitate aceste mesaje, 

de obicei în mod negativ. 

Observaţie: pentru participanţii care au dificultăţi în a schimba o imagine de sine 

negativă, formatorul le sugerează descărcarea emoţiilor negative prin consemnarea lor 

într-un jurnal, o discuţie cu cineva de încredere, sport, muncă fizică etc. 

Fișă cu informaţii 

Surse care influenţează autoaprecierea în copilărie: 

Părinţii, bunicii, rudele, vecinii, profesorii, comunitatea, biserica, naţionalitatea, 

rasa, sexul, ordinea naşterii, situaţia financiară a familiei, handicapuri, probleme de 
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familie (alcool, droguri, boli psihice etc.) un copil nedorit, înfăţişarea, mass media, 

structura familiei (un părinte, doi părinţi, părinţi vitregi). 

Mesaje pozitive care construiesc autoaprecierea în copilărie:  

- Te iubesc 

- Sunt mândru de tine 

- Mulţumesc că m-ai ajutat 

- Ai făcut o treabă foarte bună 

- Ai simţul umorului 

- Nu e vina ta, e a mea 

- Sunt fericit că te am 

- Nu e nici o problemă să te enervezi 

- S-ar putea că uneori să nu-mi placă cum te porţi, dar tot te iubesc 

- Cred că te-ai descurcat foarte bine în situaţia respectivă 

- Eşti foarte original /originală 

- Ai luat o decizie bună 

- Mai bucur că ai încercat 

- Mă distrez bine cu tine 

- Este bine să plângi, şi mie mi se întâmplă uneori 

Mesaje negative care subminează sau distrug autoaprecierea în copilărie 

- Să-ţi fie ruşine 

- Este rău ceea ce ai făcut 

- Maturizează-te şi fii bărbat / femeie 

- Nu fi aşa de prost / proastă 

- Este numai vina ta 

- Mă înnebuneşti 

- Dacă nu eşti deştept / deşteaptă, plec! 

- O să mă omori 

- Mai bine nu te năşteai 

- Taci din gură 

- Nu ţi-a cerut nimeni părerea 

- S-a întâmplat din cauza ta  

- Nu fi copil 

- Nu poţi să faci nimic ca lumea? 
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- Băieţii /feţele mari nu plâng 

- Ce ai mai făcut de data asta? 

- Nu fi aşa… 

2. Autoaprecierea - atunci şi acum 

Obiectiv: participanţii explorează mesajele pe care le-au primit în copilărie şi 

examinează autoaprecierea lor ca adolescenţi. 

Introducere: în copilărie am primit multe mesaje despre noi înşine de la alţi oameni, 

care ne-au afectat pozitiv sau negativ autoaprecierea. Modul în care gândim despre noi 

ca adulţi poate afecta foarte mult modul în care alţii se raportează la noi .  

Desfăşurarea activităţii 

o Se împarte Foaia de Activitate numită "Voci din trecut şi prezent; autoestimarea 

atunci şi acum". 

o Participanţii răspund în scris la întrebări. Ei sunt informaţi în prealabil că 

răspunsurile sunt confidenţiale şi nu sunt nevoiţi să le împartă cu ceilalţi. 

Fişă de activitate 

Autoaprecierea atunci şi acum 

Răspundeţi la următoarele întrebări referitoare la experienţele pe care le-aţi avut 

în copilărie. Dacă nu aţi fost crescuţi de părinţi, scrieţi în numele persoanelor care v-au 

crescut. 

1.Ce mesaje pozitive aţi primit în copilărie de la mama şi /sau tată? 

………………………………………………………………………………………..……. 

2.Ce mesaje negative aţi primit în copilărie de la mama şi / sau tată? 

…………………………………………………………………………………………… 

3.Ce mesaje referitoare la propria persoană aţi primit în şcoală? 

………………………………………………………………………………..……………. 

4.Ce factori v-au ajutat să vă  dezvoltaţi autoaprecierea? 

…………………………………………………………………..…………………………. 

5.Ce  factori v-au afectat negativ autoaprecierea? 

…………………………………………………………………………………………… 

6.Ce mesaje negative vă mai influenţează şi astăzi? 

……………………………………………………………..………………………………. 

7.Ce mesaje pozitive vă mai influenţează şi astăzi? 

…………………………………………………………….……………………………….. 
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Completaţi următoarele fraze: 

Ca adult, autoaprecierea mea este………………………..…………………………… 

Cinci lucruri care îmi plac la mine sunt: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………… 

Cinci lucruri pe care le-am realizat sunt: 

1. ……………………………………… 

2. …………………………………….. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………….. 

5. ……………………………………….. 

Cinci moduri în care am grijă de propria mea persoană sunt: 

1. ………………………………………….. 

2. …………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. …………………………………………. 

5. …………………………………………. 

Cele mai bune calităţi ale mele sunt: …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Câteva moduri în care pot să-mi îmbunătăţesc autoaprecierea sunt: 

…………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Îmbunătăţirea autoaprecierii ar presupune:  

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Ce am realizat până acum? 

Obiectiv: participanţii identifică realizările de până acum din viaţa lor. 

Desfăşurarea activităţii: 

- Se distribuie foaia de Activitate intitulată "Ce am realizat până acum?" 
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- Fiecare face o listă cu realizările din viaţa lui. Acestea pot fi mari sau mici, 

terminate sau neterminate. 

- Dacă unii consideră că nu au realizat nimic, formatorul îi va ajuta. 

 

Fișă de Activitate  

Ce am realizat până în prezent? 

Lista realizărilor mele: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4. O scrisoare de apreciere 

Obiectiv: participanţii  celebrează realizările de până acum din viaţa lor. 

Fişă de activitate 

 4. O scrisoare de apreciere 

 

- Participanţii îşi scriu lor înşişi o scrisoare de apreciere. 

- În această scrisoare vor descrie acele lucruri pe care le apreciază la ei înşişi: 

aptitudini, îndemânare, aspect fizic, trăsături de personalitate 

- Formatorul citeşte următorul exemplu: 

”Dragă Ionele, 

Cel mai important lucru pe care îl apreciez la tine este capacitatea ta de a face 

faţă problemelor. Ştiu că uneori este foarte dificil pentru tine, dar dai dovadă de mult curaj. 

Deşi nu întotdeauna ai succes, faci tot posibilul. De asemenea, apreciez atitudinea ta 

pozitivă. Încerci să le faci pe toate cel mai bine posibil în fiecare zi. Că oamenii am văzut 

că te porţi corect. Ceilalţi ştiu întotdeauna care este raportul lor cu tine. Dacă stau şi mă 

gândesc., chiar îmi placi foarte mult. Eşti o persoană ordonată, şi vreau să învăţ să am 

grijă de tine.” 
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WORKSHOPUL IV. COMUNICAREA ASERTIVĂ 

1. Prezentare teoretică: Ce putem afla despre noi prin comunicare; comunicarea 

agresivă, evitantă (pasivă) şi asertivă; Empatia şi comunicarea asertivă 

Execrciţiu: Emiterea unui mesaj 

Obiectiv: Recunoaşterea diferitelor moduri de a trimite un mesaj şi a modurilor 

variate în care oamenii îl percep. 

Introducere: Oamenii răspund în mod diferit la situaţii similare, în funcţie de stilul 

de comunicare al fiecăruia şi de situaţie. Există moduri diferite de a comunica, unele 

eficiente, altele ineficiente.  

Desfăşurarea activităţii 

- Se distribuie fişa intitulată "Trimite mesajul" care este analizată cu grupul. 

- Se distribuie fişa de activitate intitulată "Trimite mesajul" pe care o vor completa 

individual. La fiecare scenariu din prima foaie li se cere răspunsul pe foaia de 

răspuns. 

- Se solicită apoi răspunsuri întregului grup. 

- Formatorul va pune grupului următoarele întrebări: aţi avut vreodată vreo 

ocazie să fiţi agresiv / pasiv, pasiv-agresiv? Dacă un participant dă un exemplu, 

i se cere grupului să-şi exprime acordul său dezacordul. Gândiţi-vă la o situaţie 

când aţi reacţionat în unul din următoarele moduri: pasivitate; agresivitate; 

pasivitate şi agresivitate şi aţi regretat ulterior. Dacă v-aţi putea întoarce în timp, 

cum v-aţi modifica răspunsul? Gândiţi-vă la un moment când cineva v-a 

răspuns într-un mod inadecvat. Cum v-aţi simţit? Cum ar fi putut să vă 

răspundă mai bine? 

- Se continuă activitatea, incluzându-se şi mesajele non-verbale. Se împarte 

grupul în două, fiecărui microgrup dându-i-se câte un scenariu din cele la care 

au răspuns anterior.  

- Fiecare va veni în faţa grupului şi va "interpreta" răspunsurile folosindu-se de 

limbajul corporal şi de voce. 

Exemplu: Situaţia în care profesorul subevaluează lucrarea unui elev. 

Răspunsurile elevului pot fi:  

Pasiv. "Nu sunt sigur, dar nu cred că lucrarea mea a fost evaluată corect" (privire 

în jos, vorbeşte încet, arată speriat). 
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Agresiv. "M-aţi furat! Ştiu că lucrarea asta merită mai mult!" (Privire ostilă, vorbeşte 

tare, trânteşte lucrarea pe masă).  

Pasiv-agresiv. Spune altui participant: "Profesorul m-a furat. O să regrete!" 

Asertiv. "Am urmat instrucţiunile pe care ni le-aţi dat în clasă şi cred că am răspuns 

corect. Nu cred că nota aceasta reflectă efortul meu. Aş aprecia dacă aţi revedea 

lucrarea.". (Vorbeşte clar şi confidenţial, privire înţelegătoare). 

Discuţie A fi asertiv înseamnă că te exprimi în cel mai potrivit mod. Dacă în mod 

curent răspunzi unei situaţii într-un mod sau altul (pasiv, agresiv, pasiv-agresiv), învaţă-

te să te opreşti şi să gândeşti înainte de a reacţiona. Aceste reacţii nu îţi aduc de obicei 

răspunsul pe care îl doreşti de la ceilalţi. Încearcă să te schimbi şi să fii asertiv.  

Fişă cu informaţii 

Trimiterea unui mesaj 

Stiluri: 

Pasiv: 

- Nu vorbeşte în numele lui 

- Nu îşi exprimă nevoile 

- Se consideră o victimă 

Agresiv:  

- Îi blamează pe alţii 

- Abuziv, sarcastic 

- Se consideră "vocea puternică" 

Pasiv / agresiv: 

- Caută răzbunare 

- Laş, meschin 

Asertiv. 

- Comunică sentimentele onest şi deschis 

- Îşi satisface nevoile fără să-i afecteze pe alţii 

Exemple: Situaţia: un profesor subevaluează o lucrare. 

Răspunsuri: 

Pasiv. Elevul nu spune nimic, stă în bancă şi se gândeşte cât de nedreaptă este 

uneori lumea.  

Agresiv. Trânteşte lucrarea pe catedră şi spune că l-a furat la notă.  
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Pasiv-agresiv. Se gândeşte că a fost furat la notă şi când profesorul părăseşte 

clasa îi varsă cerneală pe scaun. 

Asertiv. Îi spune profesorului ce simte despre nota primită şi îi cere să o 

reevalueze. 

Care din aceste răspunsuri îţi va oferi ceea ce vrei? 

 

Fişă de activitate 

Trimiterea unui mesaj 

Pentru fiecare situaţie de mai jos, scrieţi câte un răspuns în fiecare stil prezentat 

în fişa cu informaţii: 

a) Prietenul tău întârzie întotdeauna. Mereu te face să aştepţi. Începi să devii 

furios. 

Pasiv……………………………………………………………….. 

Agresiv…………………………………………………………….. 

Pasiv-agresiv………………………………………………………. 

Asertiv……………………………………………………………... 

b) Stai de câteva ore la coadă pentru un bilet la concert. Cineva se bagă în faţă. 

Pasiv……………………………………………………………….. 

Agresiv……………………………………………………………. 

Pasiv-agresiv………………………………………………………. 

Asertiv……………………………………………………………. 

c) Te plimbi pe holul şcolii. Când treci pe lângă un grup de elevi, unul dintre ei 

face un comentariu nepoliticos la adresa ta.  

Pasiv………………………………………………………………. 

Agresiv……………………………………………………………. 

Pasiv-agresiv……………………………………………………… 

Asertiv……………………………………………………………. 

d) Un coleg împrumută de la tine o carte şi nu ţi-o mai dă înapoi. 

Pasiv……………………………………………………………….. 

Agresiv……………………………………………………………. 

Pasiv-agresiv………………………………………………………. 

Asertiv……………………………………………………………. 
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e) Soţul / soţia / colegul de cameră nu te ajută la întreţinerea casei. Nu ai timp să 

le faci pe toate.  

Pasiv……………………………………………………………….. 

Agresiv……………………………………………………………. 

Pasiv-agresiv………………………………………………………. 

Asertiv……………………………………………………………. 

f) Cumperi un tricou şi când ajungi acasă observi că are un defect. Pe bon scrie 

că  marfa vândută nu se mai schimbă.  

Pasiv……………………………………………………………….. 

Agresiv……………………………………………………………. 

Pasiv-agresiv………………………………………………………. 

Asertiv 

g) Gândeşte-te la ultima dată când cineva ţi-a cerut să faci ceva ce nu ţi-a plăcut. 

Exemplifică în câte moduri ai putea să reacţionezi. 

Pasiv……………………………………………………………….. 

Agresiv……………………………………………………………. 

Pasiv-agresiv………………………………………………………. 

Asertiv…………………………………………………………….. 

Dezbatere: În ce mod răspunzi de obicei? Care au fost situațiile în care te-ai simțit 

cel mai confortabil și care acelea pe care te-ai simțit cel mai nefamiliare cu stilul tău 

personal? Care crezi este cel mai indicat mod de a răspunde? 

 

2. Stilurile de comunicare   

Exerciţiu de  stiluri de comunicare „Buldozerul şi papă lapte”,  

Obiectiv: Identificarea principalelor stiluri de comunicare 

Tehnica: Joc de rol 

Desfăşurarea activităţii: Elevii, împărţiţi în grupuri de câte 4 (doi părinţi şi doi copii), 

trebuie să ia împreună o decizie în privinţa locului unde îşi vor petrece  vacanţa de vară. 

Succesiv vor trebui să încercesă ia decizia jucând doar roluri bazate pe un singur stil de 

comunicare: agresiv, pasiv, pasiv- agresiv şi asertiv- 

Feedback: eficienţa decizională în funcţie de stilul de comunicare ales 
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3. Exerciţiu de scriere creativă.  Crearea de povestiri şi versuri pe baza unor 

cuvinte-stimuli:  

Obiectiv: fixarea informaţiilor. 

Desfăşurarea activităţii: Copiilor, împărţiţi în grupe de câte cinci, li se solicită 

realizarea de versuri sau povestiri SF bpe baza unui set de cuvinte prestabilite. Se 

analizează activitatea în echipe, creativitatea, umorul  şi calitatea muncii percepută de 

elevi. 

 

WORKSHOP V: ATELIER DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂȚII. „CREATIVITATEA ȘI 

EU” 

1. Icebreaker. Problema ziarului 

Problema ziarului. Acest exerciţiu a fost sugerat în cartea lui Roger von Oeck A 

Whack on the Side of the Head (1998) şi poate fi făcut o singură dată, dar este o activitate 

minunată pentru a introduce câteva reguli importante pentru rezolvarea problemelor. 

Luaţi un ziar şi întindeţi-l pe jos. Iată provocarea: copiii pot găsi metodă de a aşeza hârtia 

astfel încât atunci când stau două persoane pe ea, faţă în faţă, să nu se poată atinge? 

Când am făcut acest exerciţiu cu copii mai mari, le-a făcut mare plăcere să 

găsească tot felul de soluţii. Secretul acestei activităţi este să folosiţi încercările copiilor 

pentru a sublia trei aspecte: 

a. Importanţa încălcării regulilor. Dacă copiii întreabă „Pot să rup ziarul/să îl 

înlocuiesc cu o coală mai mare/Putem să stăm ţinându-ne de o sfoară şi să ne înclinăm 

spre spate şi să păstrăm numai o parte din tălpi pe ziar?", spuneţi-le c au o idee fantastică 

şi lăudaţi-i pentru că interpretează regulile. Explicaţi-le că, în multe situaţii, unul dintre 

obstacolele în calea găsirii unei soluţii este că acceptăm prea repede că lucrurile trebuie 

să rămână aşa cum sunt - şi că sunteţi impresionaţi că nu fac şi ei aceeaşi greşeală. 

Spuneţi-le apoi că, de fapt, pentru acest joc nu pot face nici unul din aceste lucruri. Din 

experienţa mea, acest lucru îi face să râdă şi creşte şi mai mult provocarea. 

b. Importanţa gândirii flexibile.  Încurajaţi-vă copilul să încerce toate posibilităţile - 

nici o idee nu poate fi stupidă. Multe vor fi absolut greşite şi acest lucru e normal - dar 

printre ele poate fi şi o piatră preţioasă.  

c. Importanţa gândirii logice. încurajaţi copiii în timpul activităţii să încerce să 

gândească logic: care este problema în situaţia lor? Asta ar trebui să îi facă să se 



TRANSFORMERS SCHOOL – GIFTED STUDENTS/HAPPY CHILDREN 

130 | P a g e  

 

gândească cum ar putea găsi o soluţie ca să nu se mai atingă. Iniţial s-ar putea să se 

gândească să îşi lege mâinile (deşi s-ar putea atinge alte părţi ale corpului), apoi ar putea 

realiza că au nevoie de ceva între ei. Am văzut tineri de liceu încercând tot felul de 

posibilităţi în această etapă (cartoane, haine, scaune) cu rezultate mai mult decât comice, 

până când un tânăr a avut inspiraţia să spună: uşa! Satisfacţia este enormă, dar şi 

învăţămintele care au fost transmise în timpul activităţii fac această activitate preţioasă. 

2. Facilitatorul face cunoscute cele două mari scopuri ale atelierului : dezvoltarea 

creativităţii cursanţilor şi formarea lor ca viitori lideri ai grupurilor de creativitate.      

3.Expunere: ”Necesitatea educării creativităţii". Prezentarea filmului ”RSA” în regia 

lui  sir Ken Robinson şi dezbatere despre rolul şcolii în dezvoltarea creativităţii 

4. Se aplică probe şi chestionare pentru investigarea creativităţii cursanţilor 

(Chestionarul DSC- Test Torrance de creativitate, Scala fricii de a nu greşi) 

 5. Exerciţiu pentru stimularea încrederii în sine Mută muntele! (Variantă Turnul din 

Hanoi) 

6. Exerciţiu individual, în scris „Acrostih" (exerciţiu individual, în scris, 15 min) 

Să realizeze un acrostih pe orizontală, pornind  de la iniţialele scrise pe verticală: 

C..R...E...A...T...I...V...I...T...A...T...E. Alt exemplu: I...N...S...P...I...R...A...T).                            

7. Exerciţiu: Să scrie cât mai multe propoziţii cu sens, respectând condiţiile: 

menţinerea ordinei literelor, nici un cuvânt în plus, nici un cuvânt în minus, nici un cuvânt 

repetat de la o propoziţie la alta.  )  

8. Exercițiu de brainstorming: Blocaje  mentale ale creativității- completare de 

fraze, individual și apoi în grup: 

1. Răspunsul ________. 

2.Aceasta nu este _________. 

3. ___________ regulile. 

4. A fi ______________. 

5. _________ este neserios. 

6. Aceasta este ______. 

7.________ ambiguitatea. 

8. Nu fiți __________. 

9.___________este greșit. 

10. Nu sunt _________ 
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Pe baza discuțiilor ulterioare se elaborează o listă a blocajelor creativității și una a 

factorilor care facilitează stimularea creativităţii , listă care este afișată și completată pe 

parcurs. 

9. Exerciţiu de scriere creativă- “ Scrisoare către Moş Crăciun“  -Să scrie ce simte 

un copil de 8 ani în ziua de Crăciun când nu a primit cadoul dorit. 

- Prezentarea tehnicilor creative: Rezolvarea problemelor prin brainstorming; 

reguli de brainstorming  

10. Exercițiu de vizualizare creativă (poate fi utilizat textul Alice în țara oglinzilor)  

11. Exercițiu de creativitate bazat pe arte plastice - elaborarea unui desen care 

pornește de la simbolul “MATRIOSHKA” - cercuri concentrice ale celor mai semnificative 

persoane și experiențe din viața fiecărui participant care au contribuit la maturizarea sa 

personală. 

12. Exerciţii de conştientizare a propriei corporalităţi şi de adaptare la spaţiu: 

- Exerciţiu de adaptare la spaţiu (Statuile) 

- Exerciţiu de mişcare şi coordonare- „Hipnoza columbiană”- exerciţiu de contact 

şi integrare 

- Exerciţiu de observaţie (Trei schimbări, Amestecă şi potriveşte) 

- Cufundându-mă în podea- exerciţiu de conştientizere a corpului 

- Supa alfabet- exerciţiu de coordonare a mişcărilor 

- Stai sus/ stai jos- exerciţiu de coordonare şi atenţie 

- Aceeaşi poveste- exerciţiu de concentrare a atenţiei 

13. Exerciții de antrenament- exemple pentru dezbatere și brainstorming: 

Ø Încercați să plasați câteva personalități creative în diferite epoci și imaginați-vă 

ce ar fi devenit și ce ar fi realizat: Edison în Epoca Bronzului,  Einstein în timpul Inchiziției, 

Picasso în Renaștere, Brâncuși în Preistorie, Apollodor din Damasc astăzi, Hypocrate 

astăzi, tu însuți în India antică, în casta ”paria” sau  în Roma antică, în calitate de împărat. 

Ø Care este cu adevărat un act de creativitate, o invenție sau o descoperire? De 

ce? 

Ø Enumeraţi cel puţin trei savanţi sau artişti de geniu care nu au excelat în şcoală. 

Comentaţi cazurile  

Ø Dezvoltaţi o analogie între avion şi zborul păsărilor. Referiţi-vă la volum, 

propulsie, menţinere în aer, viteză, situaţii de avarie, etc. 



TRANSFORMERS SCHOOL – GIFTED STUDENTS/HAPPY CHILDREN 

132 | P a g e  

 

Ø Notaţi la întâmplare două substantive nume de fiinţă şi două substantive nume 

de lucru. Alegeţi câte unul din fiecare categorie şi încercaţi să vă identificaţi cu ele, pe 

rând, notând tot ce credeţi că gândiţi şi simţiţi.  

Ø Imaginaţi un subiect pentru un extemporal la fizică prin care. să fie pusă în 

valoare originalitatea gândirii. 

Ø Imaginaţi un scurt dialog între o persoană creativă şi una rigidă şi conformistă, 

pe tema O.Z.N.-urilor 

Ø Schiţaţi un portret psihologic al „profesorului de creativitate" ideal  

 

WORKSHOP VI. ATELIER DE MANAGEMENT AL DECIZIILOR, REZOLVARE DE 

PROBLEME ȘI DEZVOLTARE A GÂNDIRII CRITICE 

Obiective: 

- să poată folosi un check-list în găsirea a cel puţin unei probleme ;  

- să poată folosi un check-list în elaborarea a cel puţin 3 idei de soluţii pentru o 

problemă;  

- să aplice condiţiile de formulare a problemelor. 

- Să aplice planul de luare a unei decizii 

- Să examineze diferite modele de luare a deciziilor 

- să maximizeze creativitatea și logică în procesul decizional. 

- Să utilizeze tehnici de luare a deciziilor care accelerează și îmbunătățesc 

rezultatele undei decizii 

- Să devină  conștient de capcanele obișnuite în luarea deciziilor și cum să le 

evite. 

- Să aibă o varietate de perspective în procesul decizional. 

Luarea Deciziilor: Procesul de examinare a opțiunilor dumneavoastră, de 

comparare a acestora și de alegere a unui curs de acțiune. 

1. Cei ”Șase C”ai luării unei decizii: 

1. Construirea unei imagini clare a ceea ce trebuie decis.  

2. Compilarea unei liste a condițiilor necesare- elaborează o listă a cerințelor care 

trebuie îndeplinite. 

3. Culegerea de informații cu privire la alternativele care îndeplinesc cerințele. 

4. Compararea alternativelor care îndeplinesc cerințele. 
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5. Luarea în considerare a factorului "ce s-ar putea întâmpla rău" în legătură cu 

fiecare alternativă. 

6. Commitment- Angajarea într-o decizie și urmarea acesteia. 

Icebreaker: Exerciţiu colectiv pentru dezvoltarea sensibilităţii la probleme 

2. Exerciţiu demonstrativ de utilizare a unui check-list pentru descoperirea de 

probleme. “Maşina de rezolvat probleme”: 

Ø Enumeră cel puţin trei invenţii de prestigiu internaţional ale oamenilor de ştiinţă 

din România, în ultimii 5 ani/15 ani  

Ø Enumeră trei măsuri prin care s-ar putea stimula creativitatea în industrie  

Ø Ce consecinţe s-ar ivi şi în ce privinţe dacă omenirea n-ar  mai crea  nimic în: 

urbanistică; surse de energie; mijloace de transport ? 

Ø Care ar fi fost consecinţele imediate şi de perspectivă dacă maşina cu aburi ar 

fi fost fabricată în antichitate, când germinase în mintea lui Heron din Alexandria şi nu în 

secolul al XVIII-lea, când a fost (re)in-ventată de James Watt?  

Ø Analizează-ţi propria persoană şi stabileşte în urma acestei introspecţii o listă 

de motive care te-ar îndemna să-ţi exersezi creativitatea. 

Ø Cazurile patologice pentru inteligenţa subnormală sunt oligofrenii (debilii mintal, 

imbecilii şi idioţii); cum am putea numi subnormalitatea în creativitate ? 

Prezentare teoretică și dezbatere: Planul de rezolvare a problemelor. Paşii ar 

putea fi următorii: 

1. Gândeşte cu voce tare. Cu cine pot vorbi despre această problemă ? 

2. Colectarea datelor. Ce ştiu despre situaţie? Mai este ceva ce ar trebui să aflu ? 

3. Verificare pentru a hotărî dacă este într-adevăr vorba despre o problemă. Poate 

am tras concluziile prea repede. Ar putea fi şi o altă explicaţie a faptelor? 

4. Adunarea ideilor. La câte opinii şi la câte soluţii posibile vă puteţi gândi? Câte 

idei şi soluţii puteţi afla de la alţii? 

5. Alegerea unui mod de acţiune. După cântărirea argumetelor pro şi contra, care 

este cel mai bun plan de acţiune? Dacă este mai dificil şi pare să necesite ceva timp, 

încercaţi să îl împărţiţi în mai mulţi paşi. 

6. Dacă este posibil, lăsaţi puţin timp pentru a se „sedimenta” în minte. S-ar putea 

să mă răzgândesc dacă mă mai gândesc? Cum mă simt după o oră, o zi sau două (în 

funcţie de gradul de urgenţă, bineînţeles)? 
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7. Nu pierde timp. Dacă este momentul potrivit pentru acţiona, e timpul să 

acţionezi! O stare proastă, panica sau tergiversarea nu vor fi de ajutor! 

3. Exerciții pentru perfecționarea gândirii critice în rezolvarea problemelor și la 

exercitarea deciziilor: 

- “Cele 6 pălării gânditoare”- prezentarea tehnicii de gândire creativă şi critică a 

lui Edward de Bono.  

- Analiză critică a evenimentelor din presă. Verificarea surselor și a credibilității 

lor pe baza unor criterii de tipul: ceea ce lipsește din știri,  senzația subiectivă 

pe care o produce o știre, pe cine ajută știrea, dacă apare informația și în altă 

parte, într-o sursă confirmată, etc. 

4. Dezbatere:  Capcane Personale Riscante: 

- Problemă prea dificilă pentru a o rezolva în siguranță cu resursele pe care le 

aveți. 

- Să lăsați temerile și distorsiunile cognitive să vă întunece gândirea și analiza. 

- Analiza prea amănunțită a tuturor detaliilor, care poate bloca luarea deciziei. 

- Dorința de aprobare unanimă. 

- Încercarea de a lua decizii care se află în afara autorității tale. 

- Situația persoanelor dispuse să înceapă cu mult prea puține informații sau cu 

informații inexacte sau greșite. 

- A trece cu vederea alternativele viabile sau timpul pierdut luând în considerare 

alternative care nu au perspective realiste. 

- A nu urma ”cei șase C”. 

- Nedefinirea clară a rezultatelor pe care le așteptați. 

- Cel mai rău lucru, eșecul în a se lua o decizie. 

 

WORKSHOP VII.  VALORI, EMOŢII ŞI SENTIMENTE. AUTOCONTROL EMOȚIONAL. 

GESTIONAREA STRESULUI ȘI GESTIONAREA TIMPULUI 

A. GESTIONAREA TIMPULUI 

Obiective: 

- Clarificarea așteptărilor participanților. 

- Recunoașterea semnelor de dezorganizare cronică. 

- să învețe să își elibereze biroul de dezordine și să creeze un sistem de arhivare. 
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- să identifice cele mai frecvente întreruperi ale timpului de lucru și modalitățile de 

eliminare a acestora. 

- să  observe unde și de ce au  tergiversat şi să învingă tergiversarea. 

- aplicarea tehnicilor, conceptelor şi strategiilor practice dezvoltate prin acest 

program. 

Activități propuse: 

1. Dezbatere:  Gestionarea timpului: Controlul solicitărilor multiple: 

- Gestionarea sarcinilor de lucru (utilizarea constructivă a timpului ). 

- Să îmbunătățească productivitatea/eficiența (să investească timp în activități 

care produc rezultate). 

Să analizăm acest lucru denumit „Time Management” (gestionarea timpului). 

Icebreaker: „Mâncătorii de timp”- Brainstorming. Care sunt cei mai obișnuiți 

Mâncători de timp, Hoți și Pierzători de timp? Dintre răspunsurile oferite amintim: 

- Întreruperi ale activității de către telefon 

- Delegare ineficientă a sarcinilor 

- Pauze prelungite de masă sau de cafea 

- Spațiu de lucru aglomerat și dezordonat 

- Ședințe și întâniri prost conduse 

- Discuții pe rețelele de socializare 

- Informații incorecte sau incomplete pentru realizarea sarcinilor 

- Planificare necorespunzătoare 

- Tergiversarea deciziei de a începe o activitate 

- Așteptare/Întârzieri 

- Documente inutile 

- Corespondență nedorită și nesolicitată, spam-uri 

- Lipsa de ierarhizare a priorităților/ amânarea realizării priorităților 

1. Exercițiu: ”Gestionarea timpului tău” 

Listele to-do sunt o modalitate bună de a vă organiza timpul.Gândiți-vă la 

săptămâna viitoare. În graficul de mai jos, în Coloana 1 anticipați și notați toate sau   

majoritatea lucrurilor previzibile pe care trebuie să le faceți în timpul săptămânii. În 

Coloanele 2 și 3 notați aproximativ cât timp va fi necesar diferitele sarcini (și ziua specifică 

până la care trebuie să le finalizați, dacă există o anumită zi). În Coloana 4, notați un T 

dacă această sarcină este ceva ce trebuie să faceți sau un V dacă această sarcină este 
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ceva ce vreți să faceți, dar nu trebuie neapărat să faceți. De exemplu, scrierea unui raport 

pentru ora ta de științe sociale este ceva ce trebuie să faceți (T), în timp ce întâlnirea cu 

prietenii la mall este ceva ce doriți să faceți, dar nu trebuie să faceți obligatoriu (V). 

Fișa de lucru: To-do list 

Sarcini pentru această săptămână  

Oră și zi aproximative Timpul petrecut (număr de ore) T sau V 

 

Utilizați activitățile notate în fișa de lucru pentru a vă planifica aceste sarcini în 

Calendarul săptămânal de mai jos. De asemenea, puteți include orele la care veți începe 

și încheia fiecare activitate. 

Fișa de lucru: Calendarul săptămânal 

Perioada din zi Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă

 Duminică 

Dimineața        

După- amiaza        

Seara        

2. Exercițiu: ”Ce faci?” 

Pentru a vă îmbunătăți abilitățile de gestionare a timpului, este important să 

examinați modul în care vă petreceți timpul. Petreceți prea multe ore vizionând programe 

TV sau navigând pe internet și nu suficient de multe ore făcând teme sau căutând 

informații despre subiectele care vă interesează? Gândiți-vă la săptămâna anterioară. 

Încercați să vă amintiți câte ore ați petrecut făcând activitățile și sarcinile menționate în  

tabelele de mai sus. Indicați numărul acestor ore din coloana intitulată "Timpul petrecut!” 

Apoi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Credeți că această diagramă demonstrează că vă utilizați timpul cu 

înțelepciune? Dacă nu, cum ați putea îmbunătăți gestionarea timpului?  

2. Acest grafic vă arată că sunt activități din care faceți prea mult? Care anume? 

3. Graficul arată că sunt activități din care nu faceți suficient? Care anume? 

 

 3. Exercițiu: ”Cum se utilizează timpul în mod eficient?” - Brainstorming 

- Unificați sarcinile similare. 

- Abordați mai întâi sarcinile dificile. 

- Delegați anumite sarcini altor persoane. 
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- Învățați să utilizați inteligent timpul de inactivitate. 

- Obțineți controlul fluxului de documente. 

- Evitați ”Sindromul biroului sufocat”. 

- Începeți imediat cu sarcinile Importante, abia apoi continuați cu sarcinilile 

Urgente, dar puțin importante. 

- Reduceți timpul de întâlnire în ședințe și reuniuni. 

- Asigurați-vă timp suficient pentru a planifica sarcinile înainte de a începe 

- Învățați să spuneți “Nu!”. 

- Nu uitați că acum este momentul să le folosiți pe toate acestea împreună! 

 

Nu gestionezi Timpul! Gestionezi: Vața ta, relațiile cu alții și munca ta! 

 

B. GESTIONAREA STRESULUI 

1. Activitate: Completați Indicele de Schimbări în Viață (The Life Change Index )- 

(Dr. Thomas Holmes și Dr. Richard Rahe). Dezbatere despre eustress și  distress 

2. Activitate: ”Stres în diferite aspecte ale vieţii tale” 

Oamenii au diferite tensiuni în fiecare aspect al vieții lor. De exemplu, stresul din 

familia dumneavoastră poate fi încercarea de a-i convinge pe părinți că vă simțiți sub 

asediu acasă, în timp ce stresul din relația cu prietenii dvs. ar putea fi în a-i convinge că 

nu doriți să încercați să fumați sau să beți împreună cu ei. Completați fiecare cerc al vieții 

dumneavoastră descriind unele dintre solicitările stresante pe care le resimțiți în relația 

cu oricine sau orice este menționat în centrul cercului: prieteni, familie, școală, activități 

extrașcolare. 

3.Activitate: ”Trei generaţii de stres” 

Stresul este diferit pentru toată lumea, dar este deosebit de diferit pentru 

persoanele din diferite generații. De exemplu, stresul cu care v-ați confruntat când ați avut 

trei sau patru ani a fost, probabil, destul de diferit de stresul pe care îl simțiți în viața dvs. 

acum. Pentru a examina diferitele solicitări de vârste diferite, comparați stresul de astăzi 

cu stresul cu care se confruntă în prezent părinții și bunicii dumneavoastră. 

În spațiile corespunzătoare, oferiți exemple de lucruri stresante în viața dvs. și apoi 

oferiți exemple de lucruri pe care părinții și bunicii dvs. le găsesc stresante. 
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Apoi pe o altă foaie de hârtie răspundeți la întrebările care urmează. 

a. Stresul dumneavoastră ________________________________________ 

b. Stresul părinților dvs. ___________________________________  

c. Stresul bunicilor dvs. __________________________________ 

1. Ce observații puteți face cu privire la diferitele tipuri de stress ale celor trei 

generații?  

2. Cum diferă stressul dumneavoastră de cel al părinților și bunicilor 

dumneavoastră? 

3. Care sunt solicitările dvs. stresante similare cu cele ale părinților și bunicilor 

dvs.? 

4. Activitate: ”Relaxarea-Bingo” 

Găsiți pe cineva din grupul dvs. care își gestionează stresul prin relaxare într-unul 

din modurile descrise în următoarele casete. Solicitați persoanei să-și scrie numele în 

căsuța corespunzătoare. Încercați să găsiți o altă persoană pentru fiecare dintre cele 24 

activități. 

Ascultă muzică Ține un jurnal sau scrie poezii Cântă la un instrument

 Trage un pui de somn sau stă la plajă puțin Se plimbă sau face jogging 

Merge la dans Face un masaj Pictează sau face o machetă de navă 

sau avion Construiește ceva, folosind diferite unelte Face yoga 

Se uită la TV sau la un film Stă într-un jacuzzi, o saună sau piscină TIMP LIBER

 Se joacă cu un copil sau un animăluț Meditează 

Citește o carte Găseşte un spațiu privat unde nimeni nu îl poate deranja

 Vorbește la telefon Iese cu un prieten Face un sport activ 

Merge pe bicicletă sau conduce o mașină Mănâncă Face shopping, iese 

la cumpărături Face o baie sau un duș cald Cântă 

Acum bifați casetele care descriu lucrurile pe care le faceți voi pentru a face față 

stresului. 

5. Activitate: ”Sisteme de ajutor” 

Din păcate, situațiile de stres și supărările fac parte din viață. Nimeni nu este imun. 

Pentru a face față stresului, avem nevoie, în mod evident, de mecanisme de adaptare, 

dar avem nevoie și de un umăr pentru a plânge și de oameni pentru a discuta. Este 

important să aveți un sistem de suport, de asistență, format din prieteni și familie, la care 

să puteți apela în situații de urgență. 
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Completați următorul tabel scriind  numele a 10 persoane din sistemul dvs. de 

asistență. Acești oameni pot fi membri ai familiei, prieteni, consilieri, profesori, antrenori, 

lideri spirituali și așa mai departe. Includeți un număr de telefon sau altă modalitate de a 

contacta acea persoană. 

Numele persoanei de suport  

Relația cu voi  

Număr de telefon sau posibilitate de contact 

6. Activitate: ”Soluționarea conflictelor” 

1. Soluționarea conflictelor. Exerciții de consolidare a competențelor 

•  Identificarea conflictului 

•  Potriviți stilul de rezolvare a conflictului cu situația 

•  Joc de roluri  

2. Elaborarea unui plan de acțiune personal 

Notați-vă un conflict în viața dvs 

•  Ce stil se potrivește situației? 

•  Pregătiți-vă un plan de discuții (Să știți ce doriți înainte de a solicita un lucru) 

•  Stabiliți o dată și un loc pentru discuții 

•  Plan pentru neutralitate și confidențialitate. Stabilirea Regulilor de bază: Crearea 

unui mediu sigur (Respect, Limite, Confidenţialitate). Confirmarea angajamentului 

reciproc. Conectați-vă la valori și obiective comune, Axarea pe beneficiile pe termen lung 

•  Amândoi sunteți de acord cu Această Problemă: Asigurați-vă că problema este 

definită de ambele părți la fel. Întrebați „de ce” cinci moduri diferite. Descoperiți motivațiile 

ascunse. Precizați pozițiile: Emoțional vs. Orientat spre sarcini. Discutați toate aspectele 

problemei în conflict: tratați-le separat,  una câte una. Când discuțiile devin prea încinse 

este bine să luăm o pauză și să ne reîntâlnim mai târziu. 

•  Brainstorming pentru identificarea soluţiilor: Implicați și cealaltă persoană/ parte. 

Veniți cu soluții multiple. Asigurați-vă că sunt realiste. 

C. GESTIONAREA ȘI AUTO-CONTROLUL EMOȚIILOR  

a. Activitate: ”Bărci cu vele pe mare”: A te simți conectat prin art- terapie 

Scop:Conștientizarea și luarea în stăpânire a sentimentelor și emoțiilor 

nerezolvate. Activitatea începe non-verbal și permite ulterior, în debriefing, prezentarea 

verbală a conținutului (fișa de lucru). 

Materiale: 
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•  Argilă de modelare sau plastilină 

•  Markere 

•  Hârtie 

Instrucțiuni: 

•  Oferiți elevilor materialele necesare 

•  Citiți cu voce tare următorul text: 

În timp ce stați pe un scaun sau pe podea... 

Închideți ochii și respirați adânc… 

Inspirați...și expirați... 

Continuați să inspirați și să expirați încet... 

Observați-vă respirația și urmăriți-o când intră și iese din corpul dvs. 

Acum imaginați-vă că stați pe o plajă liniștită, în soarele cald, ascultând valurile 

care lovesc țărmul. 

Întreabă-te: „Există ceva care mă împiedică acum să mă simt bine?” 

Puneți răspunsul pe o barcă de hârtie și trimiteți-l pe mare. 

Puneți întrebarea din nou, „Există ceva care mă împiedică acum să mă simt bine?” 

Şi trimiteți răspunsul din nou pe mare…. 

Continuați să puneți întrebarea și să puneți răspunsurile pe bărci de hârtie până 

când nu mai este nimic care să te împiedice de a ajunge în modul de a te simți bine. 

Când nu vă mai vine nimic în minte, verificați încă o dată starea dumneavoastră 

de bine. 

„Sunt complet relaxat, chiar acum?” 

Acum, puneți-vă această întrebare: „Cum mă simt de cele mai multe ori?” 

Poate că te simți îngrijorat, speriat, sau furios ... şi trimite răspunsul pe mare, de 

asemenea. 

Acum, priviți către mare și uitați-vă la toate bărcile de hârtie care plutesc în sus și 

în jos. Vedeți toate lucrurile care v-au împiedicat atâta timp să vă simțiți bine. 

Alegeți una care are nevoie de atenția dvs. chiar acum și luați barca din apă. 

Când sunteți gata, deschideți ușor ochii și creați o imagine din lut sau desenați pe 

hârtie acea emoție sau lucru care v-a atras atenția, din această barcă. 

Debriefing ”Barca cu vele”: 

1. Odată ce v-ați ocupa de _________, ce se va schimba în viață pentru 

dumneavoastră? 
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2. Care ar fi cea mai bună parte în această privință? 

3. Ce credeți că s-ar putea întâmpla dacă ne ocupăm de acest lucru? 

4. Ce altceva? 

5. Care este cea mai rea parte în legătură cu __________? 

6. Altceva? 

7. Care este un prim pas mic pe care l-ați putea face imediat pentru a începe să 

vă ocupați de ___________? 

8. Acum faceți o altă figură din lut sau desenați o imagine reprezentând pasul 

următor pe care îl veți face. 

b. Exercițiu de Mindfulness: „Vezi, Auzi, Simți: 5-4-3-2-1” 

Scop: Să ajute la gestionarea sau eliminarea anxietii, flashback-urilor, a 

coşmarurilor, a perturbărilor somnului, stimulează relaxarea profundă. 

Instrucțiuni: 

Prezentați mai întâi scenariul următor, cu voce tare, împreună cu elevii, apoi lăsați 

adolescenții să exerseze singuri, cu voce tare. Puteți repeta până când sunt relaxaţi. 

Dacă tu sau adolescenţii deveniți somnoroşi sau ușor confuzi...e bine, acesta este într-

adevăr obiectivul care semnalizează starea de relaxare și faptul că se poate opri 

exercițiul! 

Denumiți 5 obiecte pe care le vedeți în cameră, unul câte unul. 

Exemplu: 

Văd scaunul. Văd covorul. Văd creioane. Văd cărți. Văd ușa. 

Spune 5 sunete pe care le auzi. 

Exemplu: 

Aud pași. Aud ventilatorul. Aud o pasăre. Aud un claxon de mașină. Îmi aud 

respirația. 

Numește 5 emoții sau stări pe care le simți acum. 

Exemplu: 

Mă simt obosit. Mă simt încălzită. Mă simt neliniștită. Mă simt emoționat. Mă simt 

tristă. 

Numește 4 obiecte pe care le vezi, 4 sunete pe care le auzi și 4 lucruri pe care le 

simți. 

Numește 3 obiecte pe care le vezi, 3 sunete pe care le auzi și 3 lucruri pe care le 

simți. 
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Numește 2 obiecte pe care le vezi, 2 sunete pe care le auzi și 2 lucruri pe care le 

simți. 

Numește 1 obiect pe care-l vezi, 1 sunet pe care îl auzi şi 1 lucru pe care îl simţi. 

 

C. Exercițiu ”Roata Vieții Adolescentului: Evaluare și monitorizare” 

Scop: Să angajeze adolescenții în analizarea diferitelor etape ale vieții lor. Acesta 

poate fi utilizată săptămânal pentru a stabili obiective și pentru a monitoriza creșterea și 

schimbarea. 

Instrucțiuni: 

•  Spune-i copilului/adolescentului să evalueze pe o scară de la 0 la 10 cu 0 fiind 

“Nu este deloc mulțumit sau fericit cu…” la 10 fiind “Complet mulțumit sau fericit cu….” 

acel aspect al vieții sale, pentru fiecare din cele 8 domenii (unde liniile se intersectează 

în mijloc = 0). 

•  Solicitați-le să traseze o linie care să unească toate punctele marcate și să 

evalueze mărimea suprafeței obținute. 

•  Solicitați-le să aleagă o zonă pentru a discuta și apoi să continue să se miște în 

jurul roții discutând fiecare domeniu. 

Domenii: Școală, familie, prieteni, somn, distracţie, mâncare, bani, altele. 

 

 

 

Întrebări care pot fi puse în discuție: 

•  Ce faci pentru asta? 

•  Cum arată imaginea asta pentru tine, ce îți sugerează? 

•  Cum te simți în legătură cu domeniul ăsta? 

•  Poți spune mai multe? 
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•  Cum se potrivește acest lucru cu planurile tale? 

•  Ce crezi că înseamnă acest lucru? 

•  Ce vrei să faci în legătură cu asta? 

Debriefing ”Roata Vieții” 

Scop: Aprofundarea experienței și obținerea unei conștientizări a problemelor. 

Crearea unui plan de acțiune și asumarea responsabilităţii pentru propria viață. 

Instrucțiuni: 

•  Alege aria unei zone pentru a-mi spune despre ce este vorba. 

•  Dacă ____era o culoare, ce culoare ar fi? 

•  Dacă ____ar fi un material, ce textură ar avea? 

•  Care este un lucru pe care îl poți face în această săptămână pentru a merge în 

sus cu ½ punct? 

•  Oferiți adolescenților markere sau creioane colorate pentru a decora și/sau 

hașura în diferite triunghiuri de pe roată. 

•  Puneți data prezentă pe  roată. 

•  Utilizați acest exercițiu din când în când, la câteva săptămâni, pentru a 

demonstra progresul sau pentru a alege un nou domeniu de lucru. 

d. Exercițiu: ”Viziuni ale speranţei: Dacă ați putea să fluturați o baghetă magică...” 

Scop: Adolescenţii,  prin această serie de întrebări, pot fi ajutaţi să intre în contact 

cu visele şi dorinţele lor. 

•  Dacă ați putea flutura o baghetă magică, cum v-ar plăcea ca ________(aspect 

al vieții sale)__________ (școală, motivare, relații, obiective, viață, sănătate, etc.) să 

ajungă să fie la__________________ (data), peste (termen)_________ (șase luni, un 

an, 5 ani)? 

•  Dacă lucrurile s-ar schimba exact așa, cum ați ști asta a doua zi dimineața, cum 

ar arăta viața voastră? 

•  Care ar fi cea mai bună parte în legătură cu asta? 

•  De ce? 

•  Revenind înapoi în prezent, ce crezi că te-ar putea încetini acum sau ar putea 

afecta modul de a obține ceea ce tocmai ai descris? (examene, motivaţie, relaţia ta, 

deciziile, viaţa, etc.)? 

•  Altceva ce te-ar bloca? 

•  Care este partea cea mai rea din această situație? 
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•  De ce? 

•  Fluturând bagheta din nou, ce-ar fi dacă ai putea ajunge unde vrei să fii și ai 

vedea că  fost distractiv și ușor? 

•  Să creăm un plan pentru a putea ajunge acolo. Care sunt 3 pași mici pe care 

dorești  să îi faci în această săptămână pentru a te îndrepta către obiectivul tău? 

1............................... 

2.............................. 

3.............................. 

e. Exercițiu: ”Tablele cu Vise” 

Scop: Crearea unei modalități non-verbale de împărtășire a obiectivelor. Acest 

exercițiu poate fi făcut acasă împreună cu familia, individual, sau într-o activitate de grup 

(dacă se face într-o activitate de grup, adolescenții pot să își analizeze reciproc tablele și 

să își discute visele lor cu voce tare). 

Materiale: Poster de hârtie, lipici stick, foarfece, reviste, aparat foto digital 

Instrucțiuni: 

Să pornim: 

•  Rugați adolescenții să înceapă să răsfoiască prin reviste și să caute imagini sau 

cuvinte ale unor lucruri pe care le iubesc sau care le aprind imaginația. 

•  Ghidați-i puțin până când au idee: Ce doriți să realizați în următoarele 6 luni?  

Ce vreți să schimbați în viața voastră? Ce sport sau activitatenouă doriți să 

încercați?  

•  Decupați imaginile asociate cu aceste lucruri și puneți-le deoparte. 

Crearea Tablei Viselor 

•  Realizați o fotografie a adolescentului, imprimați-o și dați-i-o să o lipească în 

centrul panoului/ posterului. 

•  Puneți-l să ia  fotografiile decupate din reviste și să le lipească pe panou în jurul 

fotografiei sale. 

•  Spuneți-i adolescentului să aşeze această ”Tablă cu Vise” undeva o va vedea 

în fiecare zi. 

•  Spuneți-i adolescentului să o privească în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară, 

înainte de culcare. 
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•  Din când în când  întrebați-l dacă s-a întâmplat ceva din ceea ce a pus pe Placa 

cu vise!   ”Când îți dorești cu adevărat ceva, tot Universul conspiră pentru îndeplinirea 

visului tău!” (Paulo Coelho, ”Alchimistul”) 

 

WORKSHOPURILE VIII-IX. CONSILIERE VOCAȚIONALĂ– INTERESE, CAPACITĂȚI, 

RELAȚII CU PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN SECOLUL XXI. STRATEGIA MEA DE 

VIAŢĂ 

Obiective:  

- Identificarea profilului de interese şi profilului psiho-aptitudinal;  

- Cunoaşterea factorilor implicaţi în luarea unei decizii de carieră; 

- Identificarea surselor de informare în căutarea unui loc de muncă; 

- Realizarea unei prezentări adecvate şi eficiente – marketing-ul personal 

Icebreaker: .„Modelul meu de viaţă este...”;  

- Prezentare teoretică a conceptelor de consiliere şi orientare în carieră, a 

factorilor implicaţi în decizia de carieră 

- Autocunoaştere şi decizia de carieră. Interesele profesionale, valorile, stilul de 

viaţă, imaginea de sine. Exerciţii şi teste de autocunoaştere. Elaborarea 

profilului personal 

- Ce trebuie să ştiu atunci când aleg o profesie? Surse de informare în decizia 

de carieră. Planul meu de informare 

- Genograma profesională a familiei 

- Psiho-profesiogramele şi profilele ocupaţionale.  

- Utilizarea psiho-profesiogramelor în evaluarea corespondenţei între 

aptitudinile personale şi cerinţele postului.Cum  identific cerinţele educaţionale 

necesare pentru un post dorit. 

- Marketing personal. CV-ul meu, Scrisoarea de intenţie şi interviul. Exerciţii, 

jocuri de rol 

- Prezentare teoretică Planul meu de carieră. Planul meu de dezvoltare 

personală. Planificarea ȋn carieră 

- Decizia de carieră. 

- Planul meu de carieră 
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A. ALEGEREA UNEI CARIERE - SURSE DE INFORMARE ÎN ALEGEREA 

CARIEREI 

Prezentarea activității: 

Activitatea vizează familiarizarea elevilor cu utilizarea profilelor ocupaţionale, una 

dintre sursele care conţin cele mai complete informaţii referitoare la ocupaţii şi profesii. 

Prin intermediul acestei activităţi elevii vor fi încurajaţi să exploreze profilele ocupaţionale 

în scopul identificării unor categorii de informaţii relevante despre diferite ocupaţii şi 

profesii. 

Obiective: 

În urma parcurgerii acestei activităţi elevii vor reuşi: 

- Să utilizeze în mod corespunzător profilele ocupaţionale. 

- Să găsească categoriile de informaţii cuprinse în profilele ocupaţionale. 

- Să identifice categoriile de informaţii solicitate. 

Resurse Necesare: Profile ocupaţionale 

Durata activităţii: 45 - 50 minute 

Metode utilizate: joc de rol / simulare, brainstorming, chestionar de autoevaluare, 

conversaţie, dezbatere, exerciţiu individual, exerciţiu în perechi, căutarea de informaţii, 

discuţii în grupuri mici 

1. Elevii sunt împărţiţi în grupuri de 4- 6. 

2. Este distribuit aleatoriu grupurilor un profil profesional. 

3. Se solicită să se analizeze profilul profesional și să se identifice următoarele 

categorii de informații: 

- Sarcini principale (ce trebuie să fac) 

- Cunoștințe și competențe (ce trebuie să știu) 

- Nivelul de educație și calificare necesar 

Subiecte de discuție: 

Discutați cu elevii următoarele aspecte: 

- relevanța categoriilor de informații conținute în profilurile profesionale pentru 

cunoașterea diferitelor locuri de muncă și profesii 

- dificultatea identificării categoriilor de informații necesare 

- importanța stabilirii relației dintre sarcinile adecvate ale diferitelor locuri de 

muncă sau profesii și cunoștințe, respectiv nivelul de educație necesar pentru 

activitățile specifice 
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- utilitatea explorării profilurilor profesionale pentru clarificarea problemelor de 

alegere a carierei 

B. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DECIZIA DE CARIERĂ. INTERESELE 

PROFESIONALE, VALORILE, STILUL DE VIAŢĂ, IMAGINEA DE SINE 

a. Interesele profesionale 

Acestea reprezintă preferințele cristalizate ale unei persoane cu privire la unele 

domenii de cunoștințe sau privind domeniile de activitate. Acestea sunt unul dintre 

elementele importante ale alegerii carierei. Preferințele privind diferitele cunoștințe și 

domenii de activitate favorizează alegerea locurilor de muncă în care aceste interese pot 

fi exploatate. 

Când vorbim despre interese, folosim verbul “la plăcea”. Activitățile la care cineva 

participă fără a fi forțat să facă acest lucru, sau să aștepte ceva în schimb, sau să fie 

penalizat dacă nu face acest lucru, deci lucrurile pe care le faci doar de dragul lor sau 

pentru că te bucura implica un interes deosebit din partea ta.  

Modalităţi de investigare a intereselor 

1. Reflectarea sistematică asupra alegerilor anterioare. Alegerea activităţilor în 

care ne implicăm este determinată în mare parte de interesul nostru pentru conţinutul şi 

modul de realizare al acestora. Reflectarea asupra alegerilor realizate poate releva 

similarităţile dintre activităţile selectate şi motivele care au dus la alegerea lor. 

2. Inventarele de interese – instrumentele cele mai utilizate în intervenţiile de 

orientare. Utilizarea lor permite: 

- Generarea de alternative educaţionale şi profesionale. Inventarele de interese au 

de obicei ataşate diverse liste de activităţi şi ocupaţii grupate în funcţie de 

interesele pe care le satisfac, ceea ce permite detectarea domeniilor în care 

acestea pot fi valorificate 

- Identificarea opţiunilor educaţionale şi profesionale ce necesită explorare. Pe baza 

răspunsurilor la inventarele de interese se pot detecta compatibilităţi cu domenii 

educaţionale şi ocupaţionale care au fost neglijate. Aceste domenii pot deveni 

obiectul acţiunilor de explorare viitoare. 

- Identificarea cauzelor insatisfacţiei educaţionale sau profesionale, postulate a fi la 

nivelul compatibilităţii / incompatibilităţii dintre persoana (interesele pe care le 

manifestă) şi activitatea pe care o realizează 
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- Inventarele de interese au adesea şi variante care se pot auto-administra şi pot fi 

utilizate în autocunoaştere, spre exemplu : 

3. Exerciţiu: Aplicarea chestionarului de interese bazat pe teoria lui Holland şi 

discuţie pe baza profilelor individuale de interese 

b. Valorile de muncă 

Înainte de a-ţi alege o profesie adecvată personalităţii tale, este bine să cunoşti 

lucrurile fundamentale de care ai nevoie.  

Valorile se manifesta în comportament prin evitarea sau, dimpotrivă, propensiunea 

pentru elemente tangibile sau intangibile cum ar fi banii, puterea, spiritualitatea. Exemple 

de valori sunt: performantă, colegialitate, mediu familial plăcut, autonomie, grija pentru 

alţii, bani, putere, autoritate, recunoaştere. 

Modalităţi de investigare a valorilor personale 

Scopul investigării valorilor personale este auto-constientizarea acestora, în 

vederea utilizării lor ca grila de evaluare a carierelor posibile. De aceea, exerciţiile, chiar 

dacă sunt realizate în grup, vor avea rolul de stimulare a auto-constientizarii şi nu de 

evaluare a valorilor individuale. 

Activitate: ”Valorile mele” 

Aşează în ordinea importanţei (de la cea mai importantă la cea mai puţin 

importantă) valorile prezentate mai jos. Care este cea mai importantă valoare pentru tine? 

Apoi selectați primele cinci (cele mai importante) și ultimele cinci (cele mai puțin 

importante) valori. 

Fișa de lucru: 

Varietate  

Ajutorarea celorlalţi  

Independenţa  

Colegialitate  

Împlinire  

Apartenenţă  

Securitate  

Putere şi autoritate  

Echilibru între rolurilr deţinute 

(în familie, profesie, societate) 
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Creativitate  

Stabilitate  

Senzaţii tari, risc  

Profit material  

Ambianta, mediul înconjurător 

(clima) 

 

Statut social  

Dezvoltare personală  

Competiţie  

Influenţa asupra celorlalţi  

Altruism  

 

(alcătuieşte apoi un top 5 al valorilor marcate, cu ” + ” și ” –”  ) 

Subiecte de discuție: Identificarea mediilor de lucru care corespund acestor valori. 

Exercițiu : ”Utilizarea discreţionară a timpului” 

Este un exerciţiu extrem de simplu şi eficient în identificarea valorilor. Se poate 

pune următoarea întrebare: Dacă ai avea doar câte o oră pe zi la dispoziţie, ce ai alege 

să faci? O altă variantă a acestui exerciţiu este utilizarea discreţionară a banilor. Ceea ce 

este foarte important în faza de interpretare a răspunsurilor la aceste exerciţii este de a-i 

stimula pe tineri să determine sursa (valorile) care stau la baza alegerilor respective. Este 

bine ca fiecare dintre ei să-şi identifice în mod individual valorile, iar discuţia de grup să 

ajute la clarificarea/identificarea relaţiei dintre anumite alegeri şi valorile personale. 

Accentul se pune pe relaţia dintre valori şi alegerile pe care le facem şi nu pe "valoarea 

valorii". 

Exercițiu : ”Job-ul meu ideal”. Analiza fanteziilor personale legate de carieră 

În construcţia carierei un lucru foarte important este să te proiectezi în viitor. 

Gândeşte-te cum ar arăta locul tău de munca ideal şi descrie : 

- Atribuţiile pe care le avei avea 

- Programul 

- Stilul de lucru 

- Mediul în care vei lucra 

- Stilul de viaţa pe care îl permite 

- Recompensarea 
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c. Aptitudini și competențe 

Aptitudinea reprezintă potenţialul unei persoane de a învăţa şi obţine performanta 

într-un anumit domeniu. Dezvoltata prin învăţare şi exersare, aptitudinea devine abilitate, 

iar prin aplicare în practică şi automatizare, abilitatea devine deprindere. Această 

înlănţuire de transformări ilustrează procesul prin care aptitudinea devine operaţională, 

transformându-se din potenţial în realitate. 

1. Inventarierea activităţilor pe care o persoană ştie /poate să le fac, cel puţin la un 

nivel mediu şi fără un efort deosebit 

2. Completarea unor chestionare special destinate identificării acestora. În 

majoritatea cazurilor chestionarele de aptitudini fac trimiteri la domeniile ocupaţionale 

care le valorifica. 

Competențe profesionale 

Competențele profesionale reprezintă abilitățile de a face o activitate profesională 

bine. Nu sunt naturale, le câștigi prin învățare. Mulți oameni au, de fapt, mai multe 

competențe decât cred că au. Uneori, chiar și oamenii educați cred că nu au unele 

competențe. De aceea este foarte important să facem timp pentru a identifica 

competențele pe care le aveți. 

Cele mai căutate competențe și deprinderi de lucru în societate modernă sunt 

considerate: 

1. deprinderi de comunicare (prezinţi informaţiile bine atunci când scrii sau 

vorbeşti) 

2. deprinderi de a lucra în echipă (colaborezi cu alţii în cadrul unor activităţi)  

3. deprinderi de a rezolva probleme (găseşte soluţii)  

4. deprinderi de organizare a timpului (organizează-ţi proiectele pe termen scurt, 

mediu său lung)  

5. deprinderi de învăţare (caută experienţe noi şi învaţă din greşeli) 

6. deprinderi de creativitate (foloseşte-ţi imaginaţia şi caută soluţii noi)  

7. deprinderi de conducere (coordonează proiectele şi motivează-i pe ceilalţi)  

8. deprinderi de a utiliza calculatorul  

9. deprinderi de ascultare  

10. deprinderi manuale şi mecanice 

Exercițiu: Elevii trebuie să facă o listă cu cinci aptitudini și aptitudini de lucru pe 

care le au în acest moment. 
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Exerciţiu: Genograma profesională a familiei. Realizarea unei genograme 

profesionale a familiilor participanţilor la seminar 

 

C. MARKETING PERSONAL: CUM SE SCRIE UN CV, SCRISOAREA DE 

INTENŢIE, PREZENTAREA LA UN INTERVIU, SCRISOAREA DE MULŢUMIRE. 

1. ”CV-ul meu”: 

Un CV (curriculum vitae) este o prezentare detaliată și structurată a experienței 

educaționale și profesionale a unei persoane, precum și a competențelor și calificărilor. 

 2. ”Scrisoarea mea de intenţie”: 

Alături de CV, scrisoarea de intenție este unul dintre cele mai utilizate instrumente 

personale de marketing, în scopul angajării sau aderării la o instituție/organizație. Prin 

aceasta, candidatul îşi justifica interesul şi motivele pentru care se considera un candidat 

potrivit pentru această funcţie. 

Exercițiu: Crearea unui CV Europass și a unei Scrisori de intenție pentru Locul 

Ideal de Muncă identificat anterior 

3. ”Pregătirea interviurilor” 

Interviul de selecţie reprezintă o conversaţie focalizată, ȋntre un potenţial angajator 

şi unul sau mai mulţi candidaţi pentru un post, avȃnd ca scop identificarea candidatului 

care corespunde cel mai bine cerinţelor angajatorului. 

Exercițiu: Joc de roluri - Interviu pentru angajare. Participarea la un interviu pentru 

postul de manager de proiect într-un ONG. 

4. ”Planul meu de carieră. Planul meu personal de dezvoltare profesională” 

Exercițiu: Schițarea unui plan de carieră realist, având în vedere informațiile aflate 

din activităţile realizate în acest modul.  
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Activitate: Opțiunile carierei mele 

  

Criterii pentru 

evaluarea 

opțiunilor de 

carieră 

Opţiunea  1 

.......................... 

 

Opţiunea  2 

.......................... 

 

Opţiunea  3 

.......................... 

 

a. Interesele mele 

1 

2. 

3.   

   

b. Valorile mele 

profesionale 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   

   

c. Aptitudinile și 

compentențele 

mele 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   

   

d. Trăsăturile mele 

de personalitate 

1. 

2. 

3.   
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e. Nivelul 

educaţional pe 

care intenționez să 

îl ating   

   

f. Stilul de viață 

dorit 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   

   

g. Alte nevoi/ 

dorințe 

1. 

2. 

3.   

   

  

Subiecte de discuție: Care sunt punctele mele slabe și cele puternice, la ce trebuie 

să lucrez, care sunt prioritățile mele de dezvoltare personală pe termen scurt, mediu și 

lung? Cum gestionez în mod corespunzător timpul și stresul la locul de muncă? 

 

WORKSHOP X. ÎNCHIDEREA GRUPULUI 

Mesaje pentru mine și pentru alții 

 Sfârșitul unei experiențe de grup este un moment ideal pentru a reflecta asupra a 

ceea ce s-a învățat și oferă tuturor participanților posibilitatea de a împărtăși ceea ce au 

învățat sau au câștigat din grup. Unele experiențe de  învățare ar putea fi de natură mai  

intimă sau o persoană poate să nu dorească să împărtășească unele impresii foarte 

personale. Această activitate le oferă tuturor participanților posibilitatea de a reflecta 

asupra propriului proces de învășare și de a se auto-exprima. 

Activitate: ”Scrisoare- Al Dumneavoastră cu adevărat…” 

Mod de desfășurare: Toți participanții primesc hârtie și un stilou și sunt rugați să 

scrie o scrisoare pentru ei înșiși. Sunt instruiţi să împărtăşească ceea ce au învăţat sau 
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au câştigat din experienţa de grup şi sunt anunțați că această scrisoare le va fi trimisă în 

două sau trei luni. Li se oferă un plic autoadresat în care se pune scrisoarea și care apoi 

este sigilat când sunt activitatea este finalizată. Activitatea poate dura aproximativ 20 

minute. Scrisorile sunt trimise participanților după două luni de la finalizarea grupului. 

Activitate: ”Scrisoare — Ai creat o impresie asupra mea…” 

Mod de desfășurare: O altă activitate care permite o anumită confidențialitate 

deoarece nu necesită ca gândurile să fie prezentate cu voce tare este următoarea: Se 

împart fiecărui membru al grupului trei până la cinci carduri- index, fiecare cu un alt nume 

al unui membru al grupului scris în partea de sus. Membrii grupului au nevoie de 

aproximativ 20 de minute pentru a scrie într-una sau două propoziții pe cardurile primite 

ce au învățat de la persoana nominalizată pe card sau ce au admirat la acest membru al 

grupului, semnându-și apoi propriul nume în partea de jos a fiecărui card pe care l-au 

completat. Puteți include toate cardurile pentru fiecare membru al grupului în același plic 

ca și scrisoarea sa „Al Dvs. cu Adevărat” sau puteți împărți pe loc cardurile personale 

tuturor membrilor grupului, pentru a fi luate acasă chiar în acea zi. Aceste  carduri vor fi 

adesea prețuite de către membrii grupului, care se pot întoarce la ele de fiecare dată 

când doresc să li se reamintească faptul că alții au gândit ceva special despre ei sau i-au 

admirat pentru anumite calități personale remarcabile. 

Debriefing: Aceste activități sunt modalități excelente de a oferi amintiri 

permanente persoanelor care părăsesc un grup de dezvoltare personală experiențial. În 

câteva luni participanții pot uita repede lecțiile importante, iar cardurile și scrisoarea pot 

oferi posibilitatea de a li se reaminti mesaje sănătoase din experiența de grup. S-ar putea 

ca acestea să fie un tip de ”capsulă temporală” care oferă indivizilor dovezi tangibile ale 

unui moment din viața lor într-o perioadă crucială, atunci când au nevoie de un memento 

al unor vremuri mai bune. Feedback-ul pentru ei ar putea fi o sursă de putere, inspirație 

și credință în capacitatea lor de a se conecta cu alții, în special în vremuri grele! 
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3.7. 3 CONCLUZII PRIVIND ACTIVITĂȚILE GRUPULUI 

 

Se demonstrează deja că, din cauza complexității tot mai mari a societății 

contemporane, inteligența academică dovedită în contextul educațional a devenit 

insuficientă pentru mulți dintre noi pentru a rezolva problemele cotidiene. Cazurile multor 

elevi geniali sunt bine cunoscute, elevi a căror performanță în timpul școlarității depășește 

în mod semnificativ succesele colegilor lor, dar care nu reușesc să profite de potențialul 

lor mai târziu, uneori eșuând la nivel personal și profesional. Performanțele reduse de la 

locul de muncă trădează lipsa competențelor practice și sociale. Pe de altă parte, sunt 

alții care, deşi înzestraţi cu abilități mult mai modeste din punct de vedere intelectual, 

dovedesc a avea o bună adaptare socială la o mare varietate de contexte, fiind 

consideraţi oameni de succes. Desigur, nu ar trebui omis faptul că, în cele două medii, 

educaționale și sociale, problemele cu care ne confruntăm sunt diferite din punct de 

vedere calitativ. Mediul educațional este supus prioritizării unor probleme bine definite, 

adică probleme pentru care, de regulă, există un singur răspuns corect și posedă date 

certe și complete; în schimb, problemele vieții de zi cu zi din mediul social sunt slab 

definite, ceea ce le permite să fie abordate din multe perspective, iar pentru acestea nu 

există niciodată o soluție perfectă. Termeni precum inteligența socială, inteligența 

practică, inteligența emoțională, se referă la aptitudinile cognitive necesare pentru a 

rezolva problemele cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi: rezolvarea conflictelor de 

muncă, dificultățile în lucrul în echipă, adaptarea la un nou context cultural sau social, 

locuri de muncă noi, etc 

Realitatea demonstrează că oamenii care își cunosc și stăpânesc bine emoțiile și 

care  identifică corect și eficient și răspund emoțiilor altora în mod asertiv sunt avantajați 

în orice domeniu al vieții, fie că este vorba de relații sentimentale, fie de observarea rapidă 

a regulilor nescrise care determină succesul în diferite domenii de activitate. Cu alte 

cuvinte, cei cu capacități emoționale bine dezvoltate sunt mai susceptibili de a fi mai 

performanți și satisfăcuți în viață, deoarece pot controla abilitățile lor mentale care le 

sprijină productivitatea. În schimb, cei cu puține „resurse de control emoțional” sunt 

expuși la nenumărate conflicte interne, putând pune astfel capăt împlinirii propriului lor 

potenţial intelectual inițial. 

Cu toate acestea, o problemă delicată rămâne legată de distincția dintre inteligența 

educațională și inteligența emoțională. Într-un concept larg acceptat, conceptul de 
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inteligență poate fi descris ca fiind o capacitate moștenită în general de a transforma 

informațiile preexistente în noi concepte și competențe. În majoritatea lor, teoreticienii 

inteligenței emoționale consideră că inteligența educațională și emoțională reprezintă 

două forme distincte de inteligență. Astfel, inteligența educațională este implicată în mod 

obișnuit în rezolvarea unor probleme bine definite, și anume cele pentru care datele 

inițiale  și datele finale pot fi pe deplin specificate, precum și pașii care trebuie urmați 

pentru a trece de la datele inițial la cele finale. Pentru aceste probleme, există întotdeauna 

o soluție care poate fi considerată cea mai bună și algoritmi care pot fi aplicați pentru a 

ajunge la aceasta. În schimb, inteligența emoțională este implicată în rezolvarea 

problemelor slab definite, adică a celor care pot fi interpretate în moduri diferite și pentru 

care nu există o soluție optimă evidentă sau sigură. Majoritatea problemelor cu care ne 

confruntăm sunt probleme slab definite de natură socială și este unanim acceptat faptul 

că inteligența emoțională are o valoare predictivă mult mai mare pentru succesul social 

decât cea oferită de inteligența educațională, în această paradigmă. O serie de cercetări 

au arătat că tinerii cu tulburări de comportament social (agresiune, devianță, delincvență) 

nu au capacitatea de a monitoriza și interpreta emoțiile lor și pe ale altora. Aceștia nu pot, 

de exemplu, să ofere o interpretare corectă a expresiilor emoționale ale partenerilor 

sociali, ceea ce dovedește absența inteligenței emoționale. S-a demonstrat, de 

asemenea, că evaluările competenței sociale (un adevărat indicator al inteligenței 

emoționale), care provin de la prieteni, părinți, educatori și profesori, sunt mult mai bune 

și valide decât scorurile inteligenței educaționale. Prin urmare, se presupune că 

inteligența emoțională ar putea să prevadă mai exact variabilitatea succesului social 

decât trăsăturile personalității. De asemenea, majoritatea studiilor sprijină educația 

inteligenței emoționale, posibilitatea de a iniția și dezvolta competențe emoționale și 

sociale atât pentru copii, cât și pentru adulți. Cele mai cunoscute și, în același timp, cele 

mai eficiente  strategii  de ”alfabetizare” emoțională sunt programele de educație socio-

emoțională și comportamentală. Un astfel de program este oferit de lucrarea actuală, 

dedicată activităţilor cu grupuri de copii și adolescenți talentaţi și cu abilități înalte. 

Materialul este organizat în funcție de conținutul tematic și de nivelul de dezvoltare 

mentală al elevilor destinatari, rezultând trei programe de consiliere care corespund celor 

trei cicluri de învățământ preuniversitar: Primar, gimnazial și liceal. 

Programele sunt caracterizate de flexibilitate, ceea ce face relativ ușoară 

adaptarea și utilizarea în consilierea elevilor talentați de diferite vârste și cu diferite 
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caracteristici psiho-comportamentale. Programele constau în secvențe modulare care au 

ca scop dezvoltarea capacităților socio-emoționale și comportamentale ale elevilor pentru 

a-i face mai eficienți și, în același timp, mai fericiți. Aceste activități pot fi utilizate în grupuri 

de dezvoltare personală pentru copii și adolescenți, în activități școlare formale sau 

extrașcolare. Concentrarea asupra competențelor de adaptare este esențială pentru a-i 

ajuta pe elevii cu abilități înalte să dispună de anumite instrumente utile în procesul de 

maturizare. Adesea, formarea acestor competențe nu face parte din educația formală 

convențională, iar acest ghid încearcă să ajute copiii, adolescenții, profesorii și părinții să 

învețe aceste strategii flexibile de adaptare care lipsesc din educația formală. Prin 

activități, exerciții, fișe de lucru, fiecare membru al grupului de dezvoltare personală poate 

experimenta schimbarea într-un mod profund. 

Programele de educație în domeniul competențelor socio-emoționale urmăresc să 

ajute elevii cu abilități înalte să își sporească productivitatea și, deci, și starea de bine și 

nivelul de adaptare, indiferent de statusul lor economic sau de talentele lor specifice. 

Elevii au șansa de a-și îmbunătăți aptitudinile critice de gândire și, implicit, de a-și 

optimiza capacitatea de autoapreciere, datorită cărora li se clarifică propria lor cale 

profesională și stabilitatea psiho-emoțională. La toate acestea se adauga utilitatea 

profilactică și curativă pe care o are educaţia emoţională într-o societate care necesită 

renaştere morală. Feedbackul elevilor de la sfârșitul grupurilor de dezvoltare personală a 

demonstrat utilitatea acestor programe. 

Pe tot parcursul proiectului, tinerii din cadrul grupurilor experiențiale au avut 

deplina responsabilitate și autonomie în desfășurarea activităților și în utilizarea 

metodelor non-formale din care au învățat foarte mult și și-au dezvoltat propriile 

personalități. Persoanele implicate și-au dezvoltat competențele sociale și emoționale, au 

fost informate cu privire la subiecte de interes pentru ele şi au fost susţinute să îşi 

stabilească propriul vis de perspectivă, să realizeze un echilibru în relaţiile cu alţii, să 

reziste la presiunile negative ale grupurilor şi să primească de la societate şi de la cei din 

jur, pe cât posibil, doar atitudini şi comportamente utile şi pozitive. 
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CAPITOLUL IV. INFORMAȚII ȘI REZULTATE ALE CERCETARII PENTRU PARINȚII 

ELEVILOR SUPRADOTAȚI; STRATEGII DE CONSILIERE ȘI INDRUMARE A 

ACESTORA; INTREBARI FRECVENTE PE CARE LE AU CU PRIVIRE LA PROPRII 

COPII 

 

4.1 Strategii de consiliere și îndrumare a acestora 

 

Rezultatele micro-cercetării asupra diferitelor aspecte ale personalităţii copilului 

supradotat, ale mediului familial şi scolar au conturat câteva direcţii de intervenţie în 

procesul de consiliere a acestor tineri.  

Programul de asistenţă psihopedagogica are la bază următoarele constatări: 

- Experienţele de învăţare din copilaria timpurie, stilul parental bazat pe respect 

contribuie la dezvoltarea sănătoasă a personalităţii copilului supradotat. 

- Suportul persoanelor semnificative are un impact puternic asupra stimei de sine, 

sentimentului de autoeficienţă şi asupra motivaţiei de a reusi. 

- În relaţia părinţi-scoală s-au conturat două tendinţe: pe de o parte părinţi care se 

concentrează pe completarea programului scolii, iar pe de altă parte părinţi care 

se simt exclusi de la deciziile educaţionale privind copiii lor, distanţându-se şi mai 

mult de şcoală. 

- Tinerii cu un potenţial creativ mare se pare că au părinţi care încurajează 

independenţa, acceptă comportamentul neconvenţional şi sunt deschisi la 

experienţe noi. 

- Copilul supradotat poate avea un impact negativ asupra familiei, determinat de 

perceperea discrepanţei între capacitatea intelectuală a acestui copil şi cea a altor 

membrii ai familiei. 

- În familia copilului supradotat pot apărea probleme în relaţia dintre părinţi, în 

special dacă acestia nu se pun de acord în privinţa modului de tratare a acestui 

copil; existenţa unui copil capabil de performanţă poate afecta imaginea de sine a 

părinţilor în sens pozitiv sau negativ. 

- Atmosfera familială echilibrată si sigură, acceptarea copilului pentru ceea ce este 

şi nu doar pentru performanţele sale asigură dezvoltarea afectivă armonioasă a 

acestuia. 
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Consilierii care lucreaza cu parintii acestor copii intampina uneori probleme subtile, 

dificil de identificat la prima vedere. Parintii nu sunt intotdeauna bine informati; de obicei, 

manifesta anxietate cand se refera la dezvoltarea iminenta a nevoilor propriilor copii. 

Cand copii nu se conformeaza asteptarilor de ”normal”, parintii nu mai pot face 

fata responsabilitatilor obisnuite, parentale. De exemplu, parintii devin ingrijorati ca au un 

copil ”diferit”, care poate va fi izolat social, iar ei nu pot interveni in sprijinul lui. De 

asemenea, parintii se considera a fi inadecvati ori neputinciosi in fata precocitatii copilului.  

De obicei, inadecvarea se manifesta in doua forme: 

- parintii simt ca nu pot furniza suportul emotional de care are nevoie acest copil; 

- parintii nu pot furniza stimularea intelectuala sau educationala a nevoilor 

experientiale ale copilului exceptional. 

-  

4.2 Întrebări frecvente pe care le au cu privire la proprii copii 

 

Care sunt nevoile speciale ale unui copil supradotat? 

Copiii supradotati sunt considerati ca avand nevoi speciale. Nevoile lor specifice 

incep in primul rand de la nevoia de a reduce asincronia intre EQ si SQ si IQ (inteligenta 

emotionala si sociala corelata cu inteligenta cognitiva, in mod integrat). Acest lucru 

inseamna capacitatea de a avea relatii sigure, predictable si sensibile cu adulti si copii 

unde sa resolve sarcini din domeniul cognitiv, implicat fiind in sarcina emotional si 

relational. Ce are nevoie sa dezvolte un copil supradotat? De la abilitati si strategii de 

invatare, lectii de gandire prin dezvoltarea gandirii, dezvoltarea „muschiului” compasiunii, 

contactul cu propriul corp si contactul cu emotiile din corp, dezvoltarea gandirii corporale 

si a intuitiei, contactul cu stari de flow si in general, contactul cu propria stare de bine 

cand isi exercita propria gandire, simtire si propria fiinta in relatie cu altii, pana la a-si 

exercita creativitatea, capacitatea de a lucra singur cu frustrarea, cu hipersensitivitatea si 

supraexcitabilitatile, cu perfectionismul prin mecanisme interne de coping, abilitatea de 

solutionare prin lucrul in echipa, gasirea echilibrului emotional dupa stari conflictuale, 

dezvoltarea abilitatii de a gasi sens, abilitatii de auto-reflexive – poate cea mai importanta 

abilitate in contextual supraexcitabilitatilor si hipersensitivitatii lor, dezvoltarea gandirii 

holistice, de emisfera dreapta, de a vedea intregul si apoi partile; dezvoltarea gandirii 

adaptative si inovatoare, dezvoltarea abilitatii de a gandi global si cros-cultural, abilitatea 
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de a discerne informatia relevanta dintr-un calup informational mare, capacitatea de 

transdisciplinaritate (de a gasi solutii si de a intelege concepte si informatii la intersectie 

intre domenii), capacitatea de utilizare a noilor medii de colaborare. In cele din urma, si 

nu la urma, extrem de important este contactul cu mentori pe subiecte de pasiune care 

sa le trezeasca curiozitatea (asa cum s-ar pune seminte intr-un teren fertil, este important 

cine sunt persoanele care pun primii semintele in solul imaginatiei si curiozitatii fiilor si 

fiicelor dumneavoastra).  

Cât de importante sunt emotiile si relatiile pentru dezvoltarea copilului? 

Gardner apreciaza de o importanta cruciala capacitatile emotionale si relationale, 

aflate la baza vietii in opinia sa. El subliniaza: „Multi dintre cei care au un IQ de 160 

lucreaza pentru cei cu un IQ de 100, in cazul in care cei dintai au o slaba inteligenta 

intrapersonala, iar a celor din urma este ridicata. In lumea reala, nu exista o inteligenta 

mai importanta decat cea interpersonala. Daca n-o ai, nu vei sti cu cine sa te casatoresti, 

ce slujba sa-ti iei s.am.d. Trebuie sa ne formam copiii la nivelul inteligentelor personale 

inca din scoli.” (Daniel Goleman, Inteligenta Emotionala). 

In conditiile in care cu cat IQ este mai inalt, cu tot atat si intensitatea emotionala 

este mai ridicata, importanta descoperirii emotiilor si integrarii creierului emotional, pentru 

a dezvolta capacitati similare la nivel emotional cu cele cognitive, devin un focus de o 

importanta capitala la copilul supradotat.  

Copiii „gifted” vor creste mari si se vor descurca de minune chiar daca nu 

sunt descoperiti? 

FALS! Realitatea: Este extrem de importanta descoperirea supradotarii de cat mai 

timpuriu. 

Copiii supradotati au riscuri sociale inalte datorate asincroniei in dezvoltare si 

nevoilor lor speciale. Atunci cand aceste nevoi speciale (generate de intensitate 

emotionala inalta, interese intense fata de subiecte restranse ca arie, nevoi academice si 

intelectuale iesite din norma, nevoi emotionale si sociale care nu sunt implinite, rezultate 

din asincronia in dezvoltare, plus nevoi de consiliere emotionala, de alegere vocationala 

a carierei intr-un mod profesional) nu sunt implinite, se manifesta de timpuriu riscurile lor 

sociale precum alienare, anxietate, fapte antisociale, abandon scolar, schimbarea 

scolilor, depresie, suicid. In sistemul normal de educatiei aceste nevoi speciale nu sunt 

implinite în cele mai multe cazuri. 
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De ce este atata de importanta descoperirea supradotarii de cat mai 

timpuriu? 

Este de foarte mare ajutor identificarea supradotarii pentru ca copilul sa poata 

primi educatie la nivelul abilitatilor, precum si stimulente care sa-i dezvolte abilitatile. 

Pedagogia modernă este din ce în ce mai influenţată de cercetările de neuro-fiziologice 

recente ce dau rezultate remarcabile pentru optimizarea acţiunilor în favoarea copiilor 

pentru a-şi dezvolta potenţialele. Conform acestor cercetări se poate stabili calitativ faptul 

că dezvoltarea creierului la copii se face în conformitate cu presiunea informaţională a 

mediului ambient care provoacă utilizarea selectivă a potenţialului cerebral.  

Identificarea supradotarii din timp este la fel de esentiala ca si cu orice alta directie 

de exceptionalitate. Parintii sunt de obicei primii observatori ai comportamentului de 

supradotare si tot ei sunt cei care pot lua decizia testarii de unde si importanta observarii 

si implicarii parintilor in acest proces. 

Ce se intampla daca nu primesc o educatie adecvata? 

In cazul in care abilitatile copiilor nu sunt identificate la timp si nu sunt stimulate 

adecvat, risca sa ramana intr-o stare latenta, sa nu fie puse in valoare, sa nu se dezvolte 

atat cat le-ar permite potentialul, sau sa si le ascunda (profil underground). Un numar 

imens din copii cu abilitati inalte sunt gifted underground, ascunzandu-si calitatile pentru 

a nu fi supusi pedepselor mediului lor social si pentru a fi acceptati in colectivitati. 

Procentul de “gifted underachievers”- care in ciuda abilitatilor si calitatilor lor naturale au 

rezultate slabe la invatatura- este de asemenea enorm. Statisticile mondiale arata ca 

peste 50% dintre copiii cu abilitati inalte nu au succes social sau profesional la varsta 

adulta (sursa: National Commission for Excellence in Education, US). Alte statistici sunt 

si mai dure: conform unui studiu realizat în 2010 în Marea Britanie de către cercetatoarea 

Joan Freeman, procentul copiilor cu abilităţi înalte care se „ratează” este de 97%, copiii 

neperformand la varsta adulta la nivelul pe care îl promiteau când erau mici. 

Este un imperativ ca tot mai multi oameni sa fie pasionati de descoperirea 

abilitatilor umane si sa gasim solutii pentru stoparea risipei de oameni cu abilitati inalte, 

„cea mai mare pierdere a culturii noastre” (Gowan) – atunci cand persoana supradotata 

are performante reduse, asa numitul caz de underachievement – omul cu abilitati inalte 

care se rateaza, care nu se simte nici valorificat, nici apreciat, care nu-si gaseste rostul. 

Realitatea este ca dezavantajarea lor sociala este un tabu care poate dainui o 

vesnicie in lipsa unor specialisti portavoce si a preluarii mesajului in media pentru 
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sustinerea adevarului si demitizarii „miturilor” asupra acestor copii: acesti copii au nevoi 

speciale, risc social inalt (alienare, anxietate, adictii, depresie, abandon scolar, suicid, 

fapte antisociale,  potrivit Consiliul Europei, Raspunsul Comitetului de Ministri, 

Septembrie 2003) iar dreptul lor la o educatie diferentiata consfintit de legi nationale si 

internationale este incalcat flagrant. 
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ANEXE 

ANEXA 1. CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR  

 

1. Geniul este sinonim cu supradotarea: 

a) adevărat 

b) fals 

2. Talentul este sinonim cu supradotarea: 

a) adevărat 

b) fals 

3. Creativitatea este sinonimă cu supradotarea: 

a) adevărat 

b) fals 

4. Enumerați trei caracteristici ale copilului creativ: 

1) ........................................................... 

2) ........................................................... 

3) ........................................................... 

5. Sunteți de acord cu următoarea afirmație: Copiii cu abilități înalte trebuie să treacă prin școală 

împreună cu generația lor. 

a) da 

b) nu 

6. Îmbogățirea curriculumului, ca modalitate de acțiune în cazul copiilor cu abilități înalte se referă 

la 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

7. Modalitățile de acțiune în educația copiilor cu abilități înalte se realizează prin: 

a) telescopare 

b) scurtarea parcursului școlar 

c) parcurgerea a doi ani școlari în unul 

d) îmbogățirea studiilor 

e) accelerarea studiilor 

8. În cazurile de supradotare, va fi consiliat: 

a) copilul / elevul 

b) părinții copilului / elevului 

c) profesorii copilului / elevului 

9. Prezentați trei atitudini ale profesorilor legate, explicit de educația copiilor cu abilități înalte: 

1. ……………………………………………………………………………… . 

2. ……………………………………………………………………………… . 

3. ……………………………………………………………………………… . 

10. Enumerați trei recomandări pe care le-ați face din postura de profesor către părinții unui copil 

supradotat care nu doresc să urmeze un program de consiliere: 

1. ……………………………………………………………………………… . 

2. ……………………………………………………………………………… . 

3. ……………………………………………………………………………… 
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ANEXA 2. FORMULAR DE OBSERVARE A ELEVULUI 

 

1. Numele și prenumele elevului; ______________________________  

vârsta acestuia ____; _____ 

2. Își amintește cu ușurinţā fapte, experienţe, situaţii, evenimente?  

a. Da  

b. Nu  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

3. Se exprimā fluent si dispune de un vocabular avansat faţā de colegii de aceeași vârstā?  

a. Da  

b. Nu  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

4. Pune întrebāri și manifestā interes faţā de rāspunsurile primite?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

5. Are un simţ al umorului bine dezvoltat?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

6. Gāsește intrebuinţāri neobișnuite obiectelor?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

7. Are tendinţa de a conduce sau iniţia anumite activitāţi, de a prelua controlul asupra unor 

situaţii?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

8. Este curios, investigator?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  
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___________________________________________________________________________ 

 

9. Dispune de o capacitate bunā de concentrare?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

10. Se plictisește ușor? Nu este performant în situaţii de monotonie?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

11. Este preocupat de lecturā?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

12. Dispune de mobilitate, rapiditate și logicā în gândire?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

13. Se simte bine în compania persoanelor mai în vârstã și a adulţilor?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

14. Este impulsiv, irascibil, tensionat?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

15. Este un elev independent? Manifestā autonomie în relaţia cu ceilalţi?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

16. L-aţi observat a fi preocupat de probleme globale – economie, ecologie, educaţie etc?  

a. Nu  
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b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

17. Face lucruri în moduri atipice?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

18. Gāsește soluţii inedite la unumite probleme care apar?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

19. Are o motivaţie puternicā?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

20. Este un copil curios din fire?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

21. Are o imaginaţie bogatā?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

22. Învaţā independent?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

23. În general, își asumā riscuri?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

24. Are tendinţa de a fi perfecţionist?  
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a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

25. Poate face transfer de informaţii cu destul de multā ușurinţā, de la o noţiune la alta?  

a. Nu  

b. Da  

c. Dacā rāspunsul este da, vā rugām sā notaţi un exemplu  

___________________________________________________________________________ 

 

NUMELE și PRENUMELE cadrului didactic care a completat fișa de observaţie  

.......................................................………………………………………………………....……..  

Telefon ………………………………… E-mail ……………………………………………… 

 

 

ANEXA 3. FORMULAR DE AUTOEVALUARE ELEV 

 

Se completeză de către elev și se returnează cadrului didactic 

1. Dacă ai avea șansa să cunoști o personalitate din trecut sau din prezent, pe cine ai alege și de 

ce? 

___________________________________________________________________________ 

2. Care este materia ta preferată? 

___________________________________________________________________________ 

3. Ce îţi place la această materie? 

___________________________________________________________________________ 

4. Ce îţi place să citești? Ex: cărţi, reviste, ficţiune non-ficţiune 

___________________________________________________________________________ 

5. Când nu ești la școală, ce îţi place să faci? 

___________________________________________________________________________ 

6. Ce fel de lucruri te interesează? Deţii multe informaţii despre un anumit subiect? Ce anume? 

___________________________________________________________________________ 

NUME și PRENUME ………………………………………………………....…….. 

Telefon ………………………………… E-mail ……………………………………………… 
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ANEXA 4. FORMULAR DE EVALUARE PĂRINTE 

 

1. Numele și prenumele elevului; ________________________________________ vârsta 

acestuia; ________ 

2. La ce vârstă a început copilul dvs. să citească? _____________________________________ 

3. Câte cărţi / reviste citește în mod voluntar într-o lună? 

___________________________________________________________________________  

4. Prezintă interes deosebit pentru vreun domeniu? Dacă da, care este acesta? 

___________________________________________________________________________  

5. Ce emisiuni TV preferă?  

__________________________________________________________________________ 

6. Copilul dvs. prezintă interes pentru muzică? Daca da, la ce instrument învaţă și la ce nivel a 

ajuns?  

________________________________________________________________________ 

7. Copilul dvs. practica un sport? Dacă da, la ce nivel îl practică:  

a. de întreţinere  

b. de performanţă  

8. Care sunt activităţile preferate / frecventate în afara orelor de școală?  

___________________________________________________________________________ 

9. Consideraţi că aveti un copil cu dificultăţi de învăţare care îi afecteaza performanţa în învăţare 

– ADHD1, Dislexie2, Discalculie3, Asperger4?  

Daca da, ce bănuiţi că ar fi? 

___________________________________________________________________________ 

10. Dacă aţi răspuns „da” la întrebarea nr. 9, vă rugăm să ne răspundeţi daca aţi consultat vreun 

specialist pentru a identifica problema pe care o bãnuiţi.  

a. Da  

b. Nu  

c. Mi-aș dori, însă nu cunosc speciliști în domeniu. Aș avea nevoie de o recomandare.  

11. Copilul a fost testat psihologic pentru identificarea coeficientului de inteligenţă cognitivă, 

emoţională și socială?  

a. Da  

b. Nu  

c. Aș dori să fie testat  

12. Consideraţi important, în cazul în care se dovedește că aveţi un copil cu abilităţi înalte, să 

urmeze un program educaţional adecvat nevoilor sale?  

a. Da, îmi este foarte clar ce nevoi are copilul meu;  

b. Nu consider important;  
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c. Mai am nevoie de informaţii pentru a răspunde la această întrebare  

13. Vă rugăm să adaugaţi alte informaţii care credeţi că sunt relevante privitor la educaţia 

copilului dvs.  

___________________________________________________________________________ 

NUMELE și PRENUMELE parintelui _____________________________________ Semnătura 

___________ 

Telefon …………………………… E-mail ………………………………………………...… 

 

 

ANEXA 5. Paralela pozitiv şi negativ (după Margaret Humprey) 

+ - 

1. Invaţă repede şi uşor 1. Se plictisesc repede în situaţiile de invăţare 

obişnuite 

2. Sunt foarte imaginativi. Sunt foarte puţin 

dispuşi să urmeze ideile oferite de alţii 

2. Doresc să facă totul dupa voia proprie, ignorând 

regulile 

3. Au o deosebită curiozitate. Pun numeroase 

intrebări. Sunt interesaţi de o gamă largă de 

probleme. 

3. Pot deveni greu de suportat de către cei din jur. 

4. Au un mare spirit de observaţie şi sunt activi 4. Reacţioneaza prea mult in clasă, pot deveni o 

sursă de perturbare 

5. Au putere de concentrare pe perioade lungi de 

timp 

5. Uneori refuză să se opreasca dintr-o anumită 

sarcină, spre a trece la urmatoarea 

6. Fac generalizări pe care le transferă cu uşurinţă 

la alte situaţii 

6. Pot să-i suspecteze pe profesori de lipsă de 

consecvenţă ideatică 

7. Au o mare capacitate de abstactizare 7. Pot pierde vremea în raţionamente inutile. Fac 

impresia că sunt visători si neatenţi 

8. Au un vocabular bogat pe care-l folosesc cu 

naturaleţe 

8. Riscă să piardă prietenia sau simpatia colegilor 

+ - 

9. Reţin totul cu uşurinţă, fără repetiţii sau efort 9. Adesea se plictisesc în timpul repetiţiilor din 

clasă 

10. Preferă lectura, în general de nivel mai avansat 

varstei lor 

10. Întotdeauna sunt incitaîi de câte o carte care 

nu este cea mai adecvată 

11. Se orientează uşor in studiu 11. Nu sistematizează întotdeauna foarte atent 

studiul 

12. Au simîul umorului dezvoltat 12. Fac glume despre adulţi. Nu toţi adulţii 

apreciază acest lucru 

13. Recombină totul in modalitaţi originale 13. Uneori sunt prea inovativi 

14. Au o puternică dorinţă de a excela 14. Sunt prea adânc răniţi in urma vreunui eşec 

15. Se ghidează întotdeauna după experienţa 

practică 

15. Pot deveni excesiv de autoritari 

16. Îşi impun deciziile în grupurile lor 16. Riscă să devină “tirani” şi să nu-i mai asculte 

şi pe ceilalţi 

17. Fac raţionamente corecte, au o gîndire clara, 

înteleg sensurile lucrurilor 

17. Pot sesiza relaţii nebănuite şi pierd prea multă 

vreme concentrându-se asupra lor 
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ANEXA 6. CHESTIONAR DE NOMINALIZARE PENTRU PĂRINŢI 

Numele elevului…………………………………………………………….. 

Varsta……………………………………………………………………….. 

Adresa………………………………………………………………………. 

Scoala………………………………………………………………………… 

Clasa…………………………………………………………………………. 

Numele părintelui…………………………………………………………… 

Instrucţiuni de completare : vă rugăm să încercuiţi cifra din dreptul fiecărei afirmaţii care 

caracterizează cel mai exact pe copilul dumneavoastră (de la 5=”cel mai exact”, pană la 1=”cel 

mai puţin exact”) 

Are vocabular avansat şi se exprima bine 5 4 3 2 1 

Gândeşte repede 5 4 3 2 1 

Işi reaminteşte totul cu uşurinta 5 4 3 2 1 

Este preocupat de modul cum merg lucrurile 5 4 3 2 1 

Citeşte din vremea grădiniţei 5 4 3 2 1 

Combină idei sau lucruri intr-o ordine originală 5 4 3 2 1 

Se plictiseşte repede 5 4 3 2 1 

Intreabă aproape tot timpul : “de ce?” 5 4 3 2 1 

Se simte bine în anturajul adulţilor 5 4 3 2 1 

Este deosebit de curios 5 4 3 2 1 

Este aventuros 5 4 3 2 1 

Are simţul umorului 5 4 3 2 1 

Este impulsiv; reacţioneazţ şi apoi gândeşte 5 4 3 2 1 

Are tendinţa de a-i domina pe alţii 5 4 3 2 1 

Este perseverent în sarcinile primite 5 4 3 2 1 

Are o bună coordonare motrică 5 4 3 2 1 

Îşi poate purta singur de grijă în familie 5 4 3 2 1 

Este atent cu lucrurile din jurul său 5 4 3 2 1 

Are putere de concentrare 5 4 3 2 1 

Manifestă dorinţa de a fi cât mai independent 5 4 3 2 1 
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ANEXA 7. FIŞĂ DE NOMINALIZARE PENTRU COLEGI 

 

Nume…………………………………………………………………………… 

Scoala………………………………………………………………………….. 

Clasa……………………………………………………………………………… 

Numeşte trei colegi de clasă pe care îi consideri cei mai buni pentru fiecare din activitaţile 

menţionate mai jos. 

Organizator 

1.1…………………………………………………………………………………… 

1.2…………………………………………………………………………………… 

1.3…………………………………………………………………………………… 

Inventator 

2.1…………………………………………………………………………………… 

2.2…………………………………………………………………………………… 

2.3………………………………………………………………………………….. 

Judecător 

3.1…………………………………………………………………………………… 

3.2…………………………………………………………………………………… 

3.3…………………………………………………………………………………… 

Scriitor 

4.1…………………………………………………………………………………… 

4.2…………………………………………………………………………………… 

4.3…………………………………………………………………………………… 

Animator pentru distracţii 

5.1………………………………………………………………………………….. 

5.2………………………………………………………………………………….. 

5.3…………………………………………………………………………………. 

   

  



TRANSFORMERS SCHOOL – GIFTED STUDENTS/HAPPY CHILDREN 

172 | P a g e  

 

ANEXA 8. FIŞĂ DE AUTONOMINALIZARE 

Numele elevului…………………………………………………………………….. 

Şcoala………………………………………………………………………………… 

Clasa………………………………………………………………………………….. 

Data naşterii………………………………………………………………………….. 

Data completării fişei……………………………………………………………….. 

 

Bifează domeniile în care crezi că ai aptitudini sau talente şi explică de ce crezi aceasta. 

domeniul bif domeniul bif 

Aptitudini intelectuale generale  Arte vizuale  

Matematică  Muzică  

Ştiinţe  Teatru  

Studii sociale  Sport  

Lingvistică  Creativitate  

Literatură  Conducere  

 

Adu argumente convingătoare, prin menţionarea unor proiecte pe care le ai, activitaţi pe care 

le-ai facut, cărţi pe care le-ai citit, sau prin orice altă experienţă pe care o consideri relevantă. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXA 9. GHID DE NOMINALIZARE PENTRU PROFESORI (J.S. RENZULLI si 

R.K.HARTMAN) 

 

Instrucţiuni : Acest chestionar îşi propune să culeagă aprecierile cadrelor didactice despre 

trăsăturile psihocomportamentale ale copiilor, în domeniile învăţare, motivaţie, creativitate, 

leadership.  

- Fiecare trăsătura trebuie să fie apreciată separat şi să reflecte măsura în care dvs. aţi 

observat prezenţa sau absenţa trăsăturii respective la copilul analizat. 

- Astfel, scorurile obţinute la fiecare dintre categorii nu trebuie însumate într-un scor total. 

- Vă rugăm să citiţi cu atenţie itemii prezentaţi şi să marcaţi cu X locul cel mai adecvat, pe 

urmatoarea scală de valori: 

1 - dacă aţi observat această trăsătură rar sau niciodată. 

2 - dacă aţi observat această trăsătură ocazional 

3 - dacă aţi observat această trăsătură destul de frecvent 

4 - dacă aţi observat această trăsătură aproape tot timpul 

Calcularea scorului pentru fiecare dimensiune : 

- Adunaţi X- urile din fiecare coloană şi efectuaţi Total coloană; 

- Inmulţiţi Total coloana cu “ponderea” fiecărei coloane şi efectuaţi Total pondere coloană; 

- Insumaţi subtotalurile pondere coloană şi efectuaţi scorul / dimensiune 

- Scrieţi scorurile în tabel: 

 

Dimensiunea Caracteristici Scor 

Dimensiunea I Caracteristici de învăţare  

Dimensiunea II Caracteristici de motivaţie  

Dimensiunea III Caracteristici de creativitate  

Dimensiunea IV Caracteristici de leadership  

 

Dimensiunea I: Caracteristici de învăţare 

 

1. Are un vocabular neobişnuit de avansat pentru vârsta sa; foloseşte 

termenii corect; comportamentul verbal se caracterizează prin bogaţie de 

expresie si fluentă. 

1 2 3 4 

2. Posedă o bancă de informaţii despre o varietate de subiecte (peste nivelul 

de interes al colegilor) 

1 2 3 4 

3. Prelucrează şi actualizează rapid informaţiile 1 2 3 4 

4. Intelege rapid relaţiile cauză-efect; încearcă să descopere mereu “cum” şi 

“de ce” 

1 2 3 4 

 

5. Are o deosebită uşurinţă în surprinderea principiilor şi face generalizări 

pertinente despre fenomene, oameni şi lucruri 

1 2 3 4 

6. Este un fin şi atent observator; “vede mai mult şi mai bine” decât alţii o 

întămplare, un film etc. 

1 2 3 4 
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7. Citeşte mult din propria initiaţivă; nu ocoleşte materialele dificile; are o 

preferinţă specială pentru biografii, enciclopedii, atlase 

1 2 3 4 

8. Incearcă să înţeleagă probleme complicate; extrage concluzii din propriile 

raţionamente; sesizeaza soluţiile logice si evidente 

1 2 3 4 

Total coloană     

Total pondere coloană     

Scor total dimensiune     

 

Dimensiunea II: Caracteristici de motivaţie 

 

1. Este absorbit de anumite subiecte sau probleme; este perseverent în 

îndeplinirea completă a sarcinilor 

1 2 3 4 

2. Se plictiseşte repede în rezolvarea sarcinilor de rutină 1 2 3 4 

3. Are nevoie de puţină motivaţie extrinsecă pentru a continua sarcini care 

iniţial l-au incitat 

1 2 3 4 

4. Urmăreste perfecţiunea; este autocritic; nu se mulţumeşte usor cu 

rezultatele sale 

1 2 3 4 

5. Preferă să lucreze independent; nu are nevoie de multă direcţionare din 

partea profesorilor 

1 2 3 4 

6. Este interesat de probleme mature, cum ar fi cele legate de religie, 

politică, sexualitate, rase 

1 2 3 4 

7. Deseori este categoric (uneori chiar agresiv); încăpăţnat în hotărârile lui 1 2 3 4 

8. Îi place sa organizeze lucruri, oameni, situaţii 1 2 3 4 

9. Este profund interesat de adevarat şi fals, de bine şi rău; avansează 

judecăţi despre oameni si realităţi 

1 2 3 4 

Total coloană     

Total pondere coloană     

Scor total dimensiune     

 

Dimensiunea III: Caracteristici de creativitate 

 

1. Manifestă curiozitate în legătură cu o mare varietate de subiecte; pune tot 

timpul întrebări despre tot şi toate 

1 2 3 4 

2. Emite un mare număr de idei şi de soluţii; de multe ori elaborează 

răspunsuri neobişnuite, unice, inteligente 

1 2 3 4 

3. Este dezinhibat în exprimarea opiniilor; uneori riscă să devină 

dezagreabil; este tenace 

1 2 3 4 

4. Îşi asumă riscuri mari; este aventuros şi speculativ 1 2 3 4 

5. Manifestă o mare atracţie pentru jocul intelectual; este înclinat spre 

imaginaţie şi fantezie; este preocupat de adaptari, imbunătăţiri, modificări 

1 2 3 4 

6. Manifestă un savuros simţ al umorului  1 2 3 4 

7. Este deschis iraţionalului din el; are sensibilitate emoţională 1 2 3 4 



TRANSFORMERS SCHOOL – GIFTED STUDENTS/HAPPY CHILDREN 

175 | P a g e  

 

8. Este sensibil la frumos. Este atent la trăsăturile estetice 1 2 3 4 

9. Este nonconformist; tolerează dezordinea; nu este acaparat de detalii 1 2 3 4 

10 Critică în mod constructiv şi face analize critice 1 2 3 4 

Total coloană     

Total pondere coloană     

Scor total dimensiune     

 

Dimensiunea IV: Caracteristici de leadership 

 

1. Îşi asumă responsabilităţi; îşi respectă promisiunile 

 

1 2 3 4 

2. Manifestă încredere pentru toţi cei din jur; îi place să-şi prezinte 

rezultatele activităţii 

1 2 3 4 

3. Pare să fie agreat de colegii de clasă 1 2 3 4 

4. Este cooperant cu colegii şi cu profesorii; în general evită certurile 1 2 3 4 

5. Are o mare uşurintă în exprimarea verbală şi se face bine înţeles 1 2 3 4 

6. Se adaptează repede la noile situaţii; este flexibil în gândire şi nu se teme 

să iasă din rutină 

1 2 3 4 

7. Se simte bine în anturaje numeroase; este sociabil şi nu-i place să 

rămanână singur 

1 2 3 4 

8. Are tendinţa de a domina când se afla în grup; direcţio- 

nează activităţile în care se implică 

1 2 3 4 

9. Participă la toate acţiunile organizate de şcoală în afara orelor de curs 1 2 3 4 

10 Exceleză la atletism; este bine coordonat motric şi agreează mişcarea în 

aer liber 

1 2 3 4 

Total coloană     

Total pondere coloană     

Scor total dimensiune     
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ANEXA 10. CHESTIONARUL DE NOMINALIZARE PENTRU PROFESORI 

 

Conţine 78 de întrebări referitoare la caracteristicile copilului supradotat, grupate în şase secţiuni 

I. Scala de dezvoltare 

Nr. item INTREBARE A B 

1. (1) Copilul a fost precoce de la cea mai mică vârstă? da nu 

2. (7) A început să meargă … 10 l 18 l 

3. (13) Vorbeşte de la 2-3 ani într-o manieră originală: inventează cuvinte 

sau foloseşte fraze? 

da nu 

4. (19) Ştie să-şi scri numele şi să numere înainte de a merge la şcoală? da nu 

5. (25) A vorbit corect de la 3 ani, când folosea în mod adecvat cuvintele? da nu 

6. (31) De timpuriu i-au plăcut jocurile inventate de el cu parteneri 

imaginari? 

da nu 

7. (37) Cunoaşte de timpuriu numele obiectelor uzuale şi modul de a se 

servi de ele? 

da nu 

8. (43) Este în avans cu scrisul, comparativ cu cei de-o varsta cu el? da nu 

9. (49) A avut un interes precoce pentru numere si calcul? da nu 

10 (55) Are părinţi permisivi care încurajează interesele copilului? da nu 

11 (61) Are iniţiativă şi multă independenţă în jocuri? da nu 

12 (67) A invăţat să citească pana la 4-5 ani? da nu 

13 (73) Credeţi că însuşirile deosebite pe care le are au fost declanşate de un 

moment aparte? 

da nu 

 

II. Trăsături de personalitate 

Nr. item INTREBARE A B 

1 (2)  În tot ceea ce face are tendinţa de a-şi alege parteneri mai în vârstă 

decât el? 

Da Nu 

2 (8) Doreşte mult să vorbească cu adulţii? Da Nu 

3 (14) Îi place să-i judece pe oamenii mari? Da Nu 

4 (20) Este plictisit de activităţile de rutină? Da Nu 

5 (26) Este foarte sensibil la nedreptate, chiar dacă nu este el victima? Da Nu 

6 (32) Este interesat de evenimentele politice sau sociale? Da Nu 

7 (38) Are o atitudine critică faţă de unele evenimente? Da Nu 

8 (44) Se revoltă atunci caâd i se cer lucruri nerezonabile? Da Nu 

9 (50) Ştie să respecte regulile şi ascultă de autoritatea adulţilor?  Da Nu 

10 (56) Doreste să facă servicii altora şi este grijuliu cu ceilalţi? Da Nu 

11 (62) Are un puternic simţ al responsabilităţii; este fidel angajamentelor 

făcute? 

Da Nu 

12 (68) Are pasiuni şi interese speciale? Da Nu 

13 (74) Este foarte perseverent atunci când işi doreşte ceva? Da Nu 
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III. Aptitudini speciale şi talente 

Nr. item INTREBARE A B 

1 (3) Petrece mult timp singur cu jucăriile şi proiectele sale ? Da Nu 

2 (9) Manifestă un interes deosebit pentru disciplinele tehnice ? Da Nu 

3 (15) Manifestă o mare ingeniozitate tehnică ? Da Nu 

4 (21) A manifestat de timpuriu un talent special la muzică ? Da Nu 

5 (27) Are un interes particular pentru desen sau pictură ? Da Nu 

6 (33) Are interes pentru teatru sau film (actorie) ? Da Nu 

7 (39) Este deosebit de dotat pentru sport ? Da Nu 

8 (45) Are o mare abilitate manuală ? Da Nu 

9 (51) Are aptitudini deosebite pentru balet şi dans ? Da Nu 

10 (57) Compune cu uşurinţă poezii sau cântece ? Da Nu 

11 (63) A invăţat să calculeze în minte înainte să meargă la şcoală Da Nu 

12 (69) Este deosebit de interesat de hărţi, atlase ? Da Nu 

13 (75) În orice activitate ajunge spontan liderul grupului ? Da Nu 

 

IV. Aptitudini şcolare 

Nr. item INTREBARE A B 

1 (4) Învaţş repede si uşor ? Da Nu 

2 (10) Deşi a învăţat să citească repede, a avut dificultăţi cu scrisul ? Da Nu 

3 (16) Este în avans la învăţătură comparativ cu colegii lui ? Da Nu 

4 (22) Preferă cărţi pentru copii mai mari sau chiar pentru adulţi ? Da Nu 

5 (28) Este în fruntea clasei, fără un efort deosebit ? Da Nu 

6 (34) Afirmă că activităţile de şcoală îl plictisesc pentru că sunt prea uşoare 

? 

Da Nu 

7 (40) Are o memorie foarte bună pentru lucrurile care îl interesează ? Da Nu 

8 (46) Pune intrebări referitoare la cauzele şi originile lucrurilor ? Da Nu 

9 (52) Are note sau calificative foarte bune la gradiniţă sau la şcoală ? Da Nu 

10 (58) Rezolvă cu uşurinţă probleme de aritmetică şi calcul numeric ? Da Nu 

11 (64) Manifestă o curiozitate aparte pentru dicţionare si enciclopedii ? Da Nu 

12 (70) Este ajutat acasă la teme sau lecţii ? Da Nu 

13 (76) Deşi are mari resurse intelectuale, la şcoală nu excelează? Da Nu 

 

V. Limbaj 

Nr. item INTREBARE A B 

1 (5) A folosit primele cuvinte… 1 an 2 ani 

2 (11) A folosit vorbirea în propoziţii scurte… 1 an 2 ani 

3 (17) Utilizează corect cuvintele , având vocabularul unui copil mai mare 

sau al unui adult ? 

Da Nu 

4 (23) Îi plac cuvintele lungi şi complicate ? Da Nu 

5 (29) Întelege repede când i se explică ceva oral ? Da Nu 

6 (35) Inventează cu talent scurte istorioare ? Da Nu 
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7 (41) Poate vorbi cu uşurinţă într-o limbă străină ? Da Nu 

8 (47) Estimaţi lectura după numărul de cărţi citite într-o lună >3 <3 

9 (53) Doreşte cărţi la un nivel mai avansat vârstei lui  ? Da Nu 

10 (59) Memorează cu uşurinţă poezii, proverbe, zicale ? Da Nu 

11 (65) Citeşte zilnic, în afara cărţilor pentru şcoală ? Da Nu 

12 (71) Are un vocabular bogat ? Da Nu 

13 (77) Are un tatent de orator şi este foarte convingător ? Da Nu 

 

VI. Calităţi intelectuale 

Nr. item INTREBARE A B 

1 (6) Este considerat dotat de către familie ? Da Nu 

2 (12) Pune multe întrebări, variate şi originale ? Da Nu 

3 (18) Judecă şi întelege lucrurile, peste media celor de-o vârstă cu el ? Da Nu 

4 (24) Are cunoştinţe remarcabile despre multe subiecte ? Da Nu 

5 (30) Are tendinţa de a introduce reguli noi în jocurile sale ? Da Nu 

6 (36) Este interesat de Univers şi de originea omului ? Da Nu 

7 (42) Îi plac jocurile complicate care necesită concentrare ? Da Nu 

8 (48) Face observaţii perspicace ? Da Nu 

9 (54) Are simţul umorului ? Da Nu 

10 (60) Are idei originale şi dă dovadă de mare imaginaţie ? Da Nu 

11 (66) A avut de mic un puternic interes pentru un anumit domeniu ? Da Nu 

12 (72) Este informat asupra multor subiecte din varii domenii ? Da Nu 

13 (78) Este capabil să redea corect rezumatul unui film, unei cărţi Da Nu 

 

Se acordă fiecărui raspuns “da” valoarea 1 şi fiecărui răspuns “nu” valoarea 0 

Întrebările se citesc în ordinea lor fireasca, de la 1 la 78 

Totalurile pentru fiecare din cele şase secţiuni se obţin însumând scorurile pentru cele 13 intrebări 

după numărul ce-l poartă în paranteză 

Factorul supradotare se obţine efectuând totalul general al celor şase secţiuni 
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ANEXA 11. CHESTIONARUL DE FEEDBACK  PENTRU PĂRINŢI 

 

1. Aţi participat la atelierul de lucru adresat părinţilor, în care s-a prezentat proiectul la care va 

participa copilul dvs. ? 

 DA 

 NU 

2. Credeţi că sunteţi suficient de informat în legatură cu proiectul respectiv? 

 DA 

 NU 

3. Sunteţi în temă cu experienţele copilului dvs., din cadrul acestui proiect? 

 DA 

 Nuâ 

4. Sunteti in tema cu modalitatea de selecţie a copiilor pentru acest proiect? 

 DA 

 NU 

5. Copilul dvs. a întâmpinat anumite probleme în grupul de colegi din programul proiectului? Dacă 

da, vă rugăm sa relataţi. 

 DA 

 NU 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

6. Copilul dvs. vă vorbeşte despre experienţele lui în cadrul activităților din program? 

 Des 

 Câteodată 

 Rar 

 Niciodată 

7. Care dintre următoarele cuvinte exprimă cel mai bine atitudinea copilului dvs. faţă de activitatea 

din programul de grup? 

 Entuziasmat 

 Pozitiv 

 Indiferent 

 Refractar 

 

8. Copilul dvs. îşi exprimă bucuria de a participa la acest program ? 

 Des 

 Câteodată 

 Rar 

 Niciodată 

9. Care din următoarele cuvinte exprimă cel mai bine atitudinea copilului dvs. faţă de gradul de 

provocare pozitivă a activităţilor ? 
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 Foarte provocativ 

 Cateodată provocativ 

 Deloc provocativ 

 Nu pot aprecia 

20. Vă rugăm să descrieţi câteva schimbări în atitudinea copilului dvs, ca rezultat al implicării lui 

în acest program. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

21. În spaţiul de mai jos, vă rugăm să ne transmiteţi orice părere, comentariu, sugestie în legătură 

cu proiectul. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXA 12. CHESTIONARUL DE FEEDBACK PENTRU PROFESORI 

 

1.Sunteţi familiarizat cu problematica proiectului derulat în școală? 

 Deloc 

 Oarecum 

 Familiarizat 

2. Consideraţi că vi s-au oferit suficiente informaţii despre acest program ? 

 Da 

 Nu 

3. Sunteţi informat despre experientele oferite de acest program ? 

 Deloc 

 Oarecum 

 Informat 

4.Sunteţi familiarizat cu condiţiile şi modalitatea de a selecţiona şi include un elev în acest proiect? 

 Deloc 

 Oarecum 

 Familiarizat 

5. Sunteţi familiarizat cu condiţiile şi modalitatea de a reprimi un elev ce a ieşit din programul 

special ? 

 Deloc 

 Oarecum 

 Familiarizat 

6. Credeţi că a cere profesorilor să identifice elevii cu abilități ănalte reprezintă o pretenţie 

exagerată? 

 Adesea 

 Câteodată 

 Rar 

 Niciodată 

7. Considerați că, în urma participării la activitățile proiectului reușiți să identificați mai ușor un 

copil cu abilități înalte? 

 Deloc 

 Puţin 

 Satisfăcător 
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 Foarte bine 

8. Aţi observat modificări în atitudinea elevilor care au participat la activitățile grupului de 

dezvoltare? 

 Da 

 Nu 

Detaliati 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

9. În spaţiul de mai jos, vă rugăm să faceţi şi alte comentarii, aprecieri, sau să puneţi întrebări în 

legatură cu acest proiect. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ANEXA 13. CHESTIONARUL DE FEEDBACK PENTRU ELEVI 

 

1. Mai jos sunt date câteva exemple de activităţi din proiectul derulat in perioada 20017-2019 în 

școală: 

 Grupul experiențial pentru dezvoltarea abilităților emoționale și sociale; 

 Ateliere de știință ; 

 Activități comune elevi-părinți-cadre didactice; 

 Mobilitatea cu elevii 

    Enumeraţi şi alte activităţi la care aţi participat. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

2. Care dintre acestea v-au plăcut cel mai mult ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. V-a făcut plăcere să lucraţi la proiect ? Sunteţi multumit de modul cum aţi finalizat proiectul ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. Ce aţi învăţat în plus, lucrând la acest proiect ? 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

5. Vă simţiţi mai bine când efectuaţi sarcini individuale, decât în grupurile mici  

 Da 

 Nu 

6. Credeţi că acum colaboraţi mai bine cu ceilalţi colegi, ca urmare a experienţelor comune ? 

 Da 

 Nu 

 Nu ştiu 

7. V-a plăcut să lucraţi cu profesorii/psihologii implicați în activitățile proiectului? 

 Da 

 Nu 

 Nu ştiu 

8. Intenţionaţi să vă implicați în viitor în proiecte similare? 

  Da 

  Nu 

  Nu ştiu 

9. Credeţi că implicarea în proiect v-a ajutat să vă satisfaceţi interesele ? 

 Da 

 Nu 

 Nu ştiu 

10. Credeţi că este corect să li se dea elevilor cu abilități înalte şansa de a participa la programe 

speciale? 

 Da 

 Nu 

 Nu stiu  

11.Ce aţi dori să faceţi la finalizarea proiectului? Cum ați dori să continuați? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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