


Ψ 
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARGEȘ 

 

 

 

Conferința Națională  
cu participare internațională 

Dezvoltarea Personală 
 

volum de rezumate 

 

 

Editura Ars Libri 

2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonatori ediție 
Profesor Psiholog Mihaela Lungu 

Profesor Psiholog Rodica Emilia Ciucă 

Profesor Logoped Ana-Maria Badea 

 

 

 

Copyright © Editura Ars Libri, 2020 

Tehnoredactare: autorii 

Corectură: autorii 

Copertă: Sorin Opriș 

Editura Ars Libri, Costeşti, jud. Argeş 

 

 

Tiparul executat la Tipografia Polichrom Industry 2006  Costeşti, jud. Argeş 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 
"DEZVOLTAREA PERSONALĂ" (2020 ; Piteşti) 
    Conferinţa Naţională cu participare internaţională "Dezvoltarea 
personală" : volum de rezumate : Piteşti, 2020 / coord.: prof. psiholog 
Mihaela Lungu, prof. psiholog Rodica Emilia Ciucă, prof. logoped Ana-Maria 
Badea. - Buzoeşti : Ars Libri, 2020 
    ISBN 978-606-36-1471-2 

I. Lungu, Mihaela (coord.) 
II. Ciucă, Rodica Emilia (coord.) 
III. Badea, Ana-Maria (coord.) 

159.9 



Conferința Națională „Dezvoltarea Personală” - 2020 
 

 

Coordonatori ediție 
Profesor Psiholog Mihaela Lungu 

Profesor Psiholog Rodica Emilia Ciucă 

Profesor Logoped Ana-Maria Badea 

Revizori 
Profesor Universitar Dr. Larisa Sadovei  
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 
Decanul Facultății de Educație și Informatică,  
sadovei.larisa@upsc.md  
 
Conferențiar Universitar Dr. Ana-Maria Cazan 
Universitatea Transilvania din Brașov 
Prodecan cu activitatea didactică, cercetarea știintifică și informatizarea 
Facultatea de Psihologie și Știinele Educației 
ana.cazan@unuit.bv 
 
Conferențiar Universitar Dr. Camelia Truța 
Universitatea Transilvania din Brașov,  
Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
camitruta@unitbv.ro 
 
Profesor Dr. Nadia Dincă 
Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”, Pitești 
nadialuizadinca@gmail.com 
 
Asistent Universitar Costin Marian Crînguș 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,  
Departament: Jurnalism, Relații Publice, Sociologie și Psihologie 
costin_cringus@yahoo.co.uk 
 
Profesor Corina Ciobanu 
Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Pitești 
cory.prof@gmail.com 
 
Profesor Ileana Safta 
Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”, Pitești 
Ileana1975@yahoo.com 
 
Profesor psiholog Cristina Ipate-Toma 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș 
cristina_toma75@yahoo.com  
 
 

  

mailto:sadovei.larisa@upsc.md
mailto:ana.cazan@unuit.bv
mailto:camitruta@unitbv.ro
mailto:nadialuizadinca@gmail.com
mailto:costin_cringus@yahoo.co.uk
mailto:cory.prof@gmail.com
mailto:Ileana1975@yahoo.com
mailto:cristina_toma75@yahoo.com


Conferința Națională „Dezvoltarea Personală” - 2020 

Introducere 

Conferința Națională „Dezvoltarea Personală” a deschis prima ediție cu peste 70 de 
lucrări înscrise și peste 100 participanți și invitați speciali.  

Alături de Comitetul Științific și cel Organizatoric au stat invitații speciali și revizorii 
de specialitate, cărora le mulțumim pentru implicare și rapiditatea reconfigurării programului 
personal. 

Născută din procesualitatea proiectului „ADAPTARE PRIN DEZVOLTAREA 
ABILITĂȚILOR PERSONALE TIMPURII” – A.D.A.P.T. 2018-EY-PICR-R1-0012, Proiect 
finanțat prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  (ESAYEP), 
2014-2021, conferința se dorește a fi punctul de plecare pentru un eveniment anual de 
mediatizare a lucrărilor științifice și proiectelor derulate cu scopul dezvoltării personale a 
indivizilor și grupurilor, a copiilor și adulților de o potrivă.   

Scopul conferinței este de a crea un context de exprimare comun pentru specialiștii din 
domeniile umaniste, pentru a dezvolta strategii educative și de dezvoltare personală utile 
elevilor în special, dar și publicului larg. 

Coordonatorii ediției 

Autorii își asumă întreaga responsabilitate a lucrărilor înscrise în conferință. Pentru mai 
multe detalii legate de studiile și proiectele prezentate vă rugăm contactați autorii la adresele 
furnizate în acest scop. 
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Sesiunea 1 ”Dezvoltare personală pentru copii 
defavorizați” 

Coordonator/ Moderator: Elena Luiza Ratea 
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Proiect finanțat prin Programul de 
Educaţie, Burse, Ucenicie şi 
Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP),2014-2021 
Proiecte în domeniul incluziunii copiilor 
romi în şcoală 

 
„ADAPTARE PRIN DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PERSONALE TIMPURII” – 

A.D.A.P.T. 
2018-EY-PICR-R1-0012 – EXPERIENȚĂ IMPLEMENTARE 

 
Prof. Psih. Lungu Mihaela,  

CJRAE Argeș, Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino”, Pitești, maylla_lungu@yahoo.com 
Prof. Psih. Ciucă Rodica Emilia, 

Prof. Psih. Badea Ana-Maria, 
 CJRAE Argeș 

 
Operator de program:Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 
și Formării Profesionale (ANPCDEFP) 
Promotor de proiect: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș (CJRAE) 
Școli partenere: Școala Gimnazială Nr. 1, Cetățeni; Școala Gimnazială Nr. 1, Micești; Școala 
Gimnazială Nr. 1, Vlădești; Școala Gimnazială ”Ion Iorgulescu”, Mihăești; Școala Gimnazială 
”Mihai Tican Rumano”, Berevoești.  
Expert State Donatoare: Newschool AS, Norvegia 
Scop și obiective: Lucrarea de față are scopul de a oferi opiniei publice și autorităților 
interesate informații cu privire la evoluția activităților de proiect și a valorii create prin 
intermediul acestuia O1. Formarea/ Dezvoltarea unui număr de minim 70 cadre didactice (care 
lucrează cu copii romi) cu privire la utilizarea de metode și mijloace integrative în activitatea 
didactică, dar și la proiectarea, organizarea și implementarea de curriculum specific integrării 
copiilor romi. O2. Construirea de curriculum și materiale didactice utile eforturilor de integrare 
a elevilor romi în școală. Realizarea de minim 5 curriculum-uri la decizia școlii și un curriculum 
special pentru activități tip școală de vară; a unui ghid/colecție de metode, procedee, 
instrumente de lucru pentru activitățile de integrare; un caiet de lucru pentru facilitatori - școală 
de vară și un caiet de lucru pentru participanți - școală de vară. O3. Creșterea satisfacției 
beneficiarilor direcți (elevi) și indirecți (părinți, comunitate) ai școlii în raport cu instituția 
școală. Organizarea de activități de conștientizare, formatoare și socio-culturale cu rol 
integrativ, care să aducă împreună elevi/parinți romi cu elevi/parinți neromi, totalizând un 
număr total de minim 200 de elevi și minim 100 de părinți participanți. 
Conținuturi: Activități de proiect; Modificări datorate pandemiei de SARS-CoV-2; Indicii și 
ponturi pentru cei care doresc să aplice și să gestioneze proiecte finanțate prin Programul de 
Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  sau proiecte în domeniul incluziunii 
copiilor romi în şcoală. 

 

 
  

CENTRUL JUDEȚEAN DE 
RESURSE ȘI ASISTENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ 
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DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN ACTIVITAȚINONFORMALE 

 
Lungu Veronica Luciana  

StoicaLenuța Corina 
Școala Gimnazială Nr.1 Vlădești 

scoala_vladesti@yahoo.com 
 

Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul final de a 
îmbunătățivstarea de conștientizare, dezoltare a talentelor și abilităților personale, 
îmbunătățirea calității vieții și contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale. 

Cunoscut și sub denumirea de "self help" sau "evoluție personală", conceptul de 
dezvoltare personală include și acitivăți formale sau informale pentru a dezvolta înalții roluri 
precum cel de pedagog, ghid, consilier, manager, coach sau mentor. 

Dezvoltarea personala te ajută să explorezi unele resurse pe care le ai, dar pe care încă 
nu le-ai descoperit. Să fii conștient de forțele tale, de ceea ce poți să faci sau ce ai putea să 
îmbunătățești la tine. Dezvoltarea personală te va mai ajuta să te cunoști mai bine, să-ți 
descoperi punctele forte, da rși pe cele slabe și să încerci să lucrezi la ele în fiecare zi.  

Pentrun a viza dezvoltarea personală a elevilor, dar și a cadrelor didactice, Școala 
Gimnazială Nr.1 Vlădești desfășoară activități diverse. Una dintre aceste activități este 
implicarea în Proiectul Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii  cu numărul 
2018- EY-PICR-R1 -0012, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021- Proiecte în domeniul 
incluziunii copiilor romi în școală . 

În cadrul acestui proiect, cadrele didactice au beneficiat de un program de formare în 
care au avut schimburi de experiență interesante cu formatorul norvegian, dar și cu colegii de 
la alte școli implicate înproiect. Aici ne-am descoperit abilități pe care din cauza schimbărilor 
frecvente ale sistemului de învățământ aproape că uitasem că le avem. 

Elevii au participat la o serie de activități care i-au ajutat să-șidezvolte stima de sine, 
curajul de a vorbi liber și de a-și exprima punctul de vedere și bineînțeles de a accepta 
diversitatea culturală și etnică . 

Prin activitățile proiectului s-a dezvoltat și spiritul de inițiativă și antreprenoriat. La 
activitatea:Diferiți, dar egali! , toți elevii au purtat cu mândrie costumul popular specific zonei, 
dar și etniei rome. Activitatea s-a desfășurat sub forma unei serbări câmpenești, elevii au venit 
cu propuneri, ba mai mult s-au preocupat de procurarea și confecționarea recuzitei. Spiritul de 
echipă s-a observat pe tot parcursul activității, părerile celorlalți au fost acceptate fără a fi 
judecate. 

Activitatea Să le arătăm ce avem mai bun, desfășurată în aer liber în Parcul Dendrologic 
de la Mihăiești a strâns laolaltă copii, părinți și cadre didactice. Cu toții am conlucrat și ne-am 
ambiționat să arătăm partenerilor că avem tradiții pe care le promovăm, că suntem responsabili 
și serioși. 

 Școala de vară - Aceeași școală pentru noi toți a însumat o serie de activități în urma 
cărora, elevii și-au dezvoltat în primul rând competențele digitale, spiritul de echipă și de 
ințiativă. 

Așadar, dezvoltarea personal este o activitate permanentă a individului de a învăța pe 
tot parcursulvieții. 
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ROLUL DEZVOLTĂRII PERSONALE ÎN PREVENIREA COMPORTAMENTELOR 
NEDORITE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI 

 
Constantin Roxana Florentina 

C.J.R.A.E. Argeş, punct de lucru: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Piteşti 
Anghel Amalia Raluca 

C.J.R.A.E. Argeş, punct de lucru: Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Piteşti 
psicho_amalia@yahoo.com 

 
Toate emoţiile noastre, atât cele pozitive cât şi cele negative sunt procese psihice 

specifice omului, experimentate de către toţi la anumite intensităţi şi exteriorizate în funcţie de 
personalitatea fiecăruia. 

De nenumărate ori, cadrele didactice sau părinţii solicită sprijin din partea consilierilor 
şcolari pentru a-i ajuta să-şi controleze emoţiile negative  în raport cu ceilalţi sau pentru a-i 
determina pe copii/elevi să adopte un comportament dezirabil. 

Atunci când îi învăţăm pe alţii ajungem de fapt să înţelegem şi noi mai bine lucrurile şi 
pornind de la ideea conform căreia ne identificăm mai uşor cu persoanele de aceeaşi vârstă şi 
statut, considerăm că ar fi util şi interesant să aflăm la ce rezultate se poate ajunge dacă elevii 
vor învăţa unii de la alţii cum să se manifeste constructiv atunci când sunt se află într-o situaţie 
nepotrivită. 

Prin aplicarea proiectelor de prevenţie copiii pot fi responsabilizaţi, pot fi făcuţi să 
conştientizeze care este valoarea lor reală şi faptul că nu există un conflict „real”, care nu poate 
fi rezolvat prin negociere, între părinţi şi copii, între elevi şi profesori.  Aceştia percep acest 
conflict, care poate să apară  şi pe fondul problemelor sociale sau familiale, datorită lipsei de 
comunicare, a necunoaşterii modului de abordare a problemelor cu care ei se confruntă. 

Odată identificate şi înţelese nevoile, din timp, prin metode specifice copiii şi 
adolescenţii pot fi sprijiniţi pentru a se dezvolta echilibrat, ceea ce implică evitarea 
comportamentelor indezirabile precum abandonul şcolar, delicvenţei juvenile, a adicţiilor etc. 

Prevenţia şi intervenţia specializată pe aceste teme sunt un proces de durată, ale cărui 
rezultate se văd în timp, dar care cu certitudine determină dezvoltarea unei societăţi viitoare 
sănătoase. 
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LUCRARE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ GRADUL DIDACTIC I 

DIFICULTĂȚI PSIHO-COMPORTAMENTALE LA COPIII 
CU PĂRINȚII PLECAȚI IN STRĂINĂTATE 

 
Coordonator ştiinţific: 
Conf.Dr  Mihaela Craif 

Enache Cati Camelia 
Cjrae Argeș – Școala Gimnazială Traian Pitești 

camelia_psiho@yahoo.com 
 

Studiul ce are ca temă de abordare plecarea părinţilor copiilor români în străinătate, și 
propune să evidenţieze corelaţiile existente între nivelul stimei de sine, al agresivităţii ca stare 
şi ca trăsătură atât pentru copiii care au părinţii plecaţi din ţară să muncească cât şi pentru cei 
ai căror părinţi sunt încă lângă ei. 

Instrumentele de investigare utilizate au fost Inventarul pentru determinarea furiei ca 
stare şi că trăsătură (STAXI-2), Scala Rosenberg de evaluare a stimei de sine (R-SAS), Fişa de 
apreciere a rezutatelor şcolare completată de profesorii diriginţi ai copiilor. 

Prezentul studiu de tip comparativ-corelaţional s-a desfăşurat în perioada 4 martie – 10 
mai 2019 şi a avut drept subiecţi ai eşantionului, 88 de elevii ai ciclului gimnazial, cu vârste 
cuprinse între 12 şi 14 ani, unde raportul dintre sexe fiind de 47 băieţi şi 41 fete, împărţiţi în 
două grupe a 44 de subiecţi. 44 dintre aceştia (grupul experimental) și 44 subiecti (grup 
control). 

Ipoteza generală a cercetării a fost confirmată  prin cunoaşterea de către elevi a 
semnificaţiei valorii pentru fiecare subscală a celor două chestionare şi prin existenţa unor 
corelaţii puternice pentru toate scalele din  chestionarul STAXI-2 cu statutul părinţilor. 

Rezultatele acestui studiu au implicaţii practice, oferind un punct de plecare atât pentru 
cadrele didactice, cât şi pentru părinţii. Mai mult, credem că un părinte bine informat (chiar 
dacă nu este întotdeauna lângă copilul său), este un părinte care poate anticipa posibilele 
probleme ce pot să apară în perioada şcolară.  
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ LA COPII ȘI ADOLESCENȚI 

 
Prof. psih. Ratea Luiza  Elena, 

luizasima@yahoo.com 
Prof. Pielaru Maria-Simona,  

Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Pitești 
 

Societatea secolului XXI poate fi descrisă printr-o serie de procese transformatoare care 
au rolul de a produce diverse consecințe asupra propriei persoane. Traversarea lor și 
gestionarea într-o maniera corespunzatoare necesită o dezvoltare constientă, ce asigură o 
adaptare continua și pași concrenți spre armonia interioară. Este o activitate dinamică și 
creativă care susține și ajută copilul sau adolescentul să-și descopere resursele interioare, să 
dezvolte modalități proprii de găsire a soluțiilor la problemele pe care le întâmpină sau le poate 
întâmpina în existența sa. Acesta este un proces complex, care necesită atenția și participarea 
părinților și a altor adulți din jurul său. Familia, factor decisiv de socializare și educație pentru 
copil, are rol reglator între interacțiunea copilului cu mediul.  

In plus, dezvoltarea pe plan personal trebuie sa fie o preocupare fundamentală a școlii, 
începând de la cei mai mici copii și continuând cu elevii de școală, indiferent de ciclul de 
învățământ. Trebuie sa ne preocupe ca, încă de mici, copiii să fie expuși la cât mai multe situații 
reale, care sa îi ajute să își formeze o impresie corectă și echilibrată despre viață și despre lume. 
Neajunsurile  precum lipsa de adaptare, deficitul de atenție, timiditatea exacerbată  se pot 
rezolva, remedia și în cadrul cursurilor de dezvoltare personală care îi ajută pe copii la 
stimularea creativității și a spontaneității, creșterea nivelului de adaptabilitate în diferite medii 
de viață, cultivarea și stimularea inteligenței emoționale. 

Așadar, dezvoltarea personală este un proces vital într-o societate care se dezvoltă 
furtunos în aspect media, informațional, social, economic, științific etc. Scopul principal al 
acestei activități este facilitarea accesului la un viitor împlinit, adaptat și echilibrat. Procesul de 
dezvoltare personală pentru copii este foarte important, deoarece aceasta conduce la formarea 
comportamentului, valorilor, viziunilor despre lumea din jur și  a abilităților de comunicare. 
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CUNOAȘTEREA PARTICULARITĂȚILOR PSIHICE ALE MICULUI ȘCOLAR  

ȘI   
VALORIFICAREA ACESTORA ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ TIMPURIE 

 
Prof. în Centre și Cabinete Psihopedagogice, Scarlat Liliana 

Școala Gimnazială „Mihai Tican Rumano” Berevoiești 
scarlata72@yahoo.com 

Prof. Învățământ Primar, Irimia Iulia 
Colegiul Național Pedagogic „Carol I” 

viorel.irimia@yahoo.com 
 

Conceptul de „dezvoltare personală” include orice demers de schimbare care conduce 
spre autoresponsabilizare, spre conștientizarea modului de  gândi, de a te manifesta, de a te 
comporta. 

Direcțiile principale în dezvoltarea personală se pot  contura în jurul a trei axe 
principale: relația cu sine, relația cu alții, relația cu propriul parcurs al vieții.  

Ipoteză: cunoscând și valorificând caracteristicile psihice ale micului școlar contribuim 
la dezvoltarea personală dirijată a acestuia. 

Metodologie: observația, interpretarea datelor, analiza caracteristicilor 
psihoindividuale. 

Studiul Propriu-Zis: 
1. Evaluarea stimei de sine 

a. încrederea în forțele sale 
b. încrederea în capacitatea de a învăța; 
c. curajul de a participa la concursuri școlare și extrașcolare 
d. manifestarea inițiativei în proiectele școlare; 

2. Intervenția educatorului în creșterea stimei de sine a elevului 
a. Solicitarea la răspunsuri atunci când elevul manifestă siguranță, 
b. Antrenarea  în activități de învățare 
c. Recompensarea pentru rezulatetele obținute la concursurile școlare 
d. Punerea în aplicare a aporturilor aduse la proiectele școlare 

3. Efectele creșterii stimei de sine asupra relațiilor cu colegii 
a. Apartenența într-un grup de prieteni; 
b. Reprimarea tendinței de a se compara cu colegii 

4. Raportarea individuală la propriul parcurs al vieții 
a. Liniștirea criticului interior 

Concluzie: Intervențiile survenite dirijat în substratul psihologic al educației au la bază 
cunoașterea și valorificarea particularităților individuale ale copilului și conduc la progres în 
dezvoltarea personală. 

 

 

 

 
  

12

mailto:viorel.irimia@yahoo.com


Conferința Națională „Dezvoltarea Personală” - 2020 
 

 
REUȘITA ȘCOLARĂ ȘI ANXIETATEA LA ELEVII DE GIMNAZIU 

 
Prof. Psih. Mariana Gheorghe, 

CJRAE Argeș 
marigheorghe26@gmail.com 

 
Scopul general al studiului este determinarea influenței  unor  factori psihologic, 

respectiv stima de sine și anxietatea de evaluare negativă, asupra reușitei școlare, în vederea 
propunerii unor sugestii pentru diminuarea aspectelor negative ale acestora în procesul 
didactic. Studiul își propune identificarea posibilelor aspecte relaționale existente între stima 
de sine și performanța școlara, identificarea posibilelor aspecte relaționale existente între 
anxietatea de evaluare negativă a elevilor și rezultatele obținute. 

În partea a doua, este prezentată cercetarea propriu-zisă. Eșantionul de subiecți este 
constituit din  40 de elevi din clasa a VII-a, din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Minulescu” 
Pitești, județul Argeș, selectați în funcție de media semestrului I, a anului școlar 2019-2020. 
Au fost formate două grupuri care au fost ulterior comparate din punct de vedere al nivelului 
stimei de sine și al anxietății de evaluare negativă. Din primul grup au făcut parte elevii cu 
note foarte bune, respectiv media peste 9,50, iar în al doilea grup au fost cuprinși elevii cu 
rezultate mai scăzute, respectiv  cu media sub 9. 

Instrumentele de investigare au fost Scala „Stimei de sine” (Rosenberg), Scala „Frica 
de evaluare negativă” și tabelul furnizat de diriginți cu mediile elevilor. 

După analiza datelor cu ajutorul programului Microsoft Excel și al Programului de 
analizaă statistică al Universității din Amsterdam numit JASP, a  fost confirmată atât ipoteza 
generală prin care am presupus că există o legătură între reușita școlară și cei doi factori 
psihologic conjugați, respectiv stima de sine și teama de evaluare negativă a elevilor de 
gimnaziu, cât și ipotezele specifice. Astfel s-a demonstrat că : cu cât nivelul stimei de sine 
este mai mare cu atât nivelul fricii de evaluare negativă este mai mic; elevii cu rezultate școlare 
foarte bune la învățătură au un nivel mai mare al stimei de sine decât elevii cu rezultate mai 
scăzute; elevii cu rezultate școlare foarte bune la învățătură au un nivel al anxietatii de evaluare 
negativa mai mic decât elevii care au rezultate mai scăzute la învățătură. 
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PROIECTUL  PHARE 2005- ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU GRUPURI 

DEZAVANTAJATE 
                                                                                                             

Marin Viorica - asistent social 
Gradinița Specială SFÂNTAELENA  

viorrella_m@yahoo.com 
                                                                                    Marin Antoanela- profesor  

Școala Gimnazială Gheorghe I.I.C Brătianu  
 
Derulare:  Octombrie 2004 – Martie 2007 
Buget: 11.33 milioane EURO, din care 9 milioane EURO  au provenit de la Uniunea 
Europeană şi 2,33 milioane EURO de la Guvernul României. 
Programul Acces la Educatie  pentru grupuri defavorizate  s-a desfășurat în 19  județe: Argeș, 
Bihor, Bistrița-Năsaud, Brașov, Buzău, Caraș- Severin, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, 
Mehedinți, Prahova, Satu- Mare, Sălaj, Teleorman, Timiș, Tulcea Vaslui și Vrancea. 
Obiective: Creşterea calităţii educaţiei în învăţământul preşcolar, pentru a stimula înscrierea 
în învăţământul obligatoriu, aspect important pentru dezvoltarea din punct de vedere social şi 
educativ a copiilor proveniţi din comunităţi dezavantajate; Îmbunătăţirea calităţii procesului 
educaţional şi a practicilor din şcoli astfel încât să se reducă numărul copiilor din comunităţi 
dezavantajate care abandonează şcoala; Continuarea educaţiei obligatorii pentru tinerii din 
categorii defavorizate, care au abandonat şcoala, prin programul „A doua şansă”; Formarea 
cadrelor didactice implicate în proiect 
Membrii echipei multidisciplinare: Formator; Psiholog; Profesori psihopedagogi; Profesori/ 
învățători itineranți; Asistent social; Mediator scolar; Medic 
Beneficiarii direcți și indirecți ai serviciilor educaționale oferite de CREI: cadrele didactice 
din școlile de masă; directori și inspectori; formatori, metodiști; mediatori școlari. 

Prin terapiile specifice aplicate copiilor cu CES s-a urmărit dezvoltarea la maximum a 
potențialului psiho-fizic a acestora în vederea integrarii optime a lor în învatământul de masă. 
Depistarea precoce și intervenția timpurie pentru copiii cu CES este necesară pentru 
recuperarea eficientă și rapidă a acestora. Consilierea părinților permite o mai bună cunoaștere 
a caracteristicilor de dezvoltare psihoindividuală a copiilor pentru continuarea în familie a 
procesului recuperator și asigurarea unui climat afectiv și familial adecvat. 

Având în vedere serviciile pe care CREI   le- a  furnizat a fost  necesară o colaborare cu 
Inspectoratul Școlar Județean, Casa Corpului Didactic, DGJASPC și Consiliul Județean. 
Centrul de Resurse a prezentat ISJ Argeș, periodic informări privind activitatea desfasurată, 
modul de funcționare, progresul înregistrat și dificultățile aparute.   
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Sesiunea 2 ”Proiecte cu fonduri nerambursabile” 
Coordonator/ Moderator: Cristina Ipate - Toma 
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„CONSTRUIREA UNOR MEDII DE ÎNVĂȚARE INCLUZIVE, POZITIVE ȘI 

ECHITABILE LA NIVEL DE ȘCOALĂ PRINTR-O ABORDARE DE SCHIMBARE 
A SISTEMELOR (SWPBS)” 

PROIECT ERASMUS ACȚIUNEA CHEIE 3 POLITICI DE EXPERIMENTARE 
 

Prof. drd. Florina Teodora BICULESCU 
Liceul Tehnologic Topoloveni 
florina_biculescu@yahoo.com 

 
Proiectul Erasmus+ K3, Construirea unor medii de învățare incluzive, pozitive și 

echitabile printr-o abordare a schimbării sistemelor (SWPBS) - Schoolwide Positive 
Behaviour Support, nr. de referință 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI este un proiect 
derulat de Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în parteneriat cu Universitatea din Pitești și cu 
alte instituții de învățământ din Cipru, Grecia și Finlanda. Vizează diversitatea socială și 
academică în mediul educațional și promovează educația incluzivă pentru toți elevii din școlile 
primare, prin examinarea implementării sprijinului școlar pozitiv la comportamentul școlar 
(SWPBS), cadru în Europa.  

SWPBS promovează strategii proactive pentru definirea, predarea și menținerea 
comportamentelor potrivite al elevilor (de exemplu civice, sociale, relaționale, interculturale) 
pentru a crea medii școlare pozitive, incluzive și echitabile. 

Aplicațiile anterioare ale SWPBS în Europa au avut loc la nivel de țară (de exemplu, 
Finlanda, Olanda, Cipru). Sub această colaborare transnațională pe o perioadă de 3 ani, în 
cadrul proiectului se va efectua o investigație experimentală în mai mult de 100 de școli, cu 
2000 profesori și 20.000 de elevi din 4 țări din Europa pentru examinarea impactului SWPBS 
asupra climatului școlar, asupra elevilor, rezultatele învățătorilor. Rezultatele includ ghiduri de 
coaching, instruirea cadrelor didactice și sprijin permanent, rapoarte de cercetare, crearea de 
rețele, instrumente Web și mobile, orientări privind politicile și practicile, planurile de 
durabilitate. 

La nivelul județului Argeș sunt implicate în acest proiect 30 de școli de nivel primar. 
Motivul pentru concentrarea la nivel primar permite autorităților publice să investigheze 
abordarea schimbării sistemelor SWPBS cu mai multă atenție, cu organizații școlare de 
dimensiuni mai mici, astfel încât toate etapele viitoare de extindere a SWPBS la nivel mediu 
și / sau liceal să fie planificate cu atenție. 
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Proiect finanțat prin Programul de 
Educaţie, Burse, Ucenicie şi 
Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP),2014-2021 
Proiecte în domeniul incluziunii copiilor 

romi în şcoală 
 
”ADAPTARE PRIN DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PERSONALE TIMPURII” – 

A.D.A.P.T. 
2018-EY-PICR-R1-0012 – EXPERIENȚĂ ADMINISTRATIV-FINANCIARĂ 

 
Lungu Mihaela,  

CJRAE Argeș, Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino”, Pitești,  
Dumitru Elisabeta Veluța, 

CJRAE Argeș, Grădinița Specială Sfânta Elena,  
validum89@yahoo.com 

 
Operator de program:Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 
și Formării Profesionale (ANPCDEFP) 
Promotor de proiect: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Argeș (CJRAE) 
Școli partenere:ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, CETĂȚENI; ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 1, MICEȘTI; ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, VLĂDEȘTI; ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
”ION IORGULESCU”, MIHĂEȘTI; ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI TICAN 
RUMANO”, BEREVOEȘTI.  
Expert State Donatoare: Newschool AS, Norvegia 
Scop și obiective: Lucrarea de față are scopul de a oferi opiniei publice și autorităților 
interesate informații cu privire la evoluția proiectului din punct de vedere financiar și al 
organizării. Obiectivele au în vedere: Informarea publică privind stadiul evoluției proiectului; 
Descrierea aspectelor financiar organizatorice; 
Oferirea de suport și detalii părților interesate. Buget alocat: 98 717 EURO. Durata: 24 luni 
1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2020. 
Conținuturi: Categorii bugetare; Reguli financiare specifice; Proceduri pentru transfer; 
Modificări datorate pandemiei de SARS-CoV-2; Indicii și ponturi pentru cei care doresc să 
aplice și să gestioneze proiecte finanțate prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi 
Antreprenoriatul Tinerilor  sau proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. 
 
  

CENTRUL JUDEȚEAN DE 
RESURSE ȘI ASISTENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ  
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STOP VIOLENCE AT SCHOOL BY ARTS, HANDICRAFTS AND SPORTS 

Baboi Corina Florentina 
Iancu Lavinia Gabriela 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești 
corina_baboi@yahoo.com 

 
 Este un proiect ERASMUS+ desfăşurat în perioada 2014-2016, țările partenere ale 
proiectului fiind Martinica, Turcia, România şi Portugalia. 
 Obiectivele proiectului au fost următoarele: 
-prevenirea violenței și a bullying-ului în școli; 
-prevenirea abandonului școlar și a excluderii sociale; 
-dezvoltarea cunoștințelor elevilor despre diversitatea culturilor și a limbilor europene și 
valorizarea acestora; 
-dezvoltarea competențelor artistice și sociale ale elevilor; 
-îmbunătățirea competențelor cheie, în special spiritul antreprenorial, limbile străine și 
competențel edigitale. 

Printre activităţile desfăşurate în cadrul proiectului s-au numărat: 
-alegerea logo-ului proiectului; 
-compunerea şi interpretarea unei piese de teatru, în limba engleză de către elevi; 
-elaborarea unui articol comun al tuturor elevilor implicaţi înproiect cu titlul “Say No to 
Violence by Respect and Tolerance”; 
-poveştile care promovează toleranţa au fost un alt produs comun din cadrul proiectului, în care 
sentimentul toleranței este văzut din perspectiva a patru culturi, religii și moduri de viață 
diferite.  
elaborarea, aplicarea şi interpretarea unui chestionar pe tem aabandonului şcolar Overcoming 
the Risks of Early School Leaving. 

Rezultatele așteptate ale proiectului: 
Elevi: 
-Un număr de aproximativ  200 elevi din școlile partenere și-au lărgit sfer înțelegerii 
sentimentului de toleranță prin cultivarea respectului față de ceilalți, prin contactul cu alte 
moșteniri culturale, prin participarea la cursuri în școlile partenere și la activități 
extracurriculare; 
-Elevii și-au îmbunătățit abilitatea de a comunica în limba engleză precum și abilitățile IT, și-
au lărgit orizontul în ceea ce priveșteproblemele civice și au fost pregătiți să devină cetățeni 
europeni care trăiesc și interacționează cu comunități etnice din Europa; 
-Au fost create abilitățile necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții și dezvoltarea 
personală, civică și profesională;  
Profesori: 
-un număr de aproximativ 60 de profesori din școlile partenere au schimbat idei, material 
pedagogic și metodologic, au asistat la lecții în timpul întâlnirilor de proiect și au învățat despre 
metoda incluzivă; 
-profesorii și-au dezvoltat abilitățile de a comunicaîntr-o limbă străină, au învățat despre 
diferite sisteme de educație și au devenit mai motivate. 
Instituția 
-A creat un mediu incluziv care i-a ajutat pe participanți să-și atingă potențialul maxim prin 
integrare aîntr-un context international. 
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ÎMPREUNĂ PENTRU UN UNIVERS FERICIT 
 

Prof. Enache Antonella                                                              
Prof. Dumitrescu Monica 

costi_cet@yahoo.com 
                                                                                                     Prof. Glejaru Gabriela 

                                                                                                     Prof. Gheorghilaș Alina 
Școala Gimnazială Nr.1 Cetățeni 

 
       Pentru a veni în sprijinul copiilor defavorizați, mai precis, pentru integrarea elevilor romi 
în școală și în clasă dar și a cetățenilor/ părinților  romi din comunitate, Școala Gimnazială Nr.1 
Cetățeni a implementat proiectul ,, Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpuri”-
2018-EY-PICR-R1-0012, într-o deosebită colaborare cu Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională  Argeș.  
        În a doua etapă a proiectului, s-a realizat produsul intelectual ,, Educație 
multiculturală”- Curriculum la Decizia școlii – elaborat pe baza temelor abordate la cursurile 
de formare și în raport cu necesitățile și particularitățile școlii noastre. Acest curriculum, 
implementat ca opțional în anul școlar 2019-2020, la clasa a VI-a, continuând pentru anul 
școlar 2020-2021, a fost tratat și parcurs  cu interes de elevi. 
       În ajutorul integrării elevilor în școală, a cetățenilor din comunitate în societate, pentru a 
combate fenomenul discriminării, în cadrul proiectului A.D.A.P.T, la nivelul școlii noastre - în 
a treia etapă -, au fost desfășurate activitățile A1-A5; B1-B7 unde au fost selectați să participe 
40 de părinți și 40 elevi-26 romi și 14 non-romi. Aceste activități de învățare și conștientizare, 
cu denumiri sugestive, susținute de cadrele didactice/ facilitatorii formați, au fost desfășurate 
pentru părinții și elevii romi și non-romi împreună. 

Elevii  și-au dezvoltat abilități personale de integrare și incluziune, au reușit o 
cunoaștere de sine, o auto-valorizare, au aflat drepturile copilului, au învățat și realizat teme 
despre toleranță, antidiscriminare, incluziune, toate adaptate excelent într-un mediu 
multicultural, chiar și online. 
     La finalul celor 2 ani de activități din cadrul proiectului ,, Adaptare prin Dezvoltarea 
Abilităților Personale Timpuri” s-a constatat că la nivelul Școlii Gimnaziale Nr.1 Cetățeni, 
implementarea acestuia și-a atins scopul cantitativ-prin numărul de materiale obținute din 
activitățile desfășurate și prin formarea cadrelor didactice care au dobândit abilități și 
competențe dezvoltate pentru includerea copiilor romi în clase și calitativ –prin impactul 
considerabil asupra întregii comunități și prin participarea directă în activități a tuturor  
beneficiarilor, părinți și copii. 
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Proiect finanțat prin Programul de 
Educaţie, Burse, Ucenicie şi 
Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP),2014-2021 

 
 
 
 

INCLUZIUNEA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR ROMI  
ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MICEȘTI 

 
                                                                                                    Prof. Voicu Mihaela 

Prof. psih. Mitroi Luminița 
luminita_marinela76@yahoo.com 

Prof. Motonea Cristiana, 
Prof. Dinu Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 1, Micești 
 
 Timp de doi ani, 2018- 2020, Școala Gimnazială Nr.1 Micești, participă alături de alte 4 școli 
din județ, la activitățile Proiectului ,,Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale 
Timpurii”, organizat de C.J.R.A.E. Argeș, prin Programul de educație, burse, ucenicie și 
antreprenoriatul tinerilor în România finanțat prin granturile SEE 2014- 2021. 
     Acest proiect  propune o viziune nouă asupra problemei integrării copiilor romi în școală. 
Prin coordonatele sale - formarea cadrelor didactice, construirea unui curriculum adaptat și 
dezvoltarea metodelor de lucru inovatoare -  proiectul urmărește stimularea participării elevilor 
și a părinților de etnie romă la viața școlară și socială a comunității. 

Părinții au realizat că pot zâmbi împreună, că își doresc să devină părinți mai buni, 
deschiși către perspectiva de a oferi copiilor lor un viitor mai bun, prin activități precum ”Copiii 
sunt toți la fel”, ”O șansă în plus pentru copilul meu”, ”Copii egali, adulți de succes”. 
Elevii au avut șansa de a-și descoperi și de a-și pune în valoare abilitățile, de a colabora cu 
colegii de altă etnie, de a se bucura împreună de ceea ce este specific universului copilăriei. 
Activități precum ”Diferiți, dar împreună”, ”Ești ca mine, sunt ca tine”, desfășurate în cadrul 
școlii, dar și serbarea câmpenească (”Să le arătăm ce avem mai bun!”), alături de celelalte școli 
participante, au demonstrat și au consolidat ideea că ceea ce ne diferențiază, ne poate dezvolta 
și ne poate face solidari în dorința de a deveni mai buni și de a ne atinge idealurile. 
     Am ,,pornit la acest drum” motivați de anumite valori și atitudini (orientarea spre o viață de 
calitate, respect, adaptare și deschidere față de schimbare, aprecierea unicității fiecăruia, 
acceptare a diferențelor si a diversității,empatie) și prin (povestiri, desene, jocuri de rol, studii 
de caz, chestionare) am înțeles că suntem egali, că soarele ne zâmbește tuturor la fel, că toți 
avem bucurii și dureri, că toți visăm la lucruri frumoase, că avem nevoie unii de ceilalți, că ne 
putem supăra unii pe ceilalți, dar ne și putem ierta. 
La nivelul  școlii, s-au legat prietenii între copiii romi și români. Îi observăm la cursuri, dar și 
în pauze. 
 

  

CENTRUL JUDEȚEAN DE 
RESURSE ȘI ASISTENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ 
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PROIECTUL REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI A ABSENTEISMULUI ÎN 

ZONE DE EDUCAȚIE PRIORITARĂ  - ZEP 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 MICEȘTI 

 
                                                                                              Prof. Mihaela Voicu 

mihaela_voicu2005@yahoo.fr 
Școala Gimnazială Nr. 1, Micești 

 
Inițiatorii proiectului- UNICEF si MEN  
Principalii parteneri:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,  Inspectoratele Şcolare Judeţene, 
ONG-urile Holt, Centrul Educaţia 2000+, Agenţia „Împreună”, Alianţa Civică a Romilor. 
Obiectivul general: Creşterea gradului de participare la educaţie şi reducerea riscului de 
abandon şcolar pentru copiii provenind din medii defavorizate socio-economic sau pentru 
copiii cu dificultăţi de ȋnvăţare 
Grup țintă- 50 elevi  
La nivelul unității de învățământ, scopul proiectului a fosttransformarea şcolii într-un loc mai 
primitor pentru copii.formarea unui număr de 10 profesori pentru disciplinele- matematică, 
limba română, educație civică, arte, educație tehnologică, limbi străine, istorie, învățământ 
primar; îmbunătăţirea resurselor şcolii prin dotarea acesteia cu echipamente  și  materiale 
didactice adecvate. formarea unui cadru didactic din școală ca educator parental în cadrul 
proiectului DEZVOLTAREA UNEI REȚELE DE EDUCATORI PARENTALI, 
La nivelul familiilor:părinţii au fost implicaţi în activitatea şcolii; conştientizaţi cu privire la 
importanţa educaţiei; au beneficiat de formare pentru a-şi dezvolta competenţele parentale şi 
pentru a afla cum să promoveze interesul superior al copilului; 
Rezultatele  și impactul  
-  60% dintre copiii cu risc de abandon şcolar au continuat să frecventeze şcoala, 
îmbunătăţindu-şi prezenţa şcolară; 
-        rata abandonului şcolar a scăzut cu 15-20% faţă de cifrele înregistrate în ultimii doi 
ani anteriori proiectului; 
-        cadrele didactice au dezvoltat abilități sporite de adaptare a metodelor de predare la 
copiii cu risc crescut de abandon, a copiilor cu CES; 
-       părinții au înțeles mai bine rolul și importanța educației pentru copiii lor; 
-     școala mai atractivă pentru copii în urma dotării cu echipamente și material didactic; 
îmbunătățirea comunicării părinte-elev, părinți- școală; 
-  colaborea cu specialiștii ISE si UNICEF a fost o experiență utilă în reducerea 
absenteismului și abandonului școlar. 
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COLABORAREA INTERINSTITUȚIONALĂ PENTRU CREȘTEREA 

CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎNCOMUNITATE (PROIECTUL ERASMUS + 
K3/SWPBS) 

 
Inspector Școlar General, prof. Liliana Murguleț 

Inspector Școlar General Adjunct, prof. dr. Constantin Cristinel Crețu 
                                 Inspector Școlar General Adjunct, prof. Maria Cătălina Dumitrașcu  

                                                                                  Scoala Gimnaziala Ion Minulescu, Pitesti 
prof. Loredana Dracea-Sima, 

loredanasima@gmail.com 
Școala GimnazialaNr.1Micești 

Prof. Florina Biculescu 
 

11 instituții din 4 țări derulează proiectul Erasmus+ „Building School-Wide Inclusive, 
Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems – Change Approach 
(SWPBS)”/606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY în perioada februarie 2019 - 
februarie 2022. În România, colaborarea interinstituțională se concretizează între Universitatea 
din Pitești, Inspectoratul Școlar Județean Argeș și 30 de școli din județ.  
        Proiectul vine ca  suport pentru strategii proactive în vederea definirii, predării și 
menținerii comportamentelor pozitive ale elevilor în sala de clasă sau în pauze,  creării de medii 
școlare incluzive, indiferent de mediul urban sau rural. SWPBS construiește sisteme de 
sprijinire a cadrelor didactice prin schimburi de bună practică si promovează strategii proactive 
pentru definirea, predarea și menținerea comportamentelor pozitive al elevilor (de exemplu 
civice, sociale, relaționale, interculturale) pentru a crea medii școlare pozitive, incluzive și 
echitabile. 
Pentru că în proiect sunt implicate 30 de școli din județul Argeș care școlarizează elevi de nivel 
primar dar și alte 60 de școli de învățământ primar din Cipru și Grecia, putem spune că proiectul 
vizează diversitatea socială și academică în mediul educațional și promovează educația 
incluzivă prin examinarea implementării sprijinului școlar pozitiv în cadru european.  

Responsabilitățile sunt diferite, potrivit domeniului de expertiză al fiecarui partener. De 
exemplu, sarcinile Inspectoratului Școlar Județean Argeș sunt de tip: 

- implementarea și elaborarea de  
- recrutarea a 30 de școli pentru a participa la program  
- colaborare pentru implementarea proiectului.   

Dat fiind contextul actual epidemiologic SARS-CoV-2 în care școlile își desfășoară 
activitatea, fiecare cadru didactic implicat în activitatea proiectului continuă să promoveze 
valorile și normele proiectului în mediul on-line.            
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EDUPACT -  UN PACT AL COMUNICĂRII PENTRU DEZVOLTAREA COPIILOR 
 

Prof. Psih. Lungu Mihaela,  
CJRAE Argeș, Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino”, Pitești, maylla_lungu@yahoo.com 

Prof. Psih. Ciucă Rodica Emilia, 
Prof. Psih. Badea Ana-Maria, 

 CJRAE Argeș 
 
 
Program Educațional pentru Tehnici de Comunicare cu Adulții 2019-1-RO01 –KA104 – 
062387- ERASMUS +- KA104 - Adult education staff mobility 
 

Scopul proiectului: abilităţi de comunicare și colaborare eficientă, comunicare digitală 
cu școala și instituțiile suport, prin învăţare non-formală sau informală; 

Obiectivele proiectului 
O1 Formarea unui număr de 14 consilieri, într-un program de 7 zile de curs structurat + 3 zile 
de observare directă la locul de muncă, prin dezvoltarea abilităților personale și profesionale 
de comunicare cu și integrare a adulților cu competențe sociale reduse; 
O2 Formarea a 2 membrii al echipei de management, 2 ai Serviciului de Evaluare și Orientare 
Școlară și Profesională, 1 membru al departamentului administrativ și 1 membru din comisia 
de proiecte într-un program de 6 zile curs structurat + 4 zile de observare directă la locul de 
muncă, prin dezvoltarea abilităților personale și profesionale de comunicare cu și integrare a 
adulților cu competențe sociale reduse. 
Parteneri: 
PIC 916427677 
Legal name Tellus Spain SL 
Address CALLE SAN VICENTE FERRER 7, BAJO 4 
Country Spain 
City Salamanca 
Instituție gazdă și furnizor de formare  
PIC 948766604 
Legal name Executive Training Institute Ltd. 
Address Paceville Avenue 
Country Malta 
City St.Julian's 
a)ACTIVITĂTI / SARCINI REALIZATE 
Înainte de mobilitate,  participantul a fost sprijinit de echipa de proiect a organizației de 
trimitere în cadrul pregătirii pentru modulele de mobilitate 3. Coordonatorul de proiect al 
organizației de trimitere a monitorizat activitățile pregătitoare în conformitate cu planul de 
proiect, cerințele furnizorilor de cursuri, nevoile școlii și ale participanților. 

Pe baza informațiilor furnizate de organizația primitoare / organizatorii cursului, 
participantul și-a îndeplinit sarcinile înainte de curs. 

În timpul mobilității, participantul a menținut permanent contactul cu coordonatorii 
desemnați să monitorizeze activitățile, atât de la organizatorul cursului, cât și de la organizația 
de trimitere. Dând la mijlocul cursului și chestionarul de la sfârșitul cursului solicitat de ETI 
(organizație primitoare), pentru a oferi feedback despre programul de mobilitate. A fost 
implicat activ în înțelegerea culturii și mentalității țării gazdă și a oferit sprijin practic atunci 
când a fost necesar. S-a ținut legătura cu coordonatorul de proiect al organizației de trimitere, 
prin e-mail / telefon, zilnic și de fiecare dată când este necesar. 
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Participantul a participat activ la cursurile oferite de organizația primitoare și a 

participat la toate activitățile sociale organizate. 
b)COMPETENTE LEGATE DE LOCUL DE MUNCĂ 
     În timpul cursului de formare, participantul a dobândit și / sau a dezvoltat competențe ca: 
- O mai bună înțelegere a provocărilor de a lucra cu diversitatea în educația adulților, 
- Competențe de formare și sprijin pentru adulți, cu accent pe specificul părinților și 
profesorilor, 
- Abilități și competențe pentru a lucra cu grupuri de adulți diversificate din punct de vedere 
cultural, 
- Înțelegerea abordării diverselor abilități, 
- Cunoașterea modului de a face față cu diferite personalități ale adulților, 
- Capacitatea de a aplica tehnici de facilitare în contextul apariției în educație a unor noi 
domenii de metodologii de predare și tehnici de însoțire, 
- Abilitatea de a reflecta asupra propriilor metode și contexte de lucru, 
- Creșterea cunoștințelor pedagogice prin schimbul de informații, cele mai bune practici și 
cunoștințe într-un context multicultural, 
-Capacitatea de a adapta propriile tehnici de consiliere în raport cu mai multe persoane de fond 
cultural, 
-Capacitatea de a utiliza în mod eficient empatia, încurajarea și limbajul corpului, 
-Minimizarea stresului. 
c)APTITUDINI LINGVISTICE 
d)ABILITĂȚI DE COMUNICARE 
e)COMPETENȚE INFORMATICE 
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Sesiunea 3 ”Exemple de bune practici” 

Coordonator/ Moderator: Ana-Maria Badea 
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RESCRIE-ȚI PROPRIA POVESTE DE VIAȚĂ! 

 
Prof. psih. Augustina ENE, 

mariana.ene@isjarges.ro 
C.J.R.A.E. Argeș 

 
 Un proiect de activitate care a început din dorința de a face consiliere școlară/de 
carieră/de viață prin POVEȘTI, utilizarea storytelling-ul în dezvoltarea personală a elevilor.  

DE CE POVEȘTI?  
 POVEȘTILE SCHIMBĂ LUMEA! O POVESTE ESTE CA O HARTĂ! 
 Ne construim DESTINUL pe masură ce ne scriem POVESTEA DE VIAȚĂ! 
 Cum construiesti POVESTEA aceea in care tu esti EROUL/EROINA?  
 Știi de unde porneşte DRUMUL/CĂLĂTORIA TA! Dar știi unde duceDRUMUL 

TĂU? 
Plecăm de la o poveste, ”POVESTEA ÎN 6 PAȘI” și decriptăm “CUVINTE CHEIE” 

pe care le purtăm, de multe ori inconștient, în modul cum ne comportăm și în complexitatea 
personalității noastre.  

IMAGINE INTERIOARĂ pe care o avem despre noi înșine este o forță puternică în 
viața noastră. Aceste idei despre CE FEL DE OAMENI SUNTEM, despre cât de succes ar 
trebuie să fim, despre cum ar trebui să gândim și să simțim și să acționăm ca răspuns la 
experiențele noastre de viață pot fi denumite conceptual ca ”IMAGINE DE SINE”, 
„AUTODEFINIRE” … Aceste ”CONVINGERI DE SINE”, care se formează adesea în mod 
inconștient, sunt modelate atât din experiențele noastre pozitive, cât și din experiențele noastre 
negative. Cu cât emoțiile asociate cu aceaste experiențe sunt mai intense, cu atât mai importante 
le vom considera, “inconștient”, vor fi ca niște ”CUVINTE CHEIE” care ne definesc. ESTE 
IMPORTANT SĂ DECRIPTĂM ACESTE CUVINTE CHEIE! 

După care învățăm că putem să folosim aceste CUVINTE CHEIE ca niște resurse 
prețioase sau să le rescriem dacă ele nu spun ce trebuie despre noi. Astfel vom stabili care sunt 
”CUVINTELE” care recreează “POVESTEA”. Ca atunci când îți alegi un PROFIL/AVATAR 
chiar înainte să începi un joc la calculator. De obicei îți alegi un EROU/EROINĂ care are 
anumite calități. La fel faci și acum ținând cont de: 

1. VISUL/DORINȚA/SCOPUL TĂU  
2. VIZIUNEA  
3. ROLUL  
4. CUVINTE CHEIE  
5. OBIECTIVE 
6. ACȚIUNI  
Care este PRIMUL PAS pe DRUM? DRUMUL CĂTRE O VIAȚĂ ÎMPLINITĂ? 
Mă opresc acum deoarece, călătoria trebuie trăită și nu vorbită și, sunt convinsă că, la 

final, veți spune că a fost un ATELIER TRĂIT!  
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PROGRAM DE PREVENȚIE PRIVIND COMPORTAMENTUL DISTRUPTIV LA 

ELEVII CU CES INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 
 

Prof. Psih. Badea Ana-Maria 
C.J.R.A.E. Argeș 

psi.amaria@gmail.com 
 

Scop: Construirea unui program de prevenție privind comportamentul distruptiv al 
elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) integrați în învățământul de masă-instrument 
care să fie folosit de cadrele didactice din învățământul de masă în managerierea unor astfel de 
situații. 

Ipoteze 
1.Se presupune că utilizarea unui program de prevenție privind comportamentul distruptiv al 
elevilor cu CES integrați în învățământul de masă este eficient în acceptarea acestor elevi în 
colectivul clasei.  
2. Se presupune că utilizarea unui program de prevenție îmbunătățește relațiile elev-elev din 
cadrul claselor și ajută la depășirea unor situații incomode. 

Variabile: variabila independentă momentul temporal în care se află participantul, 
eespectiv înainte și după participarea la programul de prevenție. Variabila dependentă este 
constituită de scorul înregistrat la aplicarea Scalei de evaluare a tulburărilor din adolescență 
APS-SF. 

Instrumente: Scalei  de evaluare a tulburărilor din adolescență-APS-SF; 
Prezentarea intervenției:  
Dezvoltarea Emoțională: I.Recunoașterea emoțiilor: propriilor emoții și a celorlalți; 

II. Înțelegerea emoțiilor; III. Gestionarea emoțiilor 
            Dezvoltare Socială: I.Empatia; Ii.Rezolvarea De Probleme; Iii.Cooperarea 
            Concluzii: Comportamentul distruptiv reprezintă o temă foarte importantă. Un 
program de prevenție este important la nivelul unei clase de elevi în care sunt integrați copii cu 
cerințe educaționale speciale, care sunt stabilite în urma unui diagnostic de tulburare de 
conduită, de tulburare opoziționistă fie chiar deficit de atenție cu hiperactivitate, este foarte 
important pentru că poate ajuta la diminuarea unor situații dificile și reducerea unor situații de 
bullying.   
 Programul de prevenție vine în sprijinul colegilor care pot astfel să-și dezvolte abilități 
prin care reușesc să-și protejeze colegii cu un comportament dificil, să-i evite, să nu-i provoace 
atunci când aceștia sunt dispuși să facă diferite evenimente care pot crea disconfort tuturor. 
 Rezultatele calitative au confirmat ipotezele cercetării. Participanții și-au îmbunățățit 
abilitățile emoționale și sociale, iar mediul nu a mai fost ostil. Latura emoțională și cea socială 
sunt importante pe întreaga perioadă de dezvoltare a individului, iar slaba dezvoltare produce 
decalaje și regres în dobândirea caracteristicilor specifice. 

La rândul său o parte dintre elevii cu comportament distruptiv integrați în învățământul 
de masă nu participă la psihoterapie individuală, de familie sau de grup și un astfel de program 
le este util pentru că astfel se vor dezvolta și ei personal în prezența celorlalți și se vor 
sensibiliza. 

Nu putem spune că procesul de intervenție propus este suficient pentru o atmosferă 
confortabilă în clasa, dar dacă părinții elevului vor participa și se vor implica alături de acesta 
în procesul de psihoterapie, credem că lucrurile se vor îmbunătăți atât la nivelul familie cât și 
la nivelul clasei. Este esențial să se reia psihoterapia, atât cea individuală cât și cea de familie  
pentru a se evita un eșec personal cât și preveni noi diagnostice de  sănătatea mentală. 
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RĂȚUȘCA CEA URÂTĂ 
 

Prof. psih. Ana-Maria BADEA 
Prof. psih. Nițu Monica Elena 
nitumonicaelena@yahoo.com  

CJRAE Argeș 

-o fată de etnie rromă 
-13 ani 
-elevă la gimnaziu în mediul rural 
- agresivă cu colegii săi de clasă 
- gălăgioasă și opozantă în timpul orelor de curs 

Familia: 
-disfuncțională 
-dezorganizată 
- mama ei face diferență între cei doi copii 
- supremația bărbatului 

Efectele pe termen lung: 
-stima de sine scăzută 
-anxietate  
-furie 

La școală, Eliza este: 
-foarte gălăgioasă în timpul orelor, 
-agresivă cu colegii, 
-inteligentă, dar ea este în urma colegilor săi de clasă. 
Intervenție/recomandări pentru a remedia situația elizei am realizat o intervenție holistică: 
1. Crearea unui mediu suportiv bazat pe calități, abilități și progres; 
2. Am oferit oportunitatea de a coopera în activitățile comune cu colegii; 
3.Am implicat familia într-un program de consiliere; 
4. Am sprijinit Dezvoltarea continuă a cadre -lor didactice, de exemplu dezvoltarea 
cunoștințelor interculturale și conștientiza-rea diverselor strategii pentru a o încuraja să 
participe mai mult la activitățile de clasă 
Rezultate: 
*Ea este în prezent bucuroasă se bucură de activitățile la care ia parte în cadrul programului 
de consiliere în care ste inclusă. 
* Relațiile cu școala s-au îmbunătățit, la fel ca și cele de acasă. Are mai multă încredere în 
sine și vrea să obțină note mari  
* Organizația noastră se bucură că a reușit să susțină un alt copil pentru o viață mai bună.. 
* Obiectivul organizației noastre este de a ajuta în continuare și de a sprijini și alți copii care 
au nevoie. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIALE LA COPII  

PRIN ACTIVITĂȚI FIZICE SPORTIVE 

Prof. Mărgăritescu Nicoleta 
Prof. Neacșu Bogdănel 

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” 
margaritescu_nicoleta2@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: educație fizică, dezvoltare, socializare, abilități conversaționale, 

competențe, finalități 
Dintre factorii educativi care conturează strâns în acțiunea de formare a personalității 

umane, școala are cel mai important rol deoarece cuprinde un sistem complex de influențe 
organizate, exercitate conștient și sistematic într-o perioadă îndelungată.  
Cerințele pe care le ridică viața socială contemporană în formarea personalității umane 
amplifică rolul activităților sportive școlare și modifică orientarea unora dintre obiectivele 
tradiționale, dezvoltaraea abilităților sociale devenind principala finalitate a procesului 
instructiv-educativ la orice nivel de școlarizare. Educația fizică și sportul școlar se adaugă altor 
factori socializatori. Avantajele acestor activități constau în influența pe care o exercită atât 
corpul cât și mintea, contribuția la socializare fiind prin mișcare și prin efectul mișcării asupra 
dezvoltării personalității, prin natura contactelor sociale, a relațiilor interpersonale, copii 
desfășurând aceste activități, în genere, în anumite grupuri punându-și în valoare esența sa 
socială.Contactele interpersonale sunt, desigur, fundamentale, dar calități cum sunt cooperarea, 
adaptabilitatea socială, prietenia și munca în echipă, nu sunt rezultate naturale, ele trebuie 
cultivate. Când se vorbește de socializare, se poate spune că aceasta, manifestându-se prin 
activități sportive, nu poate fi promovată decât atunci când sunt puse în evidență calitățile 
morale. În ceea ce privește  moralitatea, activitatea sportivă proclamă faimoasa cerință a fair-
play-ului ce presupune comportament altruist, empatie, simțul răspunderii sociale. 

Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor, 
capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale copiilor. Influenţarea favorabilă a stării de sănătate, 
sporirea capacităţii de efort a organismului prin exercitarea funcţiilor vitale şi de adaptare la 
mediul înconjurător, constituie motivele fundamentale ale societăţii şi valorii educaţiei fizice. 
Educaţia fizică are şi sarcina de a contribui la dezvoltarea şi formarea aceloraşi trăsături şi 
componente ale personalităţii pe care le vizează şi procesul de pregătire intelectuală şi sistemul 
general de instrucţie şi educaţie.Activitățile fizice sportive, pot fi considerate ca un mediu 
pozitiv de socializare, iar reopertoriul deprinderilor fizice și motorii să fie inclus printre 
mijloacele care contribuie la creșterea diversității competențelor sociale în copilărie. 

Acțiunile socializatoare sunt inițiate și organizate de către adultul din preajma  copilului. 
Acest lucru face ca socializarea să dobândească, într-un sens specific, forma “socializării 
instituționale”, acțiunea de socializare fiind preluată de instituțiile educaționale formale, 
cadrele didactice din grădiniță și școala primară încercând să o realizeze complex. 
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ÎNTRE DOUĂ LUMI 

 
Prof. Necula Dorina 

Școala Gimnazială Nr.1 Micești 
dorinanecula15@gmail.com 

 
Lucrarea de față își propune să sublinieze legătura dintre abilitățile copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, a căror exprimare în artele plastice este, de cele mai multe ori, 
surprinzatoare. 

După un scurt preambul ce vizeaza legătura dintre artele plastice și psihologia umană, 
va urma o primă parte în care vor fi prezentate exemple sugestive  de sculptori sau pictori, care 
în pofida dizabilităților fizice sau/și psihice, reușesc, prin artă, să releve lumii partea cea mai 
ascunsă a pesonalității lor, dar să o și fructifice, depășindu-și limitele, trecând peste barierele 
impuse de către societate și creând, într-un final, opere de artă ce intră în patrimonial cultural 
universal. 

Partea a doua va cuprinde un studiu de caz având ca subiect o elevă din anul terminal 
al ciclului gimnazial ce necesită cerințe educaționale speciale. Aceasta excelează în maniera 
originală de exprimare prin linie și culoare. Pentru exemplificare, vor fi folosite copii foto ale 
planșelor efectuate în timpul orelor de educație plastică, pe două planuri: una temporală, 
urmărindu-se evoluția manifestării sale artistice, așadar a modului de său evoluție, și una 
spațială, prin care se vor realiza paralele între lucrările sale și ale altor colegi de aceeași vârstă, 
prin aceasta urmărindu-se manifestarea sa existențială în raport cu a celorlalți elevi. 

Creativitatea, manifestare a sinelui materializată cu ajutorul limbajului plastic, poate 
demonta prejudecăți ce încă domină în acest început de secol douazeci si unu. 
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„VREAU SĂ FIU PUTERNIC” 

– UN PROGRAM DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU ADOLESCENȚI 
 

 Profesor consilier școlar  Monica Nițu  
 CJRAE Argeș 

nitumonicaelena@yahoo.com 
 
 Dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere la adolescenţi se poate realiza pe nevoia 
intrinsecă specific umană: „Vreau să fiu puternic”. Această asociere dovedeşte din start intenţia 
de a cunoaşte şi accesa resursele ascunse, întrezărite sau nebănuite ale fiinţei umane, prin 
conştientizarea puterii de care fiecare dintre noi suntem capabili. Aceasta devine desigur o 
competenţă doar în momentul în care ne-o descoperim, acceptăm şi dezvoltăm totodată. Aici 
mă refer, la puterea noastră interioară, care se poate suprapune sau nu, cu puterea politică, dar 
care se diferenţiază ca şi concept în mod fundamental.  
 Dacă la puterea exterioară au acces de obicei un număr restrâns de persoane, la puterea 
interioară pot avea acces aproape toţi, în măsura în care înţeleg că aceasta este un dar pe care-
l primim şi pe care alegem să-l neglijăm sau să-l cultivăm. Dacă puterea politică este temporară, 
dependentă în mod automat de statut şi bunuri, puterea interioară, odată conştientizată, creşte 
determinând desăvârşirea naturii umane. 
 „Vreau să fiu puternic” este un deziderat al omului în general, al adultului grăbit să-şi 
confirme social valoarea, al adolescentului nevoit să-i dezvolte autonomia, al copilului disperat 
să iasă din matca strâmtă a conformismului. Cu toţii vrem să fim puternici dar depinde numai 
de noi cum nuanţăm această nevoie, căror sensuri o subscriem şi cum procedăm pentru a avea 
acces la această forţă a existenţei noastre. De asemenea, o întrebare esenţială apare din însăşi 
nevoia noastră de putere. La ce mă ajută să fiu puternic? Sunt eu mai fericit, împlinit, realizat?... 
sau cum spunea şi Scott Peck: „Motivul cel mai întemeiat de a deţine orice fel de putere, 
interioară sau temporară, este să o foloseşti ca să îi faci pe alţii puternici.”  Dincolo de statutul 
şi banii lui, omul puternic este omul exemplu, model, omul care influenţează spiritul, formarea 
caracterului, omul flexibil, omul care învaţă, se desăvârşeşte, omul limitat cu deschidere către 
infinit, omul muritor cu acces la nemurire. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR EMOȚIONALE LA COPII 

 
Prof. Consilier Ionescu Oana 

C.J.R.A.E. Argeș 
oanaa_ionescu@yahoo.ro 

 
Cercetările care s-au făcut în acest domeniu au scos în evidență faptul că nu este 

suficient să transmitem copiilor doar cunoștințe, este important să îi învățăm să caute aceste 
cunoștințe și pe lângă aceasta să îi învățăm să-și recunoască emoțiile atât ale lor cât și a celor 
din jur, să gestioneze situațiile emoționale apărute acestea fiind importante pentru a fi empatici, 
pentru o mai bună colaborare cu cei din jur, acestea fiind un medicament pentru bullyng. 

Componența emoțională se realizează treptat la copii în funcție de vârstă: 
0- 2 ani copilul își arată emoțiile prin plâns și zâmbete către cei din jur . 
2 și 4 ani  copiii cunosc legătura dintre cauză și efect, ei recunosc emoțiile de bază, 
bucurie,frică,  tristețe, furie. 
4- 5ani pot identifica mândria, vina, rușinea, explorează emoțiile celor din jur, încep să 
folosească etichete verbale. 
5 și 7 ani pricep că emoțiile apar din cauza modului cum le interpretăm cognitiv, nu din cauza 
situației , adică a felului cum percepem noi evenimentul respectiv 

Adulții pot dezvolta aceste abilități copiilor prin reacțiile pe care le au atunci când 
copiii își exprimă anumite emoții, prin verbalizarea lor,  identificarea situației emoționale cât 
și a modului în care se poate regla emoțional. 

În cadrul unităților de învățămănt se pot dezvolta abilitățile socio emoționale în cadrul 
tuturor activităților care au loc. 

Joc ,, M-am simțit..,, 
Joc de recunoaștere a emoțiilor 
Joc ,, Statuile,, 
Joc de recunoaștere a personajului, a emoției pe care a avut-o și a modului de reglare 

emoțională. 
Joc ,, Recunoaște –mi emoția!,, 
Recunoaștere a emoției pe care o simte copilul într-o anumită situație și propunerea de 

către colegi a diverse metode de reglare emoțională . 
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE INTERACȚIONARE ADECVATĂ LA COPII 

PRIN VALORIZAREA LOR 
 
Radu Cătălina-Iuliana, profesor psihopedagog, 

 C.Ș.E.I. ”Sfântul Stelian” Costești 
catalina.radu89@yahoo.com  

 
Dezvoltarea personală a copilului este un proces destul de anevoios, dar plin de 

satisfacții și reușite care conduc în mod cert la îmbunătățirea calității vieții acestuia. Copilul 
necesită un ghidaj timpuriu al părinților prin oferirea de sprijin, instrumente și resurse pentru a 
putea ajunge la autocunoaștere. Profesorii cunosc faptul că educație reprezintă un alt factor 
important în consolidarea dezvoltării personale armonioase a elevilor și drept urmare îi 
antrenează frecvent în activități extrașcolare, care stimulează creativitatea, empatia, 
deprinderile sociale, gândirea analitică, atenția și motivația. 

Acest proiect a venit ca răspuns la nevoia profesorilor de a se confrunta cu noi provocări 
în plan profesional pe făgașul consilierii și orientării personale a elevilor. Pentru a-i ajuta pe 
aceşti copii am derulat proiectul educațional de parteneriat, reuşind să îi înţelegem mai bine şi 
să îi ajutăm în dezvoltarea lor. Activităţile derulate au urmărit socializarea copiilor într-un grup 
mai mare, ţinându-se cont de următoarele aspecte: vârsta apropiată a copiilor şi mediul de 
provenienţă (cazuri sociale, copii proveniţi din familii bine închegate, cerințe educaționale 
speciale). Aceste activităţi au avut ca scop apropierea fizică, relaţionarea prin diverse moduri 
de comunicare, observarea comportamentelor pozitive, cunoaşterea celuilalt, iniţierea 
prieteniilor între copii de vârstă apropiată, cu intenţia de a-şi fixa anumite deprinderi sociale. 

”Proiectului educațional de parteneriat- Petrecere de ziua ta de naștere ” s-a desfășurat 
în perioada noiembrie 2019- iunie 2020. Scopul proiectului a vizat organizarea unui eveniment: 
petrecere de ziua naștere a fiecărui elev în parte, conştientizând importanţa respectării unor 
norme de comportare civilizată. Obiectivele proiectului au cuprins următoarele: formarea unui 
imagini de sine corespunzătoare, valorizarea personală, creșterea încrederii în sine, exersarea 
deprinderilor elementare de comportament social; conştientizarea părinţilor de necesitatea 
implicării copiilor în acest proiect educaţional; antrenarea părinţilor în acţiunile propuse; 
cultivarea încrederii în sine și a stimei de sine constructive prin autocunoaștere și comunicare 
interpersonală; socializarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; stimularea interesului şi 
a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri de prieteni;  
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AUTOEVALUAREA  COMPETENŢEI  COMUNICATIVE LA ADOLESCENȚI 

 
Prof. înv. primar Stănescu Monica Liliana 

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, Piteşti 
monica_liana2006@yahoo.com 

 
Comunicarea reprezintă un proces de transfer de informaţie şi înţelesuri între 

indivizi,grupuri, niveluri sau subcomponente organizaţionale şi organizaţii în întregul lor. 
Relaţiile interumane sunt imposibile fără actul comunicării, sub orice formă de 

manifestare a ei: comunicare verbală, empatică, nonverbală (gestică, mimică), scrisă sau 
vizuală. Comunicarea este de fapt transmiterea unor conţinuturi informaţionale de la o persoană 
la alta, adică transmiterea limbajului intern propriu în limbajul oral sau scris.  
         Ne adresăm deseori întrebarea „Cum comunicăm?” deoarece, analizând faptele din jurul 
nostru, constatăm cu amărăciune că suferim de neputinţa de a colabora, de a coopera, de a 
comunica. 

Componentele esenţiale ale comunicării (H.D. Laswell) sunt: emiţătorul, mesajul, 
canalul, receptorul şi rezultatul comunicării. Acesta din urmă este esenţial pentru judecarea 
oricărei comunicări, existând mai multe trepte de efectivitate: 

• receptarea comunicării; 
• înţelegerea mesajului; 
• acordul referitor la conţinutul comunicării; 
• acceptarea intenţiilor emiţătorului; 
• schimbarea (în cunoaştere, atitudini, comportament) produsă la receptor. 

Canalele comunicării pot fi: 
- formale 
- informale 

Comunicarea poate fi unidirecţională, atunci când emiţătorul şi receptorul au poziţii 
fixe, sau bi/multi-direcţională, atunci când emiţătorul (emiţătorii) şi receptorul (receptorii) îşi 
schimbă, succesiv, rolurile. Specialiştii în comunicare spun că mesajul trece prin patru canale: 
cuvintele (10%), tonul vocii (30%), expresia feţei, privirea, mimica (30%), expresia corpului, 
limbajul corporal (30%).  

Dar, înţelegând că fiecare dintre noi suntem diferiţi, îi putem înţelege mai bine pe cei 
din jurul nostru şi ne putem corecta propriul comportament astfel încât să putem comunica 
mai eficient cu cei cu care intrăm în contact. 
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STUDIU DE CAZ, EXEMPLE DE BUNE PRACTICI, 

ÎN CONSILIEREA ELEVILOR DIN FAMILII CU PĂRINȚI EMIGRANȚI 
 

Profesor consilier școlar: Șerban Aurelia Carmen 
    CJRAE Argeș 

serbancarmen62@yahoo.com 
 

Cazul ales spre prezentare este un caz real și prezintă experiențele de viață ale R.D în 
care am fost interesată să văd consecințele plecării părinților din străinătate  asupra dezvoltării 
fizice, psihice, sociale a copiilor rămași acasă, precum și conturarea unor modalități de 
prevenire și diminuare. 

Istoricul cazului: R.D, 17 ani, locuiește cu tatăl care consumă alcool, mama este  
plecată din țară, bunicii paterni s-au stins din viață, bunicii materni refuză implicarea în 
creșterea ei. Relația de comunicare cu mama există, însă conținutul este unul toxic, 
            Posibile consecințe: Eleva a fost diagnosticată cu sindrom depresiv. În ultima perioadă 
a refuzat să mai ia tratatementul, motivând că acesta îi face rău. 
            În activitatea de consiliere psihopedagogică s-a realizat un program de intervenție 
avănd ca scop diminuarea comportamentului indezirabil. În urma parcurgerii programului s-au 
înregistrat următoarele progrese: 
 eleva vine la școală,  
 urmează tratamentul de specialitate,  
 este încrezătoare în forțele proprii, si are o atitudine pozitivă față de sine. 

A reușit să-și găsească prieteni de vârsta ei, care o susțin și o încurajează în planurile 
de viitor. 

Concluziile și lecțiile învățate din acestcaz  susțin ideea că școala, comunitatea locală 
și microsistemul familial pot contribui la starea de bine a copiilor, mai ales în contextul în care 
acționează factori puternici cum sunt migrația economică, divorțul, relațiile conflictuale de 
cuplu. 
Ținând cont de toate aceste aspecte, îmi permit ca la final să emit câteva recomandări utile, 
astfel: 
 intervenția tuturor factorilor educaționali de la cei școlari până la cei din sfera 

instituțiilor locale și publice;  
 o mai bună implicare a familieiîn educația copiilor; 
 parteneriate utile între şcoală şi actorii locali relevanţi;  
 campanii de informare și sensibilizare a părinților/tutorilor rămașii în țară.       
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ROLUL SISTEMULUI DE VALORI ȘI AL NIVELULUI DE ASPIRAȚIE ÎN 

ORIENTAREA PENTRU CARIERĂ LA ADOLESCENȚI  
 

Nițulescu  V. Marieta, 
C.J.R.A.E.Argeș 

marieta_nitulescu@yahoo.com 
 

Se afirmă în permanență că adolescenţa este o perioadă a vieţii foarte  dificilă, în care 
copiii/tinerii  sunt foarte  stresaţi si destul de  instabili afectiv, cu atât mai mult cu cât ei  trebuie 
să facă faţă unor schimbări foarte mari  în viaţa lor, atât pe plan biologic, cât şi pe plan 
psihologic şi social. 

Principalul scop al orientării școlare și profesionale constă în faptul că ea trebuie să 
conducă la alegerea conștientă, liberă și adecvată a școlii și ulterior, a profesiei de către elevi. 
Această alegere trebuie să se facă în conformitate cu cerințele economiei și ale culturii de la un 
moment dat, precum și cu aptitudinile, înclinațiile, atitudinile, aspirațiile, interesele, și 
idealurile elevilor. 

Pentru ca elevul să poată reprezenta un  actor și un factor activ în procesul propriei 
orientări profesionale, el trebuie să fie permanent conștient de importanța actului de alegere a 
profesiunii care-i  va direcționa viața sa un anumit număr de ani, precum  și de riscurile la care 
îl expun eventualele alegeri greșite. În principal, participarea conștientă și activă a elevului în 
acest proces presupune ca acesta să cunoască criteriile unei bune alegeri profesionale și să 
opereze corect cu ele. 

Ca un paradox în prezentul nostru cotidian, foarte mulți dintre elevi,  chiar  și unii dintre 
părinți, manifestă dezinteres pentru școală. Eșecul școlar este acceptat ca un fenomen social  
cu destul de mare ușurință, iar abandonul școlar este din ce în ce mai frecvent. 
 Adolescenții,în general valorizează aspectul fizic, curajul, inteligența, politețea și 
seriozitatea. Referitor la  atitudinea față de muncă și față învățătură, și aici au apărut diferențe 
între cele două categorii de  subiecți. 
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Secțiunea A ”Psihologie și dezvoltare” 
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Sesiunea 1 ”Profesionalism în dezvoltarea personală” 
Coordonator/ Moderator: Corina Elena Radu 
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STRESUL LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 
 

Prof. Irimia Carmen 
Grădinița Specială Sfânta Elena Pitești 

carmenbacanu@yahoo.com 
 

Organizaţiile constituie o realitate atotcuprinzătoare. Se poate spune, că desprinderea 
lentă a oamenilor din animalitate este determinată de organizarea legăturilor dintre primele 
fiinţe gânditoare, capabile să realizeze prin propria lor acţiune alte obiecte decât cele existente 
în natură.  

Stresul este „o stare de tensiune, încordare şi disconfort determinată de agenţi 
afectogeni cu semnificaţie negativă, de frustrarea sau reprimarea unor stări de motivaţie, de 
dificultatea rezolvării unei probleme”. Conceptul de stres este adesea confundat în mod greşit 
cu acela de competiţie; diferenţa se manifestă în planul manifestării celor două fenomene.  
 Lucrarea se vrea a fi un studiu explorator asupra stresului la locul de muncă în sistemul 
de învăţământ.  
Studiul este structurat într-o parte teoretică, un capitol ce cuprinde metodologia cercetării şi un 
ultim capitol de concluzii şi recomanări.  
Scopul lucrării este acela de a stabili nivelul de stres la locul de muncă a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar. 

În urma analizei tuturor datelor cercetării, se impun câteva concluzii. 
1. La nivel global, ca şi pe scalele chestionarului, nu s-au evidenţiat discrepanţe majore 
între cele două grupuri evaluate, ambele categorii de subiecţi situându-se în media acceptabilă 
de stres profesional, ceea ce a dus la infirmarea ipotezei de la care am pornit iniţial.  
2. Dicrepanţe, în avantajul cadrelor didactice, au fost înregistrate pe următorii indicatori: 
• Cadrele didactice au o mai mare libertate de decizie, atât la nivel individual, cât şi la 
nivel decizional-organizaţional; 
• Cadrele didactice au o mai mare libertate de opinie în cadrul instituţiei în care 
funcţionează, comparativ cu alte categorii profesionale; 
• Un avantaj al sistemului de învăţământ îl constituie posibilitatea de a-şi planifica din 
timp şi după un model propriu activităţile instructiv- educative. 
3. Discrepanţe mari în defavoare cadrelor didactice au apărut și pe alţi indicatori.  
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ANXIETATEA LA PREȘCOLARI 

 
Gabriela Dorina Mistreanu 

C.J.R.A.E. Prahova 
mihagabiro@yahoo.com 

 
În calitate de consilier școlar am observat în ultimii ani o creștere a  frecvenței  

manifestărilor dezadaptative (plâns, refuzul de a veni la grădiniță sau de a participa la activități, 
comportamente agresive, alte manifestări anxioase etc.), atât la copiii nou-intrați în grădiniță, 
cât și la cei de la grupe mai mari. Numeroase studii au cercetat legătura dintre tulburarea de 
anxietate netratată sau simptome timpurii de intensitate sub-clinică și menținerea ei la vârsta 
adultă, cu consecinţe negative pentru sănătatea mentală, ca şi pentru adaptarea socială şi şcolară 
(ex: Bosquet & Egeland, 2006; Spence, 1998, cit. în Țincaș, 2010). Manifestările anxioase, 
temerile, comporamentele dezadaptative sunt foarte evidente, mai ales în ultima perioadă, când 
cu toții suntem martorii schimbărilor și provocărilor generate de pandemia de SARS-COV-2.  
 Lucrarea de față își propune să prezinte atât fundamentul teoretic al anxietății, cât mai 
ales exemple de activități ce pot fi realizate în cadrul ședințelor de consiliere educațională. Mai 
mult, pentru consilierii care lucrează cu preșcolarii sau copiii mici, sunt prezentate și o serie de 
sugestii în consilierea părinților acestor copii, pentru a preîntâmpina blocarea în anumite 
comportamente dezadaptative sau, mai grav, dezvoltarea unor fobii. Metodele utilizate în 
abordarea acestor tipuri de probleme implică: povești terapeutice, reflectarea, exercițiul, 
portretul chinezesc, joc de rol, drama-terapie, modelaj, colaj, exercițiul, problematizarea, 
dezbaterea în grup, studiul de caz, observația, completarea de fișe, vizionarea de filme, audiție 
povești, conversația euristică. Consilierea părinților se poate realiza fie față în față, în situații 
excepționale, fie online, cu ajutorul unor platforme de comunicare recunoscute. 
 
Cuvinte cheie: anxietate, consiliere preșcolari, consiliere parentală, intervenție educațională. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE VERBALĂ LA COPII 

 
Prof. Logoped Moraru Lucia,  

CJRAE Arges 
lucia.moraru@yahoo.com 

Prof. inv. primar Buinoiu Maria,  
Gradinita “Capu Piscului”, Arges 

 
Dezvoltarea armonioasă a copilului implică domenii de dezvoltare multiplă: cognitiv, 

psihomotric. Psihosocial, de limbaj. 
Aceste componente funcţionează în interdependenţă, afectarea unuia dintre ele 

perturbând funcţionarea celorlalte. Prin cuvinte, copilul descoperă realitatea înconjurătoare 
(persoane, obiecte, fenomene, stări) şi se înţelege pe sine, îşi înţelege nevoile şi dorinţele. 

Cuvântul uneşte, consolidează relaţii, este un vector de interese personale şi sociale 
ajută copilul să-şi exprime emoţiile, trăirile şi întrebările. Cuvântul clădeşte relaţii şi stă la baza 
comunicării umane. Omul are nevoie să se descopere, raportându-se la ceilalţi pentru a-şi crea 
propriul sistem de valori. Cuvântul îndeplineşte nevoia de interacţiune a omului, de a fi parte 
dintr-un grup în interiorul căruia să-şi dezvăluie informaţii, gânduri, emoţii şi experienţe. 

Comunicarea se face oral sau în scris. Un limbaj corect conferă siguranţă şi încredere 
în sine. Emiţătorul şi receptorul fac schimb de mesaje într-un anume context iar, cu ajutorul 
codului lingvistic, îşi transmit informaţiile necesare. 

Copilul îşi formează şi îşi dezvoltă abilităţile de comunicare atunci când are 
interlocutori, aude cuvintele şi le înţelege sensul, primeşte răspunsuri la întrebări, repetă 
cuvintele în contextul comunicării, pentru ca într-un final actul vorbirii să devină un instrument 
de autocontrol şi independenţă, de interrelaţionare socială. În cazul dificultăţilor de 
comunicare, specialistul logoped intervine prin stimulare, sprijin şi terapie. 

Comunicarea verbală dezvoltă şi alte abilităţi: atenţie, ascultare, imitare, joc, înţelegere. 
Prin comunicarea verbală copilul se integrează în mediul social, se dezvoltă şi interacţionează 
cu ceilalţi şi îşi formează personalitatea. 

Alte două tipuri de comunicare sunt comunicarea nonverbală (gesturi, expresii faciale, 
mers, postură, contact vizual)şi comunicarea paraverbală (tonul şi volumul vocii, intonaţia, 
ritmul, accentul şi viteza vorbirii). Toate cele trei tipuri de comunicare dezvoltă copilului 
abilităţi interrelaţionare şi formează identitatea acestuia ca viitor adult. 
 

  

41

mailto:lucia.moraru@yahoo.com


Conferința Națională „Dezvoltarea Personală” - 2020 
 

 
RELAȚIA DINTRE ANXIETATE, GÂNDURI AUTOMATE NEGATIVE ȘI 

OPTIMISM LA ADOLESCENȚI 
 

Prof. Deaconu Maria 
                                                             C.S.E.I “Sfânta Marina” Curtea De Argeș 

diaconudaniela05@yahoo.com 
 

 
Obiective: posibila relație existentă între anxietate, gânduri automate negative și optimism în 
cazul adolescenților. 
Ipoteze de lucru: nivelul ridicat al optimismului corelează  negativ cu anxietatea stare și 
prezenta gândurilor automate negative în cazul adolescenților și că nivelul ridicat al 
optimismului corelează negativ cu anxietatea trasătură în cadrul aceleași categorii, cercetarea 
s-a realizat pe un eșantion reprezentativ alcătuit din 60 de adolescenți cu vârste cuprinse între 
18 și 19 ani, eșantion echilibrat și din punct de vedere al apartenenței la sex, fiind 30 de subiecți 
de sex feminin și 30 de sex masculin.  

Variabilele cercetării au fost anxietatea, pentru stabilirea nivelului sau utilizând 
Inventarul de anxietate stare- Trăsătura- STAI; gândurile automate negative pentru a căror 
operaționalizare am folosit Chestionarul gândurilor automate negative și optimismul care în 
cadrul cercetării a fost operaționalizat prin Chestionarul de evaluare a optimismului OPT. 
Nivelul ridicat al optimismului corelează negativ atât cu anxietatea trasătura cât și cu anxietatea 
stare și  cu prezenta gândurilor negative în cazul adolescenților evaluați. Între optimism și 
anxietatea trăsătură am obținut un coeficient de corelație  r =  - 0,57, la un prag de semnificație 
p < 0,01, între optimism și anxietatea stare un coeficient de corelație r = - 0,57, la un prag de 
semnificație p < 0,01 și între optimism și gânduri negative un coeficient de corelație r = - 0,69, 
la un prag de semnificație p < 0,01 , ambele ipoteze de la care am pornit cerceterea fiind 
confirmate. 

Ca o concluzie, putem aprecia ca o viziune optimistă asupra vieții poate ajuta enorm 
tânărul în a face față mult mai ușor situațiilor dificile cu care se confruntă și îl poate ajuta să 
nu dezvolte tulburări precum anxietatea și implicit gânduri negative, care pot perturba 
dezvoltarea firească a acestuia. 
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CARACTERISTICI ALE AFECTIVITĂȚII DETERMINANTE ÎN STRUCTURA 

PERSONALITĂȚII DEFICIENTULUI MINTAL 
 

Prof. Deaconu Marius 
secchip@yahoo.com 

                                   Prof. Deaconu Maria 
                                         C.S.E.I “Sfânta Marina” Curtea De Argeș 

 
În lucrarea de față am inițiat cercetarea având ca scop evidențierea rolului afectivității 

asupra personalității copilului debil mintal, precum și elaborarea unei metodologii de 
cunoastere și evaluare a structurii afective a acestei categorii de copii, care să fie coerenta și 
operațională si să furnizeze o bază teoretică și practică pentru orientarea ulterioară a intervenției 
terapeutice corrective și suportive. 
Ipoteza: în cazul copiilor debili mintal, unele tulburări de comportament au drept cauză 
tulburări afective, am realizat cercetarea pe un eșantion de elevi cu vârste de la   14 până la 16 
ani și  cu un QI  cuprins între 65 si 79. 
Metode și tehnici: s-au aplicat trei probe psihologice, astfel: Testul Luscher Color, 
Chestionarul de Personalitate E.P.Q siproba “Cine sunt EU” (CSE) -M Zlate.  
Rezultate: O mare parte din tulburările de comportament ale copiilor deficienți mintal, își au 
sursa în tulburări ale afectivității și a structurilor de reactivitate emoțională dizarmonice, 
perturbante. Nu se poate remarca o relaționare directă, univocă între debilitatea mintală și 
conduita alterata. Nici nu se poate determina o linie cauzală între nivelul destructurării 
cognitive și calitatea sau cantitatea de abateri comportamentale. 
Date fiind rezultatele obținute în urma cercetării și concluziile care s-au desprins din analiza 
acestora, trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte: 
 este necesară inițierea unor programe de intervenție psihoterapeutică individualizate și 

adaptate la deficiența mintală globală, de fond, precum și asigurarea unui climat socio-
afectiv și moral menit să asigure un confort psihic crescut; 

 Sunt necesare programe de dezvoltare a limbajului, cu obiective precise, metode 
adecvate ca parte componentă a unui program complex de stimulare cognitivă, care să 
ducă la final la ameliorarea comunicării și o mai bună integrare în societate. 

 Asistența psihologică se impune atunci când există probleme ce țin de caracteristicile 
de personalitate, de prevenirea sau de rezolvarea unor situații stresante și înlăturarea 
consecințelor acestora.  
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ASPECTELE AGENṬILOR SOCIALIZATORI PRIN PRISMA ACTIVITǍṬII DE 

CONSILIERE 
 

Profesor consilier ṣcolar : Adriana – Manuela Stoian 
CJRAE – Prahova;  

CSAP - Ṣcoala Gimnazialǎ: ”Profesor Nicolae Simache“, Ploieṣti 
adrianamanuelastoian979@gmail.com 

 
 

o Surprinderea aportului pozitiv /negativ al instituṭiilor de socializare  
o Prezentarea impactului fenomenelor sociale asupra instituṭiilor de socializare  

Necesitatea acestei teme derivǎ din pledoaria pentru un puternic parteneriat familie – 
elev – ṣcoalǎ, triadǎ în care fiecare îṣi are rolul sǎu important, iar refuzul, sau imposibilitatea 
unui agent socializator de a-ṣi îndeplini rolul se rǎsfrânge asupra formǎrii elevului. Profesorul 
consilier reprezintǎ o verigǎ principalǎ deoarece intervine în foarte multe situaṭii prin 
capacitatea sa siste - 
micǎ si prin intervenṭia sa în complexitatea fenomenelor cu care se confruntǎ principalii agenṭi 
socializatori. 
Note definitorii ale familiei ca instituṭie de socializare:aspecte pozitive  (cresterea nivelui 
de trai ca o consecinta a fenomenului migraṭionist; familii care oferǎ suport echilibrat în 
dezvoltarea copilului),aspecte negative (migraṭia forṭei de muncǎ a generat apariṭia 
fenomenului de abandon al copiilor ṣi al compensaṭiei negative; funcṭia educativa a familiei  a 
fost cea mai afectata) 
Note definitorii ale ṣcolii ca instituṭie de socializare: aspecte pozitive (a contribuit la 
pregatirea viitorilor profesionisti conform standarfdelor europene; dezvoltarea parteneriatelor 
educationale cu: biserica, politia de proximitate, ong-uri in vederea contracarii fenomenelor 
negative aparute), aspecte negative (s fost marcata de reforma educationala; fenomene 
negative: bullying, comportamente de risc; creṣterea numǎrului de copiii cu cerinṭe educative 
speciale; impactul revenirii copiilor în scoala româneascǎ). 
Soluṭii: Dezvoltarea parteneriatului familie – ṣcoalǎ; Munca în echipǎ :profesor consilier - 
profesori învǎṭǎmânt primar - profesori diriginṭi; Lectorate cu pǎrinṭii; Programe de consiliere 
de prevenire ṣi combatere a comportamentelor de risc ṣi de dezvoltare a abilitǎṭilor socio-
emoṭionale; Elaborarea de studii de specialitate care sa faciliteze elaborarea de politici sociale 
ce  
faciliteazǎ respectarea drepturilor copilului ṣi dezvoltarea armonioasǎ a personalitǎṭii copilului. 
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IDENTIFYING AND SUPPORTING YOUNG PEOPLE WITH DEPRESSIVE AND 

ANXIETY SYMPTOMS IN THE CLASSROOM 
 

Andreea Arsene 
PhD Systemic Family Psychotherapist, EFTA, HCPC, PBS 

andreeaarsene@yahoo.com 
 
1. Behaviors in young people associated with depression and anxiety -  social withdrawal, 
diminish or lost of concentration, emotional or/ and shut off  expression, "short temper", 
possible weight loss, self-harm, suicidal thinking. 
 
2. Teacher's support - not being afraid to ask questions, privacy and support, the art of 
listening, the mastering of validation. 
 
3. Building a safe plan with the student, consulting with the school counselor, follow up with 
family (if has the approval). 
 
Values: keeping honest and confidential with the student, explain the safe plan rules (when 
confidentially it is not applicable anymore), consult with team  (secrecy is not useful), 
remember the validation, always consider the risk, be compassioned 
 
Handouts and practical activities to facilitate the comprehension will be provided during the 
presentation 
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ANXIETATE ȘI DEPRESIE LA PARINȚII COPIILOR CU CERINTE 

EDUCATIONALE SPECIALE                                                 

Prof. Preda Maria 
                                                                                         prof. Barbu Laura Andreea 

                                                                                        C.S.E.I “ Sfânta Marina „ Curtea de 
Argeș 

 lauraandreea_barbu@yahoo.com 

                                                         
Anxietatea este o emoție fireasca, care ne ajuta sa prevenim apariția unor situații 

amenințatoare. Astfel de ingrijorari ne pot declansa o stare de neliniște care ne motiveaza sa 
rezolvam problem ape care am anticipat-o. Facand aceste lucruri anxietatea noastra se reduce 
pentru ca am gasit o solutie acceptabila pentru pericolul la care ne-am gandit. Pe de alta parte 
exista de multe ori factori cat se poate de reali care genereaza stari de anxietate cum ar fi de 
exemplu probleme cotidiene mai mari sau mai mici, starea de sanatate a celor apropiați, 
problemele copiilor in cazul parinților și lista poate continua. 

In aceasta lucrare am dorit sa studiem anumite particularitați psihologice ale parinților 
care au un copil cu CES ( cerințe educaționale speciale ) prin evaluarea variabilelor psihologice 
ca anxietatea stare sau trasatura și depresia, comparativ cu parinții copiilor fara acest ecategorie 
de probleme. 

Astfel eșantionul supus cercetarii a fost alcatuit din 50 de subiecți, 30 de genul feminin 
și 20 de genul masculin, cu varste cuprinse intre 25 și 55 ani, din care 25 au un copil cu CES 
și restul de 25 sunt parinți ai copiilor fara deficiențe. 

Prezumțiile cu valoare de ipoteze. de la care am pornita ceasta cercetare conțin ideile 
ca:exista o diferența intre nivelul anxietații și cel al depresiei la parinții care un copil cu CES 
comparativ cu ceilalți parinți și ca parinții care au copil cu CES manifesta un nivel  mai ridicat 
de anxietate atat ca stare cat și ca trasatura, prin raportare la ceilalți parinți. 
Pentru operaționalizarea variabilelor am folosit ca instrumente Inventarul de anxietate –Stare-
Trasatura-STAI pentru anxietate și pentru depresie Inventarul Beck. 

In urma analizei și interpretarii rezultatelor obținute ambele ipoteze au fost 
confirmate,drept pentru care suntem indreptațiți s aafirmam ca parinții copiilor cu CES necesita 
la randul lor suport și sprijin de specialitate deoarece aceștia manifesta atat anxietateca stare, 
care deși pasagera este deranjanta, dar mai cu seama anxietatea trasatura, care ii descrie pe 
aceștia ca fiind neliniștiți, agitația vand o teama permanenta fara o cauza obiectiva. 
Deasemenea manifesta un nivel ridicat de depresiec omparativ cu cealalta categorie de parinți. 
Alte simptome manifestate sunt:capacitatea scazuta de concentrare, stima de sine scazuta, 
sentimente de culpabilitate, pesimism, ideație suicidara, tulburari ale somnului și apetitului, un 
nivelscazut de energie. 

Prin urmare acești parinți chiar intampina dificultați reale și din aceste considerente, 
atenția care trebuie acordata acestor cazuri trebuie sa fie semnificativa deoarece nu doar copilul 
are anumite nevoi speciale, ci și parinții acestora au nevoi, de aceea sunt necesare dezvoltarea 
unor rețele de ajutor și suport pentru aceste familii. 

Deși cerceterea a fost realizatape un numar redus de subiecți, iar rezultatele nu pot fi 
generalizate, este totuși un punt de vedere nou, diferit, de abordare a problematicii copiilor cu 
CES. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN FORMAREA STIMEI DE SINE LA COPII 
STUDIU DE SPECIALITATE 

 
                                                                                Prof. psiholog Hirică Cristina   

 CJRAE ARGEȘ 
cristinahirica@yahoo.com 

 
Motivul principal pentru care am ales să studiez această temă este contactul permanent 

pe care îl am cu copiii datorită activității pe care o desfășor în cadrul cabinetului de asistență 
psihopedagogică în două școli gimnaziale. 

Am acordat o atenție deosebită stimei de sine pentru că o consider o condiție esențială 
a reușitei î n orice plan, a stării de bine și ajută  la dezvoltarea psihică armonioasă, unul din 
scopurile principale ale activității mele profesionale. 

Obiectivul principal de la care am pornit studiul a fost analiza relației dintre stima de 
sine și tipul de familie. 

Lotul de subiecți este format din 78 de elevi cu vârsta cuprinsă între 8 și 11 ani din 
mediul rural și urban în proporții egale. Subiecții au fost împărțiți în două loturi: lotul 
experimental format din copii proveniți din familii monoparentale și lotul de control proveniți 
din familii cu doi părinți. 

Am pornit de la ipoteza că familia monoparentală induce un nivel mai scăzut al stimei 
de sine comparativ cu cei proveniți din familii tradiționale. 

Pentru a confirma sau infirma ipoteza de lucru am utilizat testul de inteligență 
emoțională, varianta pentru copii adaptat de Mihaela Rocco, după varianta pentru adulți și 
testul proiectiv de completare de fraze “ Cine sunt eu?”  

În analiza comparativă a celor două loturi am observat  diferențe mai mult decât 
semnificative. Astfel pentru grupul experimental mai mult de jumătate din subiecți au un nivel 
scăzut al stimei de sine (56,4%), și doar 5.1% au stimă de sine ridicată  Pentru grupul de control 
rezultatele indică un nivel scăzut doar la 7,7% din totalul subiecților. Stimă de sine ridicată au 
35, 9%, restul plasându-se în zona de mijloc (stimă de sine medie 56,4%). 

Toate aceste rezultate evidențiază o diferență semnificativă între copiii proveniți din 
cele două tipuri de familie. Considerăm că în ceea ce privește prima ipoteză putem spune că a 
fost confirmată: copiii proveniți din familii monoparentale au o stimă de sine mai scăzută 
comparativ cu cei proveniți din familiile tradiționale. 
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Sesiunea 2 ”Profesioniști în școală” 
Coordonator/ Moderator: Nadia Maria Pavel 

  

48



Conferința Națională „Dezvoltarea Personală” - 2020 
 

 
EFICIENȚA CADRULUI DIDACTIC DIN SINCRONIZAREA FUNDAMENTELOR 

DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CU TREBUINȚELE UMANE DE 
DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 
Larisa Sadovei dr.conf.univ. 

Decanul facultății Științe ale educației și Informatică,  
Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău 

sadovei.larisa@upsc.md 
 

Familiarizați cu caracterul obligatoriu al performanțelor în activitatea profesională, 
realizarea nevoilor de dezvoltare personală ale cadrului didactic este răspunsul la tendința 
firească de afirmare a individualității în construcția identității. Principiul didactic de plasare a 
copilului în „miezul” procesului instructiv a conturat modelul profesional de focusare pe 
nevoile subiectului, trebuințele personale ale cadrului didactic fiind ignorate, de parcă acestea 
ar scădea din eficiența procesului educational.  

În același gând cu filosoful C. Noica cu privire la fiinţa umană, „ Trebuie trecuţi întru!” 
Autorul caraterizează perfect fenomenul accentelor în anumite etape de dezvoltare societală: 
„Totul se reduce la a se muta şi a muta pe ceilalţi dintr-o prepoziţie în alta. Oamenii sunt sub, 
cu, lângă (însoţitori ai altora), pentru, înaintea, îndărătul, fără, peste (cu câte un complex de 
superioritate), faţă de şi, fireşte…” În acest sens, sincronizarea fundamentelor de dezvoltare 
profesională cu trebuințele umane de dezvoltare personală definește Strategia eficienței 
instituționale, o strategie inovatoare în „pregătirea oamenilor pentru a se adapta şi depăşi 
fenomenele şi tendinţele viitorului extrem” (M. Caluschi). Trăsăturile autentice din propria 
individualitate racordate la exigenele profesionale asigură dezvoltarea unui potential marcant 
în orice meserie, cadrul didactic fiind modelul efortului conjugat al inteligenței și atitudinii, 
definindu-i performanța în domeniu. Expert al actului de predare-învățare, observator sensibil 
al comportamentului elevilor și îndrumător persuasiv al acestora, agent-motivator, exemplu 
pozitiv pentru elevi și societate, cadrul didactic își asumă rolul de emițător al „filozofiei şi 
culturii sale, spre a pune în evidenţă vocaţia socială a instituţiei” prin discursul de 
autoreprezentare a propriei identităţi în organizația pe care o reprezintă.  
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PREZENTAREA SUPORTULUI DE CURS LA DISCIPLINA DIDACTICA 

DEZVOLTĂRII PERSONALE CL. I-IV 
 

Liliana Saranciuc-Gordea, dr.conf.univ. 
Catedra: Pedagogia Învățământului Primar 

Facultatea: Științe ale educației și Informatică,  
UPS „I. Creangă” din Chișinău 

 
Documentele de politici educaționale sprijină opțiunile stipulate la nivel de planificare, 

monitorizare, implementarea. Suportul de curs Didactica dezvoltării personale cl. I-IV este 
propus studenților la programele de Licență:Pedagogie în învățământul primar; Pedagogie în 
învățământul primar și Limba Engleză; Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie 
Preșcolară și cuprinde cinci unități de învățare raportate curriculumului disciplinei, prevăzut 
Domeniului general de studiu: Științe ale educației,  Domeniului de formare profesională: 
Învățământul primar/Formarea profesorilor, racordat la Planul-Cadru (2020 

Conținutul suportului de curs relevă actualitatea tematicii abordată în contextul politicilor 
educaționale actuale din Republica Moldova și în conformitate cu documentul normativ - 
reglator Curriculumul național pentru învățământul primar, la disciplina „Dezvoltare 
personală”(2018) axat pe prioritățile de formare a cetățenilor, orientat spre atingerea unui nivel 
înalt al calității în educație și conceput pentru a ajuta elevii să dezvolte competențele de care 
au nevoie pentru a se cunoaște, a se accepta, a duce o viață sănătoasă, independent, pentru a 
deveni cetățeni informați, activi, integri, a relaționa cu alții într-o atmosferă sigură, a fi 
responsabili în luarea deciziilor de carieră și dezvoltarea personală pe parcursul întregii vieți. 

 Conținutul suportului de curs Didactica dezvoltării personale prefigurează o abordare 
teoretico-practică ce ține de pregătirea viitorilor învățători în predarea disciplinei școlare 
„Dezvoltarea personală”, valorificând competențele specifice 6,8,10 din nota explicativă a 
profilului specialității cu referință la abordările de specialitate din cadrul proiectului „JOBS 
Moldova – Dezvoltare personală” Universitatea Pedagogică din Zurich (2020): 

- unități de învățare: subiecte tematice la modul; jurnal de reflecție personală la modul; 
bancă de informații complementare la modul; sarcini de lucru individual la modul; lecții 
practice/seminar; lecții de laborator; evaluări formative interactive; autoevaluări și evaluări 
reciproce; evaluări curente (I și II), evaluare finală. 

- bibliografie (accesată și recomandată). 
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ADAPTAREA ȘCOLARĂ 

 
Prof.psiholog  Neacșu Elena Lavinia 

CJRAE Argeș 
lucyneacsu79@yahoo.com 

 
În general,termenul de adaptare şcolară este perceput în limite restrictive şi chiar 

negativiste (din punctul de vedere al opusului problemei, respectiv inadaptarea şcolară). Cu 
alte cuvinte, studiem problema adaptării şcolare mai puţin din perspectiva aspectelor pozitive 
(ne interesează mai mult elevii care au probleme de adaptare, tinzând să neglijăm pe aceia care 
s-au adaptat cu succes la cerinţele şcolii şi, mai mult, au fost capabili şi de performanţă şcolară 
şi uitând, probabil, să-i oferim drept exemple demne de urmat). Iată, prin urmare, limitele între 
care este perceput în general fenomenul adaptării şcolare: 

• integrarea copilului într-un grup nou ; 
• acomodarea copilului de vârstă şcolară cu o disciplină de studiu nouă; 
• integrarea copilului cu C.E.S. în mediul şcolar; 
• adaptarea copilului cu dificultăţi de învăţare la cerinţele mediului şcolar. 

Familiei îi revine un rol covârşitor, în calitate de factor microsocial de bază în 
influenţarea adaptării şcolare a copilului. Dacă dascălul este considerat „al doilea părinte” al 
copilului, putem afirma că este valabilă şi vice-versa, aceea că părintele este „primul dascăl” 
al copilului, aspect asupra căruia vom reveni. 

Adaptarea depinde foarte mult de autocontrolul membrilor familiei (în speţă, al 
părinţilor) şi de modul cum aceştia gestionează relaţia cu copilul. 

Stilul parental de educaţie a copilului îl va determina pe acesta din punct de vedere 
psihic, fizic, moral şi social. Nu este dezirabil nici un stil prea autoritar în relaţia cu copilul, 
dar nici un stil prea permisiv.  

Trebuie mai mult ca oricând pus accentul şi pe educaţia şi formarea adulţilor, care de 
multe ori, chiar dorind să procedeze „ca la carte”,  dau ei înşişi dovadă de o atare formă de 
inadaptare, comiţând greşeli în educarea copiilor, pe care o lasă pe seama şcolii, a bunicilor, 
rudelor, cunoştinţelor etc. conştienţi sau nu, la un moment dat, de propria limită sau 
incompetenţă. 
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VALENȚELE PARTENERIATULUI ȘCOALĂ – FAMILIE - 

COMUNITATE  
ASUPRA DEZVOLTĂRII PERSONALE A ELEVILOR 

 
prof. Neacșu Elena-Lucreția 

lucyneacsu79@yahoo.com 
prof. Neacșu Ioan-Cristian 

Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești 
 

„De la sfârșitul anilor 1970, dezvoltarea personalității copilului este înțeleasă de 
cercetători ca rezultat al încrucișării unui ansamblu de factori, familiali, școlari, comunitari” 
(Elisabeta Stănciulescu, 2002),  astfel calitatea în educaţie și finalitatea acesteia depind în 
primul rând de gradul în care agenţii educaţionali (școala, familia, comunitatea) colaborează, 
comunică şi cooperează pentru atingerea idealului pedagogic – dezvoltarea personalității 
elevilor, adolescenților/liceenilor privită ca finalitate pedagogică de tip proiect, raportat la 
relațiile cauzale dintre actorii implicați în educație. 

Ideile pedagogilor S. Cristea, M. Ştefan, L. Cuzneţov, A. Şram despre conceptul de 
parteneriat educaţional, coroborate cu teoriile cercetătorilor Ph. Ariés, A. Roe, Ed. Shorter, I. 
Kon, I. Nicola, E. Stănciulescu, L. Cuzneţov cu privire la parteneriatul şcoală - familie -
comunitate,  conduc către analiza parteneriatului educaţional şcoală - familie - comunitate  din 
perspectiva unei forme de activitate umană, ca o atitudine şi o relaţie în câmpul infinit al 
educaţiei, reliefându-se un caracter  relaţional complex, multidimensional şi interdependent.  

Astfel, viitorul educației reprezintă o prioritate a societății contemporane mondiale, care 
poate deveni realizabil prin sprijin reciproc, depășind impasul provocat de explozia 
cunoștințelor, tehnologizării și a aspirațiilor. Util ar fi ca educația să se preocupe mai atent de 
aspectele calitative și umane ale dezvoltării personale individuale, generând capacitatea de a 
reabilita importanța educației și culturii ca și premise ale progresului social. Prin parteneriatul 
şcoală - familie - comunitate se urmăreşte să se atingă un nivel înalt de dezvoltare personală 
a elevilor, punându-se accent pe colaborarea eficientă cu familia prin implementarea unor 
politici educaționale care au la bază parteneri implicați activ spre atingerea unui scop comun 
concretizat atât în eficiența activității sociale, cât și în împlinirea socială. 
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TERAPIA PRIN ARTĂ. EDUCAȚIA ARTISTICĂ 

 
Ocu Priscila 

Universitatea din Sibiu, Facultatea de Științe Socio-umane 
priscila.ocu@gmail.com 

 
Terapia prin artă este un mod de abordare a rezilienței și a efectelor sale benefice în 

susținerea și consolidarea personalității individului. Acest tip de terapie a fost luată în 
considerare în anii ’40. De atunci, terapia prin artă a devenit o intervenție terapeutică 
consacrată, cu efecte pozitive neașteptate, pe diversele dimensiuni ale personalității.  

Această lucrare va prezenta modalitățile de terapie prin artă ca metodă de reziliența, și 
efectele psihologice în raport cu reziliența. Dacă dorim să menționăm câteva dintre problemele 
care răspund la reziliența în terapie artă, ne putem aminti: susținerea ego-ului, stimulând 
dezvoltarea / maturizarea individuală, o bună organizare mentală, capacitatea de a rezista 
stresului, îmbunătățirea imaginii de sine și încrederii de sine, etc. 

Efectele traumelor psihologice asupra indivizilor sunt foarte diferite și asta a atras 
interesul cercetătorii asupra factorilor care influențează aceste diferențe. Capacitatea de a 
depăși diverse sarcini sau evenimente dureroase sunt rezultatul unui proces natural de reziliență 
care are loc fără ajutorul unor profesioniști. 

Datorită cercetării efectuate timp de o jumătate de secol, este acum posibilă utilizarea 
strategiilor de intervenție care facilitează dezvoltarea rezilienței persoanelor cu risc de a 
dezvolta tulburări din cauza situațiilor apărute. În acest caz, vorbim de o reziliență asistată, care 
se realizează cu ajutorul specialiștilor. Reziliența asistată este dedicată unei noi abordări clinice 
și propune tehnici și programe care pot fi utilizate în multe situații, inclusiv: abuzul copiilor, 
șomajul, calamitățile naturale sau genocidul. 
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ROLUL ACTIVITĂȚII DE AUTOCUNOAȘTERE ȘI       DEZVOLTARE 

PERSONALA ÎN FACILITAREA FENOMENULUI DE ADAPTARE SCOLARA. 
 

Prof. Psih. Iordănescu Valeria 
CJRAE Argeș 

viordanescu@yahoo.com 
 

Dacă adaptarea şcolară reprezintă un deziderat major, vizat în cadrul oricărui sistem de 
învătământ, inadaptarea şcolară este un fenomen de mare amploare, cu o cauzalitate şi o 
etiologie multiplă, ce se doreşte limitat şi pe cât posibil controlat. 

Printre problemele elevilor, se numară şi dificultăţile  de adaptare la viaţa şcolară, 
fenomen de amploare, cu manifestări care variază de la o uşoară izolare, pasivitate fată de 
sarcinile scolare, până la forme grave de agresivitate, comportamente delincvente sau 
nesănătoase 

    Deşi întâlnite încă de la intrarea în şcoală, situaţiile de inadaptare pot să apară 
la orice vârstă de-a lungul perioadei petrecute de elev în şcoală, fiind însă mai frecvente la 
tranziţia de la o etapă de şcolarizare la alta (clasa I, a V-a, a VIII-a, a IX a etc.), deoarece aceste 
treceri necesită prin însăşi natura lor, o readaptare a elevului, la noi cerinţe educative, la un alt 
mod de organizare al procesului de învațare si interacțiune socială.        

 Literatura de specialitate evidentiaza diverşi factori  care pot perturba echilibrul 
dinamic elev-scoală : sociali, pedagogici, familiali, etc.  insa toti acesti factori actioneaza subtil 
sau brusc asupra stimei de sine a elevului.  
    Așadar, activitățile de autocunoaștere și dezvoltare personala desfășurate în școală, la 
fiecare nivel de vârstă, facilitează  intărirea Eului individual si implicit  creșterea  stimei de 
sine. 
 După cum putem observa, autocunoaşterea eficientă dă prilej de dezvoltare şi de 
adaptare socială. Întrebările frecvente ale adolescenţilor “cine sunt?”, “ce vreau să devin?”,” 
ce calităţi mă pun în valoare?”, “ cum mă vad ceilalţi?”, sunt însoţite de două feluri de 
răspunsuri: pozitive, favorabile echilibrului psihic al persoanei; negative, nefavorabile 
echilibrului emoțional.  
  Pentru că foarte mulţi adolescenţi au tendinţa de subapreciere, găsind mai degrabă 
“ceea nu au” sau “ceea ce nu pot”, ca profesionişti în domeniul educaţiei suntem responsabili 
să-i ajutăm să se cunoască eficient, oferindu-le ocazii de reflecţie şi analiză personală prin care 
să-şi formeze o imagine de sine pozitivă.  
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ – VARIAȚII DE ACCEPȚIUNI 

 
Zagaevschi Corina, dr.conf.univ. 

Șefă catedră Științe ale educației și Management  
Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău 

 
Problema dezvoltării personale nu este un fenomen la modă. În istoria existenței umane 

aceasta a existat dintotdeauna. În tradiția occidentală, problema dezvoltării personale a fost 
abordată de filosofii anticității greco-latine: Marcus Aurelius (121-180, e.n.), împărat roman și 
filosof; Socrate, renumit filosof antic grec, față de contemporanii săi a fost să le amintească de 
„grija care trebuie acordată propriului sufletului” (Apologie, 24 d ; 30) pentru a face mai bine. 
În tradiția orientală, Confucius (550 - 479, î. Hr.) – în lucrarea „Cugetări” (Lunyu) 
demonstrează în mod explicit faptul că dezvoltarea personală stă la originea organizării familiei 
și a statului. 

O definiție oficială a dezvoltării personale nu există. În sursele consultate am descoperit 
variate definiții, dar toate au un sens comun. Dezvoltarea personală reprezintă un ansamblu de 
gânduri/idei curente și metode care vizează îmbunătățirea cunoașterii de sine, valorizarea 
talentelor și a potențialului propriu, îmbunătățirea calității vieții, realizarea aspirațiilor și viselor 
proprii. În această ordine de idei, sinonimele pentru dezvoltarea personală sunt următoarele: 
dezvoltarea persoanei, autocunoaștere, autogestionare, autoîmplinire, căutarea fericirii. 
Dezvoltarea personală este o urmărire conștientă a unei ,,creșteri” personale prin extinderea 
conștiinței de sine, a cunoașterii și a îmbunătățirii permanente a abilităților personale. 
Importantă, în acest proces, este deschiderea la schimbare și dorința de a părăsi zona personală 
de confort. Dezvoltarea personalăeste un proces desfășurat de-a lungul vieții, aceasta depinde, 
în mare măsura, de conștientizarea și identificarea priorităților care vor conduce spre 
recunoaștere și respect.  
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PSIHOLOGIA GRUPURILOR 

CERCETARE SOCIOMETRICĂ 
 

prof. psih. Nadia Pavel & Alina Lăcătușu 
C.J.R.A.E. Argeș 

nadiapavel25@yahoo.com 
 
Obiectiv: determinarea dinamicii socioafective a unui grup de liceeni din clasa a IX-a, format 
din 27 de persoane. 
Procedura: testul sociometric elevilor din clasa a IX-a de la Colegiul Național Pedagogic 
”Carol I” din Câmpulung Muscel, în perioada 14 ianuarie - 2 februarie 2019 (16 fete și 11 
băieți).  

După aplicarea testului am codificat în mod aleator numele participanților, numerotând 
chestionarele de la 1 la 27, fiecare elev primind un număr.  

Sociomatricea alegerilor reale a evidențiat existența elevilor populari, acceptați, 
indiferenți sau marginalizați din cadrul grupului. Am întocmit sociograma pentru a surprinde 
liderii informali reali, relațiile preferențiale și nivelul de coeziune sau de scindare a grupului. 
Rezultate: evidențierea a 3 lideri informali ai grupului, diferiți de liderul formal. Există 16 
elevi cu indice pozitiv, 7 elevi cu indice negativ și 3 elevi cu indice 0. În ceea ce privește elevii 
care au primit cele mai multe respingeri, aceștia pot fi clasificați în trei categorii: 

-elevii izolați, care nu au primit nicio alegere  
-elevii respinși, care au primit un număr mediu de respingeri  
-elevii excluși, care au primit un număr de respingeri la limita superioară  
În categoria elevilor cu indice de statut preferențial negativ se regăsesc 3 fete și 4 băieți.  
Liderii informali ai grupului sunt fete. Între cei 3 lideri informali nu există relații 

reciproce. 
Din punctul de vedere al respingerilor percepute, 11 elevi nu au intuit nicio respingere 

primită. Scorul minim îi aparține lui, care a fost respins de 9 colegi, dar a numit 3 diferiți de 
aceștia. Din 143 de relații percepute, doar 16 sunt reciproce. 
Concluzii: Liderul formal nu îndeplinește și funcția socioafectivă în grup, aceasta revenindu-
le liderilor informali. Colectivul este scindat în 5 grupuri între care nu există relații de atracție. 

Din 27 de elevi, aproximativ un sfert (7) sunt izolați, respinși sau excluși, iar unul este 
total indiferent colectivului (nicio atracție, nicio respingere). 

Intervențiile ameliorative ar putea viza rearanjarea elevilor în bănci, propunerea unor 
activități de grup, atât în clasă, cât și extrașcolar. În plus, se recomandă identificarea situațiilor 
conflictuale și soluționarea lor atât prin consilieri de grup, cât și prin consilieri individuale. 
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RELAȚIA DINTRE  INTELIGENŢA  EMOŢIONALĂ  ȘI SOCIABILITATE  LA  

VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

                                                                            Prof. Psiholog,  Pătru Mihaela   
 C.J.R.A.E Argeș 

cristescumiha@yahoo.com 
 

 În  societatea  actuală, apare nevoia ca,  încă de la cele mai mici vârste, copiii să fie 
capapili să se adapteze  frecventelor schimbări şi invaziei de informaţii, să adopte decizii rapide 
şi să aplice soluţii corecte, să facă faţă anumitor provocări fără să le fie afectate imaginea, 
încrederea şi stima de sine. Dezvoltându-şi inteligenţa emoţională, copiii devin conştienţi de 
propriile emoţii pe care învaţă să le gestioneze şi în acelaşi timp învaţă să le utilizeze în mod 
productiv. Perioada de vârstă a fost aleasă deoarece acum copilul învaţă ce sunt emoţiile şi cum 
să reacţioneze faţă de ele, învaţă să relaţioneze cu sine  şi cu ceilalţi şi cum să exploreze şi să 
rezolve probleme. Procedurile statistice utilizate în prezentul studiu, au demonstrat că 
inteligenţa emoţională corelează pozitiv şi semnificativ statistic cu abilitaţi de relaţionare 
socială. Astfel, preşcolarii cu nivelul de inteligenţă emoţională mai mare  sunt mai sociabili şi 
sunt liderii informali ai grupului. Preşcolarii cu un nivel ridicat de sociabilitate  manifestă 
interes pentru autocunoaştere şi dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de sine şi  faţă de ceilalţi, 
recunosc, conştientizează şi exprimă trăirile emoţionale proprii; răspund adecvat emoţiilor 
celorlalţi,  manifestă empatie; dezvoltă abilităţii de relaţionare şi comunicare interpersonală iar 
în urma participării la programul formativ, copiii au  înregistrat progrese semnificative la 
nivelul competenţelor socio- emoţionale, care optimizează relaţiile interumane. 

Rezultatele obținute în cadrul studiului de față au evidențiat o relație semnificativă între 
inteligența emoțională și sociabilitatea copilului preşcolar explicând astfel necesitatea 
dezvoltării personale complexe prin dezvoltarea abilităţilor de relaţionare interpersonală. 
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CREATIVITATE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 
Prof.înv. primar BÎRGĂOANU CLAUDIA 

Doctorand UPS ”Ion Creangă”-Chișinău 
birgaoanuclaudia@yahoo.it 

 
             Dezvoltarea creativității abordează diverse aspecte ale personalității prin mijloace 
artistice, în scopul dezvoltării armonioase. 
             Ateliere de creatie contribuie la dezvoltarea capacității de conștientizare a propriei 
persoane aducând la suprafață emoțiile constructive, în timp ce emoțiile distructive se 
eliberează tocmai prin acțiuni de creație handmade, pictură și modelare sau chiar prin exerciții 
fizice, care au în vedere să dezvolte și să unească armonios structura psiho-fizică a individului, 
încadrându-i evoluția în legile naturii, care guvernează energiile subtile și ritmurile armonioase. 
             Atelierele de creativitate folosesc arta ca manieră de exprimare personală, în scopul 
dezvoltării abilităților de comunicare, a trăirilor și a emoțiilor care îl ajută atât pe copil cât și 
pe adult, să se descopere și să găsescă noi modalități de afirmare a propriei personalități. 
Trecând prin acest proces, emoțiile constructive se dezvoltă, în timp ce emoțiile distructive 
tind să se elibereze tocmai prin acțiuni de creație hand-made, pictură și modelare, 
restabilindu-se astfel echilibrul dintre trup, psihic și suflet. 
             Printre exercitiile folosite ca suport se află mișcarea, fantezia ghidată, metafora, jocul, 
pictura, modelajul etc.. 
Beneficiile participării la atelierele de Dezvoltare personală sunt: 

•   Dezvoltarea inteligenței emoționale 
•    Cunoașterea de sine 
•    Încredere în propriile forțe 
•    Dezvoltarea capacității de exprimare a gândurilor și a emoțiilor mai repede și mai 

usor 
•    Dezvoltarea abilitatilor motrice necesare în cadrul școlar (creșterea receptivității la 

ore)  
•    Activarea si optimizarea resurselor creative și expresive 
•    Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă: cooperare, asertivitate, încredere 
•    Dobândirea de abilități de comunicare și interacțiune eficientă 
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI – PREMISĂ 

PENTRU UN PARCURS PROFESIONAL DE SUCCES 
 

Conf. Univ. Dr. Chraif Mihaela,  
University of Bucharest 

Lungu Mihaela,  
C.J.R.A.E. - „Ion Cantacuzino” Theoretical Highschool, Pitești,  

maylla_lungu@yahoo.com;  
 

Objectives: The research, entitled Development of Life Skills in Adolescents - premises for a 
successful career, aims to provide a psycho-social perspective on the results of including 
personal development educational disciplines in the curriculum of secondary school students.  
Methods and sample: Quantitative method was used to collect the answers based on a self-
applied questionnaire in online format (google forms). Respondents were students over 17 
years old and graduates up to 21. Answers were statistically processed using SPSS-20 and 
Excel 2016. As it is a comparative – exploratory study, the analysis methods used for 
processing the data were: descriptive analysis and exploratory analysis. Data collection was 
conducted between February 10th  and June 15th, 2020. 
Results: 170 responses were retained for advanced data processing. 134 of the respondents had 
the status of student at the time of collecting data, the other 41 had the status of graduate. 
Statistically significant correlations were found between the following variables: Module 
duration and inhibition scale score (ECQ2) for all the participants and for the group of students 
separated from graduates, Module duration and mindfulness (MAAS score) for the group of 
beneficiary students and Module duration with the school and professional orientation of the 
students (p < ,050). Module duration and body self-image (BI-AAQ) for the group of non-
beneficiary students (p < ,020); 
Conclusions: The general hypothesis of the research assumed that there are significant 
differences between the professional and social results of adolescents who attended courses or 
modules of personal development and the development of life skills in adolescents and those 
who did not benefit from such training. The hypothesis was confirmed by the differences 
compared to the scores recorded on the standardized instruments by the two groups of 
participants (module beneficiaries and non-beneficiaries). 
 
Keywords: personal development, life skills, adolescence. 
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Life Coaching Malta 

Life Coach | Hypnotherapist  
www.lifecoachingmalta.com  
www.thelifecoach.xyz  
steve@lifecoachingmalta.com  
tel: +356 999 8765 2 
 
 
GladiatorTraining.biz 
Steve Farrugia 
Mind-Skills Trainer | Biz Mentor 
www.gladiatortraining.biz 
steve@gladiatortraining.biz 
tel: +356 7939 0177 
 

 

WHAT IS *PERSONAL DEVELOPMENT* - MY DEFINITION 
 

Steve Farrugia 
steve_farrugia@yahoo.com 

 
Brief Introduction  
Motivation - principles and hints 
Life Values - busting misconception and how these affect all our decisions 
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Life Coaching Malta 
Life Coach | Hypnotherapist  
www.lifecoachingmalta.com  
www.thelifecoach.xyz  
steve@lifecoachingmalta.com  
tel: +356 999 8765 2 
 
 
GladiatorTraining.biz 
Steve Farrugia 
Mind-Skills Trainer | Biz Mentor 
www.gladiatortraining.biz 
steve@gladiatortraining.biz 
tel: +356 7939 0177 
 

PRINCIPLES I'VE LEARNED FROM OTHERS AND FROM LIFE 
 

Steve Farrugia 
steve_farrugia@yahoo.com 

 
The 5 Regrets of the Dying (Bronnie Ware) 
A quote from Journey to Ixtlan - What are you waiting for to Change? 
My Life in 5 short Chapters 
The Zen koan about the overfilling cup 
How Attention energizes thoughts, creating feelings (and Life is about how we feel!) 
I do hope that 20 minutes will suffice, but then we will have to leave a few points out. 
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LEARNING BY ACTING 

 
Teacher Camelia Cioacă 

Teacher psychologist Elena-Lucreția Neacșu, 
“Alexandru Odobescu” College, Piteşti, Romania 

cameliacioaca@gmail.com 
 

"Learning by Acting" is a unique educational concept dedicated to young people. This 
type of learning is different from any other traditional method of education because it relies on 
the accumulation of knowledge through the use of dramatic art. 

Studies developed by psychologists and psychotherapists have shown that the 
involvement of theater in the education of young people is beneficial, developing the ability to 
control emotions and verbal expression. A study conducted at the Sigmund Freud Private 
University in Vienna demonstrated a number of advantages of education through dramatic art: 
memory power increases by up to 50%, attention increases by 30%, while self-esteem within 
the family and friends also follow an upward trend of up to 12%. 

Through the play with the means of theater, "Learning by acting" provides with an 
excellent opportunity: to develop the courage to act and react, to develop the freedom to think, 
to discover various solutions to the same problem, to discover one's own person and self-
respect, but also to discover respect for the other. 

On the other hand, theater is a pleasant way in which young people get involved with 
pleasure, giving them the opportunity to learn and have fun at the same time, deepening the 
knowledge acquired in English classes through theater activities and developing public 
speaking skills. 

In the long run, it is appreciated that acquiring the ability to express oneself in public 
will help students to obtain better results in the oral tests of the Baccalaureate exams or in 
higher education. Equally, this ability can be very important in mediating conflicts or resolving 
crisis situations, given the initiation and conduct of activities both in a safe and spontaneous 
environment. 
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT - A COMPONENT OF PERSONAL 

DEVELOPMENT 
 

Teacher Roxana-Gabriela Dumitrașcu  
Teacher psychologist Elena-Lucreția Neacșu, 

“Alexandru Odobescu” College, Piteşti, Romania 
roxanadumitrascu65@yahoo.com 

 
It can be said that professional development is the key to success for those who want a 

career and that the specialization and continuous accumulation of skills in a field can ensure 
the way up to the top. However, a strictly professional approach to the development matrix is 
not enough. Basically, professional development is just one component of personal 
development, a concept that encompasses the entire system of plans, targets and goals, means 
and ways of accomplishing them. 

Personal development is the foundation for everything that follows. If you focus on 
developing the core aspects of yourself first, you can actually move forward professionally 
faster and with greater ease. This is because personal development is where core habits of 
successare first formed. On the other hand, professional development is focused on improving 
the knowledge and skills that improve your potential in your work environment.  

In the current context, the acquisition of ICT skills is an achievement that translates 
from the personal to the professional field and vice versa. In order to keep up with the younger 
generation, education professionals need to continually improve their skills and more. They 
must also adapt their teaching method so that they are efficient in transmitting knowledge 
specific to the teaching field.The technology-dependent generation is much more receptive if 
the teaching is done in a format that is familiar and easily accessible to them. 

As is already known, there is a wide variety of educational resources in electronic 
format for any subject. Selecting and using these resources is a challenge due to the wide range 
of options. A methodological approach to this situation would be extremely useful, especially 
for those who want to develop both professionally and personally. 
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CULTIVATING RESILIENCE IN THE TIME OF COVID-19 PANDEMIC 

 
Psih. Diana-Mihaela Popescu 

popescudiana395@gmail.com 
 

According to the American Psychology Associations (APA) dictionary, resilience is the 
process and outcome of successfully adapting to difficult or challenging life experiences. 

Resilience is a key factor in this time of distress caused by the Covid-19 pandemic. 
People are experiencing the fear of becoming sick with the Sars-Cov-2 virus, isolation, 
uncertainty, anxiety, and exhaustion. The changes that have arisen due to the present pandemic 
have a negative impact both on the physical and psychological levels of human life. I consider 
that developing and strengthening our ability to face and overcome these adversities caused by 
the Covid-19 pandemic is essential for our mental health.  

Therefore, I developed an online personal growth group workshop for adults and 
adolescents, that concentrates on our emotions, strengths and resources for us to become 
consciously resilient, specifically in this time of need. This program is divided into five parts, 
each with its objectives, strategies and techniques. The participants will focus on the range of 
emotions they have been experiencing since the start of the pandemic, they will learn strategies 
for cultivating a realistic and optimistic view of the present to properly cope with the challenges 
of this hard period, and will identify their personal coping style in the face of constant change 
in order to see this change as a chance to grow. 

Among the methods and techniques that will be used during this workshop, we will 
find: drawings made by the participants, the journal of emotions, the “stable person” technique, 
learning the diaphragmatic breathing to induce relaxation with the help of the "breath ball" 
application, the "Coping with Stress" worksheet etc. 

At the end of the program, participants will share their experiences with the exercises, 
their opinion on the information they received and to what extent this program helped them 
gain self-confidence and a solid foundation for cultivating resilience in their everyday life. 
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RESOLUTION STYLES, METHODS AND TECHNIQUES 
 

Haci Ismail Kiliç 
                                                                              Yunus Emre İlkokulu – Türkiye 

                                                                                       Atena Luminița Ilie  
                                                                                    Școala Gimnazială Petrești 

                                                                                                   Jud. Dâmbovița 
ilieatenaluminita@yahoo.com 

 
           Although managers spend over 20 percent of their time in conflict management, 
organization theorists have provided very few guidelines to help them do  This chapter attempts 
to provide some guidelines so that organizational members can use the styles of handling 
interpersonal conflict, such as integrating, obliging, dominating, avoiding, and compromising, 
with their superiors, subordinates, and peers ethically and effectively. It has been argued in this 
chapter that, in general, each style of handling interpersonal conflict is appropriate if it is used 
to attain an organization’s proper end.  

A determination of whether conflict management styles are ethical or unethical is a 
complex matter, depending on several factors, including the motives of those who employ 
them, the situation, and the extent to which the proper ends of the organization are served.  

          The study on moral development reviewed earlier showed that the three stages of moral 
development are associated with four styles of handling conflict: integrating, dominating, 
avoiding, and compromising. The highest stage is associated with the use of the integrating 
style, the moderate stage is associated with the compromising style, and the lowest stage is 
associated with dominating and avoiding styles. Implications of this study are that people who 
are high on moral development should be recruited for an organization, and its existing 
employees who are low on moral development may be trained to improve their stages of moral 
development. 
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STUDY ON PERSONAL DEVELOPMENT, BY RESOLVING CONFLICTS 

 
                                                                                        Serkan Mustafa Akyol 
                                                                Mehmet Akif Ersoy Ilkokulu - Turcia 
                                                                           Atena Ilie, Școala  Gimnazială   

                                                                Petrești, Județul Dâmbovița  
ilieatenaluminita@yahoo.com 

                      
 

                Kurt Lewin (1948) defined conflict as a situation in which opposing and 
simultaneously occurring forces of about equal strength occur in a person. The three types of 
this conflict are approach–approach conflict, approach–avoidance conflict, and avoidance–
avoidance conflict. Perceived incompatibilities or incongruencies frequently occur when an 
organizational participant is required to perform a role or task that does not match his or her 
expertise, interests, goals, and values.  
                  Role conflict occurs when the focal person is expected to perform incompatible or 
inconsistent role expectations communicated by his or her role senders. Kahn et al. (1994) 
identified four types of role conflict—intrasender, intersender, interrole, and intrarole conflicts. 
Role overload is a complex form of conflict that combines aspects of intersender and intrarole 
conflict. Two types of role overload are quantitative and qualitative. Kahn et al. presented role 
conflict through a series of events or a role episode.  The consequences of role conflict include 
job dissatisfaction, lack of job involvement, lower organizational commitment, tension and 
anxiety, propensity to leave organizations, lack of confidence in the organization, and inability 
to influence decision making.  
                  The management of intrapersonal conflict involves diagnosis and intervention. The 
diagnosis should essentially indicate whether there is too much intrapersonal 116 Managing 
Conflict in Organizations conflict in an organization and whether its effects on individual 
effectiveness are dysfunctional. The sources of intrapersonal conflict are misassignment and 
goal incongruence, inappropriate demand on capacity, organization structure, supervisory 
style, position, and personality. These sources may be altered to reduce or generate conflict. 
Intervention is needed when the effect of intrapersonal conflict on organizational participants 
becomes dysfunctional. Two major intervention techniques, such as role analysis and job 
design, are available for the management of intrapersonal conflict.  
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Coordonator/ Moderator: Cristina Ipate -Toma  
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ LA CLASELE PRIMARE 

 
Prof. consilier școlar, Cristina Ipate-Toma 

Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, CJRAE Argeș 
cristina_toma75@yahoo.com 

 
Dezvoltarea personală este un proces care durează întreaga viață. Începe în familie, 

continuă apoi în școală prin parcurgerea conținuturilor din programele școlare de dezvoltare 
personală, educație civică, consiliere și dezvoltae personală și prin disponibilitatea cadrelor 
didactice, a consilierilor școlari etc. de a contribui la dezvoltarea personală a elevilor.  

Domenii în care dezvoltarea personală joacă un rol important sunt viața personală, 
domeniul academic și viata profesională. 

Dinn 2013, planul cadru pentru învățământ primar cuprinde disciplina Dezvoltare 
personală la clasele pregătitoare, I, a II-a.  

Conform programei şcolare pentru disciplina Dezvoltare personală, activităţile de 
învăţare au ca scop dezvoltarea capacităţii elevului de autocunoaştere şi de a-şi exprima într-o 
manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi 
comunicare.  

De abilitatea cadrului didactic de a folosi strategiile didactice potrivite depinde reușita 
în activitățile de dezvoltare personală. Aceste strategii trebuie să stimuleze flexibilitatea 
cognitivă și creativitatea elevilor. Rolul cadrului didactic este de a organiza şi oferi oportunităţi 
de joc şi învăţare care să-i permită elevului să-şi descopere şi să experimenteze propriile 
abilităţi şi atitudini, facilitând transferul acestora în viaţa reală. 

La clasa a II-a, este prevăzut manual pentru acestă disciplină. Un exemplu pentru 
atingerea competențelor programei este manualul de Dezvoltare personală pentru clasa a II-a 
de la editura Ars Libri. Acesta poate fi utilizat cu succes și în Cabinetele de consiliere și 
asistență psihopedagogică.  

Manualul este conceput pe unități de învățare denumite sugestiv și atractiv pentru elevi, 
iar conținuturile sunt prezentate sub forma unor titluri de lecții formulate la persoana I, adecvat 
nivelului de vârstă.  
 Jocurile, activitățile de echipă și de la rubrica Portofoliu, dezbaterile, invitația de a-și 
exprima părerea și exercițiile propuse în manual îi încurajează pe elevi să manifeste iniţiativă, 
să adreseze întrebări, să aibă intervenţii argumentate, să reflecteze asupra temelor puse în 
discuţie, să exprime emoţii. Accentul este pus pe valorificarea experienţelor elevilor, pe 
câștigarea autonomiei învățării, pe exprimarea gândurilor și sentimentelor, spontaneității și 
creativității elevilor. 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI SOCIO-EMOŢIONALE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

 
Prof. înv. preșc. Bontea Ionela Lorena 

G.P.P. ”Academia piticilor”, Curtea de Argeș 
lorenabontea@yahoo.com 

 
De-a lungul timpului oamenii de ştiinţă au observat că principalul predictor care asigură 

adaptarea la viaţa adultă nu sunt notele şcolare sau un potenţial cognitiv ridicat, ci abilitatea 
copiilor de a stabili relaţii cu cei din jur. Aceste observaţii contravin credinţei majorităţii că un 
copil „deştept” va reuşi în viaţă. Prietenii sunt resurse emoţionale pentru petrecerea într-un mod 
plăcut a timpului liber. Cercetătorii arată că perioada în care o persoană râde, zâmbeşte, 
vorbeşte cu cei din jur este mult mai mare între prieteni decât între persoane care se cunosc mai 
puţin. În aceste momente de relaxare se descarcă în organism anumite substanţe chimice 
„endorfine” care întăresc sistemul imunitar. De asemenea, prietenii reprezintă o resursă tampon 
faţă de efectele negative ale unor evenimente precum conflicte în familie, divorț, probleme 
scolare. În aceste situaţii, copiii se distanţează puțin de familie şi apelează la prieteni pentru a 
obţine suportul emoţional necesar. Astfel, ei sunt o resursă de învăţare în situaţii pe care un 
copil nu ştie cum să le rezolve. Copiii pot imita comportamentul prietenului atunci când el nu 
ştie ce să facă sau pot cere în mod direct ajutorul (ex. Cum să construiesc castelul?).  

Studiile arată că schimbul de informaţii şi deprinderi se face mult mai eficient între 
prieteni decât între copiii care nu se cunosc, deoarece au mult mai multă încredere unul în 
celalalt şi se simt mai puţin vulnerabili atunci când îşi exprimă dificultăţile într-un domeniu. 
Deoarece abilităţile emoţionale şi sociale au un rol atât de important în viaţa noastră, părinţii 
şi celelalte persoane implicate în educarea copiilor trebuie să fie informaţi despre problematica 
diferenţelor de gen şi despre necesitatea valorificării sau compensării acestor diferente în 
perioada preşcolară, perioadă care este optimă din punctul de vedere al achizitiilor socio-
emoţionale.  
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FORMAREA IMAGINII DE SINE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 
Prof. înv. primar Ceapă Irina Mihaela 

Șc. Gim. ,,Marin Preda”, Pitești 
irina_mihaela.stanescu@yahoo.com 

 
Considerată în mod subiectiv şi nu fizic (imaginea din oglindă), imaginea de sine se 

referă la reprezentarea şi evaluarea pe care individual şi le face despre el însuşi, în diferite etape 
ale dezvoltării sale şi în diferite etape în care el se află.  

Imaginea de sine este expresia concretizată a modului în care se vede o persoană sau se 
reprezintă pe sine. Imaginea de sine se referă la perspectiva individuală asupra propriei 
persoane. 

Formarea imaginii de sine constă în primul rând într-o construcție subiectivă si implică 
trei aspecte: 
- importanţa părerii celorlalți în construcţia acesteia; 
- elementele pe baza cărora se realizează percepția celorlalți; 
- măsura în care conduita și motivaţia influentează crearea imaginii de sine. 
 Imaginea de sine ne influentează comportamentele, de aceea este important să ne 
percepem cât mai corect, să dezvoltam convingeri realiste despre noi înșine.  
 În strânsă legătură cu imaginea de sine se formează stima de sine. Acesta  reprezintă 
modul în care ne evaluăm pe noi însine în raport cu propriile aşteptari si cu ceilalţi şi este direct 
proportională cu conştientizarea valorii noastre. Fiecare fiinţă umană este unică si are o valoare 
care merită să fie respectată. Valoarea unei fiinţe umane este dată de suma comportamentelor, 
acţiunilor si potenţialităţilor sale trecute, prezente si viitoare. Capacitatea fiinţei umane de a se 
proiecta în viitor, de a-si conştientiza, dori si anticipa devenirea prin raportarea la experienţele 
şi succesele anterioare si credinţa despre propria eficacitate contribuie la întărirea stimei de 
sine. 
 Stima de sine devine o trăsătură de personalitate în raport cu valoarea pe care un individ 
o atribuie persoanei sale. Este rezultatul comparaţiei pe care o efectuează subiectul între el 
însuşi şi alţi indivizi semnificativi pentru el. 
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METAMORFOZA   PEDAGOGIEI   PRIN   RITUALUL   JOCULUI 

Drăguț Florentina 
Școala Gimnazială Nr.1 Micești 

flory_dragut@yahoo.com 
 

Constanta învățăturii care există în procesul complex al pedagogiei este 
tridimensională: predare-învățare-evaluare. 

În existența și în dezvoltarea sa un elev deprinde utilizarea limbii române corect, 
adecvat și eficient prin metode deverse  . Multitudinea de concepte ce trebuie  metamorfozate  
de  la  teoretizare  la  practică,  pe  baza  celor  două  axe  principale  – cea normativă și cea 
funcțională - se raportează la numai patru ore de curs în trunchiul comun  săptămânal și cel 
mult o oră opțional.  

Jocul este o modalitate de învățare și transfigurare a realității obiective, este o relaxare 
activă pentru clarificarea unor posibile confuzii ce pot apărea . 

Rolul de moderator și de coordonator este, în general,  al profesorului, acesta poate 
aborda transdisciplinar conținuturile disciplinel Limbii și literaturii   române. Ludicul are o 
funcție mitică și ritualică în evoluția umană.  

Pentru  elevii  care ,  modalităţile  de  adaptare  a conţinuturilor  şi  mijloacele  moderne  
de  învățare  sunt un  aliat  important,  iar  pentru  profesori reprezintă calea de a ajunge la 
inima și mintea tinerilor, demonstrând astfel flexibilitate și dorință de modernizare a 
demersului instructiv-educativ. 
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VÂRSTA PREŞCOLARĂ 
 

Prof. înv. preşc Căciulă Luminița, 
 Prof. Psiholog. Mitroi Luminița 

luminita_marinela76@yahoo.com 
Școala Gimnazială Nr. 1 Micești 

 
Educaţia socio-emoţională  la vârsta preșcolară face referire la dobândirea abilităţilor 

emoţionale (de a înţelege, a exprima şi a-şi regla emoţiile) şi a celor sociale, precum cele de 
iniţierea şi menţinerea unei relaţii şi integrarea într-un grup (social, profesional, comunitar 
etc.).  
Am încercat sa aducem în discuție conţinutul educaţiei socio-emoţionale- parte integrantă a 
conţinutului învăţământului preşcolar și importanţa educaţiei socio-emoţionale la vârsta 
preşcolară. Este  necesar  să  înțelegem  caracteristicile  individuale  ale  fiecărui  copil, să-i  
acceptăm  și  să-i  iubim pe  fiecare, să-i înțelegem  cu  blândețe  și  dragoste  și să-i modelăm 
în  așa  fel  încât  să  le  dezvoltăm  adevăratele  aptitudini.  

Grădinița este capabilă, prin intermediul educatoarelor și psihologului, să respecte 
interesele spontane ale copilului si modurile sale firești de învățare. Poate respecta entuziasmul 
pentru activitățile fizice, pentru proiecte creative, pentru arte și joc și trebuie să-i dea 
preșcolarului ocazia de a învăța prin aceste activități. 

Toate persoanele implicate în educarea copiilor trebuie să atribuie un rol foarte 
important abilităților emoționale și sociale, mai ales în perioada preșcolară pentru că, acum, se 
produc schimbări importante în viața afectivă a copilului; preșcolarul este însoțit permanent, în 
toate manifestările lui, de emoții și sentimente, indiferent de activitatea desfășurată. 

Pornind de la premisa că inteligența socio-emoțională constituie liantul între persoană 
și mediul din care face parte, unul dintre obiectivele grădiniței, phihologului și al familiei ar 
trebui să fie educarea preșcolarilor în acest sens, deoarece are o influență majoră asupra 
formării și modelării personalității copilului. 

Rezultatele obținute în cadrul educației socio-emoționale nu coincid în totalitate cu 
rezultatele obținute în procesul de educație, dar au influență asupra rezultatelor academic. 
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Profesor Irina Puiu,  
                                                                                          G.P.P. ,,O Lume Minunată” Curtea de Argeș 

irinapuyu@yahoo.com 
 

             Grădinița îi ajută pe copii să experimenteze tot felul de activități pe care nu le-au făcut 
niciodată sau au vrut să le facă, dar nu au avut niciodată posibilitatea. Aici, copiii devin 
conștienți de ce sunt capabili prin: sărituri, rostogoliri, exersarea abilităților de motricitate fină, 
joc de rol și contact cu cărțile. De fapt, începem să privim cărțile și să ne dezvoltăm pasiunea 
pentru cărți de la o vârstă fragedă.Emoțiile și comportamentul sunt un subiect destul de 
provocator la această vârstă, dar de aceea ne jucăm și citim povești împreună. Ne uităm la 
personajele de poveste și descoperim că au emoții similare cu ale noastre, cum ar fi: fericire, 
tristețe, furie sau frica. Mai mult, învățăm experimentând că este absolut firesc să exprimăm 
modul în care ne simțim, atâta timp cât acesta nu le face rău altora. Aflăm despre reguli, 
modalități de a le urma, dar și de a le încălca, pentru că, după cum știți, la doi și trei ani, este 
destul de amuzant și util să testezi regulile pentru a-ți exprima independență. 
         Se știe că relaționarea îi ajută pe copii să progreseze în toate domeniile de dezvoltare. 
         Este foarte important să lăsați copiii să socializeze cu alți copii de vârstă similară pentru 
o perioadă îndelungată, pentru a crea un mediu în care aceștia să petreacă timp departe de 
părinți, să dezvolte folosirea abilităților motorii fine, cât și grosiere, utilizarea și perfecționarea 
limbajului, precum și construirea de relații pozitive cu încredere.Copiii se nasc cu 
comportamente sau temperamente diferite, de aceea, educatoarei îi revine sarcina să respecte 
particularităţile de vârstă şi individuale în abordarea actului de învăţare care se desfăşoară într-
un spaţiu de învăţare călduros, prietenos, atractiv.  
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DEZVOLTAREASOCIO-EMOȚIONALĂ ACOPIILOR PREȘCOLARI 
 

Prof.Înv.preșc. GheorgheElena -Alina 
G.P.P. Aripi Deschise Pitești 

alinag_1800@yahoo.com 
 
Dezvoltarea emoţională a copilului vizează 
capacitatea copiilor de a percepe şi exprima emoţiile 
de a înţelege şi dea răspunde emoţiilor celorlalţi 
dezvoltarea conceptului de sine , a percepţiei şi imaginii de sine: trăsături,capacităţi, motivaţii, 
dorinţe, nevoi, preferinţe, roluri sociale. 

Cum își dezvoltă copiii abilitățile emoționale? 
Adulţii (părinţii,educatorii) sunt cei care contribuie la dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale ale copiilor prin treimodalităţi: 
1.Reacțiile adulților la emoțiile exprimate de copii  

Modul în care adulții reacționează la exprimarea emoțională a copiilor lor  determină 
exprimarea sau inhibarea emoțiilor viitoare aleacestora. 

2.Exprimarea propriilor emoţii de către adulţi 
Expresivitatea emoţională a adulţilor devine un model pentru copii, în ceea ce priveşte 

exprimarea emoţională. 
3.Discuţiile despre emoţii: 
Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite şi discuţiile cu părinţii, ajută copiii în 

înţelegerea situaţiilor emoţionale şi în reacţionarea adecvată în astfel de situaţii. 
De unde începem atunci când dorim să îmbunătăţim abilităţile emoţionale ale 

copiilor? 
În acest sens, putem căuta răspunsuri pentru următoarele întrebări: 

Cum se comportă copilul? Se separă de părinţi fără dificultate? Se agaţă în mod excesiv de 
adulţi? Îşi apară drepturile? Manifestă entuziasm atunci când face lucruri plăcute pentru el? Îi 
lasă pe ceilalţi să îl liniştească atunci când trece prin momente stresante? Mănâncă, doarme 
fără probleme atunci când e departe de casă? Se adaptează uşor la modificările bruşte 
dinmediu? Îşi exprimă furia mai degrabă în cuvinte decât în acţiuni.IMPORTANŢA 
EXPRIMĂRII ADECVATE A EMOŢIILOR 

Exprimarea adecvată a emoţiilor este foarte importantă încadrul interacţiunilor 
sociale, deoarece contribuie la menţinerealor. 

Exprimarea neadecvată de către copii a emoţiilor negative (ex. furie, frică, tristeţe), 
prin agresivitate fizică sau verbală, determină apariţia unui comportament de izolare a 
acestora. 

Abilităţile de a înţelege emoţiile proprii şi ale celorlalţi şi de a le exprimasunt 
esenţialepentru stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi
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POLITEȚEA – O PERSPECTIVĂ A PSIHOLOGIEI DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 
Prof. Pătrașcu Mihaela-Elena 

Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, Argeș 
elenamihaita@yahoo.com 

 
În toate vremurile oamenii au năzuit spre ameliorarea condiţiei lor. Societatea trăieşte 

în noi, dar şi prin noi. Economia, politica, cultura, ştiinţa, literatura, arta, învăţământul, familia 
se judecă nu numai în perspectiva istorică şi socială, ci şi prin prisma vieţii cotidiene a 
oamenilor, cu toate problemele lor intime, personale, materiale ce le marchează conştiinţa, 
caracterul şi comportamentul.  

În mod frecvent se foloseşte termenul de politeţe, ce ar trebui să cuprindă majoritatea 
regulilor simple de comportament în societate. Am putea numi politeţea drept "permanenta 
atenţie acordată celor din jur”, "arta de a fi plăcut celor din jur” sau "respectarea demnităţii 
tuturor, începând şi terminând cu a ta însuţi”. Nu se poate trăi în societate fără politeţe. Esenţa 
politeţii constă în grija pe care trebuie să o avem, prin spusele şi faptele noastre, faţă de oamenii 
din jur. Politeţea, "moneda de schimb” a relaţiilor zilnice în toate împrejurările, platforma 
comună de înţelegere şi bunăvoinţă, implică: omenie, simţul dreptăţii, simţul frumosului, tact, 
bun-simţ, decenţa. 

Politeţea reprezintă, de fapt, o formă avansată a "bunei-cuviinţe” şi una de bază a 
"etichetei”. Respectarea legilor statului este obligatorie, a legilor bunei-cuviinţe este voluntară, 
dar "ceea ce nu opreşte legea opreşte buna cuviinţa” (Seneca). Bunul-simţ presupune 
respectarea personalităţii şi muncii altuia, respectul pentru om şi omenia lui, pentru adevăr, 
modestie, discreţie, corectitudine şi îngăduinţa, disciplina liber consimţita. Buna-cuviinţa are 
o semnificaţie apropiată de politeţe; este însă o politeţe spontană, nedeliberată, ce decurge din 
înţelepciunea poporului, din omenie. Ea reprezintă elementul de bază în comportament, este 
un reflex al fondului moral-uman, o "ştiinţa a purtării”. 

Politeţea este deci şi o atitudine. Omul politicos nu poate rămâne indiferent la ceea ce 
se întâmplă în jurul său. Atitudinea colectivă este cea mai convingătoare; căutaţi atmosfera de 
înţelegere, de civilitate, de solidaritate cu cei corecţi.  
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DEZVOLTAREA SOCIO-EMOTIONALĂ A PREȘCOLARILOR 

 

Prof.Inv.Presc.Lintescu Mihaela  
G.P.P Aripi Deschise Pitesti 

lintescu.mihaela@yahoo.com 
 

Dezvoltarea socială şi emoţională 
Calitatea acestor interactiuni stimuleaza dezvoltarea socio-emotionala adecvata a 

copiilor. Ambele dimensiuni se completeaza reciproc si sunt interdependente. Interactiunile 
sociale reusite fac posibila dezvoltarea unei imagini de sine pozitiva si a autocontrolului.  

Importanta exprimarii adecvate a emotiilor 
-Exprimarea adecvata a emotiilor este foarte importanta in cadrul interactiunilor sociale, 
deoarece contribuie la mentinerea lor. 
-Exprimarea neadecvata de catre copii a emotiilor negative (furie,frica,tristete), prin 
agresivitate fizica sau verbala, determina aparitia unui comportament de izolare a acestora. 

Competentele emotionale se dezvolta in mare masura prin practicile de socializare 
utilizate de catre parinti si educatoare (discutii despre emotii, atitudinea fata de 
confllicte,exprimarea/inhibarea manifestarilor emotionale). 

Mai mult,competentele emotionale influenteaza dezvoltarea competentelor sociale, 
deoarece in lipsa acestora nu s-ar putea vorbi de initierea si mentinerea relatiilor cu ceilalti. 
Interactiunile cu copiii de varsta apropiata: 
- Copilul ar trebui sa fie capabil sa stabileasca relatii positive si de respect cu copiii de aceea si 
varsta sau de varsta apropiata. 
-Copilul ar trebui sa poata manifesta empatie fata de copiii cu care interactioneaza. 
Interactiuni cu adultii: 
-Copilul ar trebui sa stabileasca relatii positive cu adultii, 
-Copilul ar trebui sa fie capabil sa manifeste in credere si respect in comunicarea cu adultii din 
anturajul sau. 

Strategii de dezvoltare a competentelor socio-emotionalein relatia educator-copil-
parinte 
-Obtineti informatii despre activitatile preferate si preocuparile copilului ; 
-Ascultati ceea ce spun copiii si incurajati-i sa vorbeasca despre ei insisi; 
-Transmiteti mesaje verbale si non-verbale consistente; 
-Participati la jocurile copiilor; 
-Oferiti copiilor libertatea de a alege jocurile si descrieti actiunilelor; 
-Organizati diferite sectoare de joc si puneti copilor la dispozitie cat mai multe jucarii. 
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Sesiunea 2 ”Didactic” 
Coordonator/ Moderator: Elena Luiza Ratea  
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FENOMENUL BULLYING 
METODE DE COMBATERE ŞI PREVENIRE 

 
Prof. psih. Andreea Rucsanda,  

CJRAE Argeș 
andrapsi@yahoo.com 

 
Fenomenul Bullying  - caracterizare 

În limba română – bullying înseamnă comportament ostil/de excludere şi de luare 
în derâdere a cuiva, de umilire. Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de 
cunoştinţe sau de către colegii care îl strigă într-un anumme fel (făcând referire la aspectul 
fizic sau probleme de ordin medical/familial).  

Cea mai caracteristică trăsătură a bullying-ului este relația de putere asimetrică, 
dezechilibrată și repetată dintre cei care agresează și cei care sunt agresați.  

Bullyingul îmbracă trei forme:  fizic; verbal; emoțional/psihologic 
O forma particulară de bullying este bullyingul cibernetic sau ciberbullyingul.  

Metode de prevenire a bullyingului: 
1. Transformarea adversarilor în prieteni 

Cea mai eficienţă metodă pentru a combate şi preveni fenomenul bullying este 
„Regula de Aur”. Această regulă înseamnă „să-i tratezi pe ceilalţi aşa cum vrei tu să fi 
tratat”. 

2. Lecţii de viaţă prin jocuri, activităţi şi discuţii 
Un principiu pe care elevii trebuie să-l învețe este acesta: cei din jur sunt liberi să-

mi adreseze orice fel de cuvinte doresc, eu sunt liber să nu reacționez în același fel. 
Activitatea 1-  Poreclele - timp de o săptămână elevii își pot adresa porecle unii 

altora, însă regula este: nimeni nu are voie să se supere. 
Activitatea 2 - Răspunsul paradoxal –  Această tehnică învaţă copilul cum să-şi 

schimbe modul în care vede sau înţelege cuvintele pe care celălalt le spune la adresa sa. 
Astfel, el poate să schimbe cuvintele pe care le folosește agresorul în complimente. 

Activitatea 3 – Complimentul –  Răspunsul cu un compliment este un alt tip de 
reacţie care descurajează agresiunea.  

Concluzii 
Metode non-formale de educare anti-bullying, cum ar fi jocurile de rol, prin care 

copiii să înțeleagă postura în care se expune fiecare parte a acțiunii de bullying și să 
conștientizeze consecințele grave pe care neglijarea le poate avea, ar duce la schimbarea 
mentalității de la o vârstă cât mai fragedă ce ar avea ca o consecinţă pozitivă eliminarea 
bullyingului. 
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ INTEGRATĂ ÎN ACTULUI EDUCAȚIONAL 
 

Florentina Ionescu (Ciulei) 
Universitatea Valahia din Târgoviste, Romania, ciuleiflorentina81@gmail.com 

Atena Luminița Ilie 
Universitatea Valahia din Târgoviste, Romania, ilieateanluminita@yahoo.com 

 

             Pentru a performa în societatea secolului al XXI-lea, elevul de astăzi trebuie să 
manifeste, ca rezultat al parcurgerii experiențelor de învățare din organizația școlară, 
comportamente și atitudini specifice unui set complex de abilități de adaptare la schimbările 
rapide de pe piața muncii, la diversitatea și bogăția ofertelor din diferite domenii de interes. 
Aceste abilități se referă la autocunoaștere, capacitatea de a lua decizii pentru un stil de viață 
sănătos și o conviețuire armonioasă. Lucrarea de fată îşi propune sǎ surprindǎ maniera în care 
sunt percepute și dezvoltate abilitățile din sfera dezvoltării personale de către elevii din ciclu 
gimnazial, precum și să expună problematica integrării dezvoltării personale în educația actuală 
a elevilor, implementarea acesteia constituind un proces complex situat între oportunități și 
constrângeri, bazat cu prioritate pe articularea intervențiilor tuturor actorilor implicați. 
Metodologia a constat în analiza riguroasă a literaturii de specialitate și cercetarea empirică, 
focus-grupul urmat de anchetă pe bază de chestionar,  principalele concluzii rezultate din studiu 
referindu-se la gradul redus de înțelegere de către elevi a rolului activităților de dezvoltare 
personală în școală, dar și la absența unei culturi școlare pentru proiectarea și implementarea 
colaborativă a activităților de dezvoltare personală în organizația școlară. 
 
Cuvinte cheie: organizație școlară, dezvoltare personală, abilități. 
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FORMAREA ABILITĂŢILOR DE LECTURĂ ALE ELEVILOR, DE LA 
ETAPA PREŞCOLARĂ LA LICEU 

 
Crăciun Maria 

Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” 
maria.craciunm@yahoo.com 

 
Lectura cărţilor devine în zilele noastre o activitate la îndemâna tuturor şi, după cum 

cerinţele societăţii o impun, ea trebuie să se constituie ca o activitate cotidianã fundamentală, 
deoarece contribuie la îmbogăţirea vieţii fiecăruia dintre noi. Dar, pentru ca apropierea de carte 
să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi să constituie o necesitate dorită şi trăită, ea 
trebuie cultivată din primii ani ai copilăriei, prin preocuparea  părinţilor de a-i obişnui pe cei 
mici cu farmecul lecturii basmelor şi al poveştilor. 

Prin urmare, familia reprezintã primul mediu de viaţă, social şi cultural al copilului 
şi, prin valorile pe care le transmite, pune bazele dezvoltării sale intelectuale, morale şi estetice. 

Dezvoltarea abilităţilor pentru lectură se realizeazã prin acţionarea asupra raportului 
dintre obiect şi necesitate, asfel încât obiectul – cartea – să răspundă unei necesităţi intelectuale 
şi afective a copilului.  

Odată cu învăţarea scris-cititului, cartea devine un bun accesibil copilului. Efortului 
stimulativ pentru lectură pe care-l cultivă părinţii, i se adaugă efortul sistematic al şcolii.  

Lectura devine astfel calea directã şi sigurã pentru însuşirea formelor şi nuanţelor 
gândirii, ca şi pentru exprimarea cu claritate şi precizie a ideilor proprii. La vârsta primei 
şcolarităţi, părintele va urmări lecturile recomandate de învăţător. Lectura fãcută de părinte, 
discutarea cărţilor citite, biblioteca personală, constituie primii paşi prin care familia cultivă 
plăcerea şi formează abilităţile pentru lectură ale copilului. 

În anii de liceu elevii dobândesc cunoştinţele care pun bazele culturii către care se 
concentrează număr însemnat de tineri. Cultura generală nu se asigurã prin simpla memorare a 
conţinutului manualelor şcolare sau răsfoirea fugară a lecturilor de pe internet. 

În mediul rural, majoritatea elevilor se mulţumesc doar cu învăţământul obligatoriu. 
Mulţi dintre ei vin la scoalã pentru beneficiul financiar al alocaţiei. In astfel de şcoli, acţiunea 
de stimulare, îndrumare şi control a lecturii reprezintã pentru elevi o mare provocare.  
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PRACTICI EDUCAȚIONALE MODERNE – METODA PROIECTULUI 
 

Prof. Ileana SAFTA 
Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”, Pitești 

ileana1975@yahoo.com 
 

Metoda învățării prin proiect vizează modernizarea și optimizarea procesului 
educațional prin dezvoltarea de competențe în acord cu necesitățile concrete de formare ale 
elevilor și cu direcțiile în care se configurează piata muncii și conceptul de formare continuă.  

La baza acestei metode se află nucleul de competențe cheie care definesc demersul 
educațional al secolului XXI: competențele de învățare și inovare, creativitatea, autonomia, 
gândirea critică și rezolvarea de probleme, comunicarea și colaborarea, creativitatea, abilitățile 
în domeniul informației și în utilizarea TIC, competențele legate de carieră, flexibilitate și 
adaptabilitate, competențele sociale și transculturale, productivitatea și răspunderea, 
conducerea și responsabilitatea.   

Dat fiind faptul că multe dintre activitățile care se pot planifica în cadrul unui proiect 
folosesc internetul și instrumentele TIC, procesul de elaborare și evaluare a proiectului este 
permanent însoțit de fișe, grile, diagrame, grafice, liste, comunicări on-line și numeroase alte 
forme de colaborare și dezvoltare a echipei de lucru și de consolidare a rolului fiecărui 
participant din cadrul proiectului.       

Proiectul are funcții multiple în sensul formării competențelor specifice secolului al 
XXI-lea și prezintă, totodată, avantajul de a se preta unor modalități diverse de evaluare care îi 
implică mai mult pe elevi și creează, astfel, o dimensiune interioară activă și solidă pentru 
demersul propriu de dezvoltare a fiecărui participant la actul educațional.  

Prezentarea aspectelor esențiale ale metodei învățării prin proiect urmărește 
promovarea strategiilor și instrumentelor practice care servesc la implementarea unui proces 
educațional dinamic, centrat pe dezvoltarea personală și academică a participanților la propria 
activitate de formare. 
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AUTOCUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 

Prof. Florea Laura-Filofteia 
Liceul Teoretic ”Ion Mihalache”, Topoloveni 

florealaura30@gmail.com 
 

Conceptul de autocunoaștere se referă la procesul de explorare și structurare a propriilor 
caracteristici (abilități, emoții, motivații, mecanisme de apărare și adaptare, etc.) în urma căruia 
rezultă imaginea de sine.  

Autocunoașterea se învață, iar școala este principalul loc de realizarea a acestui proces. 
Aspectele relevante sunt: 

• Imaginea de sine este modul în care o persoana își percepe propriile caracteristici fizice, 
cognitive, emoționale, sociale și spirituale. În limbaj curent, imaginea de sine este 
părerea pe care o avem despre noi, despre ”cine suntem noi” și ”ce putem face noi”. 
Această evaluare, fondată sau nu, a calităților și defectelor noastre, este un stâlp al 
stimei de sine.  
Stima de sine reprezintă dimensiunea evaluativă a imaginii de sine și se referă la modul 
în care ne considerăm ca persoane în raport cu propriile așteptări și cu ceilaiți. 

• Aptitudinile reprezintă potențialul unei persoane de a obține performanțe într-un 
anumit domeniu.  

• Motivația se referă la acele stări și procese emoționale și cognitive care pot declanșa, 
orienta și susține diferite comportamente și activități. Ceea ce motivează oamenii pentru 
realizarea comportamentelor sunt: nevoia de a menține echilibrul de funcționare fizică 
și psihică; nevoia de a se adapta la mediu.  

• Strategii de susținere motivațională. Acest tip de strategii se aplică cu preponderența 
copiilor care deja au o motivație relativ pozitivă pentru studiu și dezvoltare personală, 
dar care trec prin perioade de blocaj sau atenuare motivațională. 

Autoeficacitatea. Omul încearcă să controleze evenimentele care îi afectează 
viața. Această tentativă de control este vizibilă în majoritatea activităților 
întreprinse, producând beneficii personale și sociale. 
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CONSILIEREA ÎN CARIERĂ – O NECESITATE PENTRU COPII ȘI 
ADOLESCENȚI 

 
Pantelimon (Dogaru) Anca – Victoria 

Liceul Teologic Elim Pitesti 
ancav_dogaru@yahoo.com  

 
Orientarea în carierăeste expresia unor talente personale sau aptitudini dominante. Pe 

măsură ce ele se intersectează cu interesele, motivaţiile şi valorile personale ale individului şi 
ale mediului extern, social şi economic, se poate ajunge la modelarea unui traseu profesional 
optim. Orientarea profesională este o activitate bazată pe un sistem de principii, metode şi 
procedee de îndrumare a persoanei către o profesie sau un grup de profesii, în conformitate cu 
aptitudinile, înclinaţiile şi interesele sale şi, pe de altă parte, în funcţie de perspectivele pieţei 
forţei de muncă şi dinamica sferei ocupaţionale. “Prin orientare profesională se urmăreşte 
găsirea pentru fiecare individ a ocupaţiei potrivite, respectiv asigurarea unui dublu acord între 
posibilităţile individuale şi exigenţele profesiilor şi între aspiraţiile individului şi nevoile 
societăţii” (Butnaru, 1999). 

Profesorul are un rol deosebit de important în orientarea și consilierea elevilor în 
vederea alegerii viitoarei lor cariere.Este necesar să se cunoască personalitatea elevului, să se 
realizeze educarea sa în vederea alegerii carierei, să fie informat cu privire la rețeaua școlara, 
la profesiile existente, să se consolideze și să se îndrume efectiv. 
 
Cuvinte cheie: Abilități, competențe, aptitudini, interese, motivații. 
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                                                          PAȘI  ÎN ÎNVĂȚAREA  MATEMATICII 

Prof.Tudose Magdalena 
Școala Gimnazială”Vintilă Brătianu” 

tudose.magdalena@yahoo.com 
 

              Încă din primii ani de școală, educatorul se confruntă cu provocarea de a face 
matematica o materie înțeleasă de către școlari, cu scopul ca aceasta să nu devină mai târziu ,, 
o punte a suspinelor’’. Astfel prioritare sunt căutarea și găsirea condițiilor , a modalităților de 
angajare deplină a elevilor în procesul de învățare. Elevii dispun de nebănuite resurse și 
disponibilități care trebuie dezvăluite prin joc și învățare. De aici și dezvoltarea unor 
comportamente de învățare activ-participativă în trei domenii ale învățării operațiilor 
matematice elementare: înțelegere, algoritmizare și autocontrol.Încă de la clasa pregătitoare se 
pornește spre înțelegerea/conștientizarea tehnicilor de calcul.Sunt primii pași de formare a unei 
experiențe de învățare, concretizate în sisteme de informații , unele ajungând până la 
algoritmizare. Sunt structuri noționale simple, dar fundamentale ,cu rol de material 
primar.Acestea se dezvoltă  prin structuri successive spre niveluri de generalizare.Însușirea 
noțiunilor primare reprezintă apoi suportul pentru învățarea unor noțiuni complexe. 
         Elevii nu dezvoltă doar comportamente 
de însușire a cunoștințelor, ei trebuie să dobândească acele comportamente de formare a 
abilităților și capacităților de a opera cu ele ,ceea ce B. Bloom numea ,, înțelegere “ . La clasele 
mici, în învățarea matematicii acestea se realizează prin  analiză și sinteză, interpretarea sau 
capacitatea de a reorganiza un material, transpunerea sau translarea noțiunilor, etc.În învățare 
se urmăresc formarea unor comportamente specifice, pe baza explicațiilor pentru a putea fi 
înțelese. Astfel, atât educatorul, cât și elevul trebuie să conștientizeze aceste categori de 
comportamente.Orice operație matematică elementară exprimă o relație și de aceea, obiectul 
învățării nu sunt tehnicile de calcul, ci înțelegerea relației ce se stabilește între numerele cu care 
se calculează. Educatorul are în vedere ca elevii să nu învețe tehnici de calcul  ,,particulare’’ 
(P. Golu), ci să le formeze comportamente legate de succesiune și ordonare, de integrare în 
sistem a acestora.Legătura și complicarea acestor tehnici duce la avansarea cu pași siguri în 
dobândirea  și algoritmizarea tehnicilor de calcul.Pentru a asigura libertatea de mișcare a 
gândirii,este nevoie de o rețea bine stabilizată de algoritmi.Aceasta se realizează printr-o 
repetare conștientizată, acea capacitate de a aplica cele învățate (regulile de 
calcul).Conștientizarea fiecărui raționament reprezintă o antrenare a intelectului elevului. Este 
foarte important să se formeze la elevi deprinderea de autocontrol și autoevaluare Învățarea 
prin jocuri didactice conduce la o antrenare și mobilizare a psihicului elevilor,la o exersare 
atractivă, plină de interes. 
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FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPORTAMENTELOR ŞI 
ABILITĂȚILOR EMOȚIONALE ALE PREŞCOLARILOR 

 
Prof. ȋnv. preşc. Zarioiu Emilia Lenuţa 

G.P.P. Academia piticilor, Curtea de Argeş 
emilia978@yahoo.com 

 
Dezvoltarea emoţională a copilului are un rol esenţial în fiecare aspect al dezvoltării 

sale generale, dar şi în integrarea lui socială, fiind la fel de importantă ca şi dezvoltarea 
creierului sau a corpului şi a capacităţilor motorii.  

Competenţele socio-emoţionale dobândite de copil reprezintă abilităţi de viaţă fără de 
care copilul nu ar avea o dezvoltare armonioasă, necesară unei bune adaptări la viaţa de adult. 
Dezvoltarea competenţelor emoţionale începe cu exprimarea emoţiilor primare şi continuă cu 
exprimarea unor emoţii mai complexe pe măsură ce copilul creşte. Dezvoltarea emoţiilor pare 
să fie dependentă de maturarea creierului, însă poate fi alterată de influenţele mediului. 

Abilitatea copiilor de a-şi regla emoţiile în mod eficient este principalul scop al 
dezvoltării socio-emoţionale, deoarece acest proces are un rol protector asupra sănătăţii 
mentale şi sociale a copiilor. Abilitatea scăzută de reglare emoţională este asociată cu 
emotivitate negativă ridicată la copii (frică, furie), ceea ce îşi va pune amprenta asupra 
funcţionării lor cognitive şi sociale 

Este necesară identificarea momentelor provocatoare pentru copii, să se stea aproape 
de ei în aceste momente; să fie încurajaţi și să li se ofere întăriri pozitive ori de câte ori aceştia 
au făcut faţă unei situaţii frustrante şi să li se precizeze exact ceea ce au făcut; să fie implicați 
copiii în activităţi artistice (pictură, colorat) pentru a exprima şi nonverbal emoţiile negative, 
discutând cu ei despre ceea ce realizează. 

Părinţii şi educatorii, prin activităţile pe care le desfăşoară, pot sprijini şi oferi copiilor 
oportunităţi care să ajute dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale în mod adecvat, fără ca ea 
să fie limitată de stereotipurile de gen.  
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STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE ÎN FORMAREA 
REFERENȚIALULUI AXIOLOGIC LA ȘCOLARII MICI  

Prof. drd. Florina Teodora Biculescu 
Liceul Tehnologic Topoloveni 
florina_biculescu@yahoo.com 

 
The article highlights the didactic strategies used in the formation of the axiological 

reference in schools, in the valorization of the student's personality. In these conditions of 
economic, social, moral crisis, in the specific conditions created by the pandemic with the new 
coronavirus, when social relations are affected, the orientation of education towards an 
axiological perspective of development appears as a necessary requirement to be considered 
by all factors involved in education. Society is constantly changing and the way of achieving 
education must be adapted to ensure the development of human personality and meet the 
demands of society. 

I approached axiological education through the objectives of a lifelong learning,  
self-education.  Through the didactic activities I aimed to contribute to the education of the will 
as an important component of harmonious personalities who will act in the future. 

The term axiology comes from the Greek language, where axios means "that which is 
good," "that which is worthy (of honor)," "that which is valuable." Axiology is therefore "the 
general theory of what is good (or good)," that is, the general theory of values. 

Larisa Cuznetsov states that "Axiology represents the theory of values" It represents, a 
morality that establishes a hierarchy between values, arranging firstly the respect for what is 
good, secondly the respect for what is noble, and, in the end, for what is beautiful (V. Scheler). 

Sorin Cristea considers that the axiology of education is an integrated discipline in the 
field of pedagogical sciences / education with a specific research object: fundamental 
pedagogical values (moral good, truth of science, applied science, beauty, health) stable from 
a psychosocial point of view which are the basis of the activity of formation / permanent 
development of the human personality [1, p.27]. 
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STRATEGII DE REGLARE EMOȚIONALĂ 
 

Prof. ȋnv. preşc. Radu Elena Lavinia 
G.P.P. Academia piticilor, Curtea de Argeş 

floresculaviniaelena@yahoo.com 
 
Reglarea comportamentului este definită ca procesul de iniţiere, menţinere, inhibare, 

adaptare sau schimbare a apariţiei, formei, duratei comportamentelor relaţionate cu emoţiile. 
Comportamentele care acompaniază emoţiile includ reacţii faciale, gesturi şi alte 
comportamente care apar ca o consecinţă sau sunt asociate cu emoţiile, stările fiziologice sau 
psihologice şi scopurile legate de emoţiile interne. Acest tip de reglare implică exprimarea 
emoţiilor, adesea vizează inhibarea sau activarea comportamentului legat de emoţii, iar uneori 
încearcă să schimbe contextul care produce emoţiile. Reglarea emoţională şi cea 
comportamentală sunt asociate, uneori neputând fi disociate mai ales în perioada copilăriei. 

Ca urmare, putem afirma că reglarea emoţională este asociată cu o competenţă socială 
sporită, operaţionalizată astfel: comportament adecvat din punct de vedere social, popularitate, 
comportament prosocial şi puţine probleme de comportament sau comportamenent agresiv.  

Strategiile de reglare emoţională pot fi clasificate în trei tipuri:  
• strategii de rezolvare a problemelor;  
• strategii emoţionale;   
• strategii cognitive.  

 Strategiile de rezolvare a problemelor presupun găsirea de soluţii la problemele cu care 
se confruntă o persoană şi care provoacă emoţii negative, precum şi aplicarea soluţiei optime. 
 Exemplu de strategie de rezolvare a problemelor:  
 Implicarea copiilor în diferite activităţi. De exemplu, când un copil sparge un pahar, 
pentru a rezolva problema, el/ea este implicat/ă în curăţarea cioburilor de pe jos, în aducerea 
măturii şi a făraşului.  
 Distragerea atenţiei de la sursa de stres. Exemplu: Copiii pot fi duşi în altă cameră 
pentru a se juca cu altceva sau li se pot arăta anumite obiecte în scopul distragerii atenţiei de 
la sursa care le provoacă o emoţie negativă. Ce pot face părinţii şi cadrele didactice?  
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Sesiunea 3 ”Consiliere și Exemple de bune practici” 
Coordonator/ Moderator: Elena Luiza Ratea 
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ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI METODE INTERACTIVE 

Prof.Albulescu Carmen-Maria-Andrada 
Școala Gimnazială Nr:1 Corbeni și Școala Gimnazială ,,George Stephanescu,, Arefu, CJRAE 

Argeș 
albulescuandrada@yahoo.com 

 

       Educația este cea mai importantă perioadă din viața unui individ prin consecințele  durabile 
pe care le are asupra dezvoltării acestuia. 
      Fiecare copil este unic iar unicitatea lui este punctul de plecare în activitățile didactice 
ajutându-l să se dezvolte. 
     Cu cât ne apropiem mai mult de copil, vom înțelege ce trebuie să facem pentru a-l ajuta să 
crească, să se dezvolte la nivelul întregului său potențial. 
    Succesul în educație se bazează pe adoptarea demersului educațional la nevoile individuale  
al fiecărui copil. 
    Prin utilizarea metodelor interactive de predare-învățarea-evaluare în activitatea didactică se 
îmbunătățește calitatea procesului de învățare având valoare activ-formativă asupra 
personalității. 
   Exemple de metode activ-participative folosite la lecții: 
   Corchinele este o tehnică care încurajează elevii să gândească liber și să stimuleze 
conexiunile de idei. 
      Pe mijlocul foii se scrie un cuvânt. Elevii vor scrie cuvinte care are legătură cu tema propusă 
și lucrează pe grupe. Profesorul va dirija completarea corchinului.  
   Este o metodă constructivă care dă posibilitatea ca fiecare elev să participe  fie individual, 
fie în grup. 
Tehnica Lotus.  Tehnica florii de nufăr presupune deducerea de conexiuni între idei, 
concepte pornind de la o idee centrală. Tema centrală determină alte idei secundare care se 
construiesc în jurul ei, așa cum sunt florile de nufăr. 
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ATELIER DEZVOLTARE PERSONALĂ 

EMOȚII COMUNICARE MOTIVAȚIE CREATIVITATE                             
COMPORTAMENT 

Prof.psih. Solomon Cornelia Elena 
CJRAE - Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”Pitești 

corneliasolomon9@gmail.com 
 

Atelierul se desfășoară pe  grupe de  vârstă(grup 1: 6-9 ani și grup 2: 10-12 ani) 
maxim 4-7 copiii și este  coordonat de consilier  școlar Solomon Cornelia- Elena. Programul 
pentru dezvoltare personală este format din 6 întâlniri a câte 20-30 minute (aproximativ), ale 
căror teme și activități sunt corelate.Pentru asigurarea omogenității fiecărei grupe de copii, 
vom stabili o întâlnire inițială pentru a ne cunoaște.Atelierul va avea loc o data pe săptamână, 
în ziua de luni de la ora 11.00-12.00. 

În urma participării la atelier copii vor obține: 
✓ Conștientizarea, prin identificarea propriilor emoții (capacitatea de a recunoaște și a 
denumi emoțiile, dar și de a înțelege cauza lor); 
✓ Gestionarea, prin autocontrolul emoțiilor (capacitatea de a construi conștientizarea de sine, 
stăpânirea emoțiilor); 
✓ Dezvoltarea competențelor emoționale interioare: autoevaluare, autocontrol, conștiința 
emoțională, încredere în sine, conștiinciozitate, adaptabilitate, ambiție, implicare, inițiativă, 
optimism; 
✓ Dezvoltarea competențelor emoționale exterioare sau sociale: comunicarea, asertivitatea, 
aptitudini de echipă, colaborare și cooperare, toleranță, empatie; 
✓Conștientizarea aptitudinilor; 
✓Conștientizarea intereselor și a sistemului de valori; 
✓ Conceptul de sine (imagine de sine, stimă de sine 
  Ce abilități sunt dezvoltate:                                                                    Metode utilizate: 
 Dezvoltarea intelectuală (limbaj, memorie, atenție operațiile gândirii )      - demonstrația; 
 • Antrenamentul creativității                                                   - joc directiv și non-directiv; 
 • Educarea sociabilității                                                                -fișă individuală; 
 • Autocunoașter                                                                        -utilizarea cartonașelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                       -dialogul. 
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COPILĂRIE, VESELIE , BUCURIE! 
AUTOCUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 
Grecu Ramona (1), Bîlea Ecaterina Alunița (2), Ștefan Alina Ileana 

(1) Liceul Tehnologic Regele Mihai I Curtea de Argeș/Școala Gimnazială Nicolae 
Velea Cepari/ Școala Gimnazială Radu Șerban Sălătrucu);  

(2) Liceul Tehnologic Regele Mihai I 
(3) CJRAE Argeș (Liceul Tehnologic Ferdinand I Curtea de Argeș/Școala Gimnazială 

Nr. 1 Valea Danului/ Grădinița Căsuța cu Povești) 
ramona_psiho31@yahoo.com 

 
Copilăria a fost și va rămâne tărâmul tuturor viselor și a descoperirilor, fiind cea mai 

frumoasă și cea mai ușoară etapă a vieții, când ai totul pus pe masă, doar să vrei să întinzi mâna, 
etapă în care ne axăm ca și specialiști, pe autocunoaștere și o bună dezvoltare personală a 
acestora. 

Urmărind modul în care sunt reflectate valorile în societate, dar şi realităţile socio-
umane şi intelectuale întâlnite în viaţa de zi cu zi,  constatăm nevoia organizării de activităţi 
care să-i mobilizeze pe elevi în realizarea unor creaţii artistice și literare proprii, să le cultive 
sentimentul „frumosului”, să aibe o imaginea de sine ridicată, o stimă de sine ridicată, aptitudini 
bine conturate 
o  motivaţia pozitivă, emoţiile şi mecanismele de apărare şi adaptare bine definite. 

În cadrul proiectului „Copilărie, bucurie, veselie!” ne-am propus să sărbătorim inocența, 
creativitatea, pofta de viață,încercăm să insuflăm elevilor noştri dorinţa de a fi mai buni, mai 
curati,de a-și da frâu liber imaginației, de a-și dezvolta anumite aptitudini și înclinații spre 
știință sau artă., utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi 
creaţia.Obiective: 
 valorificarea valenţelor creative şi originalităţii în demersul didactic ale elevilor 
 stimularea creativităţii elevilor în domeniul artistico-plastic; 
 realizarea unui schimb de experienţă între elevi 
 concurs de ghicitori  
 să realizeze desene şi alte produse în care să oglindească tema proiectului “Copilarie, 

veselie, bucurie!”; 
 să dovedească spirit de cooperare  şi corectitudine în jocuri şi concursuri; 
 să lucreze în perechi, colectiv şi individual; 
 să-şi exprimesentimentele, trăirile şi impresiile 

 

 

93



Conferința Națională „Dezvoltarea Personală” - 2020 

 
 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PERSONALE 
PROIECT EDUCAŢIONAL – “SĂ  FIM MAI BUNI UNII CU ALȚII!” 

   
Profesor Pleșa Carmen 

Profesor Zamfirescu Doina 
Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu” Pitești  

carmenplesa64@gmail.com 
      
  Educaţia pentru suflet  are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii prin cunoştinţele dar 
mai ales prin motivaţiile pe care le oferă pentru a acorda sufletului atenţia şi îngrijirea necesară. 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, 
perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, 
furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au 
reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie 
însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al 
mediului. 
      In pedagogie trei sunt elementele cu care trebuie să lucrăm:  
1.Copilul incredințat educatorului de familie 
2.Educatorul (deci școala) 
3.Biserica                     
       Realizarea activităţilor de către elevi alături de cadrele didactice, părinţi şi de alţi membri 
ai comunităţii este o modalitate eficientă de a face în mod conştient educaţie   prin care se pot 
rezolva o parte dintre problemele gândirii și  comportamentului elevilor precum si problemele 
emoționale ascunse ale acestora. 
      Din acest motiv am considerat necesară derularea acestui proiect in vederea dezvoltării în 
rândul elevilor a spiritului moral-religios..  
Scopul proiectului:  
            Proiectul educational “Să  fim mai buni unii cu altii” a fost conceput  cu scopul de a 
“trezi “ constiinta participantilor cu privire la viitorul nostru ca societate,ca persoane moral- 
religioase. 

Proiectul urmareste implicarea elevilor,în special al elevilor cu CES, a  profesorilor si 
a comunitatii locale in dezbateri libere, actiuni  diverse avand ca scop dezvoltarea conștiinței 
si a conduitei morale la elevi bazată pe respectul față de natură si oameni, transformarea 
comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viată morale si religioase, 
responsabilizarea pentru actiunile noastre..                                                                 
Obiectivele  generale ale proiectului: Formarea şi dezvoltarea conştiinţei morale şi 
religioase a comportamentului etic la elevi. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE ASERTIVĂ LA 
ADOLESCENȚI 

Profesor educator Oprescu Ștefania 
 C.Ș.E.I. ”Sfântul Stelian” Costești, Argeș 

soprescu18@gmail.com 
 

Dezvoltarea personală la vârsta adolescenței este o prioritate, nu o opțiune pentru 
educația actuală, iar profesorii colaborează cu specialiștii din domeniul psihologiei, 
psihopedagogiei, și prin colaborarea permanentă cu familia orice elev va beneficia de șansa 
dobândirii identității de sine. 

 Adolecența este o perioadă delicată, deoarece surprinde perioada de tranziție biologică, 
psihologică și socială de la pubertate la maturitate, cu mențiunea că aceasta este ușor diferită 
de la o persoană la alta pentru că depinde de mai mulți factori: de gen (în general fetele intră în 
această etapă de dezvoltare înaiantea băieților), un cadrul socio-cultural, sportul practicat, etc. 
Specialiștii denumesc termenul de ”adolescența clasică” între perioada dinre 15-18 ani la băieți 
și 14-18 ani la fete. Această perioadă de tranziţie presupune atât modificări la nivel fizic, cât şi  
la nivel de comportament şi personalitate. Adolescentul devine mai preocupat de propria 
imagine şi de poziţia sa în raport cu cei din jur (grupul de prieteni, colegii de şcoală). În acelaşi 
timp, copilul adolescent tinde să se îndepărteze de părinţi, în încercarea de a fi independent şi 
de a decide pentru el însuşi. Pentru a depăşi dificultăţile de relaţionare este util ca adulţii să-şi 
stabilească strategii de comunicare bazate pe empatie şi înţelegerea nevoilor, încredere şi 
respectarea intimităţii şi a spaţiului privat.  

Şcoala este prima formă de organizare care îi familiarizează pe adolescenţi cu 
exigenţele integrării sociale (integrarea culturală, integrarea normativă, integrarea 
comunicaţională, integraea funcţională). Influenţa grupului de similitudine creşte în 
adolescenţă. În categoria grupurilor de egali sunt incluşi : partenerii de joacă sau de muncă, 
partenerii ocazionali grupaţi cu ocazia atingerii unor scopuri comune.  Prin 
implementareaacestuisimpozion am săoferideeaunuiproiect ”Adolescenţa şi integrarea în 
grupul de egali”  care urmează a fi pus în practică în cadrul a două unităţi școlare: școala 
special și școala integratoare prin care se va urmări:  o existenţă social normală a  
adolescenţilor, în ciuda diferenţelor umane, dezvoltarea abilităţilor de socializare, educarea 
conştiinţei morale şi prevenirea comportamentelor de risc caracteristice vârstei. 
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MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII CU ELEVII 
 

Pantelimon (Dogaru) Anca – Victoria 
Liceul Teologic Elim Pitești 
ancav_dogaru@yahoo.com 

 
Comunicarea didactică are mai multe caracteristici care o deosebesc de alte forme ale 

comunicării interumane. Ea se desfășoară între profesor şi elevi, având ca scop comun 
instruirea acestora, folosind comunicarea verbală, scrisă, non-verbală, paraberbală, şi vizuală, 
dar mai ales forma combinată. Mesajul didactic este conceput, selecţionat, organizat şi 
structurat logic de către profesor, pe baza unor obiective precise. Stilul didactic al comunicării 
este determinat de concepţia didactică a profesorului şi de structura lui psihică. Mesajul 
didactic are o dimensiune explicativ-demonstrativă şi este transmis elevilor folosind strategii 
adecvate dezvoltării intelectuale a acestora şi nivelului de cunoştinţe pentru a fi inţeles de elevi. 
Comunicarea se reglează si se autoreglează cu ajutorul unor retroacţiuni (feed-back şi feed-
forward), înlocuind blocajele care pot apărea pe parcurs. 

În demersul didactic de îmbunătăţire a aptitudinilor de comunicare se recomandă să 
pornim de la o analiză atentă a tuturor acestor elemente. Eficienţa comunicării poate creşte 
atunci când mediul comunicaţional este propice – ne referim aici atât la mediul fizic, dar şi la 
cel socio-psihopedagogic (dacă un elev / student se află într-un grup în care nu se simte bine şi 
doreşte să fie în alt grup, atmosfera în grupul în care este la momentul acela nu are cum să fie 
propice eficienţei comunicării). 

 
Cuvinte cheie:comunicare, didactic, empatie, eficiență 
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STIMA DE SINE LA ADOLESCENȚI 
 
 

Prof. psiholog  Răuță Andreea-Mihaela 
Școala Gimnazială Nr. 1 Stoenești + Școala Gimnazială Nr. 1 Cetățeni,CJRAE Argeș 

mihaelarauta9477@yahoo.com 
Prof. sociolog Militaru Ana-Maria 

Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” + Școala Gimnazială  „Nae A. Ghica” Rucăr  
CJRAE Argeș 

 
Conceptul de stimă de sine ocupă un loc foarte important în imaginarul occidental, în 

mod special în Statele Unite, unde cuvântul self-esteem, face parte din limbajul curent.  Stima 
de sine este felul în care ne vedem și dacă ne place sau nu ceea ce vedem. 

Stima de sine poate fi definită ca o dimensiune fundamentală pentru ființa umană, 
indiferent de vârsta pe care o are, indiferent de cultură, personalitate, statut social, interese sau 
abilități. Stima de sine face referire la modul în care ne evaluăm pe noi înșine, comparativ cu 
cei din jurul nostru, iar acestei dimensiuni cu siguranță trebuie sa îi acordăm o atenție sporită 
în perioada adolescenței, care este poate cea mai dificilă perioadă de dezvoltare a unui individ.  

Pentru o persoană în general, și pentru un adolescent în particular, stima de sine trebuie 
să se situeze la un nivel mediu, pentru ca dezvoltarea sa să fie una armonioasă sub toate 
aspectele sale. 

Tendința naturală a stimei de sine este de a rămâne la nivelul sau inițial, în ciuda micilor 
oscilații legate de viața cotidiană. Însă din cauza sau datorită anumitor evenimente majore din 
viața unei persoane, aceasta se poate modifica semnificativ, astfel încât să se echilibreze și să 
ajute astfel la o dezvoltare prolifică viitorul adult. 
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“PROFESORUL – CREATOR DE CONȚINUT INTERACTIV” 
Prof. Florina BICULESCU 

Liceul Tehnologic Topoloveni 
florina_biculescu@yahoo.com 

  
În perioada octombrie 2018 -  martie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Argeș este 

implicat în două proiecte Erasmus+, KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of 
Good Practices. Unul dintre ele este Proiectul TICC – TEACHER AS INTERACTIVE 
CONTENT CREATOR, nr. de referință 2018-1-PL01-KA201-050763. Acest proiectare ca 
parteneri șase instituții de educație din cinci țări europene: România, Polonia, Italia, Germania, 
Portugalia. 

Scopul principal al proiectului TICCeste de a instrui profesorii de limbi străine care 
predau în învățământul primar, gimnazial și liceal în crearea unui conținut de învățare 
(activități, lecții, prezentări interactive) cu ajutorul software-ului, de a dezvolta profesorilor de 
limbi străine abilități digitale care să îi ajute să își creeze propriul conținut de învățare prin 
furnizarea unui spațiu care va servi ca punct de referință. Prin acest proiect se va elabora, evalua 
și se va pune la dispoziția grupului țintă mai multe instrumente care conduc la selecția 
materialelor de instruire, a platformei de e-learning și a cercetării pe tema implementării 
conținutului în predarea limbilor străine.  

Scopul rezultatelor include promovare a ideii de creator de conținut și furnizarea de 
rezultate și cercetări pe această temă. 

Grupul țintă direct al proiectului este format din profesori de limbi străine și formatori, 
dar va implica, de asemenea, în diverse etape de implementare elevii lor, părinții elevilor și alți 
actori relevanți, educatori, experți în metodologia limbilor străine, profesori, furnizorii de 
formare și asociațiile, factorii de decizie politică. 

Pentru a dezvolta rezultate de înaltă calitate, pentru a evalua abordarea și pentru a 
promova conceptul pe cât posibil pe scară largă și pe niveluri diferite de educație, parteneriatul 
a fost format din școli publice (primare, secundare), o școală de limbi străine, inspectoratul 
școlar, un furnizor de formare specializat în medii digitale și companie IT cu experiență în 
soluțiile de e-learning. 
Obiectivul principal și alte obiective vor fi atinse prin dezvoltarea următoarelor rezultate: 
IO1 –Setul de resurse pentru profesori, care va fi un ghid și o colecție de metode didactice, 
introducerea în programele interactive, conținutul și manualul privind procesul de pregătire a 
acestuia, baza de date a software-ului de creare a IC, material video care prezintă pasul 
procesului și sfaturi metodologice. Aceasta va fi contribuția parteneriatului la colectarea și 
transmiterea celor mai modern soluții digitale de predare;  
IO2 –Spațiul TICC: un spațiu de metode interactive pentru predarea limbilor străine, va fi un 
instrument complex pentru profesori,încorporează trei componente: compendiu, cutie de 
conținut și comunitate ICC; 
IO3 –Conținutul interactiv în educație–Studiul privind cele mai bune metode, care va fi un 
indicator important, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru toți actorii relevanți, care 
prezintă noi tendințe în crearea materialelor didactice individualizate cu elemente privind IC și 
o evaluare a eficacității acestei abordări. 
Prin toate aspectele luate în considerare, proiectul TICC va reprezenta o nouă perspectivă 
asupra rolului profesorilor în noua realitate, arătându-le cum își pot îmbogăți modalitatea de 
predare în mod profesionist și să o adapteze mai bine nevoilor elevilor prin abilități digitale. 
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REZUMATUL LUCRĂRII “OPTIMIZAREA COMUNICĂRII PĂRINTE-COPIL 
PRIN TEHNICILE IMAGO ŞI ESPERE” 

 
Psiholog Onofrei Daniel-Liviu 

Email: danono@gmail.com 
 

Trăim vremuri în care dinamica dezvoltării tehnologice şi-a accelerat ritmul, o dată cu 
această crescând şi nivelul influenţei acesteia asupra proceselor de comunicare interumane. Nu 
este deloc nouă ideea (susţinută de lideri de opinie din domeniile sociologiei, psihologiei şi 
comunicării pe baza unor studii aprofundate) că în ultimele decenii asistăm la o înstrăinare de 
umanitate, de esenţa noastră spirituală, ca urmare a interacţiunii creatoare de dependenţă dintre 
om şi maşină.  

În acest context se impune găsirea unor căi, metode, tehnici de reconectare 
comunicaţională care să restaureze caracteristicile funcţionale ale  acestui process esențial 
pentru dezvoltarea umană, atât în plan personal cât şi relaţional. 

Background-ul pandemic a ridicat noi provocări, alimentând şi augmentând conflictele 
cotidiene din diverse perspective, una dintre ele fiind legată de nouă procedură educaţională 
“școala online” care, cumulând atât factori tehnologici cât şi psiho-sociali, devine prine ea 
însăşi o sursă de distress şi se conturează ca o barieră suplimentară în calea comunicării în 
părinte-copil. 

Şi pentru că nu putem spera într-o rezolvare de tipul “deus ex machina” am ales să 
combin o serie de practici din tehnicile IMAGO şi ESPERE, tehnici promovate la nivel 
internaţional cu rezultate concrete, cuantificabile, în scopul optimizării comunicării părinte-
copil. De menţionat că, prin contagiune, acest tip de tehnici pot avea influenţe benefice la 
nivelul întregii familii, fiind caracterizate de simplitate şi un puternic aspect practic, concret. 
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ - ACTIVITATE DINAMICĂ ȘI 
CREATIVĂ 

 
Prof. înv. primar Sava Georgeta Cristina 

Prof. Ceapraz Florin 
Prof. Moiceanu George 

Școala Gimnazială “Mihai Tican Rumano” – Berevoești 
sava.cristina75@yahoo.com 

 
Toţi copiii români au drept egal la educaţie, la toate nivelurile şi toate formele, 

indiferent de rasă, naţionalitate, gen, religie, statut social. În  ultimul timp, școala românească 
se confruntă cu şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale, de 
aceea  menirea școlii este de a găsi soluƫiile potrivite integrării copiilor, de a se adapta nevoilor 
acestora. Copiii  rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii şi au nevoie de 
sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află, deseori sunt discriminați, marginalizaţi de către 
colegi, iar cadrele didactice trebuie să realizeze diverse activităţi în care să se integreze şi acești 
copii defavorizați. Mulţi dintre elevii rromi ajung de multe ori în situaţii de eşec şi abandon 
şcolar. 

 Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască şi să interacționeze pozitiv în această lume 
diversă. O activitate dinamică și creativă pe care  am folosit-o în activitățile școlare și 
extrașcolare care susține și ajută copilul să-și descopere resursele interioare, să dezvolte 
modalități proprii de găsire a soluțiilor la problemele pe care le întâmpină sau le poate 
întâmpina în existența sa, este dezvoltarea  personală. Fiecare copil este valorizat şi acceptat 
pentru ceea ce este, oferindu-i posibilitatea de a descoperi resursele personale necesare pentru 
a face faţă situaţiilor dificile specifice vârstei, cu care se confruntă. Elevii au  învățat cum să 
aparțină unui grup,  să trăiască stări afective pozitive, să comunice, să devină conștienți de 
propriile resurse și de ale celorlalți, să descopere lucruri valoroase despre sine și despre ceilalți, 
să facă față diferitelor situații din viață. Ei  trebuie să ştie că nu sunt singuri şi că pot solicita 
sfatul părintților, profesorului sau unui specialist. Scopul principal al activităților de 
dezvoltare personală este facilitarea accesului la un viitor împlinit, echilibrat și adaptat. 
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Lucrări nerevizuite și neprezentate în plen 
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Proiect finanțat prin Programul de 
Educaţie, Burse, Ucenicie şi 
Antreprenoriatul Tinerilor  
(ESAYEP),2014-2021 
 

 
Școala Gimnazială ” Ion Iorgulescu” Mihăești 

Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii”  2018-EY-PICR-R1-
0012 

    
                  PROLOG: A fost odată........așa începe orice poveste și așa începe și povestea 
noastră, căci despre o poveste este vorba......într-o zi de primăvară a anului 2018, mă aflam în 
cancelarie...la un moment dat sunt informată că vom primi vizita unor doamne de la CJRAE, 
menționez că nu știam absolut nimic, iar vizita reprezentanților CJRAE o asociam, clar, cu 
problemele legate de copiii cu CES....m-am deplasat în biroul doamnei director, în calitate de 
coordonator de proiecte și programe, și-am descoperit două doamne foarte drăguțe și foarte 
amabile care ne-au lansat o invitație și ne-au făcut propunerea de a le deveni parteneri în 
derularea unui proiect.......și așa a început povestea, o poveste în care toți cei implicați s-au 
simțit importanți, cadre didactic, elevi, părinți.....s-au simțit apreciați, valorificați....... 
                   EPILOG:  Ca să putem vedea care-i epilogul...trebuie să răspundem la 
întrebarea:                     

Ce-a însemnat ADAPT? 
                Adaptabilitate 
                    Dăruire 
                       Altruism 
                          Prietenie, Pricepere 
                             Toleranță 

                     
    
...și multă muncă, dar o muncă făcută cu pasiune, cu încredere și cu speranța că rezultatele 
finale vor fi pe măsura așteptărilor....dacă am reușit...timpul va decide, noi, prin feedbackul 
primit, credem că am reușit, și chiar foarte bine.... 
                    ” Proiectul ADAPT a fost experiența de care am avut nevoie nu numai eu, ci toți 
colegii mei.La finalul acestor activități mi-am dat seama de lucruri cărora nu le-am acordat 
niciodată importanță până acum. Alături de toți cei implicați am descoperit altruismul, lucrul 
în echipă și solidaritatea, elemente care au constituit  temelia activităților noastre. Am reușit să 
aducem bucurie în inimile elevilor noștri, prin toate activitățile  oferite, prin timpul pe care l-
am acordat ascultând voci tremurânde. Aș repeta această experiență de câte ori aș avea 
ocazia.” — prof. Adina Popa-director 

CENTRUL JUDEȚEAN DE 
RESURSE ȘI ASISTENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ  
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                 ” Experiența mea din proiectul acesta este că am întâlnit oameni într-adevăr 
deosebiți, cu suflet bun și care te fac sa-ți dorești să faci mereu lucruri bune și să îi ajuți. Mă 
bucur foarte mult că am făcut parte din acest proiect.” — prof. Violeta Pătru 
                 ” La finalul acestui proiect pot spune că suntem, cu toții, câștigători.. De-a lungul 
proiectul am trecut prin tot felul de stări, fiecare activitate emoționându-mă în felul ei și pot 
spune că m-a schimbat în cel mai bun sens, m-a învățat să fiu mai prietenosă, mai tolerantă, 
mai implcată la nevoile celorlalți. Mă bucur din tot sufletul că am participat la acest proiect și 
sunt recunoscătoare pentru fiecare zâmbet și fiecare îmbrățișare ce mi s-a dat în schimbul 
implicării pe care am avut-o. Cu siguranță nu există răsplată mai mare!” — Elisa Crâmpiță-
elevă 
                   ”Acest proiect a avut un impact emoțional puternic asupra mea, am învățat prin 
intermediul acestuia ce înseamnă să ajuți pe alții, obstacolele prin care trec cei nevoiași și 
puterea cu care aceștia le infruntă.” —Mădălina Ungureanu-elevă 
                  ”ADAPT a fost o experiență extraordinară din care am învățat foarte multe. Am 
rămas cu amintiri frumoase, prieteni noi și sentimente puternice. Alături de această echipă am 
aflat ce înseamnă prietenia, colegialitatea și solidaritatea în timp ce am descoperit cât de 
minunat te simți ajutându-i pe ceilalți. Mi-a plăcut enorm! — Laurențiu Bloj-elev 
                  ” Lucrând la acest proiect am învaţat multe. Pe lângă informaţiile pe care le-am 
dobândit făcând parte din proiect, am învăţat să lucrez mai bine in echipă. Proiectul în sine 
înseamnă lucru în echipă. Fiecare membru are un rol bine conturat, o sarcină pentru care el este 
responsabil” —prof. Florența Dogaru 
                  ” În școală fiecare muncește pentru el. În acest proiect am învățat să lucrăm 
împreună pentru un rezultat bun de care să ne bucurăm cu toții. În școală accentul se pune 
foarte mult pe teorie, dar cultura tradițională nu poate fi învățată teoretic. Cu ajutorul ADAPT 
am descoperit activități din viața de zi cu zi a unor copii din etnii diferite, etnia romă, în cazul 
nostru, și am ajuns să le cunoaștem și să le înțelegem mai bine cultura.” —prof. Ionuț 
Marghitoiu 
                  ” Prin organizarea activităţilor cuprinse în proiect, elevii au contribuit, după 
puterile lor, la creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, având nenumărate 
avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe care o face şcoala. Acestea sunt: 
– împletirea teoriei cu practica, elevii au constatat că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat 
în cadrul unei acţiuni concrete; 
– activitățile au dezvoltat  la elevi empatia, toleranța, altruismul, responsabilitatea faţă de 
semenii lor; 
– s-au creat legături la nivelul comunităţii; 
– a fost stimulată gândirea critică; 
– și-au îmbunătățit percepţia multiculturalităţii; 
– și-au dezvoltat  stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice.” —prof. Mădălina 
Scarlat 
            La finalul derulării proiectului ADAPT se poate afirma că sunt evidente câteva 
repere: 

• creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării; 
• stimularea iniţiativelor elevilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/comunităţii; 
• creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 
• reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului 

şcolar; 
• creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 
• asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 
• ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 
• formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 

103



Conferința Națională „Dezvoltarea Personală” - 2020 

 
 

• asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu 
privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei 
generaţii ce urmează a se integra; 

• transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 

A  schimba ceea ce exista pentru a-l face mai bine adaptat la mediul său, mai performant, 

antrenează, inevitabil, modificări profunde ale rolurilor si misiunilor actorilor dintr-o unitate 
școlară. Pentru aceasta, schimbarea in interiorul ei este totdeauna o sursă de traumatisme: 
aplicarea oricărui proiect nu scapă de această regula deoarece se inscrie intr-un proces de 
"schimbare - tranzitie". 

 Dificultatea esentiala consta in a reusi să faci ca aceasta idee de schimbare să fie 

impartasită de majoritatea actorilor pentru că ea nu se poate sprijini doar pe o conduita "directivă". O 
alta dificultate consta in gestionarea a doua logici paralele: trebuie asigurată continuarea funcționarii 
unei activități cotidiene, si, in acelasi timp, punerea in practica a unui proiect. La fel, se poate spune că 
angajarea intr-un proiect pornind de la o idee sau de la o propunere, inseamna asumarea unui risc, a 
carui importanță  trebuie evaluată. 

   Aceasta vizeaza aplicarea unui ansamblu de principii si de operatii (definirea 

obiectivelor, construirea proiectului, elaborarea unui tablou de bord) care-i maximalizează 
șansele de reusită. În fața dorinței de închegare a unui proiect trebuie, la nivelul pilotajului, să 
se ia in considerare doua domenii: domeniul rationalului si domeniul relationalului. Primul 
domeniu are ca obiect metodele de planificare, adica metode si mijloace de ordin tehnic. Cel 
de-al doilea se refera la definirea relatiilor: cine ce face in interiorul proiectului ? Cine 
monitorizeaza metodele si mijloacele? Cine insoteste si supravegheaza proiectul ? 

      Pentru conducatorul unui proiect conceperea si punerea in aplicare a unei actiuni sau a 

unui produs, presupune un demers ingineresc riguros pentru că….. 

      Trebuie luate in considerare mai multe elemente: oamenii, tehnicile, riscurile, costurile 

si cheltuielile.  
                 DA, noi putem spune că am reușit să ne ADAPTăm, să-i convingem și pe elevi și pe 
părinții acestora să se ADAPTeze…am schimbat, ne-am schimbat, am trecut peste dificultăți 
și provocări, am proiectat,  am elaborat, am monitorizat, ne-am angajat….. 
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      ”Pot spune că a fost o experienţă inedită  şi din care am avut multe de învăţat.” —Alina 
Balcă-părinte 
                                                             MULȚUMIM    TUTUROR! 
                                  Cu considerație,  
                                  Echipa de proiect a Școlii Gimnaziale ” Ion Iorgulescu” Mihăești 
                                                                 Coordonator, 
                                                                            Prof. Iuliana Coman 
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INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ LA COPII ȘI ADOLESCENȚI 

Prof. Mincă Elena-Luminița  
Mediator școlar Zărnenu Mihaela 
Școala Gimnazială Nr. 1 Budeasa 

 
„Până la un punct, orice om are o inteligență cognitivă și una emoțională, prin urmare, 

aceste portrete se contopesc. Și totuși, dintre cele două, inteligența emoțională adaugă mult mai 
multe calități care ne determină să fim cu adevărat oameni.” 

Constatând dificultatea unor adolescenți în adaptarea școlară dar și în abordarea 
situațiilor concrete de viață, ne punem acum firesc întrebarea specificității registrului lor 
emoțional și al cadrului de raportare atitudinală și motivațională. Se știe că în învățare, dincolo 
de capacitatea cognitivă, importantă, crucială chiar, este disponibilitatea pentru învățare. 
Încredrerea, curiozitatea, interesul, ambiția, efortul susținut, autocontrolul, comunicarea, 
implicarea sunt câteva dintre preceptele de bază ale acestui proces.  
         Învățarea emoțională începe din primii ani de viață și se continuă pe toată perioada anilor 
de școală, urmând să se rafineze pe tot parcursul vieții. Deși contextul în care cresc acum 
adolescenții este unul diferit de cel în care am crescut noi, ei sunt totuși niște copii aflați într-o 
călătorie spre maturitate. Haosul vieții cotidiene și amalgamul de contradicții cu care sunt 
bombardați îi face mai debusolați și uneori chiar copleșiți de evenimentele la care participă, 
uneori în mod involuntar. Pericolele reale din mediul exterior sunt o adevărată provocare pentru 
mediul educațional și cel familial, care încearcă prin eforturi susținute să transmită măsura 
echilibrului în adaptarea lor socială. Acestor conflicte exterioare li se adaugă și cel mai „intim” 
dintre toate – conflictul identitar. Conform lui Erikson, problema identității este principalul 
obstacol cu care se confruntă adolescenții în această perioadă a creșterii și dezvoltării lor, 
transformându-se însă într-o pârghie importantă în devenirea lor constructivă și pozitivă.      
Identitatea este caracteristica fundamentală, definitorie a adolescenților, cu toate schimbările 
în plan cognitiv, emoțional și social. 

Preocuparea susținută pentru căutarea de sine, afirmarea și confirmarea sinelui, îi face 
captivi într-o lume a întrebărilor, o lume în care emoțiile se unesc tot mai mult cu propriile 
gânduri.  

Pentru că sunt adolescenți, pe parcursul lor atât de încărcat din punct de vedere 
informațional dar și în evenimente importante, cu impact pentru dezvoltarea lor, aceștia vor 
trăi emoții intense, mai ales în momentele grele. Alături de noi, tinerii au o șansă reală dacă 
știm să le cultivăm această inteligență emoțională, așa încât să nu renunțe în a-și urma visurile 
și nici să nu pornească pe un drum greșit. 
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DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 

Dică-Hristu Ramona Elena  
Școala Gimnazialǎ Nr.1 Vlǎdești 

ramonadica@yahoo.ro  
 

Dezvoltarea personală include experiențele, activitățile ce au ca scop final 
îmbunătățirea stării de conștientizare, dezvoltare a abilităților, a talentelor personale și 
contribuie la realizarea aspirațiilor și viselor personale. De obicei conceptul de dezvoltare 
personală este asociat cu o serie de concepte specifice cum ar fi: tehnici de dezvoltare 
personala, cursuri de dezvoltare personala, articole de dezvoltare personala sau carti de 
dezvoltare personala. 

Conceptul de dezvoltare personală sau ‘‘evoluție personală‘‘ include activități formale 
sau informale ce dezvoltă roluri precum cel de pedagog, mentor etc. 

Dezvoltarea personală are la bază următoarele elemente: asumarea responsabilităților 
pentru propriul proces de instruire și dezvoltare, auto-evaluare periodică, luarea de 
măsuri/atitudine.  

Individual, dezvoltarea personală se poate realiza folosind cărți, cursuri și tehnici ce 
ajută la dezvoltarea unor aspecte precum: înfrumusețarea, aspectul fizic, de a face un curs IT, 
de a găti etc. 

Dezvoltarea personală  te ajută să explorezi resursele pe care le ai, dar pe care încă nu 
ți le-ai descoperit. Să fii conștient de ceea ce poți face, de ceea ce poți realiza, de ceea ce ai 
putea să îmbunătățești la tine. De asemenea, te ajută să te cunoști mai bine, să-ți identifici 
punctele tari, dar și cele slabe. Aceste lucruri îți cresc semnificativ calitatea vieții la locul de 
muncă, dar și în cadrul vieții personale. Atunci când îți dorești să obți rezultate este bine să 
depui eforturi zilnic pentru interesele tale.  

Pentru o bună evoluție în dezvoltarea ta personală nu trebuie să uiți de timpul petrecut 
cu cei dragi, dar și cu tine însuți, de îmbunătățirea relațiilor cu cei din jur, de carieră, de modul 
de viață.  

Pentru obținerea rezultatelor dorite într-un timp scurt trebuie să știi ce vrei să faci de 
fapt și unde ai de lucrat.  
Dacă te cunoști mai bine, ai putea să descoperi în tine anumite calități sau abilități de care poate 
nu știai că le deții până atunci. Prin autocunoaștere îți dezvolți propriul potențial. Descoperi ce 
este prioritar și important pentru tine, să fii prieten cu tine însuți, dar și cu ceilalți. Astfel îți 
dezvolți creativitatea și spontaneitatea. De asemenea îți poți schimba părerea despre tine fie în 
sens pozitiv, dar și negativ.  

Metode de lucru  
„ÎNGERI & DEMONI” 
 Se grupează aspectele pozitive ale propriei persoane după următoarea schemă: 
Îngeri-aspecte plăcute la propria persoană Oameni-aspecte neutre la propria persoană 
Demoni-aspecte  care îţi displac la propria persoană (ai vrea sa le schimbi) 

Scopul: conştientizarea faptului că fiecare dintre fiinţele umane este dotat atât cu calităţi 
cât şi cu defecte. Nu suntem perfecţi!!! 
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Lazăr Ionela  
Grădinița Floarea Soarelui, Sector 5 , București 

radoiionela@yahoo.com  
 

Dezvoltarea personală este o adunare de nevoi pe care le are fiecare dintre noi, atât 
din viața personală, cât și profesională. Atunci când spunem dezvoltare personală, spunem 
autocunoaștere. 
Autocunoașterea are o importanță particulară îndezvoltarea personală. 
  Metode de lucru 
1. BLAZONUL 
Ce îmi place la mine! Ce aş schimba la mine! 
Ce le place celorlalţi la mine Ce ar schimba ceilalţi la mine? 
Elevii vor trebui să deseneze blazonul în funcţie de ceea ce scrie pe marginea blazonului. 
2. CINE SUNT EU? (FIŞA) 
Completează următoarele fraze: 
Oamenii de care îmi pasă cel mai mult sunt ………………. 
Mă simt mândru de mine pentru că …………………….. 
Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt ………………… 
Îmi place mult să ………………… 
Îmi doresc să ……………… 
Unul dintre cele mai bune lucruri făcute de mine este ……………………. 
Mi-ar plăcea să devin ……………….. 
Îmi propun să …………………….. 
Prefer să ………………. decât să ……………….. 
Ştiu că pot să ………………………… 
3. EU COPIL – EU ACUM! 
Să se descrie fie prin intermediul cuvintelor, fie prin intermediul desenului. 

Autocunoașterea este un proces care se dezvoltă odată cu vârsta, este un proces care nu 
se 
incheie odată cu adolescent sau tinerețea, imbină cognitivul, asertivul și motivaționalul cu 
influențele de mediu. 

Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul final de a 
îmbunătăți starea de conștientizare, dezvoltare a talentelor și abilităților personale, 
îmbunătățirea calității vieții și contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale. 

Dezvoltarea personală este cunoascută și sub termenul de ‘‘self help‘‘, fiind un concept 
dedezvoltare personală ce include atât activități formale, cat și informale pentru a se dezvolta 
roluri precum cel de ghid, manager, mentor etc. 

Dezvoltarea personală este o evoluție, referindu-se la o imbunătățire personală. Aceasta 
are loc în fiecare zi fără să ne dăm seama, în mod voluntar sau involuntar. Acesta este un proces 
personal și continuu prin care dorim să ne schimbăm în bine pe noi înșine. Nimeni nu s-a născut 
perfect și nici învățat, însă putem depune efort pentru a dobândi autocunoaștere, abilități, dar 
și 
comportamente noi. Dezvoltarea personală a devenit oarecum sinonimă cu ‘‘știința 
succesului‘‘. 
Acesta este o știință ce ar trebui discutată în toate școlile, încă de la vârste fragede, având un 
scop important. 
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Prof.înv. preșcolar:Gramadă Elena Ramona 
Școala Gimnazială Nr.1 Vlădești 

ramonaelenagramada@yahoo.com  
 

Rolul unui părinte este de a susţine şi ghida copilul în a-şi urma drumul în viaţă, de a-
şi îmbunătăţi calitatea vieţii şi de a-şi îndeplini visele, iar în această etapă a vieţii, acest lucru 
poate fi tradus prin dezvoltare personală. Şi este unul dintre cele mai importante aspecte ale 
vieţii unui copil. Mai târziu, când copilul va fi mare îşi va da seama că dezvoltarea personală 
înseamnă să afle lucruri despre el şi să-şi îmbunătăţească constant viaţa. 

Părinţii şi educatorii au rolul benefic de a crea contextul necesar dezvoltării personale. 
Ca o persoană să se dezvolte personal trebuie să se simtă iubită şi în siguranţă ca să poată să îşi 
dorească să se ocupe de el/ea şi să nu fie nevoie să se lupte pentru supravieţuire. Lupta pentru 
supravieţuire nu duce la dorinţa de dezvoltare. 

Primul lucru pe care îl putem face este să ne iubim copiii aşa cum sunt ei în realitate cu 
aptitudinile, plăcerile şi visele lor personale. Eficient ar fi să încercăm să îi îmbunătăţim, fără 
să încercăm să îi aducem în realitatea noastră. Celălalt lucru pe care îl putem face ca părinţi şi 
educatori este să fim un model bun pentru dezvoltarea lor personală. Ne cunoaştem? Ştim care 
ne sunt visele, ne străduim să le urmăm, ne cunoaştem talentele şi le folosim sau alegem să nu 
le folosim, încercăm să ne îmbunătăţim calitatea vieţii dacă este ceva care nu ne place? Dacă 
da, le povestim copiilor noştri despre asta – despre ce dificultăţi întâmpinăm sau despre cum 
ne vine să renunţăm. 

Susţinerea şi încurajarea viselor este un demers pe care fiecare părinte şi educator ar 
trebui să-l facă. “Când fata noastră îşi doreşte să facă cursuri de carate, nu-i spunem că este un 
sport specific băieților pentru ca apoi să o direcţionăm către dans sau canto, de exemplu. 

Ci ne bucurăm că ea are curajul de a-şi asuma o plăcere despre care ştie sigur că este 
neobişnuită pentru o fata. O putem ruga să ne împărtăşească mai multe despre acestă placere, 
pentru a o înţelege mai bine”. 

Următorul pas este să-i găsim un club de dans sau canto despre care să fim siguri că nu 
discriminează băieţi, pentru a nu îi ucide încercările de a descoperi dacă îi place sau nu de-
adevăratelea. După care ne bucurăm de succesele ei. 
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  Dică-Hristu Georgiana  
Grădinița Floarea Soarelui, Sector 5 , București 

georgianadica99@yahoo.com  
 

Ce înseamnă dezvoltare personală? 
Dezvoltarea personală este un concept destul de cunoscut, care mai este denumit și ‘‘ 

self 
help‘‘sau chiar evoluție personală. Aceasta cuprinde toate activitățile formale sau informale ce 
au drept scop îmbunătățirea stării de constientizare, descoperirea talentelor, dezvoltarea 
abilităților personale, cât și îmbunătățirea calității vieții. Dezvoltarea personală este un proces 
continuu de reprogramare a minții care atinge mai multe direcții cum ar fi: dezvoltarea 
abilităților personale, îmbunătățirea stării de clarificare mentală, stabilirea unor direcții mult 
mai clare în zona personală și profesională, așadar dezvoltarea personală te ajută în mod 
semnificativ să îți crești calitatea vieții. 
Un al doilea element fundamental în dezvoltarea personală este Evaluarea. Cu alte cuvinte, 
procesul de dezvoltare personală trebuie să evalueze în timp ce evoluează. 

Este necesar ca în procesul de autoevaluare să fim cât mai obiectivi, la fel cum este 
esențial să investești în dezvoltarea personală. Atunci când te gândești la dezvoltare personală, 
automat te gândești la dezvoltare/creștere interioară. Prosperitatea inseamna crestere, iar 
cresterea întotdeauna are loc din interior către exterior si niciodată invers. 

Metode de lucru 
1.      HARTA DEZVOLTĂRII PERSONALE 
Cine sunt eu? 
Cine voi ajunge? Cine am fost? 
Acest exerciţiu ne facilitează recunoaşterea elementelor dezvoltării personale. 
2. STEAUA RESPECTULUI DE SINE 

 Se va completa individual fişa „Steaua respectului de sine. 
Trei lucruri pozitive care te caracterizează; 
Două realizări/două lucruri pentru care eşti mândru/ te apreciază oamenii; 
Două obiective de viitor, unul de scurtă durată şi unul de lungă durată într-o prietenie 
 Două lucruri pe care le aduci în mijlocul steluţei; 
Două lucruri pe care ai dori să le schimbi la persoana ta. 

Dezvoltarea personală cuprinde aspirațiile, motivațiile, dar și obiectivele noastre pe 
termen scurt, mediu, cât și lung. Când spunem dezvoltare ne referim și la cea personală, dar și 
la 
cea profesională. Omul se dezvoltă pe tot parcursul vieții, atât voluntar, cât și involuntar, atât 
cu 
știință, cât și fără neștiință. 

Dincolo de a citi cărți, de a participa la cursuri de acest tip sau de a face sport/yoga 
trebuie să acționezi, să aplici ceea ce auzi, ceea ce înveți, să-ți schimbi chiar și modul de viață, 
dar cel mai important aspect, modul de gândire. 
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DEZVOLTAREA PERSONALA PRIN EDUCAŢIA ŞCOLARĂ A COPIILOR 
ROMI 

 
Prof. Învățământ primar Ancuța Elena Rîndașu 

Școala Gimnazială „IC Lăzărescu” Țițești 
rindasuancutaelena@yahoo.com  

 
O perspectivă de a privi educaţia şcolară este aceea de transmitere de valori. În acest 

sens, sistemul şcolar alături de mass-media, familie şi instituţiile politice sunt principalele surse 
care formează şi consolidează sistemul de valori al individului. În acelaşi timp, sistemele 
şcolare sunt provocate să raspundă exigenţei respectării valorilor de referinţa ale minorităţilor 
în general şi ale romilor, în cazul de faţă. 

Şcolarizarea romilor, modul în care şcoala se raportează la acestia, se prezintă într-o 
varietate de situaţii în comunităţile vizitate. Există cateva tipuri ideale de scoli, care ordonează 
varietatea situaţiilor existente: 
• scoli exclusiv rome 
• scoli mixte 
• scoli cu clase pentru copii cu deficienţe 

Scolile mixte sunt forma de şcolarizare care produce cele mai bune rezultate şcolare în 
cazul copiilor romi. Influenţele pozitive ale socializarii în comun cu alte etnii, concurenţa 
școlară, comportamentul imitativ au ca efect crestearea nivelului de şcolaritate şi a rezultatelor 
şcolare. 

Pentru populaţia investigată educaţia şcolară nu reprezintă o strategie fundamentala de 
viaţă decât pentru un numar foarte mic de subiecţi (4,1%). Majoritatea subiecţilor nu privesc 
educaţia ca pe o investiţie pe termen lung, considerand mai importante banii (28,5%), munca 
(23,9%) şi norocul (14,0%). Principala strategie pentru reuşită în viaţă a romilor o reprezintă 
banii, fara ca în percepţia subiecţilor să existe întotdeauna o corelaţie între nivelul veniturilor 
şi nivelul de şcolaritate. 

Romii participa intr-o proportie semnificativ mai redusa decat ansamblul populatiei la 
gradinita. Situatia scolarizarii este si ea una negativa datorita incidentei mari a nescolarizarii si 
a abandonului in ciclurile primar si secundar. Analfabetismul are o pondere ridicata in special 
in cazul generatiei varstnice dar si in cazul celorlalte generatii. Determinantii nescolarizarii si 
abandonului tin de situatia economica precara a multor gospodarii de romi, factori culturali 
(limba vorbita, nationalitatea declarata), izolarea comunitatilor de romi. 

Acest lucru nu trebuie însă să ne conducă la concluzii pesimiste asupra posibilităţii de 
diminuare a inegalităţilor sociale prin intermediul educaţiei şi nu acesta este scopul prezentei 
argumentaţii. Am vrut doar să subliniem că pentru a fi eficiente, este necesar ca politicile 
educaţionale adresate populaţiei de romi să fie corelate cu acţiuni afirmative în domeniul pietei 
muncii, masuri care să stimuleze accesul pe piaţa muncii al romilor. În caz contrar, politicile 
educaţionale care vizează cresterea nivelului de instruire al romilor vor esua în reducerea 
inegalităţilor sociale şi a marginalizării. În plus, o politică educaţionala care vizează cresterea 
şcolarităţii în absenţa unor locuri de muncă adecvate riscă să înrautătească şi mai mult 
reprezentările pe care romii le au faţă de şcoală. 
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Prof. Învățământ Primar: Gavrilă Nicoleta Maria 
Școala Gimnazială „I.C. Lăzărescu” Țițești 

nicocostel@yahoo.com 

În societatea românească categoriile dezavantajate reprezintă o problemă reală, 
conștientizată și recunoscută cu precădere în ultimul deceniu. Fenomenul marginalizării are 
consecințe grave atât asupra dezvoltării persoanei cât și a funcționării și evoluției democratice 
a societății. Excluderea copiilor și a tinerilor din cadrul învăţământului de masă este o 
discriminare ce conduce la violarea drepturilor umane ale acestora. Legile şi acordurile 
internaţionale sprijină acest punct de vedere. 

Legea internaţională a drepturilor omului interzice atât în mod implicit, cât şi explicit 
segregarea în mediul educaţional pe motiv de rasă, etnie sau origine naţională.  

Fenomenul slabei participări la educaţie a copiilor preşcolari şi şcolari din familiile 
dezavantajate şi defavorizate este o realitate faţă de care sistemul naţional de învăţământ 
trebuie să manifeste o preocupare constantă atât pentru înţelegerea fenomenelor specifice 
acesteia cât şi pentru găsirea unor modalităţi de remediere a consecinţelor lor. 

O analiză atentă a cauzelor care au condus la aceste fenomene aduce în prim plan 
situaţia 
economico-socială precară a familiilor acestor categorii de copii. La aceasta, contribuie lipsa 
de educaţie a părinţilor fapt care are consecințe negative asupra participării la educaţie a 
copiilor prin faptul că, în aceste familii, nu există un climat favorabil educaţiei, în general. În 
mod special, pentru familiile de rromi care aparţin unor grupuri dezavantajate, intervin şi alţi 
factori care ţin de statutul istorico-social şi tradiţional al acestor etnici. Aceşti factori sunt 
fenomenele de marginalizare, automarginalizare, diferenţele rasiale şi culturale şi o anume 
tradiţie negativă provenită din comunicare insuficientă care marchează comunităţile izolate. 

La familiile tuturor grupurilor de copii puse în discuţie se remarcă un grad ridicat de 
ignoranţă privind relaționarea lor socială. În ceea ce priveşte direcţiile şi acţiunile care trebuie 
să fie întreprinse pentru promovarea principiilor şcolii incluzive la copiii proveniţi din medii 
dezavantajate şi defavorizate, se pot menţiona: unitățile școlare care au astfel de copii trebuie 
să inițieze în mod organizat acțiuni comune pentru intercunoaștere si formarea respectului 
reciproc, proiecte în parteneriat educațional cu părinții, în principal, și cu ceilalți parteneri 
educaționali pentru valorizarea identităților culturale;  

La nivel de clasă, școală și comunitate se pot dezvolta o serie de proiecte pe teme ca: 
asigurarea dreptului la educație indiferent de origine etnică și socială; rasismul ca formă de 
discriminare; centru de educație interculturală în școală; comunități și tradiții.  

În ultimii ani au avut loc o serie de inițiative atât la nivel național cât și local pentru 
îmbunătățirea sistemului de educație având la bază principiile incluziunii, a nediscriminării, a 
egalității de șanse, a dreptului la educație. Cu toate acestea există încă o serie de probleme la 
nivelul școlilor, abandonul școlar al romilor, slaba lor participare la procesul instructiv, slaba 
implicare a parinților rromi în educarea copiilor lor dar și lipsa cadrelor didactice pregătite în 
acest sens. Procesul incluziunii, a luptei împotriva desegregării și marginalizării este unul greu 
și lent, de aceea este nevoie de mult efort, voință și responsabilitate pentru a susține aceste 
inițiative în continuare, prin realizarea și îmbunătățirea lor permanentă, ținând cont de interesul 
superior al copilului, de dreptul său la educație. 
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