
 

 

3. CABINET PSIHOPEDAGOGIC 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

Șc
o

al
a 

C
ar

aș
-S

e
ve

ri
n

e
an

ă 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Se
ri

a 
II

I N
r.

 1
(5

1
) 

 
4

9
 

  



 

 

3. CABINET PSIHOPEDAGOGIC 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

Șco
ala C

araș-Se
ve

rin
e

an
ă                                  Se

ria III N
r. 1

(5
1

) 

 

5
0

 

    ACTIVITATEA 
PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI DE 

ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 
 
    CENTRUL  JUDEŢEAN DE RESURSE  ŞI  DE 
ASISTENŢĂ  EDUCAŢIONALĂ CARAŞ-SEVERIN Este o 
instituţie  de învăţământ conexă, preuniversitar 
subordonată Ministerului Educaţiei Naționale şi  
coordonată  de  Inspectoratul  Şcolar al Judeţului 
Caraş-Severin şi funcţionează în baza Ordinului 
Nr.5555 din 27 octombrie 2011 al Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  Consiliul Judeţean Caraş-
Severin nr.240/ 15.12.2006 a aprobat, începând cu 
data de 01.01.2007,  finanţarea Centrului  Judeţean de 
Resurse  şi  de Asistenţă  Educaţională Caraş- Severin, 
instituţie cu personalitate juridică.  
    Inspectoratul  Şcolar al Judeţului Caraş-Severin, în 
temeiul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
a Inspectoratelor Şcolare, pe baza deciziei nr.60/ 
6.03.2007 decide, începând cu data de 01.01.2007, 
finanţarea Centrului  Judeţean de Resurse  şi  de 
Asistenţă  Educaţională Caraş - Severin din bugetul 
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.  
    Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională oferă servicii specializate de mediere 
şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la 
nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale 
oferite de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, 
centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, 
centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică. Scopul activităţii Centrului Judeţean 
de Resurse şi de Asistenţă Educaţională îl constituie 
asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domenii: 
asigurarea calităţii, servicii educaţionale specializate 
de mediere şcolară, îmbunătăţirea activităţilor de 
învăţare, instruire, compensare şi protecţie socială a 
elevilor şi tinerilor din învăţământul preuniversitar la 
nivel judeţean. 
    Obiectivele principale ale activităţii Centrului 
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională sunt:  

 cuprinderea şi menţinerea în sistemul de 
învăţământ obligatoriu a tuturor 
copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile 
lor psihoindividuale şi sociale;  

 asigurarea suporturilor suplimentare necesare 
desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de 
potenţialul biopsihosocial al fiecărui 
copil/tânăr;  

 informarea şi consilierea cadrelor didactice în 
spiritul schimbării mentalităţii şi al 
îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;  

 crearea condiţiilor de dezvoltare a 
personalităţii elevilor/tinerilor în vederea 
integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi 
profesională;  

 implicarea părinţilor în activităţi specifice unei 

relaţii eficiente: şcoală-familie-comunitate, ca 
bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a 
copiilor/tinerilor. 

OFERTA DE SERVICII: 

 servicii de consiliere psihopedagogică şi 
orientare şcolară şi profesională, prin centrele 
judeţene şi cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică;  

 servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin 
centrele şi cabinetele logopedice interşcolare;  

 servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe 
educative speciale, prin Serviciul de Evaluare 
și Orientare Școlară și Profesională și Comisia 
de Orientare Școlară și Profesională;  

 servicii de informare şi consiliere pentru cadre 
didactice, copii, părinţi, alţi membri ai 
comunităţii;  

 servicii de orientare a formării iniţiale şi 
continue prin parteneriate cu instituţiile 
abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;  

BENEFICIARI: Copii, elevi / tineri, părinţi cadre 
didactice; personal din instituţiile care acordă sprijin 
copiilor, membri ai comunităţii locale 
Principalele direcţii /ţinte strategice ale CJRAE sunt: 

1. Dezvoltarea instituţională; 
2. Dezvoltarea și implementarea programelor 

de asistenţă educaţională; 
3. Asigurarea caracterului continuu  și eficient al 

activităţilor de informare, documentare, 
consultanță/ consiliere; 

4. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat intern și 
extern; 

5. Realizarea unor studii şi cercetări; 
6. Editarea de publicaţii, producerea de 

materiale şi mijloace de învăţământ necesare 
desfăşurării unei educaţii de calitate; 

7. Dezvoltarea profesională a echipei; 
8. Marketing educaţional. 

Centrului Judeţeţean de Asistenţă Psihpedagogică 
(CJAP) 
    Reţeaua de cabinete de asistenţă psihopedagogică 
este formată din 33 de cabinete de asistenţă 
psihopedagogică în care funcţionează 22 de consilieri, 
având ca formare profesională: psihologie, sociologie-
psihologie, psihologie-asistenţă socială, sociologie, 
pedagogie, asistență socială: 12 cabinete  REŞIŢA; 5 
cabinete  CARANSEBEŞ; 2 cabinete OŢELU ROŞU; 1 
cabinet  ZĂVOI+MARGA+BOUTARI+BUCOVA; 2 
cabinete BOCŞA; 3 cabinete  ORAVIŢA 
(+RĂCĂŞDIA+CICLOVA); 1 cabinet  ANINA; 1 cabinet 
BĂILE HERCULANE; 2 cabinete MOLDOVA NOUĂ; 1 
cabinet BOZOVICI+EFTIMIE MURGU; 1 cabinet 
TEREGOVA+ARMENIȘ; 1 cabinet MEHADIA+ 
CORNEREVA; 1 cabinet PRIGOR 
    Consilierii şcolari îşi desfăşoară activitatea în 
cabinetele  învăţământ din judeţul Caraş-Severin, 
deservind un număr aproximativ de 20000 de elevi 
 
Obiective asumate la solicitarea CJAP: promovarea 
serviciilor de consiliere şi orientare; participarea la 
şedinţe şi întâlniri metodice; implicarea în proiecte 
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  iniţiate de MECS, ISJ, CJRAE; consiliere şi orientare 
privind cariera; sprijin pentru integrarea în şcolile de 
masă a elevilor dezavantajaţi; dotarea 
corespunzătoare a cabinetelor şcolare; colaborare cu 
alte instituţii cu obiective similare. 
Obiective propuse de către consilierii şcolari: 
asistenţa pedagogică a cadrelor didactice; consilierea 
familiei; încheierea unor protocoale de colaborare cu 
învăţătorii şi diriginţii; implicarea în activităţi de 

reintegrare şcolară a elevilor aflaţi în situaţii de risc; 
acţiuni de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli; 
derularea unor programe de formare continuă; 
perfecţionare continuă a consilierilor şcolari. 

 
 

Prof. VALERIA UNGUR 
Director Centrul Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională Caraș-Severin 
 
 ÎMPREUNĂ RECICLĂM 

INDIFERENŢA PENTRU A PREVENI 
ABUZUL ŞI VIOLENŢA 

 
    Punem în fiecare zi în discuţie aspecte ca 
discriminarea, acceptarea diferenţelor, rolul şi 
impactul prejudecăţilor, felul în care copiii/elevii pot 
reacţiona în situaţii de intimidare sau hărţuire 
indiferent de motivele care determină respectivele 
situaţii, însă niciodată nu facem suficient pentru a 
preveni bullying-ul, abuzul şi violenţa. 
    Violenţa există peste tot în lume: pe stradă, în 
şcoală, în mass-media, în inimile noastre este din ce în 
ce mai mediatizată; atrage şi îndepărtează deopotrivă. 
Pornind de la etimolgia cuvântului constatăm că 
verbul "violare " înseamna "a profana" , "a transgresa" 
adică a depăşi limitele impuse de lege. Violenţa trimite 
la ceea ce se efectuează cu o "forţă intensă", brutală şi 
adesea distructivă, la abuzul de forţă pentru a 
constrânge pe cineva la ceva. 
    Bullying/ Intimidarea/ hărţuirea/ şicanarea sunt 
manifestări care au loc atunci când o persoană în mod 
conştient şi constant desconsideră demnitatea altei 
persoane şi creează un mediu ameninţător, 
inconfortabil sau neplăcut pentru cel expus. 
    Abuzul este un fenomen care face referinţă la toate 
formele de rele tratamente: fizice şi/sau emoţionale, 
abuz sexual, neglijare sau tratament neglijent, 
exploatare comercială sau de alt tip, produse de câtre  
persoane aflate în poziţie de răspundere, putere sau 
încredere. Aceste rele tratamente produc daune 
actuale sau potenţiale asupra sănătăţii, supravieţuirii, 
dezvoltării sau demnităţii copilului (Definiţia acceptată 
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii). 
    Copiii şi tinerii sunt din ce în ce mai mult victimele 
unor acte de violenţă şi sunt ei înşişi agresivi în raport 
cu alţii. Se pare că violenţa socială se amplifică de o 
manieră dramatică, dar amploarea reală a 
fenomenului este puţin atestată. Datele sunt adesea 
incomplete în acest domeniu, de teama răzbunării şi 
prin lipsa încrederii în lege, reguli, norme, valori si 
chiar strategii.  
    Care sunt cauzele delicvenței: 

 sărăcia, şomajul, promiscuitatea şi un control 
insuficient al modului cum sunt educaţi copiii 
şi tinerii  

 factori individuali: abuzul de droguri şi alcool, 
sentimentul de eşec, de frustrare si de 

disperare, tendinte compulsive  

 frecvenţa crescută a actelor de violenţă pe 
stradă şi în programele TV  

 mediu familial ostil, cu frecvente maltratări  

 anturajul; mulţi oameni dau vina pe anturajul 
adolescentilor pentru orice fel de probleme 
ar apărea, dar un adolescent normal, dintr-o 
familie normală, nu ajunge să aibă necazuri 
serioase numai datorită influentei 
anturajului. 

Măsuri de prevenire şi combatere  
     Tânăra generaţie trebuie educată în spiritul unui 
respect sporit pentru lege şi respectarea drepturilor 
omului. O primă cale ar fi dezacordul fată de 
informaţiile/programele din mass-media care conţin 
violenţe şi încălcări ale legii, precum şi faţă de 
fabricarea jucăriilor care imită armamentul de război. 
Vizionarea la televizor a unei feţe umane desfigurate 
de lovitura unui pumn are mult mai mult impact 
asupra personalităţii unui copil, decât atunci când îşi 
imaginează acest lucru în timpul unui joc.  
    Depistarea tulburărilor adaptative prin anchete 
şcolare, precum şi cunoaşterea cauzelor care au dus la 
aceste tulburări pentru stabilirea măsurilor de 
readaptare.  
    Practicarea sistematică a sporturilor. Exerciţiile 
fizice au rol important pentru sistemul nervos: 
tonifiant al SNC, stimulator al funcţiilor corticale şi de 
coordonare a centrilor nervoşi.  
    Audiţiile muzicale pot contribui la relaxare si odihnă. 
Prin atmosfera bogată în emoţii pe care o generează, 
muzica face să dispară indiferenţa fată de ce se 
petrece în jur şi reduce stările de agresivitate, 
timiditate etc. Efectul muzicii este în functie de 
elementele sale componente (ritm, înăltimea notei, 
sonoritate). Astfel ritmul rapid excită, pe când cel lent 
linisteste, destinde si adoarme; notele înalte au efect 
stimulator, iar cele joase calmează; sonoritatea 
puternică irită, pe când cea de slabă intensitate 
calmează.  
    Dansul ritmic disciplinează şi înveseleşte, contribuie 
la destinderea morală şi la armonia gesturilor; 
dezvoltă stăpânirea de sine, autocunoaşterea, 
încrederea, îndemânarea, imaginaţia, eliberează de 
anxietate şi fantasme, având un rol cert în formarea 
caracterului. Dansul clasic, mai mult decât cel ritmic, 
dezvoltă voinţa si ţinuta corectă a corpului.  
    Pedeapsa; obiectivul urmărit de persoana care 
pedepseşte este acela de a asocia teama cu greşeala 
comisă de copil şi de a-l face pe acesta să se poarte 
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  cum trebuie. Pentru ca pedeapsa să fie eficace şi să nu 
provoace efecte negative (relaţii agresive, timiditate, 
supunere, respingerea altor activităţi normale) se 
impun câteva principii:  

 aplicarea pedepsei trebuie să aibă un 
caracter excepţional şi să nu sancţioneze 
decât greşeli de o anumită gravitate,  

 să fie însoţită (când copilul este suficient de 
mare ca să poată înţelege) de explicaţii 
simple dar convingătoare,  

 să fie dată în acelaşi moment sau imediat 
după greşeala comisă, sau depistarea 
acesteia,  

 să fie suficient de dureroasă şi să nu fie 
urmată de nici o compensaţie,  

 comportarea sau greşeala sancţionată odată 
nu trebuie să fie altă dată recompensată.  

    Nevoia de conştientizare, de a face ceva, prin 
campanii sociale, prin strategii şi programe 
educaţionale, prin studii psiho-sociologice care să 
urmărească atât dezvoltarea unei culturi a non-
violenţei, cât şi ameliorarea manifestării violenţei în 
relaţiile umane şi mai ales în rândul copiilor, respectiv 
a elevilor în şcoli ne determină să încercăm să 
schimbăm atitudinea copiilor şi tinerilor faţă de 
violenţă prin „reciclarea” comportamentelor, prin 
schimbarea atitudinii vis-a-vis de acest fenomen, prin 
conştientizarea consecinţelor negative, nedezirabile şi 
implicit reducerea pulsiunilor violente, individuale sau 
colective, mai precis a indiferenţei. 
    Acest proces de reciclare a indiferenţei oamenilor 
faţă de cei din jurul lor, copii şi tinerii abuzaţi, supuşi 
bullying-ului sau violenţei a început în cadrul  
Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa prin 
mobilizarea elevilor, a cadrelor didactice, a conducerii 
şcolii, a părinţilor  într-o participare comună la diverse 
activităţi prin care se transmit mesaje, se organizează 
activităţi gastronomice, artistice, sportive, dar mai ales 
se dezvoltă atitudini care arată că un copil sau tânăr 
educat, care îşi alege cu grijă grupul de prieteni, 
activităţile pe care le desfăşoară: voluntariat, acţiuni 
caritabile, grupuri de dezbateri, trupe de teatru, 
activităţile cultural-artistice, religioase şi sportive, 
cluburile în care este înscris, concursurile la care 
participă, suportul psihologic, moral, dar şi al 
colectivului de clasă pot conduce la un climat socio-
psiho-cultural ce poate să prevină şi chiar diminueze  
aceste fenomene de abuz, bullying şi violenţă.   

 
BIBLIOGRAFIE: 
„Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală”, Ghid 
practic pentru directori şi cadre didactice, 2006 
    Punem în fiecare zi în discuţie aspecte ca 
discriminarea, acceptarea diferenţelor, rolul şi 
impactul prejudecăţilor, felul in care copii/elevii  
reacţionează în situaţii de intimidare sau hărţuire 
indiferent de motivele care determină respectivele 
situaţii, însă niciodată nu facem suficient pentru a 
preveni bullying-ul, abuzul şi violenţa. 
    Chaque jour on discute sur des questions 
importantes comme   discrimination, accepte des 
différences,  rôle et l'impact des préjugés, la manière 
dont nos enfants réagissent s’ils sont intimidés ou 
harcelés, mais on ne prévient jamais le bullyng, l'abus 
et la violence. 
    Nevoia de conştientizare, de a face ceva, prin 
campanii sociale, prin strategii şi programe 
educaţionale, prin studii psiho-sociologice care să 
urmărească atât dezvoltarea unei culturi a non-
violenţei, cât şi ameliorarea manifestării violenţei în 
relaţiile umane şi mai ales în rândul copiilor, respectiv 
a elevilor în şcoli ne determină să încercăm să 
schimbăm atitudinea copiilor şi tinerilor faţă de 
violenţă prin „reciclarea” comportamentelor, prin 
schimbarea atitudinii vis-a-vis de acest fenomen, prin 
conştientizarea consecinţelor negative, nedezirabile şi 
implicit reducerea pulsiunilor violente, individuale sau 
colective, mai precis a indiferenţei. 
    Il s’agit donc de ce   besoin de faire l’impossible pour 
améliorer les manifestations violentes et les  relations  
humaines des élèves, à l’ aide des campagnes sociales, 
des stratégies et programmes éducationnels, des 
études psycho-sociologiques touchant le 
développement d'une culture non-violence. Tout cela 
pour  déterminer le  changement  de l’attitude des 
jeunes en ce qui concerne la violence.  C’est pourquoi 
nous recyclons des comportements négatifs: pour 
réduire les pulsions violentes, individuelles ou 
collectives, et pour  recycler l’indifférence. 
 

Profesor în centre şi cabinete de asistenţă  
psihopedagogică  

DANIELA DEMENENCO  
Centrul Județean de Aasistență Psihopedagogică 

Caraș-Severin 
 
 

DEZVOLTARE ŞI ADAPTARE LA 
COPILUL PREŞCOLAR 

 
    În evoluţia şi dezvoltarea psiho-fizică copilul este 
supus unor condiţionări tot mai complexe care se  
finalizează, pe de o parte, cu îmbogăţirea vieţii 
anterioare, iar, pe de altă parte, cu elaborarea de 
conduite prin care se exprimă personalitatea umană. 
Atât vârsta psihologică, cât şi vârsta cronologică, fără 
să coincidă în totalitate, se constituie ca repere din 

punctul de vedere al maturizării psihologice şi sociale. 
Vârsta cronologică are un caracter mai constant, fiind 
relativ egală pentru toţi cei născuţi în perioada 
respectivă, cu raportări la complexul biologic, care 
sunt deosebit de active, pe când vârsta psihologică 
facilitează o diferenţiere mai fermă între diferitele 
personae cu specificarea unui avans sau a unui retard 
în dezvoltare. Viaţa psihică a omului se formează şi se 
dezvoltă, aşadar, la confluenţa dintre activitate şi 
condiţiile bio-psiho-sociale ce îl influenţează de la 
naştere, pe tot parcursul vieţii. Procesul este viu şi 
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  complex şi se finalizează în matriţe ale evoluţiei şi 
dezvoltării psihice a omului. Prin urmare, sunt o serie 
de factori sau condiţii care favorizează dezvoltarea 
biologică şi psihică a copilului, grăbesc procesul de 
achiziţie a experienţelor şi informaţiilor, proiectează o 
personalitate viguroasă şi armonioasă, aşa cum sunt şi 
situaţii care frâneză evoluţia normală sau contribuie la 
fragilizarea subiectului, cu efecte negative nu numai 
pentru vârstele copilăriei ci şi pentru perioade de 
vârstă  ulterioare. Cele din urmă, frânele, trebuie 
cunoscute de educatoare şi învăţătoare deopotrivă, 
pentru a le putea preveni sau pentru a crea un alt 
context educaţional care să anihileze factorii de 
fragilizare printr-o dezvoltare compensatorie a 
palierelor psihice ce corespund particularităţilor psiho-
individuale ale copilului. 
    Toate aceste fenomene pot fi stăpânite de 
educatoarer, copiii pot fi ajutaţi să le depăşească şi se 
poate ajunge la un confort psihic favorabil copilului, 
dacă acesta este cunoscut şi evaluat sub toate 
aspectele, pentru a putea şti ce modalităţi de 
inetrvenţie psiho-educaţională trebuie adaptate la 
nivel individual sau la nivel de colectivitate.  
     Dintre multiplele fenomene ce se impun a fi 
cunoscute şi evaluate pentru copilul preşcolar şi şcolar 
mic este necesar să avem în vedere următoarele: 

1. Cunoaşterea comportamentului 
predominant motor şi a dezvoltării fizice; 

2. Cunoaşterea palierului cognitiv; 

3. Integrarea socio-afectivă şi structurarea 
personalităţii; 

4. Comportament şi personalitate.                                                                     

     
Să enumerăm câteva: 

1. -   volumul şi varietatea mişcărilor, precizia şi 
coordonarea lor; 
-   controlul şi autocontrolul, stăpânirea şi 
desfăşurarea de mişcări      

              intenţional voluntare; 
-   evoluţia activităţilor motorii prin 
raportarea la supleţe, armonie,   

               promptitudine. 
2. -   relaţia dintre imaginea perceptivă şi 

acţiunea corespunzătoare  acestuia; 
- relaţia dintre relaţia perceptivă şi 

verbalizarea acestuia; 
- studiul reprezentărilor (corectitudine, 

stabilitate, selectivitate, sistematizare, 
generalizare, raportul reprezentare- 
acţiune- cuvânt); 

- studiul comunicării şi limbajului 
(vocabular, exprimare, relaţionare) 

- studiul gândirii (procese, operaţii, 
noţiuni, concepte, calităţi ale gândirii); 

- studiul memoriei (relaţia recunoaştere-
reproducere, calităţi ale memoriei); 

- studiul imaginaţiei (relaţia dintre 
imaginaţia reproductivă şi creatoare, 
obiectivarea acestora în activitate);  

- studiul atenţiei (raportul atenţie-cuvânt-

activitate, calităţile atenţiei);  
   3.    -    receptivitate şi reactivitatea faţă de cerinţe, 
de activitate şi evoluţia atitudinii; 

- expresia şi controlul afectivităţii 
(discordanţă, stăpânire, exprimare 
verbală, fenomene de simulare); 

- manifestări voliţionale (capacitatea de a 
acţiona, formularea independentă a 
scopurilor , luarea deciziilor, capacitatea 
de efort voluntar); 

- integrare socială (adaptarea la normele 
de colectiv, stabilirea de relaţii, 
autonomie socială) . 

   4.   -     trăsături de caracter dominante (atitudinea 
faţă de activitate, faţă de sine şi faţă de ceilalţi); 

- trăsături de temperament (reactivitate 
verbală, acţională,emoţională  

      şi pragul de echilibru dintre acestea ); 
- aptitudini şi activitate (aptitudini 

generale şi specifice, tipuri de   
               activităţi reuşite, înclinaţii şi interese 
speciale). 
    Cunoscând toate acestea, educatoarea nu numai că 
poate depăşi situaţiile dificile, dar poate să parcurgă, 
împreună cu copiii, noi etape de activitate şi de 
învăţare, creând astfel posibilităţi multiple de transfer 
şi aplicabilitate, în diferite activităţi care se vor 
remarca prin performanţă şi competenţe, constituind 
un indiciu al structurilor evolutive în planul 
personalităţii mature, cu note dominante ale tipologiei 
armonioase.  
     În evoluţia psihică a copilului cu tendinţa sa de 
adaptare, ca proces dublu de asimilare şi acomodare, 
pot apare perioade de inadaptare când intrevin 
elemente puternice de frustrare şi stress. Situaţiile 
frustrante generează un anumit curs al 
comportamentului şi al organizării personalităţii 
copilului. 
    Dacă educatorul nu este capabil să orienteze copilul 
spre depăşirea acestor factori fragilizanţi, atunci îşi va 
dezvolta o personalitate capricioasă, egoistă, instabilă, 
negativistă, neadaptată la normele de convieţuire 
socială. În cazul colectivelor în care predomină relaţiile 
interpersonale negative sau de inadaptare, rezultatele 
activităţii sunt inferioare colectivelor în care 
predomină colaborarea şi este redusă tensiunea 
psihică. 
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  DESPRE CONSILIEREA 
PSIHOPEDAGOGICĂ 

 
  În demersul ei de atingere a idealului educaţional 
(dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 
individualităţii umane) şcoala românească modernă 
nu mai poate ignora starea de bine şi de sănătate 
fizică, psihică, spirituală şi socială a elevilor săi în 
numele nevoii de performanţe şcolare. Şcoala nu 
poate şi nu trebuie să  devină o instituţie 
segregată de individ, societate şi viaţă, ci să 
reprezinte un mediu favorizant dezvoltării 
personalităţii autonome şi  creative.  
  Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, 
ameliorarea şi înlăturarea aspectelor atitudinale şi 
psihocomportamentale indezirabile social, ce pot 
apare în procesul educaţional, fac necesară o 
activitate sistematică de consiliere 
psihopedagogică. 
  În sens larg, consilierea reprezintă o acţiune 
complexă prin care “se urmăreşte sugerarea 
modului de a proceda sau a modului de 
comportare ce trebuie să fie adoptat într-o situaţie 
dată sau, în general, în viaţă şi activitatea cotidiană” 
(Tomşa, 1996). Consilierea este o relaţie guvernată 
de principii, caracterizată de aplicarea uneia sau mai 
multor teorii psihologice şi a unui set recognoscibil 
de deprinderi de comunicare la preocupările intime 
ale subiectului (clientului), la problemele şi 
aspitraţiile sale. Asociaţia Britanică pentru 
Consiliere (1985), subliniază că oamenii se 
angajează într-o situaţie de consiliere atunci când 
persoana ce ocupă, în mod obişnuit sau temporar 
rolul de consilier, oferă sau este dispus explicit să 
ofere timp, atenţie, respect unei alte persoane ce 
manifestă o nevoie de asistenţă de specialitate. 
Sarcina consilierului este de a oferi cleintului 
posibilitatea să exploreze, să descopere şi să 
clarifice modalităţi de a trăi, dispunând de mai 
multe resurse şi îndreptându-se spre o cât mai bună 
existenţă (Fetham şi Dryden, 1993). 
  Consilierea  psihopedagogică este un proces 
complex ce descrie relaţia interumană de ajutor 
dintre o persoană specializată, consilierul, şi o altă 
persoană care solicită asistenţă de specialitate, 
consiliatul (Egan, 1990) și vizează persoane care nu 
prezintă tulburări psihice sau de personalitate, 
deficienţe intelectuale sau de altă natură, deoarece 
asistenţa pe care o oferă utilizează un model 
educaţional şi de dezvoltare şi nu unul clinic şi 
curativ. Consilierea psihopedagogică este 
preocupată de prevenirea problemelor ce pot 
împiedica dezvoltarea şi funcţionarea normală, 
armonioasă a elevilor (apud Băban, A., 2003, p. 17). 
Relaţia dintre consilier şi persoana consiliată este 
una de alianţă, de participare şi colaborare 
reciprocă. 

    Consilierea psihopedagogică vizează dimensiunea 
de prevenire a tulburărilor emoţionale şi 

comportamentale, pe cea a dezvoltării personale şi a 
rezolvării de probleme cu care elevii, în special, se pot 
confrunta. 
    Consilierea psihopedagogică în şcoală trebuie să 
fie “unitatea a trei secvenţe operaţionale: 

- diagnostic-constatativă; 
- formativ-profilactică; 
- terapeutică- recuperatorie (Golu, P.,1993) 

    Consilierea reprezintă un proces de acordare a 
asistenţei psihopedagogice elevilor şi celorlalte 
persoane implicate în procesul educaţional. Ch. 
Patterson susţine că acest proces dezvoltă o 
relaţie interpersonală între consilier şi unul sau 
mai mulţi clienţi/consiliați (elevi, părinţi, 
profesori), folosind metode psihologice, derivate 
dintr-o cunoaştere sistematică a personalităţii 
umane. Scopul consilierii psihopedagogice este de a 
îmbunătăţi sănătatea mintală a consiliaţilor şi astfel 
de a provoca o schimbare voluntară în atitudinile şi 
comportamentul clientului. 

    Putem vorbi de mai multe tipuri de consiliere (cf. 
Adriana Băban, 2001, p.16): 

 informaţională: oferă informaţii pe 
domenii/teme specifice; 

 educaţională: oferă repere psiho-
educaţionale pentru sănătatea mentală, 
emoţională, fizică, socială şi spirituală a 
copiilor şi adolescenţilor; 

 de dezvoltare personală: contribuie la 
formarea de abilităţi şi atitudini care să 
permită o funcţionare personală şi socială 
flexibilă şi eficientă în scopul atingerii stării de 
bine; 

 suportivă: oferă suport emoţional, apreciativ 
şi material; 

 vocaţională: vizează dezvoltarea capacităţii 
de planificare a carierei; 

 de criză: oferă asistenţă psihologică 
persoanelor aflate în dificultate; 

 pastorală: consiliere din perspectivă 
religioasă.    

    Pentru o mai facilă înţelegere a domeniului 
consilierii psihopedagogice vom opta pentru 
următoarea clasificare : 

 consiliere psihologică 

 consiliere educaţională 

 consiliere vocaţională 
    Consilierea psihologică, cu un spectru larg de 
acţiune, integrează perspectiva umanistă dezvoltată 
de Carl Rogers. Problemele psihice nu mai sunt văzute 
în mod obligatoriu în termeni de tulburare şi 
deficienţă, ci în parametrii nevoii de autocunoaştere, 
de întărire a Eu-lui, de dezvoltare personală şi de 
adaptare.  
    A ajuta şi a credita persoana ca fiind capabilă să îşi 
asume propria dezvoltare personală, să prevină 
diverse tulburări şi disfuncţii, să găsească soluţii la 
problemele cu care se confruntă, să se simtă bine cu 
sine, cu ceilalţi şi cu lumea în care trăieşte, reprezintă 
valorile umaniste ale consilierii psihologice (op. cit., 



 

 

3. CABINET PSIHOPEDAGOGIC 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

Șc
o

al
a 

C
ar

aș
-S

e
ve

ri
n

e
an

ă 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Se
ri

a 
II

I N
r.

 1
(5

1
) 

 
5

5
 

  p.16). 
    Consilierea educaţională poate fi definită ca o 
relaţie interumană de asistenţă şi suport dintre 
persoana specializată în psihologia şi consilierea 
educaţională (profesorul-consilier) şi grupul de elevi, 
în scopul dezvoltării personale şi prevenţiei situaţiilor 
de criză.Trăsăturile definitorii ale consilierii 
educaţionale sunt următoarele (P.M. Sanborn): 

 este un proces de dezvoltare: prin 
activitatea de consiliere se iniţiază un 
program care are ca finalitate 
dezvoltarea personală, profesională şi 
socială a persoanei; 

 are un rol proactiv : oferă soluţii, 
construieşte proiecte de dezvoltare 
personală sau socio-profesională; 

 implică responsabilitatea consilierului 
atât faţă de cel consiliat cât şi faţă de 
şcoală, oferind soluţii care să conducă la 
optimizarea relaţiei elev-şcoală. 

    Consilierea vocaţională oferă informaţii despre 
opţiuni educaţionale şi profesionale; facilitează 
dezvoltarea personală pentru luarea unor decizii în 
concordanţă cu aptitudinile personale şi realităţile 
sociale. În domeniul pregătirii pentru carieră se pot 
distinge mai multe forme de intervenţie sau mai mulţi 
termeni care desemnează tipuri similare de 
intervenţie: 

 Orientarea vocaţională (vocational 
guidance) este o formă de asistare în 
domeniul carierei. Orientarea implică 
îndrumarea clientului pentru a realiza 
decizii specifice.  

 Orientare şcolară şi profesională (O.S.P.) 
desemnează un ansamblu de acţiuni 
educative cu implicaţii psihologice, 
sociale, economice, medicale, 
ergonomice, etice, care au ca obiectiv 
principal pregătirea elevilor pentru 
alegerea studiilor şi profesiunii, pentru 
integrarea lor funcţională în planul vieţii 
social-economice. 

    Consilierea este şi un proces de învăţare menit să 
orienteze clientul spre acţiune (Egan, 1990). 
Comportamentul problematic (observabil, măsurabil 
şi evident) este rezultatul învăţării inadecvate. În 
timpul consilierii elevul, profesorul sau părintele 
se simte investit cu puterea de a-şi accepta şi 
recunoaşte situaţiile de viaţă problematice, de a 
găsi soluţii alternative şi de a crea propriile strategii 
de rezolvare a problemelor. 
    Din perspectivă constructivistă, consilierea se 
bazeză pe ipoteza conform căreia nu există o 
singură realitate atotcuprinzătoare. Fiecare 
persoană este expertă în propria viaţă, îşi 
construieşte existenţa în conexiune cu mediul 
înconjurător, decelând semnificaţii fundamentate 
din propriile experienţe de viaţă. Astfel, problemele 
consiliaţilor pot fi rezolvate prin descoperirea şi 
valorificarea resurselor interne şi satisfacerea 

nevoilor clientului. 
    În literatura de specialitate se constată că unii 
autori identifică consilierea psihopedagogică cu 
psihoterapia. C.H. Patterson  a relizat o comparare 
sistematică a celor două domenii prin prisma a trei 
criterii: 

    Gradul de severitate al problemei clientului. 
Consilierea  psihopedagogică ajută persoanele 
normale să depăşească obstacolele apărute în calea 
dezvoltării lor, în timp ce psihoterapia se ocupă de 
persoanele a căror dezvoltare emoţională a fost grav 
afectată şi distorsionată. Dificultatea apare în ceea ce 
priveşte separarea subiecţilor normali de cei nevrotici 
sau psihotici. 
    Natura problemelor cu care se confruntă 
clientul. Consilierea psihopedagogică este centrată 
pe problemele cognitive (probleme ale realităţii, ale 
mediului, de natură situaţională) în timp ce 
psihoterapia se axează pe problemele afective ale 
persoanei (conflicte interne de personalitate). 
    Scopurile consilierii şi psihoterapiei. L.E.Tyler 
considera că psihoterapia este direcţionată spre o 
schimbare de personalitate în timp ce consilierea 
psihopedagogică reprezintă “un proces al cărui scop 
nu este o schimbare a persoanei, ci de a-l face pe 
individ să utilizeze şansele pe care le are pentru a 
putea face faţă problemelor vieţii.” (Tyler, 1961). 
    Asemănările dintre consilierea psihopedagogică şi 
psihoterapie vizează metodele utilizate, finalităţile 
acestora. 
    Consilierea  psihopedagogică nu se identifică cu 
cea educaţională. Prima dintre ele este realizată de 
către psihologul/consilierul școlar în cabinetul de 
consiliere, iar cea de a doua se desfăşoară de către 
profesorul abilitat pentru astfel de activităţi în cadrul 
orelor de dirigenţie.  
 

Consiliere educaţională 
Consiliere 

psihologică / 
psihopedagogică 

CINE ? Profesorul abilitat 
pentru activităţile 
de consiliere şi 
orientare 

Psihologul 
şcolar/consilierul 
școlar 

UNDE ? În cadrul orelor de 
consiliere şi 
orientare şi 
dirigenţie 

În cabinetul de 
consiliere 

GRUP 
ŢINTĂ 

Clasa de elevi, 
părinţi 

Persoana (elev, 
părinte, 
profesor) 

O
B

IE
C

TI
V

E 

Dezvoltare 
personală 
Promovarea 
sănătăţii şi stării de 
bine 
Prevenţie 

Dezvoltare 
personală 
Promovarea 
sănătăţii şi stării 
de bine 
Prevenţie 
Remediere 
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 Cunoaştere şi 
imagine de sine 

 Dezvoltarea unor 
abilităţi de 
comunicare şi 
management al 
conflictelor 

 Dezvoltarea 
abilităţilor sociale-
asertivitate 

 Dezvoltarea 
abilităţilor de 
prevenire a 
consumului de 
alcool, tutun, 
droguri 

 Dezvoltarea unei 
psihosexualităţi 
sănătoase 

 Prevenire HIV, SIDA, 
sarcini nedorite 

 Dezvoltarea 
abilităţilor de 
prevenire a 
anxietăţii, 
depresiei, 
agresivităţii, suicid 

 Consiliere 
vocaţională  

 Controlul stresului 

 Responsabilitate 
socială 

 Rezolvare de 
probleme 

 Decizii responsabile 

 Tehnici de învăţare 
eficientă 

 Managementul 
timpului 

 Dezvoltarea 
creativităţii 

 Informarea privind 
resursele de 
consiliere-cabinete 
şcolare,cabinete de 
consiliere privind 
cariera,organizatii 
non-
guvernamentale 
 

 Evaluare 
psihologică 
(conform 
atestatului 
de liberă 
practică de 
la COPSI) 

 Consiliere în 
probleme:  
-emoţionale 
(anxietate, 
depresie),  
-
comportame
ntale 
(agresivitate, 
hiperactivita
te) 
-de învăţare 
(eşec şcolar, 
abandon 
şcolar) 

 Terapie 
individuală şi 
de grup 

 Intervenţie în 
situaţii de 
criză (divorţ, 
boală, 
decesul 
părintelui) 

 Consiliere 
vocaţională 

 Informarea şi 
formarea 
profesorilor şi 
părinţilor pe 
teme de 
psihologie 
educaţională şi 
promovarea 
sănătăţii 

 Materiale 
informative 
pentru mass-
media 

 Cercetare în 
domeniul 
consilierii 
etc. 

Tabel 1 Diferenţe între consilierea educaţională şi 
consilierea psihologică (Adriana Băban, 2001, p. 20) 
    Scopul fundamental al consilierii este functionarea 
psihosociala optimă a persoanei/grupului, scop care 
poate fi atins prin urmărirea realizarii obiectivelor 
procesului de consiliere: 
 - promovarea sănătății și a stării de bine: 
funcționare optimă din punct de vedere somatic, 
emoțional, social. 

 - dezvoltare personală: cunoaștere de sine, 
imaginea de sine, capacitatea de decizie responsabilă, 
relaționare interpersonal, armonioasă, controlul 
stresului, tehnici de învațare eficiente, opțiuni 
vocaționale realiste. 
 - prevenție: a dispozitiei afective negative, a 
neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, a 
conflictelor interpersonale, a dificultatilor de învățare, 
a dezadaptării sociale, a disfuncțiilor psihosomatice, a 
situațiilor de criză. 
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