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Editorial

Educaţia în viziunea globalizării

G

lobalizarea este un fenomen început de foarte multă vreme şi care s-a
restructurat ca formulă de la primitiva dominaţie culturală până la
moderna organicitate a lumii umane si a mediului natural. Între lumea lui
Alexandru Macedon şi lumea global-organică Gaia, toate deciziile politice au fost
transferate în modele educative, promovând un anumit tip de ideal uman prin şcoala de
acasă sau organizată.
În epoca marilor colonizări a aparut astfel modelul educativ naţionalist şi tipul
uman dur şi cu respect orb faţă de legi şi reglementări. Pentru promovarea acestui tip
uman s-a folosit din plin bătaia ca instrument corectiv. Acest instrument de educare este
de altfel caracteristic tuturor societăţilor războinice din toate vremurile. Îl găsim la vechii
sumerieni care au înfiinţat primele şcoli, dar îl regăsim şi in Europa secolului XIX.
Epoca contemporană nu mai poate promova însă aceleaşi idealuri educative, are
chiar o confuzie vizibilă la adresa prototipului de om model, deoarece a ajuns într-o fază
mult mai adâncă a globalizării, anume organicizarea culturilor. Gasim astfel reţele
economice si culturale, arii de încredere economică şi culturală ca de exemplu zona
francofoniei, reţele de specialişti ce funcţionează indiferent de stat pe întreg globul şi
multe alte noutăţi.
Din punct de vedere atitudinal se discută mai recent despre bio-etică, despre
socio-etică, despre business şi etica, despre societatea bazată pe cunoaştere, despre
biodiversitate şi despre diversitate culturală şi alte astfel de concepte noi.
Au apărut şi noi instrumente de educaţie, de exemplu baze de date care se
formează prion contributia cititorilor “wikipedia.org, de exemplu”, în care sunt puse
cunoştinţe diverse, metodologii de instruire şi educare profesori “de exemplu formath”,
metodologii de îmbunătaţire a capacităţilor intelectuale sau de comunicare ca cele date
cu 30 de ani în urmă de Edward de Bono în “Six Thinking Hats” şi multe altele.
Produsele educative noi de la metodologii pănă la baze de cunoştinţe se
adresează unui alt tineret care trebuie să se adapteze unei alte etape a globalizării. Pe de
altă parte apar numeroase programe educative care sunt destinate formării unor
comportamente prin lărgirea câmpului de cunoaştere a participantului în program. Au
devenit astfel clasice deja programele de socializare sau de formare de echipe care se
adresează aâit copiilor cât şi angajaţilor firmelor. În aceste programe învăţaceii sunt
învăţaţi ce înseamnă un comportament corect din viziunea unui sistem care te
integrează economic.
Au aparut şi programe de protecţie a mediului natural sau social, de formare de
lideri, de mărire a calităţilor antreprenoriale, şi multe altele ce se adresează unei nevoi
clare de adaptare a oamenilor la schimbările atitudinale ce sunt solicitate de etapa
modernă a globalizării.
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Atitudini educative noi ca de exemplu cea destinată micşorării ofensei culturale, a
acceptării multiculturalismului, a respectării individualităţii fiecăruia şi a protejării
drepturilor la existentă şi implinire personală, au devenit generale şi sunt promovate de
organismele internaţionale.
Educaţia şcolară se bazează din ce în ce mai puţin pe memorarea de cunoştinţe
ce dau conturul istoric al unei naţiuni, ci se dezvoltă mai ales în formarea de abilităţi de a
găsi informaţia de care are nevoie fiecare om, a utiliza mijloacele moderne de
investigare a informaţiei şi de a găsi metodologiile de căutare a unui traseu propriu de
carieră incă din perioada şcolară.
Pregătirea profesorilor nu mai se face în enciclopedism ci în orientarea elevilor
către întelegerea de metodologii de investigare proprii. Din acest motiv profesorii trebuie
să aibă un larg bagaj de metodologii de predare corespunzător stilurilor de învăţare ale
elevilor şi capacităţilor personale ale acestora.
Piaţa muncii începe să ceară din ce în ce mai frecvent personalităţi care să poată
evolua în sistemul economic şi care să se poata adapta la cerinţele complexe ale
postului. Din acest motiv în educaţie se promovează metodologii de formare a gândirii
critice, a gândirii laterale, a gândirii complexe, a gândirii analitice, a logicii abductive ce
înlocuieşte logica platoniciană, sau a altor forme de antrenament intelectual al elevilor.
Toate aceste tendinţe noi, deja practicate de o bună bucată de timp în ţările
avansate economic crează un mare decalaj faţă de ţările care înca nu le cunosc şi nu le
pun în practică. Decalajul se vede atât la nivelul performanţelor economice a fiecarei ţări
cât şi la nivelul stabilităţii sau dinamicii sociale. În general introducerea acestor “noutăţi”
s-a făcut printr-o formă de educaţie de vârf, anume educaţia copiilor supradotaţi şi
talentaţi. În ţările cu avans economic, asta a dus la îmbogăţirea în timp a întregului
sistem educativ.
Cu ani în urmă o prietenă din Elveţia mă intreba “ce v-ar costa pe voi Românii să
fiţi politicoşi, punctuali, să spuneţi mulţumesc şi bună ziua? Nimic, insă cât de mult câştig
a-ţi avea in relaţiile cu partenerii voştri de afaceri.” Ei bine aceste comportamente ca şi
altele legate de civism, de păstrarea mediului social frumos şi sănaăos, primitor şi
funcţional se formează în programe de socializare în care noi nu avem tradiţie.
Nevoia îl învaţă pe om. Nevoi avem destule, a venit vremea să şi învăţăm câte
ceva din acestea.

Florian Colceag,
Preşedinte IRSCA Gifted Education
Preşedinte EDUGATE
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Genialitatea, o altă lume

P

entru că interesele persoanelor înzestrate de obicei sunt
diferite de ale celorlalţi, aceştia pot fi priviţi ca inadaptaţi
social sau inacceptabili pentru anumite grupuri. Această
viziune este susţinută de generalizările făcute în legătură cu persoanele
înzestrate faimoase care au refuzat implicările sociale obişnuite. Einstein
a fost subiectul multor povestiri de acest fel. Un altul a fost Bernard Shaw.
A avea un talent deosebit sau cunoştinţe excepţionale este un lucru neobişnuit
chiar şi la adulţi, dar cand ele apar la copii de câţiva anişori, întreaga lume este uimită,
luată prin surprindere, atrasă ca de un magnet. Povestile copiilor supradotaţi apar în
ziare, la ştiri şi sunt atât de discutate tocmai fiindcă aceste cazuri sunt rare. Dar ele
există.
Copii de şapte ani care citesc cărţi de fizică cuantică, copii de trei ani care
vorbesc fluent patru limbi, şahisti de 8-9 ani care înving mari maeştri internaţionali, sau
artişti care abia merg în picioare dar pictează, cântă sau compun mai bine decât adulţii
din jur. Toate acestea sunt cazuri reale şi nu trebuie să ne uimească. Una dintre primele
persoane care şi-a dedicat viaţa copiilor supradotaţi a fost doctorul American Lewis
Terman, unul dintre inventatorii testului standard de inteligenţă. Doctorul a studiat
natura inteligenţei şi era ferm convins că testarea inteligenţei este primul pas către
descoperirea micilor genii. Cel mai cunoscut studiu al sau îşi propunea să urmărească
1500 de copii supradotaţi pe durata întregii vieţi.
Pentru a-şi găsi subiecţii, Terman şi-a trimis colegii în întreaga ţară. Ei cereau
învăţătorilor şi profesorilor să numească cei mai inteligenţi doi copii din clasă, pe cel mai
tânăr şi pe cle mai în vârstă, apoi îi supuneau pe aceştia unor teste de inteligenţă. Mai
putin de 1% din copiii testaţi reuşeau să obţină un scor de peste 145, deci Terman s-a
ocupat de cei care reuşeau să ajungă la peste 140. Interesant este că adesea copiii care
reuşeau să obţină un scor mare la testele de inteligenţă erau cei mai tineri din clasă,
ceea ce înseamnă că abilitatea de a învăţa odată cu copiii mai mari este un prim
indicator al unei inteligenţe peste medie. Terman a testat şi fraţii copiilor recrutaţi în
programul său şi a descoperit că majoritatea erau la fel de inteligenţi. Într-o familie, toţi
cei cinci copii au fost consideraţi supradotaţi. Copiii lui Terman, cum au început să fie
numiţi, erau mai sănătoşi decât ceilalţi, deşi în acel moment se credea că cei supradotaţi
nu sunt decat nişte ciudaţi cu probleme de adaptare sociale sau suferinzi de boli
mintale. Terman a constat că mulţi din copiii săi au obţinut succese în viaţă: au terminat
facultatea cu mult mai devreme decât ceilalţi copii, au obţinut locuri de muncă bune, au
câştigat mai mulţi bani. Trei dintre ei au devenit membrii în Academia Americană de
Ştiinţe, iar 81 dintre ei au devenit faimoşi într-un domeniu sau altul. Copiii lui Terman au
obtinut 300 de patente de invenţii şi au scris 200 de cărţi.
Copiii refuzaţi de Terman, laureaţii Nobel
Dar viaţa nu a fost roz chiar pentoru toţi. Terman a constatat cu surprindere că un
IQ enorm nu-ţi asigură neaparăt succesul în viaţă. Au fost şi copii supradotaţi care au
părut să-şi piardă calităţile la varsta adultă. Nu au reuşit să-şi păstreze locurile de
muncă, au devenit mediocri, unii s-au luptat cu bolile mentale sau cu alcoolismul. Cel
puţin 22 dintre copiii lui Terman s-au sinucis. Doctorul nu a reusit să-şi dea seama de ce
unii copii supradotati au reusit in viata, iar altii nu. Cert este ca un IQ mare nu-ti
garantează succesul în viaţă, asa cum un IQ mic nu-ţi aduce neapărat eşecul. Printre
copiii refuzaţi de Terman în timpul căutărilor sale s-au aflat şi doi viitori laureaţi ai
Premiului Nobel.
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„Studiul doctorului Terman a
arătat clar că micuţii supradotaţi au fraţi
supradotaţi, deci părinţii care au deja un
copil foarte inteligent, trebuie să-l
urmărească şi pe fratele său mai mic,
altfel talentului lui poate trece
neobservat.”
Generalizări care pleacă de la
exemplele individuale pot fi făcute şi în
alte direcţii. Multe exemple ale unei mari
sensibilităţi sociale şi personale se
regăsesc în povestirile despre Eleanor
Roosevelt de exemplu. Când observăm
comportamentul persoanelor foarte
înzestrate rămânem impresionaţi de
faptul că foarte adesea aceştia se
adaptează la alte persoane şi
problemele acestora.
Persoanele înzestrate pot
discuta subiecte de interes pentru alţii
mai degrabă decât despre propriile
interese speciale, pentru a pune bazele
comunicării. Aceste persoane îşi asumă
de obicei responsabilitatea relaţionării
cu ceilalţi şi rareori se verifică situaţia
opusă, cu excepţia grupurilor
selecţionate. Abilitatea caracteristică
persoanelor înzestrate prin care
acestea stabilesc relaţii cu ceilalţi este
un indicator tipic ale empatiei şi
sensibilităţii sociale.
De cele mai multe ori, cei
înzestraţi sunt populari în cadrul
grupului social. Faptul că sunt bine
acceptaţi şi adaptaţi chiar şi în situaţii
când nu au la dispoziţie oportunităţi
speciale indică capacitatea de a
identifica o situaţie dată şi a se adapta la
ea. Problema reală constă în faptul că
societatea nu şi-a acceptat încă
responsabilitatea de a se adapta celor
înzestraţi.

acceptaţi decât cei cu abilităţi medii, ca
grup. Sunt de obicei aleşi şefi de clasă
sau şcoală şi îşi asumă roluri
responsabilă în cadrul activităţilor. Deşi
profesorii consideră copiii înzestraţi la
nivelul grădiniţei ca având mai multe
probleme decât cei înzestraţi de vârste
mai mari, totuşi îi consideră ca fiind mai
bine adaptaţi decât copilul cu abilităţi
medii de grădiniţă.
Există probabilitatea ca un copil
înzestrat de grădiniţă nu a învăţat să se
adapteze încă realităţilor vieţii în şcoală
sau să utilizeze substitute acceptabile
ca mijloace de eliberare a frustrărilor.
Când activităţile de la grădiniţă devin
neinteresante, este mult mai probabil ca
un copil înzestrat dă dea glas
nemulţumirilor sale şi să reziste prin
modalităţi directe decât să se retragă
pentru a citi o carte.
Adevărata adaptare socială trebuie
estimată cu ajutorul altor criterii decât
larga popularitate în cadrul unui grup
dat. Indivizii înzestraţi deseori au nevoie
de relativ puţine contacte sociale; de
fapt ei ar putea să preţuiască mai mult
contactul cu copii de vârste mai mari
sau chiar adulţi care au valori şi interese
similare cu ale lor. Adevăratele lor
prietenii ar putea fi cu acei puţini care le
împărtăşesc interesele, iar dacă un
adult cuantifică popularitatea prin
intermediul numărului de prieteni, ar
putea fi tulburat despre interesul social
relativ limitat al unora dintre copiii
înzestrat.

Diverse studii realizate despre
adaptarea socială a celor înzestraţi la
nivelul şcolar au arătat că sunt mai bine

6

Ce face un copil să fie înzestrat?

M

ajoritatea celor care au studiat subiectul sunt de
accord că există o componentă genetică. Copiii lui
Terman au avut la rândul lor urmaşi supradotaţi.
Dar chiar şi în cazul în care taletul copilului este concentrat pe un
anumit domeniu, se va constata că există deja un precedent în
familie. De multe ori interesul unui părinte său al amandorura
pentru un anumit domeniu îi ajută să recunoască şi să încurajeze
un copil dotat în domeniul respectiv. Tiger Woods, faimosul
campion de golf, s-a născut cu un talent excepţional, dar dacă tatăl său nu ar fi fost
pasionat de golf, probabil că talentul ar fi ramas nedescoperit. Dar în afară de această
componentă genetica nu se ştie prea mult despre biologia inteligenţei. Câţiva specialişti
au sugerat că persoanele supradotate au anumite zone ale creierului mai dezvoltate
decât la oamenii obişnuiţi, de exemplu la sportivi este mai dezvoltată zona care
controlează abilităţile motorii, dar nu se ştie dacă un copil sportiv s-a născut cu abilităţi
motorii peste medie sau le-a câştigat în timp, prin antrenament. Acelaşi lucru este valabil
în cazul copiilor pasionaţi de artă sau de ştiinţă.
Concluzia este că nimeni nu poate şti cu siguranţă de ce unii copii sunt înzestraţi iar alţii
nu.
De ce un domeniu si nu altul?
În aproape toate domeniile au existat până acum copii supradotaţi, dar în unele
au fost mai mulţi decât în altele. De exemplu, în arte sunt mai puţini copii înzestraţi, iar
copiii-autori sunt şi mai puţini. În SUA a existat un băieţel care scria piese de teatru dar,
deşi mânuia cuvintele cu mare talent, piesele lui erau despre super-eroi, iar limbajul lui
nu putea fi confundat cu acela al unui adult. Din contra, copiii muzicieni, ca violonista Mi
Dori, sau copiii sportivi, ca patinatoarea Tara Lipinski, au fost capabili să concureze cu
adulţii încă de la vârste fragede. Copiii pot ajunge la nivelul adultilor în domenii foarte
structurate, cu seturi concrete de reguli. Copiii supradotaţi par să fie atraşi în special de
domenii ca muzica, şahul, care se bazează pe reprezentări simbolice legate între ele
prin tipare fixe. Domeniile care au scopuri mai “deschise”, precum scrisul sau cercetările
ştiinţifice, necesită o gândire abstractă, ceea ce le face dificile pentru copii.
Ce facem cu un copil supradotat?
Primele studii despre copiii supradotaţi i-au ajutat pe părinţi să-şi facă o idee
despre acest fenomen. Cel mai important este sa maximizăm potenţialul copiilor.
Studiind poveştile altor copiii supradotaţi putem trage anumite concluzii. De exemplu,
acum se ştie că un copil foarte inteligent trebuie ajutat să sară peste o clasă sau două la
şcoală, altfel, plictiseala din clasa îl va face să-şi piarda interesul pentru şcoală. Studiul
doctorului Terman a arătat clar că micuţii supradotaţi au fraţi supradotaţi, deci părinţii
care au deja un copil foarte inteligent, trebuie să-l urmărească şi pe fratele său mai mic,
altfel talentului lui poate trece neobservat.
Orice copil supradotat trebuie permanent încurajat, motivat, stimulat.
Curiozitatea lui pentru un domeniu sau altul trebuie menţinută, cultivată în permanenţă şi
încurajată. Pe de altă parte, părinţii copiilor aparent mediocri nu au de ce să-şi facă griji.
Mulţi dintre oamenii faimoşi, care au schimbat ceva în lume nu au avut o copilărie
marcată de genialitate. Mozart a fost un copil supradotat, Beethoven a fost un copil
aparent mediocru, dar amândoi au rămas în istorie.
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Adevărata dovadă a adaptării constă totuşi în răspunsul la întrebarea dacă un
copil înzestrat are o imagine de sine sănătoasă. Dacă este prea implicat în câştigarea
aprobării unui număr mare dintre colegii săi de aceeaşi vârstă cronologică, este mult mai
probabil că îi lipseşte siguranţa de sine decât în situaţia în care este liber să dezvolte
relaţii cu o gama variată de persoane pe baza intereselor comune. Ca să adăugăm un
comentariu, ocazional copilul înzestrat întâlneşte dificultăţi datorită implicării sale în
problemele sociale şi etice. Cei înzestraţi, ca grup, trec mai devreme de la preocuparea
de sine la preocuparea pentru alţii. Ei tind să fie idealişti şi deseori insistă pentru a obţine
răspunsuri la întrebări incomode.
Copilul foarte mic care doreşte să afle de ce companiilor petrolifere le este permis
să foreze pe platforma continentală dacă păsările mor, sau întreabă de ce încă se mai
trimit materiale de război dacă acestea sunt utilizate pentru a ucide oameni lipsiţi de
apărare, doreşte un răspuns real, nu unul evaziv. El ar putea pune în discuţie
convingerile religioase ale părinţilor şi ar putea dori să exploreze alte convingeri. Ar
putea dori să afle de ce unui politician i se acordă o sentinţă cu suspendare pentru luare
de mită în timp ce un hoţ membru al unei minorităţi etnice primeşte câţiva ani de
închisoare pentru jaf armat. Acest copil nu va accepta replica „Pentru că aşa spun eu”.
El va aştepta răspunsuri serioase, chiar dacă întrebările sale nu sunt tipice pentru
categoria sa de vârstă. Întotdeauna ar trebui furnizat un răspuns sincer. Scopul corect
nu este de a integra un copil într-un grup, devenind un membru fără întrebări şi plin de
compromisuri, ci să încurajam copilul să se dezvolte ca un potenţial contribuabil valoros
pentru societate.
Copiii înzestraţi cu adevărat adaptaţi social sunt cei care îşi folosesc în mod liber
capacităţile pentru analizarea şi soluţionarea problemelor şi nu cei care le reprimă
pretinzând că acestea nu există.
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Editorial

We are aliens?

M

ediocritatea, violenţa şi indiferenţa, lucruri pe care societatea le-a
moştenit ereditar încă din cele mai vechi timpuri ale omenirii. Aceste
lucruri ne îndeamnă să capitulăm orice abilitate, talent şi pasiune faţă de
natură. Tot ceea ce facem noi se împotriveşte legilor Divinităţii şi purităţii sensului
existenţial. Chiar şi atunci când ne aflăm în faţa unor mărturii reale a unor copii speciali
care au venit să schimbe lumea, îi desconsiderăm, îi învinovăţim şi îi separăm cu
uşurinţă de cultura noastră, de aşa numita „civilizaţie”. În momentul de faţă, societatea
noastră reprezintă buretele îmbibat de răutăţi şi nuanţe de cruzimi care determină
umanitatea să desconsidere aceste talente prin prejudecăţi inutile. Dacă intri cu
adevărat în lumea lor observi cu uşurinţă că realitatea stă altfel.
Astăzi, spiritualitatea si valorile sunt supuse urei şi non-sensului. Nimic nu mai
există decât vise care se scurg prea repede fără să ne dăm seama. Simplu! Nu ştiu!
Posibil! Sunt doar câteva cuvinte dezarmante ale copilului care şi-a pierdut entuziasmul.
Fără să le oferim un surplus de iubire şi de educaţia de care are nevoie. Pornim cu ei la
drum şi ne grăbim să îi transformăm în îngeri, dar fără să avem răbdare cu timpul atât de
valoros, uităm să îi preţuim ca valoare desfigurându-I pe viaţă. Trăim într-o societate
modernă cu schimb de structuri genetice la nivel de evoluţie. Pe zi ce trece generaţia de
copii se schimbă. Educaţia globală a devenit o necesitate. Criza economică şi socială,
lupte fără sfârşit şi soluţii, au devenit pentru mulţi curajoşi o provocare, o dimensiune
tranşantă pentru a lupta împotriva lipsurilor materiale.
Profesorul Florian Colceag, preşedintele Asociaţiei IRSCA Gifted Education
afirma într-un curs la educaţia diferenţiată despre copiii cu abilităţi înalte că pot fi
eficienţi atât în bine cât şi în rău aşa că trebuie să luăm în consideraţie acest lucru. „Sunt
de asemenea mai hiperactivi emoţional şi pot ajunge la tensiuni existenţiale mai
puternice şi la drame interioare mai profunde care-i pot conduce la soluţii extreme. De
asememenea sunt mai pasionali atunci când au un domeniu de interes propriu şi mai
implicaţi. Cu alte cuvinte depinde de modul în care îi tratăm ca să scoatem din ei binele şi
forţa de a rezolva lucrurile sau să-i aruncăm în genunea neagră a disperării şi a
întoarcerii împotriva societăţii care i-a călcat în picioare. Totul este în mâna noastră.
Dacă le punem etichete le modificăm cursul existenţei şi-i expunem la tensiuni inutile.”
încheie profesorul Florian Colceag.
„Studiile arată că în ultimii 15 ani populaţia de copii cu intelect peste IQ 200 a
crescut de câteva sute de ori faţă de estimările curbei lui Gauss. Dacă judecăm acest
fenomen din punctul de vedere al unui ecolog acesta va spune că există o nouă specie
sau categorie în cadrul speciei ce se dezvoltă autonom după reguli proprii. Copiii gifted
au o întrebare ce a devenit clasică “are we aliens?”, asta şi datorită faptului că se
integrează atât de greu în societate şi sunt priviţi de restul copiilor ca neaparţinând
grupului lor.”- Florian Colceag, preşedinte IRSCA Gifted Education si EDUGATE

Kristof Lajos
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Copiii supradotaţi în risc! Cine îi ascultă?
Einstein Albert :- Scuzaţi-mă, domnule profesor. Frigul există?
Profesorul: - Ce întrebare e asta? Sigur că există! Nu v-a fost
niciodată frig?
Einstein Albert: De fapt, domnule profesor, frigul nu există.
Conform legilor fizicii ceea ce considerăm frig este în realitate
absenţa căldurii. Există întuneric, domnule profesor?
Profesorul: Sigur că există.
Einstein Albert: Vă înşelaţi, domnule, de asemenea, întunericul
nu există. În realitate, întunericul este absenţa luminii. Putem studia
lumina, dar nu şi întunericul. Răul nu există. Este ca înunericul şi
frigul. Dumnezeu nu a creat răul. Răul e a ceea ce se întâmplă atunci
când omul nu are dragostea Lui Dumnezeu în inima lui.

S

unt cel mai adesea etichetaţi ca „tocilari” şi ar trebui să ne grăbim să
lămurim miturile din jurul subiectului supradotării. Eforturile noastre ar
trebui să educe societatea pentru a înţelege şi accepta fenomenul, chiar
pentri a trece la acţiune. E vremea să fim auziţi, spunând limpede: copiii sclipitori nu sunt
mai buni ci diferiţi, iar problemele lor sunt şi ele altele.
Două mituri pentru neliniştea dumneavoastră:
* Nu au probleme, cumva şi le rezolvă singuri.
* În unele privinţe sunt duşi cu capul.
Pentru a contracara asemenea bazaconii trebuie să înţelegem mai bine
fenomenul de supradotare: trăsăturile de intelect şi de personalitate, modul în care-şi
manifestă harurile şi problemele specifice cărora trebuie să le ţină piept. Silverman
(1993) prezintă liste de caracteristici ale intelectului lor şi de personalitate, corelate,
manifeste indiferent de domeniul talentului, după cum urmează:
Trăsături ale intelectului

Trăsături de personalitate

Excepţional raţionament.
Curiozitate intelectuală.
Învăţare rapidă.
Înaltă abstractizare.
Procese de gândire complexe.
Imaginaţie debordantă .
Preocupări etice precoce.
Pasiune pentru învăţare.

Intuiţie.
Nevoia de a înţelege.
Nevoie de stimulare mentală.
Perfecţionism.
Nevoie de precizie/logică.
Excelent simţ al umorului.
Sensibilitate/empatie.
Intensitate.

Supradotarea afectează evoluţia psihologică şi starea de bine a unui copil prin
relaţiile dintre aceste caracteristici, prin tipul şi gradul de supradotare (de la peste
medie, la acută), prin gradul în care se împlinesc nevoile copilului. Un copil sau un
adolescent poate fi supradotat în general sau într-un domeniu anume, cum ar fi
matematică, lingvistică, percepţia spaţială, relaţionare interpersonală, kinestezie,
muzică. Pe lângă asceste trăsături şi domenii, e important de ştiut cu ce anume bagaj
intră în şcoală copilul supradotat, cu anume bagaj de atitudini, valori, temperament şi
experienţă de viaţă. Cultura şi valorile şcolii şi comunităţii îşi vor produce şi ele efectul în
măsura în care copilul sau adolescentul se simte invitat să-şi aducă propria contribuţie.
Cercetarea arată mereu că mulţi copii şi adolescenţi supradotaţi gândesc şi simt intens,
debordând de imaginaţie.
Fie că sunt atleţi de top, fie că sunt artişti plastici, muzicieni, intelectuali, ori foarte
creativi, nivelul lor de dezvoltare emoţională poate fi foarte înalt datorită lucidităţii şi
intensităţii lor emoţionale, mai mari. Diferit în termeni de trăsături de personalitate şi
abilităţi poate duce la aşteptări mai mari, invidie şi resentimente, din partea colegilor şi a
adulţilor.
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Pot rezulta probleme speciale, externe ori interne, anume:
Relaţii sociale dificile:
! refuzul rutinei, a temelor repetitive
! simţ critic exacerbat, manifestat la adresa altora
! ignorarea efectului pe care-l au asupra celor din jur
! absenţa concurenţei, în şcoală
! depresii (adesea manifestate ca plictis)
! anxietate accentuată
! dificilă acceptare a criticii
! ascunderea talentului special, pentru a se integra colectivului
! nonconformism, rezistenţă la autoritate
! Perfecţionism
! izolare faţă de colegi
! toleranţă scăzută la frustrare
! rutina de studiu slab formată
! dezorientare în alegerea ariei de interes (Silverman, 1987)
Pentru unii dintre adolescenţii supradotaţi, acceptarea de către grupul lor de
colegi este principala sursă de stres; ei mereu aud e bine să fii deştept dar e mai bine să
fii altfel, să te acceptăm şi noi. Aşadar ce se întâmplă când un adolescent supradotat e
isteţ şi încearcă doar să supravieţuiască într-un mediu perceput ca anti-intelectual?
Variante: conformism (mari eforturi pentru a fi mediu, normal), retragere (izolare sau
alienare), depresie (acuză de sine), agresivitate (blamarea celorlalţi), continuu
nonconformism. Higham şi Buescher (1987, p. 29) numesc aceasta legea ciudăţeniei
cultivate, prin care un adolescent supradotat proclamă „sunt diferit”? Staţi să vedeţi cât
de diferit pot fi. Pentru unii adolescenţi supradotaţi căutarea unui mediu deosebit, în bine
ori în rău, unde să poată excela şi să fie acceptaţi îi ajută să facă faţă pierderii empatiei şi
intimităţii, ca şi respingerii - ceea ce le poate intensifica intoleranţa, astfel alegând
comportamente deschis anti sociale şi/sau suicidale. Adăugaţi accesul facil la arme,
fluxul continuu de mesaje acceptat violente din media şi din jocurile video, oportunităţile
educaţionale limitate, absenţa supravegherii parentale, conflictele de putere, apatia sau
stagnarea comunitară, posibile afecţiuni mintale… să ne mai mirăm de tragediile ce se
pot petrece? Simptomatic vedem în presă în mod repetat manifestări ale riscului
emoţional la copii şi adolescenţi.
Dirkes (1983) descrie anxietatea accentuată a copiilor supradotaţi în următorii
termeni:
! performanţe scăzute
! dorinţa de a părea adolescent
! refuzul cooperării în echipă
! expresii ale necunoaşterii de sine
! tristeţe sau revoltă excesivă
! refuzul exprimării opţiunilor ori opiniilor personale
! extreme de activism/inactivsm
! extreme de calm/agitaţie
! repetarea reglementărilor, să se asigure că sunt urmate
! evitarea riscului înainte de certitudinea rezultatului
! alte mari schimbări de personalitate.
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În plus pot apărea semnale de
pericol pentru copiii şi adolescenţii
supradotaţi care indică depresie ori
suicid potenţial: autoizolare de familie
perfecţiune auto-impusă ca standard,
singura plăcere fiind perfecţiunea
actului profundă îngrijorare pentru lipsa
personală de putere narcisism preocupare totală pentru sine şi pentru
fantazare , preocupare singulară pentru
violenţă probleme digestive abuz chimic
comportamente rigid compulsive
(Schmitz & Galbraith, 1985). Mă tem că
educatorii, învăţătorii, profesorii, părinţii
şi consilierii şcolari nu pot detecta
stresul care-i încarcă pe copiii şi
adolescenţii supradotaţi. Unii îşi ascund
tristeţea şi deprimarea pentru a se
integra în grup. Alţii se tem să le
recunoască, ca să nu fie percepuţi ca
imperfecţi, în pierdere de control asupra
propriei persoane. Aud de prea mulţi
tineri despre care se spune că e o
plăcere să lucrezi cu ei, care îşi exprimă
angoasa datorată respingerii, de către
colegi sau de adulţi.
Intensitatea durerii şi mâniei lor e greu
de imaginat.
Ce putem face noi, legislatori,
educatori, părinţi şi consilieri, să-i
ajutăm pe aceşti copii supradotaţi în
pericol? Să devenim mai conştienţi de
trăsăturile, nevoile şi caracteristicile
copiilor supradotaţi. Au nevoie de ajutor
pentru că sunt diferiţi. Absenţa empatiei
şi respingerea de către alţii, inclusiv
colegi şi adulţi e la ordinea zilei pentru
mulţi dintre ei. După Thom Buescher
absenţa empatiei şicăldurii sufleteşti pot
duce la incapacitate de adaptare, ceea
ce le energizează intoleranţa…
precursoarea actelor de violenţă. Prea
mulţi copii şi adolescenţi supradotaţi
suferăm în tăcere, ori caută moduri
negative de exprimare a frustrării şi
mâniei. Trebuie oprită umilirea lor, ori
tachinarea. E nevoie de empatie şi
căldură sufletească pentru ca
sensibilitatea emoţională să nu le devină
tulburare emoţională. Să susţinem
acţiuni de atenuare a nesolicitării
intelectuale a atâtora dintre copiii şi
adolescenţii supradotaţi. E necesar să
implementăm servicii şi planificări
pentru cei deosebit de talentaţi. În
România copiii supradotaţi sunt singurii

dintre cei cu nevoi speciale care nu atrag
şi servicii educaţionale adecvate! Legea
trebuie să schimbe asta acum! Părinţi,
deşteptaţi-vă să vă cunoaşteţi mai bine
copiii talentaţi! Să afle că valorează mai
mult decât doar excepţionalele lor
rezultate şcolare. Dacă simţiţi tristeţe,
respingere sau mânie, vorbiţi copilului.
Consilieri, şcoliţi-vă!
Educatori, reevaluaţi-vă
atitudinile şi crezul cu privire la
supradotarea minorilor, mai ales a
acelora care sunt foarte creativi şi se
complac în faptul că sunt altfel. Rezistaţi
tentaţiei de a-i considera tocilari.
Mesajele citite de la copii sclipitori
hărţuiţi fiindcă arată ori gândesc altfel
sunt înspăimântătoare. Asiguraţi
pregătire specială întregului personal
care-i deserveşte, aşa încât să
cunoască instrucţiunile dedicate
supradotaţilor, inclusiv accelerarea
studiilor, suplimentarea programei lor,
programe speciale, mentorat, ca şi
cunoştinţe referitoare la ajutorarea lor în
plan social şi emoţional. Întreg
personalul şcolii trebuie să cunoască
trăsăturile distincte ale supradotaţilor,
nevoile lor asociate şi problemele
generate de acestea. Profesorii trebuie
să deschidă linii de comunicare şi, mai
ales, realmente să-i asculte şi audă
ceea ce ei au de spus despre ei, valorile
şi interesele lor. Consilieri, învăţaţi voi
înşivă despre caracteristicile
intelectuale, sociale şi emoţionale ale
copiilor şi adolescenţilor supradotaţi.
Aflaţi cum că şcolile pot fi locurile cele
mai restrictive şi stresante pentru copiii
sclipitori. Ajutaţi-i să accepte pozitiv
asemănările şi diferenţele dintre ei înşişi
şi ceilalţi, să deprindă priceperi de
relaţionare socială, dacă e cazul şi
arătaţi-le cum să-şi rezolve problemele
în moduri creative şi pozitive. În fiecare
şcoală ar trebui să existe un consilier
specializat în supradotarea copiilor. Ca
părinţi, educatori şi consilieri putem
promova intimitatea, empatia şi
acceptarea copiilor şi adolescenţilor
supradotaţi. Noi alegem. Cine ascultă?
Cine trece la fapte?

Kristof Lajos
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Între talent şi magia pasiunii copilului înzestrat
n mod regretabil, deseori cei
înzestraţi îşi rezolvă
problemele cedând
presiunilor sociale. Adaptarea este o
problemă în mod special pentru fetele
înzestrate care îşi ascund interesele în
domenii prin tradiţie masculine, cum
sunt matematica şi ştiinţele exacte, şi
care evită obţinerea unor rezultate
şcolare prea bune datorită fricii de a nu
fi etichetate ca fiind „deştepte”. Şi
pentru băieţii foarte înzestraţi pentru
domenii ca pictura sau compoziţia
muzicală ar putea apărea presiuni din
partea părinţilor, care văd afacerile sau
ingineria ca fiind mai acceptabile şi mai sigure. Presiunile academice provin în mod
constant de la cei cărora le displac rezultatele remarcabile obţinute de cei înzestraţi;
acest fapt se verifică în mod special când toţi lucrează având aceleaşi cerinţe aşa cum
este de obicei cazul în majoritatea claselor.

Î

Adevărata presiune exercitată asupra celor înzestraţi nu este de a obţine rezultate
bune, ci de a se conforma şi de a obţine rezultate mai slabe. Chiar aşteptările legate de o
producţie academică mai ridicată poate genera rezultate mai slabe din partea celor
înzestraţi care învaţă repede că productivitatea crescută duce la mai multe sarcini şi nu
la sarcini de o calitate mai ridicată. Aceasta este dilema copilului înzestrat care îşi
înfrânează modalitatea sa preferată de relaxare, cititul, pentru că ştie că mai multe cărţi
citite înseamnă automat şi mai multe referate cerute.
Elevul înzestrat de nivel secundar evită de multe ori clasele speciale pentru copii
înzestraţi pentru că ştie că aceste clase presupun o investiţie de timp care nu este
rezonabilă pentru realizarea lucrărilor lungi şi că notele mari sunt mai dificil de obţinut
decât clasele obişnuite. Opţiunea logică, care este bine înţeleasă de cei înzestraţi este
de a urma clase obişnuite si a primi note remarcabile în schimbul unui efort neglijabil,
calificându-se astfel pentru admiterea la facultate sau pentru burse.
Mulţi copii înzestraţi urmează şcoală fără a fi identificaţi. Deseori aceştia nu au
noţiunea abilităţilor pe care le posedă şi datorită unor vagi sentimente că ar fi diferiţi faţă
de ceilalţi , învaţă să se considere ciudaţi sau chiar proşti. Autorii au avut ocazii de mai
multe ori să discute cu copii care nu fuseseră încă identificaţi ca fiind înzestraţi, care
aveau serioase avea dubii serioase în legătură cu abilităţile lor de a avea succes în
şcoală sau a obţine burse. Aceste dubii sunt deseori produsul comentariilor negândite şi
a criticismului celorlalţi pe care îi deranjează ideile celor înzestraţi sau nu le înţeleg.
Îndoiala de sine poate fi transformată de notele acordate elevilor înzestraţi care
tratează cu nerăbdare sarcinile irelevante. În loc să răspundă la toate întrebările
ordonat şi complet acesta ar putea să răspundă la una sau două care să le acopere pe
toate celelalte şi să primească o notă insuficientă pentru promovare şi nu confirmarea
sinceră că are dreptate. Elevul este deranjat pe bună dreptate când trebuie să lucreze
probleme repetitive, din moment ce el poate demonstra că a înţeles după doar câteva,
dar notele mici primite pentru că nu a predat sarcina completă îl informează că este un
elev slab. În timp acesta va ajunge să creadă că aşa şi este.
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Cerinţele pot avea ca rezultat evitarea
prin activităţi substitut sau chiar in
activitate. Copilul înzestrat care nu face
nimic poate apărea celorlalţi ca fiind
incapabil. Odată ce ajunge la această
concluzie este greu de convins
profesorul că răspunsul la această
problemă este de fapt materie din clase
superioare faţă de cea cu care elevul
refuză să lucreze.
Elevii înzestraţi care intră în joc şi
se conformează aşteptărilor clasei s-ar
putea amuza manipulându-i pe ceilalţi.
Aceşti elevi îşi vor face un obicei din a
îndrepta discuţia într-o direcţie care să îi
avantajeze. Diversiunile deliberate din
cadrul activităţilor vor deveni un joc
pentru ei şi astfel învăţarea are loc doar
în mică măsură. Mai mult, elevii ar putea
să dezvolte atitudini eronate faţă de ei
înşişi şi relaţiile lor cu cei din jur ar putea
avea de suferit datorită aroganţei sau
atitudinilor de superioritate.
Toate aceste modalităţi
nesatisfăcătoare de a rezolva
problemele sunt mai degrabă excepţii
decât reguli. Marea majoritate a copiilor
înzestraţi îşi asumă povara conformării
şi adaptării şi o fac bine. Sensibilitatea
faţă de ceilalţi îi ajută să înţeleagă
situaţiile cu care sunt confruntaţi. Mulţi
dintre ei sunt destul de maturi pentru a
înţelege că, de multe ori, pe măsură ce
avansează în vârstă independenţa în
alegere şi opţiuni va creşte. Toleranţa
copiilor înzestraţi faţă de o societate
care de multe ori nu se dovedeşte
tolerantă este uimitoare.

care lucrează pentru ceilalţi, în contrast
cu eroul copilului cu abilităţi medii care îi
oferă satisfacţie personală. Implicaţiile
acestor valori diferite sunt evidente.
Adevărata tragedie a eşecului nostru
de a ne ocupa de cei înzestraţi constă în
restricţionarea abilităţilor acestora. Nu
sunt lăsaţi să îţi folosească minţile şi
talentele într-o manieră într-adevăr
satisfăcătoare capacitatea lor de a face
acest lucru se atrofiază prin neutilizare.
Oricare dintre noi îşi poate aminti
realizări din trecut care ne-au adus
satisfacţii mari. Fără îndoială că munca
a fost îndeplinită doar după o utilizare
completă a abilităţilor noastre cele mai
bune. E posibil să nu fi durat foarte mult
dar a fost necesar mare parte din
abilităţile şi cunoaşterea pe care le-am
acumulat. Rezultatul a oferit satisfacţie
pentru că reprezintă tot ceea ce putem
noi da mai bun. Alte realizări pe cale leam uitat au fost îndeplinite pentru a
satisface anumite cerinţe dar nu a au
presupus aceeaşi dedicaţie. Exercitarea
satisfăcătoare a abilităţilor mentale şi a
talentelor este obligatorie, la fel ca în
cazul abilităţilor fizice. Copilul înzestrat
are nevoie de toate oportunităţile pentru
a-şi utiliza talentul.

Kristof Lajos

Cel puţin o parte din toleranţă şi
înţelegere trebuie recunoscută ca fiind
datorată autoeducării şi maturizării lor
timpurii. Această maturitate este
observată în grupurile de copii înzestraţi,
în contrast cu valorile celorlalţi copii de
vârsta lor. Observăm că aceşti copii,
chiar la nivelul şcolii primare,
idolatrizează pe cei care lucrează spre a
ameliora omenirea şi deseori aleg drept
eroi pe cei care îşi aduc contribuţia în
ciuda dificultăţilor foarte mari. Eroul tipic
al copilului înzestrat este o persoană
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Copilul înzestrat: eu văd în imagini şi mă exprim
în cuvinte
n situaţia în care elevii nu au ocazia să
înveţe folosind diverse materiale
didactice auxiliare (manuale, filme,
casete video pentru cei care utilizează cu
precădere componenta vizuală a procesului de
învăţare, mulaje, alte materiale care se adresează
simţului tactil pentru care activează preponderent
această componentă, jocuri desfăşurate pe un
spaţiu întins pentru cei care utilizează componenta
kinetică), ei nu pot atinge rezultatele pe care ar fi
capabili să le atingă. Cercetările au relevat
importanţa adaptării stilurilor/metodelor de învăţare la structura personalităţii elevilor. În
plus, cu cât metoda didactică se potriveşte mai bine stilului de învăţare al elevilor
respectivi, cu atât notele obţinute vor fi mai mari (Dunn, R., Griggs, Olson, Gorman şi
Beasley, 1995).

Î

R. Dunn şi K. Dunn (1992) au demonstrat efectele benefice pe care le are
construirea unui model comprehensiv al stilurilor de învăţare, nu numai pentru că
elementele unui anume stil de învăţare afectează un număr mare de indivizi, ci şi pentru
că rezultatele obţinute astfel contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi ştiinţifice.
R. Dunn şi Griggs (1995) au conceput un model al stilurilor de învăţare
observând că elevii sunt influenţaţi în procesul de învăţare de cinci factori
principali:
1. cadrul imediat (sunetul, lumina, temperatura, amplasarea mobilierului şi
design-ul acestuia)
2. propriile reacţii şi procese emoţionale (motivaţia, tenacitatea, simţul
responsabilităţii, posibilitatea de a proceda după propria lor dorinţă
3. preferinţele de natură socială (studiul solitar sau în grupuri de
dimensiuni
diferite)
4 caracteristicile individuale de natură fiziologică (acuităţi variate ale
componentelor vizuală, auditivă, tactilă, kinetică etc. şi ale trăsăturilor care derivă din
acestea)
5. tipul de gândire, la nivel individual (sintetică/analitică, impulsivă/reflexivă,
lateralizare cerebrală dreapta/stânga)
Autorii explică în continuare modul în care învăţarea elevilor poate fi afectată de
aceşti cinci factori şi de sub-categoriile pe care aceştia le dezvoltă. De pildă, în cazul
mediului concret de studiu, dacă unii elevi au nevoie de linişte să se poată concentra
asupra unor probleme dificile, alţii învaţă mai bine în prezenţa unui fond sonor (Pizzo,
apud Dunn, R şi Dunn, K., 1992). De asemenea, dacă multe persoane se concentrează
mai bine în încăperi bine iluminate, altora le este mai prielnică o lumină slabă. Lumina
fluorescentă are proprietatea de a stimula excesiv anumite categorii de persoane,
cauzându-le o stare de hiperactivitate şi de nelinişte (Dunn, R., Dunn, K., şi Price, 1989).
Alţi factori de mediu care pot influenţa învăţarea includ temperatura şi
amplasarea/design-ul mobilierului. Unii elevi obţin rezultate mai bune la temperaturi mai
înalte, alţii la temperaturi mai scăzute (Hart, 1981). Unii preferă un scaun din plastic, alţii
din lemn, alţii din metal, iar alţii au o stare de disconfort într-o sală de clasă convenţională
încât aceasta îi împiedică să înveţe.
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Reacţiile emoţionale individuale pot influenţa, de asemenea, capacitatea de a
învăţa a elevilor. Motivaţia personală, tenacitatea cu care îşi efectuează temele şi
sarcinile de lucru, capacitatea de a-şi asuma răspunderea propriului comportament şi a
activităţii sau ocaziile de a proceda după propria dorinţă pot juca un rol important în
procesul de învăţare (Dunn, R, Dunn, K., 1992).
Factorii de natură socială pot influenţa şi ei învăţarea. Profesorii trebuie să ia în
considerare faptul că elevii pot adopta stiluri de învăţare diferite în funcţie de condiţiile
variate. Variabilele care pot facilita sau inhiba procesul de învăţare includ: studiul solitar,
studiul cu un partener, în grupuri mici, ca membru al unei echipe, alături de un adult
autoritar sau cu o atitudine prietenoasă; procesul de învăţare poate viza varietatea ca
termen opus tiparelor prestabilite şi rutinei.
Caracteristicile individuale de natură fiziologică reprezintă un alt factor care
poate influenţa învăţarea. Acestea se referă la intervalul de timp şi la modul în care elevii
pot învăţa cel mai bine. Înţelegerea caracteristicilor de natură fiziologică ale elevilor
permite profesorilor să-i poată ajuta pe aceştia în procesul de învăţare pornind de la
elementele forte ale tipului de percepţie respectiv. Caracteristicile discutate includ
bioritmul, stimulii exteriori, nivelul de energie şi mobilitatea în timpul studiului. De
exemplu, profesorii îi pot încuraja pe elevi să studieze în intervalele de randament
individual maxim, care pot fi dimineaţa devreme, înainte de plecarea la şcoală, la prânz,
imediat după terminarea programului sau seara înainte de culcare. Elevii reacţionează
diferit la stimulii exteriori în timpul studiului. Unii preferă să mănânce ceva, alţii să
mestece gumă, să bea ceai sau să fumeze. Alţii îşi pot dovedi elementele forte ale
personalităţii în privinţa nivelului de energie corelat cu mobilitatea. Pot studia sau lucra
mai bine în clasă dacă au posibilitatea să se mişte în timp ce învaţă şi nu dacă sunt
obligaţi să stea în bancă (Dunn, R., Dunn, K., 1992).
Modul în care elevii procesează informaţia poate influenţa şi el capacitatea de
învăţare. Unii au o gândire de tip analitic şi manifestă tenacitate în studiu. Aceştia pot să
nu înceapă rezolvarea unei teme (sarcini de lucru) imediat ce a fost formulată, dar, odată
ce au început, se lansează cu toate forţele în activitate, până o sfârşesc sau până simt că
au atins un punct în care trebuie să se oprească. Cei cu gândire sintetică preferă să
înveţe în prezenţa unor factori pe care profesorii îi consideră factori de distragere a
atenţiei (muzică, conversaţie, bătăi ritmice), într-un postură neconvenţională (lungiţi
comfortabil), cu o iluminare slabă (îşi acoperă ochii sau poartă ochelari de soare în
încăpere), în prezenţa unui partener (preferă să studieze cu un prieten) sau simţind
nevoia de a lua o gustare în timp ce învaţă (Dunn, R., Dunn, K., 1992).
Alte două caracteristici individuale pot influenţa procesul de învăţare:
lateralizarea cerebrală stânga/dreapta, tipul de personalitate impulsiv/reflexiv. Unii elevi
procesează informaţia secvenţial, analitic, sau în modul „lateralizare stânga”, alţii
holistic, simultan, sintetic, în modul „lateralizare dreapta”. Alţii pot să se grăbească prea
mult, fără să analizeze, iar notele reflectă aceasta. Elevii impulsivi nu petrec prea mult
timp studiind. Un individ cu o personalitate reflexivă se va gândi la informaţia acumulată,
va încerca să înţeleagă conţinuturile materiei (Dunn, R., Dunn, K., 1992).
De ce folosim modelul stilurilor de învăţare?
Cu ajutorul acestui model, profesorii pot verifica şi identifica stilul de învăţare al
elevilor cu acurateţe (Beaty, 1986). Spre exemplu, este dificil să determini dacă starea
de hiperactivitate a unui elev se datorează nevoii lui de mişcare, unui cadru
neconvenţional, resurselor kinetice, „pauzelor” ori indisciplinei (Shaughnessy, 1998).
Modelul stilurilor de învăţare este un instrument valid şi singurul comprehensiv, care
poate oferi diagnoza multiplelor elemente ale stilului de învăţare care pot influenţa
individul (Shaughnessy, 1998).
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Cum îi poate ajuta cunoaşterea acestui model pe elevi, profesori, părinţi,
educatori în general?
Unul dintre elementele-cheie în cazul elevilor care îşi cunosc stilul de învăţare
este îmbunătăţirea respectului de sine (Martin şi Potter, 1998). „Acum, aceşti elevi cu
„potenţial de risc” în ceea ce priveşte învăţarea dovedesc încredere şi dorinţa de a
accepta responsabilitatea modului personal de învăţare” (Perrin, 1990, p.24). Când
elevii îşi înţeleg stilul de învăţare, modul în care depun eforturi pentru a învăţa, atunci pot
controla mai bine mediul în care se află şi pot solicita exact ceea ce le este necesar
(Martin şi Potter, 1998). O'Brien (1989) a afirmat că „probabil şcolile ar trebui să acorde
mai mult timp descoperirii de către elevi a propriului stil de învăţare, decât să-i oblige pe
profesori să facă ore suplimentare cu ei sau să adapteze continuu programele”(p.85).
Când elevii îşi înţeleg propriul stil de învăţare, nu se mai simt rupţi de colectiv
pentru că unul, spre exemplu, are nevoie de linişte perfectă să înveţe, iar altul simte
nevoia să se mişte în timpul orei (Martin şi Potter, 1998). „Elevii pot învăţa orice dacă
materia este abordată prin metode compatibile cu elementele forte ale stilului lor de
învăţare; aceiaşi elevi înregistrează eşecuri când materia este abordată după metode
incompatibile cu elementele lor forte”(Dunn, R, 1990, p.18). De Bello (1996, p.39)
argumenta că „directorii de şcoli şi profesorii au responsabilitatea de a-i face pe părinţi să
înţeleagă nevoia copiilor pentru un mediu de studiu care să reflecte elementele forte ale
stilului lor de învăţare.”
„Poate că părinţii sunt aceia care trebuie să înţeleagă primii conceptul de stil
individual.”(Guild şi Garger, 1985, p.85). Părinţii trebuie să înţeleagă că elevii au
personalităţi distincte pentru a-i ajuta să obţină rezultate mai bune.
Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor
R. Dunn (1998) a ajuns la concluzia că elevii obţin rezultate mai bune atunci când
metodele de predare se adaptează stilurilor lor de învăţare. Cercetătoarea şi-a
fundamentat concluziile pe metaanaliza a 42 de studii experimentale realizate sub egida
Modelului stilurilor de învăţare Dunn şi Dunn, de 13 instituţii de învăţământ superior, în
intervalul 1980-1990. Aceste studii au dovedit că elevii ale căror trăsături forte au fost
incluse în metoda de predare au obţinut rezultate bune în proporţie de 75% mai mult
decât cei care nu au fost incluşi în acest program (R. Dunn, apud Shaughnessy, 1998).
Mai mult, profesorii din Statele Unite ale Americii au confirmat statistic o creştere
a notelor sau a mediilor anuale ale elevilor care au schimbat metoda de la învăţare, de la
cea tradiţională la cea bazată pe varietatea stilurilor de învăţare, aceasta la toate
nivelurile învăţământ elementar, gimnazial, liceal. De exemplu, liceul special districtual
din New York a aplicat modelul respectiv. La sfârşitul primului an de experiment (19871988), procentajul elevilor care au obţinut rezultate bune a crescut la 66%, după al doilea
an, s-a ridicat la 91%, iar după al treilea an s-a menţinut la 90% (Brunner şi Majewski,
apud Shaughnessy, 1998).
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Doi directori de şcoli elementare din Carolina de Nord au publicat rezultate
pozitive ale utilizării acestei metode. Unul dintre ei a lucrat cu şcolari între 5-12 ani care
proveneau din rândul minorităţilor, din familii cu venituri mici. Anterior, copiii obţinuseră
un procent de 30% rezultate bune la testul naţional standard, iar după trei ani de aplicare
a acestei metode, au obţinut 83% (Andrews, 1990). Celălalt director a lucrat cu şcolari cu
deficienţe de vedere, pe care i-a aşezat în clasă în mod neconvenţional, la lumină slabă.
În patru luni, copiii au arătat un progres corespunzător la testele standard, mai bine decât
anterior (Stone, 1992).
În cele din urmă, o cercetare pe patru ani iniţiată de Departamentul pentru
Educaţie al Statelor Unite, care a inclus vizite la faţa locului, interviuri, observaţii şi
examinări ale rezultatelor testelor naţionale standard, a emis concluzia că metoda are un
efect pozitiv în învăţământul special din toată ţara (Alberg, Cook, Fiore, Friend şi Sano,
1992).
Teoria inteligenţelor multiple a lui Gardner
Howard Gardner, psiholog care activează în domeniul psihologiei stadiale, a
formulat o teorie cu privire la natura inteligenţei, care vine în contradicţie cu perspectiva
psihometrică anterioară (Gardner, 1993). Această teorie a inteligenţelor multiple,
enunţată în cartea Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences(1993), a insistat
asupra faptului că inteligenţa nu trebuie concepută ca un construct unidimensional, ci ca
o serie de şapte inteligenţe independente. Această perpsectivă permite individului să
„manifeste transformările şi modificările percepţiilor individuale” şi să „recreeze aspecte
ale propriilor experienţe” (Gardner, 1993, p.173).
Cele şapte tipuri de inteligenţă originale sunt:
Inteligenţa verbală/lingvistică - aceasta reprezintă capacitatea de a folosi
eficient cuvintele, fie în registrul oral (ca moderator TV, orator, politician, povestitor), fie în
registrul scris (ca jurnalist, dramaturg, poet, editor). Un elev cu tipul acesta de inteligenţă
va agrea în mod deosebit să citească, să scrie, să povestească, să facă jocuri de cuvinte
(Armstrong, 2000).
Elevii care posedă acest tip de inteligenţă au abilitatea de a opera cu: structurile şi
regulile de structurare a limbajului (de ex. punctuaţia cu valoare stilistică), nivelul fonetic
al limbajului (aliteraţii), nivelul semantic (sensurile duble), nivelul pragmatic al limbajului;
pot folosi limbajul în scop persuasiv (funcţia retorică), în scopul de a rememora
informaţia (funcţia mnezică), în scopul de a explica ceva (funcţia peripatetică), în scopul
de a furniza informaţii despre limbajul însuşi (funcţia metalingvistică).
Inteligenţa logică/matematică - aceasta include capacitatea de a utiliza
raţionamente inductive şi deductive, de a rezolva probleme abstracte, de a înţelege
relaţiile complexe dintre concepte, idei şi lucruri. Deprinderea de a emite raţionamente
are aplicabilitate în multe arii ale cunoaşterii şi include, de asemenea, capacitatea de
utiliza gândirea logică în ştiinţă, studii sociale, literatură etc. (Bellanca, 1997).
Acest tip de inteligenţă cuprinde şi capacitatea de a clasifica, a anticipa, a stabili
priorităţi, a formula ipoteze ştiinţifice şi a înţelege relaţiile de cauzalitate. Şcolarul mic îşi
dezvoltă aceste capacităţi prin activităţi concrete, prin înţelegerea relaţiei de
corespondenţă biunivocă, prin operaţiunea de numărare. Aceste deprinderi ale gândirii
critice sunt prezente în programele majorităţii şcolilor, însă trebuie fixate prin activităţi
corespunzătoare.
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Inteligenţa vizuală/spaţială - această inteligenţă a „imaginilor şi tablourilor”
cuprinde capacitatea de a percepe corect lumea înconjurătoare pe cale vizuală, precum
şi capacitatea de a recrea propriile experienţe vizuale. Acest tip de inteligenţă începe să
se dezvolte odată cu acutizarea percepţiilor senzorio-motorii. Pictorul, sculptorul,
arhitectul, grădinarul, cartograful, proiectantul, graficianul, cu toţii transferă imagini
mentale asupra unui obiect pe care îl crează ori îl îmbunătăţesc. Percepţia vizuală se
combină cu un set de cunoştinţe prealabile, cu experienţa, cu reacţiile emoţionale, cu
imagini preexistente pentru a crea o nouă viziune oferită celorlalţi ca experienţă.
Elevii cu inteligenţă spaţială au capacitatea de a percepe cu deosebită acuitate
culorile, liniile, formele, spaţiul, pot percepe relaţiile dintre aceste elemente. De
asemenea, ei pot vizualiza, pot reprezenta grafic imagini în spaţiu, pot să-şi înţeleagă
propria poziţie într-un spaţiu matriceal.
Inteligenţa corporală/kinestezică - inteligenţa la nivelul corpului şi al mâinilor
ne permite să controlăm şi să interpretăm mişcările corpului, să manevrăm obiecte, să
realizăm coordonarea (armonia) dintre trup şi spirit. Acest tip de inteligenţă nu se
regăseşte numai la atleţi, ci poate fi întâlnit în mişcările de fineţe ale chirurgului care
realizează o operaţie pe cord sau la un pilot care îşi reglează cu fineţe aparatura de bord.
„Acest tip de inteligenţă include deprinderi fizice speciale precum coordonarea,
echilibrul, dexteritatea, forţa, flexibilitatea, viteza, precum şi deprinderi la nivelul
proprioceptorilor, la nivel tactil şi cutanat”(Armstrong, 2000).
Inteligenţa muzicală/ritmică - acest tip se conturează prin gradul de
sensibilitate pe care individul îl are la sunet şi prin capacitatea de a răspunde emoţional
la acest tip de stimuli. Pe măsură ce elevii îşi dezvoltă conştiinţa muzicală, îşi dezvoltă şi
fudamentele acestui tip de inteligenţă. Pe măsură ce elevii sunt capabili să creeze
variaţiuni pornind de la un inventar limitat de sunete, să cânte la un instrument, să
compună. Ea se dezvoltă şi pe măsură ce elevii dobândesc, în urma audiţiilor, un gust
rafinat. Acest tip de inteligenţă reprezintă „capacitatea de a percepe (în calitate de
meloman), de a discrimina (în calitate de critic muzical), de a transforma (în calitate de
compozitor), şi de a exprima (în calitate de interpret) formele muzicale”(Armstrong,
2000).
Inteligenţa interpersonală - reprezintă abilitatea de a sesiza şi de a evalua cu
rapiditate stările, intenţiile, motivaţiile şi sentimentele celorlalţi. Aceasta include
sesizarea expresiei faciale, a inflexiunilor vocii, a gesturilor; include şi capacitatea de a
distinge între diferite tipuri de relaţii interpersonale şi capacitatea de a reacţiona eficient
la situaţiile respective (Armstrong, 2000).
Acest tip de inteligenţă implică „deprinderi de comunicare verbală şi nonverbală,
deprinderi de colaborare, capacitatea de rezolvare a conflictelor, de lucru consensual în
grup, capacitatea de a avea încredere, de a respecta, de a fi lider, de a-i motiva pe ceilalţi
în vederea atingerii unor scopuri reciproc avantajoase.”(Bellanca, 1997). La un nivel
simplu, acest tip de inteligenţă este sesizabil la copilul care observă şi reacţionează la
stările şi dispoziţiile adulţilor din jurul său. La nivel complex, se traduce prin capacitatea
adultului de a „citi” şi interpreta intenţiile ascunse ale celorlalţi.
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Inteligenţa intrapersonală. Aceasta
presupune capacitatea de a avea o
reprezentare de sine corectă (de a cunoaşte
calităţile şi punctele slabe), de a avea
conştiinţa stărilor interioare, a propriilor
intenţii, motivaţii, de a-ţi cunoaşte
temperamentul şi dorinţele; de asemenea,
capacitatea de autodisciplină, autoînţelegere
şi autoevaluare (Armstrong, 2000).
O persoană cu asemenea tip de
inteligenţă îşi petrece timpul reflectând,
gândind, autoevaluându-se. Nevoia de
introspecţie transformă inteligenţa în ceva
extrem de intim. Conform lui Gardner,
„inteligenţa intrapersonală depăşeşte cu puţin
capacitatea de a distinge între plăcere şi
durere şi de a te implica sau retrage dintr-o
situaţie pe ca rezultat al acestei
distincţii”(1983; 1993).
În 1991, Gardner a adăugat sistemului
său un alt tip de inteligenţă.
Inteligenţa naturalistă. Aceasta este
sesizabilă la copiii care învaţă cel mai bine prin
contactul direct cu natura. Pentru aceştia, cele
mai potrivite lecţii sunt cele din aer liber.
Acestor elevi le place să alcătuiască proiecte
la ştiinţe naturale, cum ar fi observarea
păsărilor, alcătuirea insectarelor, îngrijirea
copacilor sau a animalelor. Ei preferă ecologia,
zoologia, botanica (Gardner, 1994).
Armstrong (2000) a argumentat că este
deosebit de benefic pentru acest tip de elevi
să-şi poată folosi inteligenţa într-o mai mare
măsură în cadrul şcolii. Aşadar, este sarcina
şcolii să „aducă” natura în clase şi în alte spaţii
de învăţământ.
Impactul teoriei lui Gardner
Teoria lui Gardner a avut un rol major în
alcătuirea combinaţiei unice de trei teorii
pentru formarea profesorilor, pe care Soares şi
Soares le consideră soluţia depăşirii teoriilor
tradiţionale. Teoria lui Gardner explică modul
în care fiecare teorie a funcţionat într-un
program universitar, reprezentat de: (1) teoria
copernicană a unicităţii; (2) aplicarea teoriei lui
H. Gardner despre inteligenţele multiple şi (3)
ideile fundamentale ale lui John Dewey cu
privire la procesualitate.
Prin combinarea acestor trei
perspective, profesorii şi studenţii primesc mai
multe ocazii de lucra în grup, într-un context

interdisciplinar, pentru a descoperi gradul în
care, atât profesorii din învăţământul
preuniversitar, cât şi elevii posedă talentele şi
abilităţile specifice fiecărui tip de inteligenţă;
astfel, se poate atinge stăpânirea profundă a
conţinuturilor, a tehnicilor de intruire şi a
modalităţilor de studiu (Armstrong, apud
Soares, 1998).
Prin aplicarea teoriei inteligenţelor
multiple în procesul de învăţământ,
curriculum-ul se organizează în jurul celor
şapte abilităţi: lingvistică, logico-matematică,
corporal-kinestezică, spaţială, muzicală,
interpersonală şi intrapersonală (Gardner,
1991). Conceptul de inteligenţe multiple a
oferit baza dezvoltării curriculare în
învăţământul preuniversitar (Armstrong, apud.
Soares, 1998). Printre avantajele acestei
abordări se numără:
!
crearea mai multor ocazii pentru
dezvoltarea talentelor copiilor şi pentru
obţinerea performanţelor de către aceştia
!
mai mult timp pentru realizarea
conexiunilor între diverse arii curriculare în
procesul didactic
!
Un material suplimentar pentru
îmbunătăţirea evaluării.
Teoria lui Gardner a avut un efect
catalizator asupra educaţiei. De exemplu, în
programele de cultură generală a constituit un
imbold pentru valorificarea diversităţii
culturale; din perspectiva teoriei inteligenţelor
multiple, inteligenţa, în calitatea de construct
cultural, a fost reconfirmată (Gardner şi Avery,
1998). Lucrarea lui Gardner a constituit baza
teoretică a altor direcţii de dezvoltare a practicii
educaţionale, pornind de la constructul de
creativitate.
Prin importanţa acordată domeniului
educaţional pentru confirmarea unei creaţii, el
confirmă valoarea aplicaţiilor practice prin
supunerea acestora unei evaluări
competente. Intuiţiile lui Gardner în această
privinţă au dat un impuls suplimentar în
afirmarea automatismelor mentale şi au
acordat o importanţă specială motivaţiei.

Material realizat de:
Silvia Butulescu, Psiholog
Kristof Lajos, Vicepreşedinte
IRSCA Gifted Education
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Genialitatea: o şansă la naştere

A

lbert Einstein a spus cândva că toţi
copiii se nasc geniali.Tu însuţi ai
capacitatea de a atinge rezultate de
valoare maximă în cel puţin un domeniu nu
trebuie decât sa descoperi care este acesta.
S-a demonstrat că nivelul la care se situează
inteligenţa şi creativitatea este direct
proporţional cu cantitatea şi calitatea stimulării
mentale administrate. Ca orice muşchi, şi
„muşchiul creativităţii”, adică intelectul, devine
cu atât mai puternic cu cât este mai bine
antrenat. La fel de valabila este şi reciproca: Cu
cât este mai puţin stimulată şi utilizată, cu atât mintea devine mai puţin performantă.
Atunci când studiezi un anumit subiect, îţi vin din ce în ce mai multe idei pe masură ce
aprofundezi cele studiate.
Dacă două sau mai multe persoane studiază împreună, ele se stimulează una pe
alta, iar rezultatul direct al acestei concentrări multiple îl constituie apariţia ideilor noi.
Mintea şi imaginaţia pot fi stimulate în primul rând prin lectura.
Din păcate, majoritatea renunţa la a citi şi alte carţi în afara de romane, îndata
după încheierea studiilor. Cititul, mai mult decât orice, stimuleaza fluxul ideatic, iar
acesta se îmbogăţeşte şi îşi sporeşte debitul cu atât mai mult cu cât este alimentat prin
exerciţiu.
Zicala „îl laşi, te lasă” nu e niciodată mai adevarată decât atunci când este
aplicată creativităţii înnăscute. Teoria relativităţii a prins contur în imaginaţia lui Einstein
şi nu pe tabla unei săli de clasă. Visând cu ochii deschişi, fizicianul şi-a imaginat ca ar
călătorii călare pe o rază de lumină. Gradul în care îţi accepţi şi îţi dezvolţi creativitatea
nativă determină exact cât de departe poţi ajunge.
Din vremuri străvechi există ideea conform căreia mintea omenească este o
parte dintr-un întreg mental mult mai puternic, o parte din subconştientul universal, din
inteligenţa infinită, din subconştientul colectiv, din supra-conştient sau superconştient.
Dispunem cu toţii de un supraconştient, la care facem apel în mod constant şi, totodată,
în mod dezorganizat. Entuziasmul, emoţia, intuiţia şi capacitatea de pătrundere,
creativitatea şi imaginaţia, motivaţia şi inspiraţia izvorăsc din acest supraconştient şi se
supun controlului. Această bogată rezervă de talent ne stă la îndemână, dar trebuie să
găsim căile de acces către ea.

Kristof Lajos
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R

evista Excelenţa vă
prezintă în exclusivitate
studii realizate de NGC
SUA referitor la bune practici pentru
părinţii care au copii supradotaţi.
Impresia generală este că adulţii pun
accentul pe relaţii calde, pline de
afecţiune. Din întreg grupul, doar doi au
recomandat disciplină, doi au sugerat
bunele maniere în cadrul şcolii şi unul
singur a cerut ţeluri înalte toate acestea
fiind rezonabile atât timp cât se află în
armonie cu nivelul de dezvoltare la care
se află copilul. Un părinte, al cărui copil
este înscris într-un program unde
copiilor li s-a făcut publicitate ce nu era
bine gândită si nu era necesară şi unde
au fost subiectul ostilităţilor, a
recomandat ca părinţii să nu îşi implice
copiii în astfel de programe. Acest lucru
este trist, pentru că vina rezidă de fapt în
practici incorecte care pot fi cu uşurinţă
prevenite sau remediate.
Părinţii pun accent pe relaţii părintecopil apropiate şi care susţin copiii,
evidenţiind importanţa participării active
la dezvoltarea, finanţarea şi
îmbunătăţirea programelor. Atitudinile şi
preocupările lor despre proprii copii şi
despre alţi copii înzestraţi au fost cel mai
bine surprinse în următoarele
răspunsuri :

! Învăţaţi copilul să înţeleagă că odată
cu abilităţile mai mari vin şi
responsabilităţi mai mari.
! Răspundeţi întrebărilor copilului
dumneavoastră la toate - , includeţi-i în
viaţa dumneavoastră şi duceţi-i în cât
mai multe locuri cu putinţă iar dacă
programul oferit de şcoală este
nesatisfăcător, îl puteţi substitui cu al
dumneavoastră oferindu-le puţin timp şi
demonstrând că vă pasă.
! Unii părinţi rămân puţin nedumeriţi
când li se aduce la cunoştinţă că copilul
lor a fost identificat ca fiind înzestrat.
Aceşti copii ar trebui iubiţi, îngrijiţi şi
sprijiniţi la fel ca în cazul oricărui alt copil.
Cu siguranţă nu ar trebui aşezaţi pe un
piedestal şi nici nu ar trebui să inspire
teamă părinţilor.
! Iubiţi-vă copiii, ascultaţi-i.
! Experienţa mea cu copiii „talentaţi
intelectul” se rezumă doar la vârsta de
patru ani şi jumătate, mă bucur pentru
ceea ce este şi recomand şi celorlalţi să
facă la fel. Este capabil să realizez multe
lucruri înainte de vreme : abilitatea de a
purta discuţii adulte, de a se întreţine
citind, de a rezolva singur probleme, de
a înţelege de ce anumite lucruri sunt
făcute în anumite feluri. Ne-am mutat
deja din zona Tampa în vest. Locaţia
noastră este determinată de locul de
muncă al soţului. Bineînţeles că sper ca
şcolile să aibă ceva de oferit pentru fiul
meu. Dacă totuşi nu vor avea, va trebui
să mă lupt cu sistemul pentru a-i oferi
ceva mai bun. Între timp îmi fac mereu
planuri pentru a-i extinde interesele prin
proiecte de familie.
! Consideraţi-vă copilul ca pe un individ
responsabil cât mai curând cu putinţă.
Implicaţi-vă destul în interesele sale
speciale pentru a face posibil ca măcar
să „vi se vorbească” despre ele. Oferiţi
copilului să îşi urmeze interesele sale.
Vorbiţi cu copilul, cunoaşteţi-l atât de
bine încât să fiţi capabili să îi oferiţi o
perspectivă adultă asupra unora dintre
problemele sale generate de înzestrare
sau datorate avansării în vârstă. Tot ce
vă este necesar este timpul şi
acceptarea.
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! Începeţi să comunicaţi cu copilul
dumneavoastră încă de la naştere. Nu îi
gânguriţi. Răspundeţi-i la toate întrebările cât
de sincer este posibil şi fiţi disponibili să îi
oferiţi răspunsuri din orice domeniu atât timp
cât copilul se dovedeşte interesat, indiferent
cât de plictisitor s-ar dovedi subiectul pentru
dumneavoastră. Considerăm că utilizarea
acestei tehnici va duce la scăderea
problemelor de comunicare din perioada
adolescenţei şi de mai târziu. La vârsta de
doisprezece ani acest băiat se simte destul de
sigur încât pune întrebări mamei despre
practici sexuale neobişnuite despre care a
citit, acasă la unul din prietenii săi, în cartea
„The Sensuous Woman”. Fiţi capabili să
spuneţi : „Nu ştiu, hai să aflăm împreună.”. Să
aveţi mereu în minte că , în ciuda faptului că
aceşti copii pot comunica cu voi la nivel de
adult, totuşi la nivel emoţional sunt la acelaşi
nivel cu semenii lor de aceeaşi vârstă
! Depinde de sistemul dumneavoastră de
valori. Dacă doriţi un tip uşor integrabil într-o
companie, ar trebui să îl învăţaţi să îşi
ascundă nemulţumirile în majoritatea
situaţiilor şi ca atunci când le expune în situaţii
aprobatoare să treacă uşor peste ele. Acestea
îl vor feri de ostilitate şi îl vor face o persoană
mai plăcută în general. Dacă doriţi să îi
încurajaţi creativitatea nu cred că veţi putea
evita problemele din relaţiile sociale.
Onestitatea, integritatea şi capacitatea de a
spune lucrurilor pe nume sunt atât de
neobişnuite în majoritatea şcolilor încât copilul
va ajunge să irite persoanele cu care va intra
în contact. Trebuie să îi insuflaţi încredere în
propriile percepţii chiar daca acestea intră
uneori în conflict cu toţi cei din jurul său. Cred
că este deosebit de important să îl expuneţi la
cât mai multe experienţe cu putinţă oameni,
cărţi, călătorii, şi să îi permiteţi să urmeze
independent orice acţiune de care se
consideră capabil. (Spuneţi „da” de mai multe
ori decât „nu”, cu excepţia cazurilor când
siguranţa devine o problemă reală.)
! Nu utilizaţi termenul „înzestrat”.*
! Formaţi grupuri. Discutaţi probleme.
Încercaţi să influenţaţi conducerea şcolii,
directorii şi profesorii.
! Implicaţi-vă în activităţile şcolare ale
copilului, prin intermediul comitetului de
părinţi, programe pentru copiii înzestraţi, etc.
În particular, cunoscând profesorii şi metodele
de predare ale acestora vă va fi de real folos
atunci când vi se va cere ajutorul.
! Relaxaţi-vă. Lucraţi pentru legislaţia şi
programele pentru cei înzestraţi.

! Oferiţi acasă copilului cât mai multă
stimulare şi provocări în cât mai multe domenii
cu putinţă.
! Sunt câteva probleme : 1. Clasele sunt
prea mari. 2. Programele pentru copii
înzestraţi nu sunt bine împărţite. 3. Sunt prea
puţini profesori creativi. Având în vedere
aceste probleme care nu vor fi rezolvate prea
curând, aş sugera ca părinţii din grupurile
active să suplimenteze educaţia copiilor lor.
! Am lucrat din greu cinci ani în regiunea
noastră pentru programe şcolare, şi abia
acum începem să vedem rezultatele. Fiţi
consecvenţi şi eficienţi! La nivel local şi
naţional. Aceşti copii sunt foarte importanţi şi
trebuie să acordăm cea mai mare prioritate
educaţiei lor. Pierdem prea mulţi dintre ei care
ar putea deveni gânditori sau creatori.
Pe scurt, părinţii sunt aliaţii copiilor încă de
la naştere, susţinându-i drepturile de a fi el
însuşi ca persoană. Sinceritatea şi integritatea
sunt prezente într-o relaţie bună, precum şi
dreptul copilului de a şti că interesele sale sunt
cele care dictează, în limitele siguranţei fizice.
Evitarea etichetelor în contactele avute cu
copilul este o idee bună, cu excepţia nivelului
de interpretare pe măsură ce copilul
avansează în vârstă. Nici un copil nu îşi
doreşte ca alte persoane să se refere la el prin
intermediul unei etichete şi nu este necesar să
o faceţi când vă ocupaţi de el. Astfel de
referinţe sunt în principiu valide şi folositoare
între adulţi. Copilul doreşte să fie văzut ca o
persoană şi să fie preţuit în primul rând pentru
el însuşi, nu pentru inteligenţa sau talentul
său.
Argumentul pentru activităţile în cadrul
programelor de susţinere este important şi
mai multe despre acest subiect vor fi spuse în
cele ce urmează. Dacă părinţii înşişi nu sunt
militanţi, este puţin probabil că alţii vor fi.
Personalul şcolilor reacţionează cel mai bine
atunci când părinţii insistă pentru a se acorda
atenţie abilităţilor speciale ale copiilor lor. Iar
personalul din şcoli care sunt interesaţi de
binele celor înzestraţi vor avea oportunităţi
crescute de a fi eficienţi atunci când părinţii vor
fi comunicativi, susţinându-le eforturile.

Revista EXCELENŢA

24

