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Pregledni rad
PERSPECTIVE ALE FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE PENTRU
EDUCAREA ELEVILOR SUPRADOTAŢI
____________________________________________________________________
Abstract: To capitalize the potential of gifted students we have to appeal to differentiated
training strategies. The success of implementing these strategies does not only depend on the quality and
structure of the curriculum but also on the mastership an especially on the level of trainig of the teachers.
Taking these things into account, we want to aim at the importance of training teachers to work with
gifted students, at their part in the students developement, as well as at making evident the skills the
teachers need when working with this apart category of students.
Pentru a valorifica potenţialul elevilor dotaţi şi supradotaţi, trebuie să apelăm la strategii de
instruire diferenţiată a acestora. Succesul implementării strategiilor nu depinde doar de calitatea şi
structura curriculumului, ci şi de măiestria, dar mai ales de nivelul de pregătire al cadrelor didactice.
Pornind de la aceste lucruri, dorim să urmărim importanţa formării cadrelor didactice pentru a lucra cu
supradotaţii, rolul lor în educarea elevilor, precum şi, evidenţierea competenţelor şi caracteristicilor
necesare cadrelor didactice în activitatea cu aceştia.

____________________________________________________________________
Exigenţele pentru profesia didactică se corelează cu exigenţele pe care
societatea le impune educaţiei, ca produs al activităţii şcolare. De-a lungul timpului
educaţia a cunoscut o dinamică diferită de la ţară la ţară, în funcţie de politicile
educaţionale la un moment dat. Aderarea la Uniunea Europeană a impus modificarea
politicii educaţionale şi reformarea învăţământului românesc, care trebuie să devină
un învăţământ performant, racordat la standardele din ţările acestei comunităţi. Cele
mai importante schimbări au avut loc la nivelul curriculumului, înlocuindu-se
planurile de învăţământ unice cu planuri-cadru cu structuri flexibile, racordate la
nevoile comunităţii şi dorinţelor părinţilor nevoilor de dezvoltare a copiilor. În acest
context al unui curriculum individualizat şi personalizat nevoilor elevului, discutăm,
tot mai des de educaţia copiilor cu abilităţi înalte sau a supradotaţilor.
Politicile educaţionale din România, cu referire la supradotare sunt destul
de firave, chiar dacă, preocupări în vederea instruirii diferenţiate a elevilor
supradotaţi au existat în actele oficiale în 1904, prima referire, fiind făcută de către
Spiru Haret, în cadrul Raportului către Majestatea sa Regele Carol. Mai târziu, în
1922 Ministrul Învăţământului P. P. Negulescu, propune să se înfiinţeze clase
speciale pentru copiii supradotaţi, iar în 1927 I. Petrovici consideră necesare
înfiinţarea claselor la liceu cu elevi de elită.
Principalele strategii de instruire diferenţiată, în activitatea cu supradotaţii,
prezentată în literatura de specialitate se axează pe:
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1. Accelerarea studiilor – reprezintă o strategie didactică de reducere a perioadei de
educaţie formală prin asigurarea condiţiilor de progres în ritm propriu pentru elevii
supradotaţi. Poate îmbrăca mai multe forme:
• admiterea devansată în clasa I;
• sărirea (telescoparea claselor);
• întrepătrunderea claselor – într-o perioadă de 2-3 ani se transmite conţinutul
din 3-4 ani normali de studiu.
• progresul continuu vizează un proiect de program fără clase, cunoscut în
literatura de specialitate ca sistemul nivelurilor sau al creditelor. Activitatea
dintr-un ciclu şcolar se poate desfăşura în ritm propriu.
2. Gruparea supradotaţilor în vederea desfăşurării activităţii instructiveducative, care, la rândul său se poate realiza prin:
• segregarea – gruparea elevilor supradotaţi în şcoli speciale;
• gruparea elevilor în clase omogene aptitudinal;
• gruparea elevilor în grupe omogene aptitudinal în cadrul aceleiaşi clase;
3. Îmbogăţirea curriculară – este o formă suplimentară de aprofundare a pregătirii
supradotaţilor. În cadrul curriculumului îmbogăţit putem viza urmatoarele aspecte:
• reducerea la minim a programelor obligatorii în avantajul cursurilor ce
răspund intereselor elevilor;
• scutirea elevilor de anumite cursuri obligatorii, pentru a-şi canaliza eforturile
în direcţia de dezvoltare personală;
• organizarea de ateliere sau cercuri pe discipline;
• iniţierea unor proiecte de cercetare, de conferinţe;
• accesul la viaţa comunităţilor profesionale;
• tabere, sesiuni, academii sau şcoli de vară organizate în vacanţele şcolare;
Din dorinţa de a fi cât mai aproape de aceşti copii, de a veni în spijinul
celor care intră în contact direct cu ei (familia, şcoala, societatea), au apărut, de-a
lungul timpului numeroase organizaţii nonguvernamentale care luptă pentru
drepturile şi pentru nevoile acestor copii. Prezentăm câteva din cele mai importante
ONG-uri care activează în Europa:
• Consiliul Mondial pentru copiii dotaţi şi talentaţi (The World Council for
Gifted and Talented Children WCGTC) a fost înfiinţată în 1975 la Londra şi
militează pentru crearea unui climat suportabil pentru aceşti copii, precum şi tratarea
diferenţiată a lor de către guverne, instituţii şi comunităţi.
• European Council for Hight Ability (ECHA) – înfiinţată în 1987, ca o asociaţie
interdisciplinară cu specialişti, educatori, politicieni, părinţi şi îşi propunea să
faciliteze schimbul de informaţii despre persoanele cu abilităţi înalte aflate în diverse
etape ontogenetice de dezvoltare.
• Comitetul european pentru educaţia copiilor şi adolescenţilor precoci, dotaţi
şi talentaţi – EUROTALENT – înfiinţat la Tours – din dorinţa de a recunoaşte
nevoile de dezvoltare diferite a celor cu abilităţi înalte.
• MENSA – fondată în Anglia în 1945, este o organizaţie internaţională la care
pot adera toate persoanele, care obţin un scor egal, sau mai mare, de 98 % la orice
test de inteligenţă pe care comunitatea ştiinţifică îl recunoaşte.
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• Asociaţia naţională pentru copiii dotaţi (NAGC )- apărută în 1966 în Anglia –
pentru a acorda sprijin de specialitate familiilor cu copii supradotaţi
• RO – Talent – Asociaţia Română de asistenţă psihopedagogică şi socială
pentru excelenţă – înfiinţată la Iaşi în 1991, îşi propune să conştientizeze educatorii,
decidenţii din domeniul politicilor educaţionale, opinia publică asupra nevoilor
educaţionale specifice copiilor şi tinerilor cu aptitudini înalte.
Acestea sunt doar câteva din organizaţiile şi asociaţiile dedicate
persoanelor supradotate; în fiecare ţară funcţionează cel puţin una, sau chiar mai
multe.
Chiar dacă însemnările despre educaţia copiilor cu performanţe peste
normal, a fost prezentă în documentele oficiale din România, nu acelaşi lucru, se
poate spune, despre pregătirea cadrelor didactice specializate pentru a lucra cu aceşti
copii.
În vederea formării cadrelor didactice pregătite pentru a lucra cu
supradotaţii, trebuie să ne oprim asupra felului în care Comisia pentru Educaţie a
Ministerului Educaţiei din Statele Unite defineşte copiii supradotaţi. Aceştia sunt,
acei copii „identificaţi de către persoane calificate profesional, care posedă abilităţi
demonstrate sau potenţiale ce arată o mare capacitate de realizare în domenii ca
intelectualul, creativitatea, activitatea academică, capacitatea de lider sau în artele
teatrale şi vizuale şi care din acest motiv necesită activităţi sau servicii speciale ce
nu sunt oferite de obicei de către şcoală.” (Benito, Y, p., 13)
Chiar din definiţie apare necesitatea identificării acestora de către
personal specializat, de cele mai multe ori, chiar cadrul didactic de la clasă, care îşi
desfăşoară activitatea împreună cu aceşti elevi. Ne dorim ca identificarea lor să se
realizeze de la vârste cât mai fragede, pentru a putea personaliza traseul educaţional
al acestor elevi, în funcţie de nevoile de dezvolatre ale fiecăruia.
Formarea cadrelor didactice specializate pentru a lucra cu supradotaţii
trebuie să fie în foarte strânsă legătură cu politicile educaţionale, resursele materiale,
sistemul de învăţământ, şi nu în ultimul rând, cu imaginea pe care supradotarea o are
din perspectiva comunităţii. Aceşti copii trebuie educaţi de către un personal
specializat în asigurarea unui traseu individualizat şi personalizat, de aceea, nu orice
cadru didactic este recomandat pentru a lucra cu supradotaţii.
Numeroase studii prezente în literatura de specialitate (Bisop, 1968,
Ward, 1980, Storz 1985, Guskin, Peng, Simon, 1992, Hansen&Feldhusen, 1994 etc.)
pledează pentru un model al cadrului didactic specializat în activitatea cu
supradotaţii. Chiar dacă, majoritatea sunt de acord cu faptul că un cadru didactic,
care lucrează cu supradotaţii nu trebuie să aibă neapărat o inteligentă foarte mare,
totuşi este de dorit să acorde o mare importanţă dezvoltării acesteia. Asta datorită
faptului că, performanţa şcolară a elevului este influenţată în primul rând de către
competenţa didactică a profesorului, nu de inteligenţa sa.
În 1993 Baldwin elaborează o paradigmă a formării cadrelor didactice
pentru supradotaţi, care este în funcţie de: antecedentele procesului instrucţional,
procesul de formare şi rezultatele formării.
Antecedentele procesului instrucţional vizează felul şi durata pregătirii
cadrului didactic anterioare participării la acest program, procesul de formare
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urmăreşte structura curriculumului, iar rezultatele formării reflectă reuşita sau
nereuşita reportată de către profesor în ceea ce priveşte formarea în vederea instruirii
diferenţiate a elevilor.„Această paradigmă pune în evidenţă o variabilă importantă
în educaţia adulţilor, şi anume condiţia antecedentă, care afectează atât procesul de
formare al profesorilor, cât şi rezultatul procesului ca atare. Eficienţa programelor
de formare a profesorului pentru elevii supradotaţi se află în strânsă corelaţie cu
specializarea profesorilor şi tipul de perfecţionare prin care au trecut aceştia”
(Stănescu, M,.L., p. 119)
Majoritatea programelor de formare a cadrelor didactice pentru activitatea
cu supradotaţii pun accentul pe variabilele prezentate de către Baldwin (1993):
conţinutul curricular (experienţele, fundamentele, strategiile de predare,
managementul clasei, identificarea), vârsta la care se manifestă (preşcolari, şcolari
mici, şcolari mari) precum şi domeniile în care se manifestă supradotarea
(psihomotric, psihosocial, academic, creativ).
În ceea ce priveşte modelul cadrului didactic care lucrează cu
supradotaţii, în literatura de specialitate sunt conturate numeroase astfel de tipologii.
În cele ce urmează spicuim câteva exemple:
Lindsey, M., (1980) urmărea caracteristicile cadrului didactic pe trei mari
direcţii:
•
În predare, cadrul didactic ar trebui să: dezvolte programe
personalizate şi flexibile, nevoilor de dezvoltare ale fiecărui elev, comunică în
permanenţă cu elevii, utilizează strategii didactice diverse, stimulează creativitatea,
respectă particularităţile individuale ale fiecărui elev, toate acestea într-o atmosferă
permisivă şi sigură.
•
Predispoziţii personale: tolerant, cu idealuri, dotare intelectuală
peste medie, organizat, flexibil şi deschis la nou, receptiv, intuitiv, creativ,
responsabil pentru tot ceea ce face asumându-şi consecinţele, sensibil la problemele
altora.
•
Calităţi personale şi profesionale: orientează elevii şi nu face
presiunii asupra lor, stil democratic, interesat de proces şi nu de produs, inventiv şi
deschis spre nou, nu conformist, implică elevii în activitate îi stimulează să
descopere și să creeze.
Johnson, M., (1986) stabileşte următoarele caracteristici ale cadrelor
didactice care lucrează cu supradotaţii: acordă mare atenţie problemelor elevilor,
este răbdător, comunică cu mare uşurinţă, manifestă bună dispoziţie, se comportă cu
naturaleţe, are capacitatea de a înţelege problemele altora.
Mulhern, J., şi Ward, M.,(1993) prezintă următorul profil
psihocomportamental şi profesional:
• Caracteristici personale:
- Achiziţii personale: mare volum de cunoştinţe din domenii variate;
- Abilităţi personale: stabileşte cu mare uşurinţă relaţii atât cu adulţii cât
şi cu elevi;
- Succes personal: a dobândit succesul profesional în cariera didactică
sau în alte domenii;
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Personalitate puternică: acceptă diverse provocări profesionale, chiar
dacă sunt controversate;
- Curiozitate intelectuală: caută în permanenţă noul prin studiu;
- Organizare: foarte bună atât a vieţii personale cât şi a celei
profesionale;
- Abilităţi de conducere: abilităţii de manageriale a altora, în special, a
celor tineri.
•
Caracteristici profesionale:
- Competenţă într-un domeniu: cunoştinţe extinse, riguroase într-un
anumit domeniu, dar şi cunoştinţe în domenii colaterale;
- Abilităţi de prelucrare a informaţiei: organizarea informaţiilor în
unităţi, astfel încât să le poată preda elevilor;
- Aptitudini didactice: capacitatea de a comunica cu elevii şi de a crea o
atmosferă destinsă securizantă, dar în acelaşi timp şi stimulatoare;
- Iniţierea în diagnoza psihopedgogică: poate aplica probe de
psihodiagnoză pentru a determina nevoile specifice de dezvoltare a
fiecărui elev;
- Competenţe în proiectarea strategiilor de predare: proiectează
activităţile instructiv educative pentru supradotaţi, pentru a obţine
rezultate deosebite.
- Competenţe în proiectarea traseelor de dezvoltare aptitudinală: are
capacitatea de a transpune informaţiile în funcţie de particularităţile
supradotaţilor, astfel încât acestea să devină viabile;
- Deprinderi de coordonare a programului: militează în cadrul şcolii
pentru dezvoltarea unor programe de lucru cu supradotaţii.
Caracteristici ale educatorului elevului supradotat (după Wyatt F., 1982):
- Îşi doreşte să dezvolte deprinderile pentru studiu şi personalizează
predarea în funcţie de nevoile de dezvoltare ale elevului;
- Evaluează formativ performanţele elevului şi întocmeşte fişe de
observaţie;
- Adoptă curriculumul la ritmul de învăţare al supradotaţilor;
- Urmăreşte evoluţia elevului supradotat şi întocmeşte o bază completă
de date;
- Colaborează cu alţi profesori în vederea adaptării predării;
- Colaborează cu specialişti pentru aplicarea unor programe de
identificare şi diagnoză aptitudinală, de asemenea, facilitează
consilierea elevilor;
- Se perfecţionează în domeniul psihopedagogiei şi al metodicii
excelenţei, prin cursuri de specializare/perfecţionare.
Pregătirea cadrelor specializate în instruirea supradotaţilor se justifică
atât din punct de vedere psihologic, pedagogic, dar şi filosofic. Din perspectivă
psihologică s-a observat că nu întotdeauna descoperirea timpurie a potenţialului
intelectual crescut va determina obligatoriu, obţinerea unor performanţe ridicate
(frecvent poate să apară retardul educaţional determinat de programe educaţionale
care nu corespund nevoilor de dezvoltare ale elevilor, sau de slaba pregătire a
-
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cadrelor didactice). Sub aspectul pedagogic pregătirea diferenţiată se justifică în
utilizarea strategiilor de lucru cu supradotaţii (îmbogăţirea, accelerarea studiilor,
gruparea), iar epistemologic necesitatea instruirii apare din faptul că, particularităţile
elevilor supradotaţi nu se încadrează în învăţământului tradiţional, unde cadrul
didactic deţine controlul.
În general, formarea iniţială a cadrelor didactice pentru a lucra cu
supradotaţii este un domeniu destul de slab dezvoltat, chiar şi la nivel internaţional,
frecvenţa unor astfel de programe de formare este relativ scăzută, chiar dacă este
binevenită.
Majoritatea programelor de formare vizează formarea continuă a
personalului specializându-se ulterior în domeniu supradotării. Putem presupune că,
acest lucru este mai facil deoarece formarea poate îmbrăca forma unor academii de
vară, ateliere de lucru, stagii de formare, desfăşurarea unor cercetări în domeniul
supradotării, masterate sau doctorate în domeniu. Cadrele didactice care lucrează cu
supradotaţii ar trebui să aibă în vedere faptul că, formarea este un proces continuu,
iar studiile şi cercetările în domeniul supradotării sunt deschise atât pentru
teoreticieni cât şi pentru practicieni.
În ceea ce ne priveşte, propunem ca programele de formare iniţială
pentru personalul specializat în activitatea cu supradotaţii să îi pregătească pentru:
- identificarea şi diagnosticarea persoanelor cu abilităţi înalte;
- orientarea şi consilierea copilului supradotat;
prognoza eventualelor probleme care pot să apară în activitatea cu
supradotaţii;
- intervenţie psihoeducaţională pentru supradotaţi;
- elaborarea unor programe educaţionale individualizate;
- colaborarea în vederea implementării unor programe educaționale
individualizate;
- comunicarea cu părinţii, profesorii sau foruri decidente;
- utilizarea unor strategii de predare diferenţiată;
- stimularea inteligenţei;
- dezvoltarea şi cultivarea creativităţii;
- eliminarea unor eventuale probleme de adaptare;
- instruirea individualizată.
Aceştia sunt doar câțiva din indicatorii pe care îi considerăm necesari şi
care ar trebui să stea la baza unor programe de formare iniţială a cadrelor didactice
specializate pentru a lucra cu supradotaţii.
Încheiem succinta prezentare a premiselor în formarea cadrelor didactice
specializate în activitatea cu supradotaţii cu un citat din lucrarea Instruirea
diferenţiată a elevilor supradotaţi: „Pentru a deveni expert în educaţia elevilor
dotaţi sunt indispensabile cunoştinţe legate despre: geneza supradotării, tipurile de
supradotare manifestată în perioada şcolarizării, procedeele de identificare,
strategii de organizare şi planificare a instruirii. (Stănescu, M., L., p.12)
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