PSIHOPEDAGOGIA SUPRADOTĂRII

GABRIELA KELEMEN

♦
PSIHOPEDAGOGIA SUPRADOTĂRII
- Strategii de identificare şi educare a
copiilor supradotaţi
Ediţia a II-a revizuită

–1 –

PSIHOPEDAGOGIA SUPRADOTĂRII

GABRIELA KELEMEN

PSIHOPEDAGOGIA SUPRADOTĂRII
- Strategii de identificare şi educare a
copiilor supradotaţi

–3 –

GABRIELA KELEMEN

Copyright © 2014, Editura Pro Universitaria
Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin
Editurii Pro Universitaria
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al
Editurii Pro Universitaria

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
KELEMEN, GABRIELA
Psihopedagogia supradotării : strategii de
identificare şi educare a copiilor supradotaţi / Gabriela
Kelemen. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2014
Bibliogr.
ISBN 978-606-647-947-9
37.015.3:376.54

Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile Chiş
Prof. univ. dr. Steliana TOMA
Prof. univ. dr. Muşata BOCOŞ
Prof. univ. dr. Ioan Cerghit

–4 –

PSIHOPEDAGOGIA SUPRADOTĂRII

PREFAŢA
Identificarea şi educarea copiilor supradotaţi a fost în trecut şi este în
prezent o provocare pentru domeniul educaţiei, atât la nivelul sistemelor
educaţionale naţionale, cât şi la nivelul programelor educaţionale cotidiene. În
timp, s-au acumulat date empirice diverse şi complementare, pe baza cărora s-au
elaborat sinteze şi generalizări asupra dimensiunilor supradotării. Aşa de
exemplu, o focalizare constantă a cercetării pedagogice a constituit-o caracteristicile
persoanelor supradotate în raport cu individul modal, individul obişnuit,
caracteristici menite sa asigure o identificare validă a supradotaţilor. Valoarea
generală pe care o întruneşte lucrarea Doamnei Gabriela Kelemen este că
aceasta depăşeşte experimental problematica deloc restrânsă a identificării şi
propune soluţii pertinente la proiecte educaţionale aplicabile în pregătirea
copiilor supradotaţi. Lucrarea de faţă este una cu note speciale datorită
contextului tematic special, dar şi datorită modului în care autoarea a reuşit să o
valideze experimental şi a structurat-o în final.
Ca structură, lucrarea încorporează opt capitole plus trei secţiuni specifice:
introducere, bibliografie şi anexe. Introducerea este marcată de următorul paragraf:
De ce suntem interesaţi de o pedagogie a supradotaţilor ? Se constată în ultima
perioadă că tot mai mulţi specialişti îşi îndreaptă preocupările spre problematica
copiilor cu disponibilităţi înalte, spre identificarea lor, spre găsirea celor mai
adecvate metode de dezvoltare a potenţialităţilor lor şi de creare a unui câmp
legislativ în domeniu. Acest aspect este marcat de necesitatea recunoaşterii
diferenţelor individuale şi respectarea lor, pe baza drepturilor umane: copiii dotaţi
au nevoie de ocazii educaţionale adecvate, pentru a-şi dezvolta potenţialul
aptitudinal înnăscut.
Fundamentele psihopedagogice şi sociologice sunt reprezentate de
principalele teorii privind dezvoltarea ontogenetică a copilului: teoria structuralistă
asupra dezvoltării copilului; teoria psihanalitică privind dezvoltarea copilului şi
teoria psihosociologică modernă asupra dezvoltării cognitive a copilului. În raport
cu teoriile prezentate, lucrarea descrie dimensiunile şi condiţiile de manifestare ale
supradotării, cu focalizare pe condiţiile pedagogice. Acest prim capitol se încheie cu
o analiză diacronică a fenomenului supradotării în România. Este o primă încercare
la noi de a produce o imagine articulată asupra evoluţiei preocupărilor
psihopedagogice în domeniul copiilor supradotaţi.
În continuare, autoarea prezintă variate şi complementare modalităţi de
identificare a copiilor capabili de performanţe superioare: procedee subiective
de identificare a supradotaţilor; de identificare prin performanţe şcolare; metoda
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“Portofoliul talentului total”; metode de investigare psihodiagnostică, precum şi
particularităţi ale identificării timpurii a copiilor supradotaţi. Este de remarcat
grija de a construi un cadru metodologic complet, integral cu privire la
identificarea copiilor supradotaţi, dar şi de a obţine un indice cât mai sporit de
obiectivitate prin complementaritatea metodelor de identificare. Prima parte a
lucrării se încheie cu descrierea modalităţilor de adaptare şi optimizare a
procesului instructiv-educativ la copiii supradotaţi. Dimensiunile adaptării şi
optimizării sunt multiple: curriculum-ul; formele de organizare a predării şi
învăţării; strategiile de lucru, organizările instituţionale, programele extracurriculare,
formarea cadrelor didactice etc. În partea a doua a lucrării, în cuprinsul
capitolelor IV – VI.
Proiectul formativ este definit astfel: Program educaţional comprehensiv
de intervenţie pentru copiii supradotaţi (program personalizat de educare a
copiilor supradotaţi, capitolul VI). Accentul pedagogic în această secţiune este
dat de străduinţa autoarei de a elabora un curriculum îmbogăţit care să fie apoi
cuprins într-un program personalizat de educare a copiilor supradotaţi,
program supus verificării de teren în unităţi şcolare. Acestea sunt de fapt şi
punctele tari ale lucrării sau liniile de forţă cum se exprimă autoarea:
dezvoltarea uni curriculum îmbogăţit, saturat în oportunităţi formative pentru
supradotaţi şi proiectarea secvenţelor individuale de formare. Cum este şi firesc,
capitolul VI este unul dintre capitolele cele mai dezvoltate în cuprinsul lucrării,
aici condensându-se principalele date de cercetare în raport cu obiectivele de
lucru. De asemenea, varietatea metodelor şi instrumentelor de lucru au mijlocit
realizarea obiectivelor cercetării. Ca o contribuţie personală, deosebită a autoarei
menţionăm definirea conceptului curriculum îmbogăţit şi proiectarea acestuia în
raport cu elementele de curriculum din sistemul educaţional românesc. Valoarea
pedagogică a acestui demers este certă, mai cu seama că autoarea articulează
două entităţi greu de armonizat în învăţământ la noi: programul individual de
formare (aproape non-existent în practica şcolară cotidiană) şi curriculum-ul
îmbogăţit, o altă noutate greu de inserat în Trunchiul comun sau în Curriculumul la decizia şcolii.
Toate puse împreună, aceste sinteze statistice validează cercetarea întreprinsă
şi îi asigură de reuşită pe cei care doresc să realizeze programe educaţionale pentru
elevii supradotaţi. Autoarea a rezervat un spaţiu de sinteză şi de concluzii parţiale la
fiecare capitol al lucrării, ceea ce oferă cititorului o cheie de control asupra pătrunderii
mesajului. Dar capitolul VII, destinat exclusiv concluziilor finale oferă şi tabloul final
al contribuţiilor autoarei în domeniul cercetat.
Prof. univ. dr. Vasile Chiş
Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca
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INTRODUCERE
MOTO:
"Intelectul uman are
foarte puţine lucruri de făcut pe
drumul descoperirilor. Apare o
dezvoltare a cunoştinţei, numită
intuiţie sau cum doreşti să îi spui
şi soluţia vine de la sine şi nu ştii
de unde şi de ce toate marile
descoperiri au fost realizate astfel.
(A. Einstein)

Spre o nouă pedagogie a copiilor supradotaţi
De ce suntem interesaţi de o pedagogie a supradotaţilor ? Se constată în ultima
perioadă că tot mai mulţi specialişti îşi îndreaptă preocupările spre problematica
copiilor cu disponibilităţi înalte, spre identificarea lor, spre găsirea celor mai adecvate
metode de dezvoltare a potenţialităţilor lor şi de creare a unui câmp legislativ în
domeniu. Acest aspect este marcat de necesitatea recunoaşterii diferenţelor individuale
şi respectarea lor, pe baza drepturilor umane: copiii dotaţi au nevoie de ocazii
educaţionale adecvate, pentru a-şi dezvolta potenţialul aptitudinal înnăscut. Intervenţiile
educaţionale pentru elevii dotaţi îşi fac loc printre preocupările forurilor acreditate să se
ocupe de învăţământ şi se constată că s-a format o opinie şi se acordă un spaţiu special
în cadrul actualului sistem de învăţământ excelenţei, prin înfiinţarea în cadrul tot mai
multor judeţe a unor centre de excelenţă. Implementate la nivel de politică educaţională
reglementările bine precizate de lege1 sunt admirabile, privind problematica copiilor cu
disponibilităţi înalte. Dezvoltarea strategiilor educaţionale şi elaborarea curriculum-ului
suport, precum şi elaborarea materialelor didactice pentru educatori reprezintă necesităţi
imperative în pedagogia copiilor cu abilităţi înalte. Pregătirea educatorilor pentru
procesul instructiv-educativ cu elevii dotaţi reprezintă o altă necesitate esenţială, aceştia
pe lângă vocaţie au nevoie şi de competenţe în proiectarea unui curriculum diferenţiat,
care să vină în sprijinul elevilor cu disponibilităţi aptitudinale înalte. În formarea iniţială
şi continuă a cadrelor didactice, ar trebui să se întreprindă transformări în sensul
introducerii unor cursuri specializate de formare în acest domeniu. Cercetarea aplicativă
este necesară în special în domeniul identificării şi cultivării talentelor.
1

Legea educaţiei tinerilor supradotaţi şi capabili de performanţă înaltă a fost adoptată pe 13
decembrie 2006.
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Încă de la începuturile civilizaţiei umane, învăţaţii au fost preocupaţi de factorii
care ar putea influenţa formarea omului ca personalitate, în aşa măsură ca să-şi poată
dezvolta potenţialităţile naturale, biologice. Aristotel în lucrările sale “Despre memorie
şi reamintire”, “Despre simţire şi cele sensibile”, “Despre vise”, se situează pe poziţia
unui observator. John Locke,2 în cartea sa “Eseuri asupra intelectului uman”, susţine că
ideile umane provin din experienţă, iar ideile complexe ar rezulta din combinarea celor
simple, fiind preocupat de modul cum funcţionează gândirea şi descriind principalele
operaţii ale gândirii. Orice individ, oricare ar fi el, reprezintă o individualitate aparte
formată printr-un amalgam de trăsături ce poartă amprenta genotipului şi fenotipului. Pe
lângă moştenirea genetică, mediul socio-cultural în care s-a format reprezintă un factor
definitoriu. Individul împleteşte într-un mod unic toate acele trăsături care îi dau
identitate, definindu-l ca o persoană distinctă şi originală, după cum accentua Allport:
"...Organizarea vieţii individuale este, în primul rând, în ultimul rând şi tot timpul, un
fapt principal al naturii umane."3
Putem încadra oamenii în tipologii, dar nu trebuie să uităm de unicitatea
individului, a fiecăruia. Fiecare om este diferit de celălalt, în primul rând ne diferenţiem
ca sex, apoi fiecare dintre noi suntem unici dobândind o anumită originalitate prin
faptul ca ne-am născut într-o anumită zi sau epocă istorică, într-o anumită familie, întrun anumit mediu social şi am parcurs un anumit drum în viaţă marcat de diferite
influenţe. În cadrul creaţiei identificăm speciile, iar în cadrul speciilor există o mare
diversitate din care derivă individualităţile, o persoană este o fiinţă unică şi nerepetabilă.
G.W.Allport observa că: No door should be closed in the study of personality4.
Teoretic, o parte din ceea ce se transmite ereditar provine de la mamă şi o parte provine
de la tată, într-un procentaj aleatoriu. Deci, nu pot exista două fiinţe omeneşti la fel sau
mai exact cu acelaşi potenţial de dezvoltare (excepţie făcând gemenii monozigoţi, dar şi
aici este loc de discuţie şi interpretare).
Pentru a înţelege unicitatea personalităţii umane trebuie să observăm că un om
este:
- identic cu ceilalţi oameni ca specie (umană);
- asemănător cu unii oameni (grup socio-cultural);
- unic ca individualitate nerepetabilă şi originală.
2

Lowe, E.J., (1995), Lock on Human Understanding, London, Rutledge Publishing Co.
Allport, G.W., Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, p. 57, 1991.
4
Nici un aspect nu trebuie neglijat în studiul personalităţii.
3

– 14 –

PSIHOPEDAGOGIA SUPRADOTĂRII

Fiecare om este identic cu ceilalţi prin simpla lui apartenenţă la specia umană, are
caracteristici asemănătoare cu oamenii din grupul său social, cultural, de exemplu
vorbeşte o anumită limbă (limba maternă) prin tot ceea ce reprezintă el este unic, diferit
de toţi ceilalţi. Prin drumul parcurs de fiecare om în viaţa sa se distinge de ceilalţi prin
destinul său unic. Indiferent de variabilele metafizicii destinului, existenţa lui este o
certitudine, ce se distinge prin particularităţi diferite pentru fiecare individ în parte, viaţa
personală urmează o anumită cale. În marea varietate umană se întâlnesc oameni care
se diferenţiază prin trăsăturile fizice, psihice, morale, unii oameni sunt înalţi alţii scunzi,
unii oameni sunt harnici, alţii sunt leneşi, unii sunt vioi, alţii apatici, sensibili şi
insensibili, genii şi idioţi. Dar nu vom putea spune niciodată că doi copii sunt la fel
pentru că în mod sigur unul se distinge de celălalt prin trăsături specifice. La fel şi copiii
cu abilităţi intelectuale înalte se diferenţiază unii de alţii: unul este preocupat de fizică,
altul de matematică, altul de artă şi exemplele ar putea continua foarte mult prin
diferenţieri tot mai subtile între grupuri şi tipuri de oameni. În această mare diversitate a
speciei umane, identificăm excelenţa umană, acei indivizi care se deosebesc de marea
masă prin talent, aptitudini speciale, dotare intelectuală înaltă care depăşeşte media şi
care necesită o atenţie deosebită din partea comunităţii, şcolii, factorilor decidenţi, astfel
încât aceste dotări datorate naturii biologice şi eredităţii5 să găsească cele mai prielnice
medii de dezvoltare la capacitatea lor maximă.
Influenţa pe care o exercită societatea asupra individului este colosală.
Personalitatea umană este considerată de către unii cercetători individul socializat6.
Cercetările lui Malinowski şi lui Margaret Mead7 au demonstrat că, în fapt, cea mai
mare parte a conduitei, care este descrisă ca expresie categorică a naturii umane
permanente, nu este în fapt decât un produs al culturii. Literatura sociologică şi
antropologică distinge, în formarea personalităţii, două seturi de variabile în afară de
factorul ereditar, cultura şi societatea. Uzual, termenul de cultură vizează o realitate
obiectuală care cuprinde valorile, credinţele şi concepţiile despre lume, cunoştinţele,
legile, obiceiurile, arta şi limba. Termenul de societate se referă mai degrabă la instituţii
şi la relaţiile sociale pe care le implică activitatea în cadrul acestora.
5

Sir Fr. Galton, Heredity genius. 1869. (În studiul său analiza corelaţia dintre ascendenţa
genealogică şi performanţele în activitate ale unor personalităţi eminente ale secolului XX din
Anglia).
6
Antonesei, Liviu, Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 1996.
7
Bronislaw Malinowski; Malinowski Collected Works, Volume I: Malinowski Among the Magi.
The Natives of Mailu/ Edited and with an Introduction by Michael W. Young; Margaret Mead,
Primitive Heritage: An Anthropological Anthology, ed. with Nicholas Calas (1953), The Scientific
Theory of Culture (1922).
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Este greu de despărţit cultura de societate, deoarece ele se determină una pe alta şi
acţionează împreună asupra individului. Indivizii se adaptează la societatea şi cultura pe
care fiecare epocă o dezvoltă. Durkheim8 observă că însuşi mediul fizic al unui individ
este în întregime culturalizat în raport cu societatea din care face parte. Individul
interacţionează într-un câmp spaţial culturalizat social, sunt modele culturale preluate
de fiecare epocă istorică şi care îşi lasă amprenta asupra conduitei indivizilor.
Supunându-se acestor modele culturale, oarecum impuse de adaptarea socială, indivizii
îşi uniformizează conduita. Cei care nu se supun acestor modele şi reguli sociale ies din
normalitate şi sunt consideraţi antisociali. De aceea se impune ca societatea cu
mecanismele ei pertinente să intervină cu un program coerent pentru educarea copiilor
supradotaţi, un sistem de educaţie orientat către dezvoltarea capacităţilor lor
excepţionale şi care vor avea impact în nevoile acute de dezvoltare naţională şi de
rezolvare a unor probleme de prioritate socială şi culturală. Necesitatea unei astfel de
iniţiative este evidentă, aceste sisteme educaţionale moderne fiind deja implementate cu
succes în ţările dezvoltate, iar rezultatul se relevă în contribuţia ulterioară a acestor copii
la dezvoltarea, economică, tehnologică culturală a respectivelor ţări.
Prin educaţie, în principal, omul trece de la starea de existenţă pur biologică la
aceea de existenţă socială. Funcţia fundamentală a educaţiei este aceea de a vehicula,
selecta, actualiza şi valorifica experienţa socială în vederea asigurării unei integrări
eficiente şi rapide a individului în societate şi prin aceasta, în vederea creării premiselor
autodeterminării individului ca factor de progres social.9 Dacă omul ar fi la naştere
înzestrat, prin ereditate, cu posibilităţile adultului, nu ar fi necesară educaţia, acesta ar fi
argumentul forte în favoarea educaţiei, ca aspect esenţial în modelarea personalităţii
umane înspre zona maximei potenţialităţi10. În ceea ce priveşte procesul devenirii
omului ca fiinţă socială nu este nici o deosebire între copilul născut într-o mare
metropolă şi cel născut într-un trib primitiv, întrucât amândoi trebuie să înveţe totul,
pornind de la ceea ce înzestrarea genetică i-a oferit şi parcurgând etapele dezvoltării
epigenetice11. Rezultatul formării omului ca fiinţă preponderant socială este rezultatul
contactului spontan al omului cu diferitele aspecte ale vieţii sociale, dar cea mai
8

Emile Durkheim (1858-1917) este considerat părintele sociologiei. Una dintre cele mai cunoscute
dintre lucrările sale este Diviziunea muncii (1933).
9
Vezi Miron Ionescu, Educaţie şi instrucţie, Editura University Press Arad, 2005.
10
Vîgotski, L.S. Introduce paradigma zona proximei dezvoltări susţinând că învăţarea şi
dezvoltarea reprezintă o activitate socială, colaborativă (în Constructivismul social. Opere
psihologice alese, E.D.P., Bucureşti, vol. I - 1971, vol. II - 1972).
11
Piaget, Jean, Inhelder, Bärbel, Psihologia copilului, Editura Cartier, Chişinău, 2005.

– 16 –

PSIHOPEDAGOGIA SUPRADOTĂRII

consistentă parte a învăţăturii se acumulează prin instruire în forme organizate şi
sistematice. Asupra legăturii dintre instruire şi formare a adus precizări importante
ilustrul pedagog J. Piaget12. Rolul educaţiei nu este rezultatul unei simple instruiri,
şcoala trebuie să fie concepută ca un centru de activităţi reale, practice, desfăşurate în
comun în aşa fel ca inteligenţa logică să se formeze în funcţie de acţiunea şi de
schimbările sociale. Acţiunea educaţională este o acţiune finalistă, iar subiecţii esenţiali
ai acestei acţiuni sunt educatorul şi individul care învaţă, ambii implicaţi într-un sistem
care include numeroşi factori din mediul extern13. În cadrul dezvoltării psihice şi a
formării personalităţii adulte, învăţarea ocupă un loc central, datorită faptului ca prin
învăţare individul dobândeşte noi comportamente. Începând cu deprinderile şi
priceperile şi terminând cu cunoştinţele şi operaţiile intelectuale, toate se dobândesc
prin activitatea de învăţare. Învăţarea este procesul dobândirii experienţei intelectuale
de comportare”14, înţelegând prin aceasta asimilarea de informaţii şi mai mult decât
atât, formarea şi dezvoltarea proceselor gândirii, a sferei afective, a voinţei, deci
formarea sistemului de personalitate. Dată fiind importanţa învăţării, în desfăşurarea ei
sunt implicate şi celelalte procese şi activităţi psihice, existând relaţii de
interdependenţă: pe de o parte toate procesele şi funcţiile psihice sunt antrenate în
cadrul învăţării, iar pe de altă parte ele însele sunt construite şi structurate prin actul de
învăţare. Se poate spune deci, că învăţarea antrenează întreg psihicul şi are un rol
generativ, formativ şi constructiv faţă de acesta, fiind orientată în plan social de un scop
precis-idealul educaţional. Educarea copiilor supradotaţi implică conceptul de instruire
diferenţiată, concept vizat de idealul educaţional.
Ca finalitate a educaţiei, idealul educaţional exprimă cerinţele şi aspiraţiile unei
societăţi aflată într-o anumită etapă istorică sub forma unui model dezirabil de
personalitate umană, idealul educaţional este un credo. Omul raţional, personalitatea în
devenire nu acţionează până nu înţelege şi nu crede în ceva. Credinţa orientată spre un
scop alimentează spiritul, organizează forţele, conduce în faţa neprevăzutului, învinge
obstacole şi dă rezistenţă. Literatura pedagogică15 menţionează că în istoria gândirii
pedagogice s-au manifestat două orientări: a) cea potrivit căreia omul trebuie să fie
cineva, cunoscută sub numele de „tradiţia socratică“, susţinută de Comenius16 şi adepţii
12

J. Piaget, Oú va l’éducation, Danöel - Gauthier, Paris, 1972.
Ionescu, M; Chiş, V., Strategii de predare şi învăţare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992.
14
Norton, W.W. (1997, August). The life cycle completed [www document].
http://www.wwnorton.com/catalog/spring96/003934.htm
15
Suchodolski, Bogdan, (fără an), Pedagogia şi marile curente filosofice, E.D.P., Bucureşti.
16
Comenius (Komensky), JA, 1921, Didactica magna. Editura România nouă, Bucureşti.
13
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