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În acest articol este abordată importanţa consilierii psihologice, din punct de vedere teoretic, atât pentru elevii cu 

cerinţe educaţionale speciale, cât şi pentru părinţii lor. Se expun aspecte conceptuale din România, definirea noţiunii de 

consiliere, structura acesteia şi ce implică activitatea consilierului şcolar. În Republica Moldova se remarcă clasificarea 

şi obiectivele consilierii psihologice, sarcinile psihologului şcolar, parteneriatul acestuia cu cadrele didactice şi rolul pă-

rinţilor în asistenţa educaţională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, contribuind la incluziunea acestora în insti-

tuţiile din învăţământul de masă.   

Cuvinte-cheie: consiliere, elevi cu CES, părinţi, psiholog/consilier şcolar.  

 

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL COUNSELLING  

      PROVIDED TO STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS AND THEIR PARENTS 

This article addresses the importance of psychological counselling from a theoretical point of view, both for students 

with special educational needs and for their parents. The Republic of Moldova highlights the classification and objectives 

of psychological counselling, the tasks of the school psychologist, their partnership with teachers and the role of parents 

in the educational assistance of children with special educational needs, contributing to their inclusion in mainstream 

institutions. 
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Introducere 

Consilierea psihopedagogică de grup sau individuală, a familiei sau a copilului, are un impact major asupra 

specialiştilor care abordează acest subiect, în cadrul societăţii contemporane, conform standardelor propuse 

aflate în continuă schimbare. Prin intermediul acesteia se poate facilita dezvoltarea unor conduite corespunzătoare, 

gestionarea unor situaţii-problemă, creşterea stimei de sine, diminuarea sau înlăturarea sentimentului de auto-

învinovăţire a părinţilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale pentru problemele cu care se confruntă aceştia, 

consolidarea sentimentului de apartentenţă la un grup, amplificarea gradului de interacţiune cu celelalte persoane 

din jur, astfel favorizându-se crearea unor relaţii bazate pe încredere, respect, empatie, toleranţă, dar şi îmbună-

tăţirea relaţiei părinte-copil. Toate acestea contribue la formarea unei imagini de sine pozitive şi la înlăturarea sen-

timentului de inferioritate, marginalizare sau discriminare ce relevă rolul psihologului şi/sau al consilierului şcolar. 

Abordarea problemei în România şi în Republica Moldova  

În România, conceptul de consiliere s-a propagat în anii ’90. El a fost introdus de literatura anglo-saxonă 

şi se referă la o acţiune particularizată şi personalizată asupra beneficiarilor care se confruntă cu chestiuni 

individuale/existenţiale, educaţionale sau profesionale. Consilierea vizează trei perspective: psihologică, pe-

dagogică şi socială, realizată prin intermediul unor activităţi pe care consilierul le iniţiază pentru facilitarea 

orientării subiectului spre acea formă de conduită corectă pentru rezolvarea problemelor personale [1, p.361].  

Procesul de consiliere este  adresat subiecţilor pentru a le facilita cunoaşterea şi lămurirea  unor imprecizii 

sau neclarităţi asupra vieţii personale, pentru realizarea obiectivelor pe care ei singuri şi le-au propus, urmând 

să găsească soluţii la dificultăţile lor existenţiale şi să fie în stare să ia hotărâri pe baza unor analize efective 

ale potenţialului de care aceştia dispun, în funcţie de particularităţile de vârstă şi de progres ale clienţilor şi 

de închegarea unei relaţii pozitive între consilierul specializat şi client.  

Intervenţiile de consiliere includ trei dimensiuni: sarcina – indică pe cine sau ce urmăreşte intervenţia de 

consiliere; scopul intervenţiei – se referă la necesitatea acesteia, prevenirea sau ameliorarea eşecului şcolar, dina-

mizarea evoluţiei personale şi ocupaţionale; metoda de intervenţie – precizează cum se realizează intervenţia. 

Consilierea individuală este activitatea prin care consilierul oferă o situaţie de învăţare, iar consiliatul este 

susţinut să-şi înţeleagă propria situaţie şi să prevadă altele viitoare, când va avea posibilitatea de a fructifica 
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mult mai bine caracteristicile propriei personalităţi şi potenţialul pe care îl posedă. Consilierul relaţionează 

cu elevii cu cerinţe speciale pentru a-i sprijini fără a lua decizii în locul lor. Aceasta presupune luarea în 

seamă a unor principii: dreptul subiectului consiliat de a lua hotărâri singur, doar ghidarea acestuia în acest 

proces; stimularea consiliatului în vederea dezvoltării lui spre ţelul propus; studierea problemei sau situaţiei 

persoanei consiliate, prin acord comun în fixarea obiectivelor intervenţiei. 

Consilierea persoanelor cu dizabilităţi sau a elevilor cu cerinţe educative speciale prezintă caracteristici 

specifice şi se desfăşoară în colaborare şi cu alţi specialişti (spre exemplu, medici, psihologi, psihopedagogi, 

asistenţi sociali), implicând şi familia. În vederea dezvoltării personale a elevului cu cerinţe speciale, consi-

lierul îşi propune următoarele obiective: să identifice particularităţile psihointelectuale şi aptitudinale ale 

elevului cu nevoi speciale şi cerinţele lui personale în domeniul educaţiei; să prezinte oferta educaţională 

acestor elevi; să analizeze situaţia materială a copilului, dar şi beneficiile primite din partea statului sau a 

administraţiei locale.  

Pentru orientarea şcolară şi profesională în cazul elevilor cu cerinţe speciale li se recomandă: consilierilor 

şcolari să aibă în vedere diagnosticul clinic al acestora, hotărârea de orientare spre învăţământul special va 

avea un caracter provizoriu, astfel copilul putând să se reîntoarcă oricând pentru reexaminare complexă şi 

reorientare, iar dacă rezultatele sunt favorabile, el revine la învăţământul obişnuit, ţinând cont şi de progresul 

şcolar înregistrat în timpul şcolarizării anterioare; să promoveze modificările legislative şi administrativ-

instituţionale prin inovaţia majoră a practicii de orientare şcolară şi profesională a persoanelor posesoare de 

deficienţe; să remodeleze atitudinea faţă de persoana cu cerinţe speciale şi disponibilitatea de alocare materială 

şi de resurse umane pentru acoperirea serviciilor de sprijin necesare acesteia. 

Programele de intervenţie şi serviciile de sprijin solicitate de serviciile de consiliere sunt productive atunci 

când evaluarea persoanei cu cerinţe speciale (copil, adolescent, tânăr) este complexă şi validă; de exemplu, 

împreună cu evaluările (medicală, socială), evaluarea psihologică ţine cont de diversitatea culturală şi lingvis-

tică, de barierele de comunicare şi factorii comportamentali, iar evaluarea pedagogică are în vedere limitele 

cerute de deficienţă, corelate cu un curriculum şcolar individualizat şi cu programe specifice de pregătire pro-

fesională [1, p.362-364]. 

În Republica Moldova se consideră că maturitatea psihologică se remarcă prin următoarea structură: ma-

turitatea personalităţii – conţine crearea la copii a oportunităţii de a căpăta un nou statut social, în calitate de 

elev, care are drepturile şi responsabilităţile sale; maturitatea intelectuală – implică o viziune distinctă, gândire 

particularizată, memorarea logică, preocupare faţă de cunoştinţe, pentru procesul de învăţare a lor, dispunerea 

de o dezvoltare optimă a limbajului oral, a mişcărilor fine ale mâinii şi ale coordonărilor vizual-motorii; ma-

turitatatea social psihologică – vizează antrenarea la copii a acelor calităţi, care să-i sprijine să comunice cu 

alţi copii, cu cadrele didactice; mijloace de formare a relaţiilor interpersonale, abilitatea de a interacţiona cu 

alţii, de a lăsa de la el şi de a se proteja [2, p.43]. 

Cercetătorul D.C. McClelland susţine că sunt trei motive principale ale comportamentului uman, şi anume: 

nevoia de realizare (de performanţă, de reuşită), nevoia de apartenenţă (de afiliere), nevoia de putere (de auto-

ritate, de dominaţie). Nevoia de putere manifestă tendinţa persoanei de a dirija, de a fi impunătoare, de a-şi 

exprima voinţa şi dorinţa ca interesul celorlalţi să se centreze asupra ei. Aceştia sunt stimulaţi prin activităţi 

ce presupun atingerea acestui obiectiv. Există două laturi ale puterii: una negativă, atunci când puterea este 

folosită în scop negativ, şi una pozitivă, atunci când puterea este întrebuinţată în scop social. Nevoia de apar-

tenenţă redă dorinţa persoanei de a fi tolerată de ceilalţi, de a fi iubită, de a se simţi inclusă într-un grup şi de 

a fi ocrotită. Nevoia de realizare a fost definită de J.W. Arkinson şi D.C. McCelland ca fiind „aspiraţia de a 

atinge, într-o competiţie, un scop, conform unor norme de excelenţă” [3, p.113]. 

Asistenţa educaţională a copilului cu cerinţe educaţionale speciale se efectuează individual, prin activităţi 

în timpul orelor de curs sau în grup, cu anumiţi elevi care întâmpină dificultăţi în învăţare la anumite discipline 

şcolare, recuperarea unor lipsuri în învăţare şi rezolvarea temelor pentru acasă, întocmirea de programe indi-

vidualizate, a orarului de activitate, suporturi, materiale didactice suplimentare şi implicarea părinţilor în 

aceste activităţi, precum şi prin organizarea unor evenimente pentru diseminarea informaţiilor referitoare la 

serviciile prestate. Are la bază următoarele principii: promovarea şi executarea unor politici instituţionale 

logice şi eficace, intervenţia timpurie sporită, prevenirea eşecului şcolar, orientarea resurselor către elevii 

care au cele mai mari cerinţe speciale, colaborarea între personalul implicat şi părinţi, participarea activă a 

acestora din urmă. 
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Activităţile de asistenţă şi consiliere psihologică pot fi de mai multe feluri: consiliere individuală, în 
grup/de grup a copiilor; a părinţilor sau a cadrelor didactice. Asistenţa psihologică a copiilor cu deficienţe se 
desfăşoară prin întâlniri individuale şi de grup şi cuprinde îndeplinirea unui întreg șir de acte de suport specia-
lizat pentru rectificarea impedimentelor în dezvoltarea lor personală şi convingerea unei participări depline şi 
de calitate la toate procesele şcolare, dar şi la cele din afara instituţiei de învăţământ. Consilierea psihologică 
este o dimensiune a intervenţiei prin care copiilor aflaţi în dificultate li se oferă sprijin întru soluţionarea unor 
situaţii-problemă, şcolare, sociale sau familiale. 

Obiectivele principale ale consilierii psihologice sunt: 

 promovarea stării de bine, a activa foarte bine o persoană din punct de vedere somatic, fiziologic, mental, 
emoţional, social şi spiritual; 

 dezvoltarea personală implică autocunoaşterea şi formarea unei imagini de sine optime, dezvoltarea 
abilităţilor de interacţiune interpersonală, a atitudinilor corecte, orientarea vocaţională realistă; 

 luarea unor măsuri pentru a preveni instaurarea unor comportamente inoportune, incertitudinea faţă de 
propria persoană, contradicţiile intra- şi interpersonale, inadecvare socială. 

În literatura de specialitate, consilierea psihologică se împarte în: 

 informaţională, prin furnizarea de informaţii pe domenii/teme specifice, favorizând implicarea în pro-
cesul de adaptare şcolară şi socială a copilului la condiţii, situaţii şi persoane noi; 

 educaţională, prin îndrumarea, oferirea de ajutor, încurajarea copilului în procesul de învăţare/ adaptare, 
orientare şcolară; 

 de dezvoltare personală, ce presupune exersarea de abilităţi şi atitudini care admit o funcţionare perso-
nală şi socială acomodabilă şi operantă în scopul atingerii stării de bine, prin dezvoltarea potenţialului 
personal al copilului; 

 suportivă, aceasta se poate realiza prin acordarea de sprijin emoţional, admirativ şi material prin for-
marea/dezvoltarea factorilor şi comportamentelor psihologice de acces la diferite activităţi la care par-
ticipă copilul; 

 vocaţională, care se referă la orientarea profesională şi la dezvoltarea aptitudinii de planificare a carierei 
[4, p.81]. 

Atribuţiile principale ale psihologului în asistenţa copiilor cu CES sunt: 

 evaluare, prin raportarea la normele şi standardele actuale, prin diverse metode, procedee specifice 
pentru a evalua procesele psihice de dezvoltare a personalității, în totalitatea ei; 

 asistenţă, include sprijinul, examinarea, consilierea, ghidarea copiilor care sunt purtători de anumite 
deficienţe în dezvoltare în vederea ameliorării, înlăturării acestora; 

 prevenire, prevede evitarea trecerii copiilor în situaţii de dificultate; 

 asistenţă sau consiliere, implică suportul, consilierea cadrelor didactice, a părinţilor sau reprezentanţilor 
lor, altor adulţi care lucrează cu copilul cu CES [4, p.41]. 

Educaţia parentală se derulează prin sistematizarea, la anumite intervale de timp, a unor acţiuni informative 
şi formative, având drept scop stabilizarea capacităţii părinţilor, formarea de atitudini potrivite rolurilor acestora 
sau îmbunătăţirea/remedierea conduitelor de risc şi a practicilor parentale. Se planifică activităţi cu şi pentru 
părinţi în vederea identificării nevoilor părinţilor prin intermediul unor chestionare, efectuarea unor studii, 
iniţierea unor discuţii; dezvoltarea continuă a capacităţii parentale de îngrijire, educare, dezvoltare armonioasă, 
orientare profesională a copiilor (consiliere, şedinţe, mese rotunde); implicarea părinţilor în organizarea anumitor 
activităţi, precum şi evaluarea/ analiza impactului acestora [4, p.79,90]. 

În cadrul instituţiei de învăţământ, parteneriatul dintre personalul didactic şi părinţii elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale este foarte important în vederea beneficierii de servicii şi sprijin suplimentar corespun-
zător, mai ales în cazul în care colaborăm cu părinţi dificili, poate prin prisma faptului că ei consideră că nu le 
sunt respectate drepturile copilului lor sau nu le este oferit tot ajutorul necesar, fie că nu le sunt asigurate condiţiile 
optime pentru dezvoltarea şi formarea unor priceperi, deprinderi, aptitudini, asimilarea de cunoştinţe şi core-
larea lor în practică, în vederea unei bune integrări socioprofesionale viitoare. Aceste atitudini ale părinţilor 
pot fi generate de neacceptarea situaţiei în care se află propriii copii, având tendinţa de a-i compara cu elevii 
tipici şi nişte aşteptări peste limită din partea acestora, prezenţa anumitor regrete sau trăiri interioare speciale. 
Se recomandă o bună comunicare a cadrelor didactice cu părinţii şi nu trebuie să se găsească vinovaţi pentru 
această situaţie sau copilul să fie considerat o problemă, ci găsirea unor soluţii concrete şi eficiente pentru 
gestionarea acestei circumstanţe. 
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Personalul didactic trebuie să formeze o echipă cu consilierul/psihologul şcolar, să asculte activ părinţii, 

să promoveze implicarea acestora în activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul clasei şi în afara ei, precum și 

în activități de recuperare/compensare educaţională, să programeze împreună cu părinţii unele vizite la domi-

ciliu, să dezvolte relaţii de colaborare, bazate pe respect şi încredere, să afle cât mai multe informaţii relevante 

despre copilul cu deficienţe, să explice deficienţa şi părinţilor elevilor tipici, pentru evitarea unor eventuale 

conflicte viitoare, prin asigurarea acestora privind păstrarea confidenţialităţii relatării, permiterea accesului 

doar la documentele întocmite pentru copiii lor, fiind consideraţi parteneri în actul educaţional şi să stabilească 

de comun accord, pentru binele tuturor, unele obiective pe termen scurt şi lung pentru intervenţia propriu-zisă 

[5, p.147,149]. 

Rezultate obţinute – exemple praxiologice întâlnite în practică  

În cadrul unei familii în care există şi copii tipici ar trebui să se evite ierarhizările, să existe egalitate de 

şanse pentru toţi, să nu fie împovăraţi aceştia cu sarcini extraşcolare, precum îngrijirea fraţilor aflaţi în difi-

cultate, întrucât aceştia să se bucure şi de timpul liber petrecut cu grupul lor de prieteni sau pentru desfăşura-

rea altor activităţi preferate. 

În situaţia în care părinţii au trecut printr-un divorţ, copilul cu deficienţe ar putea să se simtă vinovat că el a 

fost motivul despărţirii şi, din păcate, acesta are cel mai mult de suferit într-o astfel de situaţie. Totuşi, acesta 

necesită implicarea în activităţi comune, în care să existe o comunicare deschisă între membrii familiei. La 

şedinţele şcolare trebuie să participe ambii părinţi, manifestând interes faţă de parcursul educaţional al propriului 

copil. 

Categoria din care fac parte părinţii poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra copilului aflat în difi-

cultate, influenţându-i dezvoltarea psiho-sociocomportamentală. Părinţii echilibraţi manifestă o atitudine 

adecvată, realistă, acceptă situaţia în care se află copilul lor, se ocupă de acesta, îl stimulează continuu, oferă 

afectivitate copilului, acesta se simte iubit şi egal cu ceilalţi în familie. Părinții pot îndeplini rolul de mediator 

între copil şi cei din jur, în unele situaţii asigurându-le protecţia necesară. La polul opus se află cei indiferenţi 

care sunt distanţi, dezinteresați faţă de copilul cu CES şi conflictele între membrii familiei. Părinţii exageraţi 

îşi arată supraprotecţia, astfel copilul devine dependent de adult şi se limitează formarea autonomiei personale. 

Părinţii autoritari impun copiilor reguli stricte şi iau decizii în locul lor, iar cei inconsecvenţi manifestă nesi-

guranţă, instabilitate, sunt uşor influenţabili în diferite situaţii. 

Concluzii   

Familia ocupă un rol esenţial în viaţa şi dezvoltarea armonioasă din toate punctele de vedere a copilului cu 

cerinţe educaţionale speciale, fiind considerată primul cadru de socializare a acestuia. Coeziunea la nivelul 

familiei şi consolidarea relaţiilor parentale, dar şi dintre părinte-copil favorizează amplificarea comunicării, 

susţinerea, sprijinul reciproc, securitatea afectivă şi armonia intrafamilială. 
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