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Copilul supradotat 

           Supradotarea este o manifestare umană deosebită, cu multiple faţete, având ca element 

comun excepţionalitatea şi fiind realizată prin combinarea unor capacităţi intelectuale şi 

aptitudini deosebite cu anumite trăsături de personalitate (şi în condiţiile unui mediu socio-

familial-cultural favorizant). Copiii supradotaţi nu constituie un grup populaţional omogen. 

Nu se poate vorbi de un profil psihologic unic.Totuşi, supradotaţii constituie un grup aparte, 

care se diferenţiază prin caracteristicile de personalitate, stil de învăţare, mod de 

interacţionare cu semenii etc.Ei trebuie consideraţi persoane cu nevoi speciale, tocmai pentru 

că sunt speciali. 
Elevul supradotat este acel subiect cu o capacitate intelectuală superioară mediei, (la 

nivel psihometric, peste 130),observându-se diferenţe cognitive atât la nuvel cantitativ, cât şi 

calitativ, o maturitate mai mare (percepţie şi memorie vizualǎ), dezvoltarea capacităţii 

metacognitive la o varstă timpurie (aproximativ 6 ani) şi intuiţie în rezolvarea problemelor, 

talent creativ şi motivaţie intrinsecă pentru învăţare, precocitate şi talent 

Cea mai completǎ definiţie a supradotǎrii a fost prezentatǎ în Raportul Maryland, 

propus de Comisia pentru Educaţie a Ministerului Educaţiei din Statele Unite (la Congresul pe 

tema educaţiei, 1971). Conform ei, copiii supradotaţi şi talentaţi sunt acei copii capabili de 

performanţe ridicate, care demonstreazǎ achiziţii şi/sau abilitǎţi potenţiale, precum: capacitate 

intelectuală generală, aptitudine academică specifică, gândire creativă sau productivă, 

capacitate de lider, arte vizuale şi reprezentative, capacitate psihomotorie. Talentul constituie 

o formă calitativ superioară de manifestare a aptitudinilor complexe. Talentul reprezintă 

combinarea specifică, diferită de la om la om, a aptitudinilor care asigură posibilitatea 

efectuării creatoare a unei activităţi (tehnice, ştiinţifice, artistice, pedagogice, sportive, 

organizatorice). 

          Aceşti copii necesită programe şi/sau servicii educative superioare celor care se găsesc, 

de regulă, în programa şcolară, în vederea realizǎrii contribuţiei lor faţǎ de sine şi faţǎ de 

societate. Este posibil ca aceşti copii capabili de realizări înalte să nu-şi fi demonstrat încă 

potenţialul printr-un randament înalt, de aceea este foarte importantǎ identificarea lor de cǎtre 

persoane calificte profesional 

Este absolut necesar să fie luat în considerare conceptul de supradotare în toate formele sale 

de manifestare, pentru dezvoltarea unui sistem potrivit de servicii, pentru cea mai bună 

educare a elevilor cu potenţial variat şi multiplu. O alternativă pentru orientarea spre succes 

este definirea supradotării ca fiind o dezvoltare avansată în orice domeniu. Tannenbaum 

introduce conceptul de şansǎ - ea presupune întâlnirea copilului supradotat cu persoana care 

sǎ-l descopere şi sǎ-l orienteze. Toate aceste caracteristici sunt utilizate în educaţia copiilor 

înzestraţi, iar evaluarea progresului se face pe toate aceste direcţii (Joseph Renzulli a cuprins 

toate aceste direcţii în formula simplǎ a celor trei cercuri, ce caracterizeazǎ: inteligenţa, 

creativitatea şi atingerea ţelurilor propuse 

Importanţa identificării timpurii a supradotaţilor este primordială şi constă tocmai în 

faptul că majoritatea explicaţiilor despre diferenţele dintre potenţialitate şi situaţia de 

supradotat îşi îndreaptă factorii familiari şi oportunităţile educative şi profesionale spre 

diferenţele substanţiale din mediile favorabile timpurii Există diverse obstacole care pot 

împiedica un specialist să identifice un copil cu aptitudini înalte, iar acesta să treacă 

neobservat, datorită unor aşteptări stereotipe de randament ridicat, false aşteptări, lipsa 

motivaţiei din partea elevului pentru participarea la o educaţie standardizată, încercarea de a 

nu-şi trăda înaltele abilităţi, neputinţele, comportament inadecvat şi timiditate. Atât sprijinul 

părinţilor, cât şi cel al profesorilor sunt decisive în dezvoltarea talentului copilului supradotat. 

Observaţiile empirice şi studiile de caz sugerează că trebuie să examinăm atitudinile părinţilor 

în educaţia şi dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă. Dezvoltarea capacităţilor ştiinţifice 

depinde în primul rând de determinările individuale, ca şi de potenţialul intelectual sau de 



creativitate, de motivaţia intrinsecă, de curiozitatea cognitivă şi preocupările pentru un 

domeniu specific. 

           În cadrul problematicii identificării, aplicarea testelor psihometrice trebuie să ia în 

considerare elementul cultural care stă la baza construirii testelor. Un mare număr de teste de 

inteligenţă şi de aptitudini folosite în unele ţări au fost iniţial validate şi în alte ţări cu culturi 

diferite; or, evaluarea unui copil sau tânăr trebuie foarte bine studiată, înseamnă că aceste 

instrumente nu trebuie transferate direct, fără să fi fost mai întâi validate în mod adecvat, 

ţinând seama de condiţiile specifice ţării respective şi fiind aplicate corect. Un diagnostic bun 

îşi propune aprecierea nivelului intelectual al subiectului examinat, cu probe fiabile dintre 

factorii fundamentali de tip cognitiv, adică testele de inteligenţă fluidă şi cristalizată, de 

aptitudini verbale, numerice şi spaţiale. Dacă punctajele sunt scăzute, profesorii pot fi 

avertizaţi că orele lor sunt prea dificile. Testele de aptitudini au o funcţie mult mai importantă 

decât testele anterior menţionate. Astfel se descoperă că există copii a căror aptitudine 

intelectuală nu le poate explica problemele educative şi alţi copii capabili, dar care nu obţin 

rezultate bune. Pentru aceştia sunt în special utile testele de personalitate şi de motivaţie. În 

mod obişnuit, programele de îmbunătăţire a inteligenţei au fost aplicate pe persoane şi copii 

cu dificultăţi sau defavorizate socio-cultural şi care-şi îmbunătăţesc, după fina¬lizarea 

programului, nivelul intelectual. S-a observat creşterea cu până la 15 puncte a QI fără a se 

urma vreun program de îmbunătăţire cognitivă, ci doar prin schimbarea cadrului familial al 

copilului (Alonso şi Benito, 1994-apud Yolanda Benito, 2003). Nu în sensul că inteligenţa lui 

„a crescut", ci că pur şi simplu fusese inhibat şi, într-un cadru socio-afectiv mai adecvat, 

aceasta a ieşit la lumină. Multe dintre rezultatele programelor folosite pentru copiii 

defavorizaţi socio-cultural apar în urma atenţiei speciale primite de aceşti copii (efectul 

„Pygmalion”). 

Gagné (1989 ; 1991) a demonstrat că aceste metode nu sunt fiabile faţă de standardele 

psihometrice, şi deci nu prezintă o alternativă realistă la procedeele de identificare formale. 

Informarea adiţională, în cadrul orelor de evaluare, poate fi utilă, după cum am spus deja, 

completând-o cu alte procedee. Există exemple de personalităţi faimoase ca Einstein, Edison 

etc. care, în copilăria lor, au obţinut fără îndoială un QI mai mic decât media, fiind lenţi şi 

având o capacitate verbală limitată (Coriat, 1990-apud Yolanda Benito, 2003). Probabil, dacă 

ar fi fost examinaţi din copilărie cu ajutorul a multiple procedee şi instrumente, s-ar fi putut 

ajunge la descoperirea unei dotări excepţionale în inteligenţa practică. Totuşi, există preşcolari 

cu o astfel de capacitate extraordinar de bine dezvoltată, dar care se află în contrast cu 

economia lor de limbaj, lipsită de înţelegere şi raţionament . În mod cert, la nivelul 

psihometric e foarte dificil, dacă nu chiar ridicol, să se stabilească un punct fix al QI în care 

un individ trebuie să fie considerat supradotat. Ne vedem confruntaţi cu problema privind 

continuitatea punctajelor şi fixarea unui punct care să-1 separe pe supradotat de nesupradotat, 

ceea ce ar trebui să se facă în mod flexibil. Fiecare caz trebuie, aşadar, examinat individual şi 

printr-o abordare multidimensională . 

Evaluarea trebuie să cuprindă procedee multiple, instrumente şi metode: întrevederi cu 

părinţii, copiii şi profesorii; observaţii, chestionare, liste, teste standard etc. Tehnicile trebuie 

selectate după calităţile ştiinţifice, după obiectivitate, fiabilitate şi validitate. În această 

evaluare, o mare importanţă o are judecata părinţilor, pentru că ei îi pot observa în orice 

împrejurare pe copiii lor. Acestora li se cere, în discuţii şi prin diverse chestionare, să relateze 

exemple concrete de comportamente care le-au atras atenţia asupra diferenţei de dezvoltare în 

raport cu alţi copii. Făcând referinţă la metodele cele mai adecvate de identificare, testarea 

individuală este instrumentul cel mai potrivit, deşi necesită mult timp pentru aplicare. La 

aceeaşi concluzie ajunge atât Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din SUA (1971), cât şi studiile 

lui Gallagher (Terrassier, 1981-apud Yolanda Benito, 2003). Identificarea cere o abordare 

multimetodică. Teoriile cele mai recente despre supradotare şi creativitate îşi asumă concepte 



multidi¬mensionale. Aceste abordări ale diagnosticului multidimensional privind 

supradotarea şi creativitatea, bazate pe teorii, au avantajele modelelor unidimensionale. 

Aceste abordări se pot completa perfect ,deoarece ele pot reuşi cu o mai mare exactitate, prin 

aportul testelor psihometrice. Aplicarea multimetodelor, incluzându-le pe cele care sunt mai 

exacte în testele de stabilire a coeficientului de inteligentă, poate reduce problemele dacă 

diagnosticul este stabilit cu grijă. 

Instrumentele psihologice cele mai uzuale ce permit identificarea copiilor supradotaţi 

sunt testele psihologice. Cele mai uzitate sunt Wechsler Intelligence Test for children 

versiunea III (Wisc-III) şi Stanford-Binet versiunea IV (SB-IV). Aceste teste sunt folosite în 

general pentru copiii obişnuiţi , deviaţiile de la standard permiţând identificarea copiilor 

supradotaţi, fǎrǎ a indica gradul şi direcţia supradotǎrii. O altǎ posibilitate de a testa copiii 

supradotaţi este datǎ de Woodcock Johnson Achievement Test. Testele de acumulare-învăţare 

cele mai folosite sunt Woodcock Johnson şi Wide Range. Aceste teste nu mǎsoarǎ abilitǎţile 

şi se folosesc în completarea testelor de inteligenţǎ de tip IQ. La aceste douǎ tipuri de teste se 

mai adaugǎ şi testele de creativitate vizualǎ sau verbalǎ, de exemplu Torrance, completind 

astfel definitia data de Renzulli asupra supradotǎrii în teoria celor trei inele (inteligentţǎ, 

capacitate de învaţare, creativitate). Pentru stabilirea stilurilor optime de învǎţare şi educare se 

mai testeazǎ şi abilităţile vizual-spaţiale, auditiv-secvenţiale, kinestetice sau senzitive a 

copiilor. Pentru a întelege supradotaţii din punct de vedere motivaţional, se folosesc teste 

direcţionate spre inteligenţa spiritualǎ sau inteligenţa emotionalǎ. Pentru a se stabili orizontul 

de preocupari ale supradotaţilor, se monitorizeazǎ inteligenţa multiplǎ (Gardner-nu existǎ un 

singur tip monolitic de inteligenţǎ care sǎ stea la baza reuşitei în viaţǎ, ci un spectru larg de 

inteligenţe: lingvisticǎ, logico-matematicǎ, spaţialǎ, psihomotorie, muzicalǎ, interpersonalǎ, 

intrapersonalǎ). Creativitatea sau alte calitǎţi specifice pot fi, de asemenea, caracterizate şi 

testate atât prin teste standard, cât şi prin stabilirea profilului tip de personalitate. În ultima 

vreme, existǎ o deschidere tot mai mare în testarea mai curind a profilului de personalitate ce 

se asociazǎ cu caracteristicile supradotǎrii, în paralel cu testele de tip performanţǎ, ce sunt în 

acest moment clasice. 

Deoarece existǎ şi riscul unor probleme psihice (Adhd, ADD, Sindromul Asperger 

etc.) se utilizeazǎ şi teste pentru identificarea stabilitǎţii psiho-intelectuale-de exemplu: 

Multiscore Depression Inventory pentru copii (al lui Kaiser), ca şi Children’s Depression 

Inventory (al lui Kovac), pentru a sesiza gradul de stabilitate sau de risc pentru probleme 

psihice. 

   Pentru o mai bunǎ înţelegere a caracteristicilor de personalitate ce dau profilul 

psihopedagogic din educaţia copiilor înzestraţi, urmǎtoarea enumerare de însuşiri ale copilului 

înzestrat va permite înţelegerea modului în care acesta este privit de cǎtre profesor şi 

dimensiunile sale de evaluare:foloseşte un vocabular bogat şi adecvat, este eficient în 

comunicarea vorbitǎ sau scrisǎ, are un bagaj de lecturǎ bogat, preferând de obicei cǎrţi pentru 

adulţi, doreşte sǎ discute materialele citite, are un interes deosebit pentru o arie de cunoştinţe, 

în care gǎseşte motivaţie şi pasiune, consumǎ timp pentru pasiunea proprie şi pentru proiecte 

speciale, are rezultate şcolare deosebit de bune pe anumite zone de interes, întelege ce este 

bine sau rǎu într-o activitate şi gǎseşte cǎi de optimizare, descoperǎ valenţe noi la idei vechi, 

are o memorie deosebitǎ pe arii de interes şi stǎpâneşte repede conceptele şi abilitǎţile de bazǎ 

, nu are rǎbdare cu procedeele de rutinǎ şi cu abilitǎţile automate, pune întrebǎri penetrante în 

particular, la nivelul cauzelor şi al motivelor, gǎseşte plǎcere în activitǎţi intelectuale, 

recunoşte repede relaţii, îi plac structurile, ordinea şi consistenţa, aratǎ virtuozitate şi are 

multe hobby-uri, gândeşte critic, este sceptic şi evalueazǎ prin teste în care acoperǎ toate 

posibilitǎţile, este plin de umor, gândeşte în afara eului propriu, este interesat de ceea ce este 

bun sau rǎu, drept sau nedrept, învaţǎ rapid, poate sǎ-şi concentreze atenţia un timp 

îndelungat, este sensibil sufleteşte, aratǎ compasiune pentru alţii, este perfecţionist, prezintǎ 



intensitate a trǎirilor, are sensibilitate moralǎ, prezintǎ curiozitate neobisnuitǎ, este foarte 

perseverent în ariile proprii de interes, este hiper energic, preferǎ compania celor mai în 

vârstǎ, citeşte devreme (este precoce) şi este avid de cunoştinţe, este foarte creativ, are 

tendinţa de a contesta autoritatea, are abilitǎţi în folosirea numerelor, raţioneazǎ bine, fiind un 

bun gânditor, are multe idei de împǎrţit cu alţii, este un strǎlucit gânditor, însǎ e distrat şi 

neatent la detaliile neimportante, deosebeşte cu uşurintǎ detaliile importante şi relevante de 

celelalte, oferǎ rǎspunsuri neobişnuite şi neaşteptate la probleme, poate atinge nivele înalte de 

gândire abstractǎ, comunicǎ eul propriu prin mijloace variate (verbale, kinestetice, limbajul 

corpului etc.), adunǎ o mare cantitate de informaţii în domeniile de interes, îşi aminteşte rapid 

fapte, este frecvent perceput de alţii ca lider, este cooperant în grupuri, acceptǎ 

responsabilitǎţi, se adapteazǎ cu usurinţǎ la situaţii noi, este încrezǎtor în colegi şi candid în 

opiniile depre oameni; îi plac schimbǎrile, cere puţinǎ direcţionare din partea profesorilor, 

sunt mai interesaţi de raspunsuri la întrebǎri de tip „cum” şi „de ce” decât la alte tipuri de 

întrebǎri, pot lucra independent mult mai devreme decat alţii, sunt adesea diagnosticaţi ca 

hiperactivi, sunt interesaţi de lucruri neobişnuite sau stranii, dovedesc interes deosebit pentru 

activitǎţile intelectuale şi artistice, percep cu uşurintǎ asemǎnǎrile, diferenţele şi anomaliile, 

deseori „atacǎ” materiale complexe, descompunându-le în pǎrţi componente simple şi le 

analizeazǎ sistematic, sunt gânditori, fluenţi, capabili sǎ genereze posibilitǎţi, consecinţe sau 

idei înrudite, gândesc flexibil, abordând o problemǎ pe mai multe cǎi, sunt originali şi deseori 

neconvenţionali în rezolvarea de probleme, pot gǎsi relaţii între obiecte, fapte şi idei 

neînrudite, sunt doritori de inţelegere complexǎ, construiesc deseori ipoteze de genul „dar 

dacǎ”, sunt sensibili la frumos şi atraşi de valorile artistice. 

     Diversitatea şi dispersia teoriilor privind personalitatea cauzează discrepanţe notabile în 

ceea ce priveşte modelele teoretice în psihologia personalităţii, cele mai cunoscute sunt: 

modelul psihodinamic, fenomenologic, cognitiv, al trăsăturilor factoriale, al 

comportamentului social şi biologic. Yolanda Benito (2003) consideră că modelele 

determinante ale comportamentului individual sunt următoarele: modelul personalist, modelul 

situaţionist şi modelul interacţionist. Referitor la modelul personalist, principalele 

caracteristici ale acestuia ar fi următoarele: a) comportamentul individului ar fi expresia unor 

serii de variabile, mecanisme şi / sau structuri pe care subiectul le aplică la o situaţie concretă; 

b) comportamentul individului va prezenta un grad înalt de consistenţă transsituaţională şi 

stabilitate temporală; c) folosirea mai mult sau mai puţin generalizată a metodologiei clinice şi 

/ sau corelaţioniste; d) în final, prin măsurarea acestor factori personali s-ar prevedea corect 

comportamentul unui individ. Analizând aceste perspective, se pot diferenţia două mari clase 

de teorii: cele în care se pune accentul pe caracteristicile biologice şi care influenţează 

comportamentul și formulele teoretice în care factorii de referinţă sunt de natură psihologică. 

Particularitati ale dezvoltarii personalității la copiii supradotati: sunt interesati de dreptate (ei 

reusesc sa faca diferenta intre bine si rau, corect si incorect, dreptate si nedreptate inca de la o 

varsta foarte frageda),  altruismul si generiozitatea reprezinta caracteristici intalnite frecvent la 

copiii supradotati,  copiii supradotati sunt idealisti, devenind adesea frustrati cand incercarile 

lor de de a-si urma convingerile absolutiste nu au succes,  dezvolta o sensibilitate acuta fata de 

cei din jur, devenind empatici (empatia se dezvolta odata cu formarea cognitiilor sociale, 

devenind matura la acei copii care prezinta o dezvoltare cognitiva de exceptie), copiii 

supradotati sunt adesea precauti in relatiile sociale , un motiv fiind acela ca maturitatea lor 

poate duce uneori la esecuri in stabilirea unor interactiuni: sunt considerati „putin ciudati” de 

catre covarstnici, copiii supradotati sunt plini de energie , adesea sunt diagnosticati gresit ca 

fiind „hiperactivi”, in realitate pot fi doar plictisiti. 

     Profesorii se confruntă adesea cu situația în care elevul supradotat termină sarcina repede 

în clasa, moment în care i se propune o activitate complementară, cum ar fi să citească o carte 

care îl interesează. Uneori copiii supradotați acaparează discuția colectivă din clasa, deoarece 



au idei pline de sens, de exprimat și unii caută să-i descurajeze pe ceilalți să vorbească, 

etalandu-și cunoștințele pe larg. O asemenea atitudine trebuie temperată cu tact de către 

professor, care îi poate da asigurarea elevului supradotat că știe că e capabil să răspundă, dar 

îl invită să lase loc și celorlalți să se afirme. Copilul supradotat va simți întotdeauna că 

profesorul e de partea lui, atunci când acesta afișează o atitudine favorabilă de acceptare, 

lipsită de agresivitate. S-au observat câteva domenii de interes ale copiilor supradotați, unele 

având o valoare pedagogică: originea universului și a pământului, astronomia, limitele 

universului, evoluția speciilor și a omului, biografia marilor savanți și artiști, hazardul și 

probabilitățile pe parcursul unui joc, diversele civilizații, vulcanii, mișcările pământului și 

geologia, etc. Este unanim acceptat că și între copiii supradotați sunt deosebiri de 

personalitate, unii fiind extraverți cu o bună capacitate de acțiune și de relație, un pic 

impulsivi, care se pretează la metodă descoperirii din pedagogie, pe când alții sunt introverți, 

mai profunzi, care își exprimă mai bine potențialul într-o pedagogie mai abstractă, în cadrul 

învățământului programat, după cum observă Eysenck. 

           Legătura afectivă cu părinții are o importanță deosebită pentru copii, influențând 

pozitiv dezvoltarea lor. Atunci când au o relație profundă cu părinții lor, funcționarea 

intelectuală este amplificată, cum au arătat Bolby și Spitz în studiile lor. Se recomandă să nu 

le fie satisfăcute toate dorințele copiilor. În acest fel ei vor fi supuși unor perturbări care, 

împreună cu perioadele de frustrare asociate, le va trezi niște reacții menite să ducă la un nou 

echilibru - având un nivel superior - prin construirea de noi structuri, care vor include 

perturbările anterioare. Frecvența și dificultatea situațiilor perturbatoare trebuie adaptată 

stadiului evolutiv al copilului. Copilul trebuie să ajungă la o imagine pozitivă și realistă 

asupra să și să aibă capacitatea de a relaționa fructuos cu mediul. S. și Th. Engelmann 

recomandă câteva atitudini pentru părinți, demne de luat în seamă: să aibă în vedere 

importanța limbajului, să încerce să înțeleagă ce sens acordă copilul unui concept, să-i ofere 

explicații simple și scurte, să-l învețe un singur lucru la un moment dat, să nu-l mintă, să-i 

ceară lucruri în mod autoritar, spunând: eu vreau, fără să explice rațional motivul, să-și 

recunoască propria limită, atunci când nu știe răspunsul la o întrebare, să asigure copilului 

suficient timp liber pentru joacă, observație, gândire, să-l ghideze în dezvoltarea pe plan fizic, 

social, intellectual, să-i dea încredere în el însuși.  

Atitudinea părinților copiilor supradotați variază. Unii au tendința de a nu lua în considerare 

precocitatea copilului, motivând că nu li se pare potrivit că acesta să se simtă superior și astfel 

îl conduc în câțiva ani spre eșec. Alții privesc anxioși la drumul greu de parcurs cu acest copil 

deosebit, iar unii înțeleg avantajul pentru copilul însuși de a avea posibilități mari, îl ajută în 

evoluția lui și văd în capacitățile lui o garanție pentru reușitele profesionale și succesul în 

viață. Drumul între potențialitate și realizare este lung și antrenează o serie de factori umani și 

de mediu. 

Faptul cǎ supradotaţii au calitǎti sociale la fel de dezvoltate ca şi cele intelectuale a 

fost demonstrat de numeroase cercetǎri empirice. Elevii supradotaţi cu un IQ mai mare sau 

egal cu 150 - arǎta Gallagher - se bucurǎ cel mai mult de popularitate. Elevii cu un nivel 

intelectual mediu îi aleg pe supradotaţi ca prieteni deoarece aceştia reprezintǎ „ego-ul lor 

ideal”. De obicei copiii supradotaţi preferǎ prieteni care au aceeaşi vârstǎ mintalǎ (deci mai 

mari ca ei) şi aleg mai puţin jocurile senzorio-motorii, orientându-se spre alte tipuri de joc 

(şah, bridge). Poziţia lor socialǎ fluctueazǎ în funcţie de vârstǎ şi de factorii de mediu. Nevoia 

de a fi acceptaţi sau de a se conforma unui grup, nevoie ce se cristalizeazǎ în perioada 

gimnaziului, este mai dificil de satisfǎcut la supradotaţi. Receptivitatea faţǎ de stimulii sociali 

îi ajutǎ sǎ facǎ faţǎ situaţiilor şi diferenţelor (Stǎnescu, 2002, p. 53). 

 

 



Supradotarea –este adesea perceputa in relatie de sinonimie cu termeni precum „talentat”, 

„inzestrat”, „capabil de performante superioare”, „exceptional” , etc. 

Incepand cu anii 20, supradotarea a fost inteleasa ca o capacitate exceptionala (valoarea cea 

mai scazuta a coeficientului de inteligenta fiind de 140); a urmat apoi asocierea ei cu 

aptitudini exceptionale intr-un anumit domeniu (muzica, pictura, sport, etc.). 

Multi autori considera ca un copil supradotat nu trebuie sa prezinta abilitati doar in domeniul 

dezvoltarii cognitive, ci si in alte arii de dezvoltare. 

Se considera ca exista cinci arii de dezvoltare ce sunt investigate prin teste in ceea ce priveste 

copiii supradotati: 

- coeficientul inteligentei generale; 

- performentele scolare speciale; 

- gandirea creativa; 

- abilitatile de leadership; 

- talentul psihomotor. 

Copiii supradotati trebuie vazuti ca un intreg in care inteligenta, talentul si abilitatile sunt 

elemente componente. Ei detin capacitati intelectuale ridicate, asimileaza noi cunostinte 

printr-o forma calitativ superioara fata de ceilalti copii, au o motivatie extrem de ridicata in 

acumularea de „mai mult”in domeniul in care isi manifesta supradotarea. 

Multi autori considera ca sunt trei categorii de copii supradotati: 

- copii care au abilitati neobisnuite in anumite domenii specifice(de ex., dans, 

muzica, atletism, etc.) 

- copii supradotati intelectual(cu un coeficient de inteligenta care depaseste 

valoarea de 130) 

- copii care au o creativitate deosebita(gandirea si imaginatia creatoare sunt 

foarte bine dezvoltate, caracterizate prin fluiditate, originalitate, flexibilitate 

etc.) 

Indiferent din care categorie face parte copilul supradotat, acesta are nevoie de un program 

educativ care sa-i stimuleze si sa-i dezvolte continuu abilitatile, de un mediu cald si 

securizant, care sa-i sprijine procesul de dezvoltare. 

Particularitatile specifice copiilor supradotati, pe care parintii sau cadrele didactice pot sa 

le observe inaintea consultarii unui specialist sunt: 

- detin o memorie extraordinara; 

- invata rapid si le face placere sa asimileze noi cunostinte; 

- dezvoltarea limbajului este timpurie si intensa, copiii manifestand un interes 

major pentru carti; 

- manifesta curiozitate; 

- simtul umorului este bine dezvoltat; 

- aplica rationamente abstracte si au abilitati de rezolvare a problemelor; 

- imaginatia este vie; 

- adreseaza intrebari in mod constant; 

- manifesta dorinta de leadership in timpul jocurilor cu covarstnicii; 

- au capacitatea de insight/intelegerea problemelor; 



- sunt sentimentali; 

- manifesta perseverenta si insistenta; 

- detin abilitati de a anticipa si de a prevedea derularea situatiilor; 

- sunt dornici si nerabdatori; 

 

Particularitati ale dezvoltarii caracterului la copiii supradotati: 

- sunt interesati de dreptate (ei reusesc sa faca diferenta intre bine si rau, corect 

si incorect, dreptate si nedreptate inca de la o varsta foarte frageda) 

- altruismul si generiozitatea  reprezinta  caracteristici intalnite frecvent la copiii 

supradotati; 

- Copiii supradotati sunt idealisti, devenind adesea frustrati cand incercarile lor 

de de a-si urma convingerile absolutiste nu au succes; 

- dezvolta o sensibilitate acuta fata de cei din jur, devenind empatici. (empatia se 

dezvolta odata cu formarea cognitiilor sociale, devenind matura la acei copii 

care prezinta o dezvoltare cognitiva de exceptie). 

- Copiii supradotati sunt adesea precauti in relatiile sociale , un motiv fiind 

acela ca maturitatea lor poate duce uneori la esecuri in stabilirea unor 

interactiuni: sunt considerati „putin ciudati” de catre covarstnici. 

- Copiii supradotati sunt plini de energie .Adesea sunt diagnosticati gresit ca 

fiind „hiperactivi”, in realitate pot fi doar plictisiti. 

 

Literatura de specialitate sustine promovarea unor programe educationale alternative pentru 

copiii supradotati. 

Tipuri de interventii curriculare eficiente ce pot fi folosite in educarea copiiilor 

supradotati: 

- interventii curriculare cu continut directionat (continutul informativ trebuie 

construit astfel incat sa fie specific pentru profilul copiilor supradotati, punand 

accent pe specificul abilitatilor si performantelor copiilor). 

- procese de comparare sociala (este importanta realizarea unor clase speciale 

de copii supradotati, nivelul de raportare la media performantelor scolare din 

clasa fiind diferit in cazul claselor omogene fata de cele eterogene). 

- educatia accelerata (capacitatile copiilor supradotati fac posibila parcurgerea 

unor continuturi informationale intr-o perioada mult mai scurta de timp in 

comparatie cu covarstnicii de nivel mediu). 

- programe educationale desfasurate la nivel de saptamana sau in vacantele de 

vara (organizarea unor actiuni de dezvoltare cognitiva, sociala sau emotionala 

si in afara programului desfasurat in cadrul scolii va antrena mai mult copiii 

supradotati). 

             Literatura spaniola in domeniul psihopedagogiei excelentei aptitudinale este una 

dintre cele mai bogate din Europa. Universitati celebre promoveaza cercetarea in domeniul 

supradotarii si a talentului, in Salamanca, Navarra, Malaga, Sevilla, Valencia sau Madrid, 

Lima sau in Brazilia. Psiholog, doctor in psihologie al Universitatii Catolice din Olanda, 

Yolanda Benito s-a remarcat in comunitatea stiintifica prin programele de cercetare aplicativa 

pe care le-a desfasurat de-a lungul timpului in Spania. Remarcata indeosebi prin coordonarea 

unui program international de cercetare a precocitatii aptitudinale. Astfel, lucrarea propusa de 



catre Yolanda Benito a fost scrisa in spiritul sensibilizarii parintilor si educatorilor asupra 

complexitatii si riscurilor excelentei aptitudinale. De retinut ca acesti copii necesita din start 

programe/ servicii educative superioare dar care ar trebui sa se gaseasca, de regula, in 

programa scolara. Acesti copii pot avea potential in oricare din urmatoarele arii, separat, sau 

in combinatii: 

- Capacitate intelectuala generala  

- Aptitudine academica specifica 

- Gandire creativa sau productiva 

- Capacitate de lider 

- Arte vizuale si reprezentative 

- Capacitate psihomotorie 

Conform  cercetarilor recente, sunt considerati supradotati acei indivizi care prezinta 

spontaneitate si/sau un inalt potential (randament) in oricare dintre urmatoarele domenii: 

a) Abilitate intelectuala generala (categorie care include indivizii care manifesta 

curiozitate intelectuala, capacitate extraordinara de observatie, etc.). 

b) Talent academic (categorie care include elevii care prezinta o spontaneitate 

exceptionala in scoala si demonstreaza o inalta abilitate in lucrarile academice). 

c) Abilitate si gandire creativa (reprezentata de elevii cu idei originale si divergente). 

d) Abilitati de lider (se refera la elevii care se impun ca lideri sociali, manifesta 

autocontrol si abilitatea de a dezvolta o interactiune productiva cu ceilalti). 

e) Artele vizuale si de reprezentare (elevii care prezinta abilitati superioare pentru 

pictura, sculptura, dans, muzica vocala si instrumentala, teatru). 

f) Abilitati psihomotorii (copiii care prezinta niveluri inalte de performanta sportiva si 

abilitati manuale). 

 

Talentul  - aptitudinea cea mai relevanta intr-un domeniu specific: matematica, mecanica, etc. 

(In mod normal supradotatii au unul sau mai multe talente). 

- este capacitatea unei persoane de a manifesta un randament superior in orice 

domeniu al comportamentului uman social in arii limitate la domenii 

academice (limbi straine, stiintele sociale, stiintele naturale, muzica).  

  Precocitatea – se manifesta printr-o dezvoltare timpurie a potentialului creator, intr-un 

domeniu determinat. (ex.: un copil care in loc sa inceapa sa mearga, intre 12 sau 15 luni, va 

incepe sa mearga la 9 luni, afirmam ca este precoce, referindu-ne la functia motorie). 

Majoritatea supradotatilor sunt precoce in unul sau mai multe domenii ale dezvoltarii (limbaj, 

motricitate, arie sociala, invatare scris-cititului, numarare, etc.). 

Copilul- minune – coplul ce realizeaza o activitate iesita din comun pentru varsta lui, 

atragand atentia intr-un domeniu specific prin randamentul si eficacitatea actiunii sale, 

comparabile cu nivelul adultului. (Mozart in copilarie). 

Caracteristici generale ale supradotatilor: 



- folosesc cu abilitate „strategiile de fragmentare a informatiei” 

- se evidentiaza ca fiind mai buni in procesul simultan, dedicand mai mult timp 

planificarii, masurandu-si eforturile si timpul afectat realizarii sarcinilor, fiind 

constienti de punctele lor cele mai slabe. 

- Prezinta o mai buna capacitate de memorare imediata si o buna functionare a 

memoriei operative; 

- Utilizeaza mai multe strategii de memorie vizuala si de memorare; 

- Prezinta o viteza si eficienta cognitive superioare copiilor normali; 

- Detin un grad mai mare de autonomie in timpul proceselor de invatare; 

- Pot stoca o mare cantitate de informatii. 

       Identificarea copiilor supradotati: 

      Sternberg afirma ca cel mai semnificativ aspect din punctul de vedere al identificarii 

acestor copii se poate rezuma in „perspicacitatea” rezolvarii problemelor prin diverse 

procedee, diferite de cele pe care le utilizeaza colegii lor. Sunt persoane ce detin o capacitate 

superioara in abordarea problemelor intr-o forma distincta si in expunerea de noi probleme. 

Numeroase studii sugereaza ca un QI ridicat nu semnifica mai mult decat abilitatea mentala 

fundamentala pe care o detin majoritatea oamenilor, iar scorul ridicat intregistrat cu ajutorul 

diverselor scale de masurare a QI este dat de particularitatile individuale de procesare a 

informatiei ale copiilor supradotati. Ei nu doar „gandesc” mai repede, ci „vad” problemele in 

alta forma, iar acest lucru se poate observa din intrebarile, raspunsurile si afirmatiile copiilor. 

(Benito) 

        Supradotatii se folosesc cu succes de unele strategii, facand un transfer spontan de 

informatie  pentru a invata alte lucruri noi si cand sunt pusi in fata unor situatii nou create. 

   Strategii de invatare la copiii supradotati  de varsta mica: 

    1.- La 1 an si jumatate tind sa structureze mediul inconjurator, iar in jocurile lor realizeaza 

puneri in serie si ordonari ale obiecteloor intr-o forma logica, asezand jucariile in rand, in 

cerc, dupa forma, greutate, etc. 

   2.- La aproximativ 2 ani, relizeaza comparatii selective in functie de obiectivul de 

clasificare, ordonare si diferentiere a elementelor din lumea inconjuratoare. De timpuriu, 

incepand cu varsta de 3 sau 4 ani, acesti copii poseda deja un grad superior de gandire 

analogica. 

    3.-  Formarea conceptelor se realizeaza la 3 ani si jumatate. Daca li se dau diverse figuri 

geometrice de diferite greutati si culori, tind sa le grupeze pe categorii bazandu-se pe culoare 

sau pe forma principala. 

   4.- Incepand cu varsta de 3 ani, isi pun intrebari legate de semnificatia cuvintelor noi, mai 

tarziu le folosesc impreuna cu alte cuvinte pentru a le intelege semnificatia si aplicarea. 

 



Personalitatea la supradotati 

1. Sensibilitate, moralitate, spirit de observatie 

- Au o manifestare marita in ceea ce priveste sensibilitatea fata de lumea 

inconjuratoare, preocupari profunde legate de moralitate si justitie, ca o 

consecinta a sentimentului de inadaptare, a cresterii conflictelor interne, a 

lipsei de intelegere din partea altora asupra capacitatilor si abilitatilor copiilor 

supradotati. Acesti copii sunt precoce in intelegerea problemelor societatii, ca 

si ale adultilor, fara a avea o maturitate emotionala suficienta pentru a se 

confrunta cu problemele anterior mentionate. Cel mai frecvent, elevii 

supradotati au o parere negativa despre sine si sunt putin motivati pentru 

scoala, pentru invatarea la materiile scolare. Nu se poate spune ca acest aspect 

se pastreaza pe parcursul intregii vieti. Apare o desincronie intre viteza 

dezvoltarii mentale a copilului supradotat si cea a colegilor de clasa in cazul 

unui program scolar standardizat. Astfel, capacitatile acestor copii sunt supuse 

deteriorarii daca nu sunt antrenate, lucru ce provoaca deziluzie ca raspuns la 

curiozitatea lor aratandu-le ca munca scolara nu merita efort. 

Femeile incepand cu varste fragede prezinnta un nivel inalt de subestimare, 

fiind neincrezatoare in munca si in valoarea lor. Baietii atribuie de la varste 

mici esecurile ghinionului, a lipsei de efort, in timp ce fetele il atribuie 

destinului, norocului. Nerecunoasterea apare, din pacate, frecvent in randul 

elevilor supradotati, ei ajungand sa creada ca imaginea despre ei este cu totul 

falsa, gresita, negativa. Se recomanda exercitiile care dezvolta calitati 

particulare si comunicarea propriilor sentimente, preocupari, dorinte altora, 

exercitii cu un inalt grad de utilitate in comparatie cu solicitarea opiniei 

celorlalti asupra unei persoane. 

 

2. Spirit investigativ (intrebari exploratoare la varste fragede, in cautarea raspunsurilor 

concludente) 

- Copiii supradotati nu se multumesc cu realizari superficiale, ci sondeaza cele 

mai profunde sentimente si posibilitati. Supradotatii se caracterizeaza nu doar 

prin abilitati cognitive inalte, ci prin tenacitate, incredere in abilitatile lor si 

tarie de caracter. Incepand cu varste fragede pun intrebari exploratoare si nu 

sunt multumiti cu orice raspuns, parintii subliniind insistenta acestora pentru 

obtinerea raspunsurilor. 

 

3. Capacitate creativa inalta 

- Elevii talentati se indreapta spre elemente noi misterioase, ciudate ale mediului 

inconjurator, cu manifestarea imaginatiei si fanteziei si oferirea unor forme 

orginale pentru rezolvarea problemelor alaturi de solutii neasteptate. Sunt 

deschisi experientelor, receptivi la nou si diferit, manifesta un spirit aventurier, 

dornici in asumarea riscului in gandire si actiune, chiar pana la punctul de a fi 

dezinhibati. 

 



4. Mare capacitate de invatare 

- Se intampla de multe ori ca experientele scolare sa li se para lente si repetitive, 

ajungand pana la frustrare si plictiseala. Acesti copii se simt uneori inferiori 

fata de ceilalti colegi si isi percep propriile abilitati ca pe ceva negativ. 

Frecvent sufera de subestimare, sunt respinsi din cauza abilitatilor si se simt 

vinovati, de multe ori ascunzandu-si capacitatile refuzand sa -si faca temele 

sau le realizeaza in mare graba cu lipsa de atentie. Este recomandat sa lucram 

la intarirea increderii in sine pentru a avea suficienta motivatie in realizarea 

scopului dorit. Apar sentimente de inadecvare, cresc conflictele interne, in 

momentul in care lipseste intelegerea celorlalti privind capacitatile si abilitatile 

lor. Desi exista discrepante intre varsta emotionala si varsta mentala, netraind 

toti cu aceiasi intensitate problemele emotionale. 

 

5. Idealismul si dorinta de a atinge perfectiunea 

- Copilul supradotat este de cele mai multe ori critic cu el insusi, nefiind 

multumit de viteza de rezolvare a propriilor probleme si de rezultatle obtinute. 

Este capabil de a trata in mod perfectionist situatii, idei, relatii, etc. Se 

concentreaza intens si sunt constanti in interesele lor. Expertii propun atat 

parintilor cat si cadrelor didactice metode de abordare a tinerilor supradotati 

care se refera la perspective mai realiste, la folosirea dialogului pentru a le 

arata ca nu trebuie sa tinda spre perfectiune, etc. Copiii si tinerii supradotati 

sunt vulnerabili in special la aceste tendinte de perfectionism, deoarece 

potentialul lor poate aparea fara limite. Lipsa unei perceptii obiective a 

perfectionismului poate parea in cazul elevului ca acesta lucreaza intr-o forma 

usoara, lipsita de efort. Este important pentru adult sa nu confunde 

comportamentul distructiv cu capacitatea de motivatie. Programul dezordonat 

al orelor de masa, drogurile si chiar sinuciderea pot fi manifestari ale 

perfectionismului. Profesorii pot in aceste situatii sa-i ajute pe elevi sa-si 

„trateze” perfectionismul invatandu-i cum sa-si valorizeze greselile si sa le 

vorbeasca despre greselile faimoase, (Columb cu Indiile, Fleming cu 

penicilina), cele care au produs rezultate pozitive. 

 

6. Simtul umorului bine dezvoltat 

- Umorul lor nu este inteles de catre ceilalti, copiii supradotati vad absurdul 

situatiilor, se pot preschimba in „paiata clasei” pentru a atrage atentia. 

 

7. Independenta 

- Copiii supradotati sunt, de regula, independenti cu preferinta lucrului 

individual, avand incredere in ei insusi. Nu sunt conformisti, sunt 

neconventionali. Este important sa aiba spatiul necesar pentru independenta si 

autonomia sa, lucru necesar in construirea conceptiei despre sine.  Daca tanarul 

este supus unui proces de descoperire prin interactiune sociala  acest lucru il va 

ajuta sa-si dezvolte credinta potrivit careia isi poate controla viata, sentiment 

de baza pentru o stima de sine pozitiva. 



8. Perceperea realitatii si adaptarea 

- S-a constat ca maturizarea percepttiva a copilului supradotat este mai mare 

decat varsta lui cronologica.  Spre exemplu, un copil de 4 ani poate avea 

maturitatea perceptiva a unuia de 8 ani, o caracteristica posibil de identificat 

prin testul Reversal. 

O sensibilitate mai mare fata de lumea inconjuratoare a fost caracteristica cel 

mai usor observabila a persoanelor celebre. Ele vad probleme care pentru noi 

trec de multe ori inexistente. Asa a fost cazul lui Einstein care, la varsta de 4 

ani, a primit de la tatal sau o busola, iar el s-a intrebat de ce acul indica 

intotdeauna nordul, sau Newton care s-a intrebat de ce cade marul din pom. 

          Benito a incercat prin investigatii multiple sa inteleaga cum are loc dezvoltarea sociala 

si emotionala a adolescentilor supradotati. 

a. Toti autorii au ajuns la concluzia ca din copilarie supradotatii sunt constienti de faptul 

ca sunt „diferiti” fata de colegii lor, cu referire la ritmul de invatare, scoala deveniind 

pentru ei plictisitoare. 

b. Un alt punct comun al cercetarorilor se refera la capacitatea supradotatului de a fi lider 

de grup in primii ani de scoala, moment in care sunt admirati de catre colegii lor. 

c. O alta caracteristica se refera la cautarea perfectiunii in utilizarea vocabularului. 

d. In adolescenta, la fel ca si pe ceilalti adolescenti, ii preocupa tema prieteniei si 

incearca sa-i imite pe altii, pentru a-si face prieteni, uneori cu costul propriei identitati 

sau alegand drumul „singuratatii”.  

e. O alta carcteristica proprie adolescentilor supradotati o constituie preocuparea privind 

perceperea realitatii sociale si locul lor in carul acesteia. 

        Din punct de vedere al dezvoltarii, caracteristicile unui supradotat sunt cele cu care 

se naste, observate de timpuriu la copil si putand continua de-a lungul vietii. Capacitatea 

de gandire abstracta, curiozitatea intelectuala, compasiunea, sensibilitatea, 

perfectionismul, intensitatea, imaginatia creativa, simtul umorului sofisticat si nivelurile 

de energie sunt caracteristici ale copiiilor si tinerilor supradotati. 

   

Identificarea elevului supradotat 

        Cercetatorii au stabilit ca diagnosticarea potentialului copiilor si tinerilor inalt 

abilitati este utila, mai ales pentru grupurile situate la extremele scarii, la sfarsitul celui de-

al doilea an de viata.  

        In cadrul procesului de diagnoza se cauta identificarea celui mai bun instrument de 

identificare, si anume analiza exclusiva a succeselor scolare sau a randamentului 

satisfacator. Elevii supradotati trec in multe cazuri neobservati, detin o „supradotare 

ascunsa”, fiind dificil in a fi identificati la o prima vedere in sala de clasa. S-a constat ca 

multi dintre copiii selectionati pentru identificare nu sunt supradotati, iar cei supradotati 

nu sunt luati in evidenta.  



         Jacobs afirma ca prescolarii si scolarii de varsta mica au unele aptitudini cognitive si 

sociale ascunse si care sunt mai greu de identificat. Autorul subliniaza faptul ca atat pentru 

perioada copilariei cat si pentru clasele primare, parintii sunt mai apti decat specialistii in 

identificarea subiectilor precoce.  

         Exista diverse obstacole care pot impiedica un specialist sa identifice un copil cu 

aptitudiini inalte, iar acesta sa treaca neobservat. Exista situatii cand putem descoperi 

asteptari stereotipe de randament ridicat, false asteptari, lipsa motivatiei din partea 

elevului pentru participarea la o educatie standardizata, inceercarea de a nu-si trada 

inaltele abilitati, neputintele, comportament inacdecvat si timiditate. (Benito). Atat 

sprijinul parintilor cat si cel al cadrelor didactice sunt decisive in dezvoltarea talentului 

copilului supradotat.  

          Un diagnostic bun isi propune aprecierea nivelului intelectual al subiectului 

examinat, cu probe fiabile dintre factorii fundamentali de tip cognitiv, teste de inteligenta 

fluida si cristalizata, de aptitudini verbale, numerice si spatiale. Daca punctajele sunt 

scazute profesorii pot fi avertizati ca orele lor sunt prea dificile. Testele de aptitudini pot fi 

de o mai mare importanta decat cele anterior mentionate. Se pot completa cu cele de 

personalitate si de motivatie. (Colom).  

           Evaluarea trebuie sa cuprinda procedee multiple, instrumente si metode: 

Intrevederi cu parintii, copiii si profesorii; observatii, chestionare, liste, teste standard, etc. 

Tehnicile trebuie selectate dupa calitatile stiintifice, dupa obiectivitate, fiabilitate si 

validitate. In aceasta evaluare o mare importanta o are judecata parintilor deoarece ei sunt 

cei care ii pot observa in orice imprejurare pe copiii lor.  

    Dezvoltarea emotionala si adaptarea elevilor supradotati 

         Diferenta dintre varsta cronologica si cea mentala a elevului supradotat implica o 

dezvoltare diferita la nivel emotional si social fata de restul elevilor. La nivelurile de 

invatare si la mediul lor social primele experiente scolare sunt putin frustrante. Aceasta 

presiune a mediului social poate da nastere unor probleme emotionale si de adaptare.  

          Copiii supradotati, in ciuda dificultatilor pe care le experimenteaza, traiesc o 

presiune sociala si scolara, manifestata mai ales prin comportamentele antisociale. De aici 

rezulta ca baietii sunt mai usor de identificat decat fetele.  

           In primii ani, multi copii supradotati sunt de obicei „lideri” in clasa si sunt invitati 

la toate aniversarile colegilor, desi ei nu-si gasesc „prieteni identici” cu care sa-si poate 

impartasi experientele. Acesti copii poseda de regula un QI mai mare de 145 si au un grad 

de maturitate ridicat. Fetele sunt in general mai retrase si mai timide. In casa manifesta, in 

mod fregvent, o stare de tristete si agresivitate. Prezinta, de asemenea, un simt al 

ridicolului foarte accentuat, inteleg perfect relatiile sociale si se adpteaza normelor. Din 

cauza frustrarilor si dificultatilor de adaptare la un anummit tip de comportament au 

frecvent cosmaruri, dureri de cap sau alte suferinte. La scoala manifesta adaptabilitate, 

fiind foarte docile si stabile. S-a demonstrat ca fetele cu cat sunt mai inteligente cu atat 



prezinta o mai mare stabilitate emotionala, sociabilitate si extraversiune. Ceea ce le 

preocupa in mod deosebit se refera la ce poate gandi lumea despre ele. La copiii 

extravertiti maturizarea poate aparea mai repede decat la cei introvertiti. De asemenea, 

unui coeficient de inteligenta mai mare ii corespunde o extraversiune mai mare.  

         La adolescenta, nevoia de interactiune cu egalii lor este primordiala pentru a-si 

realiza propria identitate. Preadolescentii supradotati sunt deja capabili de a produce 

operatii formale si de a gandi la un nivel abstract. Adolescentii supradotati sunt avansati 

din punctt de vedere intelectual in comportamentul lor social.  

        Recomandari educationale generale 

            Formele de interventie educationala la nivel mondial, cele mai recunoscute sunt: 

- Accelerarea studiilor 

- Gruparea in clase speciale 

- Adaptarea curriculara (curriculum diferentiat). 

- Amplificarea (imbogatirea) extracurriculara 

- Alte strategii. 

         Cele mai frecvente programe sunt accelerarea si imbogatirea.  Accelerarea ca strategie 

educationala permite avansarea elevului cu unul sau mai multi ani scolari in scopul oferirii 

unui context curricular adecvat capacitatilor sale. Se urmareste, astfel, adaptarea 

curriculumului la nevoile si cerintele copilului, prin oferirea unui ritm de invatare conform 

nivelului sau. (Alonso si Benito).  

          Accelerarea reprezinta o adaptare a unui curriculum si trebuie sa aiba in vedere 

urmatoarele aspecte: 

- Admiterea timpurie in scoala; 

- Un salt de niveluri; 

- O accelerare a materiilor predate; 

- Un program de studii de progres continuu cu un ritm flexibil, copilul putand 

face doi sau trei ani de scoala intr-unul singur.  

         Avantajele si dezavantajele accelerarii: 

Avantaje:  

- reducerea plictiselii; 

- cresterea provocarilor academice; 

- prevenirea apatiei mentale; 

- descoperirea intereselor si abilitatilor individuale; 

- cresterea satisfactiilor, motivatiei si increderii in sine; 

- posibilitatea succesului precoce conform baremului academic; 

- pozitivarea atitudinilor fata de scoala; 

- utilizarea resurselor educative normale fara taxe suplimentare. 

 



Dezavantaje: 

- frica de reactiile sociale privind separarea de grupul de aceeasi varsta; 

- cresterea presiunii o data cu dezvoltarea si maturizarea mai rapide, de aici 

avantajul unui program obisnuit; 

- dorinta de izolare datorata metodelor prea individualizate; 

- neconcordanta dintre dezvoltarea fizica, cea sociala si cea emotionala; 

- in unele cazuri, probleme de compatibilitate si de orar; 

 

      Aceste avantaje si dezavantaje trebuie cunoscute atat de catre parinti, de catre potentialul 

candidat la program, cat si printre profesori, cand se recurge la accelerare. 

Gruparea in clase speciale 

- este o strategie educativa care consta in gruparea elevilor tinand seama de 

capacitatile lor si in oferirea de programe educative, adecvate nivelului lor, 

reusind astfel o crestere a nivelului motivatiei prin crearea de clase speciale si 

chiar de scoli speciale, cu exigente specifice de randament si o conceptie 

pedagogica adaptata dorintelor de studiu si aptitudinilor copiilor. Una dintre 

variantele practice ale gruparii este numita „gruparea ciorchine” unde elevii 

identificati la un anumit nivel sunt grupati intr-o clasa al carei proces de 

interventie a fost pregatit in functie de modul de diferentiere a unui plan de 

studii si de instructiunile corespunzatoare copiilor. De subliniat ca elevii 

supradotati au nevoie sa fie alaturi de cei care au caracteristici similare la nivel 

intelectual si interese asemanatoare, pentru a fi stimulati si in acelasi timp 

pentru a obtine o imagine autentica aupra propriilor capacitati. 

 Adaptarea curriculara 

- este o strategie educativa ce consta in conceperea programelor educative 

individualizate, aplicate in cadrul orarului obisnuit, marcat de o intindere 

tematica suplimentara si un nivel mai inalt de complexitate. 

Adaptarea curriculara va fi precedata de o  evaluare a necesitatilor educative 

ale elevului si de o propunere curriculara specifica.  

Amplificarea (imbogatirea) extracurriculara 

- este o strategie ce consta in conceperea unei serii de programe educative 

individualizate aplicate in grupuri mici in afara programului scolar cu 

favorizarea dezvoltarii integrale a elevului si mai buna dezvoltare a 

curriculumului. Imbogatirea poate fi efectuata pentru un singur individ sau 

pentru un grup de indivizi, de catre educator sau de catre un specialist ce nu 

este direct legat de domeniul educatiei. 

           Supradotatii  au nevoie de o gama ampla de oportunitati si servicii care pot fii puse la 

dispozitie mai greu printr-un curriculum traditional, recunoscand astfel rolul strategiilor 

educative mentionate. 



Alte strategii 

- Problema principala a copilului supradotat consta in distantarea progresiva fata 

de colegi, datorita incompatibilitatii cu forma de lucru si nivelull cunoasterii, al 

limbajului, precum si cu comportamentele perturbante.  

Invatamantul la domiciu (homeschooling) – este o miscare educativa 

contemporana raspandita cu predilectie in SUA. Avantajele acestei metode 

educative cu includerea instruirii programate si individualizate, interesele 

educative, legaturile intre familie si comunitate, respectiv, sprijinirea valorilor 

traditionale ale familiei, in cadrul educativ, sunt cele care influenteaza alegerea lor 

de catre familii, pentru educatia copiilor lor. Aceasta strategie este frecvent 

utilizata in cazul elevilor supradotati, prezentand elemente adecvate pentru tutorii, 

mentorii, educatia individualizata, participarea la problemele reale, oportunitatile 

de accelerare, precum si de imbogatire. 

Procesul de invatamant la domiciliu se desfasoara in mai multe moduri. Multi 

copii supradotati sunt educati acasa atat de catre membrii familiei lor, cat si de 

tutori sau mentori. Numerosi copii urmeaza acest model deoarece scoala publica 

sau particulara nu este suficienta pentru ei. Necesitatile lor speciale nu pot fi 

acoperite de mediul obisnuit, scoala neputand-le oferi un program educativ 

potrivit, iar copilul neraspunzand curriculumului traditional. Acest tip de 

invatamant se aplica destul de frecvent la copiii talentati in ariile artistice, avand 

un program mai flexibil. 

Strategii de instruire 

Instruirea individualizata 

- Prin intermediul tehnicilor si procedeelor de instruire individualizata se 

dezvolta abilitatile latente ale elevului supradotat care-i permit sa lucreze 

autonom prin intermediul proiectelor individuale, studiul monografiilor, 

invatarea asistata de calculator, rezolvarea problemelor, proiecte pe termen 

lung, etc.  

Instruirea inductiva 

- Provoaca o stimulare cognitiva superioara in educarea acestor copii, cu efecte 

diferentiate ale diferitelor tipuri de predare traduse in modalitatile de raspuns la 

situatiile de invatare. 

Instruirea multicomponentiala 

- Probemele de rezolvat ale copiilor supradotati implica procese cognitive foarte 

bine dezvoltate.  Curriculumul integrat reprezinta o concretizare a acestei 

strategii educative. 

Instruirea creativa 



- Trebuie evidentiate metodele de predare ce determina dezvoltarea creativitatii 

si folosirea acestora in dezvoltarea potentialului copilului supradotat. 

Instruirea cognitiva de ordin superior 

- Activitatile educationale cognitive de ordin superior asigura realizarea unei 

abordari diferentiate a supradotatilor. Instruirea cognitiva poate fi practicata si 

de catre parinti cu sprijinul unui specialist. 

Caracteristici individuale si profesionale ale profesorilor care lucreaza cu elevii 

supradotati: 

- Profesorul trebuie sa fie dispus sa accepte intrebari, raspunsuri si proiecte 

diverse, uneori neobisnuite din partea elevilor sai; 

- Sa prezinte un grad ridicat de inteligenta si de curiozitate epistemica; 

- Sa fie sistematic, precis si practic; 

- Sa prezinte o sfera ampla de interese; 

- Sa aprecieze realizarile elevilor si sa fie intreprinzator; 

- Sa cunoasca si sa utilizeze multiple tehnici de predare; 

- Sa-si structureze foarte bine unitatile de continut in procesul de predare; 

- Sa fie suficient de motivat pentru a lucra cu copiii supradotati. 

Tipuri de consiliere 

• informaţională: oferă informaţii pe domenii/teme specifice; 

• psihologică: realizează evaluare psihologică și terapie; 

• educaţională: oferă repere psiho-educaţionale pentru sănătatea mentală, emoţională, 

fizică, socială şi spirituală a copiilor şi adolescenţilor ; 

• de dezvoltare personală: contribuie la formarea de abilităţi şi atitudini care să 

permită o funcţionare personală şi socială flexibilă şi eficientă în scopul atingerii stării 

de bine ; 

• suportivă: oferă suport emoţional, apreciativ şi material; 

• vocaţională: vizează dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei; 

• de criză: oferă asistenţă psihologică persoanelor aflate în dificultate.\ 

Consilierea educaţională poate fi definită ca o relaţie interumană de asistenţă şi suport 

dintre persoana specializată în psihologia şi consilierea educaţională (profesorul-consilier) 

şi grupul de elevi, în scopul dezvoltării personale şi prevenţiei situaţiilor de criză. 

Trăsăturile definitorii ale consilierii educaţionale: 

• este un proces de dezvoltare: prin activitatea de consiliere se iniţiază un program care 

are ca finalitate dezvoltarea personală, profesională şi socială a persoanei; 



• are un rol proactiv: oferă soluţii, construieşte proiecte de dezvoltare personală sau 

socio-profesională; 

• implică responsabilitatea consilierului, oferind soluţii care să conducă la optimizarea 

relaţiei elev-şcoală, angajat-angajator, profesor-elev etc. 

   Consilierea educaţională are o sferă mai largă, cuprinzând următoarele tipuri specifice: 

• - Consilierea şcolară – care se realizează pentru elevii cu probleme şcolare, ca de 

exemplu: absenteism, eşec şcolar, tulburări comportamentale şi de conduită, 

desfăşurându-se în școală, prin colaborarea profesorului diriginte cu cadrele didactice 

şi cu profesorul psihopedagog;  

• - Consilierea vocaţională – care are în centrul atenţiei sale problemele educaţionale 

legate de înclinaţii, interese, aspiraţii, pasiuni. Se desfăşoară la toate nivelele de 

învățământ, dar și la locul de muncă; 

• - Consilierea profesională -  care se centrează pe alegerea optimă a profesiunii, pe 

valorificarea maximală a capacităţii persoanei prin calificare și profesionalizare. Se 

realizează cu precădere în liceu, facultate, la locul de muncă; 

• - Consilierea psihopedagogică - vizează problematica fenomenelor psihologice 

(anxietate, fobie, obsesie legata de situaţiile educaţionale). Se realizează în școală, în 

familie, în cabinetul psihologic, în centre medicale; 

• - Consilierea de carieră - este centrată pe alegerea și realizarea traseului optim de 

carieră al subiectului educaţional. Aceasta se desfăşoară în liceu, facultate, la locul de 

muncă, în cabinete specializate, cu ajutorul consilierilor de carieră. 

Consilierea educaţională este un ansamblu de acţiuni pedagogice centrate pe prevenţie, 

explicând motivele (cauzele dificultăţilor comportamentale, relaţionale şi emoţionale. Are 

rolul de a oferi repere pentru sănătatea mentală, psiho-emoţională, socială, fizică, 

spirituală a copiilor şi a adolescenţilor, stabilindu-se o relaţie inter-umană de asistenţă şi 

suport a  grupului de elevi, în scopul dezvoltării personale şi în scopul prevenţiei situaţiei 

de criză.  

Tematica activităţilor de consiliere educațională: 

• cunoaşterea şi imaginea de sine 

• dezvoltarea unor abilităţi de comunicare, de management al conflictului  

• dezvoltarea abilităţilor sociale  

• dezvoltarea abilităţilor de prevenire a consumului de droguri, alcool şi tutun  

• educație pentru sănătate 

• controlul stresului 



• prevenirea, dezvoltarea abilităţilor de prevenire a depresiei, anxietăţii, agresivităţii şi 

comportamentului suicidar 

• tehnici de învăţare eficientă, managementul timpului 

• consiliere vocaţională, informaţii privind alegerea unui traseu şcolar/profesional  

• dezvoltarea creativităţii 

Aria  consilierii educaţionale se desfăşoară pe 3 compartimente: 

• Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere, imagine de sine, adaptare 

şi integrare socială, reuşită şcolară, crize de dezvoltare, situaţii de criză relațională, 

rezolvarea şi depăşirea unui conflict, însuşirea de tehnici de învăţare eficiente, 

orientarea carierei.  

• Consultaţii cu profesorii în probleme legate de: cunoaşterea elevilor, înţelegerea 

problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea echilibrului între cerinţele 

şcolare şi posibilităţile elevilor, în identificarea cauzelor inadaptării şcolare, 

optimizarea relaţiei şcoală-elev. 

• Consultaţii cu părinţii în probleme legate de: cunoaşterea copiilor lor, înţelegerea 

nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea 

familială, şcolară, socială, ameliorarea relaţiei cu proprii copii, sprijinirea şcolii în 

educaţia copilului.  

Consilierea educaţională reprezintă: 

• o tehnică de informare şi de evaluare 

• un mijloc de a modifica în sens pozitiv comportamentul subiecţilor 

• o experienţă de comunicare ce implică ascultarea  

• o căutare și clarificare  a sensului vieţii. 

• o relaţie umană 

• o activitate care are ca scop prevenirea/ameliorarea/ gestionarea situaţiilor de criză 

educațională 

• o formă confidenţială de a acorda ajutor, ca premisă a inducerii unui real sentiment de 

siguranţă la nivelul subiectului consiliat 

• o activitate realizată de specialişti. 

Principalele obiective ale consilierii de specialitate: 



• Dezvoltarea competenţelor sociale ale clienţilor (este vorba de optimizarea 

interrelaţionării, de formarea abilităţilor de comunicare, a tehnicilor de influenţare a 

celorlalţi, cumulative cu aspectele care fac obiectul “self-managementului”) 

• Dezvoltarea capacităţii de decizie, de acţiune, de fixare a priorităţilor, dar şi de 

abilitare a clienţilor în domeniul managementului stărilor conflictuale, în cel al 

stresului etc. 

• Dezvoltarea capacităţii de mobilizare voluntară a clienţilor, cumulativ cu antrenarea 

potențelor de învățare și creativitate ale acestora  

• Dezvoltarea spiritului de iniţiativă personală 

• Autodeterminarea. 

Etapele consilierii educaţionale: 

• Etapa iniţială în consiliere presupune stabilirea unei relaţii de incredere între consilier 

şi consiliat. Stabilirea acestei relaţii este absolut necesară pentru a se produce 

schimbări pozitive. Formularea scopurilor se face împreună (elev și consilier) și 

privește schimbările comportamentale, dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei şi 

eliminarea gândurilor negative. În aceasta etapă este foarte important ca elevul să 

primească semnale că este acceptat aşa cum este el, cu problemele pe care le are.     

• Etapa secundară în consiliere constă în asistarea copilului/tânărului pentru a-şi 

dezvolta interesele sociale, de cooperare şi comunicare cu ceilalţi. Se va asigura 

atmosfera caldă şi empatia, fără să fie excluse interpretările şi confruntarea 

constructivă.  

• Etapa finală a consilierii va pune accent pe dirijarea atenţiei elevului spre acte şi 

comportamente constructive. Acum se va acorda sprijin elevilor pentru asumarea 

propriei responsabilităţi. Încurajarea este unul dintre cele mai bune mijloace de a ajuta 

elevul să-şi realizeze nevoile şi să-şi asimileze noi comportamente.  

Atitudinile consilierului 

• - Empatia - capacitatea de a percepe trăirile, emoțiile interlocutorului, modul său de a 

gândi și a se comporta, fără a se identifica cu acesta. Din acest motiv trebuie să avem 

în vedere ascultarea atentă a interlocutorului, utilizarea întrebărilor deschise, evitarea 

întreruperilor, a etichetărilor, a criticilor sau moralizării.  

• Acceptarea necondiționată - Acceptarea necondiționată este premisa fundamentală a 

procesului de dezvoltare personală și de optimizare a funcționării persoanei. 

Consilierul trebuie să accepte necondiţionat interrelaţionarea cu subiectul, indiferent 

dacă valorile acestuia diferă sau sunt diametral opuse. Acceptarea unei persoane nu 

presupune nici aprobarea nici dezaprobarea a ceea ce spune sau simte persoana. Este 

acceptarea modului în care persoana simte sau crede în mod diferit de ceilalți.  



• Congruența - se referă la concordanța dintre comportamentul consilierului și 

convingerile, emoțiile și valorile sale personale. Este indicat să nu exprime convingeri 

și idei în care nu crede cu adevărat. Decalajul dintre ceea ce simte sau gândește 

consilierul se va transpune într-un comportament fals, ușor de  observat de ceilalți.  

      Colaborarea – reprezintă abilitatea consilierului de a implica persoana în deciziile de     

dezvoltare personală. Rolul consilierului este să-l ajute pe client să găsească cele mai bune 

informații pentru ca acesta să poată lua decizii optime. 

• Responsabilitatea - presupune respectarea principiilor fundamentale ale consilierii, 

prin prevenirea utilizării greșite a cunoștințelor și metodelor de consiliere. Consilierul 

nu se poate implica în procesul consilierii dacă nu își asumă responsabilitatea 

atitudinilor și acțiunilor sale. Consilierul activează în limitele competenței sale 

profesionale și își asumă responsabilitatea pentru consecințele propriilor acțiuni. 

Abilitățile consilierului 

• - Ascultarea activă – presupune ascultarea cu atenție a consiliatului și încurajarea prin 

conduita verbală și nonverbală a exprimării deschise a problemelor. 

• - Observarea – capacitatea de a remarca detalii ale conduitei verbale și nonverbale a 

subiectului, pentru sesizarea congruenței dintre cele două forme de comunicare, dar și 

pentru a identifica trăirile afective ale acestuia.  

• Adresarea întrebărilor – impune atenție în selecția tipurilor de întrebări și chiar a 

momentului în care acestea se adresează. 

• - Oferirea de feed-back - Oferirea unui feed-back eficient este o abilitate care susține 

comunicarea dintre consiliat și consilier. Feed-back-ul se va focaliza pe aspectele 

pozitive; el trebuie să fie constructiv și nu distructiv, focalizat pe un comportament 

specific. Feed-back-ul trebuie oferit imediat pentru întărirea comportamentului. 

• Furnizarea de informații - Trebuie folosit un limbaj comun cu cel al consiliatului. Se 

transmit informații care sunt corecte și suficiente pentru decizii responsabile. 

• - Parafrazarea -  este abilitatea de reformulare a ceea ce ni se pare esențial în mesaj. 

Are ca obiectiv clarificarea aspectelor legate de subiectul sau tema în discuție. 

Parafrazarea permite totodată și consilierului să își clarifice dacă a înțeles corect 

mesajul transmis de client.  

• - Sumarizarea – presupune verbalizarea într-o manieră organizată a celor mai 

importante aspecte ale discursului interlocutorului. Sumarizarea se realizează 

împreună cu consiliatul.  

• Reflectarea - Reflectarea este exprimarea înțelegerii de către consilier atât a 

conținutului informațional cât și a stării emoționale transmise de subiect. Scopul 

reflectării este să verifice înțelegerea celor relatate de interlocutor și să îi comunice 

acestuia înțelegere și acceptare necondiționată. 



În cadrul procesului de consiliere specialistul asigură: 

• confidenţialitatea 

• non-judecarea și ascultarea activă  

• suportul afectiv  

• respectul faţă de client  

• suport în demersurile întreprinse de consiliat de a-și identifica resursele 

• responsabilizarea pentru realizarea obiectivelor fixate în comun. 

Activitatea de consiliere constă în: 

• a nu invada universul interior al consiliatului 

• a nu prescrie "reţete" 

• a crea un climat favorabil manifestării autentice a interlocutorului 

• a vedea dincolo de aparenţe 

• a facilita, la nivelul clientului, autocunoaşterea, autodefinirea, autoevaluarea şi 

formarea abilităţilor de comunicare 

• a ajuta consiliatul să-şi conceapă propriul scenariu, propriile strategii acţionale şi 

propriile opţiuni, în conformitate cu resursele sale reale, manifeste sau latente, în 

conformitate cu resorturile motivaţionale de care dispune. 

Principiile consilierii: 

• Liberul consimțământ – impune cu necesitate ca persoana care solicită consiliere să 

fie de acord cu ceea ce presupune procesul în sine, conștientizând faptul că vor apărea 

schimbări. 

• Asumarea propriei responsabilități – clientul trebuie să înțeleagă faptul că își conduce 

singur viața, în timpul consilierii și după aceea. Consilierul sprijină doar clarificarea și 

rezolvarea problemei. 

• Neutralitatea – vizează poziția neutră a consilierului pe tot parcursul procesului de 

consiliere. 

• Confidențialitatea - Sensul și limitele confidențialității sunt clar comunicate și definite 

celui consiliat. În cazul consilierii de grup, consilierul stabilește norme de 

confidențialitate cât mai clare și accentuează importanța lor, dar comunică foarte clar 

faptul că în consilierea de grup confidențialitatea nu poate fi garantată. 

Greșeli în consiliere: 



• Dirijarea – constă în soluții oferite de-a gata, aspect care îl poate determina pe client 

să opună rezistență, simțindu-se neînțeles 

• Dezbaterea – purtarea de discuții în contradictoriu, menținerea punctului de vedere al 

consilierului 

• Dogmatizarea – enunțarea unor pilde teologice, psihologice, expresii populare, fapt 

care îl derutează pe client 

• Diagnosticarea – formularea din start a  unor etichete pentru client 

• Interpretarea – formularea unor presupuneri subiective asupra problemei și conduitei 

clientului 

• Generalizarea – utilizarea termenilor niciodată sau totdeauna, care pot inhiba 

• Bagatelizarea – minimalizarea problemei, chiar și din dorința de a-l consola pe client 

• Moralizarea – enunțarea de judecăți de valoare pozitive sau negative determină 

clientul fie să se simtă criticat, fie dependent de aprecierea consilierului 

• Monologarea – apare atunci când consilierul monopolizează discuția, eventual dând 

numeroase exemple din viața și experiența personală 

• Emigrarea – orientarea discuției către probleme neesențiale 

• Raționalizarea – neglijarea nivelului de cultură, pregătire, valorile clientului, din 

dorința de a identifica o logică a situației 

• Proiectarea – transpunerea propriilor valori/judecăți asupra clientului 

• Identificarea – consilierul intră prea mult în lumea clientului, identificându-se cu el 

• Fixarea – acceptarea oricărui rol atribuit de către client (expert, consolator etc.) 

• Abstractizarea – utilizarea unui limbaj supraspecializat, neînțeles de client 

• Examinarea – manifestarea unei curiozități exagerate, asdresarea multor întrebări, 

aspect care scade capacitatea clientului de a se autocerceta 

• Externalizarea – abordarea de probleme marginale clientului, care nu au legătură cu 

problema 

• Modificarea destinației – conducerea discuției într-o direcție împotriva dorinței 

clientului; are ca efect întreruperea comunicării. 

Greșelile consilierului începător: 

• Este prea zelos:  



• -dorește cât mai multe informații despre client și problema acestuia, dar adresează 

întrebări mai mult pentru satisfacerea curiozității personale, nu pentru a-l determina pe 

client să se autoanalizeze 

• -va aduna date despre evenimente 

• -nu va explora latura emoțională a clientului 

• -se va erija într-un fel de anchetator, iar clientul nu se va simți confortabil. Ca atare nu 

se va crea o relație între cei doi 

• -poate explora aspecte mai sensibile, fără a ține cont dacă clientul dorește sau nu să 

vorbească despre acestea 

• -poate folosi un limbaj dur 

• -nu explorează resursele și nevoile clientului. 

• Este anxios 

• -  simte o stare de tensiune și încearcă să o scadă fiind vesel, jovial, lejer, ceea ce 

clientul poate interpreta ca lipsă de interes 

• - poate evita aspecte neplăcute ale problemei, pentru a nu-l supăra pe client, față de 

care poate simți milă 

• - încearcă să dea sugestii, să rezolve el problema 

• - urmărește rigid un set de întrebări prestabilite. Astfel apare riscul de a pierde din 

vedere resursele clientului. 

• - poate fi îngrijorat de relația de încredere dintre el și client. 

• - se poate bloca, iar clientul poate interpreta acest lucru în mai multe feluri: fie că el 

are o problemă foarte gravă, fie că, consilierul este nepriceput.  

• - îl judecă pe client – fapt care poate fi sesizat chiar și nonverbal  

 

• Este incapabil să înțeleagă propriul comportament nonverbal și pe cel al 

clientului 

• - se impune monitorizarea timpului în care vorbește consilierul în comparație cu 

clientul 

•  - trebuie manifestat un autocontrol crescut al limbajului corporal și mimicii. 
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