
1. Relaţia dintre problemele de comunicare şi tulburările emoţional-comportamentale (în română) 

Asist.univ.drd. Ioana Dârjan 
Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Ştiinţele Educaţiei 

Rezumat: Relaţia dintre comportamentul social de inadaptabilitate şi eşecurile academice a fost 
consacrată în studii recente multiple (Coutihno 1986; Fessler Rosenberg, Rosenberg, 1991; Hinshaw, 
1992, Rock, Fessler, Church, 1997, apud. Wehby, 2005). Chiar dacă nu cunoaştem direcţia acestei 
determinări e evident că aceste două condiţii conduc spre rezultate slabe în şcoală şi medii şcolare: eşecuri 
academice, abandon şcolar, sentimentul de inadaptabilitate, comportamente sociale deviante. Este 
important să prevenim şi să tratăm această situaţie adresându-ne nu doar deficienţei şcolare a acestei 
populaţii (cu tulburări emoţionale şi sociale), dar şi nevoilor ei academice (la nivelul problemelor de 
comunicare). Această lucrare prezintă diferite moduri în care tulburările emoţionale şi comportamentale 
(TEC) pot relaţiona cu problemele de comunicare şi stipulează de ce specialiştii ar trebui să intervină în 
ajutorarea copiilor pentru a învinge aceste dificultăţi. 

Cuvinte cheie: probleme de comunicare, tulburări emoţional-comportamentale, intervenţie timpurie  

  

2. Modalităţi de reformă a învăţământului special (în română) 

Lector univ. dr. Mihai Florin Predescu 
Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Ştiinţele Educaţiei 

Rezumat: Această lucrare analizează câteva subiecte importante în legătură cu reforma învăţământului 
special şi tranziţia spre o şcoală cu un mai accentuat caracter incluziv . În primă instanţă descrie 
oportunităţile şcolilor speciale române de a rîmâne actorul-cheie în educarea elevilor cu nevoi speciale. 
Dar, pentru a îndeplini acest scop, şcolile speciale trebuie să răspundă unui nou set de cereri şi presiuni 
sociale, legislative şi profesionale. În a doua parte a lucrării analizăm educaţia elevilor cu nevoi speciale 
dintr-o perspectivă post-modernistă şi recomandăm adoptarea unui nou set de valori, incluzând idealul 
învăţământului şi împuternicirii incluzive.  

Cuvinte cheie: integrare, reformă, strategii de învăţare.  

  

3. Nivelul de aspiraţie al deficienţilor mintal (în română) 

Asist. univ. drd. Anca Văcărescu 
Universitatea de Vest Timişoara, Catedra de Ştiinţele Educaţiei 

Rezumat: Copiii cu retard mintal au un nivel de aspiraţie redus, teama de insucces, o stimă de sine 
scăzută şi în plus, o atitudine constantă neadaptată spre activităţile şcolare. Studiul încearcă să pună în 
lumină specificitatea structurală aspiraţională a copiilor cu retard mintal integraţi în şcolile integrative ca 
metodă a evaluării de adaptabilitate la şcoală. În acest studiu 33 de copii cu deficienţe mintale dintr-o 
şcoală specială şi 33 de copii cu deficienţe mintale dintr-o şcoală integrativă au fost evaluaţi printr-un test 
de rezolvare a unei probleme. Rezultatele demonstrează similitudinea structurilor aspiraţionale în ambele 
cazuri ridicând întrebări despre calitatea procesului integrativ.  

Cuvinte cheie: retard mintal, nivel de aspiraţie, integrare şcolară  
  

4. Aspecte psihologice implicate în orientarea interpersonală (în română) 



Lect. univ. dr. Irina Macsinga 
Universitatea de Vest din Timişoara 
Rezumat: paternul relaţiilor interpersonale este unul dintre cele mai importante aspecte în personalitate, 
devzoltare şi dinamică. Scopul major al acestui studiu constă în investigaţii psihologice ale orientării 
interpersonale şi aspecte ale personalităţii (dezirabilitate socială, specificităţi, inteligenţă emoţională), relaţii, 
pe de-o parte, şi identificarea diferenţelor bărbat-femeie la nivelul acestor aspecte, pe de altă parte. 
Rezultatele au demonstrat corelaţii semnificative între narcisism şi orientare în termenii controlului, 
inteligenţei emoţionale şi dezirabilităţii sociale. Nu au existat diferenţe semnificative în relaţia bărbat-femeie 
la nivelul inteligenţei emoţionale, extravertivitate, neurotocism şi dezirabilitate socială.  

Cuvinte cheie: orientare interpersonală, inteligenţă emoţională, dezirabilitate socială. 
  

5. Relaţia dintre neuroticism, inteligenţă şi performanţă şcolară la adolescenţi (în română) 
Conf. univ.dr. Sava Nuţ 
Universitatea Tibiscus din Timişoara 
Rezumat: Studiul de faţă stabileşte o relaţie între factorul NILEAT, extras din variabilele pe care le-am 
investigat (nervozitate, inhibiţie, labilitate emoţională, anxietate secifică) şi nivelul de inteligenţă şi 
perfomanţa şcolară. Cercetarea scoate în evidenţă faptul că studenţilor/elevilor a căror personalitate e 
caracterizată de un nivel înalt al factorului NILEAT, perfomanţele la matematică nu depind de nivelul lor de 
inteligenţă, ci de nivelul la care se ridică acest factor.  

Cuvinte cheie: instabilitate emoţională, performanţă şcolară, inhibiţie, trăsături de anxietate, nervozitate. 

  

6. Bazele psihologice ale învăţământului deschis la distanţă şi relaţiile acestora cu tehnologiile pentru 
învăţare — partea a II-a — (în română) 
Lect. univ.drd. Dieter D. Penteliuc-Cotoşman 
Universitatea de Vest din Timişoara 

Rezumat: Dezvoltarea incredibilă a Învăţării Deschise la Distanţă (IDD), ca alternativă la sistemul 
instrucţional, la care educaţia globală a fost martor în ultimele decenii, a fost cauzată nu doar de inovaţiile 
tehnologice – mijloace ale comunicării în masă la distanţă – şi cercetărilor pedagocice, dar şi de noile teorii 
dezvoltate în psihologia învăţării. A fost şi încă există şi azi o legătură foarte apropiată între tehnologiile de 
învăţare şi aspectele psihologice în folosirea acestora pentru învăţare. Scopul acestui articol este de a oferi 
una dintre multitudinea posibilă de abordări pentru identificarea surselor şi modurilor de ajustare a 
tehnologiilor educaţionale în concordanţă cu premizele lor psihologice. Punctul de plecare al abordării 
noastre l-au constituit cele mai generale definiţii ale educaţiei, învăţământului şi învăţării plasate în mod 
specific în contextul IDD, încercând să identificăm în acelaşi timp care sunt cei mai importanţi factori pentru 
acest mod particular de educaţie – conceptul de mijloc, mijloc didactic, metode didactice, etc. – integrate 
toate şi înşiruite în limitele procesului comunicării educaţionale. Această înşiruire este prezentată pentru a 
justifica funcţiile coercitive ale comunicării educaţionale şi pentru a prezenta cum aceste funcţii sunt 
implementate în sistemele IDD. Cele mai importante aspecte psihologice implicate de către procesul 
particular de învăţare IDD sunt trecute în revistă, accentuând felul în care au participat în cadrul procesului 
de transformare al IDD într-un sistem de educaţie robust şi viabil, aşa cum îl cunoaştem astăzi. În mod 



particular, invocăm şi aducem în faţa discuţiei perspectivele behavioriste, cognitiviste şi constructiviste 
(Skinner, Piaget etc.). Articolul se sfârşeşte cu o prezentare scurtă a caracteristicilor tehnologiilor de 
învăţare şi a cum au fost folosite în programele IDD, bazate pe ideea că aceste oportunităţi de învăţare 
sunt influenţate şi reflectează noua viziune şi perspectivă aduse de către cele mai noi teorii psihologice în 
educaţie.  

Cuvinte cheie: învăţare deschisă şi la distanţă, tehnologie, psihologia învăţărrii, mediu media 
instrucţională, metode instrucţionale, procesul comunicării educaţionale, teorii legate de psihologia învăţării, 
tehnologii ale învăţării.  

  

7. Abandonul şcolar şi sistemul de educaţie din România — soluţii şi provocări (în română)  
Cercetător ştiinţific Daiana Pană 
Institutul Român de Educaţie a Adulţilor Timişoara 
Rezumat: În Uniunea Europeană educaţia este noul „cuvânt la modă”: tot suportul legislativ şi instituţional 
este pentru el, cu rezultatele scontate bune – reducerea fenomenului de abandon şcolar şi creşterea 
participării la învăţarea pe parcursul vieţii. În România, învăţarea pe parcursul vieţii a fost sprijinită de o 
serie de strategii guvernamentale. Dar abandonul şcolar este încă o problemă nerezolvată, şi deşi iniţiative 
interesante se ivesc atât din sectorul public, cât şi din cel privat, în România situaţia tinerilor este încă 
îngrijorătoare în privinţa atitudinilor legate de şcoală şi oportunităţilor de lucru, securitate socială şi 
excluziune socială.  

Cuvinte cheie: abandon şcolar, reformă educaţională, scopuri europene în educaţie, situaţia curentă în 
România, iniţiative legislative, opinie publică, situaţia tineretului, securitate socială, excluziune socială. 

  

8. Educaţia pentru sănătate sexuală la vârsta adolescenţei (în română) 
Asistent univ. Liliana-Luminiţa Todorescu 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Rezumat: Pornind de la ideea că sexualitatea este văzută ca o componentă naturală în ciclul vieţii fiecărui 
individ şi oprindu-ne asupra adolescenţei ca vârstă cercetată în privinţa sexualităţii, această lucrare atrage 
atenţia asupra următoarelor aspecte: 

 Necesitatea şi importanţa educaţiei despre sănătatea sexuală la vărsta adolescenţei; 

 Creşterea factorilor ce enunţă imperativ nevoia educaţiei despre sănătatea sexuală la vârsta 
adolescenţei; 

 Importanţa dezvoltării sexuale normale în formarea personalităţii armonioase a individului; 

 Rolul esenţial pe care îl au familia şi şcoala în procesul educaţiei sexuale a adolescenţilor.  

Cuvinte cheie: educaţie pentru sănătate sexuală, adolescenţă, necesitatea educaţiei pentru sănătate 
sexuală în adolescenţă, rolul familiei în educaţia sexuală a adolescentului, rolul şcolii în educaţia pentru 
sănătate sexuală. 

  

9. Aspecte privind nereuşita la învăţătură a elevilor din ciclul primar (clasa a IV-a) (în română) 

Prep. univ. Otilia Sanda Boşorogan 



Universitatea de Vest din Timişoara 

Rezumat: Eşecul elevului la învăţare are cauze complexe. Scopul acestui articol este de a accentua rolul 
pe care un sprijin indicat l-ar putea avea asupra unui elev pentru ca acesta să obţină rezultate bune într-un 
anume domeniu. 

Cuvinte cheie: success/eşec în învăţare, reabilitare, preferinţe pentru un tip de disciplină specific. 

  

10. „Limba de lemn” în comunicarea educaţională  (în română) 

Asistent univ.drd. Magda Ilie 
Asistent univ.drd.Narcisa Nadolu, Universitatea de Vest din Timişoara 

Rezumat: Faţă de limbajul natural cu ajutorul căruia discursul ilustrează ideile, limbajul de lemn nu descrie 
faptele, nici opinile, dar se străduieşte să exprime ceea ce doreşte să exprime, nu în mod necesar 
realitatea. F. Thom corelează factorii comunicării lingvistice ce fac posibilă definirea funcţiilor limbajului cu 
discursul limbajului de lemn. Limbajul de lemn a devenit o cale de anihilare a gândirii prin care individul 
uman poate deveni pasiv deoarece altcineva gândeşte în locul lui. Acţiunea comunicării prin folosirea 
cuvintelor într-un mod abuziv delapidează comunicarea prin schimbarea semnificaţiei deja cunoscute a 
unor cuvinte, pentru a ascunde realitatea, manipulând indivizii până la a-i forţa să recepteze împotriva 
voinţei sau intenţilor lor. Cuvintele pot servi pentru transmisia rapidă a informaţilor pentru a crea şi menţine 
contactul educaţional şi social, dar din păcate, cuvintele pot fi folosite pot în acelaşi timp, ca şi mijloace de 
manipulare prin schimbarea sensurilor uzuale ale noţiunilor, dând naştere unor clişee care nu au un înţeles 
precis şi îşi însuşesc dialoguri false.  

Cuvinte cheie: comunicare, limbă de lemn, metalimbaj, limbaj natural, mesaj educaţional 

  

11. Rolurile şi profilul de competenţe ale educatorului de adulţi (în română) 
Cercetător ştiinţific Gabriela Buţă 
Institutul Român de Educaţie a Adulţilor Timişoara 

Rezumat: În ziua de astăzi rolul formatorilor de adulţi s-au schimbat drastic, sarcinile şi responsabilităţile 
lor devenind din ce în ce mai importante în contextul societăţii informaţionale. În legătură cu acest lucru, o 
atenţie specială ar trebui transmisă identificării, anticipării şi definirii competenţelor şi calificărilor pe care 
formatorii de adulţi ar trebui să le aibă pentru a-şi îndeplini multitudinea de roluri în continuă schimbare. 

Cuvinte cheie: societate informaţională, formator de adulţi, roluri, (cadrul de) competenţe şi calificări. 

  

12. Construcţia unei strategi daneze pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi (în engleză) 

Søren Ehlers,  
Universitatea Daneză de Educaţie  

Rezumat: Conceptul de educaţie de-a lungul întregii vieţi a fost introdus de Conferinţa UNESCO de la 
Montreal din 1960, şi toate ţările nordice au dezvoltat strategii pentru educaţia pe parcursul întregii vieţi. 
Conceptul de educaţie este în ţările nordice conectat la construcţia de naţiuni (Telhaug 2004),şi acest 
patrimoniu poate explica câteva dintre dificultăţile legate de implementarea învăţării pe parcursul întregii 
vieţi. O alta explicaţie ar fi cea a relaţiei foarte apropiate dintre educaţia maselor (abordarea colectivă) şi 
economia industrială. Învăţarea pe parcursul întregii vieţi este un element integrat în economia bazată pe 



cunoaştere. Întrebările cheie pentru economie sunt: Care este reimbursarea investiţilor în producţia de 
învăţare formală? Pot să fie atinse competenţele relevante în afara şcolilor? Există soluţii mai ieftine? 
Interesul politic prezent este dirijat de faptul că învăţarea are loc în medii extrapolare instituţilor de educaţie 
şi training. Locul de muncă şi mijloacele sunt instrumente puternice.  

Cuvinte cheie: educaţia de-a lungul întregii vieţi, economie industrială, învăţarea formală.  

 


