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              În pofida tuturor eforturilor făcute până în prezent, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, 
problema cunoaşterii şi sprijinirii copiilor şi tinerilor superior dotaţi continuă să rămână un teren cu 
multe necunoscute, un domeniu în care confruntarea de idei şi ipoteze de lucru, adesea 
contradictorii, continuă să reţină atenţia specialiştilor. Întrebările care revin cu asiduitate sunt de 
genul: este opersoană dotată în general sau numai pentru un anumit tip de activitate; reprezintă sau 
nu coeficientul de inteligenţă un semn cert al supradotării; ce anume constituie dotare superioară şi, 
respectiv, talent la o anumită persoană; cât de relevantă este relaţia dintre supradotare şi creativitate; 
ce raporturi există între dotarea superioară şi precocitate; care sunt strategiile şi metodele 
adecvate/eficiente pentru identificarea şi sprijinirea copiilor superior dotaţi etc.? Răspunsurile 
oferite de specialişti, fie aceştia cercetători sau practicieni, au adesea un caracter discutabil, puţin 
sau deloc convingător. 
1. Idei cu privire la conceptul de supradotare: 

1. Supradotarea poate fi generală, caz în care se suprapune sau chiar se identifică cu 
inteligenţa superioară, şi, respectiv, specifică, manifestată într-un anumit domeniu al vieţii sociale, 
artei, ştiinţei, sportului etc. şi, deci, legată de prezenţa unor aptitudini speciale. 

2. Admiţând că principala caracteristică a supradotării o reprezintă capacitatea intelectuală a 
persoanei, gândirea sa abstractă în primul rând, nu putem face abstracţie de sursa sau suportul său 
neurofiziologic. În acest caz, legătura cea mai frecventă se face cu potenţialul cognitiv al 
individului, adică cu acea însuşire sau proprietate a persoanei care există latent, fără a se manifesta 
momentan în acţiune, dar care în anumite condiţii îşi face simţită prezenţa, asigurând succesul în 
activitate. 

3. O altă caracteristică a supradotării o reprezintă diversitatea de interese, informaţii şi 
preocupări. Toţi autorii care au urmărit pe perioade îndelungate evoluţia copiilor şi tinerilor superior 
dotaţi remarcă multilateralitatea direcţiilor de orientare şi acţiune (Terman, Leites, Kruteţki, Roşca 
ş.a.). 

4. Alte caracteristici observate la persoanele supradotate ar fi: abilitatea de a se concentra 
asupra problemei, sarcinii sau activităţii pentru perioade îndelungate (calitate corelată şi cu interesul 
sau chiar pasiunea pentru obiectul activităţii); abilitatea timpurie pentru lectură, fără a fi stimulaţi 
sau susţinuţi de adulţi în învăţarea cititului; vocabular bogat, cu mult superior faţă de convârstnici; 
însuşirea rapidă a unor priceperi de bază (basic skills) etc. 
2.Implicaţii practice ale supradotării  
2.1.Identificarea copiilor supradotaţi 

Identificarea reprezintă prima şi, fără îndoială, una din componentele structurale de bază ale 
activităţii de gestionare a fenomenului dotării superioare la vârsta copilăriei şi adolescenţei. 
      Identificarea nu este un scop în sine, ci o calepentru înfăptuirea dezideratelor practice legate de 
crearea unor stări motivaţionale propice şi a unui mediu suportiv optimal în vederea valorificării 
superioare a potenţialului specific fiinţelor umane aflate în plin proces de creştere şi 
dezvoltare.Totodată, este unul din mijloacele prin care se înfăptuiesc politicile educaţionalecentrate 
pe astfel de obiective. 
    „Identificarea potenţialelor aptitudinale înalte reprezintă o parte integrantă a procesului complex 
de asistenţă instructiv-educaţională şi socială a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor capabili de 
performanţă”. 



      Scopul urmărit în acţiunea de identificare este de a reliefa în cadrul grupurilor şcolare, pe bază 
de criterii ştiinţifice, categoria/categoriile de elevi care în limbaj uzual sunt etichetaţi ca superior 
dotaţi, talentaţi, creativi, excepţionali, performanţi, supradotaţi, isteţi etc. În practica curentă, 
identificarea copiilor capabili de performanţe superioare fie că nu se urmăreşte ca obiectiv instructiv 
semnificativ, fie că se realizează cvasi-empiric, pe bază de observare spontană, de analiză a notelor 
şcolare sau a rezultatelor obţinute la diverse concursuri. 
         Identificarea, la fel ca acţiunea înrudită denumită evaluare, se poate face atât prin recurgerea la 
metode cantitative, cât şi calitative. Deşi nu există delimitări precise între aceste două grupe, se 
consideră a fi cantitative acele metode, procedee şi instrumente de lucru cu ajutorul cărora se obţin 
date care relevă o relaţie funcţională între un ansamblu de simboluri (cifre, litere, expresii) şi un set 
de caracteristici/proprietăţi pe care persoana, grupul sau fenomenul investigat le posedă. Este aşa-
numita operaţie de măsurare, urmată de emiterea unor aprecieri sau judecăţi pe baza recurgerii la 
seturi de criterii sau scări de valori. Metodele calitative prezintă câteva limitări în privinţa 
obiectivităţii datelor, a repetabilităţii investigaţiilor, a relevării raportului cauză-efect etc., dar 
prezintă şi avantaje incontestabile, cum sunt: reliefarea naturii plurale şi fluide a realităţii, abordarea 
constructivistă şi interpretativă, luarea în considerare a contextului, reflexivitatea, abordări diverse şi 
creative ş.a. Eficienţa ambelor categorii de metode rămâne dependentă atât de calităţile intrinseci ale 
instrumentelor de lucru utilizate, cât şi de competenţa examinatorului. 
Concluzii asupra identificării: 
a) Acţiunea de identificare reprezintă una din componentele de bază ale activităţii de gestionare a 
fenomenului supradotării la şcolari. 
b) Premisele care susţin o asemenea acţiune se referă la necesitatea operării unor delimitări 
conceptuale (supradotare generală şi specială), a adoptării unui sau unor modele teoretice şi a luării 
în considerare a particularităţilor de vârstă şi individuale ale subiecţilor. 
  c) Ca strategii posibile de urmat se pot menţiona: investigarea întregii populaţii şcolare de către 
persoane competente, coroborarea mai multor categorii de date referitoare la subiecţii cuprinşi în 
cercetare, selecţia primară a grupelor de supradotaţi şi aprofundarea cunoaşterii subiecţilor prin 
examinări individuale şi/sau programe de dezvoltare. 
 d) Fiind o acţiune complexă, cu profunde implicaţii etice şi morale, identificarea presupune 
implicarea unui grup larg de realizatori: specialiştipsihologi şi psihopedagogi, asistenţi sociali, 
învăţători şi profesori, părinţi şi alte persoane competente. 
  e) Eficienţa identificării, credibilitatea şi valoarea rezultatelor obţinute rămân în mare măsură 
dependente de calitatea şi validitatea metodelor de cunoaştereadoptate. Orientările actuale converg 
spre ideea recurgerii la o gamă largă de metode, procedee şi instrumente de lucru, atât cantitative cât 
şi calitative, fără a pierde din vedere necesitatea unui raport optim între ceea ce se face şi ceea ce se 
obţine, între efort şi rezultat. 
           În ţara noastră, preocupările  în acest sens au fost mai mult de ordin teoretic şi ele îşi găsesc 
expresia în lucrările elaborate de Fl. Ştefănescu-Goangă, L. Rusu, Al. Roşca, T. Bogdan ş.a. Astăzi, 
după cât se pare, de o răspândire mai largă printre specialişti se bucură orientarea conform căreia 
instruirea şi educarea copiilor superior dotaţi şi talentaţi au şanse sporite de realizare în cadrele 
obişnuite ale şcolii de masă, cu condiţia elaborării şi aplicării unor programe speciale, suplimentare, 
care să le ofere posibilitatea de a se dezvolta în ritm propriu şi în direcţii preferate. Pe această cale se 
asigură şi condiţiile necesare pentru înfăptuirea dreptului individual la „unicitate şi specificitate”.  
Forma obişnuită, frecventă de sprijinire a copiilor superior dotaţi şi talentaţi o reprezintă conlucrarea 
directă, informală dintre „magister” şi discipoli săi . Sunt numeroşi dascălii care, sesizând „harul” 
unor elevi, caută să-i antreneze în activităţi suplimentare, corespunzătoare dotării, voinţei şi 
preocupărilor lor „de suflet”. În cadrul programului obişnuit de lucru, dar mai ales al activităţilor din 



afara clasei, al cercurilor ştiinţifice, artistice etc., aceştia sunt îndemnaţi, sprijiniţi, îndrumaţi pentru 
a da curs liber dotării lor naturale, pentru a-şi dezvolta potenţialul de care dispun la un moment dat.  
2.2. Programele de accelerare  
        Soluţiile propuse pentru tratarea copiilor superior dotaţi şi talentaţi variază de la o ţară la alta 
sau  chiar de la o localitate la alta. Dintre acestea menţionăm: şcoli şi clase speciale, grupe de dotaţi 
în cadrul claselor obişnuite, activităţi şcolare suplimentare, programe suplimentare etc.  
        Proiectele şi programele pentru supradotaţi variază în funcţie de scopul şi obiectivele urmărite, 
dar şi de concepţia şi experienţa autorilor lor. Mai frecvent întâlnite şi mai bine cunoscute sunt cele 
denumite „de accelerare a pregătirii”, „de îmbogăţire a cunoştinţelor” şi „de dezvoltare a 
creativităţii” . 
       La baza elaborării şi implementării programelor de accelerare se află idea posibilităţii 
dezvoltării plenare şi armonioase a personalităţii prin asigurarea unui ritm de lucru convenabil 
pentru fiecare subiect (copil sau tânăr), ritm care să-i stimuleze disponibilităţile actuale, fără a le 
suprasolicita. Cu alte cuvinte, problema care se pune, şi a cărei soluţia se caută în cadrele obişnuite 
ale şcolii, este de a oferi elevului superior dotat sau talentat posibilitatea de a parcurge etapele 
instruirii nu atât prin „alinierea” la programele şcolare standard, cât prin asimilarea acestora pe baza 
grilei proprii de înţelegere. Scopul urmează a fi atins în principal pe seama 
modului judicios de organizare a activităţii, fără nici un efort psihic suplimentar. Desigur, o 
asemenea armonizare între „ceea ce se cere” şi „ceea ce poate şi cât poate” elevul are şanse reale de 
înfăptuire doar în condiţiile respectării cerinţelor didactice şi psihopedagogice referitoare la 
învăţarea optimă, deplină (mastery learning ) 
      Accelerarea studiilor nu reprezintă o noutate în practica şcolară. Sub o formă sau alta şi în 
proporţii variabile, ea este prezentă în majoritatea sistemelor instructive moderne. Cu toate acestea, 
problema continuă să rămână departe de o soluţie acceptabilă. Programele existente au un caracter 
general, sunt concepute pentru grupuri şi situaţii tipice şi mai puţin pentru cazuri restrânse sau 
individuale. Or, fiecare copil superior dotat sau talentat este un „caz”, el trebuie sprijinit cu un 
program specific, individualizat, adecvat năzuinţelor şi posibilităţilor sale actuale şi\ virtuale. Pentru 
a da curs unui asemenea deziderat e nevoie, în primul rând, de opregătire corespunzătoare a 
educatorilor, de familiarizare a acestora cu aspectele majore ale învăţării optime. Accelerarea nu 
înseamnă o pregătire superioară, aprofundată faţa de standardele acceptate, pentru o anumită etapă 
de şcolarizare, ci doar o „escaladare” a lor într-un ritm propriu, mai lent sau mai alert, în condiţii 
normale de efort şi eficienţă. Elevul dotat nu dobândeşte o cultură superioară faţă de cel obişnuit, ci 
doar un avans în timp, el putând accede mai devreme la o pregătire de specialitate, ceea ce este atât 
în interesul lui, cât şi al societăţii. 
       Dintre programele de instruire accelerată amintim pe cel elaborat de S. C. Stanley, de la 
Universitatea Johns Hopkins, U.S.A., cu elevi de 12–13 ani, pe o durată de cinci ani, cu titlul Study 
of mathematically precocius youth (SMPY). Rezultatele obţinute au fost – după aprecierea autorului 
– cât se poate de bune; programul i-a ajutat pe numeroşi tineri excepţionali să treacă cu mult dincolo 
de ceea ce ar fi putut face fără instruirea accelerată la care au fost supuşi. 
        Există şi unele riscuri legate de promovarea accelerată: lacune în conţinutul învăţării (mai ales 
în cazul disciplinelor „neinteresante”), neadaptarea socială şi emoţională ca urmare a schimbării 
colectivului (clasei) de elevi, deficienţe caracteristice provocate de o imagine despre sine deformată 
ş.a. 
       Dintre modalităţile uzuale de accelerare se pot menţiona : admiterea înainte de vârsta obişnuită 
în prima clasă elementară, parcurgerea a două clase într-un singur an şcolar, absolvirea unui ciclu 
şcolar într-un interval redus de timp, parcurgerea unor programe şi module de învăţare în ordinea 
preferinţelor, admiterea devansată în învăţământul secundar şi universitar, progres continuu şi 
evaluări periodice pentru atestare etc.  



     Admiterea în clasa I, cu 1–2 ani mai devreme decât vârsta oficială de începere a şcolarizării, se 
justifică doar în cazul copiilor bine dezvoltaţi din punct de vedere fizic şi psihosocial, a celor care 
demonstrează o precocitate reală în privinţa capacitătilor lor intelectuale, emoţionale şi 
motivaţionale. În nici un caz, decizia de devansare a şcolarizării pentru copiii superior dotaţi nu se 
va limita la stabilirea coeficientului de inteligenţă şi a bagajului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 
dobândite de subiect. E nevoie de cunoaşterea multor altor factori de ordin intelectual, emoţional şi 
motivaţional, inclusiv a condiţiilor de mediu sociocultural 
şi educaţional cu impact major asupra precocităţii. 
        Condensarea anilor de instruire sau „saltul” peste o clasă se justifică în cazul studii şi care se 
află în etapele mijloci ale unui ciclu şcolar (clasele II–III sau clasele VI–VII), când problemele de 
adaptare şi integrare şcolară se rezolvă cu relativă uşurinţă. 
         Alte modalităţi de accelerare a studiilor ar fi: frecventarea simultană a altor şcoli, clase sau 
cursuri speciale (mai ales pentru elevii din clasele superioare ale învăţământului preuniversitar), 
înscrierea la niveluri avansate de studiu (de exemplu, înscrierea şi participarea elevilor de liceu la 
unele cursuri sau seminarii universitare), frecventarea unor cursuri şi cercuri speciale pentru 
persoanele cu aptitudini şi interese specifice (de exemplu, pentru arte plastice, fizică, literatură etc.). 
2.3.Programele de îmbogăţire  
        Programele de îmbogăţire oferă elevilor superior dotaţi şi talentaţi posibilitatea de a aprofunda, 
de a obţine informaţii suplimentare şi de a-şi forma deprinderi şi priceperi temeinice în domenii şi 
direcţii de acţiune preferate. Pentru a realiza astfel de deziderate, profesorul fie că oferă elevilor 
superior dotaţi informaţii mai ample, mai aprofundate despre temele şi problemele prevăzute în 
programa disciplinei predate, fie că le sugerează teme şi experimente noi, suplimentare. 
         O altă cale de îmbogăţire a cunoştinţelor o reprezintă activităţile extraşcolare. În funcţie de 
gradul şi tipul de dotare, precum şi în raport cu interesele personale, elevii sunt sprijiniţi material şi 
moral în vederea frecventării cluburilor şi cercurilor ştiinţifice, participării la excursii documentare, 
campusuri de vacanţă, concursuri locale sau naţionale etc. Totodată, ei sunt îndrumaţi spre studio 
individual, activităţi de cercetare-investigare, documentare, cursuri facultative etc. 
         Problema care se pune în cazul folosirii programelor de îmbogăţire se referă la asigurarea 
echilibrului normal între solicitări şi posibilităţi, la prevenirea supraîncărcării şi surmenajului. 
Evident, soluţiile dobândesc de fiecare dată un caracter individual. Elevul trebuie ajutat să înţeleagă 
semnificaţia legii optimumului motivaţional, să „intuiască” de fiecare dată punctul sau zona până la 
care efortul şi performanţele sale se susţin reciproc. Cu alte cuvinte, asistenţa psihopedagogică a 
copiilor superior dotaţi şi talentaţi va însemna îndemn, sprijin şi încurajare, dar şi reţinere, limitare 
şi ponderare în activităţile de învăţare şcolară şi extraşcolară. 
         Programul MEPS (Model de îmbogăţire psihopedagogică şi socială), de exemplu, propus şi 
aplicat de Alonso şi Benito, cuprinde două elemente de bază: 

 unul organizatoric, care presupune planificarea, consilierea fiecărui elev, dezvoltarea 
intereselor şi precizarea metodologiei şi a modalităţilor de evaluare a 

 programelor, şi altul, implementaţional, care vizează dezvoltarea abilităţilor socialeşi 
raţionale, domeniul afectiv, dezvoltarea creativităţii şi abilităţii de studiuindependent, analiza 
modului de procesare a informaţiei ş.a. 

 În cadrul MEPS serealizează diverse programe, unele pentru profesori şi altele pentru elevi. Din 
ultima categorie se menţionează : programe individuale şi de grup, aplicate în afara programului 
şcolar, programe pe timpul verii, programe pentru părinţi şi programe privind schimburi de 
experienţă şi întâlnirile internaţionale multilaterale. 
  



3. Educarea creativităţii copiilor supradotaţi        
     S-a discutat mult în ultimele decenii despre creaţie, creativitate şi comportament creativ. 

Sunt tot mai mulţi elevi şi tineri care în contextul obişnuit al şcolii sau cu ocazia participării la 
manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, etc. demonstrează calităţi inventive deosebite: găsesc 
soluţii inedite la problemele mai mult sau mai puţin dificile, concep şi realizează modele, schiţe, 
obiecte, lucrări artistice şi literare cu caracter de noutate relativă sau absolută, imaginează întâmplări 
extraordinare, elaborează scenarii şi „intuiesc” evenimente adesea greu de anticipat. Toate acestea 
sunt, fără îndoială, rezultate ale amplificării dimensiunii creative a personalitătii, fenomen la care 
educaţia a contribuit din plin. 
      Ocupându-se de problemele dezvoltării personalităţii elevilor şi tinerilor, de formarea 
atitudinilor şi aptitudinilor creative, pedagogia actuală aşează la temelia acestora gândirea 
productivă, imaginaţia creatoare şi motivaţia intrinsecă. Ca surse şi mijloace adecvate se folosesc: 
jocul (mama imaginaţiei – cum îl numea Vâgotski), muzica, desenul, manifestările artistice de 
amatori, activităţile şcolare, sportive, sociale etc. 
       Principalii factori implicaţi în educarea creativităţii sunt profesorii, familia, instituţiile socio-
culturale şi mijloacele mass-media. Majoritatea programelor pentru stimularea potenţialului creativ 
vizează un domeniu sau altul al activităţii sociale: rezolvarea de probleme, inovaţii şi invenţii 
tehnice, creaţiile artistice, managementul economic ş.a. 
       Referindu-se la calităţile comune ale performerilor, V. Belous notează că acestea pot fi 
împărţite în două mari categorii:  

 calităţi naturale (înnăscute): inteligenţa,creativitatea şi memoria, 
 calităţi dobândite, prin instruire şi educaţie: calităţi moral-volitive, tenacitatea, nivelul înalt 

de aspiraţie, sensibilitatea la nou, flexibilitatea, frecvenţa, motivaţia, imaginaţia ş.a.  
             Stimularea, dezinhibarea, creşterea şi manifestarea potenţialului creativ – ca obiective 
instructiv educative – pot fi înfăptuite cu succes în cadrul şi prin intermediul grupurilor creative de 
formare. Alcătuite din 6–12 persoane, organizate după principii şi norme specifice, acestea îşi 
propun ca obiective: 

 stimularea, dezvoltarea şi manifestarea potenţialului creativ al participanţilor; 
  cultivarea motivaţiei pentru creaţie în general şi stimularea motivaţiei pentru realizarea de 

sine prin creaţie, în special; 
   stimularea şi dezvoltarea capacităţii empatice, manifestarea comportamentului empatic; 
   însuşirea de către toţi membrii grupului a tehnicilor şi metodelor de creativitate şi formarea 

capacităţii de utilizare şi transfer a acestora în cât mai multe domenii;  
  identificarea blocajelor subiective ale creativităţii la nivel individual şi reducerea lor; 
   formarea şi exersarea membrilor ca lideri de grup creativ.  

 Antrenamentul creativ este proiectatca o înlănţuire dinamică de strategii, tehnici şi metode de 
creativitate/ inventivitate . Comunicarea în cadrul grupului creativ de formare este: nonagresivă şi 
nonviolentă, incitantă, nonevaluativă, empatică şi de suport. 
   În concluzie : asistenţa psihopedagogică a copiilor şi tinerilor superior dotaţi şi talentaţi nu este un 
moft şi nici un act de bravură sau de caritate, ci o necesitate socială, un imperativ al momentului, 
impus de competiţia pentru stimularea, crearea şi valorificarea competenţelor umane la nivel 
naţional şi internaţional. 
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