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Consiliul Mondial pentru Copii Supradotaţi şi Talentaţi (WGCTC) 

 

Dragi membri ai WCGTC, 

 Cât de bucuroasă sunt să vă împărtăşesc "Principii globale referitoare la pregătirea 

profesională pentru educaţia celor supradotaţi". Acest document poate oferi ghidaj atunci când 

entităţile locale, regionale, provinciale sau naţionale iau în considerare decizii cu privire la 

educaţie. Cele zece principii din acest document pot ajuta la dezvoltarea programelor de 

formare profesională în educaţia celor supradotaţi, aşa cum arată şi numele documentului. 

Aceste principii pot oferi ghidaj educatorilor, celor care fac politici publice şi specialiştilor în 

formarea profesională, precum şi celor care iau decizii cu privire la programele de formare a 

cadrelor didactice în diferite localităţi şi ţări de pe glob. 

 Principiile globale referitoare la pregătirea profesională pentru educaţia celor 

supradotaţi au fost realizate în colaborare de către un comitet alcătuit din cadre didactice 

universitare și practicieni, selectaţi dintre aplicanţii care erau membri ai WCGTC. Fiecare 

mebru al comitetului a oferit insight şi idei din perspectiva sa. Bineînţeles că a fost important 

să existe o reprezentare largă pentru a produce un document care să fie valoros în a oferi 

ghidaj pentru cei care iau decizii în variate contexte peste tot în lume. 

 Îi mulţumesc Dnei Dr. Norma Hafenstein pentru felul în care a condus această 

iniţiativă a WCGTC. Munca sa pe parcursul acestui proces de doi ani a fost sprijinită de Joi 

Lin şi Kayla Steffins. Un mare mulţumesc merge şi către fiecare mebru al comitetului care s-a 

oferit voluntar în munca de dezvoltare a principiilor. Mulţumiri merg şi către membri echipei 

care a scris documentul final - Dr. Rosemary Cathcart, Dr. Shelagh Gallagher, Dr. Norma 

Hafenstein, Dr. Michelle Ronksley-Pavia, Dr. Bruce Shore şi Dr. Margaret Sutherland. 

 Vă rugăm să împărtăşiţi acest document cu educatorii, cu aceia care fac politici 

publice, cu aceia care oferă formare profesională şi cu liderii programelor de formare a 

cadrelor didactice care sunt interesaţi în pregătirea cadrelor didactice de orice nivel pentru a 

educa în mod corespunzător copiii supradotaţi şi talentaţi de pe întregul glob. Lumea noastră 

va fi un loc mai bun pe măsură ce dezvoltăm talentele şi potenţialul copiilor şi tinerilor la cel 

mai înalt nivel. 

 

Julia Link Roberts, EdD 

Preşedinte al WCGTC (2017-2021) 

Mahurin Profesor în Studii ale Supradotării 

Universitatea Western Kentucky 



Introducere 

 

Ultimul deceniu ne-a oferit semnale clare cu privire la nevoia ca minţile cele mai capabile ale 

omenirii să fie bine educate. Pandemia globală, încălzirea planetei şi schimbările demografice 

sunt probleme complexe fără precedent care necesită insight, expertiză, creativitate şi 

colaborare trans-disciplinară. Chiar şi în absenţa crizelor majore, progresul societăţii este 

alimentat de inovaţia şi insight-ul celor mai talentaţi cetăţeni. Cu toţii avem de beneficiat pe 

măsură ce curiozitatea şi viziunea lor duc la progresul ştiinţei, artei şi culturii. 

Deşi ne bazăm cu toţii pe contribuţiile adulţilor supradotaţi şi talentaţi, educatorii din 

toată lumea primesc informaţii puţine despre cum să educe copiii supradotaţi şi 

talentaţi. Principiile globale referitoare la pregătirea profesională pentru educaţia celor 

supradotaţi ale Consiliului Mondial pentru Copii Supradotaţi şi Talentaţi sunt menite să 

ajute la remedierea acestei lipse majore în pregătirea educatorilor, prin oferirea de 

ghidaj pentru politicile şi practica referitoare la pregătirea profesională în domeniul 

educaţiei celor supradotaţi.  

Unii dintre noi am putea pune sub semnul întrebării nevoia cadrelor didactice de a primi 

pregătire specifică cu privire la elevii supradotați, presupunând faptul că aceşti copii se vor 

descurca şi singuri. Totuşi, aceasta este o concepţie greşită, una pe care o au multe cadre 

didactice despre elevii supradotaţi în absenţa pregătirii profesionale (Alencar et al., 2022). De 

fapt, zeci de studii dovedesc faptul că elevii supradotaţi au nevoi de învăţare unice. Pe lângă 

nevoia lor de a primi conținuturi avansate, ei sunt mult mai înclinaţi să caute informaţii, să 

creeze idei noi şi să se angreneze în gândire sofisticată (S. Gallagher, 2013; Sak, 2004). Fără o 

instruire suficient de provocatoare, elevii supradotaţi pot să devină dezamăgiţi şi dezangajaţi 

faţă de educaţia fomală (Kanevsky & Keighley, 2003; Preckel et al., 2010). Cercetările arată 

de asemenea că, în absenţa pregătirii profesionale, educatorii nu posedă cunoştinţele necesare 

pentru a identifica cu acurateţe copiii supradotaţi cu scopul accelerării sau introducerii lor în 

programe specializate pentru cei supradotaţi. De asemenea, educatorii nu învaţă cum să 

utilizeze strategii de diferenţiere care să crească profunzimea şi complexitatea instruirii 

realizate (Van Tassel-Baska et al., 2021). 

Cea mai mare pierdere are loc la elevii supradotaţi ale căror abilităţi avansate sunt mascate de 

sărăcie, dizabilitate sau prejudecăţi culturale. Cu toate că ei pot ajunge la şcoală dornici să 

înveţe, adesea aceşti elevi nu sunt băgaţi în seamă şi sunt educaţi sub nivelul lor, ceea ce 

reprezintă o risipă tragică de capital personal şi uman. Identificarea timpurie a acestor elevi şi 



împlinirea dorinţei lor de a învăţa sprijină justiţia socială, pe de o parte, şi contribuie la 

economii sănătoase, pe de altă parte. 

La nivelul cel mai de bază, oferirea pregătirii universale în educaţia celor supradotaţi pentru 

educatori ajută la împlinirea dreptului fiecărui copil de a învăţa ceva nou în fiecare zi. Uneori, 

nevoile unui copil supradotat pot fi împlinite într-o clasă normală, de către un cadru didactic 

care ştie cum să adauge provocări prin diferenţierea curriculum-ului şi a instruirii. Într-adevăr, 

toţi copiii beneficiază atunci când cadrele didactice beneficiază de pregătire în învăţarea de 

nivel înalt. Alţi elevi supradotaţi au nevoie de intervenţii mai intensive sub forma accelerării 

sau a programelor specializate (Assouline et al., 2014). Educatorii care depun aceste eforturi 

au nevoie de pregătire mai intensă şi mai avansată. Nevoia de pregătire profesională în 

educaţia celor supradotaţi nu e limitată la educatori. De exemplu, consilierii, psihologii şcolari 

şi alt personal de sprijin trebuie să ştie cum să ofere elevilor supradotaţi şi talentaţi sprijin în 

planificarea carierei sau în sfera socio-emoţională, iar administratorii de şcoli trebuie să 

înţeleagă cum să monitorizeze eficienţa programelor.  

Principiile care urmează scot în evidenţă infrastructura pentru pregătirea tuturor educatorilor 

pentru a sprijini copiii supradotaţi în clase pe tot globul, indiferent de contextul educaţional. 

Suntem încântaţi să colaborăm cu colegi din educaţie de peste tot din lume pentru a 

implementa aceste principii şi a ne asigura că toţi elevii au parte de educaţia pe care o merită. 

  



PRINCIPII GLOBALE REFERITOARE LA PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

PENTRU EDUCAȚIA CELOR SUPRADOTAȚI 

 

1. Conținut diferenţiat. Programele comprehensive de pregătire profesională recunosc 

faptul că toți educatorii lucrează cu elevi supradotați, prin urmare toți au nevoie de un 

anumit nivel de  pregătire profesională care să le permită să ofere suport adecvat în 

educația și dezvoltarea copiilor supradotați, deși cantitatea și tipul de conținut poate varia 

în funcție de rolul educatorului. 

2. Fundamentat științific. Un program calitativ de pregătire profesională se bazează pe cele 

mai bune practici şi studii, incluzând modurile în care elevii supradotați se disting de alți 

elevi ca premisă de bază pentru implementarea unor practici educaționale diferențiate. 

3. Holistic. Pregătirea profesională în domeniul educației celor supradotaţi ar trebui să aibă 

în vedere copilul ca întreg, incluzând nevoile sale academice, sociale și emoționale. 

4. Cu un spectru larg. Un program minuţios de pregătire profesională include informații 

despre diferite niveluri ale supradotării, diferite forme de supradotare, metode diferite de 

identificare, modele diferite de programe și opțiuni pentru modificarea curriculei și a 

instrucției. 

5. Echitabil. Programele de pregătire profesională în educația celor supradotaţi ar trebui să 

vizeze nevoile elevilor care aparțin unor grupuri diferite din punct de vedere rasial, 

cultural şi etnic, al genului, al orientării sexuale şi al statutului socio-economic. Recrutarea 

și menținerea educatorilor cu background-uri reprezentative diverse ar trebui să fie o 

prioritate. 

6. Exhaustiv. Mare  parte a personalului dintr-o şcoală joacă un rol important în viețile 

copiilor supradotați, fie direct, fie indirect. Astfel,  un plan gândit pentru pregătirea 

profesională în domeniul educației celor supradotaţi trebuie să includă resurse pentru 

educarea administratorilor, consilierilor, psihologilor, asistenților-pedagogi și a altor 

categorii din şcoală, cu privire la nevoile elevilor supradotați. 

7. Integral. Pregătirea profesională ar trebui să prezinte educația celor supradotaţi în 

contextul întregului program şcolar, punând accent pe ideea că elevii supradotați sunt 

responsabilitatea întregii comunități școlare, nu doar a educatorilor cu responsabilități 

specifice legate de dezvoltarea lor. 

8. Continuu. Un plan de pregătire profesională pentru educația celor supradotaţi ar trebui să 

ofere oportunități continue pentru rafinarea și îmbogățirea cunoștințelor existente și a 



competențelor  prin programe de formare la locul de muncă și prin alte experiențe de 

învățare specializate de-a lungul carierei. 

9. Sustenabil. Pregătirea profesională din domeniul educaţiei celor supradotaţi ar trebui să 

fie încorporată în politica educațională a statului, a regiunii, a provinciei și/sau a țării. 

Programele ar trebui să fie monitorizate regulat, împreună cu implementarea unor sisteme 

de evaluare ale acestora. De asemenea, este încurajată colaborarea între toate părţile 

implicate - cei care fac politicile, autoritățile școlare, membri ai comunității, cei din 

învăţământul superior și alte părți. 

10. Încurajator. Pregătirea profesională pentru educația celor supradotaţi ar trebui să 

pregătească educatorii pentru a fi promotori eficienți ai elevilor supradotați și ai serviciilor 

de care aceștia au nevoie. 

 

 

 

Principii Globale 

Principiul Global 1:  

Conținut diferenţiat. 

 Programele comprehensive de pregătire profesională recunosc faptul că toți 

educatorii lucrează cu elevi supradotați, prin urmare toți au nevoie de un anumit nivel de  

pregătire profesională care să le permită să ofere suport adecvat în educația și 

dezvoltarea copiilor supradotați, deși cantitatea și tipul de conținut poate varia în funcție 

de rolul educatorului.  

 Fiecare educator lucrează cu elevi care excelează și care au potențialul de a învăța mai 

repede și mai în adâncime decât ceilalți copii de vârsta lor. Din acest motiv, fiecare 

profesor are nevoie de o pregătire profesională de bază în munca cu elevii talentați și 

supradotați. Totuși, un profesor oarecare de la clasă, care lucrează cu un spectru larg de 

elevi, poate să nu aibă nevoie de o bază de cunoștințe la fel de cuprinzătoare și avansată ca 

un profesor care lucrează cu o clasă întreagă de elevi supradotați (Aulls & Ibrahim, 2012; 

Roberts & Inman, 2015; Tomlinson, et al., 2008). Contextul în care au loc predarea și 

învățarea are de asemenea o influență asupra competențelor și cunoștințelor care devin 

relevante pentru un anumit profesor. De exemplu, putem considera contrastul dintre 

clasele multinivelare – mari, slab utilate – și clasele/școlile moderne, bine aprovizionate și 

utilate (Clark & Shore, 2004). Creatorii de programe de pregătire profesională ar trebui să 



aibă în vedere pregătirea unui conținut în straturi de profunzime și complexitate diferită, 

care să poată fi predat în contexte diferite. De exemplu: 

§ Programe scurte care oferă o specializare de bază, oferite de inspectoratele școlare, 

Ministerul Educației, colegii, universități – fie online, față în față sau prin 

corespondență. 

§ Cursuri de pregătire profesională continuă, relevante pentru interacțiunea cu elevi 

supradotați, pentru acei educatori care și-au finalizat programele inițiale de 

pregătire. 

§ Pregătire profesională part-time sau full-time, de obicei în cadrul unor/în 

colaborare cu instituții de învățământ superior, cu includerea unor conținuturi 

despre subiecte referitoare la educația celor supradotați sau despre alte domenii (de 

ex., consiliere, psihologie, educație specială sau incluzivă), sau specializată 

specific pe educația celor supradotaţi. 

Cantitatea și conținutul pregătirii profesionale de care au nevoie educatorii în vederea 

satisfacerii nevoilor elevilor supradotați cu care lucrează vor fi diferite în fiecare dintre 

contextele enumerate mai sus și vor trebui adaptate în funcție de specificul local (Gubbins & 

Hayden, 2020). Monitorizarea programelor și cercetarea privind eficiența lor ar trebui să 

însoțească implementarea oricărui plan de pregătire profesională (Johnsen & Clarenbach, 

2019; Parker, 1996; Shore et al., 1991).  

 

 

MODEL-CADRU PENTRU UN PLAN DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

DIFERENŢIAT 

Nivel 1: Exemplu de conținut pentru toți profesorii, inclusiv profesori de la clase 

normale, educatori centrați pe educație timpurie, profesori de artă sau alte specializări, 

coordonatori de educație specială și consilieri școlari din contexte școlare extinse: 

§ Conștientizarea ideii că dezvoltarea copilului are loc într-un ritm diferit pentru 

fiecare copil, iar curricula nu definește o limită superioară pentru achizițiile care 

trebuie să apară la o anumită vârstă sau stadiu de dezvoltare. Elevii supradotați, 

care de obicei nu sunt stimulați de curricula obișnuită chiar și atunci când 

excelează, au nevoie de ajustări ale experiențelor lor şcolare, pentru a ne asigura că 

învață ceva nou în fiecare zi. 

§ Caracteristicile care îl califică pe un elev pentru a beneficia de educație 

specializată pentru supradotaţi, inclusiv cum se manifestă supradotarea în diferite 



populații, ce ar putea masca manifestarea supradotării, precum și ce tip de 

susținere socio-emoțională e necesar. 

§ Practicile de bază din clasă şi din şcoală care ar putea ajuta elevii supradotați, de 

exemplu: gruparea în clustere, interogaţia de nivel înalt, oferirea de materiale 

școlare și teme peste nivel, precum și utilizarea tehnologiei ca pe un mecanism de 

diferențiere. 

§ Condițiile în care se recomandă accelerarea de diferite forme. 

 

Nivel 2: Exemplu de conținut pentru profesorii implicați în programe de îmbogățire, în 

programe de excelenţă, Bacalaureat Internațional sau alte tipuri de certificate avansate, 

directori de şcoli. Pe lângă informațiile de la Nivel 1, se adaugă: 

§ Identificarea de elemente din curricula comună care sunt atractive și importante 

pentru elevii extrem de abili în învățare, precum și menționarea modalității prin 

care creezi un astfel de curriculum. Metode de instrucție care să însoțească 

curricula avansată. 

§ Când și cum să apelezi la specialiști în domeniu care să ofere ajutor în planificarea 

curriculei sau care să aibă un rol de mentor pentru un elev interesat de un subiect 

care merge dincolo de informația oferită în curricula școlară. 

§ Nevoile socio-emoționale și de consiliere ale elevilor avansați. 

§ Strategiile eficiente atunci când se abordează subiectul educației celor supradotaţi 

cu alte persoane, inclusiv părinți, conducerea școlii, autorități educaționale locale. 

 

Nivel 3: Exemplu de conținut pentru profesori care lucrează în mod exclusiv cu elevi 

supradotați, inclusiv coordonatori de programe, specialiști cu normă întreagă în programe de 

îmbogățire academică care lucrează la mai multe niveluri de învăţământ sau şcoli, în clase sau 

școli specializate. Pe lângă informațiile de la Nivelul 1 și 2, se adaugă: 

§ Studiul detaliat al literaturii de specialitate (teoretică și practică) din domeniul 

supradotării, talentului, creativității, inclusiv cum sunt definite aceste concepte în 

contexte culturale diferite. 

§ Modele de programe specifice educației celor supradotaţi, precum și metode de 

evaluare a programelor. 

§ Implicațiile educaționale ale dezvoltării avansate şi metode de alterare a ritmului, 

profunzimii și/sau complexității curriculei și a instrucției pentru învățare avansată, 



incluzând informații despre învățarea auto-reglată și despre modul în care experții 

lucrează în mod creativ. 

§ Cunoștințe specializate și strategii menite să susțină nevoile socio-emoționale şi 

intensitatea elevilor supradotați. 

§ Cum să realizezi cercetare în acţiune și cum să evaluezi eficiența practicilor locale. 

§ Conținut avansat relativ la ciclul școlar la care se predă. 

 

Principiul Global 2:  

Fundamentat științific. 

Un program calitativ de pregătire profesională se bazează pe cele mai bune practici 

şi studii, incluzând modurile în care elevii supradotați se disting de alți elevi ca premisă de 

bază pentru implementarea unor practici educaționale diferențiate. 

 Practica profesională fundamentată științific este standardul de aur în fiecare domeniu 

educațional. În ceea ce privește domeniul educației celor supradotaţi, un program de pregătire 

profesională susținut științific se bazează atât pe (a) studii științifice despre caracteristicile 

elevilor supradotați și talentați și cele mai bune practici în domeniu, cât și pe (b) cercetare 

științifică privind cele mai bune practici în pregătirea profesională. Există multe metode 

didactice folosite în educația persoanelor supradotate care s-au dovedit a fi eficiente, astfel că 

ar trebui introduse în procesul de pregătire profesională a profesorilor care vor lucra apoi cu 

elevi supradotați (Little, 2017; Miller, 2009; Peters & Jolly, 2018). 

 Un număr mai mic de studii investighează când și cum trebuie să instruim profesorii 

cu privire la dispoziţiile şi abilităţile esențiale pentru educația celor supradotaţi (Reid & 

Horvathova, 2016). Marea majoritate a standardelor și practicilor recomandate în formarea 

cadrelor didactice care vor activa în  domeniul supradotării derivă din consideraţiile unor 

paneluri de experți. Acest lucru oferă o motivaţie, mai degrabă decât dovezi științifice, însă 

reprezintă un început bun. Baza actuală de informații științifice susţine următoarele observații: 

§ În antologii ale cercetării științifice din domeniul supradotării, talentului și a 

creativității, niciuna nu conține mai mult de un capitol despre cercetarea privind 

pregătirea profesorilor (ex., Plucker & Callahann, 2020; Robinson et al., 2006). 

§ Câteva studii individuale oferă pași importanți pentru identificarea competențelor (de 

ex., van Gerven, 2021), experienței, credințelor sau caracteristicilor care potențează 

educarea elevilor supradotați. 

§ Un studiu a observat schimbările în practicile de la clasă și le-a comparat cu ce au 

raportat elevii despre experiențele lor din clasă. Cea mai semnificativă schimbare în 



predare a fost accentul mai mare pus pe activitățile conduse de elevi (Hansen & 

Feldhusen, 1994). Rezultatele unui alt studiu au sugerat că deși toate tipurile de 

pregătire profesională aduc un beneficiu, pregătirea universitară a avut impactul cel 

mai semnificativ asupra practicii profesionale (Westberg & Daost, 2003). 

§ Câteva studii științifice raportează rezultate despre schimbări atitudinale (Plunkett & 

Kronborg, 2011; Vreijs et al., 2017), îmbunătățiri în practicile de identificare 

echitabile (Gallagher & Gallagher, 2013; Riley & colab., 2017) și planificarea pentru 

condensarea curriculei (Reis & Westberg, 1994). 

Abordarea fundamentată științific în pregătirea profesorilor care activează în educația  

celor supradotaţi este realizabilă, însă e nevoie de mai mult suport științific. O cale 

productivă pentru a facilita o creștere solidă a bazei de studii științifice despre formarea 

profesională în domeniul educației celor supradotaţi ar putea fi centrarea pe acumularea 

unei arhive solide de studii de caz despre persoanele supradotate, rapoarte privind 

cercetarea în vederea implementării unor intervenții educaționale specifice, precum și 

comparații de metode didactice și rezultate ale învățării. Fiecare experiență ar beneficia 

dacă ar fi contextualizată în funcție de experiența profesorului, cadrul educaţional, 

cercetarea din domeniul educației de masă și unicitatea adaptării la elevii cu tipuri diferite 

de supradotare. Învățarea fundamentată științific, cu relevanță culturală, face diferența în 

modelarea cunoștințelor profesorilor despre ceea ce înseamnă educarea elevilor 

supradotați (Plunkett și Kronborg, 2021).  

 

Principiul Global 3: 

 Holistic. 

Pregătirea profesională în domeniul educației celor supradotaţi ar trebui să aibă în 

vedere copilul ca întreg, incluzând nevoile sale academice, sociale și emoționale. 

Toate inițiativele de pregătire profesională ar trebui să se centreze pe ideea că toți 

tinerii sunt unici și individuali. Atunci când creem programe de pregătire profesională pentru 

educația celor supradotaţi este important să luăm în considerare natura lor diversă și ce 

înseamnă aceste diferențe pentru dinamica de la clasă, pentru procesul învățării, pentru 

strategiile de predare, precum și pentru climatul școlar la scară mai largă.  Această premisă va 

permite luarea în considerare a tuturor aspectelor care îl influențează pe cel care învață, 

inclusiv circumstanțele „mai largi de viaţă și pe termen-lung” (Teschers, 2020, p. 77). O 

abordare cuprinzătoare privind educația celor supradotaţi ia în considerare toate dimensiunile 

dezvoltării copilului. 



§ O perspectivă a copilului ca întreg. Un program de pregătire profesională ar 

trebui să încurajeze profesorii să meargă dincolo de gândirea sclipitoare a unui 

elev supradotat și să aibă în vedere și nevoile afective ale acestuia. Deși mulți 

elevi supradotați sunt bine adaptați la mediul școlar, unii dintre ei se confruntă 

cu provocări socio-emoționale speciale derivate din statutul lor de copil 

supradotat (Freeman, 2006). Acestea includ adaptarea la propria intensitate 

cognitivă, creativă sau emoțională; probleme de adaptare socială; 

perfecționism; gestionarea presiunii percepute sau reale de a avea performanțe 

academice superioare. Unii elevi pot fi inteligenți, însă imaturi din punct de 

vedere social și emotional (Silverman, 2013), alții sunt mult mai dezvoltați 

social și emoțional pentru vârsta lor. Unii elevi supradotați au și alte 

particularități de dezvoltare excepţionale, precum hiperactivitate și deficit de 

atenție (ADHD), autism sau diferențe fizice. Toți profesorii au nevoie de un 

anumit nivel de informare cu privire la caracteristicile și nevoile socio-

emoționale ale elevilor supradotați. De asemenea, profesorii trebuie să 

conștientizeze faptul că nevoile academice nu trebuie ignorate sau amânate în 

detrimentul satisfacerii nevoilor socio-emoționale; satisfacerea tuturor nevoilor 

copilului necesită atenție simultană la nevoile sale academice și socio-

emoționale (Cathcart, 2020). 

§ O abordare holistică la nivel de școală. Educația celor supradotaţi ar trebui să 

fie integrată şi în școli individuale, și la nivel de sistem de învăţământ, nu doar 

o adăugare sau un gând trecător (vezi Conţinut diferenţiat, Integral, Exhaustiv). 

§ O viziune a vieții ca întreg. Pregătirea profesională în educația celor 

supradotaţi ar fi avantajată dacă s-ar raporta mereu la copiii supradotaţi în 

termeni de viaţă a lor ca întreg (Teschers, 2020). Considerarea contextului 

familial, a culturii, a statutului socio-economic, a competențelor, intereselor și 

abilitaților, precum și a nevoilor de susținere pe termen lung şi scurt. Este 

avantajos să încorporăm norme culturale și valori împreună cu alte resurse ale 

școlii pentru a ghida și modela educația celor supradotaţi într-un mod care să 

valorizeze și să aprecieze toți elevii (de ex., fete, copii care aparțin unor 

grupuri culturale slab reprezentate, elevi cu peformanțe școlare slabe, copii cu 

dizabilități). 

§ Un efort al întregii comunități. Un program eficient de pregătire profesională 

va ajuta educatorii să ia în considerare felul în care educația celor supradotaţi 



oferă oportunități în interiorul și înafara școlii, inclusiv la nivelul mediului de 

acasă, cercului social al copilului, familiei extinse și a comunității, precum şi a 

felului în care toți factorii enumerați mai sus interacționează și afectează 

procesul educațional în general și educația celor supradotați în particular (vezi 

Exhaustiv).  

Pregătirea profesională în domeniul educației celor supradotaţi ar trebui să îmbine 

factori academici, sociali, emoționali și culturali, pentru a ne asigura că aceştia se combină în 

modalităţi unice de dezvoltare, provocare, încurajare şi susţinere a elevilor supradotați în 

context școlar și pe parcursul vieții. 

 

Principiul Global 4:  

Cu un spectru larg. 

Un program temeinic de pregătire profesională include informații despre diferite 

niveluri ale supradotării, diferite forme de supradotare, metode diferite de identificare, 

modele diferite de programe și opțiuni pentru modificarea curriculei și a instrucției. 

Firul roşu al principiilor enumerate se referă la unicitatea celui care învață. Prin 

urmare, nu este o surpriză că nu există o descriere unică a elevului supradotat care să se 

potrivească cu stereotipul pe care îl au majoritatea persoanelor (Matheis et al., 2020). 

Supradotarea se manifestă în moduri diferite, în contexte diferite, în grade diferite, în 

momente diferite și în cadrul unui subiect de interes sau pe mai multe subiecte de interes. Unii 

copii supradotați au performanță academică superioară, alții au potențial ridicat, însă nu ajung 

sa aibă o performanță academică excepțională. Această diversitate solicită ca oportunităţile de 

pregătire profesională să prezinte o varietate de perspective, structuri de program, modele de 

curriculă, practici instrucţionale, metode de susținere socio-emoțională și proceduri de 

identificare. Educatorii ar trebui să fie expuși la perspective tot mai largi cu privire la 

numeroase subiecte pe măsură ce nivelul expertizei lor crește (vezi Conţinut diferenţiat). 

Printre conceptele de bază care să fie incluse, se numără: 

§ Descrieri fundamentale și moduri de expresie ale talentelor și supradotării. 

Elevii supradotați tind să împărtășească caracteristici cognitive și de 

personalitate similare (S. Gallagher, 2009); chiar și așa, supradotarea este 

exprimată în moduri diferite (Subotnik et al., 2011). 

§ Contextul cultural. Culturi diferite pot valoriza diferite cunoștințe și 

competențe. De exemplu, unele culturi apreciază constructe sociale și 



exprimarea colectivă a unei abilități, în detrimentul realizării personale. Aceste 

variații culturale pot rezulta în definiții diferite ale supradotării. 

§ Factori care maschează supradotarea sau care contribuie la o performanță 

academică scăzută. Potențialul excepțional poate fi mascat sau inhibat de 

numeroase bariere, inclusiv probleme emoționale, distorsiuni culturale sau alte 

trăsături excepționale (Gilar-Corbi et al., 2019; Siegle, 2018).  

§ Identificare. Utilizarea exclusivă a unui test IQ ca metodă unică de identificare 

nu mai este recomandată. Programele de pregătire profesională ar trebui să 

pună accent pe o viziune unitară a copilului și să prezinte avantajele și 

dezavantajele utilizării de instrumente diferite, inclusiv scoruri la testele de 

performanţă, informații colectate de la părinți și profesori, grile de 

comportament, mostre ale muncii elevului ca parte din procesul de identificare 

pe lângă scorul la un test de IQ. Utilizarea de instrumente multiple de 

identificare ar trebui să îmbunătățească accesul elevilor la programe, nu să 

creeze bariere multiple în calea accesului la programe. 

§ Modele pentru diferențierea curriculei, instrucției și evaluării. O examinare 

critică a paletei de modele care descriu elevii supradotați și calitatea educației 

din domeniul supradotării, pentru ca educatorii să își poată construi propria 

înțelegere fundamentată științific asupra supradotării și asupra căilor prin care 

pot oferi suport persoanelor supradotate. 

§ Structuri ale programelor. Metode diferite de integrare în oferta școlii a unui 

program pentru elevi supradotați: gruparea în clustere, grupe de excelență, 

forme de accelerare și programe personalizate de învățare. 

Administratorii școlilor, consilierii școlari și cadrele didactice trebuie să conștientizeze 

şi diversitatea elevilor supradotați și cum anume să răspundă nevoilor acestora prin oferirea de  

programe necesare. Permiţând discuții ale personalului cu privire la aspectele teoretice și 

practice relaționate cu educația celor supradotaţi, se va construi o comunitate puternică de 

educatori, pregătiți și instruiți să răspundă elevilor supradotați pe care îi instruiesc. 

 

Principiul Global 5:  

Echitabil. 

 Programele de pregătire profesională în educația celor supradotaţi ar trebui să vizeze 

nevoile elevilor care aparțin unor grupuri diferite din punct de vedere rasial, cultural şi etnic, 



al genului, al orientării sexuale şi al statutului socio-economic. Recrutarea și menținerea 

educatorilor cu background-uri reprezentative diverse ar trebui să fie o prioritate. 

 Există elevi supradotați în toate grupurile, culturile, comunitățile, genurile, orientările 

sexuale și  regiunile lumii, iar cu toții au dreptul la o educație corespunzătoare. Pregătirea 

profesională joacă un rol-cheie în promovarea identificării echitabile a acestor elevi și în 

asigurarea diversității în rândul cadrelor didactice care lucrează cu elevii supradotați. Este 

imperativ necesar ca toți elevii supradotați să fie educați de profesori care să îi reprezinte.  

§ Slaba reprezentare a copiilor supradotați în funcţie de gen, grupuri culturale și 

statut socio-economic este o problemă globală, care este bine documentată 

științific și cunoscută de mult timp în domeniul educației celor supradotaţi (Bianco 

et al., 2011; Wallace & Erikson, 2006). Programele de pregătire profesională 

trebuie să includă informații despre cum se poate manifesta diferit supradotarea în 

grupuri diverse, despre cum și de ce elevii supradotați și-ar putea masca 

supradotarea datorită expectanțelor culturale, dar și despre alte motive pentru care 

supradotarea ar putea rămâne neidentificată (Henderson & Jarvis, 2016). 

Asigurarea unei reprezentări echitabile a elevilor supradotați din toate mediile e 

congruentă cu obiectivele globale ale Scopurilor de Dezvoltare Sustenabilă (SDS) 

cu privire la educație (UNESCO, 2015). 

§ Retenția într-un program pentru supradotați a unor elevi supradotați din grupuri 

diverse este la fel de importantă ca şi identificarea lor. Pregătirea profesională 

trebuie să includă discuții despre cum să fie modificată curricula și predarea pentru 

a atrage și implica acești elevi (Novak et al., 2020). 

§ Programele de pregătire profesională ar trebui să recruteze activ profesori din 

medii socio-culturale diferite, iar apoi să le ofere pregătire avansată în educația 

celor supradotaţi. Slaba reprezentare a profesorilor din medii culturale diverse în 

programele de pregătire profesională din domeniul educației celor supradotaţi duce 

la perpetuarea stereotipurilor cu privire la profilul elevilor supradotați (Morgan, 

2019).  

Fiecare cadru didactic care lucrează cu elevi supradotați trebuie să înțeleagă cum să 

ofere acces la un program educațional pentru supradotați tuturor elevilor care se califică, 

cum să ofere oportunități educaționale care reflectă o varietate de perspective și cum să 

ofere acces la resursele de susținere socială și emoțională, necesare pentru a rămâne în 

program de-a lungul timpului. O componentă vitală a acestui obiectiv ține de oferirea de 

pregătire specializată pentru educaţia celor supradotaţi profesorilor care provin din medii 



culturale și etnice diverse, astfel încât ei să fie priviți de elevii supradotați drept lideri 

intelectuali și creativi în şcoală. Creșterea diversității printre elevii și profesorii din cadrul 

educației pentru persoane supradotate este bună pentru toţi elevii deoarece astfel crește 

aprecierea faptului că insight-ul, creativitatea și inovația pot apărea la toţi oamenii din 

lume. 

 

Principiul Global 6: 

 Exhaustiv. 

Mare  parte a personalului dintr-o şcoală joacă un rol important în viețile copiilor 

supradotați, fie direct, fie indirect. Astfel,  un plan gândit pentru pregătirea profesională în 

domeniul educației celor supradotaţi trebuie să includă resurse pentru educarea 

administratorilor, consilierilor, psihologilor, asistenților-pedagogi și a altor categorii din 

şcoală, cu privire la nevoile elevilor supradotați. 

Când sunt la şcoală, elevii supradotați interacționează cu o mare parte din personalul 

şcolar, dincolo de clasa lor; de aceea, întregul personal școlar care interacţionează direct și 

indirect cu elevii supradotați trebuie să fie instruit şi să conştientizeze nevoile acestora. Un 

plan de formare profesională comprehensiv ar trebui să încorporeze o abordare de tipul 

„școala ca întreg” la nivel de predare, învățare și suport oferit elevilor supradotați (Renzulli & 

Reis, 2014; Robinson & Campbell, 2010). O abordare care să vizeze școala ca întreg se 

centrează pe responsabilitățile întregului personal din comunitatea școlară, prin urmare 

asigură faptul că elevii supradotați au oportunități de maximizare a experiențelor lor școlare. 

§ O înțelegere aprofundată la nivelul comunității școlare, precum și cunoștințe 

despre nevoile unice ale elevilor supradotați le va oferi acestora un mediu școlar de 

învățare optimizat (vezi Holistic). 

§ Administratorii școlari sunt responsabili de succesul tuturor programelor școlare, 

inclusiv ale programelor din domeniul supradotării. Aceștia ar trebui să se 

documenteze cu privire la diferite modele de programe și metode eficiente de 

evaluare a succesului unui program pentru supradotați, în special atunci când 

obiectivele programului merg dincolo de conținuturile didactice tradiționale 

(Callahan & Reis, 2004). 

§ Elevii supradotați au nevoi sociale, emoționale și de bunăstare unice. Toți 

consilierii și psihologii școlari trebuie să înțeleagă aceste nevoi, pentru a putea mai 

apoi să ofere suport elevilor supradotați în context școlar (Blaas, 2014; Silverman, 

2012). 



§ 1 din 6 elevi supradotați are un mod diferit de învățare, pe lângă forma sa de 

supradotare (Ronksley-Pavia, 2020; Silverman, 2012).  Este important, în special 

pentru educatorii din domeniul educaţiei speciale, să înțeleagă intersecția dintre 

abilitățile superioare şi nevoile speciale. 

O abordare de tipul școala ca întreg în vederea susținerii elevilor supradotați trebuie să 

se centreze pe responsabilitățile fiecărui membru al comunității școlare, indiferent dacă 

personalul școlar a fost implicat în mod direct sau indirect în interacțiunea cu elevi 

supradotați.  

 

Principiul Global 7:  

Integral. 

 Pregătirea profesională ar trebui să prezinte educația celor supradotaţi în contextul 

întregului program şcolar, punând accent pe ideea că elevii supradotați sunt 

responsabilitatea întregii comunități școlare, nu doar a educatorilor cu responsabilități 

specifice legate de dezvoltarea lor. 

 În mod frecvent, serviciile oferite elevilor supradotați sunt văzute separat de programa 

școlară generală, iar acest lucru duce la confuzii considerabile atât despre elevii supradotați, 

cât și despre obiectivele educației celor supradotaţi (Allotey et al. 2020; Matheis et al., 2017). 

Profesorii de la clasă afirmă că, în absența unei baze solide de cunoștințe, se simt nepregătiți 

pentru a oferi suport elevilor supradotați (Antoun et al., 2020; Rowan & Townend, 2016). 

Absența unei pregătiri profesionale adâncește și mai mult separarea dintre educația tipică și 

cea a persoanelor supradotate și duce la concepții eronate despre cum și când să introducem 

elevii într-un program de accelerare sau să plasăm elevii supradotați în programe specializate 

(Sanchez-Escobedo et al., 2020). 

 Există două moduri prin care putem observa că educația celor supradotaţi este văzută 

ca fiind integrată în şcoală. În primul rând, educația persoanelor supradotate trebuie să fie 

prezentată ca parte dintr-un continuum de servicii oferite ca oportunități de formare 

profesională. Chiar și un program independent ar trebui să fie văzut ca având o contribuție la 

întregul mediu școlar. Profesorii trebuie încurajați să își identifice propriul rol în programul 

pentru persoane supradotate (de ex., diferențiere la clasă, realizarea de recomandări, căutarea 

de oportunități de colaborare) și să vadă cum se conectează programul pentru cei supradotaţi 

cu activitățile de la clasă (vezi Conţinut diferenţiat). 

 În al doilea rând, un program de pregătire profesională eficient ar trebui să se asigure 

că informațiile cu privire la educația celor supradotaţi sunt integrate în oportunitățile de 



pregătire profesională din toate domeniile de conținut unde pregătirea avansată poate și 

trebuie să aibă loc. Ca parte din oferirea unui program multinivelar, modulele de formare din 

educația pentru cei supradotaţi ar fi utile în arii de specialitate, inclusiv: 

§ Educația Specială. Deși unii elevi supradotați ar putea avea o dizabilitate 

specifică de învățare, ADHD, autism sau alte particularități de dezvoltare, 

profesorii care oferă educație specială nu tind să recomande elevii către un 

program pentru cei supradotați (Bianco & Leech, 2010). Programele de 

pregătire profesională ar trebui să încorporeze unități de studiu cu privire la 

educația celor supradotaţi, pentru a determina profesorii să caute atât 

provocări, cât și puncte forte în învățare.  

§ Educație Tehnică și pentru Carieră/ Educație Vocațională și Training. 

Domeniile abordate în traseele vocaționale sunt din ce în ce mai sofisticate, 

incluzând educația financiară, aplicații ale științei în sănătate și tehnologia 

informației. Mulți elevi supradotați sunt atrași de aceste subiecte (Gentry & 

colab., 2007). Pentru profesorii specializați pe aceste domenii ar putea fi un 

beneficiu să poată ști cum și de ce să predea diferit elevilor supradotați. 

§ Arte. Pentru profesorii de arte vizuale și dramatice, muzică și scriere creativă 

ar putea fi un avantaj să cunoască trăsăturile elevilor creativi, întrucât mulți 

dintre aceștia dezvoltă interese artistice (Csikszentmihalyi, 2008). 

Datele științifice ne sugerează că atunci când profesorii primesc informații despre 

elevii supradotați, atitudinea lor față de aceștia se îmbunătățește (Lassig, 2009) și reușesc să 

realizeze mai multe recomandări către programe pentru cei supradotați (Elhoweris, 2008). Un 

program pentru supradotaţi care e integrat în ofertele educaționale ale unei școli, județ, 

agenție, minister sau regiune, oferă comunității dovezi ale unui angajament către standarde 

înalte şi aduce beneficii tuturor, prin împărtășirea de resurse și strategii care să susțină 

procesul de învățare al tuturor elevilor. 

 

Principiul Global 8:  

Continuu. 

 Un plan de pregătire profesională pentru educația celor supradotaţi ar trebui să ofere 

oportunități continue pentru rafinarea și îmbogățirea cunoștințelor existente și a 

competențelor prin programe de formare la locul de muncă și prin alte experiențe de învățare 

specializate de-a lungul carierei. 



 Pregătirea profesională trebuie să fie o parte constantă din cariera fiecărui cadru 

didactic, pe tot parcursul ei, la nivel global (Education International și UNESCO, 2019). 

Această nevoie se aplică şi pregătirii profesionale din domeniul educației celor supradotaţi la 

fel de mult ca şi altor domenii educaționale. Am putea merge și mai departe și să spunem că 

formarea profesională continuă e cu atât mai necesară în relație cu educația din domeniul 

supradotării în acele contexte în care atenția acordată elevilor supradotați a fost minimă sau 

absentă de-a lungul timpului. Un sistem de pregătire profesională continuă ar trebui: 

§ Să pornească de la cercetarea științifică clasică și curentă din domeniu. Pregătirea 

profesională din domeniul educației celor supradotaţi trebuie să fie bine 

documentată și actualizată la cercetările care apar, astfel încât să ofere profesorilor 

ghidaj și suport în dezvoltarea de materiale pentru elevi supradotați (vezi 

Fundamentat ştiinţific). 

§ Să ducă la modificări în practica educațională. Documentarea constantă, 

racordarea la nevoile profesorilor, evaluarea și împărtășirea de cunoștințe practice 

sunt componente cruciale în pregătirea profesională din domeniul supradotării, 

deoarece garantează că pregătirea profesională rămâne adaptată și atrăgătoare 

pentru profesori, inspirându-i să încerce idei noi și oferindu-le suport în găsirea de 

satisfacție în munca lor cu elevii supradotați (Wycoff et al., 2003). 

§ Să se alinieze cu alte schimbări care influențează dinamica de la clasă și rolul 

profesorilor în acea dinamică. Tehnologia este un exemplu evident în această 

direcție, dar sunt și alte schimbări care pot influența predarea în moduri mai 

subtile, inclusiv atitudini culturale în continuă schimbare (vezi Integral, Holistic). 

§ Să ofere scopuri și recompense. Învățarea continuă din cadrul dezvoltării 

profesionale trebuie să fie și realizabilă. Profesorii ar trebui să poată accesa fără 

probleme programele de pregătire profesională de calitate în domeniul 

supradotării. Este necesară activarea sistemelor de la nivel local, regional și 

național în vederea identificării unor experți care să ofere servicii de pregătire 

profesională și să se asigure că școlile pot accesa ușor un astfel de nivel de 

expertiză. Școlile trebuie să aibă o evidență bine pusă la punct a personalului 

implicat în pregătirea profesională din domeniul educației celor supradotaţi, pentru 

a  se putea asigura că tot personalul beneficiază de oportunități continue de 

verificare și îmbunătățire a cunoștințelor și a înțelegerii acestui domeniu. 

Autoritățile educaționale locale și şcolile trebuie să devină conștiente de pleiada de 

oportunități de pregătire profesională continuă în domeniul educației celor supradotaţi, care 



pot include cursuri universitare desfășurate online sau față în față, ateliere de învățare, 

conferințe, vizite din partea unor speakeri, grupuri de profesori, calitatea de membru în 

asociații regionale, naționale și internaționale sau acces la publicații sau materiale online  

(Stevenson et al., 2016). Metodele care încurajează independența profesorilor vis-a-vis de 

ceea ce învață (Chandra-Handa, 2019) sau învăţarea în grupuri mici după scopuri stabilite de 

comun-acord sunt şi flexibile, și eficiente (Iskandar et al., 2020).  

În ultimul rând, un angajament față de pregătirea profesională continuă din domeniul 

educației celor supradotaţi pornește de la ideea că fiecare persoană se schimbă pe parcursul 

dezvoltării sale și este expusă la schimbare, în multiple forme. Pregătirea profesională 

continuă ar trebui să fie un proces care să ajute individul să recunoască și să accepte 

schimbările. Pregătirea profesională continuă în domeniul educației celor supradotaţi ar trebui 

să fie stimulantă, provocatoare și recompensatoare. 

 

Principiul Global 9: 

 Sustenabil. 

Pregătirea profesională din domeniul educaţiei celor supradotaţi ar trebui să fie 

încorporată în politica educațională a statului, a regiunii, a provinciei și/sau a țării. 

Programele ar trebui să fie monitorizate regulat, împreună cu implementarea unor sisteme de 

evaluare ale acestora. De asemenea, este încurajată colaborarea între toate părţile implicate 

- cei care fac politicile, autoritățile școlare, membri ai comunității, cei din învăţământul 

superior și alte părți. 

 Politicile educaționale reflectă deseori politici sociale, care “creează regulile și 

standardele după care resurse insuficiente sunt alocate astfel încât să satisfacă nevoi sociale 

aproape nelimitate” (J. Gallagher, 2002, p.1). Includerea programelor profesionale pentru 

educația celor supradotaţi în politicile unui stat, regiune, provincie sau țară transmite mesajul 

că acest tip de pregătire este valoroasă și, prin extensie, că elevii supradotați sunt valorizați. 

Datele ne arată că politicile educaționale au un impact direct asupra oportunităților disponibile 

pentru elevii supradotați (Baker & Friedman-Nimz, 2004). 

 Pregătirea profesională din domeniul educației celor supradotaţi ar trebui să fie 

considerată componentă integrală în cadrul unor politici mai extinse despre pregătirea 

personalului didactic și despre educația celor supradotaţi. Stabilirea de politici despre 

dezvoltarea profesională în domeniul supradotării va încuraja o abordare sistemică a 

dezvoltării și menținerii pregătirii profesionale din domeniul supradotării. Exemple de politici 

care ar stabili următoarele aspecte: 



§ Cerințe clare de pregătire profesională pentru tot personalul didactic care intră 

în contact cu elevii supradotați, începând din etapa educației timpurii până la 

niveluri educaționale superioare (vezi Conţinut diferenţiat, Exhaustiv) 

§ Standarde și scopuri pentru pregătire profesională destinată personalului 

calificat din regiune, departament de stat sau minister, împreună cu un plan de 

actualizare regulată a scopurilor propuse, pentru a se asigura că acestea se 

bazează pe principii de practică susținute științific (Kim & Gentry, 2008; de 

asemenea, vezi Fundamentat ştiinţific); totodată, se cere ajutorul în vederea 

oferirii de informații educatorilor cu privire la populații speciale de elevi 

supradotați (Peters & colab., 2019; Roberts & colab., 2015) 

§ Un mijloc de monitorizare și evaluare a oportunităților de pregătire 

profesională, în vederea asigurării actualității programelor. 

§ Suport tangibil pentru programele de formare profesională, inclusiv finanțare. 

Dacă pregătirea profesională pentru educația celor supradotaţi este să devină un atribut 

peren al politicilor educaționale, atunci trebuie să fie întreţesută cu componentele politicilor 

educaționale generale care reflectă valori educaționale. Obținerea unei pregătiri profesionale 

de durată în cadrul educației pentru persoane supradotate necesită o gândire deliberată și 

planificare la fiecare nivel al sistemului educațional.  

 

Principiul Global 10:  

Încurajator. 

Pregătirea profesională pentru educația celor supradotaţi ar trebui să pregătească 

educatorii pentru a fi promotori eficienți ai elevilor supradotați și ai serviciilor de care 

aceștia au nevoie. 

Elevii supradotați – în mod special cei dezavantajați sau cei la care accesul este mai 

greu – beneficiază din a avea un reprezentant (Robinson & Moon, 2003). Un rezultat al 

implementării Principiilor Globale 1-9 ar trebui să fie ca elevii supradotați să beneficieze de 

suport din partea nu a unuia, ci a mai multor educatori care se simt împuterniciți să contribuie 

în numele elevilor la niveluri diferite ale oricărei autorități educaționale. Prezența unui 

reprezentant al educației celor supradotaţi într-o școală are beneficii multiple, inclusiv o 

identificare mai echitabilă și mai precisă. 

Educatorii care sunt încurajaţi interacționează mai eficient cu ceilalți pentru a crea 

sisteme de suport pentru un grup specific, cu nevoi neîmplinite. Pentru a deveni suporteri 

responsabili ai elevilor supradotați, personalul educațional trebuie să dețină următoarele 



cunoștințe, competențe și instrumente, care să fie încorporate la un moment dat în pregătirea 

lor profesională: 

§ Acces la informații susținute științific despre caracteristicile unice ale elevilor 

supradotați și o logică de modificare a practicilor educaționale în numele lor. 

§ Cunoștințe despre ce fel de mesaje despre educația celor supradotaţi sunt 

potrivite pentru audiențe diferite, inclusiv părinți, colegi, agenții educaționale 

și organizații care se află înafara educației persoanelor supradotate (Jones & 

Gallagher, 2013). 

§ Competențe de comunicare, incluzând comunicare prin intermediul rețelelor 

social media, în vederea obținerii de susținere pentru propriul program pentru 

elevi supradotați, dar și pentru educația celor supradotaţi în general. 

§ Acces și șansă de participare în organizații profesionale pentru educația celor 

supradotaţi la nivel local, național și internațional. Multe dintre aceste 

organizații au instrumente de advocacy, care îi ajută să transmită mesaje 

eficiente. 

§ Să ofere profesorilor care sunt interesați în a dobândi cunoștințe mai avansate 

sau diplome (vezi Conţinut diferenţiat) informații despre cum să aibă acces la 

astfel de oportunități sau să formeze grupuri de persoane calificate care să 

poată colabora în vederea realizării unor eforturi coordonate de avansare a 

educației celor supradotaţi prin influențarea de entități educaționale, civice sau 

guvernamentale (Maier, 1993). 

În ciuda zecilor de ani de efort, ideea existenței persoanelor supradotate și a nevoilor 

lor educaționale diferite este receptată diferit de la o țară la alta sau chiar de la o 

regiune la alta. Elevii supradotați au nevoie în continuare de adulți doritori și capabili 

de inițiativă și implementare de schimbări în școala, regiunea, statul sau națiunea din 

care fac parte, pentru beneficiul copiilor și a întregii lumi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ÎNDEMN LA ACȚIUNE 

Fiecare copil are dreptul să învețe ceva nou la școală, în fiecare zi; în această privință, 

copiii supradotați nu sunt deloc diferiți de oricare alt copil. Pentru a ne asigura că procesul de 

învățare are loc, copiii supradotați și talentați trebuie să învețe de la profesori pregătiți să 

livreze conținuturile potrivite, folosindu-se de strategiile cele mai eficiente. Școala ar trebui 

de asemenea să fie un mediu unde nevoile sociale și emoționale ale elevilor supradotați și 

talentați sunt înțelese și împlinite. Copiii supradotați și talentați se simt cel mai bine atunci 

când sunt învățați de către profesori care înțeleg felurile în care procesul lor de învățare și 

nevoile lor sociale și emoționale se diferențiază de cele ale covârstnicilor lor și care știu cum 

să răspundă acelor nevoi. 

Acest document a fost gândit ca un instrument care să creeze schimbări pozitive 

pentru elevii supradotați la nivel local, regional și global. Principiile pot mobiliza lideri 

educaționali și creatori de politici educaționale spre a investi în pregătirea profesională a 

cadrelor didactice în ceea ce privește educația celor supradotaţi. Cei care creează politici 

educaționale ar trebui să adopte politici care susțin obligativitatea includerii educației celor 

supradotaţi în cadrul programelor de formare profesională, la nivel național, regional și local. 

Instituțiile de învăţământ superior joacă un rol crucial în dezvoltarea și infuzarea 

programelor lor educaționale cu pregătiri profesionale în domeniul supradotării de calitate 

ridicată și cu o fundamentare științifică solidă. Instituțiile care își vor asuma această 

responsabilitate vor umple un gol demult neglijat în formarea profesională și vor deveni un 

reper al efortului de a oferi șanse de formare educațională, în corectarea prejudecăților și în 

construirea de noi oportunități de colaborare. 

Organizațiile și liderii educaționali ar trebui să investească în educarea elevilor 

supradotați prin includerea educației celor supradotaţi în programele de formare ale 

profesorilor, dar și în ofertele de formare la locul de muncă. 

Experții din domeniul educației persoanelor supradotate și talentate, dar și experții din 

domeniul educației tipice trebuie să colaboreze în vederea dezvoltării unor standarde 

profesionale care să includă educația celor supradotaţi în programele de formare pentru 

profesori. 

Copiii supradotați, familiile lor, cadrele didactice, ceilalți elevi, comunitatea și 

societatea beneficiază atunci când elevii supradotați sunt identificați, sprijiniți și li se oferă o 

educație proporțională cu nevoile și potențialul lor. În educația celor supradotaţi, ca şi în 

educație în general, atenția trebuie să fie îndreptată înspre copilul ca întreg. Invităm şi pe alţii 



să se alăture angajamentului nostru către educația și bunăstarea fiecărui copil supradotat sau 

talentat. 

 

CUM SĂ ÎNCEPI Cele 10 Principii Globale sunt interconectate; chiar și așa, ele sunt greu de 

implementat în mod simultan. De fapt, nu există niciun punct de start ideal; punctul de start va 

depinde de natura conversației despre educația din domeniul supradotării dintr-o locație 

specifică, dar și de ce ghiduri de pregătire profesională există deja. Ia în considerare realizarea 

unei analize formale sau informale de nevoi, pentru a descoperi ce idei din acest document 

vor fi bine primite, sau formează o echipă de lucru care să dezvolte un plan strategic. Cel mai 

important prim pas este să începi și să mergi înainte. Consiliul Mondial pentru Copii 

Supradotați și Talentați vă stă la dispoziție pentru ajutor! Contactează headquarters@world-

gifted.org pentru mai multe informații. 
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