1. Suntem diferiți!
Fiecare om are un stil de a învăța, pe care
îl descoperă de-a lungul vieții. Nu există
un stil de învățare bun sau rău. De
asemenea, acestea nu trebuie asociate
cu coeficientul de inteligență al fiecărui
individ în parte. Descoperindu-ne stilul,
vom fi capabili de a identifica punctele
tari și slabe în cadrul activităților de
învățare.
Există trei stiluri de învățare senzoriale:
vizual, auditiv și kinestezic/tactil. În
cazul stilului vizual, procesarea
informației se realizează prin utilizarea
de imagini, diagrame, tabele etc. Pentru
stilul auditiv, învățarea se realizează prin
lectură, înregistrări audio, povești,
muzică etc. În cazul ultimului stil,
implicarea este cuvântul cheie, individul
construiește sau manipulează diverse
obiecte pentru a-și explica o serie de
concepte abstracte.
Deținătorii stilului vizual vorbesc repede,
sunt buni organizatori, uită instrucțiunile
verbale și rețin mai repede ceea ce au
văzut, decât ceea ce au auzit. Ca strategii
pentru acest stil ar fi: sublinierea ideilor
principale și transcrierea informațiilor.
Posesorii stilului auditiv rețin informații
ascultând conversații sau prezentări,
vorbesc ritmat și vorbesc cu ei atunci
când învață. Strategiile pentru acest stil
sunt: explicarea noilor informații, citirea
cu voce tare și învățarea cu un tutore sau
în grup.
Cei care au un stil kinestezic vorbesc
încet, sunt atenți la gesturi și memorează
mergând. Strategii: aranjarea tabelelor și
a diagramelor într-o ordine corectă,
punerea în aplicare a cunoștințelor
învățate și mânuirea obiectelor care
trebuie asimilate.

2. Cifra magică “7”
Sesiunea este un subiect care îi sperie pe cei mai mulți dintre studenți, mai ales dacă sunt din anul I,
deoarece urmează să se confrunte cu ceva nou și nu știu la ce să se aștepte. Noi vom încerca să venim în
ajutorul lor cu mici sfaturi legate de modul în care pot învăța pentru a avea o sesiune ușoară.
Este foarte important ca atunci când începem să învățăm un material să ne structurăm materia în maxim 7
părți. Vă întrebați de ce tocmai 7 și nu 10 sau orice alt număr, așa este? Motivul este unul simplu. Atunci
când învățăm, informația este stocată în memoria de lucru, denumită și memorie de scurtă durată. Deoarece
capacitatea acestui tip de memorie este de 7±2 elemente, este bine să vă împărțiți materia ținând cont de
acest aspect. Fragmentarea materialului se poate face în funcție de subcapitolele deja delimitate, în funcție
de conceptele principale sau orice alt criteriu relevant pentru materialul respectiv.
Într-o primă fază a învățării încercați să vă concentrați asupra acestor 7 elemente pe care urmează să le
aprofundați. După ce vă asigurați că știți ce aspecte vor urma să fie discutate în cursul respectiv, puteți să
aprofundați fiecare element, dar nu uitați că și de această dată trebuie să vă structurați materia în alte 7
elemente principale. Așadar, cifra 7 poate fi considerată o cifră magică în procesul de învățare. Acum că ați
parcurs materialul stufos împărțit în 7 elemente, fiecare element împărțit în alte 7 bucăți, puteți să continuați
procesul de învățare prin a recapitula tot ce vă aduceți aminte din informațiile învățate. Acest lucru vă ajută
să verificați cât de multe aspecte ați reținut.
De fiecare dată când vreți să înțelegeți mai bine un anumit concept încercați să oferiți propriile voastre
exemple. În suportul de curs mereu o să găsiți exemple relevante pentru fiecare concept prezentat, dar pe
baza acestora puteți să vă construiți propriile exemple. În acest mod vă va fi mult mai ușor să rețineți
explicațiile, asocierile făcute, prin urmare este facilitat procesul de învățare.
3. Recompensează-te și continuă!
Este bine cunoscut faptul că recompensele au un rol semnificativ în formarea și întărirea motivației. Astfel,
trebuie recompensat orice progres, oricât de mic ar fi, pentru a vă stimula să continuați să învățați. De
exemplu: “După ce citesc 15 pagini, voi mânca două bomboane”, “După ce rețin 5 definiții, îmi voi verifica
mesajele de pe Facebook”.
Este important să alegeți diverse lucruri/activități care v-ar motiva, pentru că – în caz contrar –
recompensele nu vor avea efect. Acestea sunt diferite de la persoană la persoană. Un lucru poate fi o
recompensă pentru cineva, într-o situaţie specifică, dar poate să nu mai funcţioneze ca şi recompensă într-o
altă situaţie sau pentru altcineva. De asemenea, acestea pot varia; nu trebuie neapărat ca recompensa să fie
aceeași.
4. „Unde-s doi puterea crește!”
O modalitate de a învâța rapid, distractiv, dar mai ales eficient este cea a grupului. Mai exact, împreună cu
câțiva prieteni, colegi de gupă, de an etc., vă adunați într-un loc prestabilit, unde, discutați o temă, scopul
final fiind acela de a o înțelege și de a o reține.
În primul rând, pentru a evita apariția haosului, având în vedere faptul că este munca în echipă, trebuie
stabilite de la bun început un set de reguli. Spre exemplu, cel care vorbește nu trebuie întrerupt, chiar dacă
există idei diferite sau fiecare trebuie să se implice activ, nimeni nu trebuie să fie de decor.
În al doilea rând, înainte de a începe dezbaterea trebuie să citiți de 2/3 ori lecția pentru a o trece prin filtrul
gândirii. Mai apoi, împreună cu ceilalți membri puteți realiza un brainstorming în baza căruia realizați o
schemă, unde notați ideile principale. De asemenea, vă puteți gândi la exemple care v-ar putea ajuta să
înțelegeți mai bine informațiile. În final, încercați să problematizați tema, cu cât mai multe întrebări, cu atât
mai bine.
În ultimul rând, dacă reușiți în final să explicați colegilor voștri ceea ce ați înțeles și să-i ajutați și pe ei să
înțeleagă, atunci învățarea a fost una eficientă.
În concluzie, activitatea de grup este una stimulativă în care indivizii colaborează pentru atingerea unui scop
comun.
5. “Pauzele mici și dese, cheia marilor succese”
În procesul de învățare, un rol important este reprezentat de pauze. După maxim 20-25 de minute de
concentrare (doar învățat - fără telefoane, discuții, televizor, muzică, internet etc.), este recomandată o pauză
de maxim 10-15 minute. De exemplu, după ce s-a citit cu atenție un capitol din cursul de la o anumită
materie, se poate lua o pauză de relaxare. În acest context, informațiile noi se imprimă mai bine în creier.
Totuși, dacă actul de învățare se desfășoară voluntar și vă face plăcere să citiți la o anumită materie, atunci
nu este nevoie de pauză. Aceasta este recomandată doar atunci când învățarea devine obositoare.

Realizat de: Blaga Andreea, Cozma Andreea-Cosmina si Grigore Andra-Maria

Testul “triadă” nevrotic al lui Karen Horney
Obediența, agresivitate și atașament
Testul nevrotic creat de Karen Horney este unul extreme de usor de făcut. Tot
ce trebuie să faceți, este să va notați răspunsul dumnevoastră în felul următor:
1 – aproape niciodată, 2 – câteodată, 3 – aproape întodeauna, 4 – mereu.
1. Sunt un om afectuos.
30. Îmi place să fiu independent de alți oameni.
2. Este o lume ostilă.
31. Îmi pasă de ce gândesc oamenii despre mine.
3. Prefer să fiu singur.
32. Sunt o persoană curajoasă.
4. Mă simt mai bine atunci când sunt într-o relație.
34. Mă simt zdrobit atunci când sunt respins.
5. Viața e o luptă.
35. Cei care cer ajutorul mă enervează.
6. Oamenii spun despre mine că sunt o persoană rece.
36*. Mă simt singur.
7. Vreau să fiu plăcut de oameni.
37. Majoritatea oamenilor sunt mai atractivi decât mine.
8. Îmi place să mă aflu la conducere.
38. Pentru a supraviețui în lumea aceasta, trebuie să îți pese de
9. Nu am nevoie de ajutorul celorlalți.
tine mai întâi.
10. Îmi place să îi ajut pe ceilalți.
39. Îmi displac oamenii care încearcă să mă influențeze în orice
11. Doar cei puternici rezistă.
fel.
12. Nu am nevoie de ajutorul oamenilor.
40. Mă simt slab și neajutorat atunci când sunt singur.
13. Îmi place să le ofer celor din jurul meu simpatia mea.
41. Oamenii tind să fie de neîncredere.
14. Îmi place să mă simt puternic.
42. Încerc să evit să iau în considerare sfaturile din partea
15. Aș putea trăi foarte bine fără oameni.
celorlalți.
16. Nu sunt egoist.
43. Încerc să evit certurile și confruntările corporale.
17. Îmi place să mă remarc în fața altor oameni.
44. Oamenii sunt manipulatori.
18. Aș prefera să lucrez, dorm și să mănânc singur.
45. Aș putea trăi foarte bine fără prieteni sau familie.
19. Sunt genul de persoană care se sacrifică pentru alții.
46. Tind să consider că e vina mea dacă ceva merge prost.
20. Unii oameni sunt prea sentimentali.
47. Copii ar trebui să învețe de mici să fie duri.
21. Evit petrecerile și orice tip de întâlnire socială.
48. Mă simt mai bine atunci când oamenii nu își împărtășesc
22. Sunt o persoană generoasă.
emoțiile sau gândurile cu mine.
23. Oamenii sunt nechibzuiți.
49. Tind să fiu primul care își cere scuze.
24. Sunt o persoană privată.
50. Este o certitudine că oamenii trebuie să calce pe cadavre
25. Aș prefera să fiu cu oricine decât singur.
pentru a avea succes.
26. Mă testez în situații periculoase pentru a mă face mai puternic. 51. Simt că mi-ar fi mai bine fără oameni decât cu oameni.
27. Evit să răspund întrebărilor despre viața mea personală.
52. Am nevoie de compania oamenilor.
28. Iert și uit destul de repede.
53. Natura de bază a oamenilor este agresivitatea.
29. Îmi place să primesc argumente bune într-un conflict.
54. Încerc să evit conflictele.
55. Copii ar trebui să fie învățați să fie iubitori și blânzi.
56. Am întâlnit o groază de idioți în viața mea.
57. Copii ar trebui să fie învățați să nu accepte ajutorul nimănui.
Rezultate
1. Scala obedienței este suma următorilor itemi: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55.
2. Scala agresivității este suma următorilor itemi: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56.
3. Scala detașamentului este suma următorilor itemi: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36*, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57.
* Itemul 36* se calculează invers: 4=1, 3=2, 2=3, 1=4

În funcție de scala a cărei suma este cea
mai mare pentru dumnevoastră:

• Scala obedienței: acești indivizi acceptă propria lor
neajutorare și încearcă să obțină protective împotriva
anxietății. Horney a considerat că tipul “obedienței” ar putea
obține un sentiment de sprijin ce minimalizează
sentimentele de slăbiciune și izolare.
• Scala agresivității: acești indivizi acceptă ipocrizia și
ostilitatea care stă la baza lor și se luptă conștient sau
inconștient pentru a se putea răzbuna, ignorând automat
sentimentele și intențiile celorlalți.
• Scala detașamentului: acești indivizi se detașează de
ceilalți și nu numai – ci și de ei înșiși. Ei devin nesiguri în
privința propriilor nevoi și dorințe de identitate, evitând
conștient și inconștient implicarea emoțională cu ceilalți.
Cules de: Codreanu Olivia-Georgiana
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1. CE ANUME V-A DETERMINAT SĂ
URMAȚI FACULTATEA DE
PSIHOLOGIE?
M-am decis să urmez Facultatea de Psihologie după ce, anterior, am studiat Filosofia. Nu am
considerat, la momentul respectiv, că Filosofia are o componentă aplicativă destul de relevantă și
am căutat ceva care, din punct de vedere social și al posibilității de a interveni și de a-i înțelege pe
ceilalți, să fie mai aplicativ. Nu-mi pare rău, am învățat multe, mi-a schimbat modul de a gândi în
momentul în care am venit la Facultatea de Psihologie și, în momentul de față, sunt convins că e o
alegere foarte bună pe care am făcut-o la momentul respectiv.

2. LA CE MESERIE VĂ GÂNDEAȚI
CÂND AȚI ÎNCEPUT FACULTATEA?
Când am început Facultatea de Psihologie, eram deja profesor pe discipline socio-umane în virtutea
absolvirii Facultății de Filosofie, dar mă gândeam, în momentul respectiv, că ar fi foarte interesant
pentru mine să mă duc către zona de intervenție psihologică, consiliere și de terapie.

3. CUM V-AȚI SIMȚIT CÂND AȚI
DEVENIT ASISTENTUL CURSULUI DE
“INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE”?
Normal, avusesem experiența deja de profesor și mi s-a părut foarte interesant să lucrez cu
persoane care abia sunt inițiate în zona de psihologie. Mințile tinere, dar care vin cu niște obiceiuri
pe care le-au învățat în timpul liceului, sunt niște elemente care sunt frumos de modelat. Consider
că, întotdeauna, inițierea – în studiul unui domeniu, de orice natură ar fi acesta – e foarte
importantă. Momentul în care bazele sunt solide, atunci restul cunoștințelor se potrivesc la locul lor
și cei care învață pe măsura efortului pe care îl depun ajung din ce în ce mai competenți în domeniul
respectiv.

4. DE-A LUNGUL STUDENȚIEI V-AȚI
IMPLICAT ȘI ÎN ACTIVITĂȚI DE
VOLUNTARIAT SAU DEZVOLTARE
PERSONALĂ?
De-a lungul studenției m-am implicat sporadic în activități de voluntariat, dar nu neapărat
organizate în mod particular de diferite ONG-uri sau alte tipuri de instituții și nici măcar prin
asociații. E adevărat că, în momentul când eram student, exista o singură asociație studențească și
am făcut câteva activități în cadrul ei, unele dintre ele cu rezultate drăguțe. Iar în ceea ce privește
aspectele legate de dezvoltarea personală, am participat întotdeauna la conferințe studențești sau
la workshop-uri de formare aici în Iași, în Cluj, am fost de câteva ori în Timișoara la conferințe de
psihoterapie. Cred că activitatea asta extrașcolară e foarte importantă pentru un student. Și pentru
mine a fost foarte importană pentru că m-a ajutat să îmi clarific, cât de cât, obiectivele pe care le
aveam în momentul respectiv.

5. ACUM CĂ AM AJUNS LA
CAPITOLUL ACTIVITĂȚI
EXTRACURRICULARE, UNDE VĂ
PLĂCEA SĂ VĂ PETRECEȚI TIMPUL
LIBER CÂND ERAȚI STUDENT?
În general, făceam foarte mult sport în timpul studenției – mă antrenam de câteva ori pe săptămână.
Consider că, pentru un tânăr este foarte important să aibă o condiție fizică bună. Pe de altă parte,
de fiecare dată când erau concerte, fie de muzică clasică, fie din alte genuri muzicale, îmi plăcea
foarte mult să mă duc la ele. Am avut și abonament la teatru în primii doi ani de studenție și atunci
am văzut foarte multe piese de teatru interesante. Și, fără discuție, îmi plăcea să ies cu colegii la o
cafea, la un suc, la discuții sau cine știe ce alte tipuri de activități.

6. CARE SUNT HOBBYURILE/PASIUNILE DUMNEVOASTRĂ?
Nu știu în ce măsură pot să definesc ceva de natura unei pasiuni la momentul de față. Îmi place
câteodată să mă duc la concerte de muzică, să mă duc la spectacole și, în zona asta de pasiune,
probabil că cea mai intensă aș putea să zic că este lectura diferitelor cărți, mai ales autorii din zona
fantasy, science-fiction, dar și literatura de specialitate (deși asta este mai mult o necesitate, decât
un hobby).

7. AM ÎNȚELES CĂ DUMNEAVOASTRĂ
AVEAȚI O METODĂ ANUME DE A
REȚINE INFORMAȚIILE. CARE ERA
ACEASTA?
Metoda locurilor, clasică în psihologie. E adevărat, are legătură cu imaginarea unui traseu foarte
familiar (de exemplu, drumul de acasă până la facultate) și poziționarea sub forma unor panouri cel
puțin a conceptelor importante legate de conținutul diferitelor cursuri. Și, în momentul în care, de
fiecare dată când pleci de acasă, repeți informațiile respective și încerci să le atașezi acolo unde țiai imaginat că sunt panourile respective pentru afișarea lor, atunci acea informație este întărită și
probabilitatea de a ți-o aduce aminte este mai mare. Metoda aceasta nu ajută cu necesitate la
înțelegerea conținuturilor, dar pe termen scurt, în situații de criză, poate să fie folosită mai ales de
persoanele care au o memorie vizuală suficient de bună. Cea mai importantă strategie atunci când
învățam era să selectez, să organizez conținuturile într-o manieră sistematică, pe criterii suficient
de clare.

8. CUM SUNĂ POVESTEA CEA MAI
AMUZANTĂ PE CARE V-AȚI
IMAGINAT-O PENTRU A MEMORA
INFORMAȚIILE?
Deși nu era nimic stricto-sensu de manieră dinamică sau de tipul unor întâmplări, pot să îmi aduc
aminte, de exemplu, titluri de tablouri: un cowboy într-un salon – am folosit tematica aceasta mai
ales când învățam la psihoterapie despre tipuri de intervenție. Ca și cum ai intra într-un bar, era o
poveste pe care ne-o spusese profesorul nostru de atunci, psihoterapeuții ca și cowboii sunt de
două feluri: unii care intră și încep să tragă până când rezolvă situația (sunt cei care reacționează
rapid), dar și ceilalți care întâi stau, țintesc și trag doar de câte ori este nevoie. Toată materia asta
a fost legată de societatea și perioada aceea cu cowboy, indieni și cu situații neprevăzute de genul
acesta.

9. PE LÂNGĂ ACEST CUMUL DE
INFORMAȚII PE CARE TREBUIE SĂ ȘI
LE ÎNSUȘEASCĂ, CARE SUNT
ATRIBUTELE ESENȚIALE ALE UNUI
POTENȚIAL PSIHOLOG?
Cred că cel mai important aspect legat de un viitor psiholog are legătură cu capacitatea lui de a
reacționa eficient în situații de stres, de criză. Reziliența, capacitatea de a-și reveni foarte rapid și
de a avea reacții adecvate în situații foarte variate, sub presiunea timpului, a oboselii, a stresului
este cel mai important atribut. Pe de altă parte, este important ca un viitor psiholog să își dezvolte,
să își rafineze capacitatea de a ști să învețe. E mai important poate să știi să înveți decât doar să
înveți ca atare un anumit obiect, pentru că atunci când ai o strategie eficienă de învățare, indiferent
de conținut, indiferent de domeniul care te interesează, atunci devii autonom în ceea ce privește
dezvoltarea ta din punct de vedere profesional.

10. ÎN CE MĂSURĂ ÎI AJUTĂ PE
PSIHOLOGI STUDIILE ȘI STATUTUL
ÎN VIAȚA DE DINCOLO DE MESERIE?
Poate că e destul de interesant să faci tu însuți distincția: de pregătire ești psiholog, dar în relația
cu cei care sunt aproape de tine în viața de zi cu zi, rude, copii, prieteni, trebuie să ieși puțin din
hainele acestea și să nu îi tratezi ca pe clienți, subiecți sau pacienți. E adevărat, în momentul în
care ai cunoștințe de psihologie și ai preferințe cu privire la abordări diferite, implicit sesizezi sau
vezi în situații sociale poate mai mult decât văd ceilalți. Și de aceea, câteodată, poate că este
nevoie să intervii într-o situație socială pe care tu ai certitudinea că ai înțeles-o mai bine, pentru a
aduce lucrurile pe un făgaș normal, dar câteodată, poate că este nevoie să lași lucrurile așa cum
sunt. Pe mine studiile de psihologie m-au ajutat în modul în care am început să înțeleg oamenii și
mă includ și pe mine în categoria asta. Și referitor la acest lucru, partea cea mai interesantă, care
pare că scapă unora dintre cei care se raportează la psihologi, este că și aceștia, înainte de toate
sunt oameni și au nevoile, dorințele și modul lor de a gândi. Până la urmă, cred eu că mai
importantă este calitatea de om și după aceea cea profesională, pentru că aceasta din urmă
reflectă pregătirea, nivelul de cunoștințe pe care l-ai atins, dar ele se bazează întotdeauna pe
calitatea ta de om.

11. ACUM CĂ SUNTEȚI DE PARTEA
CEALALTĂ A CATEDREI, CE
DIFERENȚE GĂSIȚI ÎNTRE
GENERAȚIA DUMNEAVOASTRĂ ȘI CEA
DE ACUM?
Poate că cea mai importantă diferență nu e strict legată de, să spunem, specificul studenților, ci de
volumul de bibliografie și accesul la aceasta, inclusiv la cea de specialitate – fie prin intermediul
internetului (și aici recomand, în principiu, site-urile profesionale și cele ale editurilor importante),
fie prin publicațiile care există la momentul de față în librării. Mă gândesc că noi găseam în
bibliotecă o carte de prin 1960-1970, așa numita carte a lui Smith, pentru care exista un singur
volum și pe care îl puteai consulta doar la bibliotecă. Iar în ceea ce privește tehnologia, îmi aduc
aminte că…era, cred, prima versiune de Windows 5, pe niște calculatoare care abia mergeau. Nu
exista Google, Facebook și atunci trebuia să ai informații foarte precise, dar doar puteai găsi din
când în când câte o informație cu un anumit grad de credibilitate. Nu știu dacă generația de astăzi
și-ar putea imagina lumea fără Google..

12. DACĂ MAI AVEȚI ALTE PLANURI
PENTRU VIITORUL PROFESIONAL,
CARE SUNT ACESTEA?
Îmi propun să clarific și să scriu niște articole cel puțin în legătură cu diagnosticul la vârsta
preșcolarului și a școlarului mic – cred că vârsta asta este una în care copiii au o capacitate foarte
mare de a absorbi informația. Și, pe de altă parte, dacă sesizezi destul de bine care sunt abilitățile
lor, atât pe cele cognitive, cât și pe cele de socializare, cât mai repede, cu atât ei pot să devină mai
mulțumiți de ceea ce fac și să le oferi variante în care să se poată dezvolta mult mai bine.

13. CE SFATURI AVEȚI PENTRU
STUDENȚII FACULTĂȚII DE
PSIHOLOGIE CARE VOR SĂ DEZVOLTE
O CARIERĂ ÎN DOMENIUL
CERCETĂRII?
Principalul sfat ar fi să reia puțin noțiunile fundamentale de matematică și să își clarifice legătura
care există între calculele care se fac la disciplina pe care ei o întâlnesc încă din anul întâi – și mă
refer la Statistică – cu aspectele pe care valorile respective le reflectă. Iar, pe de altă parte, le
recomand să citească multe articole de specialitate – cele publicate în jurnalele serioase – și de
fiecare dată când le parcurg să își clarifice care sunt variabilele cercetării, planul de cercetare și să
încerce să identifice motivele pentru care autorii respectivelor articole au ales diferite proceduri
statistice. Dar să nu se oprească aici, ci să continue cu înțelegerea articolului respectiv, cu
identificarea modului în care autorii au realizat legătura dintre partea teoretică și interpretarea pe
care au făcut-o în finalul articolului. Adică să aibă o lectură activă, sistematică și organizată pe
criterii suficient de clare a articolelor de specialitate.

14. IAR PENTRU CEI CARE SE
ÎNDREAPTĂ SPRE PSIHOLOGIA
APLICATĂ?
Lor le recomand să înceapă să citească mai mult în domeniul de care se simt atrași, fie consiliere,
fie terapie, fie intervenție în diferite grupuri, fie psihologie organizațională, ori juridică și să încerce
să integreze informațiile acestea printre cele aflate la cursurile de la facultate. Să iasă – să
spunem așa – din obișnuința de a învăța cursurile, de a le înțelege și de a se pregăti, care este
absolut necesară și să colaboreze deja cu actuali profesioniști în domeniul respectiv, adică să
asiste la anumite activități sau chiar să îi ajute în activitățile respective. Cu alte cuvinte, să caute o
persoană care deja lucrează în domeniul respectiv și să încerce să dezvolte o relație și personală,
dar și profesională, cu aceasta.

15. SUNT ALTE LUCRURI PE CARE
DORIȚI SĂ NI LE ÎMPĂRTĂȘIȚI?
Eu cred că cel mai important lucru care e de spus și care ar putea să îi ajute pe cei care abia încep
să se pregătească pentru a deveni specialiști în domeniul acesta al psihologiei este să își
organizeze timpul de învățare și timpul liber suficient de bine. Iar, pe de altă parte, să își dezvolte
cât mai mult gradul lor de autonomie în ceea ce privește pregătirea lor profesională.

Realizat de:
Lazăr Vlad-Gabriel
Onofrei Alexandra-Ioana

REPREZENTARE
STUDENȚEASCĂ
Istoria și contextul apariției
mișcării studențești
Formă de manifestare liberă a studenților
din România

Statutul Studentului
Partea integrantă a Legii Învățământului
ce cuprinde totalitatea drepturilor și
obligațiilor studenților

ISTORIA ȘI CONTEXTUL APARIȚIEI
MIȘCĂRII STUDENȚEȘTI

În perioada comunistă, toate formele de mişcare
studenţească sunt interzise, şi singurele forme de
reprezentare a tinerilor şi studenţilor vor rămâne cele
sancţionate de stat. Evident, a existat o mişcare de
disidenţă studenţească, care a debutat încă din anii
1940, când zeci de studenţi au fost arestaţi, bătuţi,
exmatriculaţi pentru convingerile lor politice. Au existat
greve studenţeşti în 1946, şi chiar şi 1948, însă după
această dată orice mişcare disidentă a fost crunt
înăbuşită. Disidenţa anticomunistă a crescut până în
clipa în care, în 1989, contextul a permis răsturnarea
regimului comunist. Prăbuşirea comunismului a permis
reînvierea mişcărilor studenţeşti vizibile.

În 1995 are loc cea mai mare grevă studenţească din
istoria României, numai în centrul Timişoarei ieşind în
stradă 20.000 de studenţi! În perioada 20-29 octombrie
se adoptă o declaraţie comună a tuturor organizaţiilor
studenţeşti aflate în grevă. Se formează Comitetul
Naţional de Grevă şi și pentru prima dată apare ideea și
se formează Alianţa Naţională a Organizaţiilor
Studenţeşti din România. În 1998 au început să se pună
puternic bazele federaţiilor naţionale studenţeşti aşa
cum există ele asăzi. Primele au fost ANOSR şi FOLSR
(fără personalitate juridică), doar pentru ca rândurile să
fie îngroşate de USR şi UNSR în anii următori. (Istoric
ANOSR).
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Mișcarea studențească reprezintă o formă de
manifestare liberă a studenților din România. Odată cu
apariția primelor universități, s-au construit și primele
societăți/cluburi studențești care puneau accentul pe
latura educațional-profesională. În cei 40 de ani de la
înfiinţarea primelor organizaţii studenţeşti până la
Primul Război Mondial, au avut loc mutaţii vizibile în
structura mişcării studenţeşti. Acestea au evoluat de la
simple cluburi la organizaţii cu propriul patrimoniu.

STATUTUL STUDENTULUI
Statutul Studentului reprezintă partea integrantă a Legii Învățământului ce
cuprinde totalitatea drepturilor și obligațiilor studenților ce învață în instituțiile de
Învățământ Superior Românesc.
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a militat mai bine de 5
ani pentru ca studenții români să aibă un statut propriu, în care să fie legiferate
toate drepturile și obligațiile din mediul universitar. Statutul Studentului este
denumit oficial Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului și a fost adoptat prin
Ordin de Ministru în 30 Martie 2012. Acesta are caracter obligatoriu pentru toate
universitățile din România.

Principalele drepturi și obligații
pentru studenți pe care le
subliniază Statutul Studentului
• Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând
cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică;
• Dreptul de a beneficia de suport de curs gratuit (minim 5 pagini), în format fizic sau electronic și
acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe
site-ul facultății;
• Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la
programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și
cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de
evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul studenților;
• Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale instituției
la care studiază, în condițiile legislației în vigoare;
• Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară
sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în
maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu
limiteze atingerea standardelor examinării.

De asemenea, studenții au și obligații:

• De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ şi programelor analitice
ale disciplinelor;
• De a respecta carta, regulamentele și deciziile universității;
• De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire originale;
• De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar;
• De a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către
instituțiile de învățământ superior. (Statutul Studentului – ANOSR)

CONSILIUL
FACULTĂȚII
Consiliul facultății se constituie, potrivit dispoziţiilor legale,

Problema în reprezentarea studențească este că

din reprezentanţii departamentelor (cadre didactice titulare

studenții nu-și cunosc drepturile... nu cunosc

cu norma de bază în Universitate şi cercetători ştiinţifici) şi

documentele facultății cu care încheie un contract și

din reprezentaţi ai studenţilor aleşi în adunările anilor de

mai presus... nu cunosc articole ”basic” din Legea

studii. Studenţii reprezintă 25% din numărul total al membrilor

Educației, care le poate răspunde la multe dintre

Consiliului şi provin din toate cele 3 cicluri de studii.

întrebări, raportate la nevoile lor. De asemenea, dacă

“Consiliul Facultății reprezintă o structură decizională la nivel

informarea ar fi una corectă și în proporție de măcar

de facultate, compus din directorii de departamente, studenții

70%, lucrurile ar sta cu totul altfel. S-ar respecta un

consilieri, prodecanii și decanul. Decizii ca: cifra de

principiu care mi-a rămas bine întipărit în minte, și

școlarizare, structura programului academic, numărul de

anume: ”în procesul academic, studentul și profesorii

specializări etc. sunt luate în consiliu. Să fii reprezentant al

sunt parteneri egali”... mai pe scurt, există o relație

studenților în Consiliul Facultății înseamnă să aduci pe masa

interdependentă, dar în realitate această relație este

profesorilor sau a conducerii adevăratele probleme ale

una de genul: conducător (profesorii) - condus

studenților și să menții studenții conectați cu privire la

(studenții) din simplu motiv că aceștia nu-și cunosc

deciziile ce-i pot afecta direct sau indirect.

drepturile și nici nu au o activitate civică foarte

Ca student reprezentant, atribuțiile mele sunt reglementate și

dezvoltată.” (Ștefan Basil Robu – student în anul III la

limitate de diferite documente oficiale, însă asta nu mă

Psihologie; președintele Asociației Studenților

oprește să expun poziția organizației din care provin cu

Psihologi și Pedagogi)

privire la aspecte relevante pentru domeniul nostru sau să
dau glas nevoilor celor 2000 de studenți din cadrul FPSE.
Task-urile mele? Eu am un task continuu, fără deadline...
acela de a-mi reprezenta colegii în așa fel încât procesul
academic să se desfășoare într-o manieră organizată,
satisfăcând pe cât de mult posibil nevoile acestora

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România
(ANOSR) este federația națională studențească, nonguvernamentală și non-partizană care, de peste 16 ani, are
ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale
studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor
acestora, cât și stimularea participării lor la actul
educațional și la viața socială, economică și culturală.
Activitatea ANOSR din ultima perioadă a constat în
participarea, în perioada 16-17 noiembrie 2017, la reuniunea
Consiliului Național al Rectorilor, găzduită de Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. ANOSR a prezentat date
cu privire la problemele privind aplicarea legislației în
domeniul burselor, respectiv o statistică parțială cu privire la
situația deblocărilor din sold. De asemenea, ANOSR a
solicitat instituțiilor de învățământ superior să aloce fonduri
suplimentare pentru centrele de consiliere și orientare în
carieră, respectiv bibliotecilor universitare. De asemenea,
ANOSR militează pentru un mediu universitar mai prietenos
cu studenții care au statutul de refugiat, astfel încât aceștia
să beneficieze cu adevărat de dreptul la educație.
Un alt demers a ANOSR este vederea îmbunătățirii
accesibilității studenților la informații cu privire la piața de
muncă, prin dezvoltarea capacității centrelor care se ocupă
de astfel de servicii. În curând, ANOSR va lansa o amplă
analiză pe această temă, pentru a marca trei ani de la
adoptarea OMEN nr. 650/2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea
centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de
învăţământ superior din România.

ANOSR se află în discuții cu Guvernul României cu
privire la finanțarea învățământului superior.
Solicitările ANOSR în această privință sunt:
- Creșterea fondului alocat pentru subvenția căminecantine cu 351,21%, de la 127.118.711 lei (2016) la
573.575.521 lei, reprezentând un total de 0,0533 %
din PIB, pentru ameliorarea imediată a condițiilor din
căminele studențești;
- Creșterea fondului de burse studențești cu 45,73%,
de la 675.106.740 lei (estimare 2017) la
980.835.262 lei, reprezentând un total de 0,11% din
PIB, pentru ca bursa minimă acordată să fie de 725
lei (50% din salariul minim garantat pe economie),
respectiv pentru creșterea bursei acordate
studenților etnici români, care nu a mai crescut din
2008;
- Creșterea fondului pentru transportul studenților cu
67,79%, de la 26.610.928,96 lei (estimare 2016) la
44.650.744,29 lei, reprezentând un total de 0,0022%
din PIB, pentru a fi decontate toate cheltuielile
aferente;
- Creșterea fondului alocat pentru taberele
studențești, de la 3.000.000 lei la 4.900.000 lei,
reprezentând un total de 0,0006% din PIB.
De asemenea, suma din Bugetul de stat pentru
acoperirea cheltuielilor de decont a gratuității la
transportul feroviar pentru studenți se dorește a fi
de cel puțin 212.377.331,00 lei, reprezentând
0,025% din PIB.

În altă ordine de idei, ANOSR a adus câteva propuneri pentru pentru Regulamentul Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor.
Concret, ANOSR consideră oportună micșorarea perioadei minime de desfășurare a activităților de stagiu de la două
luni la o lună, în vederea accesibilizării programului pentru studenți. Măsura ar fi benefică întrucât, în anumite
circumstanțe, structura anului universitar nu permite petrecerea unui timp îndelungat la distanță față de instituția de
învățământ, nici măcar în vacanța de vară, singura perioadă care, teoretic, nu ar conține activități academice pentru
studenți pentru un interval mai mare de o lună, în contextul în care stagiile de practică prevăzute în planurile de
învățământ ale programelor de studii se derulează de cele mai multe ori în această perioadă.
De asemenea, se dorește asigurarea de către statele membre că într-adevăr se vor preocupa de integrarea tinerilor
defavorizați în activitățile Corpului european de solidaritate, și că ar trebui menționate explicit o serie de măsuri ce ar
putea fi implementate pentru a sprijini acești tineri, precum sesiuni specific de informare, consiliere, orientare și
formare sau bonusuri financiare pentru cei proveniți din astfel de categorii. Tot în acest context, se dorește
monitorizarea și evaluarea performanței și rezultatelor mai exact printre indicatorii utilizați pentru a măsura progresele
și performanța Corpului European de solidaritate ar trebui să se regăsească și numărul de tineri defavorizați
participanți la proiecte de solidaritate și plasamente de voluntariat, stagii sau locuri de muncă, naționale sau
transfrontaliere, pentru a se putea evalua cât mai realist rezultatele demersului, având în vedere că integrarea acestora
este o prioritate.
Alte priorități ale ANOSR sunt propuse în componenta de tineret a Președinției Consiliului European deținute de
România.
Se dorește accesul la oportunități egale pentru tineri în mediul rural și urban, prin eliminarea discrepanțelor între medii,
respectiv asigurarea accesului egal la drepturi și oportunități pentru toți tinerii. ANOSR recunoaște că trebuie realizate
în continuare eforturi pentru ca barierele de care se lovesc tinerii din mediul rural să fie eliminate.
Este de menționat la acest subiect două inițiative generale pe care le trasează Consiliul European: - promovarea
accesului la servicii de calitate( transporturile, incluziunea, sănătatea și serviciile sociale);
- adoptarea unei abordări transsectoriale în activitățile destinate ameliorării coeziunii și solidarității la nivel de
comunitate și reducerii excluderii sociale a tinerilor, abordând, de exemplu, interconexiunile între educația și ocuparea
forței de muncă în rândul tinerilor și incluziunea lor socială;
O altă propunere este o dezbatere mult mai aprofundată în societate cu privire la modul în care se corelează abilitățile
și competențele rezultate din educația formală și non-formală, cu valorificarea acestora pe piața muncii, concomitent
sau ulterior formării acestora, și în ce manieră, astfel încât să se asigure abilități specifice unei vieți independente și
autonome pentru cetățenii din UE. Președinția României a Consiliului European marchează o oportunitate extrem de
importantă pentru țara noastră pentru a ridica în atenția opiniei publice internaționale un set de probleme și nevoi cu
care se confruntă tinerii din Europa: cerințele pieței muncii în raport cu nevoile individuale și cu propriile interese și
pasiuni, „comodificarea” educației raportată la piața muncii, design-ul curricular al sistemelor de învățământ în
corespondență cu calificările, interesele tinerilor și cu abilitățile de viață și abilitățile noi ce ar trebui dezvoltate.
O altă temă pe care ANOSR o dorește a fi abordată mai structurat la nivel european este implicarea tinerilor în
activitățile cultural-recreative. Articolul 167 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene prevede ca linie de acțiune a
uniunii promovarea culturii naționale și a patrimoniului comun. Un raport Interarts din 2008 arată că nu există încă
definit un cadru solid privind accesul tinerilor la cultură. Mai mult decât atât, deși un număr ridicat de tineri (într-un
contrast vizibil între Europa Occidentală și Europa de Est) au participat la cel puțin o activitate culturală într-un an,
participarea a scăzut în ultimii ani inclusiv în această privință.

Este de menționat că tema este ignorată în spațiul românesc, iar ANOSR acuză instituțiile de cultură care încalcă în
mod sistematic prevederile articolului 205 din Legea educației naționale, care acordă studenților dreptul de a
beneficia de reducere de 75% în accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film și altele; neexistând
măsuri corelate prin care să se crească prezența, implicarea și contribuția tinerilor la actele de cultură.
Un ultim punct ce merită menționat este Poziția ANOSR cu privire la Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării,
formării profesionale și sănătății adoptată de Parlamentul României. Modificarea și completarea unor acte normative
în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății a fost adoptată de Senatul României și astfel,
ANOSR a solicitat Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, să nu promulge acest act normativ,
întrucât, prin modificările aduse se vor aduce prejudicii semnificative calității învățământului superior din România.
Eliminarea faptului că „stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în cadrul unui program de studii
universitare de licență și cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului” și
adăugarea următoarei fraze: „numărul de studenți raportat la numărul de cadre didactice pe universitate nu poate să
fie mai mare decât 35 la 1”. Această prevedere generică nu ar trebui să existe în Legea Educației Naționale deoarece
nu se poate stabili un raport optim studenți-cadre didactice valabil pentru toate domeniile de studiu.
De asemenea, ANOSR recunoaște că una dintre cele mai bune prevederi ale OUG 96/2016 era recunoașterea oficială a
federațiilor naționale studențești legal constituite ca parteneri de dialog social ai Ministerului Educației Naționale, prin
modificarea art. 221, alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.Este de menționat că tema este ignorată în
spațiul românesc, iar ANOSR acuză instituțiile de cultură care încalcă în mod sistematic prevederile articolului 205 din
Legea educației naționale, care acordă studenților dreptul de a beneficia de reducere de 75% în accesul la muzee,
concerte, spectacole de teatru, operă, film și altele; neexistând măsuri corelate prin care să se crească prezența,
implicarea și contribuția tinerilor la actele de cultură.
Un ultim punct ce merită menționat este Poziția ANOSR cu privire la Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării,
formării profesionale și sănătății adoptată de Parlamentul României. Modificarea și completarea unor acte normative
în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății a fost adoptată de Senatul României și astfel,
ANOSR a solicitat Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, să nu promulge acest act normativ,
întrucât, prin modificările aduse se vor aduce prejudicii semnificative calității învățământului superior din România.
Eliminarea faptului că „stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în cadrul unui program de studii
universitare de licență și cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului” și
adăugarea următoarei fraze: „numărul de studenți raportat la numărul de cadre didactice pe universitate nu poate să
fie mai mare decât 35 la 1”. Această prevedere generică nu ar trebui să existe în Legea Educației Naționale deoarece
nu se poate stabili un raport optim studenți-cadre didactice valabil pentru toate domeniile de studiu.
De asemenea, ANOSR recunoaște că una dintre cele mai bune prevederi ale OUG 96/2016 era recunoașterea oficială a
federațiilor naționale studențești legal constituite ca parteneri de dialog social ai Ministerului Educației Naționale, prin
modificarea art. 221, alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

Realizat de: Blaga Andreea, Codreanu Olivia-Georgiana, Cozma Andreea-Cosmina si Lazar VladGabriel

PROIECTE ASPP
PSIHOLOGIA SUB LUPĂ
Proiectul “Psihologia sub lupă” constă într-o conferință ce
abordează diferite teme din ramurile psihologiei, precum și
subiecte din viața cotidiană. Evenimentul se adresează atât
studenților din cadrul “Facultății de Psihologie și Științe ale
Educației”, cât și persoanelor pasionate de acest domeniu
și dornice de a descoperi marele univers al psihologiei.
“Psihologia sub lupă” este evenimentul ce facilitează calea
de acces spre cunoașterea limbajului psihologic,
demontează mituri din acest domeniu și concentrează
informația astfel încât să fie înțeleasă de toată lumea, nu
doar de specialiști. De-a lungul timpului, evenimentul a
abordat teme precum: “Dragoste, sex și dependență”, “Rolul
interacțiunilor sociale în dezvoltarea personală”, “Miturile
hipnozei”, “Tu ai descifrat rebusul relațiilor tale?” ș.a.
Aceste teme din cadrul proiectului sunt prezentate de către
speakeri ce activează în domeniu.
Proiectul este unul de interes public, iar cele două ediții
desfășurate în timpul unui an universitar se pot lăuda cu un
număr semnificativ de participanți.

Adrian Macovei a pus “sub lupă” experiența lui ca și coordonator
al proiectului și ne-a transmis următoarele: “Psihologia sub lupă
a fost pentru mine, pe lângă primul proiect pe care l-am organizat
și coordonat, un deschizător de drumuri și un izvor de învățături
minunate. Am avut șansa să cunosc și să lucrez cu oameni
minunați și diferiți pentru un scop comun. Mi-am dat seama cât
de important este să ai încredere în oamenii tăi, să împarți
sarcinile corespunzător și să ai încredere că oamenii aceia își
vor îndeplini responsabilitățile la fel cum ai fi făcut-o tu, cu
dăruire și implicare. Acest proiect al asociației este unul relativ
simplu, de aceea este foarte important să profiți la maximum de
fiecare oportunitate pe care ți-o poate oferi. Spre exemplu, eu am
rămas bun prieten cu speaker-ul care a fost la ediția coordonată
de mine și asta mi-a dat posibilitatea de a apela la el de fiecare
dată când aveam o problemă, nelămurire. Pot spune că acest
proiect m-a ajutat să îmi gasesc un model și poate chiar un
mentor. Voi încheia prin a mulțumi oamenilor din echipa mea de
organizare, mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună și
sper să mai avem ocazia! Sunteți niște oameni minunați!”

“Braining Days” este un proiect ce
se adresează tuturor persoanelor
interesate de dezvoltare personală
și dornice să iasă din zona de
confort. Evenimentul reprezintă o
suită de trei workshop-uri ce
abordează diferite teme, acestea
fiind desfășurate în zile
consecutive. Workshop-urile au
menirea să ne zguduie zona
noastră de confort prin gradul
mare de aplicabilitate al
informațiilor și prin
profesionalismul trainer-ilor.

Coordonatorul unei ediții

Zilele “Braining Days” se
caracterizează prin interactivitate,
profesionalism, informații de
calitate, practicabilitate și
dezvoltare personală. Evenimentul
are două ediții pe parcursul unui an
universitar. Edițiile anterioare au
atins următoarele teme: “Cum să
ieși din zona de confort?”,“Cum ne
influențează stereotipurile
mentale?”,“Puterea gândirii
pozitive”, “Emoțiile: prieten sau
dușman”, “Cum să nu te lași
manipulat”, “Cum faci față unui
eșec” ș.a.

oameni ce mi-au rămas prieteni de-

Pentru mine, Braining Days va

anterioare, Huțul Tudor-Daniel, ne-a

rămâne proiectul ce m-a ajutat să

împărtășit câte puțin din

iubesc tot ceea ce înseamnă ASPP,

experiența lui: “Cu certitudine,

arătându-mi cum un grup relativ

Braining Days ocupă un loc

mic de oameni poate reuși lucruri

important în inimile tuturor celor

mărețe. În același timp, trebuie să

ce au participat în organizarea

menționez faptul că dificultatea

proiectului, indiferent dacă

organizării unui astfel de proiect te

experiența a fost trăită din postura

pune față în față cu fel de fel de

de organizator sau de coordonator.

situații ce te vor ajuta să-ți

Personal, pe parcursul acestuia am

dezvolți abilitățile pe care nici

reușit să întâlnesc o sumedenie de

măcar nu știi că le-ai deține.”

a lungul timpului.
În urma organizării unui astfel de
proiect poti ramane cu o mulțime
de lucruri ce te vor ajuta atât în
viitorul apropiat, cât și în cel
îndepărtat - de la oamenii de o
calitate deosebită cu care te-ai
înconjurat până la diverse calități
pe care ți le-ai descoperit sau
dezvoltat în cadrul proiectului.

Acest proiect vizează fenomenul abandonului şcolar şi are ca scop
reducerea ratei acestuia. Prin parteneriatele cu diverse școli din Iași, noi,
cei implicaţi în desfăşurarea acestui proiect, încercăm să transformăm
efectuarea temelor într-o activitate plăcută şi uşoară. Odată ce reuşim
acest lucru, putem să trezim interesul elevilor pentru învăţare şi pentru
mediul şcolar, promovând în acest fel importanţa educaţiei. De asemenea,
avem în vedere îmbunătăţirea aspectelor legate de integrarea în diverse
grupuri şi în societate, aspect care întâmpină dificultăţi de adaptare în
cazul copiilor care vin din familii defavorizate, marginalizate şi
discriminate din punct de vedere socio-economic. Încurajăm participarea
tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile
sale.
onstă în
Rolul nostru în reducerea fenomenului de abandon şcolar constă
că peste
oferirea de ajutor pe parcursul orelor, întrucât elevii să treacă
pă terminarea
eventualele dificultăți de înțelegere sau concentrare sau după
ativ care să se
acestora. În plus, punem în practică şi activităţi de tip recreativ
municare şi
concentreze pe nevoile elevilor şi să ajute la o mai bună comunicare
colaborare din partea acestora.
ei AlexandraUltima și cea mai recentă ediție a fost coordonată de Onofrei
entru mine
Ioana, studentă la specializarea Psihologie, care afirmă : ” Pentru
voltare, căci a
After School a fost un mare prilej de responsabilizare si dezvoltare,
ățat ce
fost prima coordonare, pe parcusul căreia am corectat și învățat
ări ca toată
presupune a fi liderul unei echipe, a motiva membrii și a urmări
ionat în cadrul
activitatea să se desfășoare ca la carte. Ceea ce m-a impresionat
acestui proiect a fost impactul pe care voluntarii îl au asupraa elevilor. Se
poate remarca o îmbunătățire reală a atitudinii lor, în urma prezenței
ea de care au
studenților ce vin și le oferă sprijinul, zâmbetele și înțelegerea
nevoie.”
Cei 45 de voluntari din ediția precedentă au fost consecvenți și au tratat
cu seriozitate fiecare întâlnire cu copiii cu cerințe speciale din școlile
Elena Cuza și Ion Neculce Iași. Acesta a fost un prilej de dezvoltare și
descoperire a propriei persoane, dar și a activității pedagogice în general
mai ales pentru studenții de la specializarea Pedagogia Învățământului
Primar și Preșcolar, întrucât interacțiunile dintre ei și copii au fost
directe, într-un cadru real, în situații concrete.
Pe lângă activitatea și interacțiunea cu elevii, adevarata influență o are
însăși atitudinea voluntarilor, aceasta fiind deschisă și demnă de urmat
de către copii, care de fiecare dată erau încântați să îi revadă și să își
facă temele sub mica lor îndrumare. Proiectul are succes, progresul
copiilor poate fi remarcat, așa încât conducerea școlilor cere cu fiecare
nouă ediție să mai colaboreze cu ASPP în cadrul aceleiași activități.

Seara de colinde
Strângerea
de fonduri
Prin Seara de colinde ne dorim să oferim

Cele mai recente ediții ale acestor două proiecte, al

spectatorilor un program care vine în întâmpinarea

căror spirit de sărbătoare a pătruns inima tuturor, au

sărbătorilor de iarnă si care creează o atmosferă

fost unite și coordonate de Moraru Monica, studentă

caldă şi plină de voie bună. Colinde și urări specifice

la specializarea Pedagogia Învățământului Primar și

Crăciunului sunt transmise cu drag de un cor format

Preșcolar. Tânăra studentă a acceptat provocarea de

din studenții facultății noastre, dar și alături de

a prelua coordonarea, iar la final a avut parte de o

colaboratori ai altor coruri studențești. Acest

mare realizare: “Am învățat cât de frumos este să

eveniment este destinat cadrelor didactice şi

lucrezi cu atât de multe personalități diferite, să te

studenţilor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale

pliezi, să te schimbi, să accepți noi puncte de vedere

Educaţiei, precum şi celor ce doresc să ia parte la o

valoroase, să te bucuri, să râzi și să plângi pentru un

festivitate dinaintea sărbătorilor de Crăciun.

scop comun așa măreț.”

ASPP aduce aportul în societate prin acte de

Aceste proiecte au însemnat un succes convins și

caritate, respectiv prin Strângerea de fonduri, ce are

o reală bucurie, atât pentru studenții voluntari, care au

ca scop acumularea de fonduri, jucării, haine etc.

făcut desfașurarea lor posibilă, cât și pentru copiii din

pentru a ajuta în prag de sărbători un anumit caz

Centrul de zi Casa Mia Inculeț. Dincolo de ajutorul

social sau copiii din unul din centrele de plasament

studențesc, a contat foarte mult bunăvoința și

din Iași. În fiecare an asociația a reușit să aducă

mobilizarea invitaților și domnilor profesori din cadrul

zâmbete pe chipurile celor mai puțini norocoși, de

facultății noastre, care au făcut donații semnificative.

Crăciun, oferindu-le, pe lângă pachetele pregătite, și

Organizatorii au realizat cadouri de Crăciun hand-

căldura umană, de care orice om are nevoie, indiferent

made, iar lumea doritoare le-a achiziționat în scop

de perioada anului.

caritabil.
Totul are un aer feeric în seara finală, pe când
colindele corului răsună, pe când inimile sunt învăluite
de pace, iar mințile pulsează același gând, de a face
fericiți copiii aceia care cu greu au parte de momente
fericite în viața de zi cu zi.

EXCHANGE
Exchange este un proiect dedicat
voluntarilor Cognosis. Cognosis
reprezintă Federația Asociațiilor
Studenților la Psihologie și Științele
Educației din România
Acest proiect are drept scop cunoașterea celorlalte asociații de
psihologie din țară, consolidarea relațiilor dintre acestea,
precum și schimbul de idei și cunoștințe între membri.
Proiectul constă în deplasarea unor echipe de voluntari la altă
asociație desemnată prin tragere la sorți, timp de o săptămână
(de exemplu, în anul 2013 deplasările au fost în felul următor:
Cluj ->Iași ->Timișoara ->București ->Sibiu ->Cluj). Ideea
principală este de a vedea cum se desfășoară activitățile în
cadrul altei organizații de psihologie, structura, cum se țin
ședințele, modul de lucru în cadrul echipelor de proiect.
În continuare, va prezentăm experiența Mădălinei Modoranu din
postura de ex-coordonator „Exchange”: „Experiența de
coordonator a proiectului Exchange a reprezentat pentru mine

Am convingerea că am luat parte
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fi apreciat de ceilalți, trebuie să știm să ne apreciem pe noi

a fost cel mai puternic sentiment

înșine la adevăratul potențial. Am învățat să ne prețuim ca

simțit în întreaga activitate de

echipă, ca un întreg, am profitat de oportunitățile care ni s-au

voluntariat. Atunci mi-am spus:

oferit și ne-am bucurat de fiecare moment petrecut împreună.

<< Am reușit! Suntem o echipă!
>>”.

Mobilități este un proiect care se adresează exclusiv
studenţilor din cadrul Facultăților De Psihologie Și
Științe Ale Educației din țară, indiferent de anul de
studiu, înscrişi în ciclul de licenţă la una din
universităţile ale căror asociaţii de studenţi fac parte
din Cognosis, adică: Universitatea "Babeş-Bolyai" din
Cluj, Univestitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi,
Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea
din Bucureşti şi Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu. Scopul acestui proiect este acela de a oferi
studenţilor oportunitatea de a vedea cum este viaţa
de student din alte centre universitare şi de a
experimenta calitatea de student într-un alt centru.
De asemenea, cu prilejul acestui proiect, studenţii la
psihologie îşi pot dezvolta anumite aptitudini, cum ar
fi: capacitatea de a se adapta la un mediu universitar
nou, nivelul de socializare, nivelul de empatizare. Tot
prin acest proiect stundenţii la psihologie au
oportunitatea de a cunoaşte oameni noi şi de a-şi
face prieteni din toată țara. Cu ocazia studierii întrun alt centru universitar, studenţii au contact direct
cu noi moduri de predare, precum şi cu noi cursuri,
care nu se fac în centrul lor de provenienţă sau pe
care nu se pune atât de mult accent.

"Proiectul Mobilități pentru mine a fost
unul care mi-a pus răbdarea la
încercare, o experiență prin care mi-am
depășit zona de confort, dar și un
proiect care a adus lângă sufletul meu
oameni frumoși, noi prieteni și multe
amintiri frumoase!" (Tistu Bianca)
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Licenţa este un act oficial, care se
eliberează de autoritatea publică pentru
licenţiere și îi dă titularului dreptul de a
desfăşura într-o anumită perioadă genul
de activitate care este indicat în
conţinutul acesteia. ASPP organizează o
conferinţă anuală cu rolul de a-i informa
pe studenţi despre metodologia de
realizare a lucrării de licenţă.
Licența bate la ușă este un proiect
structurat pe trei seri de informare și
instruire, facilitatorii fiind profesori ai
Facultății de Psihologie și Științe ale
Educației-Iași, care într-un mod interactiv,
reușesc să ofere ceea ce studenții
așteaptă. Beneficiarii sunt toate
persoanele interesate în a afla: „care
sunt pașii pentru o licență de succes?”

O ediție anterioară a proiectului a fost coordonată
de Pricope Paula, studentă la specializarea
Psihologie. Tânăra afirmă că Licența bate la ușă
este cu adevărat “un proiect extrem de benefic atât
pentru studenții din anul 2, cât și pentru cei din anul
3”, indiferent de specializarea pe care o urmează ei,
întrucât în cele trei seri de proiect vin profesori de la
specializări diferite, dând posibilitatea tuturor
studenților să obțină informațiile de care au nevoie.
Totodată Paula mai spune: “Informațiile pe care ni
le prezintă profesorii nu sunt doar despre structura
unei lucrări de licență, ci și despre realizarea
propriu-zisă a acesteia”. Iar relația profesor –
student este iarăși surprinsă și vizată în acest
proiect, întrucât cadrul este unul restrâns ce
permite o comunicare mai bună, mai specifică, în
urma căreia profesorii „chiar îi încurajează pe
studenți și le oferă sfaturi prielnice de care aceștia
au nevoie. “

MIND este un proiect care reprezintă îmbinarea
perfectă dintre diversitatea domeniului Psihologiei și
Științelor Educației și a principalelor teme de interes
precum Programare Neurolingvistică (NLP), Limbaj
NonVerbal, Psihosexualitate, Criminologie,
Stereotipuri și Psihologie Judiciară.
Principalul scop este de a aduce mai aproape
realitatea științifică și practica din domeniu,
proiectul adresându-se atât studenților ce se
pregătesc să devină practicieni, cât și publicului
larg.

CE SE ÎNTÂMPLĂ?
5 ZILE - 15 ACTIVITĂȚI
Workshop-uri, conferințe sau
dezbateri privind psihologia și științele
educației, aduc mai aproape realitatea
științifică și practică din domeniu, în mediul
studențesc. Un mediu ce vrea să atingă cu
ochiul experiența unor psihologi,
psihoterapeuți sau experți în psihopedagogie,
psihopedagogie specială sau pedagogie.
Scopul acestui proiect este de a
dezvolta personal și profesional studenții din
domeniul psihologiei și științelor educației
prin conectarea acestora la cele mai noi
perspective și practici din domeniu.
Acest proiect se adresează tuturor
persoanelor interesate de domeniul
psihologiei și al științelor educației!

"Să coordonez proiectul MIND a însemnat pentru mine un vis ce a devenit realitate. Am vrut
să ofer atât organizației, cât și studenților din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale
Educației perspective, motivație și dorința de a fi curioși.
Proiectul are un design maleabil în funcție de nevoile pe care le au studenții și membrii
organizației, astfel el poate deveni un punct strategic în drumul studenților spre confirmarea
drumului pe care vor să-l urmeze în domeniu.
M-am bucurat să văd membrii ASPP mobilizați într-un număr generos și să văd cum își
dedică timpul pentru a organiza proiecte de calitate și cum creează cadrul perfect de
interacțiune între studenții facultății, indiferent de specializare sau ciclu de studiu.
Am rămas cu un zâmbet imprimat în inima când s-a finalizat proiectul, pentru că am trăit cel
mai frumos moment - am văzut tineri ce nu s-au oprit doar la un proiect, ci au continuat să
se implice în comunitate și în diverse acțiuni, iar eu cred că asta determină calitatea și
succesul unui om... cât de multe și cât de des poți oferi celor din jurul tău?" (Ştefan Basil)
Realizat de: Andriucă Iulia, Blaga Andreea, Onofrei
Alexandra- Ioana
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Anii de studenţie sunt cel mai bun prilej pentru a ne face noi prieteni
sau cunoştinţe. Dacă ne petrecem aceşti ani în căminele facultăţii,
putem cunoaşte unele persoane mai bine decât ne-am fi dorit. Cum
fiecare lucru are şi avantaje și dezavantaje, la fel are şi viaţa de cămin.
Locul în care te poţi distra, glumi şi crea amintiri de neuitat devine
uneori şi locul în care nu găseşti nici un moment de linişte în care să
îţi poti pune gândurile în ordine. Având în vedere aceste lucruri vă
prezentăm unele povestioare "culese" din cămine, care cu siguranţă vă
vor aduce zâmbetul pe buze. Deoarece studenții nu sunt caracterizați
de monotonie și știm cu toții că unde-s mulți spațiul personal se
îngustează, tinerii adulți nu permit o îngustare și în plan cognitiv,
plănuind diferite poznăi pe care orice student care stă la cămin trebuie
să le facă: prima petrecere în camera 69, beția ce urmează, amețeală
de după și dormitul la îngrămădeală sau aflarea răspunsului la
întrebarea "oare câți prieteni îmi încap în cameră?" sunt lucruri la
ordinea zilei. Aici vă vom trage perdeaua albastră din C12 la o parte
sau cine știe? Poate vă vom deschide ușa camerei din C2, ca să simțiți
cu toții, chiar și cei care stau în chirie, singuri sau mereu pe la casele
prietenilor, mirosul puternic care se simte doar când e dezlegare la
pește, de la intrarea căminului.

1) Întrucât ideea de a sta cu încă 4 persoane în cameră, mi s-a părut o
adevărată provocare, am avut grijă să nu fiu prea prezentă în locul care ar
fi trebuit să fie "acasă", ori "mini-casă" sau cel mai bine zis "camera mea
de cămin". Într o seară, când m-am trecut prezentă în condica colegelor de
cameră, m-am dus să fac un duș iar la întoarcere, având ținuta
corespunzătoare unui cămin de fete (prosop și părul ud), mă izbesc de
propunerea de a se sfinți căminul. Instant mi-a venit în minte faptul că una
din colegele mele ar fi mai mult decât încântată de această idee, așa că
am primit propunerea cu brațele deschise. Însă, n-am știut că acest lucru
va implica, instalarea atmosferei religioase în camera noastră. În câteva
săptămâni fiecare perete își avea icoana și fiecare icoană era păzită de
altă icoană, și fiecare paznic al icoanei mai avea un prieten.

2) Cu toții avem colegi pofticioși, de multe ori se ascund în pielea unor
corpuri robuste, cu degete unsuroase care nu par să îi deranjeze regimul
lor alimentar sub nici o formă. Și asta e bine, dar nu atunci când îl ai coleg
de cameră pe Alin. Reprezentant al acestei tipologii, Alin era un băiat de
treabă în rest, nu mă deranja cu nimic, și puteam să fac și glume cu el. Întro zi, am venit cu o sacoșă plină de dulciuri acasă, mi le-am așezat frumos
în dulapul meu și le-am lăsat acolo. Nu sunt un iubitor al dulciurilor, dar în
ziua aia am simțit dorința de a cumpăra câte ceva. Deschisesem un pachet
de biscuiți pe care nu am reușit să îl termin, fie din cauza gustului puternic
de nucă de cocos, fie prin simplul fapt că îmi trecuse pofta de dulce. După
ceva timp, Alin vede că mă îndrept spre raftul cu dulciuri, cu intenția de a
lua biscuiții și ai arunca. Bineînțeles el nu a intuit asta și spuse: "Frate,
biscuiții ăia au un gust ciudat, eu zic să nu mănânci". Ca orice student
eminent, nu mă preocupasem să arunc lucrurile care nu mai erau bune și
astfel, biscuiții petrecuseră două luni bune în dulapul meu.

3) Dupã o sãptãmânã plină, m-am decis să mă retrag în camera de cămin ca să mă relaxez și să
mă pregătesc pentru parţialele următoare. Ştiam că ceilalți colegi au cursuri în ziua respectivă
până seara şi speram că pot dormi vreo două ore. Nu bine m-am aşezat pe pat, când aud uşa. Era
unul dintre colegii mei mai mari, care venea de la o petrecere. Avea o dispoziţie mult mai bună
decât de obicei şi a venit lângă mine cu chef de vorbă. Am discutat vrute şi nevrute deoarece nu
îl puteam lăsa fără un partener de discuţie. Dintr-o vorbă în alta acesta mi-a destăinuit că are o
atracţie aparte pentru persoanele de acelaşi sex .Informaţia m-a surprins având în vedere că a
venit de nicăieri, fără un "preaviz", aşadar am decis să mă retrag, pentru că o plimbare era la fel
de relaxantă ca un pui de somn.

4) Noaptea este singurul moment în care este posibil ca la cămin să fie linişte. Într-o seară, după
ce am terminat de realizat un proiect, fiind ora 12, m-am gândit că ar fi cazul să dorm. Celelalte
colege erau deja în pat, pregătite să doarmă, aşadar am închis becul. Am adormit în câteva
secunde atunci, dar nu după mult timp un zgomot foarte deranjant m-a trezit. Una din colegele
care stătea în patul de sus sforăia în mare fel. M-am întors pe o parte si pe alta încercând să
ignor, dar fără succes. Când m-am ridicat din pat ca să îmi aduc căştile să ascult nişte muzică,
observ alte două colege care nu dormeau, deoarece aveau aceeaşi problemă ca şi mine. Ne-am
amuzat pe aceastã temă atunci,dar în serile care au urmat am trezit-o noi pe colega în cauză.
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ÎNCOTRO TE ÎNDREPȚI?

Povestea unui fost student..

Prima dată când am intrat în facultate am simțit o doză puternică de entuziasm, îmbinată cu
dorința de a mă integra în colectivul din care urma să fac parte. Abia așteptam să văd cum
vor fi profesorii; Vor semăna oare câtuși de puțin cu cei de la liceu? Grupa de la facultate va
fi la fel ca și clasa mea?
Gândindu-mă la anii de studenție, îmi amintesc cu plăcere de sentimentul de satisfacție pe
care îl aveam dupa o zi plină de cursuri și seminare, simțind că am acumulat niște
cunoștințe, în adevăratul sens al cuvântului. De asemenea, simt melancolie când îmi aduc
aminte de prieteniile pe care le-am legat în acei ani. Nimic nu se compară cu ieșirile pe care
le făceam între colegi după cursuri și mai ales după sesiune. Ei bine, evident și înainte de
sesiune, când toți trebuia să învățăm, dar hai să fim serioși, cine poate refuza un mic party în
cămin, nu?
Prima oară când am dat de greu a fost, culmea, când am rămas restant la TIC. Trebuia să
duc o tema în format digital, pe un CD. O aveam făcuta deja. Suntem în secolul XI, dar asta
nu contează, de ce să pot trimite tema pe email... Circumstanțele au facut ca eu să nu pot
ajunge în ultimele 3-4 săptămâni la orele de TIC. Erau joi de la 8 dimineața, cred că înțelegeți
de ce. Ce m-a supărat cel mai tare, a fost că puteam foarte simplu să trimit tema pe e-mail,
dar profesorul nu a acceptat chestia asta, așa că da, am rămas restant la TIC din cauza asta.
Sfatul meu ar fi, evident, să vă îndepliniți sarcinile la timp, oricât de complicat pare acest
lucru. Nu fiți leneși! Vă va face viața mai ușoară.
Cel mai important lucru pe care l-am învățat în facultate a fost să-mi urmez instinctul,
pasiunile, fără să mă gândesc la partea financiară. De fiecare dată când am facut asta, am
pornit de jos, iar la un moment dat m-am trezit că am ajuns să câștig și bani din ceea ce
făceam. Așa că ”follow your dreams” dragi studenți. Vorbesc serios, să știți.
Cea mai plăcută perioadă din studenție a fost semestrul II din anul I, când deja eram integrat
în colectiv, cunoșteam profesorii și îmi intrasem într-un ritm al studiului. Nefiind nevoit să
mă mai concentrez pe toate acestea, eram liber să mă concentrez și pe pasiunea mea
principală, muzica.

continuare

Pentru mine, facultatea a însemnat cea mai importantă perioadă de autocunoaștere și
dezvoltare personală. Am învățat extraordinar de multe lucruri despre mine cât timp am fost
student. Dacă ar fi cazul să mai trec odată prin facultate, parcă nu aș zice nu. Dar mă îndoiesc
sincer că va fi la fel, ținând cont de faptul că nu mai am aceeași vârstă.
Pe timpul facultății am făcut și voluntariat. Experiența de a face voluntariat a fost una dintre
cele mai benefice pentru mine, deoarece m-a ajutat să-mi găsesc vocația, pornind de la
pasiunea mea pentru muzică, ajungând să-mi fie meserie. Consider că la capitolul acesta,
voluntariatul m-a ajutat mai mult chiar decât facultatea.
În continuare vreau să fac ceea ce fac acum. După cum spuneam, pasiunea mea a fost muzica.
În primul an de facultate mi-am făcut o trupă, la nivel de începători. Prin acea trupă și prin
intermediul facultății am cunoscut un ONG care se ocupa cu organizarea de evenimente
muzicale. Prima oară am participat ca invitat la unul dintre acestea. Mi-a placut extraordinar de
mult colectivul din acel ONG, așa că am decis să încep să fac voluntariat la ei. Deja cântam, așa
că am vrut sa mă axez pe partea de sunet. Nu îmi plăcea când eram în public, la concerte, și nu
se auzeau bine, așa că am decis să învăț să fac sunet, tocmai ca să mă pot bucura de
concertele la care merg. Asociația la care am făcut voluntariat m-a inițiat în ”tainele” sunetului,
iar ulterior, pe măsură ce mă dezvoltam în direcția asta, am ajuns să leg relații profesionale cu
din ce în ce mai mulți muzicieni, și am ajuns încet-încet să câștig și bani din ceea ce am început
să învăț la voluntariat.
Acum sunt inginer de sunet, asociat unui studio de repetiții și înregistrări, iar în paralel fac și
sonorizări live, ca freelancer. Asta fac acum, asta plănuiesc să fac în continuare, iar în paralel
urmăresc să mă dezvolt din ce în ce mai mult în direcția asta. Deși nu profesez în domeniul
psihologiei, consider că fără această facultate nu aș mai fi ajuns persoana care sunt acum. Cine
știe, poate că nici măcar nu aș fi ajuns așa departe cu visul meu și ar fi rămas doar o pasiune,
un gând. Sfatul meu, dragi studenți, nu este să faceți o facultate ca să reușiți în viață, ci să
faceți ceea ce vă place, să căutați să vă descoperiți vocația prin intermediul acestei minunate
experiențe numită studenție și cu ajutorul voluntariatului, desigur.
Gabriel, fost student al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Profilul Psihologie, din
cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza – Iași.
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Când mă gândesc la anii de studenție îmi aduc aminte, în primul rând, de nerăbdarea pe
care am avut-o toată luna septembrie înainte să încep primul an. Eram entuziasmată, dar
în aceleași timp îmi era teamă de eșec. Dacă nu o să îmi placă? Dacă nu am să fac față?
La finalul clasei a XII-a toți profesorii ne spuneau că bacalaureatul este mult mai ușor pe
lângă ceea ce vom avea noi de învațat într-o sesiune. Prima sesiune a fost un șoc pentru
mine. Cred că prima sesiune este un șoc pentru toți stundenții, ce mai… Eu, personal, mam apucat târziu de învățat și simțeam că nu mai fac față. Dar satisfacția a fost mare
când am văzut că am luat toate examenele cu note mari. Îmi aduc aminte și acum de
nopțile pierdute încercând să recuperez multă materie și evident... de fiecare dată îmi
promiteam că am să învăț din timp data viitoare. Ambiția de a lua examenele cu note mari
m-a făcut să uit de stres, oboseală și să mă concentrez mai bine. Am vrut să mă implic
mai mult, să mă simt utilă.
Prin intermediul facultății am participat la o lună de voluntariat, în cadrul școlii
gimnaziale "Ion Neculce". Acolo am învățat ce înseamnă răbdarea. Mereu spuneam că eu
cu cei mici nu am să stau, că nu sunt făcută pentru așa ceva. Dar când am văzut
problemele prin care trec ei, am uitat ce înseamnă "nu pot".
Cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în facultate este că mi-am cunoscut cea mai
bună prietenă. La început nu eram dornică să mă integrez, consideram ca am multi
prieteni din liceu. Dar cu timpul, ne-am atașat una de alta atât de tare, încât zilnic trebuia
să ne vedem, să discutăm, să împărtășm experiențe frumoase. Nu a existat competiție
între noi două. Din contră, mereu ne-am ajutat și sunt sigură că acest om cu suflet mare o
să fie alături de mine și eu de ea toată viața.
Dragi studenți, când aveți o perioadă dificilă, gândiți-vă că toți am trecut prin asta. O
restanță nu înseamnă că ești mai puțin deștept sau că nu poți. Înseamnă că trebuie să
încerci din nou! Trebuie să depui mai mult efort, să te implici. Cu calm și cu răbdare o să
reusiti să ajungeți acolo unde vă doriți.
Acum sunt la master, în primul an. Cred că mi-ar plăcea să trec din nou prin facultate.
Chiar dacă de multe ori renunțam la distracție ca să pot face față. Se spune că studenția e
cea mai frumoasă perioadă a vieții așa că bucurați-vă de ea! Vă urez mult succes!
Ioana Onofrași, absolventă a Facultății de Psihologie și științe ale Educației, Profilul
Psihologie, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza – Iași, actuală masterandă la
Psihologie Clinică.

PSIHOLOGIA, UN DRUM DE 14 ANI...
Am fost întrebat despre anii de studenție și despre cum a fost la Psihologie. Mă simt nevoit să plasez acest
moment al vieții mele în context, sau mai pe scurt să răspund la întrebarea: ,,Cine era băiatul care a dat la
psihologie în vara anului 2003?”
Terminasem un seminar teologic ortodox, studii vocaționale care durează cinci ani. A fost alegerea mea să
intru în acest sistem și ulterior, tot alegerea mea să închei orice legătură cu Biserica. Eram proaspăt evadat
dintr-un sistem de idei. Ajunsesem să înțeleg că am crezut într-o zeitate falsă, despre care se repetau la
nesfârșit mituri despre păcat, înviere, energii speciale și preoți. M-am lepădat de ceea ce crezusem o vreme.
Am continuat să cred în Dumnezeu, dar m-am convins că nu există nici o carte ,,revelată” de El cuiva. Și
atunci mi-am îndreptat atenția spre Minte. Omul părea mai interesant de studiat decât miturile biblice despre
Dumnezeu, Care nu S-a arătat, deocamdată, nimănui.
Am dat la Psihologie pentru că îmi părea o cale eficientă de a mă înțelege pe mine și pe ceilalți. În fond,
intuiam că lumea din mintea noastră și realitatea pot fi extrem de diferite: pățisem asta pe propria piele, în
primii doi ani de seminar teologic în care frizam fanatismul religios, undeva între anii 1998 și 2000. Pe lângă
sentimentul brusc de libertate (nu mai eram într-o școală unde multe întrebări erau interzise), totul a început
să devină foarte interesant. O spun cu onestitate: nici un curs nu mi se părea inutil, deși din când în când mă
plictiseam și eu ca orice student obișnuit. Eram prezent la toate cursurile și cred că, la vremea aceea, am
avut o atitudine sănătoasă: să scot din cursuri și din seminarii maximum de utilitate și adevăr (orice ar fi
însemnat el). Am fost surprins de multitudinea de obiecte legate de statistică și metodologie. Am ajuns abia
mult mai târziu să înțeleg cât sunt ele de importante pentru practicarea psihologiei.
Nu știu să fi existat ceva ce mi-a displăcut. Poate mi-aș fi dorit mai multă practică, deși între 2003 și 2007
nimeni și nimic nu m-a împiedicat, contra unei sume modice plătite legal la casieria spitalului de psihiatrie, să
am discuții cu pacienții și psihologii aflați ,,în pâine”! În schimb, știu că îmi plăceau enorm orele cu profii mai
tineri, abordarea informală și atmosfera, în general, încurajatoare și destinsă.
Am fost întrebat dacă mi-a fost frică de profesorul Havârneanu. Nu. De ce mi-ar fi frică de cineva care știe
exact ce vorbește, care este stăpân desăvârșit pe ceea ce explică și care vine la ore să-ți asigure
antrenamentul necesar?
Nu puteam să aleg ceva mai bun decât Psihologia. Astăzi, toată viața mea profesională este construită în
jurul ei: am un doctorat, sunt psihoterapeut specialist și trăiesc decent din asta; ocup o poziție de lector
universitar, unde sunt titularul unui curs opțional de psihoterapie. M-am folosit de tot ce știu ca să devin mai
înțelept și mai calm. Înțeleg mai bine cum să mă descurc cu oamenii și cu instituțiile, și nu în ultimul rând, nu
mi-e frică de mintea mea. Dimpotrivă.
Îi sfătuiesc și pe studenții, actuali și viitori, să lase văicăreala și să se apuce de citit. Sistemul din facultate
reprezintă doar o etapă inițială, care poate doar să deschidă apetitul pentru munca ce va urma. Să critici
sistemul are 0% utilitate, pentru că ne împărțim în două: cei care se plâng și cei care clădesc. Îi îndemn pe
studenți să se concentreze pe creșterea lor intelectuală și spirituală, să se folosească la maxim de ceea ce
primesc și să rămână curioși. Facultatea îți dă, dar nu-ți pune în traistă!
Dacă este ceva care m-a marcat, aceștia sunt ,,Titanii”. Acesta este numele pe care l-am auzit atribuit cel
puțin unora dintre profesorii mei. Și pe bună dreptate: noi nu înțelegeam că, la momentul în care ei ne predau
nouă, mulți dintre ei erau cu mult înaintea practicienilor psihologiei din țară. În timp ce colegi depășiți de
vremuri încremeneau în spitale, laboratoare, școli și instituții de tot felul, la catedră se aduceau aptitudini,
tehnici, metode și atitudini din care în Vest deja se făceau bani frumoși. Asta m-a marcat: faptul că uneori am
primit lucruri direct aplicabile. Se învăța meserie, dar trebuia să ai atitudinea potrivită și să vii la ore.
Niciunul dintre noi nu este perfect. Prin urmare, nu putem construi sisteme perfecte, Universități perfecte,
facultăți perfecte. Dar nici nu trebuie: este suficient să ne schimbăm noi atitudinea, să facem diferența între
ceea ce este adevărat și ceea ce este util, să luăm ceea ce este mai interesant de la viață și de la oameni. Îi
sfătuiesc pe studenții-cititori să nu ezite: succesul există! El trebuie, doar, adus în Minte. Restul vine de la
sine. Iar acesta este un gând încurajator!
Lector universitar doctor Tudor-Ștefan Rotaru
Psihoterapeut specialist
http://www.psihoterapeutiasi.ro/

CE REPREZINTĂ ASPP
PENTRU MINE?
Ce a înseamnat pentru tine ASPP? Întrebare la care mereu răspund cu 40% facultate și
60% ASPP. Nu are sens? Ei bine, pentru mine are, căci dezvoltarea mea ca individ, atât
personal cât și profesional se datorează într-o mai mare proporție Asociației. Prin
implicarea mea în aceasta, mi-am făcut prieteni pe viață, amintiri și am trăit experiențe
ce m-au scos din zona mea de confort atat de mult încât fără ASPP nu aș fi fost omul de
astăzi. Mulțumesc tuturor celor care la un moment dat s-au intersectat cu mine în toată
experiența mea ASPP, de la fiecare am avut ceva de învățat.
Ce inseamna ASPP ?! Hmm .. nu pot să fac o diferență clară între câte lucruri mi-a adus
pe plan profesional sau personal. A fost ca un val de bine și de multe lucruri frumoase,
benefice. Ca student, ASPP a fost mediul perfect în care să mă dezvolt, să-mi fac
prieteni, să prind gustul dezvoltării personale, să privesc psihologia dintr-o altă
perspectivă. Fiecare proiect, team building sau experiență națională m-a ajutat să îmi
găsesc sensul, să-mi descopăr cum pot face mai mult pentru studenți și reprezentare
studențească. Din februarie 2015 am reprezentat ASPP-ul, iar ASPP mă reprezintă pe
mine. Sunt recunoscătoare pentru fiecare om pe care l-am cunoscut, pentru fiecare sfat,
pentru lecții, pentru iubire si emoții, apus și răsărit. Îmbrățișări!
Ce reprezintă ASPP pentru mine? Aș putea spune că reprezintă tot ceea ce poți întâlni
mai frumos în anii de facultate. M-am înscris în această asociație încă din primul an de
facultate și nu regret nici o secundă că am făcut această alegere. ASPP pentru mine
reprezintă aventură, susținere, prietenie și profesionalism. Și spun aventură pentru că
poți trăi momente de neuitat, momente sincere și pline de emoție, poți face lucruri pe
care nu credeai că le poți face vreodată, ai parte de susținere din partea fiecărui omuleț
în orice problemă, omuleți ce îți vor deveni cei mai buni și dragi oameni sufletului tău și
care dau mereu dovadă de profesionalism în orice se implică și orice proiect pe care-l
fac. Personal ASPP-ul, oamneii din ASPP, m-au ajutat să îmi depășesc zona de confort,
să văd partea bună a lucrurilor, să am încredere mai multă în mine și să am parte de cei
mai faini ani de facultate, făcând voluntariat. Am avut ocazia datorită ASPP-ului să
descopăr oameni super faini, oameni sinceri, oameni gata oricând să îți sară în ajutor și
să îmi fac amintiri minunate alături de ei. Pe plan profesional am avut oportunitatea de a
învăța ce înseamnă lucru în echipă, cum poți motiva oamenii în realizarea anumitor
sarcini, cum să gestionez un conflict, ce presupune susținerea unui interviu de recrutări,
cum coordonezi și organizezi un proiect, în mare cam tot ceea ce înseamnă HR.
Majoritatea lucrurilor învățate mi-au fost de folos și în viața de zi cu zi , în momentul în
care am întâmpinat anumite probleme sau am avut de îndeplint anumite sarcini.
Ce înseamnă pentru mine ASPP? Să fiu sincer, nu aș putea spune în cuvinte. Sunt
membru de patru ani de zile, în actualul an cenzor (al cincilea an). ASPP pentru mine
reprezintă o a doua familie. Aici am întâlnit persoane care îmi sunt acum printre cei mai
buni prieteni, aici am răs, am plâns împreună. Aici am împărtășit același scop, aceleași
valori, viziuni. Îmi aduc aminte cum era în anul I, față de acuma. În anul I, când am intrat
în ASPP, nu știam ce e acela voluntariat, nu știam că tu poți evolua ca persoană prin el.
Și de aici a început povestea, de la un tip care nu avea curaj să vorbească în față la cinci
oameni , ajungând să vorbesc in față la 300. ASPP reprezintă dezvoltarea mea, atât pe
plan personal cât și pe plan profesional. La un moment dat, tot Asociația mi-a arătat de
ce este important să nu renunți niciodată. ASPP e o parte din povestea mea.
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