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Organizată sub egida Asociaţiei Naţionale a Psihologilor Şcolari în
colaborare cu Centrul de Consiliere Psihologică şi Orientare în Carieră „EgoPlus”,
Catedra de Psihologie a Universităţii din Oradea şi Centrul de Cercetare
Fundamentală şi Aplicată în Domeniul Psihologiei, cea de-a doua ediţie a
Conferinţei Naţionale a Psihologilor Şcolari s-a desfăşurat din nou în frumoasa şi
de Dumnezeu binecuvântata Staţiune Băile-Felix, din apropierea oraşului Oradea.
Un sfârşit de octombrie răcoros, dar luminat de un soare ce anunţa începutul lui
brumar a adunat în Băile-Felix pe cei mai interesaţi psihologi de soarta şcolii şi a
învăţământului românesc.
Un inimos comitet de organizare alcătuit din membrii catedrei de
Psihologie a Universităţii din Oradea a reuşit să convingă de necesitatea, utilitatea
şi frumuseţea întâlnirii pe numeroşi psihologi practicieni, care au venit de pe întreg
cuprinsul ţării, de la Neamţ la Timişoara, de la Constanţa la Baia-Mare, de la
Tiraspol la Chişinău.
Dintre personalităţile marcante ale domeniul amintim: Mihai Aniţei, sobru,
reprezentând Colegiul Psihologilor din România; pe soţii Iolanda şi Nicolae
Mitrofan, îndrăgostiţi ai domeniului, dar şi ai Bihorului, Tinca Creţu şi Grigore
Nicola, care întotdeauna surprind prin entuziasm şi forţă mobilizatoare, Nicolae
Jurcău, subtil şi critic observator al evenimentelor, Adrian Opre, ce impune prin
rigoare şi tenacitate în promovarea cognitivismului; Ruxandra Răşcanu, „copilul
mare” al psihologiei, totdeauna veselă şi generoasă; Mariana Caluschi, iniţiatoarea
şi promotoarea „modelului brâncuşian” al dezvoltării psihologiei româneşti;
Valentina Botnari, serioasă şi cu dor de România; Lucia Savca, liniştită şi
nostalgică; Valeria Negovan, mereu în „viteză” şi uşor de impresionat; Anca
Dobrean, tânără, frumoasă şi foarte pragmatică.
Toţi aceştia au încântat participanţii prin intervenţiile lor în plenul
Conferinţei care s-a desfăşurat în sala clubului Felix într-o atmosferă deosebită
creată de naiul minunatei Oana Lianu, conf. univ. dr. la Facultatea de Muzică din
cadrul Universităţii din Oradea.
În după amiaza zilei de 30 octombrie s-au desfăşurat lucrările pe secţiuni în
sălile amenajate în cadrul Hotelului Termal. Temele abordate de participanţi au fost
foarte diverse ceea ce ne-a determinat să le organizăm pe următoarele secţiuni:
- Tendinţe şi prefigurări în psihologia educaţiei;
- Fenomene sociale contemporane: provocări pentru psihologul şcolar;
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Intervenţie psihologică în context educaţional;
Factori determinanţi ai învăţării şcolare;
Decizia privind cariera între influenţele parentale şi abilităţile personale;
Dezvoltarea personală de la preşcolaritate la adolescenţă.
O secţiune a fost rezervată colegilor de la Psihopedagogie Specială.
Ziua de sâmbătă, 31 octombrie, a fost la fel de plină şi interesantă,
debutând de dimineaţă cu Adunarea Generală a Asociaţiei Naţionale a Psihologilor
Şcolari, în cadrul căreia s-a făcut o scurtă prezentare a activităţilor desfăşurate de
membrii asociaţiei, hotărându-se ca ediţia a treia a conferinţei psihologilor şcolari
să aibă loc în anul 2011 tot în Băile-Felix.
Masa rotundă moderată de subsemnata şi de colegii Delia Bîrle şi Marius
Drugaş a stârnit un interes deosebit, dar şi numeroase controverse legate de
probleme deontologice în practica psihologului şcolar şi necesitatea elaborării unui
cod de etici.
Prin diversitatea şi tematica lor, workshop-urile au atras un număr mare de
participanţi, cu atât mai mult cu cât au fost propuse şi susţinute de personalităţi
marcante ale domeniului: prof. univ. dr. I. Mitrofan, prof. univ. dr. N. Mitrofan, prof.
univ. dr. A. Opre, conf. univ. dr. S. Trip, conf. univ. dr. A. Dobrean, lect. univ. dr. E.
Anghel, lect. univ. dr. M. Drugaş, lect. univ. dr. C. Dindelegan, lect. univ. drd. D.
Bîrle, asist. univ. dr. A. Decsei-Radu, asist. univ. drd. D. Pătroc, psiholog drd. C.
Bora, psiholog drd. S. Chereji, psiholog drd. A. Balla, psiholog dr. A. Jordanidisz din
Budapesta etc. Conferinţa a fost creditată de Colegiul Psihologilor din România,
organizatorii oferind peste 300 de diplome de participare.
Cea de-a doua ediţie a Conferinţei Naţionale a Psihologilor Şcolari a
constituit, credem, un bun prilej de schimb de experienţă, de idei, dar şi un mod
plăcut de a petrece câteva zile pe frumoasele meleaguri ale Bihorului, ale Oradiei,
oraşul de pe Crişul Repede.
Pe tot parcursul desfăşurării conferinţei s-a organizat o expoziţie de carte,
în mare parte autorii fiind membrii Catedrei de Psihologie din cadrul Universităţii
din Oradea. De un real interes s-a bucurat Revista de Psihologie Şcolară, editată
sub egida Asociaţiei Naţionale a Psihologilor Şcolari, revistă care îşi propune
promovarea cercetării fundamentale şi aplicative din domeniu.
Mulţumim tuturor participanţilor pentru generozitatea cu care au răspuns
invitaţiei noastre de a participa la această manifestare. Cu gânduri bune şi speranţă
aşteptăm luna octombrie a anului 2011, când cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom
întâlni din nou, mai mulţi şi mai interesaţi de binele nostru şi al semenilor noştri.

