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Pornind de la citatul extras din creaţia reputatului om de litere 
și filosof român Lucian Blaga, surprindem importanţa fiecărei 
etape de dezvoltare în viaţa fiinţei umane: copilărie, tinereţe, 
maturitate. 

Obiectul primordial al activităţii noastre cotidiene îl consti-
tuie vârsta preșcolară, cunoscută și ca vârsta candorii și vârsta 
primelor achiziţii, priceperi, deprinderi, formării primelor com-
portamente și atitudini.

Copilăria este vârsta cea mai sinceră, cea mai frumoasă și cea 
mai pură. În inocenţa lor, copiii adresează, de cele mai multe ori, 
întrebări ghidușe, alteori „incomode”, la care noi, adulţii, ar fi 
indicat să le răspundem într-o manieră adecvată înţelegerii lor, să 
ne „coborâm” la nivelul de înţelegere a micilor noștri parteneri 
de dialog.

Copilăria este și vârsta celei mai depline libertăţi. Copilul 
desfășoară activităţi ludice, alegându-și temele jocurilor și imitând 
acţiunile adulţilor, sau, dimpotrivă, se joacă și inventează jocuri noi 
în funcţie de percepţiile și reprezentările lor faţă de unele emisiuni 
TV și filme de desene animate preferate. Principiul liberei opţiuni 
este realizabil în activităţile și jocurile pe care le desfășoară copilul 
atât în grădiniţă, cât și în familie, nefiind supunere mai perfectă 
decât aceea care păstrează aparenţa libertăţii, după cum sugera și 
Jean-Jacques Rousseau: 

 „Să nu știe ce este supunerea când acţionează, nici ce este puterea 
când acţionezi pentru el. Să simtă libertatea și în acţiunile sale și în 
ale voastre” (Rousseau, 1973, p. 62).

Copilul nu trebuie să facă decât ceea ce vrea, dar el nu trebuie 
să-și dorească decât ceea ce ar dori părintele/cadrul didactic să 
facă și copilul nu trebuie să facă un pas fără ca adultul să-l 
fi prevăzut. Toate aceste direcţii și consideraţii despre educaţie 
ale lui Rousseau izvorăsc din cunoașterea particularităţilor 
copilului, dar și dintr-o dorinţă de a găsi o modalitate eficientă 
de a-l crește și a-l forma pe copilul aflat într-o permanentă 
evoluţie.

Colaborând cu câteva generaţii de preșcolari, cu care am avut 
bucuria să lucrez încă de la începutul carierei mele didactice, am 
observat și mi-a rămas viu în amintire sufletul cald și deschis al 
acestor copii, frumuseţea și gingășia micilor „flori” care se înălţau 
spre soarele cunoașterii, al unei educaţii și instrucţii adecvate 
vârstei și particularităţilor lor individuale și de vârstă, „mlădiţe” 
firave, dar dornice să asimileze cât mai multe informaţii, să-și 
împărtășească ideile și sentimentele pline de iubire și afecţiune 
faţă de colegii de grupă și faţă de mine, institutoarea lor. De-a 
lungul a doi-trei ani de grădiniţă, copiii înscriși în aceeași grupă 

se închegau ca un colectiv unit și armonios, nefiindu-le indiferent 
dacă vreun coleg lipsea într-una din zile de la grădiniţă. Activităţile 
instructiv-educative, jocurile și activităţile alese de copii, serbările, 
dramatizările, excursiile și alte forme de organizare a procesului 
instructiv-educativ-formativ desfășurate cu copiii grupei au fost 
prilejuri minunate de a transmite informaţii utile, de a forma și 
a consolida deprinderi, de a forma aptitudini și comportamente 
copiilor.

Încă de la această fragedă vârstă, i-am format și educat pe 
copii în spiritul unei permanente adaptări la condiţiile și factorii 
de mediu, la ancorarea în realităţile cotidiene și în perspectiva 
integrării cu succes în cerinţele clasei întâi primare. Perioada 
preșcolară nu este altceva decât o permanentă pregătire și 
adaptare pentru perioada următoare, a micii școlarităţi, care este 
un univers bine închegat și de sine stătător, la care preșcolarul 
aspiră și pentru care se pregătește.

Aceste deziderate le-am obţinut prin organizarea activităţii 
pe bază de jocuri cu scop educativ bine stabilit sau prin jocuri 
spontane, la iniţiativa elevilor. Jocul este activitatea fundamentală, 
primordială a preșcolarilor, care are valenţe educative importante. 
El este calea copiilor spre cunoașterea lumii în care trăiesc și pe 
care sunt meniţi s-o transforme.

În joc, copilul nu numai că ia cunoștinţă de viaţa înconju-
rătoare, dar poate lua atitudine faţă de ea. Pentru ca jocurile să 
se desfășoare în direcţia dorită, pentru ca în timpul jocului să 
se nască în copil sentimente nobile, jocurile trebuie conduse, 
conţinutul lor trebuie stabilit dinainte, iar atenţia copiilor o 
vom abate de la jocurile nefolositoare. Dar toate acestea le vom 
realiza cu tact, fără a înăbuși la copii independenţa și iniţiativa 
creatoare.

„Jocul ocupă un loc de o mare importanţă în viaţa copilului, este 
tot atât de important ca și activitatea, munca sau serviciul pentru 
adult. De aceea, educaţia viitorului om de acţiune se desfășoară, în 
primul rând, în timp ce se joacă. Toată istoria unui individ ca om 
de acţiune și muncitor poate fi înfăţișată ca desfășurarea jocului și 
trecerea lui treptată în lucru.” (Makarenko, 1956, p. 35)

Anton Semeonovici Makarenko aprecia mult rolul jocului în 
dezvoltarea copiilor, în pregătirea lor pentru viitoarea activitate 
socială, afirmând importanţa jocului în activitatea copilului la fel 
de mult ca și activitatea, munca sau serviciul pentru adulţi.

În această lucrare vom prezenta importanţa metodelor 
interactive de grup în activităţile zilnice din grădiniţă, cât și 
rolul lor esenţial în selectarea informaţiilor transmise de cadrul 
didactic, abilităţi de învăţare necesare în școlaritatea viitoare, cât 
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Motto:

„Copilul râde:
Înţelepciunea și iubirea mea e jocul!
Tânărul cântă:
Jocul și înţelepciunea mea e iubirea!
Bătrânul tace:
Iubirea și jocul meu e-nţelepciunea!” 

(Blaga, 1988, p. 22)
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și ca adulţi. De asemenea, este vorba și de efortul de exersare a 
proceselor psihice și de cunoaștere, de abordare a altor dimensiuni 
intelectuale, interdisciplinare, decât cele clasice. Cunoscând 
personalitatea copiilor cu care lucrează în grădiniţă, cadrul 
didactic își poate adapta stilul de predare cu multă îndemânare și 
dragoste faţă de copii, așadar managementul clasei de elevi poate 
fi realizat într-o manieră atractivă și competentă. 

Deși problemele specifice de management n-au ocupat 
întotdeauna același loc și nu s-au bucurat de același interes din 
partea teoreticienilor ca în zilele noastre, ele nu au lipsit din 
preocupările marilor gânditori ai pedagogiei. Vasile V. Popescu 
menţionează că: „Istoria pedagogiei consemnează, în mod firesc, 
problemele de educaţie, de școală și de gândire pedagogică, 
inclusiv premergătoare lui Comenius (...). Desigur, conducerea 
ca proces a existat din cele mai vechi timpuri în învăţământ, ea 
își găsește loc și în concepţiile unor reprezentanţi de seamă ai 
Antichităţii și ai Evului Mediu, dar, începând de la Comenius, ea 
a dobândit acele trăsături și atribute care au îngăduit o cristalizare 
teoretică cerută de integrarea ei într-un sistem pedagogic 
închegat, deschizându-se astfel drumul spre organizarea școlii 
moderne” (Popescu, 1973).

Reformele învăţământului din mai toate ţările lumii vizează 
și structurile manageriale, sistemul de selecţionare, formare și 
perfecţionare a managerilor școlari.

În fostele ţări socialiste din Estul și din Centrul Europei, 
conducerea învăţământului, la toate nivelurile, este supusă unor 
critici care se referă îndeosebi la centralismul și autoritarismul 
excesiv, în detrimentul autonomiei locale și instituţionale, al 
libertăţii de iniţiativă și al participării motivate a personalului 
didactic la actele de conducere.

Schimbările survenite în conducerea învăţământului, ca și cele 
preconizate în contextul reformelor școlare din aceste ţări, nu pot 
fi înţelese și apreciate decât în strânsă legătură cu schimbările 
produse la nivelul întregului sistem de învăţământ în perioada 
de tranziţie.

Se vorbește astăzi, tot mai insistent, de o revoluţie în domeniul 
educaţiei.

Sistemele educaţiei din majoritatea ţărilor lumii sunt supuse 
unor critici severe, reproșându-li-se imobilismul și rezistenţa la 
schimbări, incapacitatea de a face faţă problemelor complexe și 
grave cu care se confruntă omul contemporan.

Deși problemele omenirii sunt variate și extrem de complicate 
(poluarea mediului ambiant, criza de resurse, boli nimicitoare 
precum SIDA, ebola, terorismul și altele), sistemele educative 
– învăţământul în formele lui instituţionalizate – continuă 
să păstreze finalităţi, structuri, conţinuturi și forme/metode 
de instruire mai puţin elastice pentru a se putea adapta la 
noile realităţi (programe analitice suprasaturate de informaţii, 
orare școlare stresante pentru elevi și studenţi, tratamente 
pedagogice nediferenţiate aplicate unor efective școlare încă 
supradimensionate, sisteme de evaluare bazate, în special, pe 
memorarea conţinuturilor instruirii) (Jinga, 2001). Ar fi de 
dorit să se accentueze formarea de competenţe în raport cu noile 
cerinţe ale pieţei muncii și de comportamente consonante cu 
toleranţa, competiţia loială, respectul pentru valorile perene ale 
umanităţii. 

Integrarea europeană a învăţământului românesc impune 
formarea capacităţilor de gândire critică, flexibilă, creatoare 
prin integrarea metodelor interactive de grup în activităţile de la 
clasă. Nevoile și cerinţele copiilor „actori” pe scena educaţională 
pretind dascălilor o schimbare radicală a modului de abordare a 
activităţii didactice (Breben și colab., 2002). În toate activităţile 
din grădiniţă (de cunoaștere a mediului, în activităţile de dez-
voltare a limbajului, activităţile practice, de exemplu) utili-
zăm cu succes diferite metode activ-participative (învăţarea 
în perechi, învăţarea în cerc, metoda pălăriuţelor gânditoare, 
metoda benzilor desenate, schimbă perechea, metoda lotus, bula 
dublă, de exemplu). Am surprins cooperarea și comunicarea 
deschisă și activă între copii și dorinţa de a aduce succes echipei 
din care fac parte. Copiii se mobilizează mai ușor, cei timizi 
sunt încurajaţi de succesul echipei să participe și ei la realizarea 
succesului, prin răspunsuri corecte sau realizarea eficientă a 
sarcinilor de lucru în cadrul echipei. Copiii se simt mai atașaţi 

unii de ceilalţi, schimbul de informaţii, idei creatoare este mai 
productiv la nivelul grupului, unde copiii au posibilitatea să 
colaboreze deschis, sub îndrumarea cadrului didactic. Copiii 
trăiesc sentimente de bucurie, de împlinire și de satisfacţie în 
momentul în care sunt recompensaţi pentru răspunsurile bune 
la sarcinile de lucru. 

Atitudinea cadrelor didactice trebuie să fie entuziasmată după 
fiecare reușită, progres înregistrat de grup sau de copii, pentru 
pregătirea următoarelor sarcini. 

Selectarea informaţiilor oferite copiilor – doar pe acelea de 
care ei au nevoie – prin metodele interactive de grup, îi face pe 
copii să-și exerseze capacitatea de a selecta, de a combina, de a 
învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de școlar și de adult 
(2002).

Combinarea metodelor tradiţionale de predare cu cele activ-
participative conduce la eficientizarea procesului instructiv-
educativ.

Dezvoltarea personalităţii copilului preșcolar este realizată din 
interdependenţa proceselor cognitive, afectiv-motivaţionale, în 
general acele sisteme psihofiziologice care determină gândirea 
și comportamentul caracteristic. Randamentul învăţării se 
realizează și în funcţie de metodele de predare-învăţare care se 
utilizează de către profesor. Astfel, utilizarea unor metode activ-
participative pare să se potrivească cel mai bine elevilor având 
un temperament extravertit, caracterizat prin comunicativitate, 
sociabilitate, în timp ce metodele predominant expozitive par 
a răspunde cel mai bine nevoilor elevilor introvertiţi, pentru 
care trăsăturile menţionate au o intensitate mai redusă (Blândul, 
2005).

În continuare, vom exemplifica aplicarea acestor metode 
interactive de grup la nivelul învăţământului preșcolar, metode 
utilizate cu succes în diferite momente ale zilei și activităţilor cu 
preșcolarii.

METODA: SCHIMBĂ PERECHEA

Grupa: mijlocie;
Categoria de activitate: cunoașterea mediului (Domeniul 

știinţă);
Mijloc de realizare: joc evaluare;
Tipul de activitate: consolidare;
Tema: „Ce știm despre animalele domestice”;
Desfășurare:
Grupa de copii se împarte în două echipe egale ca număr 

de participanţi. Vom așeza măsuţele pentru cele două echipe în 
interiorul unui cerc mare trasat pe sol, astfel încât copiii de la 
măsuţe să fie o parte în interiorul cercului, iar ceilalţi în exterior. 
Așadar vom avea formate două cercuri concentrice cu copiii 
așezaţi la măsuţele dintre ei. Vom enunţa tema: Ce știm despre 
animalele domestice?

Momentul organizării colectivului: presupune așezarea 
copiilor în două echipe, fiecare participant făcând pereche cu cel 
de la măsuţă așezat în faţa sa.

Momentul prezentării și explicării temei: cadrul didactic oferă 
fiecărui copil din cercul interior tema de discutat – imaginea 
unui animal domestic în colţul unei planșe de dimensiune A4. 
Fiecare echipă se gândește și verbalizează pe rând ce crede că ar 
putea să spună despre acea imagine: să denumească animalul 
respectiv, părţile componente ale corpului, caracteristici (corp 
acoperit cu blană/păr, culoare etc.), hrana, adăpostul, foloase, 
mod de îngrijire etc.

Momentul de lucru în perechi: prima echipă trebuie să 
reconstituie animalul domestic prezentat în colţul filei A4, 
desenând capul sau prin lipirea elementelor componente ale 
acestui animal, oferite de cadrul didactic ca material-suport 
pe măsuţa de lucru. După reconstituirea capului, echipele se 
schimbă/se rotesc din cercul exterior cu un scăunel în direcţia 
acelor de ceasornic. Se continuă cu reconstituirea trunchiului și 
cu celelalte părţi componente tot prin schimbarea perechilor. La 
ultimul schimb, copiii vor avea de lipit pe fișă imaginea simbolică 
a adăpostului și hranei acestor animale.
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Momentul analizei ideilor și elaborării concluziilor: în această 
parte a activităţii, colectivul de copii se regrupează și se face 
analiza ideilor emise. Se afișează planșele rezultate din activitatea 
copiilor. Se apreciază și se recompensează activitatea echipelor.

Acest gen de activităţi, în cadrul cărora am utilizat metode 
activ- participative, sunt deosebit de antrenante atât pentru copii, 
cât și pentru cadrul didactic, preșcolarii fiind atrași și interesaţi 
de activitate, iar rezultatele au fost deosebite.
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CONCEPTUL DE ECOLOGIE

Prezentarea conceptelor de ecologie și mediu înconjurător; 
importanţa cunoașterii și înţelegerii acestora; importanţa 
ocrotirii naturii și a mediului înconjurător; protecţia mediului 
înconjurător și ocrotirea naturii în ţara noastră. 

Pe zi ce trece ne dăm tot mai mult seama de necesitatea 
cunoașterii și înţelegerii mediului înconjurător, că progres 
nu înseamnă doar realizări în domeniul tehnicii și știinţei, ci 
și aflarea celor mai bune modalităţi de cunoaștere, protejare, 
conservare și reconstrucţie a naturii și mediului înconjurător, 
fără de care viaţa pe Pământ devine practic imposibilă. 
Știind că mediul reprezintă totalitatea condiţiilor de viaţă ale 
organismelor, putem spune că mediul înconjurător al omului 
este mediul de la suprafaţa planetei, acel mediu de viaţă (mediu 
terestru) în care societatea omenească își desfășoară întreaga 
activitate. Referitor la mediul înconjurător este important de 
știut că acesta acţionează ca o unitate, ca un organism. Acest fapt 
se datorează interdependenţei dintre componentele sale. Aceste 
relaţii strânse dintre componente, acţionând într-o deplină 
armonie a ansamblului, fac ca mediul înconjurător să se menţină 
în echilibru. Dacă una dintre componente se deteriorează, suferă 
modificări și celelalte componente, ajungându-se la deteriorări 
ale mediului înconjurător, la dezechilibru sau chiar la distrugerea 
sa. 

Dintre toate relaţiile mediului înconjurător, mă voi referi la 
relaţiile dintre om și natură. Acestea au crescut în complexitate 
ca urmare a trebuinţelor multiple ale societăţii civilizate. Posibi-
lităţile de investigare ale omului în natură, ajutat de o știinţă 
tot mai vastă, au dat omenirii mijloacele unor transformări 
radicale în natură, cu rezultate deosebite pentru viaţa omului, pe 
de o parte, dar și cu urmări grave în ceea ce privește dereglarea 
echilibrului natural, fapt care se răsfrânge negativ asupra vieţii 
omului. Prima activitate umană care a afectat în mod deosebit 
mediul a fost agricultura, prin care unele ecosisteme naturale (mai 
ales pădurile) au fost înlocuite cu agrosisteme. Tot cu intenţia de 
a mări producţia agricolă, s-au folosit îngrășăminte chimice în 
exces, fapt care a dus la degradarea solului, înlesnind spălarea 
acestuia și eroziunea. În urma producţiei de mașini agricole se 
poluează aerul, apa, solul, înălţându-se uriașe coline de deșeuri 
care nu se descompun. Dacă la început omul a produs modificări 
lente care au permis diferitelor organisme să se adapteze, ulterior, 
paralel cu creșterea demografică și cu dezvoltarea tehnologiei, 
intervenţia omului a produs în natură schimbări din ce în ce 

mai profunde și mai rapide, încercând să transforme natura, să 
o adapteze nevoilor sale. A modificat multe plante spontane, 
transformându-le în plante de cultură, a domesticit animale, a 
tăiat păduri. Prin toate acestea, omul a devenit principalul factor 
care produce dezechilibru în natură. Organismele nu mai reușesc 
să se adapteze faţă de modificările prea rapide și prea profunde 
produse de om în natură, de aceea au dispărut, și continuă să 
dispară, în ritm tot mai susţinut, numeroase specii de plante și 
animale, multe altele fiind în pericol de dispariţie. Acţiunea de 
distrugere a speciilor nu afectează numai echilibrul din natură, 
ci și interesele viitoare ale omului, fiind, deci, afectată întreaga 
biosferă.

În cele prezentate mai sus am încercat să explic că elementele 
mediului înconjurător cuprind vieţuitoare și factori abiotici, că 
între vieţuitoare și mediul în care trăiesc există strânse relaţii, că 
natura și mediul înconjurător își păstrează echilibrul atât timp 
cât omul nu acţionează asupra lor în mod excesiv. Deci putem 
defini ECOLOGIA ca fiind știinţa care studiază interacţiunea 
dintre organisme și mediul lor de viaţă. Abordând atât sisteme 
biologice, cât și mediul abiotic, ecologia studiază date din 
știinţele biologice, dar și din alte știinţe: fizică, geografie, chimie, 
matematică, pentru prelucrarea datelor.

Denumirea de ecologie a fost dată în anul 1886 de biologul 
german Ernst Haeckel cu sensul de „gospodărire a naturii”. 
Cuvântul „ecologie” vine de la termenii grecești oikos = îngrijirea 
casei, gospodăriei, logos = știinţă. Această primă perioadă 
descriptivă este urmată la jumătatea secolului al XX-lea de 
o acumulare a unui bogat material al cercetătorilor asupra 
ecosistemelor și populaţiilor, trecându-se astfel la cea de a doua 
perioadă, perioada ecologiei moderne, în care ne și aflăm. 

Cunoașterea și înţelegerea mediului înconjurător și a ecologiei 
sunt deosebit de importante, deoarece, dacă elevii le cunosc, 
ajung în mod conștient să-și dea seama de importanţa acestora 
pentru viaţa omului, deci implicit și a lor, înţelegând, în același 
timp, importanţa ocrotirii acestora. Această cunoaștere trebuie să 
se facă pe cât posibil în natură, deoarece, astfel, pot fi observate 
relaţiile naturale dintre elementele mediului. În acest fel se va 
putea constata că toate organismele vii trăiesc și se hrănesc 
împreună, că ele sunt legate între ele, formând ansambluri de 
vieţuitoare care folosesc mediul înconjurător, acesta le hrănește 
și le adăpostește, alcătuind astfel un ecosistem. Intervenţiile 
omului în natură trebuie să se facă cu multă grijă, în așa fel încât 
să nu se ajungă la distrugere. Pentru a evita producerea de efecte 
negative, omul trebuie să cunoască legile naturii și să acţioneze în 

ECOEDUCAŢIA ÎN CICLUL PRIMAR – COMPONENTĂ A NOILOR EDUCAŢII
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ABSTRACT

The new educations are established as a response of educational systems to the requirements of the contemporary world as well as to economical, political, 
environmental and health demands. U.N.E.S.C.O. and various non governmental organizations have advanced a lot in shaping the New educations.

Environmental education is an essential constituent of the effort undertaken by the world’s countries for the protection of the environment. Its 
purpose is to form the environmental consciousness and conduct, beginning with the first years of life, family, school and then permanently.

An important objective is the assimilation of some necessary rules of conduct in order to ensure balance between the health of the individual – society 
– environment, but also the training of pupils in activities of knowledge and protection of nature.

Environmental education can be achieved through the following types of activities: school, extracurricular, scientific, literary, artistic-arts, sports 
activities.

In the primary education we develop: instructive-educational activities, round-tables, contests, games, exhibitions, trips, excursions, tourist orientation, 
watching DvDs and TV shows. 

Children literature, Romanian and universal, is richly illustrated in texts from the life of nature and its inhabitants and it is a starting point for the 
ecological education of pupils. The presented texts make children sensitive in the direction of knowing and protecting the environment. The educational 
values drawn by the pupils from these readings are: attachment to nature, in order to protect it, to understand the connection between plants – animals 
– environment – humans, but also that animals need human protection.

Some activities and stories from the literature for children proposed in this paper are real lessons of applied ecology. 
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conformitate cu ele. Pentru că protejarea mediului înconjurător 
reprezintă autoprotejarea omului. Cunoscând, deci, bine natura, 
legăturile dintre vieţuitoare (lanţurile trofice), dar și relaţiile 
dintre acestea și factorii abiotici ai mediului înconjurător, orice 
elev va înţelege cât de mare este importanţa ocrotirii naturii și a 
mediului. 

În ultimii ani s-au observat mari dereglări și la noi în ţară în 
mersul normal al fenomenelor care se petrec în natură, dereglări 
care duc la degradarea și poluarea calităţii mediului înconjurător. 
Pe prim-plan sunt: eroziunea terenurilor, poluarea apelor și a 
aerului, modificările învelișului biotic, dereglările peisajelor. S-au 
observat schimbări mari în ceea ce privește clima: trecerea bruscă 
de la un anotimp la altul, treceri bruște de la temperaturi foarte 
scăzute la temperaturi foarte ridicate sau invers, atât iarna, cât și 
vara, fără a lăsa neobservat faptul că primăvara și toamna sunt 
de foarte scurtă durată, dând impresia că sunt doar „în trecere”. 
Sau perioade de timp caracterizate prin secetă prelungită, cu 
temperaturi foarte ridicate, dând așa-numitul „efect de seră”. 
Alteori, își fac apariţia ploile torenţiale care provoacă inundaţii 
catastrofale, eroziuni și degradări din ce în ce mai mari ale 
solului, care pun în pericol siguranţa omului, distrugând așezări 
omenești. Sau, alteori, apariţia, ca din senin, a ploilor cu grindină 
„cât oul”, a dus la mari pagube. S-a schimbat apoi și calitatea 
aerului: aer poluat, greu de respirat, uneori sufocant. Și, nu în 
ultimul rând, amintim continua poluare a apei.

Toate aceste efecte sunt urmările neglijenţei umane, în dorinţa 
sa de cât mai multă industrializare, modernizare și urbanizare. 
Aceste efecte ne-au determinat să ne gândim la remediile care ar 
putea face ca totul să reintre în normal, adică să beneficiem de 
un aer proaspăt, curat, de ape limpezi, de „plămânul verde” al 
naturii fără de care viaţa pe Pământ ar deveni imposibilă. Trebuie 
să se ajungă la o reechilibrare a naturii, deoarece se pune din ce în 
ce mai acut problema păstrării și ameliorării calităţii mediului, 
diminuarea și chiar eliminarea efectelor negative provocate de 
intervenţia, conștientă sau nu, a omului în echilibrul natural.

Prima lege pentru protecţia mediului în ţara noastră (Legea 
pentru Protecţia Monumentelor Naturii) a fost adoptată la 7 iulie 
1930, un rol hotărâtor avându-l Emil Racoviţă. Un an mai târziu 
a luat fiinţă Comisia pentru Protecţia Monumentelor Naturii. 
Această lege a fost urmată de multe alte reglementări, dar Legea 
de Protecţie a Mediului a fost efectiv adoptată abia în 1973.

Din 1990 și până în prezent s-au elaborat o serie de legi privind 
domeniul mediului, protejarea lui în România: reglementări 
generale, reglementări privind protecţia atmosferei, a apelor, 
reglementări privind managementul deșeurilor și al ambalajelor 
etc. Pe lângă aceste legi, în ţara noastră au loc numeroase întâlniri 
sub diferite forme: simpozioane, acţiuni de ocrotire a naturii 
și protecţie a mediului înconjurător și alte diverse manifestări 
în acest sens. Primele măsuri luate au fost acelea de a proteja 
anumite zone geografice de la noi din ţară, care au fost declarate 
monumente ale naturii, protejarea unor plante și animale, a 
unor parcuri naturale, a unor rezervaţii forestiere, peșteri. 

Nu trece un singur an fără ca Dunărea să fie poluată, 
iar în ultimii ani acest lucru se întâmplă la fiecare trei-patru 
luni. Chiar dacă pe 22 martie este sărbătorită Ziua Mondială 
a apei, din păcate, în România acest eveniment trece aproape 
neobservat. Trebuie să recunoaștem faptul că România nu a avut 
și nu are nici acum o politică de educaţie ecologică destinată 
tuturor locuitorilor, că, în afară de acţiunile sporadice ale unor 
organizaţii ecologice, nu s-a făcut mare lucru și că din când în 
când presa mai semnalează câte un accident de mediu. Numărul 
mare de accidente de poluare a râurilor și în special a Dunării, 
deșeurile reciclabile aruncate peste tot și chiar proiectul Roșia 
Montană sunt dovada vie a celor afirmate. Când Dunărea este 
poluată au de suferit nu numai speciile de pești și păsări, ci și 
oamenii care trăiesc pe malurile fluviului și își au legată existenţa 
de acesta, pentru că multe localităţi din Mehedinţi și din ţară se 
alimentează cu apă potabilă din Dunăre. 

La sfârșitul anului 2006 au fost șase cazuri de poluare cu 
produse petroliere, iar la începutul anului 2007 a fost o poluare 
cu produse chimice în zona Moldova Nouă, în timp ce orașul 
Orșova a fost afectat de poluarea cu deșeuri menajere. Din 
cauza acestor deșeuri menajere ajunse în Dunăre, lotul olimpic 

de canotaj al României, care se afla în cantonament la Orșova, 
a fost în imposibilitatea de a se antrena, sportivii fiind expuși 
pericolelor de accidentare. 

Din păcate, politica de educaţie ecologică actuală nu există 
decât, poate, pe hârtie! România trebuie să aibă o politică de 
educaţie ecologică. Este o datorie faţă de noi și urmașii noștri.

 Sursa: Ședinţa Camerei Deputaţilor din 12 iunie 2007
 Situaţia actuală a ariilor protejate din România:
Rezervaţii ale biosferei: 3 – peste 20 de peșteri ocrotite;
Rezervaţii știinţifice: 53 – peste 15 rezervaţii fosilifere și 

geologice;
Parcuri naţionale: 14 – peste 12 mlaștini ocrotite;
Monumente ale naturii: 231 – 32 de animale ocrotite.
Rezervaţii naturale: 543
Parcuri naturale: 6

Aș dori să amintesc doar câteva dintre marile minuni care se 
găsesc la noi în ţară: Parcul Naţional Retezat, Munţii Rodnei, 
Munţii Bucegi, Munţii Apuseni, Poiana Narciselor, Codrul 
Secular Slătioara, Complexul Carstic Scărișoara care include și 
Peștera Gheţarul de la Scărișoara, Vulcanii Noroioși de la Pâclele 
Mari și Pâclele Mici, Cetăţile Ponorului, Detunatele, Rezervaţiile 
de la Băile 1 Mai și Băile Felix, Parcul Dendrologic Simeria, 
Delta Dunării etc. Au intrat sub protecţie multe specii de plante 
și animale aflate pe cale de dispariţie: floarea-de-colţ, bujorul-de-
munte, nufărul-galben, zimbrul, capra-neagră, cerbul-carpatin, 
vulturul-pleșuv și multe altele.

Toate aceste legi adoptate pentru valorificarea și conservarea 
mediului natural din ţara noastră definesc în mod riguros 
scopurile protecţiei mediului înconjurător: „… păstrarea echi-
librului ecologic, menţinerea și ameliorarea calităţii factorilor 
naturali, dezvoltarea valorilor naturale ale ţării, asigurarea unor 
condiţii optime de viaţă și muncă generaţiilor viitoare…”.

Existenţa în cadrul Academiei Române a Comisiei pentru 
Ocrotirea Naturii, crearea de rezervaţii și parcuri naturale, 
elaborarea de legi pentru protecţia reliefului, faunei și florei, 
existenţa unei puternice Asociaţii a vânătorilor și pescarilor, cu 
un rol activ în protejarea animalelor, au creat în ţara noastră un 
curent de opinie pentru protecţia naturii.

EDUCAŢIA ECOLOGICĂ – COMPONENTĂ A NOILOR EDUCAŢII

Noile educaţii se constituie într-un răspuns al sistemelor 
contemporane de educaţie la cerinţele și „sfidările lumii” con-
temporane de natură economică, politică, ecologică, sanitară 
etc. Aceste noi educaţii reprezintă, de fapt, noi conţinuturi 
specifice, raportabile la oricare dintre cele cinci conţinuturi 
generale ale activităţii de formare-dezvoltare morală, intelectuală, 
tehnologică, estetică, psihofizică a personalităţii umane.

Noile educaţii reflectă problematica lumii contemporane prin 
obiectivele propuse care dau și denumirea fiecărei structuri de 
conţinut știinţific, realizată ca disciplină de studiu, concepută în 
plan disciplinar, dar mai ales interdisciplinar, pluridisciplinar și 
chiar transdisciplinar.

UNESCO și diferite organizaţii neguvernamentale au între-
prins studii și au avansat mult în conturarea noilor conţinuturi 
sau educaţii: Educaţia ecologică, Educaţia pentru schimbare 
și dezvoltare, Educaţia pentru tehnologie și progres, Educaţia 
faţă de mass-media, Educaţia demografică, Educaţia pentru 
pace și cooperare, Educaţia pentru democraţie, Educaţia 
sanitară, Educaţia pentru timpul liber, Educaţia nutriţională, 
Educaţia sexuală, Educaţia fizică, Educaţia economică casnică 
modernă.

Scopul educaţiei pentru respectarea mediului este formarea 
conștiinţei și conduitei ecologice, adică de a forma cetăţeni 
conștienţi și preocupaţi de mediul natural și de cel creat de 
om, care să înţeleagă și să acţioneze cu responsabilitate pentru 
ocrotirea mediului și de a forma atitudini pozitive faţă de mediul 
înconjurător. Conștiinţa și conduita ecologică încep în familie, 
continuă în grădiniţă, apoi în școală, în universitate și prin 
formele instruirii continue, permanente.
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Educaţia ecologică are următoarele obiective:
• Însușirea unui sistem coerent de cunoștinţe cu privire la 

troposfera și biosfera planetei noastre;
• Înţelegerea raporturilor om – natură în perspectiva echi-

librului și a intercondiţionărilor ecosistemelor dintre 
lumea vie și mediul înconjurător, în funcţie de tendinţele 
de dezvoltare economică a societăţii;

• Cultivarea dragostei pentru Terra și a tuturor elementelor 
componente: ape, plante, animale etc.;

• Creșterea dorinţei de a ocroti, de a respecta și de a proteja 
natura prin implicarea copiilor în activităţi cu caracter 
experimental și demonstrativ;

• Dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, explorare, investi-
gare a mediului;

• Cunoașterea fiinţelor și fenomenelor din mediul înconju-
rător și caracteristicile acestora;

• Îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul 
ecologic;

• Formarea atitudinilor și convingerilor favorabile amelio-
rării dezechilibrelor create în raporturile om-natură;

• Însușirea unor norme de comportament necesare pentru 
a asigura echilibrul dintre sănătatea individului, a socie-
tăţii și a mediului;

• Cunoașterea plantelor și animalelor ocrotite de lege;
• Cercetarea modalităţilor de reabilitare a stării mediului 

înconjurător prin antrenarea elevilor în activităţi de 
îngrijire a spaţiilor verzi, de reciclare a deșeurilor, de 
salubrizare a localităţilor etc.;

• Conștientizarea necesităţii de a economisi apa, energia 
electrică, lemnul, de fapt, toate resursele naturale;

• Formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care 
încalcă normele și legile ecologice;

Toate aceste obiective trebuie transpuse conform parti-
cu la  rită  ţilor de vârstă ale școlarului mic. Pentru acesta, 
este necesar să cunoască importanţa calităţii mediului 
pentru viaţă, să cunoască relaţiile dintre om și mediu, 
interdependenţa dintre mediu și dezvoltarea societăţii, dar și 
să-și formeze atitudinea de respect faţă de mediu și să-și dezvolte 
comportamente responsabile.

CE PRINCIPII AR TREBUI SĂ URMĂM

• Abordaţi mediul în totalitatea lui: natural și artificial, 
tehnologic și social, economic și politic, cultural și 
istoric, moral și estetic; 

• Exploraţi problemele ecologice majore din perspectivă 
locală, regională, naţională, internaţională, astfel încât 
elevii să cunoască factorii de mediu și din alte regiuni 
geografice;

• Axaţi-vă pe problemele de mediu actuale și potenţiale, 
luând în consideraţie evoluţia lor istorică;

• În prevenirea și rezolvarea problemelor de mediu, 
promovaţi valorile și necesităţile locale, naţionale și 
internaţionale;

• Descoperiţi simptomele și cauzele reale ale problemelor 
de mediu;

• Promovaţi învăţarea prin cooperare.
(„Educaţia Ecologică și Voluntariatul în protecţia mediului”, 

elaborat de Fundaţia pentru Cultură și Educaţie Ecologistă 
ECOTOP și Centrul Naţional de Voluntariat PRO VOBIS, 
iunie 2003)

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate: 
școlară, extrașcolară, activităţi știinţifice, literare, artistice, 
plastice, sportive etc. Formele și modalităţile de realizare sunt 
diversificate: activităţile instructiv-educative din grădiniţă, lecţii, 
cursuri și seminarii, lucrări de laborator și experimente, excursii, 
plimbări, drumeţii, expediţii, tabere, orientări turistice, dezbateri, 
mese rotunde, reuniuni internaţionale, conferinţe, observaţii, 
jocuri de mișcare, distractive, colecţii, expoziţii, spectacole, 
vizionări de emisiuni TV, scenete ecologice, concursuri.

MOTIVAREA ALEGERII LUCRĂRII

Prezentul se confruntă cu cele mai mari probleme din istoria 
omenirii, probleme care atentează la însăși existenţa sa, iar ocrotirea 
și protejarea mediului au devenit una dintre preocupările majore 
ale sale. Oricât de constructivă ar fi atitudinea „ocrotitorilor 
naturii”, ea este astăzi depășită de evoluţia economică și politică 
a unei lumi a cărei înfăţișare a fost profund schimbată. Lupta 
pentru ocrotirea naturii trebuie dusă acum pe toate fronturile. În 
lumea modernă ocrotirea naturii se va face pentru om și prin om. 
Oamenii trebuie să înţeleagă schimbarea propriei lor atitudini faţă 
de natură și că mediul înconjurător reprezintă un imperativ decisiv 
pentru continuitatea vieţii pe planetă, iar această schimbare poate fi 
realizată cel mai eficient la copii, aceștia fiind lipsiţi de prejudecăţi, 
ei asigurând viitorul societăţii. Și pentru ca oamenii să înţeleagă 
că viaţa lor pe planetă depinde de relaţiile dintre ei și mediul 
înconjurător, au nevoie de o educaţie ecologică corespunzătoare, 
care să înceapă din primii ani de școală. Deci școlii, prin procesul 
ei de educaţie permanentă, îi revine rolul de bază în realizarea 
educaţiei ecologice, ca o componentă a noilor educaţii.

Ca dascăli, pornim de la faptul că idealul educaţiei este ţinta 
supremă spre care tindem mereu în formarea personalităţii, 
or, personalitatea se formează și este rezultatul unei educaţii 
armonioase. Încă de la începutul vieţii, individul va fi ajutat 
să facă primii pași, mici, lenţi, în domeniul cunoașterii, pe 
măsura posibilităţilor sale de înţelegere, iar această activitate 
va continua cu minuţiozitate în primii ani de școală, apoi în 
ceilalţi ani de studiu și nu va înceta niciodată pe parcursul vieţii 
individului. 

Indiferent de disciplina predată, noi, dascălii, avem obligaţia 
să ne însușim temeinic știinţa ocrotirii naturii și să facem o astfel 
de educaţie nu numai la catedră, ci în toate situaţiile pe care le 
avem în activităţile cu elevii. Trebuie să avem mereu în vedere 
dezvoltarea la copii a sentimentelor de dragoste, de ocrotire a 
naturii. Astfel, copilul va fi ajutat să cunoască, să înţeleagă și să 
respecte natura, să nu o distrugă, deoarece, implicit, ar contribui 
la distrugerea vieţii sale. Pentru ca elevul să înţeleagă relaţiile 
om-natură, natură-om, este nevoie de formarea unei gândiri și 
conștiinţe ecologice. Acestea nu pot fi realizate decât în urma unei 
educaţii permanente în cadrul procesului instructiv-educativ, 
cu accent deosebit pe latura formativă. Copilul are nevoie de o 
minte deschisă care să-l ajute să vadă în viitor, să anticipeze, să 
se adapteze. Trebuie să cultivăm la copii încrederea în propriile 
lor puteri, în posibilităţile lor. Copilul trebuie să înţeleagă că 
propriile puteri nu sunt nici puţine, nici slabe și că astfel are 
datoria de a lupta pentru salvarea și ocrotirea naturii, pentru 
protejarea mediului înconjurător, care sunt izvor de sănătate și 
frumuseţe. Pe zi ce trece, vedem cu ochii această poluare care, în 
loc să se sfârșească, ne sufocă din ce în ce mai tare. Vedem munţi 
de gunoaie care, în loc să dispară, se înalţă tot mai mult. Vedem 
păduri întregi care cad pradă defrișărilor. Și atunci ne întrebăm: 
Cum trebuie să ne comportăm în utilizarea resurselor mediului? 
Ce trebuie să facem să asigurăm calitate vieţii noastre și a celor 
care vin după noi? În primul rând, noi, ca dascăli, trebuie să 
depunem toate eforturile ca elevii noștri să înţeleagă că ei trebuie 
să devină apărătorii aprigi ai vieţii de mâine, să înţeleagă că 
alternativa menţinerii vieţii pe Pământ depinde de măsurile de 
ocrotire a mediului înconjurător.

În acest scop am gândit această lucrare, care se dovedește a fi 
o sugestie de realizare a ecoeducaţiei la elevii din ciclul primar 
prin intermediul textelor literaturii pentru copii. Textele alese 
sensibilizează copiii în direcţia cunoașterii și protejării mediului 
înconjurător, le îmbogăţesc cunoștinţele cu multiple aspecte 
din viaţa animalelor. Activităţile suplimentare de la sfârșitul 
fiecărui text oferă posibilitatea cadrelor didactice de a găsi cele 
mai diverse modalităţi de valorificare a educaţiei ecologice: de la 
ghicitori, diafilme, cântece, desene, până la excursii și drumeţii.

La seriile anterioare de elevi, am optat ca disciplină opţională 
pentru Natura – prietena mea, la clasele a III-a sau a IV-a. 
Am conceput programa de învăţământ corespunzătoare acestui 
opţional, în funcţie de care am redactat planificarea calendaristică. 
Fiecare elev a adunat la sfârșitul anului școlar un portofoliu cu 
toate materialele primite sau procurate independent, toate 
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activităţile desfășurate pe parcursul anului școlar, de fapt, o mapă 
cu care a făcut dovada studierii acestui opţional. 

Am ales literatura pentru copii ca punct de plecare pentru 
educaţia ecologică a elevilor deoarece aceasta este bogat ilustrată 
în texte din viaţa naturii și a vieţuitoarelor ei, iar unele constituie 
adevărate lecţii de ecologie aplicată. Valorile educative desprinse 
din aceste texte sunt multiple:

• atașament faţă de plante, animale, tot ceea ce reprezintă 
natura;

• să protejeze, să ofere adăpost vieţuitoarelor aflate în 
primejdie;

• să înţeleagă legătura dintre plante-animale-mediul lor de 
viaţă-om;

• să înţeleagă faptul că și animalele au nevoie de protecţia 
omului.

În perioada 5.01.2004 – 31.01.2005 s-a derulat un program 
în domeniul educaţiei ecologice, coordonat de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării și Tineretului, având ca scop extinderea 
educaţiei ecologice la nivel naţional și desfășurarea acesteia, în mod 
sistematic, în învăţământul preșcolar și sub formă de activităţi 
extrașcolare în învăţământul primar, precum și înfiinţarea unor 
cabinete de educaţie ecologică în grădiniţele- pilot. Grupul-ţintă 
este constituit din copii preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3 și 
6/7 ani, elevi ai claselor I-IV din apropierea grădiniţelor-pilot, 
părinţii acestora și cadrele didactice (educatoare și învăţători) din 
unităţile de învăţământ ale judeţelor-pilot selectate. Au fost alese 
judeţele Constanţa, Dolj, Satu Mare, Suceava și Sectorul 5 al 
Municipiului București. Au fost elaborate și editate o serie de 
materiale de sprijin pentru copii și pentru cadrele didactice.

Începând cu anul școlar 2008-2009, disciplina Educaţie 
ecologică și de protecţie a mediului a fost introdusă în curriculum 
ca disciplină opţională predată la clasele I-III. Lansarea oficială 
a noii discipline a avut loc la Oradea, la 01.04.2008, când a fost 
lansat pachetul de materiale privind această disciplină opţională.

LITERATURA PENTRU COPII ȘI POSIBILITĂŢI DE 
VALORIFICARE A EI ÎN DIRECŢIA ECOEDUCAŢIEI

Literatura pentru copii este o formă de cunoaștere prin inter-
mediul imaginii artistice, respingând schematismul de orice 
fel. Ea „reflectă realitatea prin intermediul imaginilor concret-
senzoriale, relevabile în conștiinţa noastră cu ajutorul forţei 
expresive a cuvintelor”, spunea I. Pascadi. Ca o componentă 
importantă a literaturii naţionale, literatura pentru copii include 
totalitatea creaţiilor care, prin profunzimea mesajului, gradul de 
accesibilitate și nivelul realizării artistice, se dovedesc capabile să 
intre într-o relaţie afectivă cu cititorii lor. Aceasta investighează 
universul propriu de cunoaștere al copilului, năzuinţele, 
aspiraţiile lui cele mai înalte, relevă eroismul oamenilor din zilele 
noastre, printr-o ingenioasă transfigurare artistică. 

Educaţia copilului începe de la naștere, continuă în grădiniţă, 
școală și apoi pe toată perioada vieţii sale. Primul contact al 
copilului cu natura se face din primii ani de viaţă. Deci familia 
poate fi considerată un factor educativ primordial și prioritar 
în timp, dar are și un caracter continuu. După familie urmează 
grădiniţa care, prin conţinutul programelor sale, contribuie 
la formarea deprinderilor de îngrijire și ocrotire a mediului 
înconjurător și apoi școala în mod special.

În perioada ciclului primar, elevii își vor aprofunda și își vor 
îmbogăţi cunoștinţele dobândite în grădiniţă. Fiind capabili să se 
exprime fluent, corect, atât oral, cât și în scris, elevii își pot însuși 
raţionamente logice de receptare a proceselor și fenomenelor 
mediului înconjurător, își vor însuși norme și valori moral-civice, 
își vor asuma unele comportamente ecologice, toate acestea în 
vederea conturării personalităţii lor. Începând cu clasele I-II, 
elevii dobândesc noţiuni despre mediul înconjurător atât prin 
intermediul textelor de la disciplinele Abecedar și Limba și 
literatura română, cât și prin intermediul disciplinei Cunoașterea 
mediului. Pe parcursul celorlalţi doi ani – clasele III-IV – elevii 

încep să cerceteze și să-și dea seama de importanţa pe care o are 
mediul înconjurător în dezvoltarea continuă a societăţii și de 
necesitatea ocrotirii și protejării naturii și mediului atât în ţara 
noastră, cât și în întreaga lume. Discipline ca Limba și literatura 
română, Literatura pentru copii, Știinţe ale naturii, Geografie, 
Educaţie moral-civică, disciplina opţională Natura – prietena 
mea contribuie la formarea deprinderilor de protejare a mediului 
înconjurător.

Literatura pentru copii oferă sprijin în acest sens, prin 
nenumăratele texte pentru copii ale scriitorilor consacraţi 
sau mai puţin cunoscuţi. Aceasta poate constitui un punct de 
plecare în acest sens prin nenumăratele-i texte care se adresează 
vârstei fragede, texte cu un puternic mesaj de dragoste, de 
protecţie a tot ce înseamnă natură, vieţuitoare, plante. Aceste 
texte merg direct la sufletul micilor cititori, oferindu-le multiple 
valori educative din punct de vedere ecologic și, în același timp, 
le dezvoltă gustul și plăcerea pentru lectură. Literatura pentru 
copii îi ajută pe aceștia să înţeleagă complexitatea aspectelor 
vieţii. Bogat ilustrate, prezentând imagini sugestive din viaţa 
plantelor și animalelor, unele constituie adevărate lecţii de 
ecologie aplicată, iar altele prezintă întregul ciclu de viaţă al 
acestora. Aceste lecturi îi încântă pe copii, trezindu-le interesul 
și dragostea prin fermecătoarele prezentări ale elementelor 
naturii. Au menirea de a îmbogăţi cunoștinţele și zestrea 
sufletească a copiilor, iar personajele – elemente ale naturii 
– sunt umanizate. Cei mici se întâlnesc, astfel, cu plante și 
animale care vorbesc, care le dau sfaturi, îi învaţă, sfaturi pe 
care ei se străduiesc să le asculte.

Autorii, inspirându-se din lumea animalelor, au creat povești 
în care au personificat personajele, atribuindu-le însușiri 
omenești și darul vorbirii, ca apoi personajele-animale să capete 
trăsături comico-satirice. În decursul veacurilor, personajele-
animale au devenit tipuri puternic conturate, ale căror trăsături 
fundamentale se reliefează din epitetele și poreclele care li se dau 
în toate poveștile și aproape la toate popoarele. Fiecare personaj 
are o caracteristică dominantă. În mai toate povestirile cumătra 
vulpe este șireată și lacomă. Lupul este la fel de lacom ca vulpea, 
crud și fără milă faţă de animalele mai slabe decât el, însă mai 
puţin isteţ decât vulpea, de care uneori este păcălit. Cumătrul 
lup este adesea victima prostiei și lăcomiei. Moș Martin, amator 
de lucruri dulci, este greoi la minte și la trup. Uneori el își 
întrebuinţează prostește forţa lui fizică, fiind adesea păcălit de 
alte animale. Iepurașul cenușiu sau alb este un alt personaj care 
apare în multe povestiri despre animale. El este sprinten și gata 
oricând de fugă, lăudăros cu vitejiile sale, dar fricos și de umbra 
lui. Căprioara reprezintă puterea dragostei materne duse până 
la sacrificiul suprem și împreună cu iedul său sunt, de obicei, 
victime blânde și nevinovate ale lupului sau jderului. Capra 
reprezintă hărnicia, isteţimea, dârzenia și hotărârea de a lupta cu 
dușmanul. Iezii înfăţișează zburdălnicia și naivitatea copilărească 
care-i împing adesea să nu asculte de sfaturile mamei lor.

Compoziţia acestor povestiri este mai simplă, iar acţiunea 
scurtă și clară se desfășoară dinamic. Ea este înviorată de 
dialoguri atractive, care ajută la conturarea mai precisă a 
personajelor. Povestirile cu animale au întotdeauna un evident 
tâlc moral și stârnesc interesul și dragostea pentru vietăţile din 
jur, curiozitatea și dorinţa nestăvilită a copilului de a cunoaște 
natura înconjurătoare cu toate vieţuitoarele ei. Limbajul acestor 
povestiri se caracterizează printr-o mare bogăţie de procedee 
stilistice: comparaţii, personificări, metafore, epitete, hiperbole, 
care evidenţiază frumuseţea acestor gingașe vieţuitoare, armonia 
dintre animalele sălbatice și pădure. 

În cele mai multe povestiri sunt relevante dragostea și grija 
omului faţă de vietăţile pădurii, faţă de puii animalelor sălbatice 
rămași singuri și fără apărare în plină pădure și care, prea mici 
fiind, nu sesizează pericolul care le ameninţă viaţa. Omul este 
acela care le ocrotește și le hrănește, și, pentru a le putea ocroti, 
trebuie să le cunoască mediul și modul de viaţă. Dar se constată, 
din păcate, că în multe alte cazuri acesta distruge echilibrul și 
armonia din natură, iar această realitate a relaţiilor dintre om și 
natură insuflă micului cititor o adâncă mâhnire. 

Lumea prietenilor „cari nu cuvântă” a ispitit pana multor 
scriitori. Autorii textelor care vor fi prezentate în capitolul următor 
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sunt mai puţin întâlniţi sau chiar deloc în antologiile de texte 
literare pentru clasele I-IV apărute sau în literatura suplimentară. 
Studiind manualele de literatură, antologiile de texte literare și 
programele școlare, am observat că în alegerea textelor s-a mers 
relativ pe cele cunoscute de generaţii și generaţii de copii. Însă 
literatura română și cea universală este mult mai bogată în astfel 
de texte. De aceea textele pe care le voi prezenta sunt mai puţin 
întâlnite sau chiar deloc în aceste antologii, sunt accesibile, cu 
aspecte interesante legate de viaţa animalelor, texte din care 
elevii își pot însuși norme de comportare ecologică. Îi amintesc 
în acest sens pe: Virgil Carianopol, Ionel Pop, Eugen Jianu, 
Marin Tarangul, Eugen Dorcescu, Marin Dumitrescu, Horacio 
Quiroga, Vitalii Bianchi, Lev Tolstoi, K. Ușinski, C. Poleakova. 
Toţi însă se dovedesc a fi foarte buni cunoscători ai tainelor 
naturii, înzestraţi cu un excepţional spirit de observaţie, creând 
adevărate lumi care devin cuvântătoare, care se fac purtătoare 
ale unor trăsături umane ce semnifică frumosul. În scrierile lor, 
acești autori reliefează însușirile plantelor și animalelor, rolul 
unora în viaţa celorlalte, comportamentul animalelor în mediul 
lor de viaţă și, nu de puţine ori, ajutorul pe care-l așteaptă din 
partea omului. Ei umanizează „lumea celor care nu cuvântă”, 
tratând-o cu înţelegere, blândeţe, realizând portretele acestora fie 
prin descrieri directe, fie prin desfășurarea faptelor. Mesajul lor 
este ca omul să iubească și să ocrotească natura, să nu-i distrugă 
echilibrul și armonia.

Ipoteza de lucru de la care am pornit în redactarea acestei 
lucrări este că literatura pentru copii este o reală sursă de 
ecoeducaţie. Am gândit o suită de propuneri de activităţi pentru 
educaţia ecologică cu punct de plecare în literatura pentru copii, 
iar textele asupra cărora m-am oprit le-am structurat după 
următoarea tematică: 

• Condiţii de viaţă: raportul animal-mediu
• Relaţii interspecifice
• Relaţia dintre animale: pradă-prădător
• Relaţia dintre animale: convieţuirea lor 
• Relaţia om-animal: protecţie din partea omului
• Relaţia copil-animal.
Fiecăreia dintre cele patru teme i-am subordonat texte 

adecvate din literatura română sau cea universală, iar pentru 
fiecare lectură din aceste teme am conceput o fișă de identitate 
cu următoarea structură:

1. Aspecte prezentate
2. Modul de expunere
3. Conţinutul – povestit pe scurt
4. Valori educative din punct de vedere ecologic
5. Valori artistice
6. Activităţi în completare: curiozităţi, ghicitori, activităţi 

artistico-plastice, activităţi de lucru manual, cântece, jocuri 
muzicale, poezii, vizite, excursii.

PROPUNERI DE ACTIVITĂŢI PENTRU EDUCAŢIA ECOLOGICĂ, 
CU PUNCT DE PLECARE ÎN LITERATURA PENTRU COPII

Tematica activităţilor propuse

Condiţii de viaţă: Raportul animal-mediu
Anul aricilor – Friedrich W. Stocker
Expediţie pe Iazul Morii – Helmut Masnyy
II. Relaţii interspecifice
A. Relaţia dintre animale: Pradă-prădător
Șiretenia iepurelui – Ionel Pop
Jderul se ia după veveriţă – Vitalii Bianchi
B. Relaţia dintre animale: Convieţuirea lor 
Cri-Cri – Marin Tarangul
Puiul de vulpe și isprăvile sale – Eugen Jianu
III. Relaţia om-animal: Protecţie din partea omului
Veveriţa – Ionel Pop
 O întâmplare cu lupi – Eugen Dorcescu
IV. Relaţia copil-animal
Cocostârcii – Eugen Jianu
Puiul de căprioară – Virgil Carianopol

Concurs literar – Elena Farago
Condiţii de viaţă
Raportul animal-mediu

FIȘĂ DE IDENTITATE

ANUL ARICILOR, de Friedrich W. Stocker
(Friedrich W. Stocker, Anul aricilor, Editura Ion Creangă, 

București, 1977, Editura Rudolf A. Verlag, Leipzig)

I. Aspecte prezentate
– condiţiile de viaţă ale familiilor de arici;
– raporturile dintre arici și mediul în care trăiesc, dintre arici 

și om;
– aspecte ale vieţii lor: înfăţișare, mod de hrănire, înmulţire, 

construirea adăpostului, hibernare.

II. Mod de expunere: naraţiune

III. Conţinut
Cei doi nepoţi, Barbel și Jochen, merg să-și viziteze bunicul, 

care avea o grădină mare. În această grădină, nepoţii aveau 
nenumărate ocupaţii: semănau, plantau, observau florile, 
culegeau roadele, îngrijeau căsuţele păsărilor. Într-o zi, cei doi 
descoperă în nisipul potecii urmele unui arici. Sunt prezentate 
apoi aspecte ale vieţii aricilor: înfăţișare, hrănire, cum își 
construiesc adăpostul, cum vânează, cum își adună hrana, cum 
se înmulţesc. Este descrisă apoi întreaga familie de arici: tata, 
mama, puii.

Copiii și aricii s-au împrietenit, aceștia respectând teritoriul 
aricilor. Au trecut vara și toamna, iar, odată cu sosirea anotim-
pului alb, aricii se pregătesc de iernat: își pregătesc culcușul și 
cad într-un somn adânc.

IV. Valori educative din punct de vedere ecologic
Textul oferă micilor cititori multiple aspecte din viaţa aricilor 

și implicit aceștia vor fi îndrumaţi să nu-i fugărească, să nu le 
schimbe ciclul obișnuit al vieţii, să le ofere adăpost pentru a 
hiberna liniștiţi.

– elevii vor afla diversele ocupaţii din grădină ale celor doi 
copii, ocupaţii pe care le pot aplica și ei în practică;

– descrierea înfăţișării aricilor, a modului de hrănire, a felului 
în care-și construiesc adăpostul oferă cititorilor multiple aspecte 
din viaţa lor, textul tipărit îmbinându-se sugestiv cu ilustraţiile și 
conferind plăcere pentru lecturare

– elevii vor cunoaște și unele aspecte negative în legătură 
cu aricii: aceștia au o mulţime de purici, care pot trece la om, 
generând unele boli. Sfatul pentru copii este de a nu se juca cu 
ei, așa cum ar face cu câinii sau pisicile. 

V. Valori artistice
Textul este ușor și plăcut de lecturat de către copii, cu o 

exprimare clară, pe înţelesul lor. Lipsa expresiilor artistice nu 
diminuează însă mesajul textului.

VI. Activităţi complementare
1. Ghicitori
 „Ghicitoarea știu că-ţi place.  „Pleacă moșu-ncet la vie,
 Ce-i ca un burduf de ace?  Cu scai mulţi pe pălărie.”
 Ca un pepene cu ţepi?   (Ariciul)
 Ia gândește-te! Pricepi?”
 (Ariciul)

2. Joc muzical: „Ghemul”, muzica Liviu Comes
(Decebal Burlacu, Culegere de cântece pentru școlari, Editura 

Gh. Cârţu Alexandru, Craiova, 1975, p. 37)
Desfășurarea jocului: Elevii sunt împărţiţi pe două grupe. 

O grupă înaintează cu băgare de seamă spre cealaltă grupă. În 
mijloc găsesc ariciul. Un solist descrie ariciul cântând. Toţi se 
miră. Al doilea solist îl recunoaște. Toţi sar de bucurie bătând 
din palme. 
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3. Cântec: „Aricii”, muzica Lucia Catarig (Lucia Catarig, 
Cântece și bucurii pentru cei mai mici copii, Editura Papirus, 
Oradea, 1998, p.100)

4. Poezie
Sub o tufă de mohor
de Marin Constantinescu

Sub o tufă de mohor,  Dar mai coase și cojoace
Locuiește-un croitor.  Că are destule ace.
Știi ce coase el aici?  Cine-i meșterul, ia ghici?
Paltonașe de pitici.  L-ai ghicit? E un arici.

5. În orele de abilităţi practice, la tema „Obiecte cu materiale 
din natură”, se pot realiza arici, din coaja ţepoasă a castanelor, sau 
un colaj din materiale textile și hârtie glasată.

6. Curiozităţi despre arici
Aricii se întâlnesc în zonele de câmpie, de deal și de munte. 

De la cap și până la coadă e numai ace. Când merge, e mereu 
cu botul aproape de pământ, lăsând impresia unui om chibzuit, 
care nu pășește fără să cerceteze. E atât de precaut, încât simte și 
cea mai slabă mișcare. Dacă îl atingi cu băţul, se strânge ghem, 
cu un sâsâit de mânie, de nu-l mai recunoști. Aceasta e singura 
lui armă de apărare. Și, Doamne, ce mânios e câinele care nu-i 
poate face nimic! Doar șireata vulpe îi vine de hac. Dacă e pe 
lângă vreun pârâu, îl rostogolește în apă, el se desface și vulpea 
îl apucă de gât. 

Este folositor în apropierea casei: mănâncă insecte, râme, 
șoareci, înghite chiar și vipera otrăvitoare. Nu aduce nicio 
stricăciune, fiind atât de pașnic și de nevinovat! Numai în vremea 
dragostei este mai zburdalnic, jucându-se cu tovarășa lui. Dacă 
suni un clopoţel, îl vezi că tresare la fiecare sunet. Copiii îi cântă 
și-i zornăie, uneori chinuindu-l: 

„Arici, arici, Pogonici! 
Du-te la moară și te însoară
Și ia fata lui Nicoară,
Cu cercei, cu ghiocei
Și ia zestre nouă ţeste
Și-un ogar după car”.
Puișorii sunt la început golași, albicioși, dar repede le ies ţepii.
Toamna, după ce și-a adunat cât mai multe frunze, ariciul își 

afundă nasul în blana moale de pe pântec și doarme toată iarna, 
fără să se trezească. Se hrănește cu rezerva hranei de sub piele.

Se știe că romanii făceau din pielea ghimpoasă un instrument 
pentru scărmănat lâna.

Relaţii interspecifice
A. Relaţia dintre animale: Pradă-prădător

FIȘĂ DE IDENTITATE

ȘIRETENIA IEPURELUI, de Ionel Pop
(Ionel Pop, „De la urs la pănţăruș”, Ed. Ion Creangă, 

București, 1972, pag. 11-13)

I. Aspecte prezentate
– șireteniile de care dă dovadă iepurele în momentele de 

primejdie, când viaţa-i este în pericol: iuţeala picioarelor, 
drumurile întortocheate până să ajungă la culcuș;

– descrierea culcușului iepurelui și a câtorva aspecte din viaţa 
lui.

II. Moduri de expunere: naraţiune cu bogate pasaje 
descriptive

III. Conţinut
Iepurele, la fel ca alte animale precum cerbul, lupul, vulpea și 

chiar ursul, își găsește scăparea din faţa primejdiei prin iuţeala cu 
care aleargă. Iepurele nu este mai fricos decât alte animale și, de 
multe ori, reușește să-și păcălească dușmanii. 

Câteva dintre șireteniile iepurelui sunt descrise de autor. 
După o zi întreagă de hoinărit, iepurele se întoarce la culcuș. Dar 
nu merge direct spre adăpost, ci face nenumărate urme pentru 
ca dușmanul să se încurce și să-i piardă urma. Un alt șiretlic 
este acela că stă nemișcat cu ochii larg deschiși, fără să doarmă, 
blana lui se confundă cu iarba sau brazda din jur și, de cele mai 
multe ori, dușmanul nu-l observă. În cazul în care este observat, 
iepurele hotărăște să o ia la picior doar în ultimul moment, 
scăpând, astfel, de dușman.

Un astfel de șiretlic povestește Ionel Pop în acest text. Iepurele 
este urmărit în goană nebună de copoi. Aceștia încercau să-l 
aducă în bătaia puștii vânătorului. Deodată câinii s-au oprit, 
pierzându-i urma. Ce-a făcut iepurele, de fapt? În goana lui a 
trecut pe lângă o salcie scorburoasă care creștea aplecată într-o 
parte. A sărit în copacul înclinat, apoi în scorbură. Câinii îl 
căutau pe jos, pe pământ, în timp ce el stătea pitit în scorbură. 

În capul lui zac multă isteţime și viclenie, dar de multe ori 
nu-i ajută bietului iepure nici fuga iute ca săgeata și nici șiretenia. 

IV. Valori educative din punct de vedere ecologic:
Dascălul va cultiva la elevi ideea că isteţimea și curajul sunt 

calităţi întâlnite și la animale, de la cele mai mici până la cele 
mai mari. Oricât de mici și de neajutorate ar fi unele dintre ele, 
acestea dau dovadă de multă șiretenie pentru a-și salva viaţa. 

Elevii vor fi îndrumaţi să protejeze iepurii, să le ofere hrană, 
să-i îngrijească. 

V. Valori artistice
Autorul împletește armonios povestirea cu descrierea cadrului 

în care trăiesc personajele lecturii. Prezente sunt comparaţiile: 
„… a rămas încremenit ca un bulgăre de pământ”, iar învăţătorul 
va explica elevilor că termenul comparat (încremenit) are sensul 
de nemișcat ca pământul. Următoarea expresie este o locuţiune 
verbală: „să o ia la picior” = a fugi foarte repede. În expresia 
„goană nebună”, cuvântul nebună are sens figurat: foarte repede.

VI. Activităţi complementare
1. Cântec: „Iepurașul”, muzica D.D. Stancu
(Ana Motora-Ionescu, Culegere de cântece, EDP, București, 

1977, p. 164)

2. Curiozităţi 
Iepurii polari
Multe animale din zona arctică își schimbă blana în funcţie de 

anotimp. Iarna, blana lor este albă, astfel sunt mai greu de observat 
pe fondul zăpezii. Vara, când zăpada s-a topit, blana lor e maro sau 
gri, încât se aseamănă cu stâncile și cu plantele din jur. Aici trăiesc 
două specii de iepuri: iepurii zăpezilor și iepurii polari. Ei pot să 
fugă foarte repede și se hrănesc cu plante. 

Animalele lasă diferite urme pe zăpadă. Iepurii polari aleargă 
și sar prin aer, aterizând pe labele din faţă. Își aduc apoi labele 
din spate puţin mai în faţă și sar iarăși. Urmele iepurelui apar 
sub forma a patru urme: două urme lungi ale labelor din spate și 
două urme scurte ale labelor din faţă.

3. Ghicitori
„Stau pe-al ierbilor covor  „Unii zic că-i un fricos 
Speriaţi de umbra lor.   Urecheatul cel pufos; 
De-i pericol, ţuști spre zare,  Mult aș da să-i văd pe ei 
Ca o umbră zburătoare.”   Alergaţi de un Grivei.” 

„Urecheat cu haine sure   „Cui îi pare dealul vale
Stă pe câmp și în pădure!”  Și valea deal?”

4. Educaţie plastică și abilităţi practice: Colaj „În crâng”
Materiale: bloc de desen, hârtie glasată, materiale textile de 

diferite culori, șablon iepurași, acuarele, pensule.

5. Vizită la Grădina zoologică

6. Vizită la o elevă din clasă, ai cărei părinţi au o mică crescătorie 
de iepuri. Aceasta va prezenta colegilor cum se îngrijesc iepurii și 
modul lor de hrănire. 
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Relaţia copil-animal
Concurs literar – Elena Farago

Organizare 
Elevii au fost împărţiţi în patru grupe, fiecare echipaj purtând 

câte un nume de animal ales dintre cele întâlnite mai frecvent în 
poeziile Elenei Farago (căţeluși, pisici, puișori și gâze), dar și în 
cadrul grupei fiecare copil purta un număr de concurs, pe baza 
căruia concura cu numerele surate din celelalte echipaje.

Sarcini
Reprezentanţii echipajelor au avut de rezolvat diferite sarcini, 

ieșind în faţa clasei, fiecare la câte un pupitru: să asocieze titlul 
poeziei cu imaginea (sugestivă) care reda cel mai exact conţinutul; 
să recunoască cuvântul care nu se potrivește în contextul dat; 
adăugarea cuvântului care lipsește din strofă; adăugarea versului 
omis; formularea mesajului educativ al poeziei indicate; ultima 
sarcină a putut fi rezolvată în colaborare cu părinţii prezenţi 
la activitate – realizarea unui desen care să ilustreze conţinutul 
poeziei (sau al unui vers). 

Activităţi complementare
La final, elevii care au obţinut (prin concurs) dreptul de a recita 

poeziile au făcut un adevărat show, fiecare trăind momentul, 
recitând expresiv, cu sensibilitate și talent, ca niște actori. 

Mesaj educativ
Mesajul poeziilor Elenei Farago este:
„Să fii bun!” 
„Să nu faci rău nimănui!” 
„Nimănui să nu-i faci rău / Că te vede Dumnezeu!”
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„EDUCATORI, ÎNVĂŢAŢI SĂ VĂ CUNOAȘTEŢI COPIII!” 
J.-J. ROUSSEAU

Aceasta este invitaţia pe care o face J.-J. Rousseau (1973) 
educatorilor din toate timpurile.

Omul este o taină veșnică pentru sine însuși; propria sa 
persoană este o locuinţă unde el nu poate intra niciodată și pe 
care n-o studiază decât pe dinafară.

Fiecare copil are dreptul la educaţie și dezvoltare. Indiferent 
de particularităţile și diferenţele individuale, toţi copiii trebuie să 
se poată bucura de educaţie și instruire.

Intervenţia educativă nu poate sau, mai bine zis, nu trebuie 
să fie stereotipă, ci adaptată la personalitatea copilului căruia i se 
adresează, să se facă individualizat, fiindcă fiecare personalitate 
este în felul ei unică și irepetabilă. Niciun fel de asistenţă 
educativă nu poate fi realizată înaintea cunoașterii temeinice a 
copilului de către învăţător, a cunoașterii particularităţilor sale 
individuale, a dificultăţilor cu care se confruntă fiecare în parte.

Cunoașterea de către cadrul didactic a trăsăturilor de perso-
nalitate ale elevului constituie una dintre multiplele condiţii 
de reușită a procesului instructiv-educativ, așa cum arăta și 
Planchard (1992, p. 87): „A cunoaște în mod precis fiinţele asupra 
cărora trebuie să se exercite acţiunea educatorului este prima condiţie 
a succesului pedagogic”.

A.N. Leontiev (1964) vede în dezvoltarea psihică atât o mișcare 
dialectică în care se trece de la comportamente simple, primare 
cu o motivaţie redusă, la comportamente complexe întreţinute 
de o motivaţie coerentă-socializată, cât și un proces de lărgire 
a condiţiei interne structurale psihice formale care coexistă, 
influenţa condiţiilor externe se realizează prin intermediul 
condiţiilor interne.

Ocupându-ne în mod special de cunoașterea elevilor, trebuie 
precizat faptul că acest lucru nu prezintă în școală un scop în 
sine. În pedagogia practică este cunoscută ideea că educarea și 
cunoașterea copiilor constituie momente solidare ale aceleiași 
activităţi: învăţătorul cunoaște elevul educându-l și îl educă 
mai bine cunoscându-l. Prin urmare, necesităţile curente ale 
procesului instructiv-educativ impun preocuparea de a găsi 
mijloace adecvate pentru cunoașterea personalităţii elevului.

Oricine posedă o oarecare experienţă pedagogică își dă seama 
că influenţele mediului social, măsurile și cerinţele prezentate 
de școală sau de familie nu se proiectează în mod automat – ca 
în oglindă – în conștiinţa și conduita copilului. Același mesaj 
didactic, spre exemplu lecţia, aceleași cerinţe faţă de inteligenţa și 
comportarea elevilor sunt receptate diferit și pot duce la rezultate 

concrete diferite în funcţie de particularităţile individuale și de 
vârstă ale acestora.

 DEZVOLTAREA PSIHICĂ A COPILULUI CUPRINDE MAI 
MULTE PERIOADE:

• perioada copilului mic, până la trei ani – perioada de 
însușire a deprinderilor elementare de autoservire și a 
instrumentelor independenţei, a mersului și a vorbirii;

• perioada preșcolară, de la trei la șase ani – perioada în 
care se pun bazele personalităţii;

• perioada școlară mică – perioada formării strategiilor de 
învăţare organizată;

• perioada școlară mijlocie – perioada de accelerare a 
dezvoltării și maturizării, inclusiv a planului mintal;

• perioada adolescenţei – perioada de dezvoltare a vieţii 
spirituale și orientarea socio-profesională a personalităţii.

Există însă o corespondenţă între stadiul dezvoltării psi hice 
și vârsta cronologică chiar dacă reperele cronologice corespun-
zătoare stadiilor au anumite variabilităţi în funcţie de condiţiile 
și solicitările mediului social.

Dezvoltarea psihică se deosebește de alte forme de dezvoltare 
prin următoarele caracteristici:

• este un proces complex plurideterminat și multifactorial, fiind 
determinat de:

– caracteristicile speciei (treapta filogenetică);
– caracteristicile psiho-individuale (treapta ontogenetică);
– interacţiunea dintre persoană și mediu (treapta psihosocială).
• se sprijină pe ereditate, își extrage conţinutul din datele 

mediului sociocultural și este dirijată de educaţie;
• are o direcţie calitativ-ascendentă deși este discontinuă, 

neuniformă și polimorfă. Presupune acumulări cantitative, dar și 
perioade de stagnare relativă, momente de criză sau chiar regres, 
ca apoi pe noile baze să se producă restructurări și consolidări 
mai ample și adecvate noilor împrejurări de viaţă;

• este concretă și personală, ceea ce înseamnă că nu este identică 
la copiii aflaţi în același stadiu de dezvoltare sau la aceeași vârstă, 
ci pe fondul general al particularităţilor de vârstă se manifestă 
particularităţile psiho-individuale.

Dezvoltarea psihică reprezintă procesul formării la copil a noi 
seturi de procese, însușiri și dimensiuni psihice – proces care se 
sprijină pe:

• ereditate

CUNOAȘTEREA TEMEINICĂ A COPILULUI – UN PRELUDIU 
AL PRESTANŢEI DIDACTICE

Ioana-Carmen Roșu, Școala cu clasele I-VIII, Ciumeghiu

ABSTRACT

Education and the knowledge of children are united aspects of the same activity: the teacher knows his student by educating him and he educates him 
better by knowing him.

The psychological knowledge is one of the most complex forms of the human knowledge because the subject, in our case the student, is dependent on 
his momentary states, on his personal attitude. It is much easier to know the form, the size, the color, the hardness, the weight of a psychical object than to 
know the attitudes and the feelings of a human being, his interests and motivation, his aspirations, his conceptions and his beliefs.

In the analysis of the psycho individual features we follow three field of development: the physical one, the cognitive one and the socio-affectionate one. 
We thus distinguish the specific features of the age as a whole of the characteristics that are due to the changes that take place in the bio-physical and psychic 
organization of the human being in different ages of his life and the individual features as a whole of the bio-constitutional and psychic features through 
which a child is different from another children, at the same age and the same stage of development.

Through the profound knowledge of these features the school practices its formative quality over the psychical evolution of the child.
The teacher is the one who trains the psychical energy, who models the intellectual activity of the child and who organizes the school life in its whole.
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• mediu
• educaţie
și care se desfășoară în contextul propriei activităţi a copilu-

lui, fiind impulsionată de motivaţie și având ca mecanism inte-
riorizarea achiziţiilor, formarea organelor funcţionale la nivelul 
creierului, al scoarţei cerebrale.

Cunoașterea psihologică este una dintre cele mai complexe 
forme ale cunoașterii umane, pentru că obiectul ei se diferenţiază 
extrem de mult de obiectul altor forme de cunoaștere pentru că 
în psihologie acesta este subiectiv, ideal, aparţine subiectului (în 
cazul nostru elevul), este dependent de stările lui de moment, 
de istoria vieţii sale personale. Este mai ușor să cunoști forma, 
mărimea, culoarea, asperitatea, duritatea, greutatea unui obiect 
fizic, decât atitudinile și sentimentele unui om, intenţiile și 
motivaţiile lui, aspiraţiile, concepţiile și convingerile sale. 

„Fiecare om, în același timp, seamănă cu toţi, seamănă cu unii și 
nu seamănă cu nimeni”, afirma V. Pavelcu (1972, p. 65), evidenţiind 
astfel caracterul unic, original, irepetabil al personalităţii umane.

Specificul cunoașterii psihologice provine și din faptul că ea nu 
se realizează direct, ca în celelalte forme de cunoaștere, ci indirect, 
manifestările exterioare, comportamentele fiind considerate ca 
indicatori ai stărilor și relaţiilor interne, subiective. Ea depinde 
atât de capacitatea de exteriorizare a subiectului, cât și de cea de 
evaluare și interpretare a pedagogului.

Cunoașterea psihologică reprezintă o sarcină serioasă și 
dificilă, la care sunt chemate să participe toate cadrele didactice, 
învăţătorului revenindu-i funcţia de a însemna și a centraliza 
datele necesare pentru a ajunge la o imagine unitară și suficient 
de diferenţiată. Pentru aceasta, învăţătorul care realizează 
„cunoașterea” trebuie să posede competenţă psihopedagogică 
și creativitate, să știe să modeleze sufletele elevilor săi, așa cum 
afirma R. Tagore: „Bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc, 
iar sufletul omului se modelează datorită sufletului unui alt om”.

Practica pedagogică demonstrează că, în domeniul instruirii și 
educaţiei, strategii didactice identice generează rezultate diferite, 
în funcţie de caracteristicile individuale și de vârstă ale educaţilor, 
nivelul intelectual, structura atitudinală, atitudinile proprii 
determinând o receptare diferenţiată a mesajului transmis. 
Pentru o acţiune eficientă, orice educator trebuie să renunţe 
la tipare unice și la prejudecăţi și să-și direcţioneze acţiunea 
bazându-se pe cunoașterea capacităţilor, intereselor și atitudinilor 
elevilor, pe cunoașterea reprezentărilor acestora la vârste diferite, 
a particularităţilor proceselor lor psihice. Potenţialităţile fiecărui 
copil trebuie puse în valoare prin formarea deprinderilor și 
oferirea unor tehnici adecvate de exteriorizare care să-i ofere 
posibilităţi de exprimare cu valoare individuală și socială.

Metodele de cunoaștere psihologică a elevilor sunt:
1. Observaţia care constă în urmărirea intenţionată și 

înregistrarea exactă, sistematică a diferitelor manifestări compor-
tamentale ale individului. Condiţiile și relaţiile în cadrul cărora 
putem observa elevul se referă la dezvoltarea sa fizică și psihică, 
la climatul familial, precum și la colectivul în care lucrează. 
Observaţia se utilizează în împrejurări în care elevul își poate 
manifesta unele particularităţi psihice, unele aptitudini, interese, 
deprinderi, trăsături caracterial-temperamentale și aspiraţii 
legate de anumite motivaţii. Important este că observăm elevul 
în toate împrejurările pe care ni le oferă desfășurarea activităţii 
sale obișnuite în școală și în afara școlii.

Observaţia se poate realiza cu prilejul lecţiilor, la manifestările 
cultural-artistice, pe timpul pauzelor, precum și în alte momente 
petrecute în colectivitatea școlară. Avantajul utilizării acestei 
metode constă în faptul că ea permite surprinderea manifestărilor 
comportamentale naturale („pe viu”) în condiţiile firești de 
activitate, oferă date de ordin calitativ, fiind folosită cu multă 
eficienţă în studiul longitudinal al evoluţiei elevului.

2. Experimentul este de trei feluri 
a. experimentul de laborator;
b. experimentul natural;
c. experimentul psihopedagogic.
Experimentul psihopedagogic se realizează de către cadrele 

didactice în cadrul activităţii instructiv-educative. El poate fi:
a. constatativ – urmărește fotografierea, consemnarea situaţiei 

existente la un moment dat;

b. formativ – ţintește spre intervenţia în grupul de elevi, 
schimbarea comportamentelor lor.

Dacă dorim să vedem care este nivelul de dezvoltare a 
diferitelor capacităţi psihice ale unor copii de vârste diferite 
sau de aceeași vârstă, dar aparţinând unor clase diferite, 
atunci vom aplica pentru ei aceleași teste de evaluare și vom 
compara rezultatele obţinute. Acesta este un experiment de tip 
constatativ.

În experimentul formativ, metodologia de lucru este alta: se 
face testarea nivelului intelectual sau de cunoștinţe al elevilor, în 
a doua fază se introduc factori de progres, în a treia fază se aplică 
testul din prima fază pentru a vedea în ce măsură „factorii de 
progres” au modificat conduitele intelectuale ale elevilor și apoi se 
compară rezultatele obţinute.

3. Chestionarul prezintă avantajul că permite investigarea 
unui număr mare de subiecţi într-un timp relativ scurt, oferind 
posibilităţi multiple de cunoaștere a personalităţii elevilor, mai 
ales a preferinţelor, gusturilor, opiniilor, aspiraţiilor, opţiunilor 
profesionale, mentalităţilor acestora și a modului lor de raportare 
la unele evenimente, situaţii, comportamente. Datele obţinute 
pot fi prelucrate și analizate cantitativ în vederea surprinderii 
unor legităţi statistice.

4. Metoda analizei produselor activităţii furnizează date 
despre „lumea interioară” a elevului, despre imaginaţia sa, despre 
gradul de originalitate, aptitudini și interese obiectivate în ceea 
ce se realizează. Produsele activităţii școlare a elevilor poartă, pe 
de o parte, cerinţele obiectivelor de învăţământ, iar, pe de altă 
parte, caracteristicile individuale ale copilului. Prin produs al 
activităţii elevului se înţelege tot ceea ce realizează el în școală și 
în afara acesteia.

În funcţie de activităţile desfășurate pot fi considerate produse 
ale activităţii: probele de evaluare, compunerile, desenele, 
modelajele, compoziţiile aplicative, creaţiile literare, modul de 
formulare și rezolvare a unor probleme.

Alte informaţii obţinute prin intermediul acestei metode 
vizează

• stilul realizării
• nivelul și calitatea cunoștinţelor, deprinderilor
• caracteristicile observaţiei
• capacitatea de concentrare a atenţiei
• profunzimea înţelegerii diferitelor materiale cercetate
• spiritul de independenţă și iniţiativă
• capacitatea de aplicare în practică a cunoștinţelor teoretice
• bogăţia vocabularului și precizia lui
• unele trăsături temperamentale și caracteriale.
Analiza psihologică a acestor produse ale activităţii trebuie 

realizată după o serie de criterii, cum ar fi: originalitatea, corec-
titudinea, complexitatea, expresivitatea, progresul înregistrat de 
la o etapă la alta.

5. Convorbirea furnizează informaţii pentru înţelegerea 
motivelor interne ale conduitei, a opiniilor și preferinţelor 
elevului și dezvăluie mersul gândirii sale, atitudinea faţă de 
ceilalţi copii, faţă de grupul școlar și învăţător, influenţa familiei 
și a grupului social.

Există mai multe forme de convorbiri: convorbirea standar-
dizată, dirijată, structurată, pe bază de întrebări formulate anterior, 
liberă și spontană.

Marele avantaj al convorbirii constă în faptul că permite 
recoltarea unor informaţii numeroase, variate și preţioase despre 
motivele, aspiraţiile, interesele, trăirile afective într-un timp 
relativ scurt.

6. Metoda testelor este utilizată în determinarea dezvoltării 
intelectuale a copiilor, marcând o importantă etapă spre un 
diagnostic obiectiv și știinţific al aptitudinilor. Testele sunt 
folosite, în prezent, pentru măsurarea capacităţilor, însușirilor 
psihice ale individului în vederea stabilirii prezenţei sau 
absenţei lor, a gradului lor de dezvoltare și a particularităţilor de 
manifestare. Ca metode de psihodiagnoză, testele sunt frecvent 
utilizate pentru diagnosticarea nivelului dezvoltării unor însușiri 
psihice aparţinând copiilor și formulării pe această bază a unui 
prognostic asupra evoluţiei ei viitoare.

Există mai multe feluri de teste: de atenţie, de imaginaţie, de 
memorie, de inteligenţă, de reprezentare.
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Datele obţinute prin aplicarea testelor trebuie corelate 
cu rezultatele obţinute prin aplicarea celorlalte metode și 
folosite pentru completarea fișei psihopedagogice a elevului. 
Fișa îndeplinește un rol important în asigurarea continuităţii 
procesului de cunoaștere și îndrumare educaţională corectă. Ea 
îndeplinește, totodată, și un rol psihodiagnostic educaţional 
diferenţial, evidenţiind problemele specifice fiecărui caz în 
vederea adoptării unor măsuri cu caracter preventiv, corectiv sau 
constructiv-progresiv.

7. Metoda biografică este considerată, în opinia unor autori, 
ca o variantă a metodei studiului de caz, cu menţiunea că ea se 
bazează pe cercetarea vieţii și activităţii individului, în vederea 
cunoașterii „istoriei personale” necesare în stabilirea profilului 
personalităţii sale, precum și pentru explicarea comportamentului 
actual al persoanei.

Psihologia dezvoltării și a învăţării subliniază cele trei forme 
ale dezvoltării umane

• dezvoltarea biologică, tradusă în schimbările fizice, 
morfologice și biochimice ale organismului

• dezvoltarea psihică, ce constă în apariţia, instalarea și 
transformarea proceselor, funcţiilor și însușirilor psihice

• dezvoltarea socială, concretizată în reglarea conduitei 
individului, în conformitate cu normele și cerinţele impuse de 
colectivitate, de mediul social existenţial.

În analiza caracteristicilor psiho-individuale se urmăresc trei 
dimensiuni: dezvoltarea fizică, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea 
socio-afectivă.

Se disting astfel particularităţile de vârstă ca ansamblu al 
caracteristicilor care se datorează modificărilor și transformărilor 
care au loc în organizarea bio-fiziologică și psihică a individului 
în diferite perioade ale vieţii sale și particularităţile individuale 
ca ansamblu al însușirilor bio-constituţionale și psihice prin 
care un copil se deosebește de alţi copii în cadrul aceleiași vârste 
și aceluiași stadiu de dezvoltare. Prin cunoașterea profundă a 
acestor particularităţi, școala își exercită calitatea ei formatoare 
asupra evoluţiei psihice a copilului. Dar, datorită faptului că 
fiecare copil este o personalitate unică, școlii îi revin următoarele 
sarcini

• de a descoperi predispoziţiile native ale elevului
• de a le sprijini și stimula dezvoltarea
• de a ameliora progresiv capacitatea de adaptare a elevului 

la cerinţele impuse de complexitatea și mobilitatea vieţii 
sociale

• de a cunoaște temeinic profilul psihologic de vârstă și 
individual al elevului.

Intrarea în școală este un eveniment extrem de important 
în viaţa copilului. Acum se modifică mediul, dar și activitatea 
fundamentală, elevului impunându-i-se o serie de cerinţe școlare 
și o comportare disciplinată.

Mica școlaritate – etapă distinctă a copilăriei – este perioada 
scursă de la intrarea copilului în școală până la finalizarea ciclului 
primar.

Evidente sunt transformările psiho-comportamentale pe care 
acum copilul le suportă, sub influenţa modificării activităţii 
fundamentale care nu mai este jocul, ci învăţarea. Școala 
solicită intens intelectul copilului, care, sub presiunea cerinţelor 
curriculumului școlar, dezvoltă strategii de învăţare, conștientizează 
rolul atenţiei și repetiţiei și își formează deprinderi de citit-scris și 
calcul.

Adaptarea copilului se precipită și se concentrează pe atenţia 
faţă de un alt adult decât cel din familie. Acest adult, învăţătorul, 
joacă un rol de prim ordin în viaţa copilului. El este și devine tot 
mai mult reprezentantul marii societăţi, al ţării, cu idealurile și 
aspiraţiile sale și ale comunităţii din care face parte micul școlar.

Învăţătorul este cel care antrenează energia psihică, modelează 
activitatea intelectuală a copilului și organizează viaţa școlară în 
ansamblul ei.

Eficienţa educaţiei depinde de gradul în care pregătește omul 
din cea mai fragedă vârstă pentru participarea la dezvoltarea 
de sine a naţiunii. De aceea, putem spune că celebra remarcă 
a lui Rabelais „știinţa fără conștiinţă nu este decât ruina 
sufletului” este, încă, de mare actualitate. 
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INTRODUCERE

Întâlnim de multe ori cazuri în care copiii ajung să recurgă la 
un comportament agresiv deoarece sunt sau se simt atacaţi de alţi 
copii, se simt nesiguri pe ei, sunt frustraţi ș.a.m.d. Comportamentele 
agresive pot reprezenta în aceste cazuri o formă inadecvată de 
stabilire a relaţiei cu o persoană sau pot fi o modalitate de a atrage 
atenţia; alteori însă, în spatele lor se află o simplă provocare. 
Uneori agresivitatea poate reprezenta neajutorarea unui copil sau 
poate servi la impunerea propriilor interese. În unele cazuri, copiii 
folosesc comportamentele agresive pentru a câștiga identitatea 
proprie, conștiinţa de sine. Pe cât de numeroase sunt motivele 
izolate ale agresivităţii, pe atât de clare sunt consecinţele sale: 
comportamentele agresive au în timp efecte negative și duc la 
deficienţe la nivelul strategiilor de rezolvare pașnică a situaţiilor 
conflictuale.

Există o serie de factori care permit explicarea adoptării unei 
conduite violente la copiii din grădiniţă și școală. Aceștia sunt: factori 
biologici (diferenţe de sex, riscuri pre- și perinatale, ca de exemplu 
tulburări funcţionale neurologice), factori psihici (temperament 
dificil, control insuficient al impulsurilor și reglare emoţională 
deficitară, prelucrare distorsionată a informaţiilor social-cognitive, 
empatie insuficientă) și factori sociali (supraveghere deficitară din 
partea părinţilor, acceptare și suport emoţional insuficient acordat 
copilului, practici de educare negativă, caracteristici ale părinţilor 
și stres familial, abuz fizic, respingere socială din partea celor de 
aceeași vârstă) (Lemeni și Miclea, 2004).

PROFILUL AGRESOR VS VICTIMĂ

Agresorul școlar prezintă intoleranţă la frustrare, autocontrol 
deficitar, egocentrism, impulsivitate, o nedezvoltare a sentimentelor 
morale, indiferenţă și dispreţ faţă de activităţile sociale utile, 
evitarea efortului voluntar, dorinţa realizării unei vieţi  ușoare, 
fără muncă. În plus manifestă opoziţie faţă de normele juridice, 
morale și sociale, o devalorizare de sine, o imagine falsă despre 
lume. În majoritatea cazurilor, aceste trăsături caracteriale apar 
încă din copilărie și se exacerbează în preadolescenţă și adolescenţă 
(Döpfner, Schurmann și Lehmkuhl, 2004).

Ca o observaţie, majoritatea agresorilor se simt puternici, nu 
nesiguri, iar faţă de profesori și colegii lor sunt mai puţin atașaţi 
decât majoritatea copiilor. 

În ceea ce privește victima din școală, cei care se încadrează în 
această „categorie” au de cele mai multe ori un comportament 
anxios, nesigur, sensibil, liniștit, submisiv, iar reacţia la atacurile 

celorlalţi este plânsul, strigătele, neajutorarea, furia, temperamentul 
exploziv sau de retragere. Aceștia prezintă o imagine negativă despre 
sine și despre situaţia pe care o trăiesc, au sentimente de eșec, se 
simt neatractivi, singuri și abandonaţi, nu au prieteni apropiaţi 
și se simt lipsiţi de apărare, sunt incapabili să înţeleagă cum să 
„riposteze” în cazul unui conflict. De asemenea, nu știu cum să se 
facă acceptaţi și să lege prietenii cu ceilalţi colegi, comunicarea este 
săracă și sunt incapabili să menţină discuţii cu ceilalţi fără a intra 
în conflict.

Ca fizic, prezintă adesea o greutate scăzută, coordonări sărace, 
fiind în mod frecvent mai tineri decât agresorul și mai mici de 
înălţime. 

METODE ȘI MIJLOACE DE CONTROL AL COMPORTAMENTULUI 
AGRESIV LA GRĂDINIŢĂ ȘI ÎN ȘCOALĂ

(a) În grădiniţă, este utilă folosirea următoarelor metode: 
modificarea comportamentală a copilului în special prin jocuri de 
percepţie și de rol, precum și consilierea familială și a părinţilor. 
În cadrul acestor metode, copilul prelucrează diferite materiale 
(povestiri, metafore etc.) împreună cu psihologul școlar și exersează 
noi comportamente, pozitive, într-un grup de copii. Metoda 
implică anumite sarcini adresate copilului și familiei acestuia, 
care pot fi rezolvate cu sau fără asistenţă. Solicitările sporesc pe 
măsură ce copilul și familia sa dobândesc noi abilităţi. Intervenţia 
este ierarhizată, etapele sunt organizate și se succedă după gradul 
de dificultate. În acest fel se obţine o intervenţie eficientă, care 
are ca obiective: inducerea liniștii și a relaxării (pentru controlul 
agresivităţii, încordării și hiperchinezie), dobândirea unor abilităţi 
de percepţie diferenţiată (diferenţierea stimulilor, diferenţierea 
reacţiilor, învăţarea unui repertoriu comportamental diferenţiat), 
autoafirmarea în mod adecvat, ca alternativă la comportamentul 
agresiv, dobândirea unor deprinderi de cooperare și comportament 
de ajutorare ca alternative comportamentale, inhibarea agresivităţii 
și autocontrolul (prin predicţia și evaluarea consecinţelor propriilor 
comportamente), învăţarea unor abilităţi de preluare a rolurilor 
(în sensul identificării cu alţi copii și a capacităţii de a recunoaște 
intenţiile acestora) (Petermann și Petermann, 2006).

 (b) În cadrul ședinţelor de consiliere individuală sau de grup 
pentru elevii „agresori” din școală, care adoptă comportamente 
agresive faţă de colegii de școală, se poate lucra în următoarele 
direcţii:

– învăţarea unor deprinderi de autocontrol al comportamentului;
– identificarea și exprimarea emoţiilor: legătura dintre gânduri-

emoţii și comportament;

METODE ȘI MIJLOACE DE CONTROL A COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA COPIII 
DIN ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIŢĂ

Diana-Cristina Popa, Școala „Traian Dârjan”, Cluj-Napoca
Ioana Teuca, Grădiniţa „Neghiniţă”, Cluj-Napoca

ABSTRACT

In Romania, there are rather few statistical data that reveal the frequency of harassing and violence in schools, even if at the empirical level, it is known 
that this phenomenon is continually increasing in our country, the proof being the numerous cases of violence in schools, made known by the written and 
audio-visual mass-media. 

Violence in school is also considered as being a “taught” behaviour and partially it is identified as having a special link with the adults’ violence against 
children; therefore, an association is usually made between the dysfunctional family and the potentially aggressive behaviour of the children coming from 
such families.

In order to carry on preventive and intervention programmes, it is very important to understand the harassing and violence phenomena in schools and 
the characteristics of the agressors and the victims as well.

Considering the fact that all the children should learn in a non-violent environment, schools and kindergartens must be safe and adjusted to the needs 
of the children and the curriculum must be based on respecting the children’s rights and also on taking into account the characteristics of their age.
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– învăţarea de tehnici de luare a deciziilor;
– tehnici de rezolvare a conflictelor prin negociere;
– adoptarea unei comunicări cooperante;
– conștientizarea legăturii dintre acţiune și rezultat, fapte și 

consecinţe, conștientizarea efectelor acţiunii propriului compor-
tament;

– consilierea de grup trebuie să se realizeze în cadrul unor grupe 
mixte, elevi cu comportament agresiv – elevi cu comportamente 
prosociale, pentru a descuraja comportamentele antisociale de 
către copii adaptaţi sociali și care au valori și norme morale;

– tehnici de management al furiei: acest lucru îi va ajuta pe elevi 
să identifice situaţiile care îi fac să răspundă agresiv sau violent, iar 
apoi îi învăţăm strategii de a face faţă sentimentelor și reacţiilor 
comportamentale agresive (Döpfner, Schurmann și Frolich, 2006).

În ceea ce privește consilierea „victimelor”, ședinţele de consi-
liere ar trebui să cuprindă:

– dezvoltarea autoeficacităţii
– dezvoltarea stimei de sine și încrederii în propria persoană
– dezvoltarea deprinderilor de comunicare asertivă – de obicei 

victimele unei violenţe, unei agresivităţi sunt incapabile să facă faţă 
agresorului în timpul actului agresiv. Una dintre explicaţiile pentru 
puterea agresorului asupra victimei este faptul că agresorul a învăţat 
că victima este vulnerabilă și incapabilă să facă faţă situaţiei. 

Victimele trebuie să fie învăţate câteva reguli de bază ale unui 
comportament asertiv

• să răspundă la insulte, hărţuire, jigniri cu calm și amabilitate, 
de ex. „Asta este opinia ta”, să adopte o atitudine în care 
agresorul să nu observe că l-a deranjat remarca lui;

• să spună un „NU” clar și cu voce tare dacă cineva îl obligă 
să facă un lucru pe care el nu dorește să-l îndeplinească. 
Trebuie să înveţe să o spună cu fermitate și cu încredere, 
uitându-se în ochii interlocutorului;

• să spună cu încredere incidentele de agresivitate adulţilor 
(părinţi, profesori etc.).

PROIECTUL DE PREVENŢIE A CONDUITEI AGRESIVE ÎN ȘCOALĂ 
„DA COMUNICĂRII, NU VIOLENŢEI!”

Motivaţia proiectului
Anul școlar 2007-2008 a însemnat și primul an de desfășurare 

a proiectului de prevenţie a conduitei agresive în școală „DA 
comunicării, NU violenţei!”.

În anul școlar 2008-2009, luna iunie 2009, se va desfășura 
a II-a ediţie a proiectului. În urma comportamentelor violente 
din ce în ce mai des întâlnite în școală, comportamente violente 
întâlnite în timpul orelor, în pauze și care cuprind atât violenţă 
fizică (bătăi, lovituri), cât și violenţă verbală (înjurături, porecliri, 
jigniri, ameninţări) am considerat necesară iniţierea și continuarea 
unui proiect prin care să prevenim și să intervenim în cazul acestor 
situaţii.

Obiective
Obiectivul general este diminuarea comportamentelor inde-

zirabile/agresive la copii și creșterea comportamentelor dezirabile/
pozitive.

Ca obiective specifice menţionăm: 
• Identificarea unor alternative la comportamentul violent
• Dobândirea unor deprinderi de comunicare eficientă și 

asertivă între elevi
• Achiziţionarea unei capacităţi de autocontrol cognitiv-

comportamental al conduitei violente
• Valorizarea și valorificarea potenţialului „elevilor-pro-

blemă”.
Grup-ţintă
Proiectul se adresează tuturor copiilor cu conduită agresivă din 

școală, precum și colectivelor întregi de elevi în vederea evitării 
etichetării celor ce recurg la un comportament violent și a existenţei 
unui suport social din partea colegilor.

Echipa de proiect
• Directorul școlii
• Psihologul școlar
• Coordonatorul de programe și proiecte educative

• Elevii claselor I-IV și V-VIII
• Învăţătorii
• Profesorii diriginţi
• Profesorii de la clasă
• Mediatorul școlar
Resurse umane, financiare, materiale; parteneri
Resurse umane: echipa de proiect
Resurse financiare: bugetul propriu, sponsorizări
Resurse materiale: coli A3, A4, foi colorate, foi de flipchart, 

markere, postere, videoproiector, fișe de lucru, chestionare etc.
Parteneri: Inspectoratul Școlar Judeţean Cluj, Colegiul 

Naţional „George Bariţiu”, Secţia 7 Poliţie Cluj – Serviciul Proxi-
mitate, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională 
Cluj 

STRATEGII DE REALIZARE; ACTIVITĂŢI

În anul școlar 2007-2008 s-a elaborat Strategia antiviolenţă în 
școală și au avut loc mai multe activităţi prin care au fost atinse o 
serie de obiective propuse în strategia de intervenţie. 

Astfel, au fost desfășurate:

OBIECTIV ACTIVITĂŢI CONCRETE

I. Identificarea unor alternative 
la comportamentul violent

- identificarea elevilor care prezintă o conduită 
agresivă; cuantificarea comportamentelor indezirabile
- iniţierea unor grupuri de suport („peer-group”) 
pentru elevii cu conduită agresivă
- consilierea psihologică a părinţilor elevilor agresivi
- consiliere de grup părinţi-copii agresivi
- învăţarea consecinţelor asupra propriei persoane și 
asupra celor din jur a practicării unui comportament 
violent

II. Dobândirea unor deprinderi 
de comunicare eficientă și 

asertivă între elevi ale

- susţinerea unor ore de Consiliere și Orientare pe 
tema comunicării asertive și învăţarea unor deprinderi 
de comunicare asertivă 
- vizionarea unor filmuleţe în care se 
prezintă consecinţele negative ale practicării 
comportamentului violent
- desfășurarea unui concurs de eseuri între clase pe 
tema comunicării 
- desfășurarea unor ateliere de lucru cu părinţii având 
ca tematică „Metode de comunicare eficientă”, 
„Tehnici de disciplinare pozitivă” etc.

III. Achiziţionarea unei 
capacităţi de (auto)control 
cognitiv-comportamental al 

conduitei violente

- completarea unor Grile de (auto)observare 
comportamentală în care să se menţioneze 
practicarea deprinderilor de comunicare asertivă în 
diferite contexte: în clasă, în pauză, pe stradă etc.

IV. Valorizarea și valorificarea 
potenţialului „elevilor-problemă”

- aplicarea de către profesori la clasă a întăririlor 
comportamentale, recompensarea comporta mentelor 
dezirabile, utilizarea tehnicii ignorării în cazul apariţiei 
unor comportamente indezirabile (în special a celor 
care nu sunt foarte grave – ex.: formele de violenţă 
verbală)
- identificarea rolului pe care comportamentul violent 
îl îndeplinește pt. copilul agresiv
- înlocuirea „valorizării” obţinute prin practicarea 
comportamentului violent cu „valorizarea” obţinută 
prin practicarea unui comportament dezi rabil, 
prosocial
- concursul „Stop violenţei!” – desene, eseuri, 
postere pe tema conduitei agresive și non-agresive
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În anul școlar 2008-2009 dorim continuarea acestui proiect, 
ediţia a II-a. Proiectul a fost aprobat de ISJ Cluj, urmând ca 
activităţile propuse să se desfășoare în luna iunie 2009.

Implementarea proiectului; durata de desfășurare
Proiectul a fost implementat pe tot parcursul anului școlar 

2007-2008 prin activităţile precizate mai sus. 
Rezultate obţinute la finalul anului școlar 2007-2008 am 

obţinut:
• Informaţii relevante despre tipul de violenţă întâlnit în 

conduita elevilor din școală
• Colaborarea cu Secţia 7 Poliţie – Serviciul Proximitate
• Organizarea unor activităţi extracurriculare ca alternative 

la violenţă
• Abordarea unor teme despre violenţă și conflicte la orele 

de Consiliere și Orientare 
• Parcurgerea unor subiecte specifice la opţionalul 

„Medierea conflictelor”
• Identificarea copiilor agresivi
• Existenţa unei monitorizări a copiilor cu conduită 

agresivă
• Creșterea frecvenţei comportamentelor dezirabile și scăderea 

frecvenţei comportamentelor agresive – cuantificabilă prin 
aplicarea unor chestionare pre- și postintervenţie.

NOI DIRECŢII DE DEZVOLTARE A PROIECTULUI

În anul școlar 2008-2009, am dori realizarea unor parte-
neriate cu alte instituţii de profil – ex. Centrul Judeţean de 
Intervenţie pentru Copilul Abuzat, Centrul de Prevenire, 
Consiliere și Evaluare Antidrog Cluj, organizarea unor dezbateri, 
mese rotunde cu organizaţii non-guvernamentale și fundaţii pe 
tema combaterii fenomenului violenţei (ex. Patrir, Preventis), 
înfiinţarea unui „Club al prieteniei”, precum și o scădere semni-
ficativă a comportamentelor agresive ale copiilor și o creștere a 
calităţii comunicării și relaţionării pozitive între elevi.

Din ceea ce ne-am propus la începutul anului școlar, pe 
parcursul semestrului I am reușit până în prezent înfiinţarea 
Clubului IMPACT în școală, care are ca scop dobândirea 
unor abilităţi de comunicare și comportamente prosociale ale 
copiilor din clasele a V-a și a VI-a și implicarea lor în proiecte 
pentru comunitatea din care fac parte, precum și stabilirea unor 
parteneriate cu diferite fundaţii (ex. Fundaţia „Herald”, Cluj-
Napoca, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate și Familie 
Cluj-Napoca, Fundaţia „Noi Orizonturi”, Lupeni, judeţul 
Hunedoara).

CONCLUZII

Eforturile de prevenţie a violenţei pornesc de la asumpţia că 
aceasta este un comportament dobândit și prin urmare, prevenţia 
presupune învăţarea de către copii a unor comportamente 
alternative. În mod ideal, eforturile de prevenţie trebuie iniţiate 
timpuriu, încă din grădiniţă, înainte ca tiparele agresive de 
comportament să devină obișnuinţă. Astfel, programele de 
prevenţie a violenţei în grădiniţă și școală urmăresc formarea 
a cinci competenţe de bază: identitatea pozitivă, dezvoltarea 
personală, autoreglarea comportamentului, formarea unor 
abilităţi de relaţionare socială, precum și formarea unui sistem 
de valori prosocial. Toate aceste competenţe se regăsesc în 
programul de prevenţie propus spre a fi desfășurat în școală, 
având speranţa că obiectivele noastre vor fi îndeplinite, iar 
îndeplinirea lor va avea efectul dorit asupra modificării „în bine” 
a comportamentului agresiv al copiilor. 
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Multe dintre sărbătorile poporului român însoţeau datinile și 
credinţele strămoșilor noștri, pe care poporul le-a păstrat în vatra 
satului de-a lungul timpului, cum sunt: colindele, sacrificarea 
porcului, aprinderea butucului. 

Aceste obiceiuri au la bază o credinţă magică și se manifestă 
prin ceremonialuri și rituri. Conform dicţionarului limbii române 
obiceiul este „o deprindere individuală câștigată prin repetarea 
aceleiași acţiuni” (Angelescu, 1999, p. 295). Cu alte cuvinte sau 
în termeni mai conciși, obiceiul este ansamblul manifestărilor 
folclorice care sunt legate de un anumit eveniment sau de o 
anumită dată. Obiceiurile de Crăciun sunt grupate în patru 
mari cicluri care corespund celor patru anotimpuri: obiceiuri de 
primăvară, vară, toamnă și iarnă.

Obiceiurile, în general, sunt supuse unui proces continuu de 
adaptare la schimbările socioculturale, ceea ce le asigură existenţa 
și în viitor. Majoritatea obiceiurilor se transmit prin tradiţie, 
însă întotdeauna fiinţa umană va crea noi obiceiuri care se vor 
alătura celor vechi sau le vor modifica. Păstrarea obiceiurilor este 
o modalitate a comunităţilor umane de a se apăra de influenţele 
care vin din afară.

S-a constatat că originea unor obiceiuri românești provine din 
cultura traco-dacă, iar a altora, din cea romană. Unele obiceiuri 
le-am împrumutat de la popoarele din Antichitate, de la popoarele 
cu care am intrat în contact și apoi le-am asimilat. Alte obiceiuri au 
fost introduse de Biserică, aceasta având o contribuţie importantă 
în ceea ce privește schimbarea sensurilor și formelor anumitor 
obiceiuri mai vechi.

Paul Sartori spunea că, cel mai probabil, nu vom ajunge să 
cunoaștem originea tuturor obiceiurilor, deoarece realitatea 
e prea complexă, iar documentele din trecut sunt prea puţine. 
Important este ca valoarea culturală și spirituală a acestor obi-
ceiuri să se păstreze și să devină cunoscute de o parte cât mai 
numeroasă a populaţiei. Datinile, credinţele, obiceiurile populare 
se află în strânsă legătură cu sărbătorile religioase. Cunoașterea și 
respectarea acestora sunt repere importante pentru identificarea 
unui popor.

S.Fl. Marian afirma că cei mai mulţi dintre oamenii simpli, 
de rând, acordă o importanţă mai mare sărbătorilor păgâne decât 
celor creștine (Pamfile, 1997, p. 6). Ioan Ţoca era de părere că 
sărbătorile religioase creștine sunt mai respectate decât obiceiurile, 
datinile populare, care se manifestă local, regional sau naţional. El 
mai spune că obiceiurile și credinţele populare care au fost relevate 
de mitologie și care au o bază, o origine precreștină sunt mai 
păstrate, în general, de oamenii maturi și de cei din mediul rural. 
Oamenii din mediul urban și tinerii sunt foarte ușor influenţaţi de 

spiritul sărbătorilor altor popoare (Ţoca, 2004, p. 17). De aceeași 
părere era și V. Băncilă care spunea că „pentru ţăran sărbătorile 
nu-s ca pentru unii orășeni, o convenţie și o higienă, ci apariţii de 
fond ale unei realităţi mai adânci” (Băncilă, 1996, p. 29). Pentru 
ţăran desfășurarea vieţii în preajma și în timpul sărbătorilor este 
alta, lumea devine o adevărată cosmologie.

Sărbătorile pentru omul simplu de la sat sunt fixate odată 
pentru totdeauna, el nu ar putea să treacă peste ele, deoarece în 
momentul în care ar trebui să lucreze „ar simţi că se izbește de 
ceva” și nu ar mai putea continua (Băncilă, 1996, p. 29). Omul nu 
acceptă ca sărbătorile să se modifice, să își schimbe data, pentru el 
această schimbare este lipsită de logică. Și așa cum spune și Vasile 
Băncilă, el ar percepe-o ca pe o schimbare „blestemată și plină de 
primejdii”.

Sărbătoarea este cea care oprește demersul (desfășurarea) coti-
dian al vieţii, încercând să restabilească legătura cu divinitatea, cu 
tot ceea ce este sacru. Încearcă să-i aducă pe oameni pe drumul cel 
bun. Ele au devenit zile de reculegere, de purificare a sufletului, 
de stabilire a unei legături directe cu Dumnezeu. Vasile Băncilă 
spunea că „în timpul sărbătorii, creștinul simte pământul boltindu-
se spre cer sau i se părea că-i înregistrează largi palpitări spirituale” 
(Băncilă, 1996, p. 57).

În timpul sărbătorilor creștinul trece prin momente de o 
maximă trăire spirituală. Tocmai din această cauză marile sărbători 
sunt întâmpinate de un post, care este marcat de interdicţii 
alimentare și penitenţă, cum este și cazul Crăciunului. Postul 
Crăciunului, care a apărut odată cu trecerea timpului, reprezintă 
un mijloc de pregătire a sufletului și a trupului în întâmpinarea 
sărbătorii ce va urma.

Postul Crăciunului, spre deosebire de celelalte posturi din timpul 
anului, este mai puţin sever, prezentând anumite momente de voie 
bună, distracţie. De cum se deschidea sezonul șezătorilor, fetele 
și băieţii formau cete și începeau pregătirile pentru sărbătoarea 
care se apropie (Ghinoiu, 1997, p. 154). Sărbătoarea ajunge să fie 
percepută de om ca o „anticipare pământeană a Raiului” (Băncilă, 
1996, p. 58).

Postul Crăciunului se desfășoară pe o perioadă de 40 de zile și este 
marcat de penitenţă, reculegere sufletească, interdicţii alimentare. În 
această privinţă singura excepţie are loc în 20 decembrie, de Ignat, 
când se sacrifică porcul. Copiii sunt cei care au privilegiul de a gusta 
primii din porcul sacrificat. Lor li se oferă spre a fi consumate coada 
și urechile animalului (Hedeșan, 1998, p. 68).

Omul de la sat ajunge să folosească sărbătoarea după ce o 
pregătește cu multă atenţie și investește în ea tot ce are. Omul ar 
trebui să știe să trăiască sărbătoarea, iar cel care o trăiește devine 
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ABSTRACT

This article studies what happens to the traditions and the customs related to the Christmas holiday in the Banat region. We would like to debate this 
subject because Christmas is not only one of the most important Christian holidays, but also the most expected one of the year. Mature people are looking 
forward to it, old people, children and teenagers as well. The Christmas holiday is known under the name of “the celebration of children” because they are 
seen as the best heralds.

Based on the study we realized during the winter of 2007-2008 using a type of semi-structured interview in Timisoara and in two villages from Banat 
(Biled, Ciclova Romana), we could observe some changes which have taken place in the celebration lately.

The mass-media, mainly the television networks, have advertised the image of Santa Claus very much, emphasising the laic side of this celebration. 
Many children associate the Christmas holiday with Santa Claus, not with the birth of Jesus Christ. As a consequence, young people might not know the 
customs performed on Christmas, which children from the past (our parents when they were children) performed, and might not value the celebration 
nowadays. V. Bancila says in his book, “The Spirit of the Holiday”, “the celebration is not more alive than in the children’s world and in the peasants’ 
patriarchal world”. That is why, when the holidays come, a very important role is performed by their mentor, their guide. In the rural environment, 
this role is performed by the teacher as well as by the old people of the village. In a certain way, it is up to them to preserve the continuity of th holidays.

We mention only a few authors, whose studies served to the completion of the present one: V. Bancila, St. Chisu, I. Ghinoiu, T. Herseni, T. Pamfile.
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un om vital (Hedeșan, 1998, p. 68). Dacă sărbătoarea nu este 
trăită și devine un simplu ornament, ea va intra într-un stadiu de 
slăbire și ajunge să moară (Nicolau, 1998, p. 26). Astfel scopul 
omului este să creeze și să valorifice sărbătoarea. Revoluţionarii 
și toţi cei care își propuneau să desfiinţeze sărbătorile ajungeau să 
creeze altele și în cele din urmă aveau mai multe decât în primul 
stadiu.

O anumită parte a populaţiei, cum sunt orășenii, recunosc doar 
anumite sărbători, spre deosebire de săteni care au mai multe. Unele 
dintre acestea devin pentru orășeni simple curiozităţi (Nicolau, 
1998, p. 32). Dar, cu toate acestea, sărbătorile mari precum: 
Paștele, Crăciunul sunt recunoscute, respectate și celebrate de un 
număr semnificativ al populaţiei.

Sărbătorile calendaristice, precum și ceremonialurile legate de 
evenimente importante din viaţa omului devin ocazii de întrunire 
a oamenilor apropiaţi. În cadrul satului, la astfel de evenimente se 
regrupează chiar întregul sat.

Ţăranul român a știut să înţeleagă, să respecte și să trăiască 
sărbătoarea. Vasile Băncilă afirma că ţăranul a făcut „loc în viaţa sa 
marilor radieri de lumină care se lasă peste lume” prin intermediul 
sărbătorii. El a avut tăria și înţelepciunea ca, aflându-se în mijlocul 
necazurilor și al durerii, să privească lumea ca pe o sărbătoare, 
indiferent că aceasta era o sărbătoare tragică sau una în care veselia 
domnea, precum Crăciunul.

 Crăciunul este cel care deschide ciclul sărbătorilor de iarnă, 
venind cu multă voioșie, bucurie. Numită și „sărbătoarea 
copiilor”, nimeni nu așteaptă mai mult sărbătorile, și în special 
pe aceasta, decât copiii, care în lumea satului sunt primiţi ca 
cei mai buni vestitori (Băncilă, 1996, p. 62). Copilul este o 
fiinţă însetată de sărbătoare. „Sărbătoarea nu este mai vie decât 
în lumea copiilor și în lumea patriarhală ţărănească” (Băncilă, 
1996, p. 90). Din această cauză, în preajma sărbătorilor un rol 
important în viaţa copiilor îl deţine mentorul, îndrumătorul 
lor. În mediul rural acest rol îi revine atât învăţătorului, cât 
și bătrânilor satului. De ei depinde, într-o oarecare măsură, 
continuitatea sărbătorilor. Astfel, Vasile Băncilă a identificat 
câteva aspecte pe care învăţătorul ar trebui să le cunoască și să le 
aplice în modelarea copiilor.

• În preajma sărbătorilor să le prezinte copiilor ceea ce 
este specific fiecărei sărbători în parte; să-i introducă în 
atmosfera sărbătorii;

• Datinile, credinţele și sărbătorile poporului român sunt 
„suprasaturate de înţelesuri și dinamisme festive” (Băncilă, 
1996, p. 92), pe care copiii, cei care reprezintă viitorul, ar 
trebui să le cunoască;

• Copiii să fie introduși în comunitatea spirituală a satului 
unde relaţia dintre divinitate și oameni este încă puternică;

• Instituţiile de învăţământ să prezinte un aspect de 
sărbătoare în preajma acesteia, deoarece copiii ar fi mai 
receptivi și informaţiile ar putea fi modelate mai ușor și 
pot transmite sufletul care se pune în ele;

• Învăţătorul trebuie să transmită copiilor spiritul și con-
știinţa sărbătorii.

De Crăciun copiii sunt cei care vestesc Nașterea Mântuitorului, 
prin colinde.

În fiecare zonă a ţării de-a lungul anului există mai multe 
obiceiuri, ritualuri percepute de oameni. Aceștia, indiferent dacă 
conștientizează sau nu, le împart în două categorii:

• colective – cele care au loc la nivelul întregii comunităţi
• individuale – cele care au loc în cadrul familiei sau al unui 

grup restrâns.
Obiceiurile, ritualurile care se săvârșesc la nivelul întregii 

comunităţi pot fi întâlnite în mai multe zone ale ţării în stare 
intactă, cu mici influenţe, sau pot să difere de la o zonă la alta, de 
la un sat la altul.

Cercetarea noastră de teren a fost realizată în două comunităţi 
rurale și într-un centru urban din zona Banatului. Comunităţile 
rurale care au fost supuse demersului nostru investigativ sunt 
următoarele: 

• prima comunitate rurală a fost Ciclova Română, o locali-
tate din judeţul Caraș-Severin, situată la 3 km de orașul 
Oraviţa și care are o populaţie de 1.890 de locuitori 
conform recensământului populaţiei din 2005.

• a doua comunitate a fost Biled, care se află în judeţul 
Timiș, situată la 27 km de Timișoara, și care are o populaţie 
de 3.571 de locuitori, după cum reiese din recensământul 
din anul 2005.

Centrul urban selectat a fost municipiul Timișoara – reședinţa 
și cel mai mare oraș al judeţului Timiș, iar conform ultimului 
comunicat al Institutului Naţional de Statistică, la data de 1 
ianuarie 2007 populaţia era de 307.347 de locuitori; Timișoara 
este și orașul în jurul căruia este situată una dintre cele două 
comunităţi rurale. 

Pentru culegerea datelor din teren au fost aplicate 24 de 
interviuri directe în cele două centre rurale și în centrul urban 
după cum urmează:

8 la Ciclova Română
8 la Biled
8 la Timișoara.

CICLOVA ROMÂNĂ

În Ciclova Română, dintre obiceiurile colective din perioada 
Crăciunului se desprind focurile și colinda, care au o semnificaţie 
mai mare pentru săteni și care prezintă o continuitate clară în 
timp.

Atât focurile din seara de Ajun, cât și colinda din dimineaţa 
Crăciunului sunt realizate de copii până în 16 ani. Oamenii maturi 
care își însoţesc copiii sunt simpli spectatori. Focurile reprezintă 
doar o parte a ritualului numit „Strigătul peste sat” și sunt specifice 
satului, deoarece, spre deosebire de colindă, pe care o întâlnim în 
aproape toate comunităţile ţării cu mici variaţii de la o zonă la alta, 
acestea nu se mai întâlnesc în satele apropiate și în districtele pe 
care Ciclova Română le are.

Ceremonia este transpusă într-o „judecată” a satului realizată de 
feciori sau de colindătorii din Ciclova Română. Se strigau peste foc 
faptele rușinoase pe care oamenii le-au făcut în timpul anului. Focul 
îi va scăpa pe oameni de aceste fapte, purificându-i și pregătindu-i 
să intre în noul an cu sufletele curate. Ceea ce oferă specificitatea 
acestui obicei este împărţirea satului în două: în „susăni” (localnicii 
din Ciclova Română care locuiesc de la Primărie în sus, în partea 
de sus a satului) și în „giosăni” (localnicii din Ciclova Română care 
locuiesc de la Primărie în jos, în partea de jos a satului, în vale), 
ceea ce se observa și în cazul focurilor, vizându-i, de fapt, pe cei 
care practică, săvârșesc ritualul. Pe cele două dealuri alăturate vetrei 
satului se aprinde câte un foc, unul aparţinând susănilor și celălalt 
giosănilor, se va crea o formă de interacţiune competitivă între cele 
două cete pentru a deţine primatul. Astfel, un rol important le 
revine feciorilor care conduc întreaga acţiune, iar aceștia trebuie să 
fie buni coordonatori pentru a face focul cel mai mare și, în același 
timp, să aibă spirit de iniţiativă, mult umor și întotdeauna o replică 
pentru ceata adversă.

Modificările care au survenit de-a lungul timpului în cadrul 
acestui obicei al focurilor se simt cel mai mult în ceea ce privește 
strigătele, cuvintele rostite de colindători peste foc. În prezent 
strigătele care însoţesc cântecul de altădată au un conţinut mai 
mult satiric.

După ce se încheie focurile, copiii, împreună cu feciorii, de 
cum se începe a se lumina de zori, se strâng în mijlocul satului, 
adică la Primărie, și de acolo, după ce ambele tabere își dispută 
teritoriul încercând să obţină fiecare mai mult, încep să colinde 
satul. Traseul parcurs de ei pentru a străbate tot satul este același 
de ani de zile, din bătrâni s-a transmis de la o generaţie la alta, 
neîntâlnindu-se nicio abatere de la el în vreunul dintre anii din 
perioada de referinţă (1950-2008). Colindătorii când plecau din 
mijlocul satului începeau să colinde pentru a fi auziţi de oameni și 
primiţi cu sitele pline de nuci care erau așezate pe seminţe de grâu, 
porumb, floarea-soarelui pentru ca noul an să fie mai bogat, mai 
îmbelșugat decât cel care trece.

Oamenii spuneau că în ultima perioadă există o bună conlucrare 
între autorităţile locale. Școala îi pregătește pe copii pentru un 
spectacol special care se desfășoară la biserică în ziua de Crăciun. 
Iar cadourile care sunt oferite copiilor pentru gestul lor sunt aduse 
din partea Primăriei.
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Oamenii au constatat că în ultimii ani au început să vină tot 
mai puţini copii cu colindul deoarece a scăzut natalitatea. O parte 
dintre copiii care practicau aceste obiceiurile au trecut de 16 ani și 
sunt la liceu, iar alţii care mai îndeplinesc condiţiile de participare 
nu mai doresc să participe.

– „Anul acesta au venit mai puţini pentru că scade și numărul 
copiilor, a scăzut natalitatea.” (femeie, 26 de ani)

Cu toate că majoritatea oamenilor au observat numărul scăzut 
al colindătorilor, ei sunt convinși că aceste obiceiuri se vor păstra 
în continuare. De fapt, oamenii din Ciclova Română nu acceptă 
ideea că aceste obiceiuri s-ar putea pierde cu trecerea timpului. Ei 
sunt de acord că ele vor suferi modificări de-a lungul timpului, dar 
pericolul de a dispărea nu există încă, deoarece ei au început deja 
să ia măsuri.

– „Nu cred asta, nu se pot pierde atâta timp... De modificat, poate 
că da, dar mai mult legat de focuri, de strigăturile astea, dar în rest nu 
se poate modifica. O să se păstreze sigur atât timp cât există bătrâni 
și copii care transmit mai departe. Se păstrează sigur.” (femeie, 55 
de ani)

– „Da, o să se practice. Eu sigur o să le spun la copiii mei și cu mare 
plăcere o să îi îndemn să meargă și ei atât cu colinda, cât și la focuri. 
Și de ce nu, la toate obiceiurile care se fac aicea, că avem foarte multe 
obiceiuri. Eu încă merg și o să mai merg și la anul că îmi place.” 
(femeie, 13 ani)

– „Eu sunt optimist, cred că se încurajează, deci nu refuză nimeni 
colinda, și părerea mea e că la noi este o localitate în care se păstrează 
obiceiul de mulţi ani. Că se mai diminuează el puţin sau se mai 
modifică, dar esenţa rămâne aceeași.” (bărbat, 61 de ani)

BILED

Biledul este un caz mai special, este o comunitate care până 
în secolul al XIX-lea a fost în totalitate germană. Odată cu 
migrarea germanilor în străinătate, în locul lor au venit locuitori 
preponderent din Ardeal, Moldova, Maramureș și au adus cu ei 
obiceiurile care se practicau în acele zone. Astfel, în Biled coexistau 
o multitudine de obiceiuri, dar care se practicau la nivelul familiei. 

Neexistând o tradiţie de Crăciun specifică comunei, în Biled s-a 
putut observa o influenţă venită destul de ușor din partea orașului, 
mai ales că se află la o distanţă destul de mică de Timișoara. Oamenii 
sunt conștienţi de această influenţă și în cadrul comunicării 
noastre ei ne mărturiseau că în Biled nu există nimic special și 
că tot ce se găsește în Timișoara există și la ei. În urma cercetării 
noastre noi am putut observa că oamenii, în afara obiceiurilor pe 
care le practică în familie, au și câteva obiceiuri de Crăciun care 
se petrec la nivelul întregii comunităţi, precum colindul și pomul 
de Crăciun. Iar în ultimul timp s-au putut observa serbările care 
se organizează pentru copii, atât pentru cei de la grădiniţă, cât și 
pentru cei de la școală cu ocazia diverselor sărbători din an.

Trebuie să menţionăm că o parte dintre respondenţi și mare parte 
dintre bilezeni s-au stabilit în Biled abia la vârsta adolescenţei, iar 
copilăria și-au petrecut-o în localitatea natală. Unele dintre aceste 
persoane au adus obiceiurile și astfel s-au întâlnit câteva cazuri mai 
izolate de colindători mai în vârstă în Biled. Însă colindătorii sunt 
în general copiii. Aceștia mergeau la orice casă din sat unde gazda 
îi primea, unde vedeau lumina aprinsă, spre deosebire de grupul 
oamenilor vârstnici care mergeau cu colinda doar la cei din grup 
și la prieteni. Domnul R.M. ne mărturisea că în ultima perioadă, 
pentru a nu întâmpina probleme când mergeau cu colinda, 
anunţau înainte gazdele pe la care grupul de copii avea să meargă. 
Nu se obișnuiește să se meargă prin toată comuna, deoarece este 
mare și copiii nu ar reuși să o străbată într-o după amiază, iar din 
motive de siguranţă, copiii nu colindă pe timpul nopţii. 

O altă categorie de colindători pe care o întâlnim în Biled sunt 
copiii de etnie romă, care nu colindă singuri, ci în grupuri mici 
de două-trei persoane. Iar din rândul celor mai mari vom întâlni 
grupurile de colindători cu mască, în special pe cei cu capra.

Mai recent se poate constata o colaborare între instituţiile 
comunei. Cadrele didactice încep din timp pregătirea copiilor 
pentru serbarea care are loc cu ocazia Crăciunului. Serbarea se 
desfășoară atât la școală, cât și la Căminul Cultural și la biserică. 

La biserică, pe lângă împodobirea bradului și a bisericii, are loc 
această serbare în 25 decembrie, când copiii susţin un concert de 
colinde. 

Părintele ortodox C.I. ne mărturisește că era nemulţumit 
de colaborarea care exista între biserică și școală, dar de doi ani 
de zile relaţiile au început să se îmbunătăţească și au reușit să 
formeze un grup de copii cu care să colinde în seara de Ajun o 
mare parte a satului. Proiectul a avut succes deoarece copiii au fost 
foarte bine primiţi de gazde, iar cu banii strânși de la colindat, 
părintele, împreună cu profesorul de religie, a organizat o excursie 
pe la mănăstiri. Această iniţiativă a părintelui de a-i atrage pe copii 
va avea efecte pozitive în timp. Reprezintă un câștig și pentru 
copii, care, pe lângă descoperirea unor noi teritorii, apropierea 
de biserică, vor dobândi noi cunoștinţe. De asemenea, satul își 
îmbogăţește baza socioculturală, își sporește mijloacele coezive și 
spiritul comunitar al comunităţii. 

Oamenii au început să ia măsuri, majoritatea fiind dispuși 
să-i primească pe copiii cu colinda, iar biserica de doi ani de zile 
a început să facă eforturi pentru a-i atrage pe copii și a început 
să colaboreze și cu celelalte instituţii din sat. Preotul ortodox ne 
mărturisea că el va încerca în continuare să-i atragă pe copii, să 
ducă mai departe proiectul pe care l-a început.

TIMIȘOARA

În cadrul orașului, majoritatea populaţiei fiind stabilită aici din 
diferite zone ale ţării și în special din împrejurimi, se întâlnesc o 
multitudine de obiceiuri atât în cadrul familiei, cât și la nivelul 
întregului oraș. Orașul aflându-se într-o continuă dezvoltare și 
intrând în permanenţă în contact cu alte culturi, obiceiurile și 
tradiţiile românești ajung să fie atinse de toate acestea, de cursul 
pe care societatea românească îl urmează. Vom putea constata 
astfel numeroase obiceiuri care au apărut de la un an la altul sau 
obiceiuri care nu sunt tradiţionale. 

Obiceiurile precum colinda, bradul, Moș Crăciun care se prac-
tică în cadrul familiei sunt cam aceleași la majoritatea oamenilor, 
dar acestea sunt completate de micile obiceiuri, ritualuri specifice 
fiecărei familii. Acestea pot fi influenţate și de zona geografică din 
care familia respectivă a migrat la oraș. 

Obiceiurile care se desfășoară în cadrul familiei se menţin cam la 
fel pe o perioadă destul de lungă de timp. De exemplu, obiceiurile 
în familie care se practică acum s-au practicat și în urmă cu zece 
ani, spre deosebire de obiceiurile de la nivelul întregii societăţi, 
care au suferit modificări, care sunt completate de noi obiceiuri 
aduse de la alte popoare, sau inventate mai recent de oameni sau 
care acum aproximativ 20 de ani erau interzise din cauza regimului 
politic.

Obiceiurile nefamiliale, cele colective, de la nivelul întregului 
oraș prezintă un areal destul de complex. Unul dintre primele 
obiceiuri care au apărut la oraș pe lângă colindul copiilor este 
colindul stradal, cel al grupurilor cu măști care reprezintă diferite 
animale precum capra, ursul. Acest obicei are un substrat păgân și 
întreaga scenă pe care colindătorii o joacă face referire la chinurile, 
suferinţele prin care trece capra, cum sunt: moartea, jelirea 
și renașterea ei și care fac referire la scurgerea timpului, la anul 
care moare și apariţia noului an. Pe lângă acesta, tot ca un obicei 
stradal, întâlnim și grupurile de colindători de altă religie decât cea 
ortodoxă, care împreună cu fanfara merg în noaptea de Ajun să 
vestească Nașterea lui Iisus unor membri din congregaţia lor.

Pe lângă acest obicei mai întâlnim spectacolele de colinde, 
tot felul de scenete specifice Crăciunului care se organizează cu 
ajutorul Primăriei la Sala Olimpia (sală în care se organizează 
spectacole cultural-artistice sau sportive, situată în cartierul 
timișorean Olimpia – Complex Studenţesc) sau la Casa Tineretului 
– corespunzătoare căminului cultural din mediul rural. Aceste 
obiceiuri au fost adoptate în perioada recentă de Primărie și 
introduse și în viaţa urbei. 

Primăria se implică și în amenajarea întregului oraș, la împo-
dobirea unui brad al orașului. În ultimul an, colaborând cu 
bisericile din localitate, a realizat în mijlocul orașului o scenetă 
care prezenta Nașterea Mântuitorului. O scenetă cu un caracter 
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educativ și care a avut un efect pozitiv în special asupra copiilor. 
După încheierea sărbătorilor de iarnă, conducerea de la nivelul 
primăriei, fiind mulţumită de succesul pe care l-a avut proiectul 
iniţiat de ei, a promis că îl va repeta în anii următori.

Școlile organizează serbări pentru copii și îi învaţă pe aceștia 
colinde pe care le vor utiliza mai apoi când merg la colindat. Spre 
exemplu, Liceul de Muzică din Timișoara organizează anual un 
concert de colinde de Crăciun.

– „Din câte știu eu, la liceul de muzică, de vreo trei-patru ani de 
când merg eu sau poate chiar mai mult, se fac spectacole cu colinde de 
Crăciun.” (femeie, 58 de ani)

În prima zi de Crăciun, la biserică, pe lângă liturghia specială, 
se cântă colinde, iar după terminarea slujbei biserica organizează o 
mică scenetă cu Nașterea lui Iisus. Sceneta cu personaje costumate 
este organizată frecvent de enoriașii cultului Oastea Domnului 
care în zilele de Crăciun montează sceneta la mai multe biserici. 
Aceasta este o practică ce a apărut și s-a dezvoltat în ultimele două 
decenii, având un scop educativ pentru cei mici.

În ultima perioadă imaginea lui Moș Crăciun este utilizată 
pe toată durata lunii decembrie sau a „lunii cadourilor”, cum 
este sugestiv intrată în uzul cotidian. În acest sens simbolurile 
Crăciunului ies din spaţiile speciale ale bisericii și ale gospodăriilor, 
expunându-se în cele mai diverse locuri și contexte și sunt utilizate 
cu precădere în scopuri comerciale, unde semnificaţia religioasă a 
acestora este, nu de puţine ori, neglijată. 

– „În ultimii ani în marile magazine (ex. mall) există și un Moș 
Crăciun care ascultă poeziile copiilor și le oferă cadouri.” (bărbat, 28 
de ani)

În general, cei mai vestiţi colindători și pe care îi întâlnim mereu 
de zeci de ani atât în mediul rural, cât și în cel urban sunt copiii. 
Pe aceștia îi putem întâlni singuri sau grupaţi câte doi-trei-patru 
prieteni, vecini, rude. Existau atât grupuri mixte, cât și grupuri 
doar de băieţi sau doar de fete de diferite vârste, dar nu mai mari 
de 16-17 ani deoarece le era rușine să mai participe.

În ultima perioadă și în special în ultimul deceniu, numărul 
colindătorilor și, în special, al grupurilor de copii a prezentat o 
semnificativă scădere. Acest lucru se datorează, în primul rând, 
generaţilor de copii care se află într-o continuă schimbare și 
preocupărilor care le răpesc timpul liber. 

– „În ultimii ani numărul celor care umblă cu colinda a început să 
scadă, copiii din ziua de azi au alte preocupări, să se uite la televizor, 
să se joace pe calculator, decât să meargă cu colinda.” (bărbat, 28 de 
ani)

În momentul în care uneia dintre persoanele intervievate i s-a 
adresat întrebarea „De ce credeţi că în ultimul an numărul copiilor 
care vin să colinde a scăzut?”, aceasta nu știa ce să răspundă și chiar 
s-a arătat uimită că oamenii încă îi așteaptă și îi primesc cu multă 
bucurie pe colindători. Însă, în urma discuţiei avute când a fost 
pusă în situaţia de a-și lăsa fiica să meargă cu colinda, atunci au 
început să apară preocupările și să realizeze care sunt pericolele 
la care se expun copiii dacă merg cu colinda de unii singuri la 
persoane necunoscute. Fiind pusă în această situaţie, și-a dat seama 
care sunt câteva dintre cauzele care au dus la actuala situaţie a 
tradiţiei de Crăciun.

O creștere a numărului de colindători spre deosebire de ceilalţi 
ani s-a remarcat în rândul grupurilor mari care sunt organizate de 
la biserică, adică a celor care acum 15-20 de ani făceau parte din 
grupurile copiilor care colindau singuri sau grupaţi câte trei, patru. 
A reieșit că cei care au practicat odinioară obiceiurile specifice 
Crăciunului le practică în continuare, indiferent de vârstă.

În următorii cinci-opt ani, unii oameni sunt optimiști de felul 
în care ar putea să evolueze tradiţiile, întrucât cei tineri încă mai 
respectă tradiţiile de Crăciun preluate de la părinţi. Și cum aceste 
tradiţii datează de zeci de ani, ele se vor mai păstra în următorii 
cinci-opt ani, probabil nu în stare perfectă, ci cu mici modificări. 

– „Colinda și bradul o să se păstreze, că altfel nu ar mai fi nicio 
bucurie de Crăciun. Mai ales acolo unde sunt copii trebuie să fie brad, 
că ei întreabă cum este bradul, când l-ai făcut, cum arată.” (femeie, 
67 de ani)

Alte persoane însă sunt de altă părere, spunând că în momentul 
actual mai practică obiceiuri doar cei care sunt veniţi de la ţară sau 
care au bunici în mediul rural, dar în scurt timp și aceștia vor fi 
ocupaţi cu problemele de zi cu zi și vor începe să uite sau vor avea 

loc migraţii în străinătate ale celor tineri, iar obiceiurile vor rămâne 
fără practicanţi.

În ceea ce privește viitorul obiceiurilor de Crăciun, și nu numai 
al acestora, ci al întregii tradiţii, părerile sunt împărţite.

Dacă în Ciclova Română autorităţile au început să ia mici 
măsuri pentru ca aceste obiceiuri să nu se modifice în timp și 
să se păstreze într-o stare cât mai pură, în Biled autorităţile iau 
măsuri pentru a-i determina pe copii să ia parte la desfășurarea 
obiceiurilor existente.

Atât în cadrul satelor, cât și al orașului în ultimii doi, trei ani, 
s-a putut observa scăderea numărului de colindători, al celor care 
răspândesc aceste obiceiuri. Una dintre principalele cauze și pe care 
o găsim în toate cele trei comunităţi este rata scăzută a natalităţii. 
În special în cadrul satelor, atât în Biled, cât și în Ciclova Română, 
tinerii migrează în străinătate în căutarea unei vieţi mai bune. 
Scăzând numărul acestora, scade și numărul copiilor nou-născuţi, 
dar și al copiilor mici, de școală, pe care părinţii îi iau cu ei. 
Aceasta este una dintre principalele probleme cu care se confruntă 
societatea românească.

O altă cauză care ar putea duce la modificarea obiceiurilor este 
evoluţia societăţii și, odată cu aceasta, și preocupările de ocupare a 
timpului liber cu care noua generaţie se confruntă. Copiii preferă 
să-și dedice timpul liber calculatorului, televizorului, discotecilor, 
decât să meargă cu colinda de la casă la casă, uneori pe condiţii 
climatice destul de nefavorabile. Apoi, oamenii care sunt deja 
obosiţi de pe urma pregătirilor pentru marea sărbătoare, în timpul 
liber pe care îl au, preferă să se odihnească sau să urmărească la 
televizor un program specific de Crăciun, decât să fie deranjaţi de 
copii, care nici măcar nu se arată interesaţi de colindul pe care îl 
rostesc, ci doar de partea financiară. După cum se poate observa, 
și televizorul reprezintă un obstacol între oameni și colindători, 
la televizor putându-se urmări spectacole cu măști, colinde și, în 
ultimii ani, chiar și Sf. Liturghie.

Oamenii sunt de părere că, pe lângă cauzele care există deja, în 
timp vor apărea și altele, și astfel, dacă nu se iau măsuri, încet-încet 
obiceiurile vor suferi tot mai multe modificări și vor ajunge să se 
degradeze, să se descompună. Alţi oameni însă sunt de părere că 
într-adevăr obiceiurile vor ajunge să se modifice, unele mai mult, 
altele mai puţin, dar, atât timp cât ele au reușit să reziste în timp 
până în prezent neschimbate esenţial, vor rezista în continuare. 
Un mare factor în modificarea lor îl reprezintă zona geografică și 
substratul care stă la baza acestor obiceiuri.

Atât timp cât există speranţă și optimism, cum este cazul 
preotului din Biled care încearcă să-i atragă pe copii, dar și persoane 
în vârstă care nu acceptă ideea de dispariţie a obiceiurilor și își iau 
angajamentul de a transmite obiceiurile copiilor, nepoţilor și poate 
chiar strănepoţilor, aceste obiceiuri vor ajunge să se transmită de la 
o generaţie la alta.

Copiii nu trebuie să uite că ei sunt cei care vestesc Nașterea 
Mântuitorului prin colinde. Ei trebuie să înţeleagă că sufletul 
respiră prin sărbătoare. În cadrul satului copiii reprezintă sufletul 
sărbătorilor, iar mesajul pe care îl transmit ei trebuie să fie acela de 
a respecta sărbătoarea, nu de a o denigra.
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CONCEPTUL ȘI STRUCTURA PERSONALITĂŢII

Personalitatea poate fi definită ca fiind ansamblul particula-
rităţilor psihice care caracterizează și definesc individul uman (M. 
Vlad, 2003).

Psihologia personalităţii identifică unităţi tematice descriptive, 
folosind ca termeni: Eu, rol, atitudini, construcţii, fiecare generând 
o anumită teorie a personalităţii – teorii tipologice, teorii factoriale, 
teorii psihometrice.

Personalitatea este o configuraţie de trăsături, precizând, că, 
la nivelul sistemului de personalitate, pot fi identificate două-trei 
trăsături cardinale, 10-15 trăsături principale și multe trăsături 
secundare, mai slab exprimate și mai dificil de identificat (G. 
Allport, 1981).

O altă abordare în descrierea știinţifică a personalităţii deli-
mitează, în cadrul sistemului personalităţii, două grupe de com-
ponente: calităţile și structurile. 

Deși există mai multe teorii, modele de abordare a personalităţii, 
aceasta este studiată sub aspectul dezvoltării, căutându-se, astfel, 
identificarea celor mai eficace modalităţi, metode, mijloace de 
stimulare a acesteia (M. Vlad, 2003).

Principalele componente ale personalităţii sunt considerate a fi: 
– caracterul – latura orientativ-valorică, văzută ca ansamblu 

de atitudini ale omului faţă de diferite categorii; este subsistemul 
relaţional valoric și de autoreglare.

– aptitudinile – latura operativ-funcţională care se referă la 
mijloacele și structurile operaţionale de acţiune a personalităţii, 
indicând nivelul de performanţă a subiectului.

– temperamentul – latura dinamică-energetică a personalităţii, 
ceea ce duce la evidenţierea a două aspecte esenţiale în definirea sa, 
și anume: nivelul energetic al acţiunii, care se referă la modul de 
acumulare și descărcare a energiei (energic, rezistent, exploziv) și 
dinamica acţiunii (rapid, lent).

Aceste componente nu sunt izolate, ci ele interacţionează, se 
îmbină într-o structură specifică, unică și caracteristică fiecărui 
individ.

În încercarea de clasificare a temperamentului există o varie-
tate de puncte de vedere, însă cel mai des întâlnit este cadrul 
oferit de Hippocrate, care a fost reluat de mai mulţi autori.

Indicii relevanţi în determinarea temperamentului sunt 
reacţiile individului în situaţii curente, în situaţii critice și în 
situaţii-limită. Se cuvine a preciza faptul că nu se poate vorbi de 
temperament pur și că există mecanisme de compensare învăţate 
în cursul vieţii.

Carl Jung are în vedere ca criteriu atitudinea faţă de lume, 
orientarea proeminentă spre lumea externă sau spre lumea 
internă, și identifică următoarele trei temperamente:

– Introvertit – lucrul cu ideile, mediu liniștit, fără interacţiune 
socială

– Extravertit – interacţiune socială, necesitate de muncă 
variată și dinamică

– Ambivert. 
În ceea ce privește cei trei superfactori, autorul precizează 

că înţelesul conceptelor se referă la comportamente integrate 
normalităţii psihice, și nu simptomatologiei psihiatrice (Extra-
versia-Nevrotism- Psihotism).

EXTRAVERSIA – E

Introvertiţii sunt descriși de Eysenck ca având tendinţe 
obsesionale și de a dezvolta simptome de anxietate și depresie. 
Ei suferă de o labilitate a sistemului nervos automat (vegetativ). 
Se percep pe sine ca având sentimente ușor de rănit, conștienţi 
de sine, nervoși, cu tendinţa de a experimenta sentimente de 
inferioritate, care au adesea reverii, au insomnii, care stau în 
fundal în situaţiile sociale. Efortul de răspuns este slab, inteligenţa 
este în genere înaltă, există tendinţa de a fi persistenţi, sunt 
indivizi limpezi în gândire, dar lenţi. Au nivel înalt de aspiraţii 
dublat de tendinţa de a-și subestima propriile performanţe. Sunt 
rigizi și prezintă o variabilitate interpersonală slabă. Au preferinţe 
estetice „de modă veche” și cumva concrete. Nu apreciază în mod 
special glumele. Au un scris distinctiv.

Extravertiţii prezintă tendinţa de a dezvolta simptome de 
conversie isterică. Prezintă o energie slabă, interese înguste, au 
în genere un trecut profesional problematic, au tendinţa de a 
deveni ipohondrici. Se percep ca fiind predispuși la accidente, 
au dureri și neplăceri fizice. Efortul de răspuns este destul 
de bun. Au nivel de aspiraţie destul de scăzut și tind să-și 
supraevalueze performanţele. Sunt flexibili și prezintă o mare 
varietate interpersonală. Au preferinţe estetice pentru culoare și 
modernism, abstract. Apreciază glumele. Au un scris distinctiv. 
La extravertiţi pare să predomine Sinele ca formaţiune, iar la 
introvertiţi Supraeul.

NEVROTISMUL – N

Factorul a fost denumit și instabilitate emoţională și este 
definit de interrelaţia dintre trăsăturile de anxietate, depresie, 
autoapreciere scăzută, timiditate.

Instabilul emoţional are reacţii emoţionale puternice care 
interferează cu adaptarea sa slabă, conducându-l spre reacţii 
iraţionale, uneori rigide. Din asocierea dintre nevrotism și 
extraversie vor ieși în prim-plan neliniștea și sensibilitatea, 
comportamentul fiind excitabil sau chiar agresiv. 

DESENUL – MODALITATE DE EVALUARE 
A PERSONALITĂŢII COPILULUI PREȘCOLAR

Florica Roman, GPP Nr. 33, Satu Mare
Hajnalka Pongrátz, GPP Nr. 33, Satu Mare 

ABSTRACT

There is no doubt, the child will never be considered as a “scientifical object”, he will forever be for us a living being with whom we establish emotional 
relations. But the drawing represents a privileged witness in our pursuit of understanding the child.

Thematic or free drawing is a very suitable means of evaluating not only the child`s evolving personality, his emotional problems, but also his relations 
with his family, his capacities and difficulties in adapting himself to the social environment. It transmits a psychological information, messages that 
sometimes the child is incapable of expressing verbally and he can do it only emotional-imagistic through lines, colours, forms, positions and the dimensions 
of characters or objects. It is possible to analyse the personality through a drawing representing the family: it offers us not only a thorough view of the 
emotional and relational maturation of the preschool children from the preparatory group, the inside relations of their families, the experienced emotions, 
the degree of gender distinction, the parents-children-brothers/sisters conflicts, but also an estimation of the children`s IQ level.
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Stabilul emoţional are reacţii emoţionale lente și slabe, 
prezentând tendinţa de a-și relua starea iniţială foarte repede 
după activarea emoţională.

H. Eysenck vizează nivelul de nevrotism ca criteriu și descrie 
tipul stabil emoţional și tipul instabil emoţional. Corelând aceste 
criterii, se obţine introvertitul stabil emoţional și instabil și 
extravertitul stabil emoţional și instabil emoţional.

CARACTERISTICI ALE PERSONALITĂŢII PREȘCOLARULUI

Bazele personalităţii copilului se formează în primii șapte ani 
de viaţă în care primul rol important îl are familia. Ambianţa și 
atmosfera în care se desfășoară viaţa familială sunt hotărâtoare 
atât pentru concepţia pe care copilul și-o formează, cât și pentru 
formarea caracterului său. Activităţile pe care le desfășoară 
împreună cu părinţii constituie o sursă de experienţe plăcute care 
îi vor da încredere în viitor. Părinţii constituie primul model pe 
care îl urmează copilul. Dacă simte afecţiunea părinţilor, copilul 
va fi capabil să arate afecţiune și altora la rândul său. Printre 
lucrurile care pot afecta cel mai mult un copil se află conflictele 
repetate între părinţi.

Printre caracteristici ale personaliăţii preșcolarului putem 
aminti următoarele (M. Vlad, 2003).

– comportamente contradictorii la începutul perioadei
– conștiinţă morală primitivă
– socializarea conduitei ca urmare a relaţiilor stabilite și a 

percepţiei altuia; altul este mai întâi rival, apoi partener egal
– formarea unor trăsături caracteriale
– formele de sociabilitate, adaptarea socială și capacitatea 

socială
– existenţa eului și „imaginea eului”
– indicaţiile morale au un caracter situativ.
Principalele modalităţi, metode de investigare a personalităţii 

sunt: observaţia, experimentul psihopedagogic, convorbirea, 
chestionarul, analiza produselor activităţii, metoda testelor, 
metoda tehnicilor proiective.

TEHNICI PROIECTIVE – DESENUL FAMILIEI

Tehnica proiectivă „desenul familiei” (utilizat de mai mulţi 
autori, F. Minkowska, M. Porot, N. Appel, Corman) este 
relevant pentru cunoașterea raporturilor pe care le are copilul cu 
familia, acestea fiind importante în formarea personalităţii sale. 
Oferă acces la adevăratele sentimente pe care subiectul le are faţă 
de familia sa și la locul pe care el crede că îl ocupă în cadrul 
acesteia (Porot, 1965).

După cercetătorul Corman (1965). desenul familiei comportă 
o formă și un conţinut. Analiza desenului familiei se împarte în 
trei niveluri: 

– nivelul grafic – puterea liniilor
– nivelul structurilor formale – felul în care copilul își 

desenează personajul, își exprimă schema corporală
– nivelul conţinutului – în faţa consemnului, copilul se simte 

liber și exprimă prin desenul lui familia viselor sale.
Este, fără îndoială, adevărat că, în desenul în care este 

reprezentată familia, copilul își dezvăluie principalele aspecte ale 
personalităţii. Descriind familia pe care a desenat-o, copilul își 
exprimă problemele și dificultăţile. Dar acest test se bazează pe o 
interpretare clinică ce utilizează anumite concepţii psihanalitice, 
și nu pe o analiză statistică. De altfel, Corman recunoaște că, 
de fapt, concluziile cantitative nu sunt decât niște baze care 
facilitează interpretarea desenelor în funcţie de observaţia clinică. 

Testul familiei îi permite copilului să exprime dificultăţile 
adaptării sale la mediul familial. Astfel, trebuie urmărit copilul 
care desenează, notând ordinea de apariţie a personajelor, 
ștersăturile și ezitările; trebuie luate în consideraţie valorizările sau 
minimalizările anumitor persoane; primul personaj desenat este 
cel mai important; locul copilului în familia sa fiind semnificativ 
pentru felul în care se percepe pe sine (Porot, 1952).

Alţi autori, printre care trebuie menţionaţi în primul rând 
Morval, Ferraris, Cambier și Pham Hoang Quoc Vu (1985), 
au propus, cu diferite prilejuri, grile de analiză care definesc, 
pe cât de obiectiv posibil, caracteristicile care trebuie luate în 
consideraţie.

Trebuie amintită, de asemenea, contribuţia lui Porot (1965), 
care a elaborat testul familiei. El s-a interesat, în ceea ce privește 
nivelul global, de compoziţia familiei prezentate în desen, de 
prezenţa fiecărui personaj, ca și de personajele adăugate sau 
omise. El a tratat apoi aspectele de valorizare și de devalorizare 
a personajelor prin intermediul ordinii apariţiei, poziţiei, 
atributelor, culorilor utilizate, precum și în funcţie de neglijenţa 
sau perfecţiunea desenului. Porot analizează în final poziţia pe 
care subiectul și-o atribuie în desen. 

Utilizarea tehnicilor proiective necesită, în multe situaţii, o 
deschidere, din partea celui care interpretează, faţă de lumea 
imaginaţiei și a simbolurilor, o anumită empatie și rezonanţă 
afectivă care îi pot deschide calea spre înţelegerea lumii interioare 
a celuilalt.

OBIECTIVELE STUDIULUI

Pornind de la afirmaţiile că „desenul ne arată drumul spre 
interiorul copilului” sau „în desenul său copilul povestește grafic, 
fără cuvinte”, studiem reflectarea trăsăturilor de personalitate 
în desenele copiilor – asociate cu dimensiunile personalităţii în 
teoria lui Eysenck. Dorim ca prin desenele copiilor să obţinem 
date despre imaginea de sine a lor, despre emoţiile lor, despre 
felul în care percep mediul înconjurător și despre relaţiile lor 
intrafamiliale.

IPOTEZE DE LUCRU 

1. Presupunem că atât perceperea propriei persoane, cât și 
modul de relaţionare în cadrul familiei, a copilului introvertit-
extravertit, se reflectă în desenul lui. 

2. Copiii cu părinţi separaţi nu proiectează în desen părintele 
absent din familie, dându-ne posibilitatea de obsevare a relaţiilor 
intrafamiliale, atunci când legăturile cuplului parental sunt 
dizolvate. 

INSTRUMENTE DE LUCRU

a. Primul instrument de lucru este o scală pentru măsurarea 
extraversiei-introversiei adaptat pentru copii preșcolari, luând 
specificul factorului extraversiei din scalele de investigare a 
personalităţii a lui Eysenck – cu ajutorul căreia am avut scopul 
de a depista care dintre acești doi factori – tipuri de personalitate 
– este caracteristic copiilor din eșantionul de studiu. 

b. Tehnica proiectivă „desenul familiei” (utilizat de mai mulţi 
autori, F. Minkowska, M. Porot, N. Appel) constituie al doilea 
instrument de cercetare, care este relevant pentru cunoașterea 
raporturilor pe care le are copilul cu familia, acestea fiind 
importante în formarea personalităţii sale.

EȘANTIONUL DE STUDIU 

Prezentul studiu s-a derulat la Grădiniţa Nr. 33 din Satu 
Mare, care se bazează pe un lot de 60 de preșcolari, 25 de fete și 
35 de băieţi, cu vârste cuprinse între 6 și 7 ani, grupaţi în două 
subgrupe în funcţie de tipul de personalitate evident (extravertiţi-
introvertiţi).
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DESFĂȘURAREA CERCETĂRII 

Toţi copiii incluși în studiu au primit instrucţiunea: Desenează 
familia ta (după indicaţiile lui Porot, 1965) și au elaborat desenul 
intitulat: „Desenul familiei”. Copiii au la dispoziţie carioci 
colorate, astfel putând pune accentul pe detalii, acestea dându-
ne indicii despre modul în care membrii familiei sunt percepuţi 
de copil. Copilului i se acordă timpul necesar pentru a executa 
desenul și va fi rugat să anunţe el singur momentul în care acesta 
este gata.

Realizarea desenelor a avut două etape de lucru
1. Momentul creator non-verbal 
2.  Momentul verbal, interpretativ – în care copilul este 

solicitat să descrie, să definească și să interpreteze ceea 
ce a desenat. Această a doua etapă creează asociaţii 
libere deosebit de relevante pentru cunoașterea trăirilor 
emoţionale și relaţionale ale copilului. Din desen poate fi 
înţeles modul în care percepe copilul mediul înconjurător, 
proiecţia propriului său mod de a fi și a simţi, în raport 
cu sine și cu alţii.

Desenul familiei l-am utilizat ca probă de cunoaștere, 
acesta fiind un mod eficient pentru declanșarea unui dialog, 
interpretarea acestui test începând cu discuţia (Corman, 1965). 
Pentru ca interpretul să-și poată confirma intuiţiile despre desen, 
este bine să-l întrebe pe subiect câteva lucruri despre persoanele 
desenate: 

– Povestește-mi despre membrii familiei pe care tu ai 
desenat-o.

– Unde se află ei? Ce fac ei?
– Hai să vorbim despre fiecare persoană din această familie. 
– Ce rol are fiecare? Ce face fiecare?
– Ce simte, ce gândește fiecare?
– Care este cel mai amabil? Dar cel mai puţin drăguţ?
– Care este cel mai fericit, dar cel mai puţin fericit?
Adesea obţinem din această anchetă și date proiective 

importante despre starea de spirit a autorului desenului sau 
despre problemele care îl frământă.

În timpul probei am observat reacţiile afective ale copiilor, 
mai ales inhibiţiile sau refuzul de a desena sau a vorbi despre 
anumiţi membri ai familiei ori chiar despre sine, jena sau teama 
faţă de unele personaje, resentimentele, ostilitatea. Am urmărit 
oscilaţiile afective, trecerile de la tristeţe la veselie, mânia, 
nemulţumirile faţă de unele personaje, izolarea și sentimentul de 
autodevalorizare sau de insecuritate. 

În timpul realizării desenelor am considerat un element 
important observarea copilului care desenează, notând ordinea 
de apariţie a personajelor, ștersăturile și ezitările, de asemenea, 
valorizările sau minimalizările anumitor persoane; primul 
personaj desenat fiind cel mai important; locul copilului în 
familia sa este semnificativ pentru felul în care se percepe pe sine 
(Porot, 1952).

La terminarea desenului, copilul este întrebat dacă este 
mulţumit sau nu de desenul pe care l-a făcut și dacă ar dori să 
schimbe ceva sau să-l mai facă încă o dată, așa cum i-ar plăcea 
lui acum. Orice omisiune sau deformare a unui personaj 
într-un sens sau altul ne aduce date preţioase din punctul 
de vedere al cunoașterii lumii sale interioare, dar și din cel al 
comportamentului său în raport cu aceste personaje, care 
exprimă simbolic realitatea relaţiilor sale în familie.

PREZENTAREA DESENELOR – INTERPRETAREA 
ȘI ANALIZA LOR

Simpla observare a desenului unei familii permite cunoașterea 
sentimentelor reale pe care copilul le simte faţă de ai săi, situaţia 
în care el se plasează în cadrul familiei sale, relaţiile dintre 
membrii familiei și impactul lor asupra copilului din perspectiva 
acestuia. Este important să ne facem o impresie de ansamblu 
asupra desenului: 

– Personajele sunt schematice sau complexe? Mari sau mici?
– Ce exprimă figura sau postura lor? Este desenat în mod 

realist sau conţine elemente bizare, absurde? 
– Ce elemente sunt omise, tratate superficial? Cine a fost 

desenat primul?
Am realizat o analiză comparativă a desenelor celor două 

grupe (introvertiţi-extravertiţi), făcând o interpretare calitativă 
și cantitativă a acestora. În demersul analizei am urmărit o serie 
de factori: dimensiunile personajelor familiale, centralitatea sau 
excentrizarea lor în spaţiul grafic, distanţele dintre membrii 
familiei și copilul investigat, figurile centrale; toate acestea fiind 
factori de suport pentru o discuţie și interpretare relevantă de 
conștientizare și chiar de optimizare a raporturilor din familie. 
Modul în care copilul tratează suprafaţa colii, cât și pe cea a 
elementelor-simbolurilor prezente are o semnificaţie anume în 
psihologia desenului la copil. 

Fig. nr. 1 Membrul familiei desenat în prim-plan

ORDINEA ÎN CARE SUNT REPREZENTANŢI MEMBRII FAMILIEI 

Se consideră că ordinea în care copilul desenează fiecare 
personaj reflectă valoarea pe care o acordă acestuia. Astfel, 91% 
dintre copiii grupei cu extravertiţi încep desenul familiei cu 
creionarea propriei persoane, ilustrând poziţia lor centrală în 
cadrul familiei și, totodată, reflectă o imagine de sine pozitivă; iar 
copiii celuilalt grup îi desenează în prim-plan pe părinţi, începând 
desenul cu schiţarea mamei dacă este vorba de fetiţă și a tatălui 
dacă este băiat. 

Băieţii ambelor grupe desenează tatăl în prim-plan și de 
dimensiuni mari, arătând astfel că îl valorizează. 

Proiectarea propriei persoane în desenul familiei se 
realizează în modul în care se percep pe ei înșiși, cu problemele 
sau conflictele specifice care ţin de imaginea de sine. 

 Dacă întreaga figura desenată pare schematică, înseamnă ca 
subiectul a evitat să se implice în sarcină. Un alt aspect privind 
perceperea propriei persoane și a familiei o constituie faptul 
ca 10% din populaţia investigată – grupa copiilor introverţi 
– adresează la începerea desenului întrebarea: „Trebuie să mă 
desenez și pe mine?”, iar 10% chiar omit să se deseneze –acest 
lucru relevând reprezentări dezorganizate, neacordarea de 
importanţă propriei persoane, o stimă de sine scăzută.

Există o diferenţă semnificativă între desenele celor două 
grupe în ceea ce privește dimensiunea personajelor desenate în 
raport cu suprafaţa hârtiei date. Desenele mari sunt asimilate, în 
general, cu lipsa de control și cu transpunerea în act, în timp ce 
desenele mici fac trimitere la timiditate. 
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Fig. nr. 2 Dimensiunea persoanelor desenate

Cu 65% mai mulţi copii din grupa introvertiţilor se desenează 
atât pe sine, cât și pe ceilalţi membri ai familiei de o mărime 
relevant mai mică decât copiii extravertiţi. Dimensiunile mari 
evocă încrederea în sine, siguranţă, dar și absenţa inhibiţiei, iar 
dimensiunile mici reflectă tendinţa spre introversie. Dimensiunile 
mici apar în cazul copiilor cu tendinţa de a se deprecia sau 
prezintă un sentiment de inferioritate. 

Elemente ca egocentrismul și autocentralitatea, redate grafic 
prin dimensiunile exagerate, sublinierile și detaliile suplimentare, 
precizia grafică a trăsăturilor unor personaje, precum și estomparea, 
absenţa, imprecizia desenării altora pot fi ușor identificate și 
interpretate ca semnificaţie. Dimensiunile părinţilor (redate prea 
mari) pot avea o legătură cu autoritatea.

Un alt aspect investigat îl constituie distanţa dintre perso-
na jele reprezentate, care este semnificativă pentru relaţia 
pe care o întreţine cu aceștia în lumea sa interioară. În câteva 
dintre desene reprezentarea copilului în desen este făcută la 
o anumită distanţă de ceilalţi membri ai familiei, astfel am 
putea deduce că aceștia nu se simt integraţi în propria familie. 
La mai multe desene de familii ale copiilor extravertiţi, dar 
într-un procentaj nesemnificativ, găsim distanţa mai mare 
dintre membrii familiei decât în dese nele copiilor introvertiţi, 
unde copiii desenează părinţii, fraţii și surorile mai apropiaţi. 
Acest lucru reprezentând o familie unită, acești copii pun un 
accent mai mare asupra unor relaţii intrafamiliale afectuoase. 
O relaţie cu mama resimţită ca lipsită de căldură va putea fi 
reprezentată în desen printr-un grafism rigid sau printr-o 
distanţă între membrii familiei. Proximitatea relevă o dorinţă de 
intimitate, un atașament crescut, depărtarea reflectă respingerea 
și izolarea. De o importanţă majoră sunt și detaliile pe care 
copilul le desenează la un anumit personaj. Un procentaj mai 
mare de copii din grupa extravertiţilor, 60% faţă de 30% din 
grupa introvertiţilor, desenează membrii familiei cu mai multe 
amănunte, oferindu-ne detalii prin intermediul desenului. 
Aceste detalii simbolizează importanţa pe care copilul o acordă 
membrului respectiv. Contrar acestui lucru, o reprezentare 
simplă, schematică, fără prea multe detalii denotă depărtarea pe 
care copilul o resimte faţă de persoana respectivă. 

Atunci când o anumită parte din desen este subliniată sau 
îngroșată, hașurată, i se acordă o importanţă mai mare în inter-
pretare, aceasta sugerând importanţa pe care subiectul o acordă 
elementului respectiv în viaţa sa. În acest scop i se adresează 
întrebări ajutătoare copilului pentru a-și clarifica raporturile și 
sentimentele cu elementul respectiv. Efectul constă într-o mai 
bună socializare și maturizare emoţională.

Fig. nr. 3 Apariţia detaliilor în funcţie de grupa de apartenenţă

În expresia chipului fiecărui personaj putem să deducem 
starea de spirit a copilului sau a membrilor familiei. Putem 
afirma că nu există o diferenţă semnificativă între cele două grupe 
de copii, ambele redând în desen imaginea feţelor zâmbind. 
Accentuarea detaliilor feţei înseamnă interes și preocupare faţă 
de relaţiile sociale. În cazul unui copil din grupa introvertiţilor 
găsim faţa persoanelor desenate cu buze accentuate, aceasta 
însemnând dependenţa copilului faţă de cei din jur, iar cel 
care omite să deseneze gura personajelor poate avea probleme 
relaţionale, poate fi un semn al lipsei de comunicare în familie. 
Copiii care redau și gâtul persoanei în desen ne dau un semn de 
maturitate pentru copil, iar mărimea ochilor se pune în legătură 
cu calităţile de extraversie și introversie.

Privind amplasarea desenului în pagină, aceasta simbolizează 
locul în care copilul se plasează în mediul său. 50% dintre copiii 
introvertiţi plasează desenul în partea stângă sau în partea de sus 
a paginii, aceasta însemnând orientare spre sine, retragere, frica 
de experienţe noi, atașamentul faţă de mama, zona pasivităţii.

Casa apare foarte des în desenele copiilor fără ca desenarea 
acesteia să fie specificată în instrucţiune. Constatăm că 70% 
din ambele grupe redau și imaginea casei pe lângă familie, 
10% o desenează chiar înaintea personajelor. Casa simbolizează 
adăpostul, căldura familială, deschiderea spre lumea exterioară, 
iubire și siguranţă. 

  
Fig. nr. 4  
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Copiii desenează casa ca pe o persoană și exprimă prin 
intermediul ei construcţia propriului eu. Prezenţa hornului și 
a fumului apare doar la câţiva copii din grupa introvertiţilor, 
însemnând că acești copii pun accentul pe atmosfera caldă, de 
înţelegere între membrii familiei. O casă foarte mică poate fi un 
simbol al timidităţii copilului, al sensibilităţii copilului, iar o casă 
foarte mare semnifică nevoia de afectivitate. 

  

Fig. nr. 5 Elementele adăugate în completarea desenului în funcţie 
de apartenenţa la grup

Elementele adăugate în completarea desenului familiei 
indică bogăţie sufletească, cunoștinţe, preocupări pentru detalii.

La 97% din grupa extravertiţilor în raport cu cei 95% din 
grupa celor introvertiţi găsim aceste elemente adăugate, cum ar 
fi: soare, flori, iarbă, copac, câine, pământul, care este simbol al 
echilibrului și stabilităţii.

Alegerea culorilor pentru sine și pentru anumite persoane 
nu este nici ea întâmplătoare, ne oferă informaţii asupra 
semnificaţiei personajului. Organizarea culorilor lasă, după 
caz, o impresie de armonie sau de dizarmonie. Desenarea în 
culori vii, luminoase sau întunecoase, este în directă legătură cu 
emoţiile și sentimentele copilului faţă de persoanele desenate, iar 
preferinţa lui pentru desenul alb-negru ne poate sugera blocajele 
emoţionale, retragere sau lipsa de rezonanţă afectivă, dificultăţi 
de exprimare a sentimentelor și trăirilor.

Analizând culorile folosite de copii în redarea membrilor 
familiei, nu am găsit o diferenţă semnificativă în folosirea 
culorilor reci sau calde în funcţie de tipul de temperament 
din care copilul face parte. Ceea ce am constatat este că în 
cazul copiilor extravertiţi, cu o activitate impulsivă, sociabili, 
sfera culorilor este mai bogată, copiii introvertiţi folosind mai 
puţine culori. Culorile deschise și calde traduc un bun echilibru, 
iar culorile închise indică o tendinţă spre tristeţe sau opoziţie. 
Intensitatea culorilor relevă o afectivitate bogată. Fiecare culoare 
e asociată cu o simbolistică în general. (Royer)

O parte importantă a studiului o constituie desenele familiei 
elaborate de copiii cu părinţi divorţaţi, acestea constituind 
15% din întreaga populaţie a studiului. Desenul familiei per-
mite membrilor unei familii separate sau recompuse să ilustreze 
percepţia lor asupra situaţiei actuale (pe cine reprezintă ei, 
cine nu este inclus) și să demareze o discuţie plecând de la 
reprezentările lor grafice. Doream să aflăm cum reprezintă copiii 
această situaţie în desenul lor. Exprimarea traumelor copiilor 
care au trăit experienţa divorţului părinţilor se realizează prin 
omisiunea de membri ai familiei sau prin separarea unuia de 
restul familiei. Am constatat că 55,5% dintre acești copii omit 
din desen persoana lipsă din familie, în cazurile de faţă fiind 
vorba de tată. Iar ceilalţi 38% desenează familia întreagă, cu toţi 
membrii familiei, astfel exprimând atașamentul faţă de persoana 
lipsă din viaţa de zi cu zi. 

Fig. nr. 6 Reprezentarea familiei – părinţi divorţaţi

La 6,5% din totalul acestor copii, tata este redat în desen, dar 
distanţat de restul membrilor familiei, astfel exprimând ruptura 
care a intervenit în familia lor. În urma datelor obţinute putem 
afirma că majoritatea copiilor din familii separate au tendinţa de 
a uita tatăl din desenele lor. 

Analiza compoziţiei familiale oferă informaţii asupra relaţiilor 
dintre membrii săi, omisiunea unui membru indicând adesea un 
afect de respingere faţă de această persoană. Dacă un copil uită 
să deseneze, ne putem gândi la un sentiment de excluziune din 
familia sa. Absenţa tatălui apare mai nefastă pentru imaginea de 
sine a băieţilor.

Putem reliefa și alte constatări ale studiului.
În desenele copiilor prevalează principiul realităţii, copiii 

aducând în desen imaginea propriei familii, nu o alta proiectată. 
Consemnul dat era: „Deseneaza familia ta”. Un procentaj 
nesemnificativ (2%) (dar util de amintit în vederea intervenţiei, 
privind reconstituirea propriului eu) desenează un grup de copii 
sau o familie, despre care afirmă că nu este familia lui.

CONCLUZII

De multe ori, observând comportamentul unui copil pe o 
perioadă mai mare de timp, putem obţine informaţii directe 
despre el, prin acţiunile pe care le face, cuvintele pe care le 
folosește. Privind atent un desen, ne putem completa informaţiile 
referitoare la copil. Prin desenul familiei este posibilă investigarea 
personalităţii: el ne oferă o imagine profundă asupra maturizării 
afective și relaţionale a preșcolarilor din grupa mare pregătitoare, 
relaţiile din familia lor, emoţiile trăite, gradul de diferenţiere 
sexuală, conflictele părinţi-copii-fraţi, estimează nivelul de 
inteligenţă, așa cum am observat acesta poate constitui un 
instrument care ne ajută în formarea imaginii generale despre 
mediul în care crește copilul. Testul familiei îi permite copilului 
să exprime dificultăţile adaptării sale la mediul familial.

În urma analizării comparative a desenelor realizate de cele 
două grupe investigate am constatat o serie de fapte. 

Așa cum am ilustrat, trăsăturile tipului de temperament se 
regăsesc în indiciile analizate ale desenului, interiorul copilului 
întâlnește realitatea exterioară reprezentată pe foaie, aceasta fiind 
confirmarea primei ipoteze a studiului.

Există o relaţie între anumiţi indici ai desenului: poziţia, 
ordinea și dimensiunea fiecăruia și valorizarea-devalorizarea 
propriei persoane sau a unui alt membru al familiei.

Comparaţia populaţiei de studiu – copii cu părinţi divorţaţi 
și copii din familii organizate – ne-a permis să arătăm că, în 
funcţie de apartenenţa la o familie intactă sau separată, conceptul 
de familie este perceput diferit. În mare majoritate, impactul 
dezorganizării situaţiei familiale asupra copilului este vizibil în 
desenele sale. Desenul familiei permiţând în acest caz punerea 
accentului pe percepţia pe care o are copilul asupra situaţiei pe 
care o trăiește actualmente.

Putem ajunge la concluzia că desenele copiilor ne spun foarte 
multe despre felul în care aceștia gândesc, imaginea de sine, despre 
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emoţiile lor, despre felul în care percep mediul înconjurător, 
dar și despre relaţiile lor interpersonale. Desenul familiei, 
care permite obţinerea de indicii asupra comportamentelor 
individuale și relaţiilor familiale, ne permite și judecarea matu-
rităţii capacităţilor vizuale, motrice și spaţiale. Desenul, în 
diferitele sale forme, a reprezentat dintotdeauna o modalitate 
fundamentală de expresie a trăirilor, a atitudinilor sau a modului 
de gândire. Desenul este o poartă proiectivă privilegiată, care 
exprimă multe lucruri despre interioritatea persoanei, care pot fi 
mai greu transpuse în cuvinte.

O posibilitate de continuare a temei cercetării o poate 
constitui utilizarea altor tehnici proiective (desenul arborelui-
copacului care într-un mod asemănător ne arată trăirile copilului 
faţă de mediul exterior).
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Conceptul de estetică își are originea în limba greacă: aisthesis, 
aisthetikos – ceea ce se referă la sensibil, plăcut, frumos. Estetica 
este știinţa despre frumos, ea studiind legile și categoriile 
frumosului.

Educaţia estetica reprezintă acţiunea de formare și dezvoltare 
a personalităţii umane prin receptarea, evaluarea și crearea 
frumosului din natură, societate și artă. Nucleul educaţiei 
estetice îl reprezintă educaţia artistică, ce are o sferă de acţiune 
mai restrânsă, operând numai cu frumosul din artă. 

Activităţile artistico-plastice constituie un important mijloc 
de dinamizare a vieţii psihice a copilului, a proceselor sale 
intelectuale, afectiv-voliţionale și motivaţionale.

Desenul infantil este un domeniu de studiu fascinant. 
Începând cu vârstele mici, copiii fac cunoștinţă cu tehnicile 
clasice: desenul liber în creion, cerapastel, carioca, pictura 
în tempera sau acuarela. Primul contact pare copleșitor, dar, 
aplicate pe pachete de sarcini, preluate și aprofundate, se obţine 
o imagine concretă a posibilităţilor de realizat. Există mai multe 
condiţii de îndeplinit în realizarea desenului la preșcolari:

• să se respecte o ciclicitate a temelor plastice;
• să se situeze în centrul atenţiei copilul și atitudinea lui 

pozitivă faţă de îndeletnicire;
• să se familiarizeze copiii cu limbajul plastic general;
• să se respecte oferta curriculară;
• să se selecteze lucrările realizate, să fie incluse în 

expoziţii locale, naţionale și internaţionale, cu accent pe 
mediatizarea succeselor.

La vârsta preșcolară educaţia estetică nu se poate separa de 
procesul de cunoaștere a realităţii, de contactul direct cu obiectele 
și fenomenele din mediul înconjurător. În vederea înfăptuirii 
acestei educaţii, în activităţile pe care le-am desfășurat am ţinut 
seama de particularităţile psiho-individuale, de capacitatea de 
percepere a frumosului de către copii, mai ales de faptul că la 
vârsta preșcolară copiii au tendinţa de a exprima în lucrările lor 
ceea ce văd și aud, că spiritul de imitaţie, dorinţa de cunoaștere, 
tendinţa de a folosi creionul, culorile, nevoia de continuă mișcare 
sunt caracteristici ale vârstei preșcolare.

Desenul și pictura constituie o activitate prin care, jucându-
se, copiii ne dau posibilitatea să constatăm felul cum văd, cum 
înţeleg lumea, ce i-a impresionat mai mult din multitudinea 

aspectelor văzute, ce le-a reţinut atenţia, descoperim interesele 
și năzuinţele lor.

În acest sens am căutat să le dezvoltăm interesul și dragostea 
pentru activitatea de desen și pictură, folosind diferite mijloace 
de realizare și modalităţi de educaţie artistică. Pentru a le trezi 
interesul pentru pictură, am început mai întâi prin exerciţii de 
desen, încercând mai multe procedee: la început am desenat pe 
coli mari, albe, cu creioane negre sau colorate, ceea ce și-au imaginat 
copiii, iar după aceea le-am dat o anumită temă. Deosebit de 
eficiente sunt diferitele etape ale desenului cu temă aleasă, care 
au fost introduse treptat pe parcursul anului școlar, avându-se în 
vedere faptul că vârsta preșcolară este perioada pe care educatoarea 
trebuie să o stimuleze și să o îndrume, ca o necesitate firească a 
copilului preșcolar de independenţă și creativitate în procesul 
de cunoaștere a lumii înconjurătoare. Este esenţial să o facem 
cu dibăcie și tact pedagogic, în vederea formării și dezvoltării 
personalităţii copiilor.

Am constatat că nu este suficient să-i arătăm copilului 
forma pe care trebuie să o redea în desenul lui, ci trebuie ca 
el să revadă cum se execută forma respectivă, execuţia fiind 
însoţită de analiza verbală a caracteristicilor ei, ale raporturilor 
spaţiale. Mânuind creionul cu destulă dibăcie și întâlnind la tot 
pasul obstacole pe suprafaţa plană pusă la îndemână, copilul 
desenează cu frenezie. Orice bucăţică de hârtie devine pentru 
el o suprafaţă care parcă îi cere să o orneze cu desenele sale. 
Realizarea de către preșcolari a desenelor este condiţionată de o 
serie de factori și procese psihofizice, caracteristicile desenelor 
și evoluţia acestora în perioada preșcolară depinzând de modi-
ficări structurale.

Redusa experienţă de viaţă, slaba dezvoltare a operaţiilor gân-
dirii și a sistemului verbal, care controlează și reglează combi-
naţii imaginative, explică de ce desenele copiilor de 2-5 ani sunt 
realizate la întâmplare, fără ca tema să fie propusă intenţionat. 
Aceste desene constau în linii simple, neasamblate, cărora le 
atribuie diferite semnificaţii care se schimbă, deseori, la sugestia 
adulţilor.

La vârste mici, desenul și pictura înseamnă comunicare. 
Activităţile artistico-plastice sunt corelate cu experienţa de viaţă 
a copiilor, cu nerăbdarea de a „povesti” ce au mai descoperit, ce 
au mai trăit.

ROLUL EDUCAŢIEI ESTETICE ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂŢII COPILULUI PREȘCOLAR

Daniela Rojan, G.P.P. Nr. 2, Marghita,
Loredana Cucura, G.P.P. Nr. 2, Marghita
Mariana Ardelean, G.P.P. Nr. 2, Marghita 

ABSTRACT

We shouldn’t educate children for today’s world. This world will no longer exist where they grow up. And there is no way we can know what their 
world will be like. So, let’s teach them to adapt.

At the under school age, the aesthetic education can’t be separated from the process of becoming familiar with the reality, from the direct contact with 
the objects and phenomena of the surrounding world. In order to achieve this kind of education, in the activities I have performed, I have taken into 
account children’s psycho-individual features, their way of perceiving beauty and especially the fact that at the under school age children tend to express 
in their works what they see, hear, as the imitation, the thirst for knowledge, the tendency to use the pencil, the colors, the need to be in constant motion 
are the characteristics of the under school age.

Painting is an activity that enables us to understand the way they see, perceive the world, what impresses them the most from what they see, what draws 
their attention, to discover their interests and talents.

That’s why I have tried to develop their interest and love for drawing and painting by using different activities and methods of education. To 
stir their interest in painting, I started with drawing exercises of different types. First, they drew whatever they wanted on white sheets of paper, 
using black or colored pencils and then they had to draw on a given theme. There are several steps to drawing on a given theme which are very 
effective and which were introduced one by one during the school year. I have always kept in mind that the pre-school age is the period that the 
nursery school teacher must stimulate and guide, the period characterized by the child’s need for independence and creativity in the process of 
getting acquainted with the surrounding world. The main objective is to do it professionally and tactfully, showing love for the job of shaping 
children’s personality.
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Activitatea plastică din grădiniţă este foarte îndrăgită de 
copii, e așteptată cu nerăbdare, copiii fiind atrași de culoare, 
de diversitatea tehnicilor de lucru care îi ajută să-și manifeste 
spontaneitatea, creativitatea, imaginaţia și fantezia. Prin operele 
plastice, copiii își exprimă idei, sentimente și stări emoţionale, îi 
ajută pe copii să înţeleagă și să respecte frumosul din natură și îi 
determină să devină chiar ei creatori de lucruri frumoase.

Unele prejudecăţi mai vechi au făcut ca vârsta mică a copiilor 
să fie ignorată în ceea ce privește desenul, care nu a fost valorificat, 
dar experienţa noastră ca educatoare ne îngăduie să afirmăm cu 
tărie că există o „educaţie estetică vizuală” la vârste mici, trebuie 
doar să o înţelegem noi, adulţii. Toţi copiii vin pe lume înzestraţi 
cu un potenţial extraordinar: mirare, curiozitate, vitalitate, 
flexibilitate, sensibilitate, capacitate de asimilare de informaţii 
vizuale și auditive. Memoria vizuală a copilului înmagazinează 
avid imagini, rolul adultului fiind de a-l îndruma în selecţie, de 
a-l lăuda și a-l încuraja.

Exerciţiile de artă se pot desfășura cu succes sub forma jocului, 
într-o libertate totală, problemele gramaticale și de natură 
tehnică fiind prea complicate pentru a fi luate în consideraţie cu 
seriozitate, în timp copilul de 3-4 ani ajungând să fie entuziasmat 
de lucrările realizate.

CE DESCOPERĂ UN COPIL ÎN ACTIVITĂŢILE ARTISTICO-
PLASTICE LA ACEASTĂ VÂRSTĂ? 

EL DESCOPERĂ:

• că poate acoperi spaţiul plastic în încercări compoziţionale;
• că poate trasa egal sau inegal diferite semne;
• că poate trece de la „trasarea haotică” la grafierea semnelor 

relevante, recunoscute de ei (soare, copac, floare, casă);
• că poate asocia conștient elementele din spaţiul plastic, 

așa cum le percepe el din mediul înconjurător (floarea 
lângă casă, soarele pe cer, fluturele pe floare etc.);

• că poate compune spaţiul plastic cu ajutorul creionului, 
al pensulei, al culorilor pe care le aplică voluntar sau 
involuntar.

 CE AM OBSERVAT ÎN EVOLUŢIA DESENULUI LA COPIII 
PREȘCOLARI?

Copiii de 3-4 ani (grupa mică) lucrează cu multă seriozitate 
și plăcere la proiectele de artă, chiar dacă încep, uneori, cu niște 
mâzgăleli. Preșcolarul mic folosește creionul în sus și în jos, 
dreapta-stânga, mai mult ca o necesitate senzorială și motrice, la 
început, prin care își exersează coordonarea. „Mâzgălelile” lui pot 
fi aplicate pe hârtie simplă, carton, materiale din natură, el fiind 
supravegheat și încurajat să se joace pentru a vedea ce iese la final. 
Este momentul în care copilul cercetează, învaţă din propria 
lui experienţă și, treptat, obţine controlul asupra mișcărilor 
mâinilor, descoperind, pe rând, linia curbă, orizontală, verticală, 
repetă aceleași mișcări în zigzag, apoi, discret pierdute în fondul 
de mâzgăleală, apar tendinţe de spirală și de rotunjire a liniei cu 
intenţia de a o folosi conștient.

Pe la 4 ani desenele devin mai aerisite, zigzagul devenind 
tot mai scurt, apar apoi punctele, rotocolul (economia locului), 
care, în sfârșit, pun bazele primelor semne logice: SOARELE și 
OMULEŢUL. Compoziţiile încep să se limpezească, rezultând 
un desen echilibrat, de care copilul este încântat și pe marginea 
căruia el poate să povestească la nesfârșit. 

La preșcolarul mare se perfecţionează mecanismele fiziologice 
și activitatea psihică, se intensifică funcţia analitico-sintetică a 
scoarţei cerebrale și apar noi forme ale proceselor de inhibiţie, 
ceea ce duce la manifestări importante atât la nivel senzorial, cât 
și la nivelul gândirii și limbajului. Acum se dezvoltă reprezentări 
senzorial-motorii, se dezvoltă gândirea și limbajul care vor face 
ca bagajul informativ al preșcolarului să fie mai stabil, sistematic 
și general. 

Aceste achiziţii pe plan fiziologic și psihologic vor genera 

progrese și în planul realizărilor grafice ale copilului. În această 
perioadă copilul nu mai desenează la întâmplare, iar obiectele 
conturate încep să aibă legătură între ele. Preșcolarii mari se 
străduiesc să cuprindă în desenele lor cât mai multe elemente 
unite prin relaţii, care să ducă la o anumită unitate și finalizare. 
Abilitatea de a folosi culoarea trece, de asemenea, prin câteva 
faze. La preșcolarul mic, coloraţia este neomogenă și depășește 
conturul obiectelor care trebuie colorate. La preșcolarul mare, 
coloraţia începe să se corecteze, copilul utilizând mai multe 
culori care se îmbină în mod original, dar în limitele impuse de 
caracteristicile obiectelor. 

Evoluţia desenului infantil este caracterizată de efortul relativ 
îndelungat și constant al copilului de a reda cât mai realist 
obiectele din lumea înconjurătoare.

După Luquet (1927), există mai multe stadii în această 
evoluţie:

• Stadiul realismului fortuit (faza mâzgăliturilor) de la 2-3 
ani; este un stadiu de „joc-exerciţiu grafic” în care copilul 
trasează trasee grafice la întâmplare, găsind, ulterior, o 
asemănare cu un obiect, traseul devenind o reprezentare 
pe care copilul o verbalizează, o afirmă cu tărie.

• Stadiul realismului neizbutit (stadiul de incapacitate 
sintetică) între 3 și 4 ani; copilul își controlează „mâzgă-
liturile” sub formă de activitate imaginativă de tipul 
jocului;

• Stadiul realismului intelectual (stadiul desenului ideo-
plastic) se manifestă la circa 5-6 ani și este caracterizat 
prin aglutinarea în desene a ceea ce copilul vede și 
cunoaște despre obiecte; acum copilul își exprimă prin 
desen propriile trăiri și idei despre un obiect, ceea ce știe 
sau nu știe despre el, și nu atât ceea ce percepe, de aceea 
apar așa-zisele desene „radiografice, transparente”.

• Stadiul realismului vizual, între 7 și 9 ani, când copilul 
articulează elementele obiectului desenat, ţinând seama 
de așezarea obiectelor în spaţiu, de proporţia lor etc.

În urma sectorizării sălii de grupă, am așezat la zona ARTA la 
îndemâna copiilor materialele necesare pentru a-și exersa simţul 
artistic și estetic, i-am încurajat să deseneze, să creeze, momente 
în care ne împărtășesc din experienţa lor, iar elementele desenelor 
prind viaţă și ne dezvăluie trăirile, temerile, necazurile, bucuriile 
lor, prilej cu care îi cunoaștem mai bine. Este o adevărată portiţă 
de intrare în Universul Magic al Copilului.

Odată formată deprinderea de desenare cu creionul, copilului îi 
este mult mai ușor să treacă la activităţile de pictură care îi încântă 
pe copii. Și în cazul picturii se deprind, progresiv, tehnici de lucru 
elementare, la grupa mică și mijlocie, pentru ca pe parcurs acestea 
să se îmbogăţească cu tot felul de tehnici moderne, la grupele mari 
și pregătitoare. Totul poate debuta sub forma jocului relaxant, 
însoţit de scurte poezii care să le faciliteze copiilor reţinerea unor 
termeni specifici limbajului plastic. Pentru ca astfel de activităţi 
să fie corecte din punct de vedere artistic și să aibă eficienţă 
sporită, educatoarea trebuie să-și completeze permanent pregătirea 
profesională cu informaţii de specialitate, precum studiu de 
culoare, formă, compoziţie, tehnici de lucru. Toate acestea, expuse 
transparent copiilor, înlănţuite coerent, gradate ca dificultate, pot 
asigura copiilor baza de pregătire în exprimarea artistică picturală.

Marele pedagog John Dewey (1902) prezintă „cinci pași 
logici” în trecerea de la „mâzgăleală” la „rotocol”:

1. Perceperea unei dificultăţi: „… am o foaie albă pe care 
doamna educatoare mi-a cerut să pun culori…”

2. Determinarea și definirea acesteia: „… îmi place să 
desenez/să pictez, dar nu știu cum să încep…”

3. Scurgerea unei soluţii posibile: „… dacă înmoi pensula 
în culoare și o pun pe foaie, înseamnă că încep să lucrez 
și nu e chiar greu…”

4. Dezvoltarea prin raţionament a consecinţei sugestiei: „… 
culorile trebuie să le pun într-un anume fel: pensula o ţin 
ca pe un creion și desenez cu vârful. Este greu, dar pot să 
fac ceea ce vreau… o linie, iarba, copacul, eu, mingea…”

5. Observaţiile și experimentările ulterioare duc la accep-
tarea sau respingerea sugestiei, adică la concluzia încre-
derii și neîncrederii:

„… am terminat lucrarea și sunt mulţumit. Am desenat o 
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păpușă. Mie îmi plac păpușile; am pictat iarba și florile. Gata. 
O pun la uscat.”

Sau:
„… nu mi-a ieșit prea bine. S-au amestecat culorile. Nu știu 

ce să fac: dacă o împătur și o pun în buzunar, se supără doamna, 
dacă o pun la uscat, vor râde colegii mei de ea. Data viitoare o să 
pictez ceva mai ușor.”

Din momentul însușirii ABC-ului picturii de către copii, și 
dacă avem în grupă copii cu înclinaţii spre acest gen de activitate, 
este firesc ca noi, educatoarele sau profesorii specialiști, să le 
oferim condiţii cât mai variate pentru a se manifesta creativ, 
în afara activităţilor comune, și anume în cadrul activităţilor 
opţionale sau în extindere pentru pictură.

În realizarea acestor genuri de activităţi am avut în vedere mai 
multe aspecte:

• Modul de organizare
• Materialele utilizate (acuarele, tempera, cerneală, tuș, 

hârtie, carton, pânză, sticlă, faianţă, pietre, scoici, nasturi, 
frunze etc.)

• Instrumente disponibile (pensulă groasă, subţire, burete, 
palma, paleta, șevaletul, fire de aţă, dopuri, rulouri de 
carton etc.)

• Tehnici variate: 
• combinarea culorilor pentru a obţine culori mai 

deschise, mai închise, pastelate; pentru a obţine 
tonuri și nuanţe, pete de culoare;

• amestecul culorilor pentru a obţine culori noi;
• pictarea prin tamponare;
• fuzionarea culorilor la margine;
• stropirea foii cu pensula;
• suflarea pe șablon;
• amprentarea;
• ștampilarea;
• presarea/plierea hârtiei;
• dactilopictura;
• pictura cu ceară topită;
• pictura pe sticlă/faianţă;
• pictura pe foi tratate (cu griș, cu sare, cu mălai);
• pictura pe mulaje, pe scoici, pe pietre.

Am aplicat și alte tehnici noi, precum  
- desen-pictură cu spumă de ras și tempera;
- lucrări plastice cu nisip, aracet, tempera;
- folosirea cretei colorate în combinaţie cu crema de mâini 

Nivea;
- teme realizate cu tuș colorat și peniţe din pene;
- pictură cu dopuri de plută.
Lucrările cele mai reușite, realizate pe parcursul anului, în 

cadrul unor teme sau proiecte tematice, le-am valorificat în 
expoziţii organizate în grădiniţă sau la nivel local, precum: Ziua 
Mărţișorului, Ziua Copilului, În lumea lui Pipo, Ecogrădiniţa, 
Copiii Pământului, Cosmosul etc.

Activităţile de educaţie estetică nu se pot realiza decât într-o 
strânsă interdisciplinaritate cu celelalte activităţi, mai ales cu cele 
de observare a mediului înconjurător, în care copiii descoperă 
forme, mărimi, culori, nuanţe. Majoritatea copiilor sunt tentaţi 
să copieze modelul educatoarei, dar trebuie îndrumaţi să deseneze 
cum „văd” ei lucrurile, deoarece fiecare vede altfel și e normal ca 
lucrările să nu fie la fel.

Pentru copil desenul constituie un important mijloc de 
reflectare a realităţii. Unii psihologi echivalează, și pe bună 
dreptate, desenul cu un „limbaj pictografic” în sensul că copilul 
scrie cu figuri. Desenul este acel limbaj al liniilor și culorilor, 
al semnelor și reprezentărilor grafice, prin intermediul cărora 
copilul își exprimă percepţiile, emoţiile, dorinţele și nevoile, într-
un cuvânt universul propriu, pe care îl recreează în permanenţă 
sub aspectul semnificaţiei subiective.

Iată de ce este atât de important ca preșcolarul să devină 
stăpân pe acest „alfabet pictografic”, care se transformă într-un 
instrument de dobândire, de interpretare, de inventare și de creare 
a mesajului informaţional.

Un lucru este sigur, fără sprijin și încurajare, aptitudinile sale 
preexistente se atrofiază, faza mâzgălelilor neconcludente se va 
prelungi până când interesul va dispărea complet, motivaţiile își 

vor găsi un alt făgaș, iar ca individ se va forma ca un ins opac la 
frumuseţile artei adevărate.

Dacă, la început, desenul, pictura, modelajul au reprezentat 
pentru copil mai degrabă o activitate senzorială și motrice, cu 
timpul ele devin activităţi artistice, în care ei se perfecţionează ca 
adevăraţi artiști și ajung să-și dorească cu nerăbdare să prezinte 
operele lor la diferite expoziţii (la finalizarea unui proiect tematic, 
cu ocazia unor evenimente deosebite). Nu e bucurie mai mare 
pentru copil decât aceea când își trage de mână mama sau tata, 
ca să le spună: „Eu am făcut lucrarea asta”.

Colorând, pictând sau modelând, copiilor li se formează 
răbdarea, îndemânarea, simţul estetic, gustul pentru frumos și 
armonie, trăsături care le vor împlini personalitatea și, chiar dacă 
nu vor ajunge artiști, ei vor avea o viaţă sufletească mai bogată, 
vor fi mai sensibili și mai fericiţi.
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Procesul accelerat de reformă din domeniile educaţiei speciale 
și protecţiei sociale pentru persoanele cu handicap impune 
apariţia unor noi profesii, cerute de complexitatea și caracterul 
inovator al proceselor recuperativ-terapeutice și sociale, simultan 
cu reformularea denumirii și competenţelor altor profesii, care 
nu mai corespund cadrului actual de dezvoltare în care se află 
ţara noastră, ca membru al Uniunii Europene.

În acest sens subliniem situaţia paradoxală existentă în 
România, unde, deși în legislaţia actuală și în realitatea concretă 
din sistemul de învăţământ special și protecţie socială au apărut 
o serie de ocupaţii noi, care sunt practicate efectiv, în prezent 
ele nu se regăsesc în noul Cod al Ocupaţiilor din România 
(COR).

Enumerăm, spre exemplificare, câteva dintre aceste ocupaţii 
(care, după părerea noastră, ar trebui introduse în noul COR, 
subsumate ocupaţiei 2340 – „Profesori specializaţi pentru recu-
perarea și educarea persoanelor cu handicap”):

– profesor de psihopedagogie specială – 234001
– profesor psihopedagog pentru terapii specifice – 234002
– profesor educator – 234003
– cadru didactic de sprijin/itinerant pentru copii cu cerinţe 

educative speciale, școlarizaţi în învăţământul de masă
– profesor preparator (nevăzător) – 234005
– Manager de caz în asistenţă socială – profesia care este 

prevăzută și definită în „Legea nr. 448/2006 privind protecţia 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, având 
atribuţii clare în sistemul de protecţie socială pentru persoanele 
cu handicap, ca membru al echipei pluridisciplinare, care 
coordonează, monitorizează și evaluează îndeplinirea planului 
individual de servicii, precum și măsurile asistenţiale luate în 
legătură cu adultul cu handicap.

În al doilea rând, am constatat că alte categorii ocupaţionale 
se regăsesc sub un titlu care nu mai corespunde situaţiei actuale a 
persoanelor cu care se lucrează.

Din această cauză, sugerăm reformularea titulaturii ocupaţiei 
de la IV 333 Grupa minoră – Instructori-educatori în unităţi de 
persoane cu handicap în 3330 – „Instructori-educatori pentru 
educarea și recuperarea persoanei cu handicap”.

Această propunere este motivată de faptul că, în prezent, în 
ţara noastră, conform Strategiei Naţionale pentru protecţia, 
integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, 
pentru perioada 2006-2013, legislaţiei românești actuale din 
domeniu și standardelor UE „unităţile de persoane cu handicap” 
cuprind doar o parte din această categorie de persoane care 

are nevoie de instructori-educatori, restul fiind în prezent în 
ONG-uri, centre de zi, centre interșcolare, școli incluzive unde 
instructorii respectivi pot, de asemenea, să-și exercite profesia.

În aceeași situaţie se află și ocupaţia intitulată instructor 
logoped (322902), în locul căreia propunem introducerea, la 
aceeași poziţie, a unei ocupaţii cu un titlu mai adaptat realităţilor 
contemporane, cea de „instructor pentru educarea și dezvoltarea 
comunicării interpersonale”.

Motivele acestei propuneri sunt următoarele:
1. Intervenţiile din domeniul logopediei necesită un set 

de competenţe, care pot fi obţinute numai prin studii 
superioare;

2. Numeroase categorii de persoane cu handicapuri severe 
sau asociate, cum ar fi, spre exemplu, cele cu paralizii 
cerebrale, surdo-cecitate sau autism, nu necesită corec-
tarea tulburărilor de vorbire (în multe situaţii ele 
neputând să vorbească niciodată), ci solicită intervenţii 
mult mai complexe legate de deblocarea comunicării 
sau recuperarea acesteia prin construirea unor limbaje 
alternative, augmentative, care trebuie învăţate și men-
ţinute în stare de funcţionare permanentă, reprezentând 
o alternativă viabilă la comunicarea tradiţională, în cazul 
acestor persoane.

În cazul altei ocupaţii, cea de terapeut ocupaţional (258505), 
sugerăm transferarea ei la categoria unde se află în prezent, în 
COR „Cercetători și asistenţi de cercetare în psihologie”, la 
categoria 2229 „Medici și asimilaţi neclasificaţi în grupele 
de bază anterioare”, deoarece terapeutul ocupaţional lucrează 
direct cu subiectul în procesul de recuperare, îndeplinind doar 
în subsidiar eventualele activităţi de cercetare, în funcţie de 
propriile interese și aptitudini.

În legătură cu situaţia analizată mai sus, considerăm că noul 
COR ar fi mai potrivit să prevadă o nouă categorie de ocupaţii, 
pe care noi le-am intitulat „medico-socio-educaţionale”, în cadrul 
cărora să fie incluse, pe lângă terapeutul ocupaţional, și alte 
tipuri de ocupaţii, medic pentru expertiza capacităţii de muncă 
(de la 2229), profesor de cultură fizică medicală (de la 222904) 
și kinetoterapeut (de la 222905), fapt care ar permite gruparea 
într-un pachet compact a unor ocupaţii esenţiale pentru procesul 
de recuperare.

În același timp, propunem înlocuirea denumirii ocupaţiei 
„profesori specializaţi pentru recuperarea și educarea handica-
paţilor (2340) cu „profesori specializaţi în recuperarea și edu-
carea persoanelor cu handicap”, care corespunde sintagmei 
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actuale, utilizată pentru denumirea acestei categorii de persoane 
în documentele interne și internaţionale.

Sugerăm eliminarea totală din COR a vechii denumiri 
ocupaţionale de defectolog (23401), pentru că aceasta nu se mai 
folosește în prezent nici în terminologia din domeniul educaţiei 
speciale, nici în legislaţia din România sau din spaţiul Uniunii 
Europene, deoarece contrazice filosofia socială a drepturilor 
omului și abordarea pozitivă nediscriminatorie a persoanei cu 
handicap.

În schimb, pot fi menţinute în continuare, din vechiul COR, 
trei ocupaţii neperimate, care sunt practicate în prezent în 
modalităţi apropiate celor anterioare:

– Logoped (cod 234006 – în vechiul COR 234001);
– Audiolog (234007 – în vechiul COR 234003) și
– Interpret în limbaj mimico-gestual cu studii superioare (cod 

234008 – în vechiul COR 234004).
Procesul de revizuire a COR este deosebit de complex 

și necesită definirea fiecărei ocupaţii sub formă de seturi de 
competenţe specifice, aflate în concordanţă cu standardele 
ocupaţionale internaţionale.

Prezentăm mai jos modelul propus de noi pentru introducerea 
în COR a ocupaţiei de ergoterapeut (cu studii superioare), pe 
care o considerăm deosebit de importantă pentru optimizarea 
procesului recuperativ-terapeutic pentru persoanele cu handicap.

PREMISE TEORETICE 

Ergoterapia poate fi definită din două perspective (Alex. 
Popescu apud Popovici, D.V., și Matei, R.S., 2005, pp. 58-59).

„În sens larg, ergoterapia este sinonimă cu terapia prin muncă, 
ca metodă distinctă în cadrul Terapiei ocupaţionale și cuprinde 
formarea și educarea gesturilor de bază ale mâinii, dezvoltarea 
capacităţilor de bază ale mișcării, precizie, forţă, coordonare, 
viteză de execuţie și organizarea activităţilor de dezvoltare a 
abilităţilor manuale generale.

Educaţia terapeutică a abilităţilor motorii este inclusă direct în 
procesul de recuperare, în cel de abilitare manuală, îndeletniciri 
practice și lucrări practice, prevăzute în planul de învăţământ al 
școlilor speciale și incluzive.

În sens restrâns, ergoterapia reprezintă un procedeu de 
recuperare care se desfășoară în cadrul atelierelor sau instituţiilor 
productive specializate, din cadrul spitalelor, instituţiilor de 
asistenţă socială, școlilor profesionale speciale, școlilor speciale și 
căminelor de bătrâni.

În această accepţiune, ergoterapia este concepută ca o educaţie 
funcţională, care urmărește învăţarea unor activităţi de muncă, 
punând accentul pe formarea abilităţilor manuale, incluzând 
în sfera sa de acţiune toate cazurile, începând cu insuficienţa 
motrice și gestuală și terminând cu nedezvoltarea motorie 
generală, caracteristică pentru o mare parte dintre handicapurile 
severe sau asociate.”

Competenţele generale ale ergoterapeutului subliniate în 
literatura de specialitate sunt numeroase și complexe, având un 
caracter interdisciplinar (Popovici, D.V. și Matei, R., 2005, p. 71).

Ergoterapeutul trebuie să posede cunoștinţe temeinice din 
domeniile:

– psihologie, pedagogie și psihopedagogie specială;
– medical;
– kinetoterapie și recuperarea tulburărilor de motricitate.
El trebuie să aibă abilităţi, deprinderi și aptitudini practice 

solicitate de activităţile de artizanat, de utilizare a artelor vizuale 
și să cunoască normele de protecţia muncii.

Ergoterapeutul trebuie să posede calităţi de empatie, pentru 
a putea înţelege personalitatea fiecărui subiect și lumea lui 
interioară, pentru a putea stabili relaţia optimă cu fiecare 
beneficiar în parte sau cu grupul terapeutic de muncă, și calităţi de 
sugestie pentru a organiza, a dirija și a îndruma comportamentul 
subiectului. Trebuie să posede gândire și aptitudini tehnice 
pentru a putea face faţă, cu succes, solicitărilor procesului 
terapeutic, care presupune manipularea de unelte, dispozitive și 
echipamente adaptate.

Trebuie să știe să dozeze durata activităţilor de lucru, în 
funcţie de rezistenţa subiectului la efort, motivaţie, vârstă, tipul 
și profunzimea deficienţei. În acest sens, este util să fie capabil 
să respecte alternanţa perioadelor de lucru cu cele de repaus, în 
funcţie de criteriile de mai sus, și să supravegheze permanent, cu 
atenţie distributivă și concentrată, activitatea tuturor subiecţilor 
incluși în programul terapeutic.

În concluzie, ergoterapeutul contribuie în final, prin întreaga 
activitate desfășurată, la recuperarea persoanelor cu handicap, 
pe multiple planuri, psihic, social și profesional, asigurându-le 
în acest mod o adaptare și integrare mai facilă în comunitate și 
societate.

Introducerea în noul COR a ocupaţiei Ergoterapeut (studii 
superioare), grupa majoră 2, se va face concomitent cu menţinerea, 
la grupa majoră 3, a ocupaţiei 322901 instructor ergoterapie (la 
grupa 3229 Tehnicieni din medicina modernă, neclasificaţi în 
grupele de bază anterioare sau la grupa 3226 în locul lui 322604), 
precum și cu eliminarea din COR de la 3226 Fizioterapeuţi și 
asimilaţi a Ocupaţiei componente: 322604 ergoterapeut. 

Motivele modificării propuse sunt următoarele:
a. competenţele ocupaţiilor instructor ergoterapie și ergotera-

peut (studii medii) sunt aceleași;
b. în majoritatea ţărilor din UE, ergoterapeutul este absolvent 

de studii superioare;
c. ocupaţiile din aceeași categorie – Terapeutul ocupaţional și 

Artterapeutul – sunt ocupaţii care solicită studii superioare.

DECLARAŢIA INTRODUCTIVĂ

Ergoterapeutul este profesionistul care utilizează activităţile 
de muncă pentru a realiza recuperarea/reabilitarea persoanelor cu 
handicap (care au afectări/incapacităţi privind psihomotricitatea, 
satisfacerea nevoilor corporale, locomoţia, utilizarea corpului în 
anumite sarcini și activităţi, precum și a persoanelor cu tulburări 
psihice), ajutându-i să ajungă la niveluri funcţionale, fizice, 
senzoriale, intelectuale, psihiatrice și/sau sociale optime și să le 
păstreze în condiţiile integrării profesionale sau a activităţilor 
la domiciliu. Activitatea desfășurată de ergoterapeut reduce/
elimină inconveniente de natură socială, dezavantajele persoanei 
cu handicap privind independenţa fizică, autonomia persoanei, 
mobilitatea, orientarea, independenţa economică, integrarea 
socială.

Recuperarea capacităţii de muncă a persoanelor cu hadicap 
– ca ansamblu de măsuri destinate îngrijirii și orientării spre o 
viaţă utilă și activă pentru ei înșiși și pentru societate, se bazează 
pe caracterul terapeutic al muncii; omul este Homo faber care are 
nevoia fundamentală de activitate, de o ocupaţie zilnică pentru 
menţinerea entităţii sale fizice și mentale și pentru supravieţuire; 
munca este organizatorul natural al comportamentului, iar 
renunţarea la activitatea obișnuită/de muncă reprezintă un 
simptom de avertisment privind posibilitatea apariţiei unei boli 
sau certitudinea instaurării ei. 

De ergoterapie beneficiază persoanele de orice vârstă care 
au nevoie de sprijin pentru recuperarea totală sau parţială a 
capacităţii de muncă, pentru învăţarea unor activităţi de 
muncă, pentru formarea abilităţilor manuale și reabilitarea 
funcţiilor corpului, în pofida existenţei unor deficienţe/
afectări. Este vorba de persoane  cu: afectări ale funcţiilor și 
controlului funcţiilor mișcării involuntare sau voluntare, ale 
mișcării întregului corp, ale tonusului muscular, ale funcţiilor 
articulaţiilor și oaselor, ale mușchilor și ale altor funcţii 
neuromusculoscheletale; tulburarea deprinderilor motorii fine 
și grosiere; tulburări de coordonare; tulburări de percepţie; 
tulburările deprinderilor senzorio-motorii și ale senzitivităţii; 
sindromul deficitului de atenţie; tulburări psihice; afectări în 
planul abilităţilor mentale și sociale; cu insuficienţa sau absenţa 
unor capacităţi adaptative esenţiale; afectări/deficienţe datorate 
unor accidente ș.a. 
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NIVELUL CUNOȘTINŢELOR

Studii superioare, specializarea Psihopedagogie Specială sau 
Terapie Ocupaţională; competenţe privind: evaluarea persoanei cu 
handicap, a potenţialului său biopsihic și a capacităţii de muncă; 
alegerea celor mai potrivite activităţi; dirijarea procesului de 
ergoterapie, dar și de recuperare/reabilitare, socializare, educaţie și 
de comunicare cu persoana cu handicap. Cunoașterea strategiilor 
incluziunii sociale și profesionale și a modelelor competenţiale 
bazate pe valorizarea persoanei cu handicap, pe identificarea 
și stimularea a ceea ce poate să facă, a întregului său potenţial 
biopsihic sunt esenţiale pentru eficienţa activităţii.

Trainingul la locul de muncă are drept obiective valorificarea 
experienţei altor membri ai echipei pluridisciplinare privind 
relaţia cu persoana cu handicap, a bunelor practici vizând 
stimularea activităţii și participării persoanei cu handicap, 
dar și pentru a-și realiza la nivel optim sarcinile implicate în 
cadrul perioadei normale de acomodare se realizează pe baza 
recomandărilor și programei oferite de echipa multidisciplinară. 

SPECIALIZAREA CUNOȘTINŢELOR
DOMENIUL DE CUNOȘTINŢE

Scopurile ergoterapiei 
– Obiectivarea și recuperarea/reabilitarea capacităţii funcţio-

nale a individului, reeducarea mai bună a funcţiilor corpului, 
prin implicarea în muncă a persoanei cu handicap, cu afectarea 
funcţiilor corpului și mișcării sau cu tulburări psihice.

– Asigurarea autonomiei personale a fiecărui beneficiar, 
dezvoltarea capacităţilor sale adaptative esenţiale; dobândirea/
refacerea capacităţii de a acţiona în viaţa de zi cu zi, împreună 
cu ceilalţi;

– Prevenirea/înlăturarea stării de dependenţă a subiectului, 
precum și a unor dificultăţi majore de relaţionare și acţiune; 
prevenirea proceselor degenerative la bătrâni;

– Integrarea/reinserţia subiectului în viaţa socială, economică 
și profesională;

– Stimularea încrederii în sine a beneficiarilor și dezvoltarea 
firească a personalităţii lor.

Competenţele ergoterapeutului (modelul ACPART de analiză 
și descriere a cadrului naţional al Calificărilor profesionale 
universitare)

– Cunoașterea, înţelegerea și utilizarea limbajului specific;
– Explicarea și interpretarea informaţiilor obţinute prin 

evaluare;
– Aplicarea cunoștinţelor în efectuarea ergoterapiei, transfer și 

rezolvare de probleme;
– Reflecţie critică și constructivă în aprecierea și dirijarea 

proceselor;
– Conduită creativ-inovativă în adecvarea programelor la 

particularităţile beneficiarilor și în management;
– Competenţe privind autonomia și responsabilitatea;
– Competenţe privind interacţiunea socială;
– Competenţe de dezvoltare personală și profesională.

Funcţiile mișcării și mobilităţii, inclusiv funcţiile articulaţiilor, 
oaselor, reflexelor și mușchilor (conform Clasificării Internaţionale 
a Funcţionării, Handicapului și Sănătăţii, Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii – Geneva 2001). Aspecte ale recuperării medicale și 
profesionale în cazul afectării fiecărei funcţii a mișcării și mobilităţii

Funcţiile articulaţiilor și oaselor:
– Funcţiile mobilităţii articulaţiilor; afectări în caz de 

hipermobilitate a articulaţiilor, articulaţii imobile, umăr imobil, 
artrite;

– Funcţiile stabilităţii articulaţiilor; 
– Funcţiile de menţinere a integrităţii structurale a articula-

ţiilor; afectări ca în cazul articulaţiei instabile a umărului, dis-
locarea unei articulaţii, dislocarea articulaţiei umărului și șol-
dului;

– Funcţiile mobilităţii oaselor;

– Funcţii ale diversităţii și ușurinţei de mișcare a omoplatului, 
pelvisului, oaselor carpiene și tarsiene;

– Funcţiile de putere a mușchilor;
– Funcţii legate de forţa generată prin contracţia unui mușchi 

sau a unei grupe de mușchi; afectări ca slăbirea mușchilor mici ai 
mâinilor sau picioarelor, pareza musculară, paralizia musculară, 
monoplegie, hemiplegie, paraplegie, cvadriplegie și mutism 
achinetic;

– Funcţiile tonusului muscular;  
– Funcţii legate de tensiunea prezentă în mușchi în stare de 

repaus și de rezistenţă opusă la încercarea de a mișca mușchii 
în mod pasiv; afectări ca hipotonia, hipertonia și spasticitatea 
mușchilor;

– Funcţii de anduranţă musculară;
– Funcţii legate de menţinerea contracţiei musculare pentru 

o perioadă de timp dată; afectări ca în caz de miastenia gravis;

Funcţiile mișcării: 
– Funcţiile reflexelor motorii – Funcţii ale contracţiei 

involuntare a mușchilor induse automat de stimuli specifici; 
funcţiile reflexelor mișcării de întindere, reflexele locale automate 
ale articulaţiilor generate de stimuli nocivi și de alţi stimuli 
exteroceptivi; reflexul de retragere, reflexul bicepsului, reflexul 
radiusului, reflexul cvadricepsului, reflexul rotulei, reflexul 
rotulian, reflexul gleznei;

– Funcţiile reacţiilor de mișcare involuntară – Funcţii ale 
contracţiilor involuntare ale masei musculare sau ale întregului 
organism induse de poziţia corpului, echilibru și stimuli 
periculoși;

– Controlul funcţiilor mișcărilor voluntare; Funcţii asociate 
cu controlul asupra mișcărilor voluntare și coordonarea acestora:

– Funcţii de control ale mișcărilor voluntare simple și miș-
cărilor voluntare complexe, coordonarea mișcărilor voluntare, 
funcţiile de sprijin ale braţului sau piciorului, coordonarea 
ochi-picior, coordonarea stânga-dreapta, coordo narea mișcărilor 
indicate vizual, ca de exemplu coordonarea mână-ochi și 
picior-ochi; afectări: executarea mișcărilor în ordine într-o 
combinaţie. Probleme de control și coordonare, de exemplu, 
disdiadocochinezia. Funcţii asociate cu controlul asupra mișcă-
rilor voluntare și coordonării acestora, prin trecerea greutăţii fie 
pe braţe (coate sau palme), fie pe picioare (genunchi sau laba 
piciorului);

– Funcţii ale contracţiilor involuntare neintenţionate, fără 
scop sau cu scop parţial, ale mușchilor sau grupelor de mușchi. 

Includ: contracţii involuntare ale mușchilor; afectări ca 
tremorul, ticurile, manierismele, stereotipiile, repetarea mișcării, 
coree, atetoza, ticuri verbale, mișcări distonice și dischinezia.

– Funcţiile tipurilor de mers asociate cu mersul, alergarea sau 
alte mișcări ale întregului corp; tipurile de mers și tipurile de 
alergare; afectări ca mersul spastic, mersul hemiplegic, mersul 
paraplegic, mersul asimetric, șchiopătatul și tipul de mers ţeapăn.

– Senzaţii asociate cu mușchii sau grupele de mușchi ale 
organismului și mișcările acestora; senzaţii de rigidizare și 
încordare a mușchilor, spasm sau constricţie musculară și senzaţia 
de greutate a mușchilor.

4. Fundamentele psihopedagogice ale ergoterapiei, ale formării și 
educării gesturilor de bază ale mâinii, ale dezvoltării capacităţilor 
normale de bază ale mișcării (impuls, precizie, forţă, coordonare, 
viteză de execuţie), ale echilibrului static și dinamic, ale orga ni-
zării activităţilor de formare a abilităţilor motorii generale.

5. Evaluarea complexă a beneficiarului
– Evaluarea medicală;
– Evaluarea psihologică. Factori care limitează activitatea și 

participarea persoanei cu handicap. Factori personali (motivaţie 
pentru muncă, pentru desfășurarea unor activităţi utile, interese, 
nivelul cunoștinţelor și al unor deprinderi, prezenţa sau absenţa 
unor tulburări psihice ș.a.).

– Evaluarea socială, bariere și facilitatori pentru integrarea 
socială și profesională existenţi în mediul familial, în comunitatea 
locală, în mediul social. Evaluarea mediului din perspectiva 
accesibilizării și a factorilor atitudinali.
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– Evaluarea educaţională, inclusiv evaluarea performanţei 
ocupaţionale în sfera activităţilor cotidiene (autoîngrijire, 
autogospodărire, activităţi utile în mediul familial/cotidian), a 
nivelului priceperilor și deprinderilor.

6. Identificarea activităţilor de muncă ce pot asigura realizarea 
obiectivelor terapeutice centrate pe beneficiar, corelată cu 
evaluarea din perspectivă ergoterapeutică a beneficiarului; 
evaluarea funcţiilor cognitive și perceptuale care intervin 
în performarea activităţii ocupaţionale/de muncă propuse; 
evaluarea funcţiilor mișcării și mobilităţii, a tuturor abilităţilor 
psihosociale care interferează cu performanţa ocupaţională.

– Criterii pentru alegerea activităţii cu cel mai marea potenţial 
terapeutic, de asigurare a recuperării/reabilitării și integrării 
profesionale a unui anumit beneficiar; 

– Activităţi de motivare a beneficiarului pentru a desfășura 
activitatea stabilită.

• Obiectivele activităţii ergoterapeutice; Taxonomiile 
domeniului psihomotor și rolul lor în stabilirea 
obiectivelor operaţionale centrate pe beneficiar.

• Problematica recuperării totale sau parţiale a capacităţii 
de muncă a persoanei cu tulburări psihice.

• Definirea planului de intervenţie ergoterapeutică 
personalizat și prezentarea condiţiilor pentru elabo-
ra rea acestuia. Conţinutul planului de intervenţie 
ergoterapeutică personalizat. 

• Corelarea lor cu alte activităţi recomandate beneficiarului 
de către echipa pluridisciplinară.

• Conţinutul ergoterapiei. Tipuri de activităţi. Specificul 
deprinderilor și obișnuinţelor de muncă. Etapele formării 
deprinderii. Dirijarea formării deprinderilor. Exigenţe 
terapeutice. 

• Metode și procedee în ergoterapie. Practicarea unui 
program ergoterapeutic centrat pe beneficiar, având 
în vedere evaluarea capacităţilor, predispoziţiilor și 
abilităţilor beneficiarilor, selectarea celei mai potrivite 
activităţi, motivarea persoanei cu handicap, adecvarea 
condiţiilor, metodelor și mijloacelor ș.a.

• Specificul mediului ergoterapeutic. Aspecte psihologice; 
un mediu propice pentru învăţarea deprinderilor, 
modele și informaţii prezentate intuitiv; stimulare prin 
recunoașterea/recompensarea progreselor; explicaţii 
la nivelul de înţelegere al fiecărei persoane, abordare 
empatică, manifestarea înţelegerii dificultăţilor întâm-
pinate de beneficiar. Tipuri de mijloace de sprijin.

• Corelarea intervenţiei ergoterapeutice cu amplificarea 
procesului de maturizare a funcţiilor și proceselor 
psihice ale subiectului. Aspecte specifice ale intervenţiei 
ergoterapeutului (în cazul tulburărilor psihice, la per-
soana cu polihandicap, pentru înlăturarea tulburărilor 
pasagere ș.a.).

• Rolul ergoterapeutului în integrarea profesională și socială 
a persoanei cu handicap, în găsirea unui loc de muncă pe 
piaţa liberă a muncii sau în iniţierea propriei afaceri, în 
asigurarea calităţii vieţii acesteia prin autogospodărirea în 
propria locuinţă/proprietate.

 MATERIALE NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR 

– unelte, instrumente de lucru adaptate, dispozitive și mijloace 
profesionale; 

– materii prime;
– dispozitive auxiliare menajere (pentru spălat, călcat, gătit, 

cusut etc.);
– mijloace de deplasare (cârje, fotolii, bastoane, automobile, 

dispozitive de acces);
– fișe de evaluare complexă a persoanei cu handicap;
– programe de intervenţie personalizate;
– fișe de observaţie;

– materiale metodice, scheme, casete audio etc.;
– fișe de examinare, de evaluare.

SARCINI PRIMARE

Atribuţii și responsabilităţi
– Evaluarea complexă a persoanei cu handicap, a tipului de 

afectare și a gradului de handicap, a dezavantajelor pe care le 
are în ceea ce privește desfășurarea unei activităţi de muncă și 
integrarea sa socială și profesională, dezavantaje datorate atât 
deficienţei, factorilor personali (interese, motivaţie existenţa/
gradul de formare a unor deprinderi), cât și factorilor de mediu 
fizic, social și atitudinal;

– Selecţia activităţilor practice, de muncă, desfășurate de 
persoana cu handicap, în cadrul ergoterapiei, având în vedere 
rezultatele evaluării complexe, dar și criterii precum: adecvarea 
activităţilor la tipul de deficienţă și la persoană (și nu numai 
categoriei de deficienţă generală); potenţialul lor terapeutic; în 
măsura în care prezintă interes pentru persoana cu handicap, 
sunt adecvate posibilităţilor sale reale și pot fi efectuate efectiv 
și independent de aceasta, cu sprijinul și sub îndrumarea 
ergoterapeutului; formarea sentimentului de utilitate socială, 
prin obţinerea de produse valorificabile; prevenirea instalării 
sentimentului de inutilitate socială sau de excludere din procesul 
muncii; contribuţia la formarea contactelor sociale între 
participanţii cu același diagnostic, cei cu diagnostice diferite 
și membrii obișnuiţi ai comunităţii, în cadrul activităţilor 
prestate; măsura în care condiţionează calitatea și randamentul 
în activitate;

– Stabilirea obiectivelor operaţionale centrate pe beneficiar și 
elaborarea planului de intervenţie ergoterapeutică personalizat;

– Consultarea echipei de reabilitare în vederea selectării 
programelor de activitate și coordonării terapiei ocupaţionale cu 
alte activităţi terapeutice;

– Planificarea activităţilor;
– Organizarea mediului terapeutic;
– Procurarea miijoacelor/instrumentelor/echipamentelor de 

muncă și a celor de sprijinire a beneficiarului cu handicap. 
Realizarea unor adaptări sau procurarea și punerea la dispoziţia 
subiectului a unor dispozitive tehnice auxiliare;

– Instruirea persoanei cu handicap în ceea ce privește 
obiectivele activităţii utilizarea uneltelor/echipamentului și 
comportamentul la locul de muncă, în timpul activităţilor 
terapeutice;

– Instruirea anturajului subiectului (alţi beneficiari, instruc-
tori, personal auxiliar);

– Instruire privind protecţia muncii;
– Dirijarea procesului de ergoterapie și a muncii productive 

sau a activităţilor utile privind recuperarea în planul capacităţilor 
adaptative esenţiale;

– Evaluarea formativă a beneficiarilor – demersuri care 
aduc date despre progresele subiectului și concură la adecvarea 
intervenţiei ergoterapeutice ulterioare;

– Evaluarea sumativă – se raportează la evaluarea efectelor 
ergoterapiei, la eficacitatea acesteia;

– Reevaluarea planului de intervenţie ergoterapeutică;
– Activităţi de management vizând resursele financiare și fizice, 

evaluarea eficienţei fiecărui loc de muncă și perfecţionarea întregii 
activităţi de integrare socială și profesională a beneficiarilor, de 
dobândire a autonomiei personale și independenţei economice 
a acestora;

– Consilierea familiei și a personalului de îngrijire din 
instituţie sau a asistentului personal profesionist al persoanei cu 
handicap grav. 

 În încheiere, mulţumim grupului de specialiști, care ne-au 
sprijinit cu propuneri și sugestii, în vederea realizării acestui 
material de sinteză, prof. univ. dr. Emil Verza, prof. univ. dr. 
Gheorghe Radu și conf. univ. dr. Florin Verza de la Universitatea 
din București, directorului Cătălin Bucinschi și asistentului de 
cercetare Silviu Ghioc, de la Institutul Naţional pentru Prevenirea 
și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, 
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și inspectorului pentru învăţământ special, prof. gr. I Adrian 
Cozma, de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
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Cercetarea de faţă abordează domeniul teoriei și metodologiei 
curriculumului în educaţia specială din perspectiva învăţării 
integrate, dincolo de discipline.

Cercetarea are drept scop prezentarea unor forme de sprijin 
pentru copilul cu deficienţă mintală de tipul programe de 
intervenţie personalizate și modalităţi de adaptare/flexibilizare 
a curriculumului, de adaptare a metodelor, de creare de noi 
mijloace, de schimbare a sistemului de evaluare în raport cu 
cerinţele educative speciale ale copiilor integraţi sau nu în 
învăţământul de masă.

Integrarea școlară a elevilor cu handicap în școlile obișnuite, 
precum și activităţile recuperativ-compensatorii s-au dovedit, 
de cele mai multe ori, insuficiente în lipsa unui curriculum 
funcţional, integrat și adaptat care să orienteze elevul cu 
deficienţe spre învăţarea/consolidarea unor cunoștinţe, priceperi, 
deprinderi, adică, mai pe scurt, spre competenţe-cheie de viaţă 
care să-l pregătească pentru viaţa de adult în societate. În cadrul 
acestui model de curriculum adaptat, funcţional și integrat după 
principiul interdisciplinarităţii, este inclusă, pe lângă formarea de 
deprinderi și competenţe instrumentale utile în viaţa cotidiană, 
și formarea unor competenţe care nu pot fi formate în întregime 
prin intermediul disciplinelor școlare clasice (formale), ci într-un 
mediu instructiv bazat pe comunitate (ex.: colaborarea/lucrul în 
echipă, cititul poate fi consolidat prin activităţi de rutină cum ar 
fi cititul unei reţete culinare sau a unor programe TV etc.).

Perioada de vârstă vizată în cadrul acestei cercetări este perioada 
școlară mică, cunoscându-se faptul că reabilitarea, recuperarea și 
integrarea în școală și în comunitate au eficienţă mai mare la 
vârstele mici, pentru că diferenţele dintre copiii normali și cei cu 
deficienţe la vârstele mici sunt mai puţin sesizabile.

Pornind de la toate aceste idei, prin elaborarea unui program 
de adaptare curriculară bazat în principal pe principiul inter-
disciplinarităţii și pe elaborarea unui program de intervenţie 
personalizat care să cuprindă tehnici diverse de terapie: cognitivă, 
comportamentală, psihomotrice, psihoterapie sugestivă și de 
relaxare, am presupus că elevii cu deficienţă mintală, de vârstă 
școlară mică, își pot însuși mai bine deprinderi și capacităţi care 
să le permită o bună adaptarea și integrarea școlară și socială.

Pornind de la argumentele prezentate anterior, am elaborat 
următoarele obiective și ipoteze de cercetare:

Obiectivele cercetării
– Identificarea și definirea componentelor psihologice ale 

tratării diferenţiate a școlarilor cu handicap în vederea integrării 
sociale;

– Validarea unor modalităţi eficiente și alternative de adaptare 
a curriculumului și a procesului de predare-învăţare-evaluare la 

diversitatea individuală pentru școlarii din clasele I-IV;
– Evidenţierea impactului diferenţiat al curriculumului 

flexibil asupra diferitelor categorii de elevi.
Ipotezele cercetării
– Se prezumă că, dacă elevii cu deficienţă mintală (moderată, 

ușoară, intelect de limită sau pseudodeficienţă mintală) din școala 
specială, cât și cei integraţi în învăţământul de masă ar beneficia 
de un curriculum flexibil, adaptat diversităţii individuale, atunci 
rezultatele lor școlare le vor depăși cu mult pe cele ale elevilor 
care nu au beneficiat de o asemenea intervenţie, indiferent de 
strategiile pedagogice (școlare) aplicate;

– Se prezumă că utilizarea unor modalităţi de adaptare a 
procesului de predare-învăţare-evaluare la diversitatea individuală 
(jocuri adaptate, utilizarea computerului; programe specifice 
de dezvoltare și altele) facilitează dezvoltarea capacităţilor inte-
lectuale (latura formativă a învăţării) la copiii cu handicap 
mintal, dar într-un ritm de intensitate diferit.

 Ipotezele de lucru
– Se prezumă că utilizarea unui curriculum flexibil, adaptat 

diversităţii individuale, are o influenţă diferenţiată pe arii de 
dezvoltare, iar unele module de program adaptat au influenţe 
diferite asupra competenţelor școlare și asupra anumitor com-
petenţe sociale;

– Se prezumă că utilizarea unui program de intervenţie perso-
nalizat și a unui program de adaptare curriculară la diversitatea 
individuală ar putea influenţa diferite aspecte de personalitate ale 
elevilor din școala specială.

Cercetarea de faţă s-a efectuat pe subiecţi cu deficienţă 
mintală din cadrul Școlilor Speciale Nr. 5 și 3 din București. 
Pentru atingerea obiectivelor și confirmarea ipotezei prestabilite, 
am selectat, după criteriile expuse mai jos, elevi de vârstă școlară 
mică (8-12/13 ani), pentru că în această perioadă se dezvoltă 
capacitatea de învăţare, gândirea, limbajul, afectivitatea, relaţiile 
interpersonale și cele sociale, și tot acum se câștigă autonomia, se 
dezvoltă încrederea în sine și se formează personalitatea.

Subiecţii selectaţi, în număr de 81, au fost împărţiţi în două 
eșantioane, unul experimental și altul de control. Loturile sunt 
omogene din punctul de vedere al vârstei cronologice, al gradului 
de integrare școlară, dar eterogene din punctul de vedere al 
vârstei mintale, sexului, al posibilităţilor de integrare școlară și al 
capacităţii de efort intelectual. Nu am putut realiza o repartiţie 
uniformă pe sexe, fiind bine cunoscut faptul că incidenţa 
deficienţei mintale este mai mare la băieţi decât la fete. 

Eșantionul experimental a fost supus unui program de adaptare 
curriculară și curriculum diferenţiat care a vizat ameliorarea 
proceselor și funcţiilor psihice deficitare, câștigarea autonomiei 

CĂTRE O CULTURĂ INCLUZIVĂ A ȘCOLII: ADAPTAREA 
CURRICULUMULUI INTEGRAT LA DIVERSITATEA INDIVIDUALĂ

Drd. Ruxandra Foloștină, Facultatea de Psihologie și Știinţele Educaţiei
Universitatea din București

ABSTRACT

According to the title, the research broaches the way in which the curriculum, in special and inclusive education, is adapted and integrated so that to 
help the student to learn optimally, according to the capacities and style of learning of each student.

The main goal of this research is to find ways to support students with learning disabilities using the Individualized Education Program, different ways 
of adapting the curriculum, teaching methods and performance assessment according to their special educational needs, in special schools and mainstream 
schools.

The school integration of children with learning disabilities, as well as the recovering and the compensatory activities have proven, many times, to be 
ineffective due to a lack of a functional, integrated and adapted curriculum that can help the student to learn new skills, abilities and life competencies 
that will help him in his life as an adult.

Dealing with all these ideas, I have assumed that using a program of curriculum adaptation based on an interdisciplinary approach and an 
Individualized Education Program including different types of therapy: cognitive, behaviorist, the students with learning disabilities, in elementary school, 
will acquire much many skills and life competencies needed for a good social and school adaptation and integration.
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personale, a achiziţiilor din sfera psihomotricităţii, a educării 
lingvistice și a funcţiei de simbolizare.

Eșantionul de control a fost testat în cele două etape (la 
începutul anului școlar și spre sfârșitul lui), dar nu a fost supus 
programului de adaptare curriculară și niciunui curriculum 
diferenţiat, apărând în acest sens o serie de diferenţe între 
subiecţii din cele două eșantioane supuse investigaţiei. 

Statistic, situaţia referitoare la sex, coeficient de inteligenţă, 
pe care le-am obţinut analizând documentele școlare, se prezintă 
după cum se poate vedea mai jos.

Eșantionul experimental cuprinde 44 de copii școlari mici 
cu deficienţă de intelect, dintre care 28 au deficienţă mintală 
ușoară, 13 au intelect de limită, 1 – pseudodeficienţă mintală, 
1 – inteligenţă de nivel mediu, 1 – deficienţă mintală medie.

Eșantionul de control cuprinde 37 de copii școlari mici cu 
deficienţe de intelect din școala specială, dintre care 4 prezintă 
deficienţă mintală medie, 26 prezintă deficienţă mintală ușoară 
și 7 prezintă intelect de limită.

Tabelul nr. 1 Distribuţia pe sex a subiecţilor

Băieţi Fete Total nr. subiecţi

Eșantionul experimental 27 17 44

Eșantionul de control 26 11 37

 
Pentru atingerea obiectivelor și confirmarea ipotezei presta-

bilite, am utilizat următoarele probe psihologice, psihosociale și 
pedagogice:

A. Metode utilizate în etapa de colectare a 
datelor:

– Metoda analizei documentelor școlare;
– Metode psihometrice: Matricele Progresive Raven Color;
– Metode de examinare psihosocială: Scala de maturitate 

socială Gunzburg; Scala de înregistrare a Personalităţii (PAC).

B. Metode utilizate în etapa de intervenţie:

– Programul de adaptare curriculară;
– Programul de intervenţie personalizat (P.I.P).

C. Metode utilizate în etape e evaluare:

– Teste de cunoștinţe pentru evaluarea finală a achiziţiilor 
școlare ale elevilor cu cerinţe educative speciale din școala 
specială, în urma aplicării programului de adaptare curriculară.

Pentru că majoritatea probelor utilizate în cadrul acestei 
cercetări sunt bine cunoscute de specialiștii din domeniu, nu voi 
mai insista asupra lor, ci numai asupra programului de adaptare 
curriculară propus în cercetarea de faţă.Integrarea școlară a 
elevilor cu handicap se realizează cel mai frecvent prin adaptare 
curriculară și/sau prin realizarea unui program de intervenţie 
educaţional individualizat.

Curriculum desemnează ansamblul coerent de conţinuturi, 
metode de învăţare și metode de evaluare a performanţelor școlare, 
organizat în vederea atingerii unor obiective determinate (G. 
Văideanu, 1986 în Creţu, C., 1998).

După D.V. Popovici (2007, p. 106), în cazul elevilor cu 
handicap principalele modalităţi care pot fi folosite în cadrul 
procesului de adaptare curriculară sunt:

1. selectarea unor părţi din curriculumul general destinat 
elevilor normali, care pot fi parcurse de elevii cu handicap 
și renunţarea la părţile mai complexe;

2. simplificarea tuturor părţilor din curriculum, pentru 

a putea fi accesibile, înţelese și învăţate de elevii cu 
handicap;

3. completarea curriculumului general cu elemente 
noi, suplimentare, constând în activităţi individuale, 
compensator-terapeutice și recuperatorii cu scopul 
restabilirii participării lor eficiente la procesul de 
învăţământ destinat normalilor.

Una dintre schemele viabile, utilizate în cadrul unei cercetări 
privind integrarea elevilor cu CES din orașul Sibiu, este cea 
propusă de Daniel Mara. Această schemă este structurată pe 
mai multe dimensiuni, din care se vor selecta cele care necesită 
adaptare, în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale 
elevilor (Mara, 2004). 

CONŢINUTURI

Conţinuturile programului de adaptare curriculară propus au 
avut în vedere următoarele niveluri de integrare curriculară:

Monodisciplinaritatea/intradisciplinaritatea este nivelul centrat 
pe discipline de studiu independente, singulare, integrarea la 
acest nivel realizându-se prin două moduri:

– prin inserţie, adică prin introducerea în structura unei 
discipline a unui fragment de conţinut care să ajute la o mai 
bună înţelegere a temei supuse studiului;

– prin armonizarea unor fragmente de conţinut din cadrul 
unei discipline de studiu, care sunt aparent independente, în 
scopul unei mai bune înţelegeri a temelor. 

În cazul multidisciplinarităţii sau pluridisciplinarităţii tema 
de studiu aparţinând unei discipline independente este supusă 
analizei din perspectiva mai multor discipline.

După L. Ciolan (2008), interdisciplinaritatea presupune „o 
intersectare a diferitelor arii disciplinare”.

„Ideea de bază a interdisciplinarităţii constă în faptul că, 
pe de o parte, aparatul conceptual și metodologic al multor 
discipline este utilizat în interconexiune pentru a examina o 
temă, o problemă, dar mai ales pentru a dezvolta competenţe 
integrate/transversale/cheie/cross-curriculare. Pe de altă parte, 
la nivel interdisciplinar apar deja transferurile metodologice și 
conceptuale dintr-o disciplină în alta”(Ciolan, 2006, p. 126 ).

Exemplu: în cadrul modulului „Apa” se pot studia teme 
care tradiţional aparţin unor discipline distincte: compoziţia 
chimică – Chimie, circuitul apei în natură – Geografie, fizica 
vaselor comunicante – Fizică, microorganismele din apă și igiena 
personală – Biologie etc.

„Institutul de Cercetări Pedagogice din Paris – Franţa a 
sistematizat informţiile din mai multe discipline într-un curri-
culum interdisciplinar intitulat Limbaje (trecând de la limbajul 
imaginilor, la limbajul verbal, la alte limbaje specifice, sfârșind cu 
limbajul artei și al matematicii)” (Creţu, 2006, p. 217).

RESURSELE 

– procedurale – vizează modalităţi și procedee utilizate de 
cadrul didactic în procesul de predare-învăţare-evaluare.

– materiale – cuprind ansamblul instrumentelor, materialelor 
substitutive, funcţionale și acţionale (machete, mulaje, modele) 
al obiectelor naturale, originale (acvarii, ierbare etc., avându-se în 
vedere dificultăţile de abstractizare, generalizare și concretismul 
excesiv care caracterizează gândirea deficienţilor de intelect), 
mijloacelor simbolic-raţionale (planșe cu litere, cuvinte, tabele 
cu simboluri), al mijloacelor audio-vizulae (filme, suporturi 
audio/video) necesare în realizarea activităţii de predare-învăţare-
evaluare.

– temporale – alocarea de timp suplimentar activităţii de 
predare-învăţare prin prelungirea timpului acordat explicaţiei și 
exerciţiului în cazul copilului care întâmpină dificultăţi majore 
de învăţare, timp în care ceilalţi elevi vor rezolva individual sau 
în grup o sarcină mai complexă.
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FORME DE INSTRUIRE

Luând în consideraţie cerinţele educaţionale ale copiilor 
cu deficienţă de intelect incluși în acest studiu, am utilizat în 
practica instructiv-educativă metode activ-participative, de 
învăţare prin cooperare, datorită eficienţei lor atât în activitatea 
didactică, precum și în dezvoltarea unor aptitudini și deprinderi-
cheie, de autonomie personală, responsabilitate și participare 
socială, ascultare activă și luarea deciziilor.

Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare au impus 
următoarele forme de instruire:

– frontală – implicând toţi elevii clasei, indiferent de tipul și 
gradul deficienţei, diferenţierea realizându-se la nivelul gradului 
de dificultate al problemei și la nivelul timpului alocat pentru 
rezolvarea problemei;

– grupală – elevii sunt grupaţi fie la întâmplare, fie după 
anumite particularităţi (comunicare, competenţe sociale), 
profesorul monitorizând în permanenţă activitatea de învăţare 
a grupului;

– individuală – are în vedere adaptarea instruirii la diversitatea 
individuală, atât din punctul de vedere al conţinutului, cât și din 
cel al timpului și al resurselor; este tipul de instruire obligatoriu 
pentru elevul cu CES.

PROCESE PSIHICE IMPLICATE ÎN ÎNVĂŢARE

 Orice activitate de învăţare, inclusiv cea școlară, are la bază 
o serie de procese și funcţii psihice. Astfel, pentru cunoașterea 
elementară distingem îndeosebi rolul atenţiei și memoriei, 
pentru cunoașterea mai aprofundată se disting reprezentările, 
imaginaţia și gândirea, iar motorul activităţii psihice în învăţarea 
de tip școlar la elevii cu deficienţe îl reprezintă motivaţia și 
comunicarea elev-profesor.

Analizând specificul proceselor psihice la elevii cu deficienţă 
de intelect, remarcăm câteva particularităţi care au implicaţii 
majore în activitatea didactică desfășurată cu aceștia:

– La nivelul gândirii se operează cu judecăţi și raţionamente, 
noţiuni și concepte prin care se trece de la gândirea concretă, 
intuitivă (specifică clasei I) spre obiect (clasele a II-a, a III-a, a 
IV-a).

– În cazul memoriei, cea mecanică reprezintă o capacitate mai 
bine păstrată de deficientul mintal decât memoria logică, dar, 
pentru că intervine rapid uitarea, rămâne la fel de ineficientă; 
fidelitatea redusă a memoriei se datorează în special uitării 
accelerate și masive specifice deficientului mintal.

– Memoria este dominată de inerţie și vâscozitate, din care 
cauză elevul deficient de intelect nu poate realiza transferul, 
adică, nu poate utiliza cunoștinţele noi în situaţii problematice, 
pentru consolidarea memoriei elevului deficient de intelect 
este necesar să se diversifice condiţiile în care este perceput și 
memorat materialul.

– În procesul învăţării, la elevii normali, se formează calităţile 
atenţiei: volum, stabilitate, concentrare, distributivitate, flexi-
bilitate, dar în cazul debilului mintal atenţia se caracterizează 
prin: insuficienta concentrare și stabilitate (aproximativ15 
minute în clasele de debut, ajungând până la 40-50 de minute 
sau chiar mai mult în cazul adulţilor) sau prin fixarea rigidă pe 
anumite aspecte, distributivitate și mobilitate reduse, iar în ceea 
ce privește volumul atenţiei, dacă la elevii normali este de 5-7 
elemente asupra cărora se pot concentra optim, la debilul mintal 
acesta este mult mai redus, dar poate fi ușor mărit prin exerciţii 
și asigurarea unor condiţii favorabile.

– La nivelul limbajului, se dezvoltă toate formele de limbaj 
(oral și scris), vocabularul total (activ și pasiv), în cazul elevilor 
normali, cuprinde aproximativ 2.500 de cuvinte la intrarea în 
școală și se îmbogăţește în cei patru ani, ajungând la 4.000-4.500 
de cuvinte, dar nu același lucru se întâmplă și în cazul elevului 
cu deficienţă de intelect care prezintă întârzieri în dezvoltarea 
limbajului și deseori un caracter polimodal al tulburărilor de 
limbaj, obiectivul principal al terapiei limbajului constând în 
îmbogăţirea treptată a vocabularului și activizarea sa permanentă 

în strânsă corelaţie cu îmbogăţirea bagajului de reprezentări și 
noţiuni.

– În activitatea de învăţare, se face apel frecvent la imaginaţie, 
în special în cadrul unor discipline precum Geografia sau Istoria 
unde sunt descrise fenomene inaccesibile observaţiei nemijlocite, 
fiind necesară formarea unor algoritmi de utilizare a simbolurilor 
prin exerciţii ludice cu harta, călătorii imaginare pe hartă etc. 

– Apariţia motivaţiei pentru învăţătură este regizată de legea 
succeselor și a insucceselor, urmărindu-se ca, pentru eficientizarea 
activităţii școlare, să se apeleze la câteva strategii infailibile: să 
se utilizeze o ușoară supraestimare a capacităţilor școlarului pe 
baza fenomenului (numit de R.K. Merton în 1948 „predicţia 
care se autoîmplinește” sau „fenomenul Pygmalion” de către 
R.A. Rosenthal și L. Jacobson în 1968), el se va strădui să se 
ridice la nivelul expectanţelor pozitive impuse de pedagog; să se 
mânuiască cu abilitate pârghia recompensă-pedeapsă.

– Toate procesele psihice (percepţie, memorie, atenţie, 
gândire, afectivitate) se impregnează volitiv, implicarea voinţei 
sporind randamentul activităţii în general. În cazul școlarului 
mic cu handicap demararea unei activităţi are la bază o motivaţie 
extrinsecă, fiind adesea declanșată de forţa autorităţii adultului. 
În timpul activităţii de învăţare, elevul cu handicap se lasă ușor 
perturbat și sustras, ceea ce demonstrează caracterul încă fragil 
al voinţei. 

METODE PSIHOPEDAGOGICE DE ANTRENARE A FUNCŢIILOR 
COGNITIVE DEFICITARE

Metodele psihopedagogice utilizate au cuprins o serie de 
exerciţii și activităţi de terapie cognitivă (exerciţii de atenţie, 
memorie, de reprezentare mentală); psihomotricitate, ludoterapie, 
de formare a autonomiei personale și sociale, știindu-se faptul că 
în recuperarea copiilor cu handicap trebuie „să se pornească de la 
palierul fundamental – motricitatea, pentru a ajunge, progresiv, 
la palierele superioare – limbajul, gândirea, afectivitatea” (Mara, 
2004, p. 109).

METODE PSIHOPEDAGOGICE DE STIMULARE A FACTORILOR 
MOTIVAŢIONALI AI REUȘITEI ȘCOLARE

Reușita școlară depinde în mare parte de factorii motivaţionali. 
Alexandru Roșca, în lucrarea „Motivele acţiunilor umane”, 
spunea: „O inteligenţă superioară poate rămâne sterilă dacă 
persoana în chestiune este apatică, lipsită de perseverenţă, ambiţie 
și râvnă, sau poate deveni productivă dacă aceste mobiluri există”.

Motivaţia este mobilul tuturor fenomenelor psihice implicate 
în procesul de asimilare a cunoștinţelor. Așa se explică de ce în 
situaţii alternative în interpretare, elevul tinde să aleagă ceea ce îl 
interesează conform înclinaţiilor sale, evitând apariţia unei stări 
de anxietate.

Stima de sine, în strânsă legătură cu imaginea de sine, este 
reflexul aprecierilor făcute de cadrele didactice, părinţii, gradul 
de reușită a elevului, conturându-se, astfel, statutul școlar al 
fiecărui elev, concretizat în: elev bun, mediocru, slab.

Programul de adaptare curriculară propus are ca obiectiv 
crearea situaţiilor motivaţionale, legate de atitudinile elevilor 
faţă de învăţătură (cognitivă, afectivă, volitivă), concretizate în 
situaţii motivaţionale de competiţie, joc și control.

Principalele metode și procedee folosite în cadrul situaţiilor 
motivaţionale de competiţie, joc și control sunt cele de învăţare 
prin cooperare de tipul: brainstorming, interviul în trei etape etc.

METODE PSIHOPEDAGOGICE DE MANAGEMENT AL 
COMPORTAMENTULUI

Unii elevi manifestă un comportamnt care deranjează des-
fășurarea lecţiilor, fapt ce impune abordarea unor strategii 
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psihopedagogice prin care elevii să înveţe să se comporte 
acceptabil din punct de vedere social:

– utilizarea de recompense și pedepse, spre exemplu, recom-
pensarea elevului la sfârșitul activităţii prin acordarea unui timp 
personal în care el va desfășura orice activitate dorește; stimularea 
prin laude în faţa clasei și încurajarea comportamentelor 
pozitive;

– identificarea cauzelor acelui comportament și găsirea de 
soluţii adecvate, spre exemplu, elevii se pot comporta în acel 
mod pentru a evita să rezolve o sarcină care li se pare dificilă, 
le place să atragă atenţia celorlaţi copii sau a profesorilor, sunt 
neliniștiţi pentru că le este foame sau somn;

– identificarea semnalelor de avertizare lansate de elevi înainte 
de a începe să se comporte deranjant și adoptarea unei atitudini 
înţelegătoare, blânde, cerându-i, de exemplu, să facă o activitate 
care îi place și o poate face;

– responsabilizarea elevului cu un astfel de comportament prin 
acordarea de sarcini pe care să le rezolve și pe care să le înţeleagă, 
cum ar fi, de exemplu, distribuirea materialelor de lucru colegilor, 
ordinea în clasă, astfel încât tendinţa, „foamea” de mișcare din 
timpul orelor să fie direcţionată către un comportament adecvat 
și util.

MEDIUL

Se iau în consideraţie mediul:  – psihologic
    – fizic
Se consideră că un mediu psihologic, de învăţare atractiv și 

destins stimulează acumularea de cunoștinţe și adoptarea de 
conduite cooperante. 

Pe de altă parte, în educarea și recuperarea copiilor cu handicap 
trebuie să se ţină cont de timpul suplimentar de rezolvare a 
sarcinilor, de situaţiile în care trebuie lucrat individual, cât și de 
caracteristicile psihoindividuale ale elevilor.

EVALUAREA

Întrucât, pentru învăţământul special, nu există descriptori 
de performanţă, evaluarea s-a realizat în raport cu obiectivele 
formulate în programul de intervenţie personalizat (PIP), 
urmărindu-se: progresul individual, progresul de la o etapă la 
alta, nivelul de asimilare a cunoștinţelor, evaluarea realizându-se 
însă și prin teste de cunoștinţe având un timp de rezolvare mai 
mare și o verificare practică, astfel încât elevii să-și demonstreze 
competenţele.

C. METODE UTILIZATE ÎN ETAPA DE EVALUARE

Prin etapa de evaluare se verifică ipotezele de lucru. Evaluarea 
efectelor aplicării programului de adaptare curriculară are în 
vedere măsurarea achiziţiilor școlare ale elevilor, urmărindu-se: 
progresul, regresul sau stagnarea.

În cadrul acestui studiu s-au folosit metode tradiţionale 
de evaluare, cât și metode alternative de examinare de tipul 
potofoliului de lucrări. 

În cadrul portofoliului, elevul păstrează cele mai bune lucrări 
realizate pe parcursul anului, cum sunt fișe de lucru, teme și 
sarcini de lucru finalizate.

Probele de evaluare sumativă au fost elaborate pentru 
disciplinele Limba și literatura română și Matematică, clasele a 
III-a și a IV-a. Testele au fost elaborate la un grad de dificultate 
obișnuit pentru școala specială.

Evaluarea elevilor nu se face doar la final, ci în trei pași:
– evaluarea diagnostică: evaluarea cunoștinţelor, deprinderilor, 

competenţelor pe care le au elevii înainte de a începe studiul 
unei teme. Se mai numește evaluare iniţială, ea realizându-se, de 
regulă, la începutul unei noi activităţi.

– evaluarea formativă: evaluarea rezultatelor învăţării pe 
parcursul participării la proiectul integrat. Se mai numește 
evaluare continuă sau de proces, efectuându-se, de regulă, pe 
toată durata activităţilor.

– evaluarea sumativă: evaluarea rezultatelor finale ale învăţării, 
a gradului în care s-au atins rezultatele așteptate definite iniţial. 
Se mai numește evaluare finală sau de bilanţ, ea realizându-se, de 
regulă, la finalul activităţilor.

Cercetarea și-a propus să evidenţieze că, prin instituirea în 
învăţarea școlară a unui program de intervenţie personalizat 
și de adaptare curriculară diferenţiat, care să ia în consideraţie 
toate particularităţile psihice, dar și fizice ale școlarului mic cu 
deficienţă mintală, pot fi recuperate, diminuate și chiar înlăturate 
aspecte mai mult sau mai puţin negative ale dezvoltării sale care 
îngreunează adaptarea și integrarea sa școlară și socială.

Cele două programe au urmărit recuperarea, dobândirea și 
învăţarea unor deprinderi, capacităţi și abilităţi pierdute sau care 
se află la un nivel redus de funcţionare, ori a unora noi, menite să 
le compenseze pe cele dispărute. 

Probele au fost aplicate colectiv în cele două eșantioane de 
cercetare, cotarea realizându-se la nivel individual și prezentate în 
tabele de valori, iar analiza rezultatelor s-a realizat atât din punct 
de vedere cantitativ, cât și calitativ.

Rezultatele obţinute în ambele eșantioane au fost comparate 
pentru a se evidenţia progresele înregistrate în urma aplicării 
celor două programe de intervenţie pe subiecţii eșantionului 
experimental. 

În urma aplicării Matricelor Progresive Raven Color, elevii 
din eșantionul experimental au fost diagnosticaţi astfel: dintr-un 
număr de 44 de subiecţi, 1 copil are deficienţă mintală medie, 
28 au deficienţă mintală ușoară, 13 au intelect de limită, 1 copil 
are pseudodeficienţă mintală și 1 copil are inteligenţă de nivel 
mediu (bună).

Diagnosticul Elevilor din esantionul experimental - Scoala Speciala

Deficienta mintala usoara 
CI 50-69

64%

Intelect de limita CI 70-79
30%

Pseudodeficienta mintala 
CI 80-89

2%
Inteligenta de nivel 

mediu(buna) CI  100-109
2%

Deficienta mintala 
medie(imbecilitate) CI 20-

49
2%

Deficienta mintala medie(imbecilitate) CI 20-
49
Deficienta mintala usoara CI 50-69

Intelect de limita CI 70-79

Pseudodeficienta mintala CI 80-89

Inteligenta de nivel mediu(buna) CI  100-109

Fig. nr. 1 Distribuţia subiecţilor din eșantionul experimental după 
coefi cientul de inteligenţă

În urma aplicării Matricelor Progresive Raven Color, elevii 
din eșantionul de control au fost diagnosticaţi astfel: dintr-un 
număr de 37 de subiecţi, 4 au deficienţă mintală medie, 26 au 
deficienţă mintală ușoară și 7 au intelect de limită.

Diagnosticul Elevilor din esantionul de control - Scoala Speciala

Deficienta mintala 
medie(imbecilitate)

 CI 20-49
11%

Intelect de limita
 CI 70-79

19%

Deficienta mintala 
usoara 
CI 50-69

70%

Deficienta mintala
medie(imbecilitate) CI 20-49

Deficienta mintala usoara CI  50-69

Intelect de limita CI 70-79

Fig. nr. 2 Distribuţia subiecţilor din eșantionul de control după 
coefi cientul de inteligenţă

Analiza și prelucrarea statistică a datelor rezultate în urma 
aplicării Scalei de Maturitate Socială Gunzburg a condus la 
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următoarele rezultate diferite pe cele patru domenii vizate – 
Autoservire, Comunicare, Socializare și Ocupaţie, atât în cadrul 
fiecărui eșantion de cercetare, cât și între cele două eșantioane.

Cele două diagrame de evaluare progresivă, pentru eșantionul 
experimental și de control, permit înregistrarea vizuală a achiziţiilor 
copiilor și evidenţiază eficacitatea programului de intervenţie în 
achiziţia unor deprinderi noi și în dezvoltarea celor existente.

Achiziţiile existente înainte de aplicarea programului de 
intervenţie (la începutul anului școlar) și cele dobândite ulterior 
sunt prezentate comparativ pe cele patru domenii și pe ariile 
corespunzătoare lor.

Analiza comparativă între cele două eșantioane, experimental 
și de control, în ce privește achiziţiile câștigate și deprinderile 
existente înainte de aplicarea programului de intervenţie sunt 
prezentate grafic, pentru domeniile autoservire, comunicare, 
socializare și ocupaţie. 

Din analiza rezultatelor înregistrate, atât în prima etapă 
de testare, cât și în cea de a doua, rezultă diferenţe atât între 
subiecţii din eșantionul experimental comparativ cu subiecţii din 
eșantionul de control, cât și diferenţe de achiziţii în cele patru 
arii – Autoservirea, Comunicarea, Socializarea și Ocupaţia – în 
cadrul aceluiași lot. 

Diagrama de postevaluare relevă o îmbunătăţire a situaţiei 
în toate cele patru arii de bază, achiziţiile cele mai mari fiind 
obţinute în ariile Comunicare și Ocupaţie, fiind însușite mult 
mai multe deprinderi decât au avut la începutul programului de 
intervenţie.

A. Limbajul
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Pretest Esantion de control
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experimental
Diferenta Esantion de control

Fig. nr. 3 Diagrama de evaluare în aria Comunicare

A. Dexteritatea (miscari fine ale degetelor)
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Fig. nr. 4 Diagrama de evaluare în aria Ocupaţie

În urma aplicării Scalei de personalitate PAC s-au scos la 
iveală ca dominante, pentru ambele eșantioane, următoarele 
trăsături de personalitate: oscilaţii de dispoziţie; neîncredere 
în sine și sentiment de inferioritate; motivaţie intrinsecă slab 

conturată, de regulă neantrenându-se în activităţi noi din propria 
iniţiativă, ci doar prin stimulări repetate sau comportament 
hiperactiv, exploziv, neliniștit; comunicarea spontană deficitară 
de cele mai multe ori răspunzând doar atunci când i se cere sau 
adoptă o atitudine de evitare; nu pot tolera un nivel mediu de 
frustrare, nervozitate exagerată.

 Considerând toate aceste aspecte dizarmonice de personalitate 
ca având impact asupra activităţii de învăţare se impune iniţierea 
unor programe de intervenţie corectiv-recuperative având ca 
principal scop îmbunătăţirea stimei de sine și a imaginii de sine 
negative la acești copii, generate de multe ori de comportamentul 
celorlalţi, dar și de modul de a gândi faţă de propria persoană.

Evaluarea iniţială, înainte de implementarea programului de 
intervenţie, în eșantionul experimental din școala specială a scos 
la iveală următoarele rezultate: 

Tabelul nr. 4 Rezultate obţinute la elevii din eșantionul 
experimental la evaluarea sumativă iniţială la Limba și literatura 

română

Frecvenţă Procent Procent valid Procent cumulativ

Valid 2.2 2.2 2.2

B 21 46.7 46.7 48.9

FB 7 15.6 15.6 64.4

I 3 6.7 6.7 71.1

S 13 28.9 28.9 100.0
Total 44 100.0 100.0

În urma aplicării probei de evaluare sumativă iniţială la 
disciplina Limba și literatura română, rezultatele obţinute de 
elevii din eșantionul experimental din școala specială sunt 
următoarele: din totalul de 44 de elevi, 7 au obţinut calificativul 
„Foarte Bine”, 21 au obţinut calificativul „Bine”, 13 au obţinut 
calificativul „Suficient” și 3 calificativul „Insuficient”.

Tabelul nr. 5 Rezultate obţinute de elevii din eșantionul 
experimental la evaluarea sumativă iniţială la Matematică

Frecvenţă Procent Procent valid Procent cumulativ

Valid 2.2 2.2 2.2
B 20 44.4 44.4 46.7

FB 3 6.7 6.7 53.3

I 5 11.1 11.1 64.4

S 16 35.6 35.6 100.0

Total 44 100.0 100.0

 
În urma aplicării probei de evaluare sumativă iniţială 

la disciplina Matematică, rezultatele obţinute de elevii din 
eșantionul experimental din școala specială sunt următoarele: din 
totalul de 44 de elevi, 3 au obţinut calificativul „Foarte Bine”, 20 
au obţinut calificativul „Bine”, 16 calificativul „Suficient” și 5 
calificativul „Insuficient”. 
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Tabelul nr. 6 Rezultate obţinute de elevii din eșantionul 
experimental la evaluarea sumativă fi nală la Limba și literatura 

română

Tabelul nr. 7 Rezultate obţinute de elevii din eșantionul 
experimental la evaluarea sumativă fi nală la Matematică

Frecvenţă Procent Procent valid Procent cumulativ

Valid 2.2 2.2 2.2

B 15 33.3 33.3 35.6
FB 18 40.0 40.0 75.6

I 5 11.1 11.1 86.7
S 6 13.3 13.3 100.0

Total 44 100.0 100.0

În urma aplicării probei de evaluare sumativă finală, la 
disciplina Limba și literatura română, rezultatele obţinute de 
elevii din eșantionul experimental din școala specială sunt 
următoarele: din totalul de 44 de elevi, 18 au obţinut calificativul 
„Foarte Bine”, 15 au obţinut calificativul „Bine”, 6 au obţinut 
calificativul „Suficient” și 5 calificativul „Insuficient”.

Astfel putem concluziona că 17 au înregistrat progres, 24 au 
stagnat și 3 au regresat.

Tabelul nr. 7 Rezultate obţinute de elevii din eșantionul 
experimental la evaluarea sumativă fi nală la Matematică

Frecvenţă Procent Procent valid Procent cumulativ

Valid 2.2 2.2 2.2
B 22 48.9 48.9 51.1

FB 8 17.8 17.8 68.9
I 7 15.6 15.6 84.4
S 7 15.6 15.6 100.0

Total 44 100.0 100.0

 
În urma aplicării probei de evaluare sumativă finală la 

disciplina Matematică, rezultatele obţinute de elevii din 
eșantionul experimental din școala specială sunt următoarele: din 
totalul de 44 de elevi, 8 au obţinut calificativul „Foarte Bine”’, 
22 au obţinut calificativul „Bine”, 7 calificativul „Suficient” și 7 
calificativul „Insuficient”. 

În ce privește disciplina Matematică, 11 au înregistrat progres, 
31 au înregistrat constanţă, iar 2 elevi au regresat.

Prin realizarea tabelelor cu indicii de corelaţie și calcularea 
coeficienţilor corespunzători se urmărește stabilirea relaţiilor 
dintre diversele aspecte investigate și posibilitatea existenţei 
unor factori comuni determinanţi. Corelaţiile dintre diferitele 
probe conduc către stabilirea acelor factori comuni care 
pot explica conexiunile dintre probe. Se urmărește, astfel, 
evidenţierea unei legături statistice de semnificaţie, care 
determină modalitatea de analiză ulterioară a performanţelor 
obţinute în urma aplicării unor probe de investigaţie variată, pe 
baza cărora se poate realiza construirea unei strategii adecvate 
de intervenţie.

Prezenţa unui grad de corelaţie ridicat indică existenţa unor 
factori determinanţi comuni, a unor mecanisme psihologice 
identice care s-au aflat la baza variabilităţii performanţelor la 
diferite teste și probe aplicate.

Coeficientul de corelaţie liniară Pearson pe care l-am utilizat 
oferă posibilitatea cunoașterii dacă două variabile sunt asociate și 
care este gradul de asociere a acestora. În cazul de faţă variabilele 
asociate sunt trăsăturile de personalitate surprinse cu ajutorul 
Scalei de Personalitate PAC și rezultatele obţinute de elevi la 
evaluarea iniţială și finală.

Tabelul nr. 8 Tabelul indicilor de corelaţie dintre Reacţia la 
corecţie (PAC) și Testele de evaluare iniţială și fi nală la Limba și 

literatura română și Matematică

 rc1 rc2 rc3 rc4
performanţe 

școlare română 
iniţial

Pearson Correlation ,330(*) -,522(**) ,013 ,074

 Sig. (2-tailed) ,029 ,000 ,932 ,635

 N 44 44 44 44
performanţe 
școlare 

română final
Pearson Correlation ,365(*) -,548(**) ,097 -,119

 Sig. (2-tailed) ,015 ,000 ,533 ,441
 N 44 44 44 44

 Sig. (2-tailed) ,057 ,576 ,506  
 N 44 44 44 44

Tabelul nr. 9 Tabelul indicilor de corelaţie dintre Temperament 
(PAC) și Testele de evaluare iniţială și fi nală la Limba și literatura 

română și Matematică 

 temp1 temp2 temp3 temp4

performanţe 
școlare română 

iniţial

Pearson 
Correlation .(a) ,322(*) -,326(*) -,187

 Sig. (2-tailed) . ,033 ,031 ,225
 N 44 44 44 44

performanţe 
școlare

română final

Pearson 
Correlation .(a) ,303(*) -,160 -,252

 Sig. (2-tailed) . ,046 ,301 ,099
 N 44 44 44 44
 Sig. (2-tailed) . ,000 ,756  
 N 44 44 44 44

 

Se constată că între unele rezultatele obţinute la Scala de 
Înregistrare a Personalităţii (PAC) și rezultatele iniţiale și finale 
la testele de evaluare la disciplinele Limba și literatura română și 
Matematică există o corelaţie puternică.

Aceste corelaţii confirmă unele ipoteze elaborate în cadrul 
cercetării, și anume că utilizarea unor modalităţi de adaptare/
flexibilizare a procesului de predare-învăţare-evaluare la 
diversitatea individuală facilitează dezvoltarea capacităţilor 
intelectuale (latura formativă a învăţării) la copiii cu handicap 
mintal și că utilizarea unui program de intervenţie personalizat 
și a unui program de adaptare curriculară ar putea influenţa 
diferite aspecte de personalitate: temperament, reacţia la 
corecţie.
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CONCLUZII

În urma analizei și interpretării datelor obţinute pe parcursul 
cercetării, se desprind următoarele concluzii:

– activităţile didactice și terapeutice organizate în cadrul celor 
două programe de intervenţie facilitează însușirea unor deprinderi 
de viaţă cotidiană care permit dezvoltarea personalităţii, valori-
ficarea trăsăturilor pozitive de caracter, întărirea imaginii de sine 
pozitive, valorificarea potenţialului intelectual care vor spori 
șansele lui de integrare și adaptare;

– activităţile terapeutice întreprinse au permis achiziţionarea 
mai rapidă și mai eficientă a unor deprinderi necesare autonomiei 
personale, independenţei, condiţii esenţiale ale integrării și 
incluziunii sociale.

Pentru eficientizarea procesului de terapie și recuperare a 
școlarului mic cu deficienţă mintală sunt necesare următoarele:

– coroborarea activităţilor didactice cu activităţi recuperativ-
terapeutice: terapie cognitivă, terapie comportamentală, ludo-
terapie, terapia psihomotricităţii, TTL etc.;

– motivarea deficientului mintal pentru activităţi didactice și 
de recuperare;

– formarea unor competenţe sociale cheie, a conștiinţei de 
sine și a conștiinţei sociale;

– instituirea unui program de intervenţie terapeutică perso-
nalizat în concordanţă cu nevoile și specificul problemelor sale, 
dar și în acord cu dorinţele sale exprimate;

– adaptarea activităţilor didactice și de terapie corectiv-recu-
peratorie la trăsăturile sale de specificitate: capacitate redusă de 
efort, de asimilare și transfer, inconsecvenţă și instabilitatea în 
activitate.

Prin intermediul unor metode activ-participative utilizate 
în procesul de învăţare, recuperare și socializare a deficientului 
mintal, se pot realiza obiective fundamentale de însușire a 
cunoștinţelor, accelerarea ritmului de lucru al elevilor, omo ge-
nizarea colectivului clasei și antrenarea unui număr cât mai mare 
de elevi în cadrul lecţiei.
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EDUCAŢIA ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE

Există, mai nou, o serie de probleme, identificate de oamenii 
politici, oamenii de știinţă, dar și de diferite persoane care 
au responsabilităţi la nivelul unor sectoare ale vieţii sociale, 
probleme care se impun atât prin caracterul lor presant, cât și prin 
dimensiunea lor universală. Dintre acestea cele mai relevante sunt: 
deteriorarea rapidă a mediului înconjurător, caracterul limitat al 
resurselor naturale, caracterul galopant al creșterii demografice. 
Dacă aceste probleme constituiau obiectul de studiu al savanţilor, 
cercetătorilor, liderilor politici, azi, tot mai mult, ne privesc pe toţi, 
ba, mai mult, toţi suntem implicaţi în rezolvarea lor. 

Conceptul de „problematica lumii contemporane”, concept 
care s-a impus atât la nivelul colectivităţilor naţionale, cât și 
la nivelul grupurilor și persoanelor, a fost introdus de Aurelio 
Peccei, fost președinte al „Clubului de la Roma” (Văideanu, G., 
1987).

Problemele lumii contemporane au câteva caracteristici (după 
Cucoș, C., 1998):

• Caracterul universal, adică nicio ţară sau regiune nu se 
poate situa în afara acestor probleme

• Caracterul global, problemele enumerate mai sus 
afectează toate sectoarele vieţii sociale

• Evoluţie rapidă și greu previzibilă, în sensul că, de 
foarte multe ori, oamenii sunt puși în faţa unor situaţii 
complexe pe care nu sunt pregătiţi să le rezolve, în faţa 
cărora nu au tehnici adecvate de rezolvare

• Caracter pluridisciplinar, deoarece există conexiuni 
puternice între probleme pentru a căror rezolvare 
este nevoie de colaborare și integrare inter- sau 
pluridisciplinară

• Caracter prioritar, chiar presant, care solicită soluţii 
rapide și eforturi financiare semnificative.

• Se pare că, în rezolvarea tuturor acestor probleme, un 
rol important îl joacă și îl va juca educaţia, principalul 
mijloc de pregătire a indivizilor în direcţia formării 
capacităţii de adaptare a acestora la o dinamică socială 
extrem de accentuată. Iată rolul educaţiei în contextul 
dat (după Sas, C., 2007): ea este un factor de progres, de 
dezvoltare tehnico-știinţifică; are un rol determinant în 
propagarea conţinuturilor știinţifice; trebuie să găsească 
cele mai eficiente modalităţi de transpunere progresivă și 
sistematică a producţiei știinţifice în producţie materială; 
educaţia are rolul de a produce oameni capabili să producă 
idei, teorii, cunoștinţe, valori, dar să și valorifice aceste 
producţii pentru rezolvarea marilor probleme ale omenirii.

În încercarea de a răspunde provocărilor realităţii con-
temporane, se pot identifica câteva direcţii de restructurare a 
educaţiei:

• Necesitatea schimbării de paradigmă educaţională, 
prin trecerea de la o învăţare de menţinere la o învăţare 
inovatoare (care cultivă autonomia, capacitatea de 
integrare, de stabilire de relaţii)

• Necesitatea asigurării unui echilibru între informare și 
formare 

• Extinderea atribuţiilor educaţionale la nivelul întregii 
vieţi a individului

• Infuzarea finalităţilor educaţiei cu conotaţii culturale 
europene și universale. 

Toate acestea au dus la conturarea unor noi tendinţe în 
pedagogie, la configurarea și reconfigurarea permanentă a unor 
noi paradigme educaţionale, la multiplicarea ramurilor știinţifice 
în pedagogie (la apariţia unor noi știinţe ale educaţiei).

TENDINŢE ÎN PEDAGOGIA CONTEMPORANĂ

Evoluţia rapidă a societăţii, creșterea exponenţială a volumului 
de informaţii, creșterea gradului de uzură a informaţiei, progresul 
știinţific, tehnic, cultural, mobilitatea vieţii sociale, necesitatea 
schimbării sarcinilor, rolurilor, statusurilor, profesiilor cere o 
dezvoltare a unei pedagogii noi, atât pentru spaţiul școlar, cât și 
pentru educaţia continuă, pe durata întregii vieţi. În construcţia 
acestei pedagogii trebuie să fie încorporate o serie de dimensiuni 
și tendinţe noi, dintre care fac parte (Chiș, V., 2005, p. 17):

• pedagogia experienţelor interactive și a învăţării în 
profunzime

• reconstrucţia spaţiului școlar
• reconsiderarea designului școlii și a relaţiilor interperso-

nale în mediul școlar
• instrumentarea proiectului social, economic, politic și 

cultural de către noua pedagogie.

PARADIGME ÎN EDUCAŢIA CONTEMPORANĂ

Paradigmele educaţionale pot fi definite ca „viziuni, concepţii 
și dezvoltări teoretice conceptuale sau practic acţionale, unitare 
și coerente, în legătură cu o anumită problematică educaţională” 
(Ionescu, M, 2007, p. 372).

Dintre paradigmele educaţionale contemporane pot fi 
amintite:

• valorificarea dimensiunii formative a procesului de 
învăţământ

• practicarea unei pedagogii active și interactive
• asigurarea punţilor dintre diferite discipline
• educaţia pentru creativitate
• necesitatea unei metrii adecvate în știinţele educaţiei
• educaţia permanentă
• respectarea axiomei prospectivei educaţionale.

 TAXONOMII ALE ȘTIINŢELOR EDUCAŢIEI

Diversificarea internă și externă a pedagogiei și apariţia unui 
spectru larg de ramuri știinţifice au condus la multiplicarea 
posibilităţilor și criteriilor de clasificare specifice. În timp, 

EDUCAŢIA TIMPURIE CA INTERVENŢIE PREVENTIVĂ

Lect. univ. drd. Karla Péter, Universitatea din Oradea

ABSTRACT

Early education is a very important concept of our world, very useful and helpful. We must make a difference between early education and early 
intervention. First, it is about children without problems and concerns to develop them more than they can do it at their age, second it is about 
intervention for children with special needs. It is important to discover if a child has a problem, we know that if we act sooner the results can be better. 
Key words: early education, early intervention.
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s-au elaborat multe taxonomii ale știinţelor educaţiei, probabil 
niciuna dintre ele nefiind exhaustivă (Bocoș, M., 2008, p. 91).

Elena Joiţa (1999) propune următoarea clasificare:
Știinţe pedagogice obiectuale

1. fundamentale
2. funcţionale

a) genetice: antepreșcolară, preșcolară, școlară, 
universitară, andragogia

b) instituţionale: învăţământul, activităţile extra-
școlare, familia, grupurile, organizaţiile, mass-
media, timpul liber, autoeducaţia

c) structurale: fi nalităţile educaţiei, teoria curricu-
lumului, teoria educaţiei, teoria evaluării, 
teoria educaţiei intelectuale, morale, estetice, 
noile educaţii

d) aplicative: pedagogia specială, a comunicării 
educaţionale, a muncii, socială, militară etc.

A. Știinţe pedagogice metodologice: pedagogia sistemică, 
praxiologică, prospectivă, dialectică, empirică, istoria 
pedagogiei etc. 

B. Știinţe pedagogice interdisciplinare: pedagogia 
fi losofi că, antropologică, psihologică, epistemologică, 
logică, axiologică, teologică, biologică, medicală etc.

EDUCAŢIA TIMPURIE 
CARACTERIZARE GENERALĂ

Nu cu mult timp în urmă, atunci când se vorbea despre 
educaţia timpurie, se făcea referire la educaţia copiilor înainte 
de a intra în școală, respectiv la perioada preșcolară (petrecută 
în grădiniţă), fiind chiar confundată cu aceasta. Conceptul se 
lărgește, abia în jurul anilor ‘90, când are loc în Thailanda, la 
Jomtien, o conferinţă mondială intitulată „Educaţia pentru 
toţi”, conferinţă cu ocazia căreia este introdus un nou termen 
în educaţie, și anume, „educaţia pe tot parcursul vieţii (lifelong 
learning)”. Din acest moment, se lărgește și conceptul „educaţie/
dezvoltare timpurie”, ocupându-se de copii de la naștere și până 
la vârsta intrării în școală și cuprinzând în sfera sa educaţia, 
protecţia și sănătatea acestor copii.

În zilele noastre, prin educaţie timpurie se înţelege abordarea 
pedagogică ce acoperă intervalul de viaţă de la naștere la 6/7 ani, 
momentul intrării copilului în școală și, totodată, momentul 
când se petrec importante transformări în registrul dezvoltării 
acestuia.

Alături de educaţia timpurie, mai este folosit un concept, 
și anume, cel de „intervenţie timpurie”, o intervenţie socio-
educativă, psihosocială și medicală care se exercită între 0 și 6 
ani, adresându-se copiilor care prezintă fie diferite deficienţe, 
fie dificultăţi de dezvoltare și de învăţare din cauza condiţiilor 
defavorabile din mediul lor de viaţă. În primul caz ea vizează 
activizarea autenticelor potenţialităţi și dezvoltarea maximală a 
capacităţilor copiilor cu anumite deficienţe, pentru a se integra 
ulterior în mediile școlare cât mai normale pe plan sociocultural. În 
al doilea caz, intervenţia timpurie vizează prevenirea eventualelor 
dificultăţi de adaptare și de învăţare la copii proveniţi din medii 
socioeconomice și socioculturale defavorizate, vulnerabile, fiind, 
deci, vorba de o intervenţie primară. 

În niciun caz, intervenţia timpurie nu trebuie confundată cu 
educaţia timpurie, care rezidă în antrenarea copilului în sarcini 
de învăţare care sunt specifice, în mod obișnuit, unor vârste 
mai mari (de exemplu, aplicarea unor metode psihopedagogice 
pentru ca la vârsta de trei ani copilul să înceapă să înveţe să 
citească).

Documente care au marcat direcţia preocupărilor și 
investiţiilor în educaţia timpurie

Conform edu.ro, există câteva documente foarte importante 
care au dus la dezvoltarea conceptului „educaţie timpurie” și la 
investirea unor sume considerabile pentru realizarea acestui tip 

de educaţie. Cele mai importante par a fi:
• Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată 

de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 
20 noiembrie 1989, la New York și ratificată de România 
prin Legea nr. 18/1990, republicată;

• Declaraţia Conferinţei Mondiale de la Jomtien, 
adoptată în 1990, referitoare la Educaţia pentru toţi, în care 
apare ideea conform căreia educaţia trebuie să înceapă de 
la naștere și care asociază educaţiei și sănătatea, precum și 
necesitatea asigurării protecţiei sociale a copiilor;

• Declaraţia de la Salamanca, adoptată în 1994, prin 
intermediul căreia se discută realizarea școlilor de tip 
incluziv și care cere dreptul la educaţie pentru toţi copiii, 
inclusiv pentru cei cu cerinţe educative speciale;

• Ţintele Mileniului pentru Dezvoltare (The Millennium 
Development Goals) până în 2015, care se referă la: 
eradicarea sărăciei extreme și a foametei, finalizarea edu-
caţiei primare, promovarea emancipării femeii și a egalităţii 
dintre sexe, reducerea mortalităţii infantile, combaterea 
HIV/SIDA, a malariei și a celorlalte boli mortale, con-
struirea unui parteneriat global pentru dezvoltare și asigu-
rarea autosusţinerii mediului;

• Mișcarea Globală pentru Copii (Global Movement 
for Children), în cadrul căreia sunt enunţate câteva 
scopuri prioritare în ceea ce privește copiii: eliminarea 
excluziunii sociale și a discriminării de orice formă a 
copiilor, respectarea drepturilor copiilor, asigurarea, 
pentru toţi copiii, a unui start bun în viaţă (cel mai bun 
posibil), stoparea exploatării copiilor, accesul la educaţie 
al tuturor copiilor, băieţi sau fete, lupta împotriva HIV/
SIDA, dreptul copiilor și al tinerilor la exprimare și la 
participare la luarea deciziilor care îi privesc, protejarea 
copiilor de războaie, protejarea pământului și, nu în 
ultimul rând, lupta împotriva sărăciei, prin investirea în 
copii;

• Convenţia privind lupta împotriva discriminării în 
domeniul învăţământului, (UNESCO, 1960), care, 
în Art. 1, definește discriminarea drept orice distincţie, 
excludere, limitare sau preferinţă care, întemeiată pe rasă, 
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă 
opinie, origine naţională sau socială, situaţie economică 
sau naștere, are drept obiect sau ca rezultat suprimarea 
sau alterarea egalităţii de tratament în ceea ce privește 
învăţământul; 

• Legea învăţământului 85/1994, cu modificările și 
completările ulterioare, care vizează serviciile publice de 
educaţie destinate copiilor cu vârste între 3 și 6/7 ani;

• Hotărârea Guvernului nr. 539/2001 pentru aprobarea 
Strategiei guvernamentale în domeniul protecţiei copilului 
în dificultate (2001-2004) și a Planului operaţional pentru 
implementarea Strategiei guvernamentale în domeniul 
protecţiei copilului în dificultate (2001-2004);

• Legea 272/2004 privind protecţia și promovarea 
drepturilor copilului;

• Legea privind concediul maternal/paternal pentru 
îngrijirea copilului; 

• Strategia pentru educaţie timpurie (ca parte a Strategiei 
convergente privind dezvoltarea timpurie a copilului, 
elaborată de MECT cu sprijinul Reprezentanţei

• UNICEF din România – 2005.

ASPECTE ALE EDUCAŢIEI TIMPURII

 Educaţia timpurie vizează două aspecte:
1. Demararea acţiunilor educaţionale de la vârste mici, consi-

derându-se că, imediat după naștere, copilul începe să înveţe (o 
dovedesc caracteristicile generale ale dezvoltării copiilor care deja 
în primul an de viaţă manifestă interes sau chiar se orientează spre 
sursa de lumină, depistează și urmăresc mișcarea, recunosc vocile 
familiare, își întorc capul spre sursa sonoră, reacţionează pozitiv 
la apariţia adulţilor familiari, învaţă să comunice imitându-i pe 
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adulţi). Tot mai multe studii arată inclusiv faptul că este foarte 
bine să se înveţe chiar și o limbă străină de la vârste foarte mici, 
spre exemplu, în Belgia și Spania, copiii învaţă o limbă străină de 
la vârsta de trei ani (http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/
articles|displayArticle/articleID_15577/Elevii-din-UE-incep-sa-
invete-limbi-straine-mai-devreme.html)

2. Implicarea familiei și comunităţii în educarea copilului mic 
și preșcolar. Se pune accentul în mod deosebit pe rolul familiei în 
educarea copiilor. În diferite ţări s-au creat instituţii specializate 
pentru educaţia familială și parentală. Se pot menţiona în acest 
sens „Centrul de cercetări și inovaţie în sociopedagogia familială 
și școlară” de la Mons, din Belgia, ale cărui funcţii au fost 
sintetizate de Lahaye, Desmet și Pourtois (1999, pp. 51-66, după 
Marcu, V., 2007). Proiectele conduse de acest centru vizează 
stimularea noilor forme de solidaritate socială care favorizează 
participarea activă a persoanelor implicate. Deci familiile nu 
sunt doar beneficiari, ci mai ales actori ai schimbării vieţii lor, 
prin dezvoltare personală și educarea propriilor copii. În această 
perspectivă serviciile sociale devin locuri în care acţiunea se 
efectuează cu și de către familii, și nu asupra familiilor. Astfel, 
s-au creat „Celule de educaţie familială”, care constituie locuri 
propice pentru dezvoltarea proiectelor educative, ţinând seama 
ca familia să fie un partener integrat. Unele acţiuni educative pot 
să fie dezvoltate în grup, cu intervenienţii și cu părinţii. „Celulele 
de educaţie familială” se pot implanta în cadrul unor servicii 
care sunt interesate de asigurarea educaţiei parentale; astfel sunt: 
creșele, școlile, serviciile de primire și de ocrotire a copiilor și 
adolescenţilor, centrele de sănătate mintală etc. De asemenea, s-a 
creat un „Centru de dezvoltare prin educaţie familială”, care este 
un centru de resurse menit să sprijine diferite acţiuni întreprinse 
în domeniul educaţiei parentale, difuzând activităţile și 
experienţele originale realizate în „Celulele de educaţie familială”. 
În activităţile desfășurate în astfel de instituţii sunt privilegiate 
prevenţia, funcţia educativă și democraţia participativă.

DOMENII ALE EDUCAŢIEI TIMPURII

Se pare că educaţia timpurie acţionează în următoarele 
domenii:

• educaţia prenatală a familiei; există tot mai multe centre 
de planning familial și de pregătire a viitoarelor familii 
pentru momentul important în care sosește un nou 
membru

• educaţia copilului mic, fiind vorba aici de îngrijirea și 
educaţia nou-născutului (0-1 an)

• educaţia și consilierea părinţilor și familiei. Educaţia 
parentală sau formarea parentală rezidă într-o tentativă 
formală de creștere a conștiinţei părinţilor și de utilizare 
a aptitudinilor parentale (Lamb și Lamb, 1978, după 
Peterander, F., 1999). În general, în formarea parentală 
se include orice acţiune educativă de sensibilizare, 
de învăţare, de antrenament sau de elucidare privind 
valorile, atitudinile și practicile parentale ale educaţiei. 
În funcţie de metodologia abordată și de eficacitate, 
Goodson și Hess (1975, după Peterander, F., 1999) 
au regrupat diverse tipuri de interveţii din domeniul 
educaţiei parentale în trei mari modele de programe:

a) Programe de informare: scrisori, comunicări telefonice, 
buletine informative, articole, înregistri video, documente 
audiovizuale, conferinţe, întâlniri individuale sau în grup părinţi-
educatori, vizite în instituţiile unde sunt copiii etc.

b) Programe de discuţii în grup, animate de specialiști, 
schimburi ale experienţelor, metodelor, studii de caz etc.

c) Programe de formare în cadrul cărora se acţionează pentru 
ca părinţii să-și dezvolte abilităţile educative sau să dobândească 
abilităţi noi.

• educaţia copilului în perioada 1-3 ani, desfășurată mai 
ales în familie 

• educaţia preșcolară, în care un rol important revine 
grădiniţei 

• educaţia comunităţii

• educaţia pentru sănătate
• educaţia pentru comunicare, stimularea dezvoltării, 

limbaj și expresie.
Se poate afirma că educaţia timpurie constituie o orientare 

largă a preocupărilor educaţiei, materializată în programe 
diverse și complementare care au în centru grija pentru sprijinul 
educativ cât mai precoce, mai adecvat și mai divers, în contextul 
revalorizării copilului și copilăriei.

Prin intermediul educaţiei timpurii se urmărește atingerea 
unor obiective cum ar fi: stimularea dezvoltării copiilor prin 
cunoașterea lor, evaluarea permanentă a progreselor realizate 
de copil, organizarea cât mai flexibilă a spaţiului educaţional, 
dezvoltarea unor strategii participative și experienţiale de 
învăţare și de joc. Rezultă de aici că, în cadrul educaţiei pentru 
toţi, educaţia timpurie îndeplinește câteva roluri importante, și 
anume:

• identifică startul dezvoltării
• construiește premisele socializării și participării
• egalizează șansele de dezvoltare, participare, integrare
• responsabilizează educatorii, familia, comunitatea, socie-

tatea
• propune și proiectează parteneriate educaţionale 
• schimbă abordarea vârstelor mici în teorie și în practică
• oferă o perspectivă pozitivă, umanistă asupra educaţiei, 

vârstelor copilăriei și activităţii de joc și învăţare
• schimbă curriculumul, îl flexibilizează pentru toţi.
Se pare că schimbările încep să apară, dovada fiind făcută de 

realizarea și implementarea noului „Curriculum pentru educaţia 
timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 6/7 ani”, ale 
cărui obiective, conform http://www.edu.ro/index.php/articles 
sunt: 

• Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalităţii 
copilului, în funcţie de ritmul propriu și de trebuinţele 
sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia.

• Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, 
cu adulţii și cu mediul pentru a dobândi cunoștinţe, 
deprinderi, atitudini și conduite noi. Încurajarea explo-
rărilor, exerciţiilor, încercărilor și experimentărilor, ca 
experienţe autonome de învăţare.

• Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, 
a autonomiei și dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.

• Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoștinţe, 
capacităţi, deprinderi și atitudini necesare acestuia la 
intrarea în școală și pe tot parcursul vieţii.

Curriculumul are o viziune unitară și coerentă și este structurat 
pe două niveluri de vârstă (0-3 ani și 3-6/7 ani) și, respectiv, 
câte două intervale pentru fiecare nivel în parte: Curriculum 
pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 
naștere și 3 ani (antepreșcolari) și Curriculum pentru educaţia 
timpurie a copiilor cu vârsta cuprins între 3 ani și 6/7 ani 
(preșcolari), ceea ce înseamnă că se pune tot mai mult accentul și 
pe pregătirea copiilor înainte de intrarea în grădiniţă. Dovada o 
fac și domeniile de dezvoltare vizate de curriculumul nou propus 
(dezvoltare fizică, sănătate, igienă personală; dezvoltare socio-
emoţională; dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor 
citirii și scrierii; dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii; 
capacităţi și atitudini de învăţare), dar și planul de învăţământ 
propus, plan în care sunt oferite modele de activităţi grupate pe 
intervale de vârstă (primul interval fiind 0-18 luni).

Cine realizează acest tip de educaţie? În primul rând părinţii 
care colaborează strâns cu specialiști din diferite domenii: 
psiholog, psihopedagog, asistent social, medic și, nu în ultimul 
rând, educatoare. 

Concluzia la care ar trebui să se ajungă este că educaţia 
timpurie are o serie de efecte pozitive asupra dezvoltării ulterioare 
a copilului, asupra integrării lui ulterioare atât în comunitatea 
școlară, cât și în societatea mereu schimbătoare (demonstrată prin 
studii longitudinale realizate asupra copiilor proveniţi din medii 
sociale defavorizate, dar care au beneficiat de educaţie timpurie 
– integrarea lor ca adolescenţi și adulţi a fost mult mai reușită 
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și chiar a scăzut rata delincvenţei în rândul lor – Simeonsson, 
R.J., Bailey, D.B., 1992). În același timp, prin intermediul 
educaţiei timpurii pot fi descoperite diferite probleme pe care 
copiii ar putea să le aibă (diferite deficienţe) și se poate interveni 
acolo unde este cazul. Or, se știe că, cu cât intervenţia este mai 
timpurie, cu atât șansele de corectare, de compensare sunt mai 
mari.
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INTRODUCERE

Oamenii diferiţi din punct de vedere mental sau fizic au fost 
trataţi în moduri diferite, ambivalent, în societate de-a lungul 
timpului. Pe de o parte, avem tradiţia „umanitară”, marcată de 
dorinţa de a-i ajuta pe cei care au nevoie de sprijin. Pe de altă 
parte, există tradiţia controlului social, caracterizată de încercarea 
de a ascunde aceste persoane sau de îndepărtare a lor, doar pentru 
că nu fac parte din peisajul „normalului”.

Tratarea duală a persoanelor cu cerinţe speciale are o istorie 
lungă, începând cu atitudinea manifestată în Antichitate în 
Grecia, Roma sau în societatea iudaică și continuând apoi cu 
societatea creștină. În ultimii 30 de ani a început să prindă 
contur o nouă atitudine: promovarea independenţei. 

În cele ce urmează vom încerca să prezentăm o scurtă recapitulare 
istorică a atitudinilor faţă de persoanele cu cerinţe speciale, vom 
încerca să arătăm cum s-a schimbat, de-a lungul timpului, balanţa 
între atitudinea de ajutorare și cea de represiune și cum este ea 
înlocuită acum de o nouă abordare – crearea oportunităţilor de 
dezvoltare a independenţei persoanelor cu dizabilităţi.

DE LA ANTICHITATE LA ILUMINISM

Societăţile primitive îi sacrificau pe cei orbi din naștere sau pe 
cei cu malformaţii fizice (deficienţe ușor de observat) deoarece 
se credea că întruchipau spiritele rele. În concepţia brahmanilor, 
orice deficienţă reprezintă o pedeapsă pentru păcatele comise în 
timpul vieţilor trăite anterior de sufletul respectiv.

În Grecia Antică, a te naște cu o deficienţă era semn al furiei 
zeilor. Copiii care se nășteau cu un astfel de „semn” (stigma) 
erau sacrificaţi pentru a îmbuna zeii. De exemplu, persoanele 
nevăzătoare erau persoane pedepsite de zeii din Olimp, fiind 
considerate vinovate de trădare în dragoste. În același timp, 
soldaţii care erau răniţi și dobândeau din această cauză o 
infirmitate primeau o pensie specială suficientă pentru un trai 
decent. Spartanii nu aveau prejudecăţi religioase asemănătoare 
brahmanilor, însă ei sacrificau persoanele cu dizabilităţi pe 
motiv că nu puteau face faţă instrucţiei militare (Verza, E., 
2002).

Romanii abuzau persoanele cu dizabilităţi, obligându-le să fie 
obiectul amuzamentului și al umilirii în circuri, dar, totodată, au 
dezvoltat proceduri medicale menite să amelioreze sau să prevină 
anumite deficienţe.

După cum demonstrează și Vechiul Testament, evreii consi-
derau că persoanele cu dizabilităţi sunt marcate, poartă un 
stigmat și nu sunt demne de a „împărţi pâinea lui Dumnezeu”, 
dar totuși considerau că aceste persoane trebuie să fie îngrijite de 
comunitate. Creștinismul a continuat dualismul prin asocierea 

dizabilităţii cu păcatul, în timp ce promova iertarea și vindecarea 
celor care se „căiau”.

În Evul Mediu, în Europa, persoanele cu diferite deficienţe 
din punct de vedere mental sau fizic trăiau în comunitate, dar 
aveau o existenţă foarte dificilă, ele fiind în marea majoritate 
cerșetori. Se pare că datorită dizabilităţii aceștia aveau un 
„avantaj”, obţinând mai ușor pomană de la persoanele bogate. 
Uimitor, cerșetorii cu dizabilităţi erau organizaţi în ghilde sau, 
împărţind veniturile și ajutându-se reciproc.

Iluminismul a adus cu sine noi idei de diagnosticare și 
tratament pentru persoanele „nedorite” ale societăţii. Perioada 
anilor 1500 a marcat începutul ajutorului social și al instituţiilor 
care îi îndepărtau de lume pe cei „nedoriţi”, dar și al implicării 
medicale în stabilirea celor care erau cu adevărat „deficienţi” și, 
deci, cine merita ajutorul social.

Odată cu dezvoltarea știinţei, fiinţele umane au devenit atât 
obiect de studiu, cât și de tratament în cadrul experimentelor 
desfășurate de noii oameni de știinţă. Astfel, Francis Bacon, 
părintele metodei știinţifice și promotorul ideii de dominare 
a naturii, a fost precursorul lui Itard și al experimentului său 
cu copilul sălbatic din Aveyron (Buică, C., 2004). John Locke 
a subliniat importanţa senzaţiilor în învăţare și a oferit astfel 
bazele filosofice pentru noile modalităţi de educare a copiilor cu 
deficienţe de auz, văz sau mentale.

J.-J. Rousseau a promovat ideea de „reîntoarcere la natură”, 
ceea ce i-a inspirat pe marii pedagogi Pestalozzi, Frobel, Séguin și 
Montessori, care au realizat și au promovat importanţa metodei 
învăţării directe, a învăţării obiectuale.

Ideile inovatoare de progres, de perfectibilitate a fiinţei umane, 
de libertate individuală, de importanţa învăţării prin experienţă 
directă și nemijlocită, idei specifice societăţii moderne, sunt, de 
fapt, idei promovate în epoca iluministă, tot acum punându-
se bazele educării și ale tratamentului copiilor cu dizabilităţi 
(Woodill, G., Velche, D., 1996).

APARIŢIA EDUCAŢIEI SPECIALE

Educaţia specială a copiilor care erau etichetaţi ca fiind „idioţi” 
sau „imbecili” a început la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în 
Zeitz, Germania, într-o școală industrială, unde copiii care erau 
mai „înceţi” primeau meditaţii suplimentare. Școala funcţiona 
șase zile pe săptămână, iar copiii învăţau să lucreze cu fuiorul, 
să coasă ori să deseneze. Copiii care nu se aflau la nivelul de 
cunoștinţe adecvat vârstei lor primeau meditaţii suplimentare de 
o oră sau maximum două ore. Ideea era de a-i ajuta să-și dezvolte 
acele abilităţi necesare pentru a putea lucra în industrie.

Eforturile timpurii în educarea copiilor cu dizabilităţi erau 
făcute la iniţiativa tutorilor particulari. De exemplu, în 1819, 
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în Germania, Johann Vollharth s-a implicat în educarea copiilor 
nevăzători și surzi cu deficinţe mentale, pe care i-a învăţat în 
școala sa particulară din Weimar. În 1820, un alt profesor 
german, Johann Traugott Weise, care preda la școala săracilor din 
Zeitz, a scris o carte intitulată „Observaţii asupra copiilor slabi 
din punct de vedere intelectual cu privire la specificul lor: surse 
ale problemelor, caracteristici și metode educative prin care putem 
să îi ajutăm într-un mod blând – cu referinţe speciale la metoda 
pestalozziană de matematică”. Weise a introdus metoda școlilor 
industriale în școlile pentru copiii săraci care rămâneau în urmă 
la învăţătură. Colegii săi erau nemulţumiţi deoarece Weise îi 
obliga să-i ajute pe acești copii chiar și în timpul pauzei de masă, 
fără să fie retribuiţi. A fost unul dintre primii educatori care 
au creat un plan sistematic pentru educaţia specială și care au 
considerat că educatorii trebuie să dispună de o pregătire specială 
pentru a-i putea educa pe acești copii. După ce a încetat din 
viaţă, din nefericire, munca sa nu a fost continuată și meditaţiile 
suplimentare pentru cei rămași în urmă la învăţătură au încetat 
(Woodill, G., Velche, D., 1996).

Au existat astfel de școli cu meditaţii speciale și în alte părţi ale 
Germaniei, de exemplu școala din Halle (1834), dar acestea s-au 
închis după câţiva ani. În 1835, a fost creată o școală specială în 
Chemnitz pentru copiii „deranjaţi” și „pentru cei care au nevoie 
de ajutor”. În anul 1856, a fost înfiinţată o altă clasă specială în 
aceeași școală, iar în 1860 această clasă a devenit una specială 
de meditaţii pentru copii cu dizabilităţi, unde aceștia primeau 
de la 13 la 17 ore de meditaţii pe săptămână. În acea perioadă 
se considera că rolul educaţiei speciale este de a ajuta copiii să 
ajungă la un nivel optim de dezvoltare pentru reintegrarea în 
clasele normale.

În 1859, a luat fiinţă o nouă clasă specială în cadrul școlii din 
Halle, unde erau incluși 17 băieţi și fete care sufereau de deficienţă 
mentală, fizică, de auz sau de văz, sau erau atât de neglijaţi încât 
abia puteau comunica. În anul 1862, clasa specială de la Halle a 
devenit o instituţie de sine stătătoare, cu un curriculum special 
constând în studiul Bibliei, citire, scriere, aritmetică, muzică, 
iar pentru fete, lucru manual (cusut, împletit). Este perioada de 
pionierat în educaţia specială din Germania (Woodill, G., Velche, 
D., 1996).

În aceeași perioadă, Jean Itard (Franţa) a început să lucreze cu 
Victor, copilul sălbatic din Aveyron. Itard a lucrat la Institutul 
pentru surdomuţi din Paris și l-a întâlnit pe copil în 1799. 
Împreună cu Madame Guérin au încercat să-l înveţe pe Victor să 
vorbească și să citească. Au avut un succes relativ, însă efortul lor, 
împreună cu munca lui Edouard Séguin (succesorul lui Itard), 
a deschis drumul unor noi metode educaţionale, ei subliniind 
importanţa educaţiei senzoriale și a stimulării senzoriale pentru 
dezvoltarea abilităţilor cognitive ale copiilor cu cerinţe speciale.

La Spitalul Salpêtrière, Séguin a folosit metodele lui Itard 
pentru a-i învăţa pe copiii cu dizabilităţi intelectuale să citească, 
să scrie și să deseneze și a inventat, la rândul său, diferite mijloace 
didactice pentru a-și ajuta elevii. 

În Statele Unite, educarea „copiilor idioţi” a început, încă din 
anii 1800, în cadrul Azilului pentru surdomuţi din Hartford, 
Connecticut. Asta nu înseamnă că înainte de această perioadă 
copiii cu deficienţe nu au fost educaţi. Sunt semnalate cazuri 
fericite în care elevi din acest institut au înregistrat progrese 
considerabile.

În anul 1830, în Franţa, a fost publicat un raport intitulat 
„Aplicaţii ale fiziologiei creierului la studiul copiilor care 
necesită educaţie specială” – este una dintre primele publicaţii 
care utilizează termenul de educaţie specială. În următorul an, 
la Salpêtrière ia naștere o școală specială pentru „idioţi, imbecili 
și copii care învaţă mai lent”. În 1845, Séguin își înfiinţează, la 
Paris, o școală particulară pentru copiii cu cerinţe speciale.

Succesul și faima lui Séguin au ajuns în Anglia și în SUA, unde 
iau naștere primele școli pentru „idioţi” în jurul anului 1848. 
Este perioada în care Séguin emigrează în State și contribuie 
la dezvoltarea unor programe educaţionale pentru copiii cu 
„deficienţă mintală”.

În același timp în care Séguin își dezvolta metoda fiziologică 
pentru educarea copiilor cu dizabilităţi în Franţa, Guggenbühl 
(Suedia) și Saegert (Berlin) și-au creat propriile metode de 

abordare a educării copiilor și adulţilor deficienţi. Ei puneau 
accentul pe educaţia senzorio-motorie și dezvoltarea scopurilor 
socio-vocaţionale. Guggenbühl a creat una dintre primele 
instituţii speciale pentru deficienţii mintali din Berlin, institut 
vizitat de cei mai mari lideri ai domeniului deficienţei mintale 
– dintre care și dr. Samuel Gridley Howe, fondatorul primelor 
școli rezidenţiale pentru copii nevăzători și deficienţi mintali din 
America de Nord (Woodill, G., Velche, D., 1996).

Séguin și activitatea sa au impulsionat dezvoltarea insituţiilor 
educaţionale pentru persoanele cu deficienţă mintală, astfel 
încât în 1876 existau deja 12 școli speciale în opt state. Aceste 
instituţii au început să fie percepute de opinia publică drept școli 
de dezvoltare a abilităţilor, și nu ca aziluri custodiale, apreciindu-
se munca educatorilor.

MIȘCAREA EUGENICĂ

Mișcarea eugenică are la bază filosofia socială conform căreia 
trăsăturile ereditare ale naturii umane pot fi îmbunătăţite și 
trebuie să fie îmbunătăţite prin diverse metode de intervenţie. 
De-a lungul istoriei, reprezentanţii acestei mișcări au fost 
percepuţi ca o instanţă morală și altruistă a societăţii, având 
responsabilitatea socială de a crea oameni mai sănătoși și mai 
inteligenţi, de a economisi resurse și de a înlătura suferinţa 
umană.

Mijloacele timpurii utilizate de aceștia pentru scopurilor lor 
s-au bazat pe reproducere selectivă, iar în societatea actuală ele 
fac referire la testarea prenatală, testarea screening, consiliere 
genetică, planning familial, controlul sarcinii, fertilizarea in 
vitro sau ingineria genetică. Cu toate acestea, atât în societatea 
actuală, cât și în perioada apariţiei și dezvoltării mișcării 
eugenice, au existat forţe opozante care considerau principiile și 
metodele lor ca fiind imorale. Cu atât mai mult cu cât o parte 
a reprezentanţilor acestei mișcări au susţinut și au implementat 
discriminarea, sterilizarea forţată pentru persoanele „defecte” 
din punct de vedere genetic și chiar uciderea persoanelor 
instituţionalizate.

Optimismul caracteristic anilor 1840 și 1850 s-a transformat 
încet-încet în pesimism. Realizările lui Itard, Séguin sau 
Montessori au fost eclipsate de evoluţionismul darwinian și de 
credinţa în fixitatea inteligenţei, caracteristică gândirii psihologice 
de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În consecinţă, abordarea 
iluministă a lui Séguin în ceea ce privește educaţia persoanelor 
cu deficienţe a fost înlocuită de mișcarea eugenică de la începutul 
secolului al XX-lea, care a determinat instituţionalizarea și chiar 
sterilizarea forţată a persoanelor cu deficienţe mintale, în America 
de Nord.

Persoanele cu deficienţă mintală nu mai erau considerate 
„inocente” sau „fără noroc”, care prin educaţie specială și cu 
ajutorul comunităţii puteau deţine un rol pozitiv în familie și 
societate. Aceste persoane formau din nou un grup indezirabil, 
percepute deseori ca un pericol, ca un rău al umanităţii și erau 
catalogate la fel ca vagabonzii, criminalii, prostituatele sau 
cerșetorii. Persoanele care prezentau cea mai mică posibilitate 
de a transmite mai departe deficienţa mintală erau brutal 
atacate. 

Mișcarea eugenică din Statele Unite a avut un ajutor consi-
derabil din partea studiilor genealogice. Oamenii de știinţă 
erau interesaţi de istoricul familial al persoanelor cu deficienţă 
mintală. În 1877, Richard Dugdale a urmărit genealogia familiei 
Jukes timp de șase generaţii și a identificat 709 descendenţi din 
1200. Membrii de familie care erau înrudiţi direct prin sânge 
cu familia Jukes au prezentat o incidenţă mai mare în ceea ce 
privește deficienţa mintală, decât cei care erau înrudiţi cu aceștia 
prin căsătorie. Astfel de studii au încurajat mișcarea eugenică prin 
sublinierea eredităţii drept cauză a retardului mintal (Woodill, G., 
Velche, D., 1996). 

În 1912, Goddard a efectuat, la rândul său, un studiu asupra 
genealogiei familiei Kallikak, studiu de mare importanţă pentru 
influenţa celor care susţineau practicile negative ale mișcării 
eugenice (sterilizare și segregare). În cartea lui Goddard, 
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fotografiile rudelor lui Deborah Kallikak ce sufereau de retard 
mintal au fost retușate, fiind accentuate în mod intenţionat 
trăsăturile dure, aspre ale feţei.

Și în Marea Britanie a existat mișcarea eugenică, populaţia 
fiind „speriată” de persoanele cu deficienţă mintală. Pentru 
Henry Mausley, problema acestor persoane era o chestiune de 
siguranţă naţională. Raportul Comitetului Interdepartamental al 
Deteriorării Fizice (1904) a încercat să demonstreze că poporul 
britanic se afla într-o stare fizică precară și că naţiunea engleză este 
în pericol de „degenerare” imediată. Teoria „degenerării” a fost 
dezvoltată prima dată de Morel, în Franţa, în jurul anilor 1850, 
teorie care susţinea că: a) trăsăturile ereditare sunt polimorfe, 
adică se pot manifesta în forme diferite de devianţă; b) trăsăturile 
dobândite se transmit urmașilor și, astfel, experienţele părinţilor 
influenţează dezvoltarea urmașilor; c) situaţia va deveni progresiv 
mai negativă, din generaţie în generaţie, dacă nu sunt controlaţi 
factorii nocivi.

Alfred Binet, autorul primei scale de măsurare a inteligenţei, 
a fost o excepţie de la pesimismul mișcării eugenice. El considera 
că un anumit nivel intelectual poate fi depășit în timp prin 
exerciţii speciale (ortopedie mintală), exerciţii create de Binet 
pentru a crește inteligenţa copiilor mai „înceţi” din punct de 
vedere mintal. Dar opera lui Binet și Simon a ajuns în SUA prin 
intermediul lui H. Goddard, un ereditarian convins. El susţinea 
că inteligenţa este determinată doar de factori ereditari și, ca un 
ferm susţinător al mișcării eugenice, considera foarte importantă 
interzicerea procreării la persoanele cu deficienţă mintală pentru 
a se îmbunătăţi calitatea materialului uman. Deși, în particular, 
era adeptul sterilizării forţate, Goddard era de părere că opinia 
publică era mai înclinată să accepte o altă soluţie: segregarea și 
„colectarea” acestor persoane în instituţii speciale precum Școala 
din Vineland, al cărei director era.

Totuși au existat persoane care nu erau de acord cu aceste 
practici. Autoritatea locală din Berlin și-a exprimat dezaprobarea 
faţă de instituţionalizarea persoanelor cu deficienţe, deoarece, 
prin acest procedeu, ele vor fi etichetate ca fiind inferioare 
anticipat. Ele preferau alternativa claselor auxiliare, dar cu 
scopul de a ajuta copiii cu deficienţe să revină cât mai curând 
în clasele normale. Manifestări împotriva segregării au existat 
peste tot, însă această rezistenţă la excluziune nu a fost bine 
documentată.

INDEPENDENŢA PERSOANELOR CU CERINŢE SPECIALE

Există o a treia tradiţie în istoria dizabilităţii care nu a atras 
atât de multă atenţie. Este vorba de tradiţia autoajutorării sau 
a „self-help”-ului, după denumirea americană preluată și la noi 
în ţară. Încă din Evul Mediu, înainte de organizarea asistenţei 
sociale, persoanele cu dizabilităţi au format asociaţii, ghilde 
pentru a se întrajutora. De exemplu, în secolul al XIV-lea, în 
Spania, au existat două asociaţii ale nevăzătorilor: în Barcelona 
și în Valencia. Regulamentul lor intern prevedea posibilitatea 
împrumuturilor între membrii asociaţiei, obligaţia de a se vizita 
unii pe alţii în caz de boală și împărţirea corectă a câștigurilor 
obţinute din pomană.

Mișcarea modernă de întrajutorare are rădăcinile în mișcarea 
antipsihiatrică din anii ’60, în modelul „convieţuirii în 
comunitate” dezvoltat de Jean Vanier în Franţa și în mișcarea 
drepturilor civile din Statele Unite. Acestea reprezintă începuturile 
mișcării de tip „self-help”, în prezent existând numeroase forme 
ale acesteia.

Istoria dizabilităţii reprezintă, în cele din urmă, un amestec 
de milă, caritate și excluziune. Doar de puţin timp începem 
să observăm respingerea acestor atitudini și înlocuirea lor cu 
incluziunea și independenţa persoanelor cu dizabilităţi.

PERCEPŢIA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

Fenomenul dizabilităţii este definit ca fiind o devianţă 
de la normal. Normalul este condiţionat de cultura fiecărei 
societăţi. Acest tip de devianţă nu are niciun fel de conotaţii 
voluntare, spre deosebire de alte forme de devianţă care sunt 
mai mult sau mai puţin voluntare. În ambele situaţii însă, 
devianţii au ca atribut comun un „stigmat”.

Goffman (1968) definește termenul de stigmat „ca fiind un 
atribut care este profund discreditant, este un tip special de relaţie/
legătură între atribut și stereotip/atitudine, individul stigmatizat 
presupune că diferenţa sa este cunoscută de aproape toţi sau este 
evidentă «pata» sa, ori presupune că este cunoscut de cei prezenţi, că 
este imediat perceptibil de către ei” (p. 31).

În cele mai multe situaţii se pune problema individului 
stigmatizat.

Wolfensberger (1983) realizează o analiză a eforturilor, tre-
cute și actuale, ale oamenilor de știinţă, de a explica situaţia 
acestor grupuri de persoane cu dizabilităţi. Astfel, Wolfensberger 
propune, citând specialiști ai domeniului, următoarea clasificare 
a interpretărilor cu privire la situaţia acestor persoane, a percepţiei 
rolului acestora în societate, având în vedere faptul că o persoană 
tinde să se comporte în funcţie de expectanţele celor din jur.

Individul deviant ca organism subuman
Se referă la percepţia unui copil cu dizabilităţi profunde ca 

o entitate non-umană, se referă la atribuirea unor calităţi sau 
deprinderi specifice animalelor, diminuarea oricăror capacităţi, 
neacordarea niciunei șanse. O astfel de atitudine nu este de 
natură să diminueze durerea pricinuită de nașterea unui astfel de 
copil, ci dimpotrivă.

Individul deviant ca ameninţare
Percepţia proeminentă a rolului persoanei deviante a fost cel 

de ameninţare individuală – din cauza înclinaţiilor spre delicte 
ale acestor persoane, dar și ca o ameninţare socială – din cauza 
perturbării organizării sociale și a declinului genetic al acesteia. 
Această percepţie a fost foarte marcantă, mai ales în perioada 
anilor 1890-1925, când se credea că cele mai multe probleme ale 
societăţii s-ar datora defectelor moștenite.

Individul deviant ca obiect al spaimei
Legat de rolul de „ameninţare” este percepţia persoanei cu 

dizabilităţi ca fiind o entitate „înspăimântătoare”. Persoana 
deviantă este percepută ca fiind un trimis al lui Dumnezeu ca 
pedeapsă pentru păcatele părinţilor ei.

Individul deviant ca obiect al milei
Persoana cu dizabilităţi este văzută în mod frecvent ca având 

această devianţă din cauza unor întâmplări nefericite, pentru 
care el nu are nicio responsabilitate, și ar trebui să beneficieze de 
atenţie și servicii speciale.

Este o persoană care poate deveni obiectul milei fără să aibă 
nicio vină și fără a fi răspunzătoare pentru comportamentul său. 
În astfel de situaţii, membrii familiei se pot simţi lezaţi, rușinaţi, 
iar cei din exteriorul familiei adoptă mai degrabă o atitudine 
dispreţuitoare, decât una de simpatie.

Individul deviant ca sfânt inocent
În diverse culturi și perioade, indivizilor devianţi, îndeosebi 

celor cu dizabilităţi mintale, li s-a acordat interpretarea unui rol 
religios „de copii speciali ai lui Dumnezeu”. O astfel de apreciere 
determina preţuirea persoanei deviante, iar familia favorizată de 
Dumnezeu era considerată norocoasă că avea astfel de copii, care 
dobândeau statutul unor „mici îngeri”.

Individul deviant ca organism bolnav
Boala, într-unul dintre aspectele sale esenţiale, constituie 

o formă de conduită deviantă. Perceput ca bolnav, individul 
deviant poate fi îndreptăţit să beneficieze de diferite privilegii, 
mai ales că această situaţie de a fi bolnav nu este din vina sa și 
astfel responsabilităţile sociale normale sunt diminuate.
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Individul deviant ca obiect al ridiculizării
Această percepţie de rol era strâns legată de o alta, în care 

oamenii erau văzuţi ca neimportanţi. Persoanele cu dizabilităţi 
„erau văzute în roluri precum idiotul satului, iar în umorul popular 
erau descrise, aproape fără excepţie, ca obiecte ale ridicolului”. 
Acest fel de a vedea o persoană cu dizabilităţi nu putea decât să 
amplifice drama unor familii care aveau astfel de copii. 

Individul deviant ca etern copil
Cu privire la individul deviant este formulată și o altă 

percepţie de rol, cea de „copil etern”, o persoană care va rămâne 
mereu mai tânără decât vârsta sa. O astfel de atitudine nu va 
determina nici dezvoltarea și nici adaptarea socială a acestora. O 
astfel de atitudine nu va încerca adaptarea individului la mediu, 
ci va încerca adaptarea mediului la posibilităţile sale, făcându-se 
numeroase modificări în mediul său social.

În toate aceste percepţii de rol privind persoana deviantă se 
pot intui eforturile societăţii de a face faţă devianţei, de a găsi 
interpretările și soluţiile cele mai potrivite, de a găsi locul acestor 
devianţi involuntari în societate. 

Wolfensberger clasifică aceste eforturi în patru mari categorii:
• Persoana deviantă, considerată ca fiind în slujba celui 

rău sau a unor forţe malefice, era percepută ca rea și, ca 
urmare, era persecutată și distrusă sau plasată la periferia 
societăţii.

• Devianţa este percepută ca un efect al unei greșeli, al 
unui păcat al părinţilor pentru care au fost pedepsiţi 
de Dumnezeu. Wolfensberger îl citează pe Greene, care 
afirmă: „cei pe care îi apărăm sunt fără nicio vină; în cele 
mai multe cazuri reprezintă expresii deformate, fără putere, 
ale păcatelor și suferinţelor părintești” (Wolfensberger, 1983, 
p. 54). Percepând devianţa ca un rezultat al păcatului, 
persoana cu dizabilităţi devine ceva rușinos și trebuie 
ascunsă, înlăturată.

• Următoarele două alternative constau în schimbarea sau 
prevenirea devianţei. Acest aspect este vizat de principiul 
normalizării.

Goffman (1968) susţine ideea că relaţia persoanelor, care sunt 
legate printr-o structură socială de o persoană stigmatizată, este 
o relaţie care în final duce la un tratament identic din partea 
societăţii, atât pentru persoana stigmatizată, cât și pentru 
persoana care este legată de ea.

CONCLUZII

Societatea a parcurs un lung drum în ceea ce privește atitu-
dinea faţă de persoanele cu dizabilităţi. Studierea trecutului ne 
oferă oportunitatea reflectării asupra ceea ce dorim să dezvoltăm 
în viitor: o atitudine deschisă, constructivă, de acceptare necon-
diţionată faţă de aceste persoane, o societate în care se oferă 
șanse unei existenţe decente fiecărei persoane. Ceea ce putem 
învăţa din trecut este că izolarea, ignorarea sau chiar persecutarea 
persoanelor cu dizabilităţi este o expresie a fricii, a ignoranţei și 
a sărăciei spirituale.

În prezent, obiectivul, dezideratul societal în privinţa persoa-
nelor cu dizabilităţi este cel de integrare deplină a acestora, o 
integrare pe toate dimensiunile: fizică, funcţională, socială, 
personală și societală.

Dar ce este integrarea, de fapt?
Integrarea se referă la procesul de plasare a unei persoane 

dintr-un mediu mai mult sau mai puţin restrictiv într-un mediu 
obișnuit, urmărindu-se înlăturarea segregării printr-un ansamblu 
de măsuri specifice.

Ursula Șchiopu (1997) definește procesul de integrarea ca „o 
cuprindere, asimilare, închidere într-un tot a unui element care 
devine parte componentă a întregului și dobândește proprietăţi 
specifice rezultate din interacţiunea și interdependenţa cu alte 
componente”. Este un proces care se exercită asupra persoanei, 

presupune o adaptare și o transformare continuă a acesteia, 
nefiind doar un simplu act extern.

A. Gherguţ (2006) subliniază că, din punct de vedere psiho-
pedagogic, integrarea poate fi privită sub un triplu aspect: ca 
obiectiv, ca proces și ca rezultat.

Integrarea ca obiectiv se referă la realizarea unei concordanţe 
între cerinţe și manifestări. Elementele concrete ale personalităţii 
(însușiri, aptitudini, capacităţi, abilităţi) se cer a fi dezvoltate și 
cultivate pentru a facilita adaptarea și integrarea.

Ca proces, integrarea constă într-un ansamblu de mecanisme 
și operaţii care vizează tocmai această dezvoltare și creștere a 
diferitelor aspecte ale personalităţii subiectului. Este un proces 
complex, dinamic care vizează crearea și implementarea programelor 
educaţionale raportate la specificitatea și individualitatea fiecărui 
copil – este una dintre sarcinile majore ale psihopedagogilor.

Ca rezultat, integrarea este legată mai ales de munca educativă 
și viaţa socială, de evoluţia unor fenomene aflate sub influenţa 
mediului socioeconomic. Integrarea este apreciată și ca indicator 
pozitiv al acţiunii educative și al evoluţiei unor fenomene sociale.

Integrarea reprezintă unul dintre mijloacele de a obţine 
acceptarea socială și de a se realiza schimbarea adaptativă a 
comportamentului. Problema integrării sociale este una dintre 
marile probleme ale copilului cu dizabilităţi și familiei acestuia. 
Integrarea, ca opus al segregării, trebuie să abordeze acele practici 
și măsuri care să maximalizeze potenţialul unei persoane și să 
stimuleze participarea la viaţa socială (Chelemen, I., 2006).

În contextul școlar, integrarea presupune procesul de educare 
a copiilor cu cerinţe educative speciale în aceleași condiţii ale 
învăţământului de masă, având ca scop participarea deplină a 
tuturor copiilor la activităţile școlare și extrașcolare (Gherguţ, 
A. 2006). Pentru realizarea unui astfel de deziderat este nevoie 
de acceptarea necondiţionată a tuturor membrilor grupului, 
de o organizare școlară bazată pe un curriculum flexibil și de o 
pregătire psihopedagogică riguroasă a personalului didactic.

Dimensiunile integrării, în accepţiunea literaturii de specia-
litate, sunt: integrarea fizică (a fi prezent); integrarea socială (a fi 
împreună cu alţi copii) și integrarea școlară (a învăţa împreună 
cu ceilalţi elevi). Însă integrarea reală, totală nu înseamnă 
stagnarea la unul dintre nivelurile de mai sus, ci presupune 
integrarea concomitentă la toate nivelurile, accentuând mai ales 
dimensiunile socială și școlară. Este un scop greu de atins, în 
măsura în care sistemul educaţional actual este unul competitiv, 
în care sunt valorizate rezultatele cantitative și calitative generale, 
și nu atât progresele individuale. Fiecare copil evoluează în 
ritmul său propriu, iar reușitele școlare exemplare ale unui 
copil „obișnuit” sunt comparabile cu realizările mai puţin spec-
taculoase ale unui copil cu CES (cerinţe educative speciale), dacă 
ne raportăm la potenţialul de dezvoltare. 

Crearea unei atmosfere de cooperare, de suport și ajutor 
reciproc, de acceptare necondiţionată în cadrul claselor și al 
școlilor se află atât în mâna personalului didactic, cât și în mâna 
părinţilor. Integrarea nu se rezumă la plasarea fizică a copilului cu 
CES în școlile normale, ea înseamnă mult mai mult decât atât.

Într-un studiu recent desfășurat de lectorul univ. dr. Ioan 
Chelemen referitor la atitudinea părinţilor cu copii normali 
asupra copiilor cu CES, s-a relevat un fapt interesant și 
îngrijorător deopotrivă. Părinţii consideră oportună prezenţa 
unui copil cu dizabilităţi în clasa unde studiază propriii copii, 
dar nu consideră că integrarea deplină a acestuia depinde de 
ei sau de copiii lor, acest proces fiind doar sarcina copilului cu 
CES și, eventual, a personalului didactic. Astfel, o altă sarcină a 
psihopedagogilor este informarea, educarea și implicarea tuturor 
în procesul de integrarea a copiilor cu dizabilităţi.

Astfel, integrarea copiilor cu CES presupune (Gherguţ, A., 
2006):

• valorizarea egală a tuturor elevilor, dar și a personalului 
didactic;

• creșterea gradului de participare a elevilor la activităţile 
școlare, culturale și comunitare, concomitent cu scăderea 
gradului de excludere a acestora;

• reformularea politicilor școlare și a practicilor acestora 
pentru a răspunde mai bine diversităţilor din comunitatea 
respectivă;
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• reducerea barierelor din învăţare și participarea tuturor 
elevilor la procesul educativ;

• perceperea diferenţelor dintre elevi ca resursă de sprijin al 
învăţării, și nu ca o problemă care trebuie depășită;

• recunoașterea dreptului la educaţie a fiecărui elev în 
parte;

• îmbunătăţirea școlilor pentru a satisface nevoile fiecărui 
elev, dar și ale personalului didactic;

• întărirea rolului pe care îl are școala atât în dezvoltarea 
comunităţii și a valorilor, cât și în creșterea performanţelor 
școlare;

• promovarea unei relaţii de ajutor reciproc între comu-
nitate și școală;

• recunoașterea faptului că integrarea școlară este doar un 
aspect al integrării sociale, însă un aspect esenţial.

Considerăm că integrarea este cu adevărat eficientă în măsura 
în care îmbunătăţește existenţa copilului. Acest proces nu trebuie 
aplicat doar de dragul unui deziderat social. Situaţia fiecărui 
copil cu CES trebuie analizată în parte și trebuie să se evidenţieze 
măsura în care integrarea este cu adevărat utilă și benefică 
copilului respectiv.

Părinţii acestor copii, în mare parte, solicită un astfel de 
program de pregătire a integrării sociale printr-un sistem 
educaţional special integrat în sistemul educaţional tradiţional. 
Problema care se pune în acest caz este măsura în care socializarea 
copiilor cu dizabilităţi severe este realizabilă prin integrarea în 
sistemul de învăţământ normal, dacă o astfel de integrare școlară 
este sau nu în măsură să premeargă integrarea socială a acestor 
copii, dacă acest demers este sau nu este în avantajul copilului. 

Harry Daniels afirmă: „Deciziile referitoare la oportunitatea 
integrării unei persoane pot fi astfel luate în funcţie de răspunsul 
la întrebarea dacă integrarea este de natură să amelioreze calitatea 
vieţii persoanei în cauză” (Daniels, H., 1997, p. 5).

O astfel de abordare a integrării atrage atenţia asupra faptului 
că pot exista diferenţe între afirmaţiile generale despre starea de 
integrare dorită și validarea prin confirmarea explicită a celui în 
cauză. H. Daniels, nu întâmplător, adaugă la cele afirmate mai 
sus următoarele: „Mai direct spus, cunoaștem prea puţin despre 
consecinţele acţiunilor noastre”.

Se impune deci, atât evaluarea serviciilor pe care le asigurăm 
în sensul efectelor lor pe termen scurt și lung, cât și evaluarea 
consecinţelor unor astfel de decizii asupra beneficiarilor.

Educaţia integrată poate pregăti integrarea socială a copiilor 
cu dizabilităţi, dar numai în măsura în care răspunde cât mai bine 
cerinţelor acestora. Sunt specialiști care îndeamnă la o analiză 
foarte serioasă înainte de a se proceda la o „integrare totală”, a 
tuturor copiilor cu dizabilităţi, indiferent de profunzimea acesteia. 
James Kauffman (1989) consideră că încercarea de a forţa elevii 
să se integreze este la fel de coercitivă și discriminatorie ca și când 
s-ar încerca să forţezi toţi elevii să participe la un învăţământ 
special.

Contrar acestui punct de vedere, adepţii „integrării totale” 
consideră că toţi elevii, indiferent de dizabilitate și severitatea 
acesteia, pot și trebuie să participe la un program normal tot 
timpul și toate serviciile trebuie să le fie puse la dispoziţie. 
Desigur, socializarea copiilor cu dizabilităţi nu oferă o perspectivă 
optimistă în afara unei educaţii integrate și incluzive. O astfel 
de educaţie este condiţionată nu numai de o dorinţă, desigur, 
democratică, ci și de felul în care sunt pregătiţi toţi factorii 
implicaţi în această acţiune: cadre didactice, părinţii copiilor 
fără dizabilităţi, părinţii copiilor care au dizabilităţi, copiii cu 
dizabilităţi, copiii fără dizabilităţi, atitudinea mediului social în 
care trăiește un astfel de copil.

Prin integrarea școlară se urmărește, în fapt, o diminuare 
a distanţei dintre disponibilităţile copilului cu dizabilităţi și 
mediul social cultural-normativ în care trăiește.

Sintetizând, condiţiile impuse reușitei unei integrări școlare, 
ca o acţiune esenţială în pregătirea integrării sociale, sunt 
următoarele: acceptarea de către părinţi a disponibilităţilor 
limitate ale copilului lor, implicarea lor ca parteneri în luarea unor 
decizii cu privire la copii, pregătirea personalului didactic pentru 
activitatea cu acești copii, specialiștii care sprijină integrarea 
trebuie să acţioneze nu doar asupra copilului cu dizabilităţi, ci 

și asupra familiei acestuia, asupra cadrelor didactice, furnizând 
informaţii cu privire la disponibilităţile copilului în vederea 
conceperii unui curriculum personalizat. În final, trebuie 
amintit cât de important este să fie pregătit climatul instituţiei 
care încearcă integrarea copilului pentru evitarea accentuării 
„handicapatizării” copilului (Chelemen, I., 2007). 

BIBLIOGRAFIE

Buică, C. (2004), Bazele defectologiei, Editura Aramis, 
București

Chelemen, I. (2007) Persoanele cu dizabilităţi – abordări 
teoretice, Editura Universităţii din Oradea, Oradea

Chelemen, I. (2006), Impactul psihosocial asupra familiei ca 
urmare a dizabilităţii copilului, Editura Universităţii din Oradea, 
Oradea

Daniels, H. (1997), Învăţământul special în perspectiva 
drepturilor omului. Organizarea unei pedagogii a schimbării, 
Universitatea Birmingham, Facultatea de Pedagogie

Gherguţ, A. (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe 
speciale – Strategii diferenţiate și incluzive în educaţie, Ediţia a II-a 
revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași

Goffman, E. (1968), Stigma. Notes on the Management of 
Spoiled Identity, New Jersey: Pelican Books

Kauffman, J. (1989), The Regular Education Initiative as 
Regan, Bush education Policy: A Trickle-down Theory of Education 
of the Hard-to-teach, Journal of Special Education, nr. 3/1989

Șchiopu, U. (coord.) (1997), Dicţionar enciclopedic de 
psihologie, Editura Babel, București

Verza, E., (2002) Introducere în psihopedagogie specială, 
Editura Fundaţiei Humanitas, București

Wolfensberger, W. (1983), The Principle of Normalization 
in Human Services. Toronto: National Institute on Mental 
Retardation

Woodill, G., Velche, D. (1996), From Charity and Exclusion 
to Emerging Independence: An Introduction to the History of 
Disabilities, în Journal of Developmental Disabilities, Vol. 4, nr. 
1., Ontario



186

DEFINIREA CONCEPTULUI DE INTERPRET DE LIMBAJ 
GESTUAL

Interpretul de limbaj gestual este un facilitator al comunicării 
(Humphrey & Alcorn, 2001) care efectuează procesul de 
schimbare a mesajelor dintr-o limbă într-o altă limbă, imediat. 
Limbajele pot fi verbale sau gestuale, dar caracteristica definitorie 
este transmiterea directă și imediată. În continuare prezint 
diferitele tipuri de interpretare care pot fi întâlnite în procesul de 
interpretariat pentru persoanele cu deficienţă de auz, cu scopul 
de acces la informaţii și interacţiuni, dar având ca scop final 
integrarea.

Interpretarea simultană descrie cazul în care interpretarea este 
efectuată aproape instantaneu după mesajul original. Desigur, 
interpretarea simultană reală în limbaj gestual se decalează 
temporal pentru că interpretul are nevoie să audă mesajul, 
să-l înţeleagă și să-l transpună în limbaj gestual. Decalajul este 
minim, însă există. Este de așteptat ca interpretarea simultană să 
fie integrală și fiecare idee să fie interpretată în formă completă, 
conform sursei originale.

Interpretarea consecutivă presupune capacitatea interpre-
tului de a repeta mesajul în limba-ţintă, după prezentarea 
vorbitorului original. Interpretul poate reproduce o propoziţie, 
secţiuni de frază sau întreaga cuvântare. De exemplu, la tribunal 
se folosește acest tip din cauză că se adresează întrebări la care se 
răspunde consecutiv.

Interpretarea spontană este de tip interviu. Nu se realizează 
cu așteptare și pregătire prealabilă. Totuși pot apărea multe 
surprize, așa că interpretul trebuie să fie foarte atent. 

Interpretarea fixă este similară cu o traducere în scris. De 
pildă, un bun interpret va învăţa o interpretare standard pentru 
textele bine cunoscute și des utilizate. 

Volumul de pregătire pentru interpretare diferă în funcţie de 
cerinţele fiecărei sarcini. Interpretul trebuie să se familiarizeze cu 
materialul înainte de începerea acţiunii. Pregătirea poate fi scurtă 
sau extensivă. De exemplu, la o ceremonie de decernare a unor 
premii, interpretului i se vor da copiile cuvântărilor pregătite, 
pentru a se familiariza cu conţinutul mesajelor și cu numele 
participanţilor. Interpretul trebuie să fie întotdeauna punctual și 
să verifice din timp dacă intervin schimbări în program. Pregătirea 
extensivă va ajuta interpretul care va fi implicat în interpretariat 
de conferinţe în care se vor folosi materiale și concepte tehnice. 
El va trebui să cunoască dinainte programul, să se familiarizeze cu 
materialele care vor fi prezentate și cu vocabularul tehnic aferent. 
Totuși el nu poate să pregătească toate detaliile legate de stilul 
de prezentare a vorbitorului, accentul sau folosirea auxiliarelor 
vizuale demonstrative. Este nevoie de pregătire sistematică în 
cazul interpretării pieselor de teatru sau a unor secvenţe video. 

Se va lucra în echipă, vizionând de mai multe ori materialele și 
respectându-se particularităţile. 

Interpretarea de relaţie se desfășoară în contexte în care 
interpretul însoţește persoana cu deficienţă de auz la diferite 
evenimente ca: excursii, ședinţe sau activităţi sociale.

Interpretarea relay se realizează când un interpret depinde 
de un alt interpret pentru a-și îndeplini sarcina. De exemplu, 
când un interpret traduce din limba rusă în limba engleză, iar 
al doilea din engleză în limbaj gestual pentru a se putea realiza 
interpretarea din rusă în limbaj gestual. În mod similar, un 
interpret din limbaj gestual poate face o interpretare tactilă 
pentru o persoană cu surdocecitate care folosește sisteme adaptate 
tactil de receptare a informaţiilor. Interpretarea pentru persoane 
cu surdocecitate este un proces complex care cuprinde elemente 
legate de: transmiterea cu exactitate a mesajului prin canalul de 
comunicare adecvat, descrierea mediului și elemente de ghidare.

Interpreţii persoanelor cu surdocecitate necesită inteligenţă, 
personalitate și motivaţie, precum și priceperi lingvistice și 
motorii. Profesiunea rămâne deschisă pentru cei care o găsesc 
atractivă. Oricum, interpretarea eficientă presupune ca interpretul 
să restructureze informaţia în funcţie de beneficiar. Lipsa de 
eficienţă este legată de trei factori: incapacitatea interpretului 
de a analiza mesajul primit cu suficientă profunzime, alegerea 
inadecvată a limbajului-ţintă dat și a lipsei de competenţă în 
gramatica și lexicul limbajului-ţintă. 

INTERPRETARIATUL ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI BILINGVE ȘI 
BICULTURALE PENTRU PERSOANELE DEFICIENTE DE AUZ SAU 

CU SURDOCECITATE

Educaţia adecvată a deficienţilor de auz și a persoanelor cu 
surdocecitate este esenţială pentru ca ei să ajungă la un nivel de 
egalitate și chiar de competiţie cu concetăţenii lor fără deficienţe 
de auz și să acceseze cu succes serviciile de interpretariat pentru a 
obţine informaţiile din mediu.

Limbajul gestual reprezintă limba natural utilizată de persoa-
nele cu deficienţe de auz, fiind produsă prin procedee vizual-
spaţiale folosind mâinile, faţa, ochii și capul ca articulatori perce-
puţi vizual (Perniss, 2007). Între limbajul gestual și limbile orale 
apar diferenţe semnificative din cauza modalităţilor de producere 
și receptare a acestora.

Pentru a înţelege acest lucru, autorii cărţii „A Joureny into 
the Deaf World”, Harlen Lane, Robert Hoffmeister și Ben 
Bahan (2001), clarifică, de la bun început, noţiunea de surd ca o 
cultură de sine stătătoare, în care, la fel ca pentru toate celelalte 
culturi, limba joacă rolul principal în definirea identităţii etnice 

INTERPRETUL DE LIMBAJ GESTUAL ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII PERSOANELOR CU 
DEFICIENŢE DE AUZ ȘI SURDOCECITATE

Asist. univ. drd. Ioana Fărcaș, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

ABSTRACT

In the present context, Romania is at the beginning of the „professionalism” in the case of Sign Language Interpreters. The first step was made by 
recognition of Sign Language as mother tongue of the Romanian Deaf. The most important step that still has to be done is to develop a training program 
for interpreters. Only in this way it can be assured the quality of interpreting services, the abstraction of discrimination, elimination of the inequalities 
and low chances of the Deaf, all this manifested in the limited access to information. By specialization can be suspended the voluntary statute of the 
interpreter, that at this moment can be a member in the family of the Deaf, relatives or teachers for the Deaf. The training is necessary also considering that 
an interpreter not only needs to know the Sign Language Vocabulary but needs to practice and respect the particularities of simultaneous and consecutive 
interpreting, as well as the voicing techniques. It is necessary to practice the interpreting within the cultural context of the Deaf community, assuring in 
this way an efficient communication between the hearing world and the Deaf. 
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și protejarea valorilor și a tradiţiilor. Astfel, comunitatea surzilor 
este alcătuită din membrii unei minoritatăţi culturale, ei nu sunt 
„copia imperfectă a semenilor lor auzitori”. În consecinţă, cea 
mai bună cale de a dispune de un grad de inteligenţă cât mai 
ridicat și de a avea șanse de reușită în societate este învăţarea 
limbii vorbite în ţara de origine ca a doua limbă. 

Actul din 1965 privind Educaţia Bilingvă din Statele Unite 
prevede crearea unei game variate de programe care încurajează 
folosirea limbilor minoritare. Instrucţia bilingvă/biculturală se 
caracterizează prin următoarele elemente:

• Materia de învăţământ este predată, într-o fază de tran-
ziţie, în limba maternă a elevului;

• Limba oficială a ţării este predată ca a doua limbă;
• Se predau istoria, cultura și limba minoritară, dar este 

acordată o atenţie egală acestor materii și în limba majo-
ritară;

• A încuraja o imagine de sine pozitivă a elevilor;
• Dezvoltarea capacităţii cognitive a elevilor.
Literatura de specialitate a realizat studii comparative conside-

rabile pe tema educaţiei monolingve-bilingve și nu este deloc 
surprinzător că rezultatele pun în evidenţă avantajele clare în 
cazul implementării educaţiei bilingve. S-a constatat acest lucru 
în urma numeroaselor teste de citire și ascultare, de verificarea 
abilităţilor lingvistice, a cunoștinţelor în domeniul matematicii, 
al știinţelor sociale, dar și de evaluare a atitudinii faţă de școală 
și de sine. 

Specialiștii din acest domeniu susţin ideea că timpul investit 
în înzestrarea copiilor cu cunoștinţele de bază în limba lor 
principală este totodată timp investit în însușirea celei de a 
doua limbi. Mai mult decât atât, progresul știinţei de carte în 
prima limbă dezvoltă capacităţi, care se transferă, parţial, în 
percepţia celeilalte limbi, înlesnind, de exemplu, interpretarea 
registrului formal al limbii. În urma studiilor sale în domeniul 
bilingvismului, psihologul Kenji Hakuta (1986, 1998, 2003) a 
ajuns chiar la concluzia că persoanele crescute bilingv dispun de 
o flexibilitate cognitivă mult mai pronunţată decât cele crescute 
monolingv. Expertul canadian Wallace Lambert a subliniat, de 
fapt, aceeași idee, declarând, în urma experimentelor făcute, că 
persoanele bilingve sunt mult mai atente și percep mult mai ușor 
relaţiile semantice dintre cuvinte decât semenii lor monolingvi, 
analizează mult mai ușor structuri sintactice și descoperă reguli 
generale mult mai logic și mai rapid. 

Metoda bilingvă-biculturală de educaţie și creștere a copiilor 
surzi este ca un „arsenal de mijloace”, atât lingvistice, cât și 
culturale, care le oferă o bază destul de solidă, pentru ca ei să 
fie apoi în stare să facă faţă tuturor provocărilor și greutăţilor în 
lumea surzilor, dar și în cea a auzitorilor. Folosind aceste mijloace 
în măsura în care ei simt nevoia să o facă, surzii decid încă de la 
o vârstă fragedă singuri cum trebuie să se comporte în cele două 
lumi, ca să capete apoi, pe timp ce trece, un simţ de autonomie 
și independenţă personală, cât și abilităţile care îi vor ghida în 
alegerea propriului itinerar.

O educaţie adecvată a surzilor este cu atât mai necesară, cu cât 
cresc așteptările pieţei de muncă la ora actuală. Când în urmă cu 
doar câţiva ani, un liceu sau chiar o școală generală absolvită era 
suficientă pentru a găsi o slujbă cât de cât acceptabilă, lumea în 
care trăim acum are cerinţe mult mai avansate în ceea ce privește 
criteriile de angajare. Astfel, pentru a ţine pasul cu această 
tendinţă, și deficienţii de auz sau persoanele cu surdocecitate 
trebuie să aibă acces la o educaţie adecvată, de calitate, să nu 
fie discriminaţi din acest punct de vedere. Modelul bilingv de 
educaţie poate constitui baza unui sistem funcţional de integrare 
în societate, proces firesc și chiar mai mult decât atât, un pas la 
care deficienţii de auz sau persoanele cu surdocecitate au dreptul, 
iar societatea are obligaţia să le respecte opţiunea. 

Vorbind despre rolul interpretului de limbaj gestual în ceea ce 
privește facilitarea comunicării în contextul educaţiei biculturale, 
trebuie accentuată și importanţa componentei culturale. Limba-
jul gestual, la fel ca toate celelalte limbi, reprezintă un vast 
depozit cultural. 

În acest context, conform adaptării lui Cynthia Roy (2000), 
interpreţii de limbaj gestual trebuie: să primească mesajul auditiv 
sau vizual, să fie fluenţi în cele două limbaje, să fie familiarizaţi 

cu problema și să facă apel la cunoștinţele anterioare, să înţeleagă 
mesajul-sursă, să analizeze mesajul în profunzime, să identifice 
interrelaţiile din cadrul mesajului, să recunoască alte elemente 
utile cum ar fi: gesturi, expresii faciale, stilul de prezentare, 
schimbări în ritm, intensitate și în limbajul trupului, să omită 
unele cuvinte, dar în același timp să nu piardă sensul ideii, să 
reţină aspectele non-verbale printr-un proces de vizualizare, să 
caute sinonime, să recreeze mesajul în limbajul-ţintă, să producă 
mesaje coerente orale și respectiv gestual-motrice. Este de dorit 
ca traducerea să fie echivalentă cu mesajul original în cât mai 
multe dimensiuni posibile.

O PERSPECTIVĂ SUBIECTIVĂ ASUPRA SITUAŢIEI 
INTERPREŢILOR DE LIMBAJ GESTUAL DIN ROMÂNIA

România se află la începutul drumului numit „profesionalizare” 
a interpretariatului de limbaj gestual. Primul pas s-a făcut 
deja prin recunoașterea limbajului ca limba maternă a surzilor 
din România. Cel mai important pas însă, acela de derulare a 
unui program de formare a interpreţilor, trebuie încă realizat. 
Doar astfel se pot asigura servicii de interpretariat și eliminarea 
discriminării, a inegalităţii drepturilor și șanselor persoanelor 
surde, acestea manifestându-se, printre altele, în accesul limitat 
la informaţii. Prin specializare, se poate pune capăt statutului 
de voluntar al actualilor „interpreţi” de limbaj gestual, care în 
prezent sunt membrii familiilor, copiii, prietenii și profesori 
ai persoanelor deficiente de auz. Este necesară specializarea, 
având în vedere faptul că un interpret nu are nevoie să știe doar 
vocabularul limbii gestuale, ci are nevoie să cunoască și să respecte 
particularităţile tehnicilor interpretării simultane, consecutive, 
a voicingului. Este necesară practicarea interpretariatului în 
contextul cultural al comunităţii surzilor, asigurându-se, astfel, o 
comunicare eficientă între lumea auzitorilor și cea a surzilor. Eu, 
personal, am învăţat limbajul gestual pe parcursul mai multor 
ani pentru că am avut un coleg surd la Facultatea de Psihologie și 
Știinţele Educaţiei, secţia de Psihopedagogie specială, începând 
cu anul 1998. El a fost cel care m-a iniţiat în tainele lumii 
interesante a persoanelor surde și, cunoscând multe persoane 
surde, am învăţat în interacţiune directă cu comunitatea per-
soanelor cu deficenţă de auz.

Consider că limbajul gestual este o limbă adevărată, de sine 
stătătoare, din punct de vedere sintactic, semantic și pragmatic. 
În prezent, în literatura știinţifică referitoare la limbajul gestual 
pot fi identificate două orientări teoretice. În primul rând, cea 
de promovare a limbajelor gestuale prin prisma similarităţilor 
structurale cu limbajele orale. A doua orientare avansează ideea că 
anumite caracteristici ale limbajelor gestuale pot pune într-o nouă 
lumină anumite fenomene creative ca emergenţa sau dezvoltarea 
limbajelor umane, în general, și a celor gestuale, în mod 
special. Având în vedere că apar condiţii atipice de transmitere 
și dezvoltare a limbajelor gestuale, dar și recunoscând existenţa 
diferitelor tipuri de limbaje gestuale de la homesigns sau limbaje 
gestuale emergente până la cele specifice micro-comunităţilor 
sau macro-comunităţilor, trebuie luat în consideraţie procesul 
de emergenţă și dezvoltare a limbajelor gestuale din perspectivă 
sincronică și diacronică. Structura lingvistică a limbajului 
gestual este ancorată în aspectele legate de modalitatea vizuală 
și gestuală de transmitere a informaţiilor, iar aceasta determină 
apariţia asemănărilor dintre limbajele gestuale. Este deosebit de 
important să se cerceteze detalii referitoare la limbajul gestual 
românesc pentru a se clarifica multe detalii care produc confuzii 
în momentul de faţă.

Am remarcat pe parcursul anilor particularităţi ale comu-
nităţii surzilor pentru că ea are o cultură specifică, ancorată în 
primul rând în particularităţile cognitive legate de gândirea în 
imagini, dar este evident și faptul că sentimentul de apartenenţă 
la comunitate se manifestă foarte puternic. Conversaţiile 
sunt deo sebit de expresive, folosindu-se mult și pantomima, 
dramatizarea sau expresivitatea facială și posturală, ceea ce face 
ca atmosfera să nu fie plictisitoare. Comunitatea surzilor este 
„plină de viaţă”.
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În ultimii ani, am fost interpret pentru persoane cu deficienţă 
de auz sau cu surdocecitate, în primul rând la facultate, apoi 
treptat am fost chemată să traduc la biserică, judecătorie, 
tribunal, notariat, bancă, dar ceea ce îmi place cel mai mult este 
să fiu interpret la conferinţe. De multe ori, mă duc voluntar, dar 
atunci statutul meu este mai mult de „helper” decât de interpret, 
cu toate că doresc foarte mult să depășim acest nivel. Din punct 
de vedere formal, Legea 448/2006 ar fi trebuit să clarifice 
statutul, dar întâmpină mari greutăţi pentru a fi implementată. 
Mai există și Ordinul nr. 1640/2007 din 01/08/2007 pentru 
aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului 
mimico-gestual și a interpreţilor limbajului specific persoanei cu 
surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 
27/09/2007 și intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2007, 
dar eu încă mai aștept să fie pus în practică. 

Nevoia evidentă de interpreţi este resimţită la nivel naţional. 
Închipuiţi-vă că unui număr așa de mare de persoane cu deficenţă 
de auz nu li se respectă un drept fundamental: cel al accesului la 
informaţii. Mi se pare o lacună dureroasă în sistemul românesc și 
militez pentru specializarea a cât mai multe persoane ca interpreţi, 
dar acesta este un proces care necesită timp și formatori care să 
predea la un nivel calitativ adecvat. Este necesară specializarea, 
având în vedere faptul că un interpret nu are nevoie să știe numai 
vocabularul limbii gestuale, ci are nevoie să cunoască și să respecte 
particularităţile tehnicilor interpretării simultane, consecutive, a 
voicingului. Mai este necesară și practicarea interpretariatului în 
contextul cultural al comunităţii surzilor. 

Un principiu de bază pe care îl practic este respectul faţă de 
persoanele deficiente de auz și faţă de comunitatea lor. Eu nu-mi 
permit să adaug ori să omit informaţii și cred că acest fapt este 
tot datorită respectului și profesionalismului cu care doresc să 
practic interpretariatul. Este esenţială educaţia persoanelor surde 
pentru că interpretul depinde de bagajul cognitiv și lingvistic 
al persoanei pentru care efectuează interpretarea. Aș vrea să 
vă dau un exemplu care să ilustreze ce mult poate însemna în 
comunicare modul în care adresăm întrebările. Eu obișnuiesc 
să cer feedback de la persoanele surde despre modul în care s-a 
desfășurat interpretatul. Modul corect este ca eu să întreb ceva 
de genul: „Am făcut semnele clar?” și nu este bine să întreb „Ai 
înţeles?”, pentru că acest mod de adresare sugerează că persoana 
ar avea probleme personale în procesarea traducerii. 

CONCLUZIE

Îi încurajez pe viitorii interpreţi de limbaj gestual să abordeze 
interpretariatul cu profesionalism și pasiune. Cred că ar trebui să 
înţeleagă că pot face un lucru unic, de a facilita comunicarea unor 
persoane deosebit de valoroase... ar fi multe de spus, dar, ca să 
fiu sintetică, aș vrea să rămână cu următoarele concepte necesare 
unui interpret... dar nu vă îngrijoraţi: ele pot fi dobândite și prin 
educare!

Inteligenţă 
Nobleţe
Transparenţă
Eficienţă
Răbdare
Perseverenţă
Respect
Empatie
Tenacitate.
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În zilele noastre „intervenţia timpurie” (sau intervenţia precoce) 
nu mai este o noutate în ţările în care se acordă o atenţie și o grijă 
deosebite persoanelor cu cerinţe educative speciale. În ultima perioadă 
de timp a început și în România să prindă contur acest concept și, în 
special, prin diverse proiecte/programe, intervenţia timpurie pentru 
copiii cu dizabilităţi să fie implementată tot mai mult. Noi suntem 
încă într-o etapă în care ne mai străduim să înţelegem cu adevărat ce 
înseamnă intervenţia timpurie, iar implementarea programelor de 
acest fel întâmpină încă multe dificultăţi.

Termenul de „intervenţie precoce” a fost și este în mare măsură 
utilizat pentru a descrie eforturile destinate prevenirii sau ameliorării 
problemelor de dezvoltare sau comportamentale cauzate de 
influenţe de mediu sau de influenţe biologice, sau de amândouă. 
Intervenţia precoce este un termen care cuprinde o gamă variată de 
abordări experimentale, educaţionale și terapeutice, proceduri de 
antrenament și experienţe de sprijinire (Dunst, Snyder și Mankinen, 
1989).

Unii autori folosesc termenul pentru a se referi la programe 
proiectate pentru a asigura copiilor între 0 și 6 ani (dar, în special, 
celor între 0 și 3 ani) care prezintă risc de a avea dificultăţi în 
dezvoltare și adaptare la viaţă, activităţi de dezvoltare potrivite lor 
(Denhoff, 1981; Bricker, Bailey și Bruder, 1984). Alţii însă (Dunst, 
1985) au o abordare mult mai largă, definind intervenţia precoce ca 
asigurarea de servicii de sprijin copiilor care prezintă risc și familiilor 
lor de către membrii unei reţele de sprijin, membri care vor influenţa 
direct și indirect părintele, familia și evoluţia copilului. 

Definiţiile de mai sus, prima – centrată doar pe copil și a doua 
– centrată pe întreaga familie, se regăsesc, conceptual vorbind, în 
istoria intervenţiei precoce. La început, înainte de anii ’70, una 
dintre cele mai implementate forme de intervenţie era aceea în 
care fiecărui copil care prezenta risc i se recomanda un program de 
stimulare sau terapie, program care era pus în aplicare de un specialist 
în intervenţie timpurie, care își asuma rolul de profesor sau terapeut. 
Deși părinţii își însoţeau copilul la ședinţele de terapie sau puteau să 
primească vizita specialiștilor în intervenţie timpurie acasă la ei, rolul 
lor a fost adesea unul de spectator pasiv. Implicarea părintelui a fost 
foarte limitată. Mai târziu, la începutul anilor ’80, familia a început 
să fie văzută ca destinatar important al serviciilor. Părinţii au fost 
încurajaţi să desfășoare activităţi cu copilul lor cu dizabilităţi, fie de 
pe o poziţie de coterapeut alături de specialist, fie de principali agenţi 
ai intervenţiei.

Cel mai puternic argument în favoarea implementării intervenţiei 
timpurii, a îmbrăţișării acestei forme de educaţie și în România, 
rămâne acela că stimularea precoce duce la diminuarea sau chiar 
anihilarea stării de handicap. Handicapul, neidentificat precoce 
și netratat corespunzător, se accentuează cu vârsta, astfel încât 
intervenţia tardivă devine aproape inutilă sau, în cel mai fericit caz, 
determină modificări neînsemnate. Trebuie să ne gândim însă și la 

respectarea regulilor standard referitoare la persoanele cu handicap, 
elaborate de UNESCO și UNICEF, la respectarea Drepturilor 
Copilului (1989), la Recomandările Consiliului Europei (1992) 
și la Conferinţa cu privire la educaţia specială (1994). Toate aceste 
documente au ca suport principiul normalizării.

Intervenţia precoce se realizează prin munca în echipă, ţinând 
seama de cerinţele educative speciale ale fiecărui subiect, în raport 
cu vârsta, etiologia deficienţei, gravitatea, dinamica și complexitatea 
acesteia. Compoziţia echipei poate fi stabilă sau poate varia 
în acord cu caracteristicile unice ale fiecărui copil. În general, 
colaborează în această echipă: psihopedagogul, specialist pe anumite 
tipuri de deficienţe și tehnici de intervenţie precoce, psihologul, 
kinetoterapeutul, medici specialiști și, bineînţeles, părintele.

Intervenţia timpurie presupune parcurgerea mai multor pași: 
depistare, evaluare, intervenţie.

Primul pas în cadrul oricărui demers de intervenţie timpurie este 
depistarea. Depistarea este un proces foarte anevoios în România, din 
mai multe motive. Amintim aici doar câteva:

• lipsa sau proasta funcţionare a programelor de depistare 
precoce a copiilor cu dizabilităţi în maternităţi; slaba 
colaborare dintre puţinii medici implicaţi în astfel 
de programe și specialiștii din domeniul educaţiei 
(psihopedagogi);

• insuficienta înţelegere de către mulţi specialiști a importanţei 
intervenţiei timpurii asupra vieţii copilului cu dizabilităţi și 
familiei sale;

• insuficienţa bazelor de date sau baze de date cu informaţii 
incorecte privind datele de contact ale familiilor cu copii cu 
dizabilităţi;

• accesul extrem de dificil al membrilor unei echipe de 
intervenţie timpurie la aceste baze de date;

• insuficienta colaborare sau lipsa de comunicare dintre 
diverșii specialiști implicaţi în viaţa copilului;

• slaba mediatizare a diverselor instituţii care pot oferi familiilor 
cu copii cu dizabilităţi servicii de intervenţie timpurie;

• lipsa unui program naţional de depistare și intervenţie 
timpurie pentru copiii cu dizabilităţi.

Odată ce un copil „cu risc” și familia lui au intrat într-un 
program de intervenţie timpurie, urmează evaluarea. Iar dacă dorim 
o intervenţie centrată pe familie, evaluarea trebuie să vizeze atât 
copilul, cât și familia acestuia.

Există o mare varietate de abordări teoretice care influenţează 
modul de a evalua dezvoltarea și funcţionarea familiei. Din 
perspectiva lui Carl Dunst, Carol Trivette, Angela Deal, cel care 
oferă ajutor familiei trebuie să evalueze: nevoile și aspiraţiile acesteia, 
stilul de funcţionare a familiei, sprijinul și resursele.

INTERVENŢIA TIMPURIE – VERIGĂ ESENŢIALĂ 
ÎN REABILITAREA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI

– STUDIU DE CAZ –

Mihaela Moldovan, Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă Senzorială, Oradea,
Str. Menumorut, nr. 41

ABSTRACT 

The concept of „early intervention“ has gained consciousness in Romania especially mediated by different projects and programs, the early intervention 
for dizabled children being more and more implemented. The dizabilities which are not early identified and treated adeqately aggravate with age, therefore 
late intervention becomes almost useless or determines changes of little significance. We are at the stage in which we try to find out what early intervention 
really means and the implementation of such programmes still faces difficulties. Early intervention has to be thought like an intervention family-focused, 
not child-focused. I present here a case study, like an example of this respect, the importance of early intervention for children with dizabilities and their 
families. Through this study I wish also to show some ways of early intervention for a multi-dizabled child.
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COMPORTAMENTUL CELUI CARE OFERĂ AJUTOR

Nevoile și aspiraţiile familiei, calităţile familiei și capacităţile 
sale (stilul de funcţionare a familiei), sprijinul social și resursele 
sunt văzute ca părţi separate, dar interdependente, ale procesului 
de evaluare și intervenţie. Comportamentul celui care oferă ajutor 
familiei creează căile prin care i se dă acesteia posibilitatea și puterea 
de a-și însuși și a-și utiliza competenţe pentru a găsi sprijinul și a 
mobiliza resursele pentru a face faţă nevoilor.

Nevoile și aspiraţiile sunt primele care trebuie identificate pentru 
a scoate la lumină ce consideră familia suficient de important pentru 
a-i dedica timp și energie.

O nevoie este ceva care este dorit sau care lipsește, ceva care 
este vrut sau cerut pentru a atinge un obiectiv sau a ajunge la un 
anumit scop. O nevoie este o judecată individuală a discrepanţei 
dintre condiţia actuală și ceea ce este considerat valoros, de dorit, din 
perspectiva celui care caută, și nu a celui care dă ajutor.

Nevoile pot fi identificate prin interviu sau printr-un număr de 
scale de evaluare bazate pe nevoi.

Felul în care familiile fac faţă evenimentelor de viaţă și, în aceeași 
măsură, felul în care ele susţin creșterea și dezvoltarea membrilor 
familiei depind într-o anumită măsură de stilul unic de funcţionare a 
familiei. Stilul de funcţionare a familiei se referă atât la o combinaţie 
de calităţi existente și capacităţi, cât și la capacitatea de a folosi 
aceste calităţi pentru a mobiliza și a crea resursele necesare pentru a 
răspunde nevoilor. Calităţile familiei sunt văzute ca fiind un set de 
resurse pentru întâmpinarea nevoilor.

 Mai mulţi autori (Stinnett și colab., Curran și colab.) sugerează 
că există 12 calităţi importante ale familiei puternice. Nu toate 
familiile puternice sunt caracterizate prin prezenţa tuturor celor 12 
calităţi. Dar o combinaţie a acestor calităţi pare să definească familiile 
puternice, anumite combinaţii definind stiluri unice de funcţionare 
a familiei. Cele 12 calităţi includ:

1. credinţa și sentimentul de încredere în raport cu promovarea 
stării de bine și dezvoltarea membrilor familiei, ca și a 
unităţii familiei;

2. aprecierea pentru lucrurile mai mult sau mai puţin 
semnificative pe care membrii familiei le-au realizat și 
încurajarea de a face lucrurile și mai bine;

3. concentrarea efortului de a petrece timp și a face lucruri 
împreună, necontând cât de formale sau de informale sunt 
activităţile sau evenimentele;

4. un sentiment al scopului care pătrunde motivele de a „merge 
mai departe” atât în momentele grele, cât și în cele bune;

5. un sentiment al congruenţei între membrii familiei în raport 
cu valoarea și importanţa alocării de timp și energie pentru 
a răspunde nevoilor;

6. capacitatea de a comunica unul cu altul într-un fel în care să 
întărească interacţiunile pozitive;

7. un set clar de reguli familiale, de valori și credinţe care 
stabilesc așteptări legate de comportamentele acceptabile și 
dorite;

8. un repertoriu variat de strategii de coping care promo-
vează funcţionarea pozitivă în faţa evenimentelor de viaţă 
obișnuite și neobișnuite;

9. capacitatea de angajare în activităţi de rezolvare a pro-
blemelor concepute pentru a evalua opţiunile pentru 
întâmpinarea nevoilor și obţinerea resurselor;

10. capacitatea de a fi pozitiv, de a privi pozitiv diversele aspecte 
ale vieţii, incluzând aici capacitatea de a vedea momentele 
de criză și problemele ca oportunităţi de a învăţa și a te 
dezvolta;

11. flexibilitate și adaptabilitate în rolurile asumate pentru a 
procura resurse și a răspunde nevoilor;

12. un echilibru între folosirea resurselor familiale interne și 
externe pentru a face faţă evenimentelor de viaţă și a se 
adapta acestora, pentru a face planuri de viitor.

Prezenţa diferitelor calităţi și combinaţiile lor unice definesc ceea 
ce numim stilul de funcţionare a familiei.

Stilul de funcţionare a familiei se referă la diferitele calităţi ale 
familiei puternice descrise mai sus, incluzând deprinderile necesare 
familiei pentru a răspunde unor cerinţe, competenţele folosite 
pentru a mobiliza resursele și oricare alte capacităţi care fac familia 

să funcţioneze bine.
Stilul de funcţionare a familiei poate fi identificat cu ajutorul 

interviului sau prin intermediul unor scale/inventare care vizează 
acest aspect. Inventarul Calităţilor Familiei (Stinnett și DeFrain, 
1985), Scala Calităţilor Familiei (Olson, Larsen și McCubbin, 
1983), Scala Stilului de Funcţionare a Familiei (Deal, Trivette și 
Dunst, 1987) și Chestionarul Calităţilor Familiei (Otto, 1975) sunt 
doar câteva exemple. Fiecare abordare sau combinarea celor două 
vor scoate în evidenţă lucrurile pe care membrii familiei și familia 
ca unitate „le fac bine” și acestea constituie resurse intrafamiliale. 
În folosirea fiecărei abordări ceea ce trebuie să se conștientizeze este 
că stilul de funcţionare a familiei include atât prezenţa calităţilor și 
capacităţilor, cât și maniera în care aceste competenţe sunt folosite 
pentru a asigura sau a crea resurse. 

Sprijinul social este definit ca „resurse furnizate de alţii… (și) 
diferă ca tip și funcţie… în diferite perioade ale vieţii” (Cohen și 
Syme, 1985).

Resursele extrafamiliale și sprijinul social includ ajutor emo-
ţional, informaţional, fizic, instrumental și material și asistenţă 
furnizată de alţii pentru a menţine starea de sănătate, de bunăstare, 
pentru a încuraja adaptarea la evenimentele vieţii și dezvoltarea 
într-o manieră adaptativă. 

Sursele sprijinului extrafamilial pot fi: prieteni, vecini, colegi 
de serviciu, membrii bisericii căreia îi aparţine familia, o asociaţie 
din care poate face parte sau organizaţii cu care familia are contact 
direct sau indirect. Sprijinul informal este dat de cei de mai sus, 
iar sprijinul formal este dat de specialiști (medici pediatri, asistenţi 
sociali, terapeuţi etc.) și agenţii (spitale, programe de intervenţie 
timpurie, departamente de sănătate etc.) 

Există o sumă considerabilă de dovezi care indică faptul 
că sprijinul social și resursele extrafamiliale directe și indirecte 
influenţează părintele, familia, funcţionarea copilului, incluzând 
sănătatea și starea de bine personală (Cohen și Syme, 1985), starea 
de bine a familiei (Patterson și McCubbin, 1983), adaptarea la 
crizele vieţii (Moss, 1986), mulţumirea cu situaţia de a fi părinte 
(Crnic, Greenberg, Ragozin, Robinson și Basham, 1983), atitu-
dinile faţă de propriul copil (Colletta, 1981), stiluri parentale de 
interacţiune (Trivette și Dunst, 1987), aspiraţia pentru sine și copil 
(Lazar și Darlington, 1982), temperamentul copilului (Affleck, 
Tennen, Allen și Gershmen, 1986), comportamentul copilului și 
dezvoltarea acestuia (Crnic, Greenber și Slough, 1986).

Identificarea surselor de sprijin și a resurselor pentru întâm pinarea 
nevoilor familiale se poate face prin interviu, ca și prin intermediul 
unor scale sau inventare.

Evaluarea copiilor cu dizabilităţi în cadrul intervenţiei tim purii 
este, în general, un proces complex și de lungă durată. Evaluarea 
servește, din perspectiva profesorului psihopedagog, câtorva scopuri 
speciale:

• identificarea și monitorizarea copiilor care pot prezenta 
întârzieri sau probleme în dezvoltare;

• diagnosticul, prin care se determină dacă copilul prezintă 
o dizabilitate, dacă face parte din categoria celor care au 
nevoie de educaţie specială, prin care se determină natura 
problemei sau dizabilităţii;

• realizarea programului educaţional individualizat care să 
răspundă nevoilor copilului;

• evaluarea progreselor realizate.
Există foarte multe metode de evaluare a copiilor, de la observaţie 

– parte importantă a oricărui proces de evaluare a copiilor cu 
dizabilităţi – și până la aplicarea unor probe/teste standardizate. 
Printre aceste metode de evaluare se numără și scalele de dezvoltare 
sau inventarele de deprinderi, cărora li s-a acordat prea puţină 
importanţă până nu demult sau nu au fost suficient cunoscute, dar 
care își demonstrează tot mai mult utilitatea în special în evaluarea 
copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară și a celor cu dizabilităţi 
moderate, severe și chiar profunde.

Se pare că inventarele/scalele de dezvoltare au apărut ca o 
necesitate a diagnosticării de timpuriu a dizabilităţilor în dezvoltare. 
Această diagnosticare timpurie este foarte importantă pentru 
a identifica factorii etiologici, pentru a concepe programe de 
intervenţie și pentru a putea da un prognostic.

Dezvoltarea în primii ani de viaţă are, oarecum, un caracter 
secvenţial și predictibil. Ea poate fi văzută ca o serie de momente de 
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referinţă (jaloane), la care se ajunge în mod normal la anumite vârste, 
sau ca o serie de sarcini cruciale care pot fi stăpânite în anumite stadii 
ale vieţii.

Avantajele utilizării scalelor de dezvoltare/a inventarelor de 
deprinderi, datorită cărora trebuie să le acordăm o atenţie deosebită, 
sunt:

• accesibilitatea, putând fi folosite nu numai de psiho logi și 
psihopedagogi, ci și de profesori, educatori, kineto terapeuţi, 
părinţi etc.;

• pot fi aplicate la orice vârstă;
• itemii cuprinși într-o scală de evaluare (considerată la 

prima vedere un instrument simplist) pot constitui 
„comportamente- ţintă”, indică și oferă direcţii concrete în 
care trebuie să se acţioneze;

• într-o scală de evaluare a capacităţilor cognitive la copii 
rezultatul nu este dat în termeni de coeficient de inteligenţă 
(Q.I.), ci în termeni care precizează nivelul de elaborare a 
unui comportament cognitiv (de exemplu, „sortează obiecte 
după mărime, culoare, formă”);

• scalele de evaluare permit aprecierea progresului înre gistrat 
de un subiect în învăţare;

• ele dau șansa unei foarte bune colaborări între diferiţii 
membri ai unei echipe de intervenţie psihopedagogică: 
educator, psiholog, psihopedagog, medic, kinetoterapeut, 
părinţi, fiecare aducându-și contribuţia în diferitele domenii 
de competenţă.

Aceste instrumente au însă și dezavantaje, de care trebuie să fim 
conștienţi. Unul dintre acestea este, după unii autori, acela că nu 
sunt foarte sensibile la anormalităţile din dezvoltare, nu au prea 
multă fineţe, dau prea multe certitudini. După aceiași autori, copiii 
cu dizabilităţi ușoare tind să fie „uitaţi” sau „trecuţi cu vederea”.

Există o mare varietate de scale/inventare de deprinderi care pot 
fi utilizate în evaluarea copiilor cu dizabilităţi senzoriale multiple. 
Inventarul de Deprinderi Oregon pentru copiii cu deficienţe de 
vedere, Scala Callier-Azusa, Scalele Bayley sunt doar câteva dintre 
acestea.

Partea de intervenţie efectivă vizează, bineînţeles, din nou, atât 
familia, cât și copilul. Membrii echipei multidisciplinare vor încerca 
să ofere ajutor copilului și familiei sale. 

Davis (1993) formulează câteva obiective ale oferirii de ajutor 
în cazul familiilor cu copii cu boli cronice sau cu dizabilităţi. El 
crede că aceste obiective diferă de la familie la familie, în funcţie 
de trăsăturile lor particulare, problemele pe care le au. Obiectivele 
formulate se concentrează, în general, pe părinţi, dar pot fi aplicate 
și altor membri ai familiei, inclusiv copilului bolnav/cu dizabilităţi:

• să sprijini părinţii emoţional și social de-a lungul proce sului 
de adaptare, încurajându-i în tot ceea ce fac;

• să le crești stima de sine, ajutându-i să se simtă bine cu ei 
înșiși;

• să le sporești sentimentul de eficienţă personală, permiţându-
le să se simtă în control și capabili să facă faţă;

• să-i ajuţi să analizeze situaţia în care se află, astfel încât vor 
fi mai capabili să înţeleagă și să anticipeze evenimentele, în 
termenii bolii și ai consecinţelor ei generale;

• să-i faci capabili să comunice eficient cu copilul bol nav/
deficient și să-l sprijine pe acesta, astfel încât să maximizeze 
starea lui/ei de bine psihologic și fizic;

• să-i faci capabili să-și dezvolte strategii generale de coping, 
permiţându-le să analizeze problemele, să stabilească 
opţiunile și să inventeze căile de a trata cu situaţiile care pot 
apărea;

• în familiile cu doi părinţi, să-i ajuţi să se simtă bine unul 
cu altul și să încurajezi comunicarea deschisă și sprijinul 
mutual;

• să-i faci capabili pe părinţi să găsească propriile sisteme de 
sprijin, dacă este necesar, în afara familiei nucleare;

• să-i ajuţi să comunice adecvat cu specialiștii, cu scopul de a 
lucra în parteneriat;

• să-i faci capabili să ia decizii pentru ei înșiși, consultându-se 
dacă este necesar și să le dezvolţi independenţa.

Fiecare familie are resurse, și dacă se pune accentul pe spri jinirea 
acestora mai degrabă decât pe modificarea/corectarea slăbiciunilor, 
șansele familiei de a se adapta la situaţia de a avea un copil cu 

dizabilităţi în familie vor fi semnificativ sporite.
Intervenţia asupra copilului în cazul copiilor cu dizabilităţi este, 

de cele mai multe ori, un proces de lungă durată, care, de obicei, 
se întinde pe perioade de ani de zile și care necesită o multitudine 
de cunoștinţe, atitudini și deprinderi din partea celor implicaţi în 
intervenţie.

Specialiștii trebuie să înţeleagă foarte bine procesul pe care 
părinţii îl tr�iesc în mod obișnuit în adaptarea la dizabilitate. Când 
părinţii reacţionează prin furie, negare sau întristare, specialiștii 
trebuie să fie capabili să fie non-defensivi și să ajute părinţii să 
facă faţă sentimentelor lor, prin aceasta ajungând la o acceptare 
emoţională matură a copilului și a dizabilităţii sale. Specialiștii ar 
trebui să deţină cunoștinţe serioase și în ceea ce privește dinamica 
acestor familii și factorii diverși atât din interiorul, cât și din afara 
familiilor, care influenţează funcţionarea lor. Ei trebuie să înţeleagă 
efectele dizabilităţii asupra diferiţilor membri ai familiei, inclusiv 
asupra fraţilor și bunicilor. Trebuie să fie conștienţi de variatele surse 
de ajutor financiar de care pot beneficia părinţii (ajutorul pentru 
persoanele cu handicap din partea guvernului, alte venituri care pot 
veni de la organizaţii non-guvernamentale sau diverse asociaţii), de 
serviciile disponibile și instituţiile care oferă aceste servicii, de alte 
surse posibile de ajutor pentru familie, cum ar fi grupurile de sprijin 
din comunitate. Specialiștii mai trebuie să cunoască diferitele reacţii 
la dizabilitate ale diferitelor etnii și grupuri culturale, credinţele și 
obiceiurile grupurilor etnice cu care lucrează, pentru a fi capabili 
să-și adapteze intervenţiile, astfel încât ele să fie potrivite din punct 
de vedere cultural.

Dar cunoștinţele nu sunt suficiente pentru specialiști pentru a fi 
capabili să dezvolte o relaţie de colaborare cu părinţii. Este nevoie 
și de anumite atitudini din partea specialistului, a părintelui, sau a 
amândurora.

Atitudinile care se cer specialiștilor în scopul de a lucra eficient cu 
părinţii sunt atitudini care sunt în concordanţă cu dezvoltarea unui 
parteneriat productiv. Astfel, specialiștii trebuie să aibă atitudini ca: 
sinceritate, respect și empatie.

Ei trebuie să fie sinceri în relaţiile cu părinţii. Să se prezinte cum 
sunt în realitate, cu propriile lor calităţi și slăbiciuni. De exemplu, 
ar trebui să fie pregătiţi întotdeauna să spună „nu știu” atunci când 
este cazul. Cu alte cuvinte, ei ar trebui să relaţioneze cu părinţii 
ca oameni, în primul rând, și abia după aceea ca specialiști. A te 
ascunde în spatele unei competenţe de „specialist de faţadă” nu este 
în interesul nimănui. 

Specialiștii ar trebui să arate respect părinţilor. Opiniilor și 
rugăminţilor acestora trebuie întotdeauna să li se acorde consideraţie 
maximă. Dorinţele părinţilor trebuie respectate chiar și atunci când 
ei „aleargă” să adune opinii de la diverși specialiști.

Cel mai important lucru este ca specialiștii să fie empatici cu 
părinţii. Empatia este capacitatea de a percepe sentimentele celuilalt 
și de a-i arăta limpede înţelegerea ta. Dacă specialiștii dezvoltă o 
înţelegere empatică a poziţiei părintelui, șansele să se dezvolte un 
parteneriat productiv părinte-specialist sunt mai mari. 

O altă atitudine importantă este aceea ca specialistul să aibă o 
perspectivă optimistă, dar realistă, asupra progresului și eventualului 
prognostic al dizabilităţii copilului cu care lucrează. Părinţii au 
nevoie ca specialiștii să fie optimiști, dar, în același timp, obiectivi în 
legătură cu dezvoltarea copilului. Ei simt nevoia ca specialistul să fie 
deschis și sincer, dar să facă acest lucru cu sensibilitate. 

Specialiștii ar trebui să fie orientaţi spre rezolvarea problemelor, 
adică, să considere că nimic nu este lipsit de speranţă și că orice 
situaţie poate fi măcar îmbunătăţită, dacă nu poate fi complet 
rezolvată.

În munca cu părinţii, specialiștii au nevoie de deprinderi bune 
de comunicare interpersonală. O parte esenţială a acestui lucru 
sunt deprinderile de ascultare și de consiliere. Unii autori din 
domeniul dizabilităţii au accentuat importanţa folosirii unor astfel 
de deprinderi cu părinţii (Seligman, 1979; A.P. Turnbull și H.R. 
Turnbull, 1986).

Conform lui Hornby (1994), ceea ce se cere este capacitatea de a 
asculta, a înţelege și a ajuta să se ia decizii în legătură cu acţiunile care 
ar trebui să se întreprindă. Specialiștii trebuie ca, înainte de toate, 
să asculte ce au de spus părinţii, cu scopul de a-i ajuta să-și clarifice 
gândurile și sentimentele. Părinţii ar trebui apoi să fie ajutaţi să 
înţeleagă situaţia problematică pe care o trăiesc, sau îngrijorările pe 
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care le au. Specialiștii ar trebui, de asemenea, să-i ajute pe părinţi să 
hotărască (în cazul în care vor să facă ceva) ce vor să facă în legătură 
cu problema sau îngrijorările lor, ce acţiune doresc să întreprindă.

Specialistul mai are nevoie de deprinderi de a fi asertiv, deoarece 
asertivitatea este necesară atât comunicării eficiente cu părinţii, cât și 
colaborării cu colegii din echipa de intervenţie.

În plus, specialiștii au nevoie de deprinderi de conducere a 
grupului pentru a putea organiza diverse experienţe de grup pentru 
părinţi.

Combs și Avila (1985) de la Universitatea din Florida, făcând 
cercetări asupra calităţilor specialistului eficient, confirmă și ei 
trăsăturile menţionate mai sus, adăugând și alte câteva calităţi. Ei 
spun că specialiștii eficienţi văd oamenii ca fiind capabili, și nu 
incapabili, vrednici, și nu nevrednici, motivaţi intern, mai degrabă 
decât extern, demni de încredere, mai degrabă decât nedemni de 
încredere, de ajutor, mai degrabă decât ca fiind „piedici”. Specialiștii 
de succes sunt mai orientaţi spre oameni decât spre lucruri și doresc 
mai mult să abordeze clienţii subiectiv sau fenomenologic, decât 
obiectiv sau realist.

Studiul de caz prezentat mai jos vrea să sublinieze importanţa 
intervenţiei timpurii, atât pentru copil, cât și pentru familia sa.

STUDIU DE CAZ

DATE PERSONALE
Prenumele: Denisa
Data nașterii: 27.11.2004
Diagnostic 
– sindrom rubeolic congenital;
– malformaţie congenitală de cord;
– cataractă congenitală bilaterală; strabism convergent O.S.
– surditate totală.
Data depistării și modalitatea prin care a fost depistată: 01.10.2007, 
cu sprijinul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 

Copilului Bihor.
Date privind anamneza 
– sarcină nedorită; mama contractează virusul rubeolic în primele 
luni de sarcină; naștere prematură – 7 luni, prematuritate gr. III; 
greutatea copilului la naștere 1.300 g.; hipoxie la naștere – este 
resuscitată;
– la 3 luni este diagnosticată la Institutul de Boli Cardiovasculare și 
Transplant Târgu-Mureș cu malformaţie congenitală de cord;
– în 11.08.2005 se confirmă suspiciunea de sindrom rubeolic 
congenital.
Date asupra mediului familial
– familie monoparentală (fetiţa se află în îngrijirea mamei);
– locuiesc împreună cu bunica;
– condiţii dificile de trai.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CADRUL DE 
INTERVENŢIE TIMPURIE
În data de 01.04.2007, începe, la Oradea, derularea proiectului 
cu titlul „Depistare precoce și intervenţie timpurie pentru copiii 
cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate”. Proiectul, pro-
pus de Sense International (România), cu sprijinul financiar al 
Sense International (U.K.), își propune continuarea eforturilor de 
implementare a unui model de intervenţie timpurie pentru copiii 
între 0 și 6 ani cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate, 
cu scopul de a asigura sprijin specializat în cadrul unei echipe 
multidisciplinare pentru acești copii și familiile lor.

DATE PRIVIND EVOLUŢIA COPILULUI ÎN URMA 
INTERVENŢIEI 
Analiză cantitativă:
Inventarul de Deprinderi Oregon permite realizarea unui profil al 
dezvoltării, precum cel de mai jos.

Tabelul profilului psihologic indică:
– în a doua coloană – vârsta cronologică în momentul evaluării
– în a treia coloană – nivelurile de vârstă
– în a patra coloană – numărul de deprinderi evaluate, pe niveluri 
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de vârstă, pe domeniul cognitiv
– în a cincea coloană – nivelul de dezvoltare cognitivă/nivelul 

de deprinderi realizate pe domeniul cognitiv, exprimat în procente.
În continuare, idem coloanele patru și cinci, pentru: limbaj, 

socializare, vedere, compensare, autonomie personală, motricitate 
fină și motricitate grosieră.

Analiză calitativă. Câteva aspecte ale evaluării funcţionale:

LA ÎNCEPUTUL INTERVENŢIEI DUPĂ APROAPE UN AN

Comportament vizual – exemple de comportamente

• deosebit de interesată de stimuli luminoși
• explorează jucăriile cu lumină de la 

distanţă foarte mică (sub 10 cm)
• localizează un stimul luminos aflat la 

o distanţă de peste 1 m în condiţii de 
semiobscuritate

• își mută privirea de la un obiect la altul
• întinde mâna cu o oarecare precizie după 

un obiect văzut la o distanţă de 20-25 cm
• urmărește un stimul luminos în mișcare, 

mai mult pe verticală și mai puţin pe 
orizontală

• este interesată de o mare varietate de 
stimuli, nu numai luminoși

•  explorează vizual obiecte/jucării diverse
•  s-a dezvoltat atenţia vizuală

Limbaj și comunicare – exemple de comportamente

• încearcă să imite mișcări foarte simple ale 
mâinilor adultului

• recunoaște câteva gesturi familiare
• răspunde gestului de „hai, vino”
• emite accidental câteva sunete

• dă semne că dorește să comunice 
mai mult

• s-au dezvoltat abilităţile de comunicare 
și limbajul mimicogestual

• înţelege câteva semne conven-ţionale 
și le imită

• face cel puţin 10 semne pe care adulţii 
din anturaj le interpretează ca semne

• înţelege semne neconvenţionale care se 
referă la persoane, obiecte sau acţiuni 
familiare

• utilizează în mod constant câteva semne 
convenţionale recognos-cibile („eu”, 
„facem/jucăm”, „papa”, „la fel”)

Compensare – exemple de comportamente

• încearcă să caute o jucărie care cade 
undeva unde nu se află în contact cu 
corpul propriu

• menţine contactul cu recipientul în timp ce 
caută obiectele pentru a le plasa înăuntru

• s-a dezvoltat capacitatea de explorare 
tactilchinestezică

• discriminează tactil obiecte/ jucării cu 
caracteristici similare

• sortează două feluri de obiecte după 
criteriul dimensiunii, texturii sau culorii

• folosește indicii vizuali, olfactivi, tactili, 
pentru a se deplasa în interiorul unui 
spaţiu familiar

Alte observaţii – exemple de comportamente

• manifestă curiozitate scăzută faţă de 
mediu

• când îi sunt prezentate obiecte/ jucării noi, 
preferă ca la început să ia contact cu ele 
prin intermediul adultului, manipunând 
mâinile adultului pentru a apuca, a 
apropia, pentru a explora acel obiect-
jucărie

• manifestă comportamente autoagresive, 
manifestate în situaţii de nemulţumire, 
frustrare

• manifestă curiozitate faţă de mediu, 
interacţionează mai mult cu mediul, cu 
lucrurile din jur și cu ceilalţi

• explorează activ mediul
• participă cu interes la jocuri împreună 

cu adultul
• au dispărut comportamentele 

autoagresive

De menţionat că intervenţia asupra copilului a dus nu numai la 
modificări ale calităţii vieţii copilului, ci și la modificări ale calităţii 
vieţii familiei și la modificări ale atitudinii unor persoane din 
comunitate. 

Astfel, mama trăiește mai puţin sentimente de tristeţe și pierdere 
a speranţei și susţine în prezent că este mai ușor pentru ea acum, 
întrucât cea mai mare problemă era comunicarea. 

De asemenea, atitudinea medicilor s-a schimbat considerabil. 
Dacă, la început, atitudinea lor a fost una foarte rezervată, chiar lipsită 

de interes din partea unora, din cauza șanselor mici de supravieţuire 
și dezvoltare pe care i le-au dat fetiţei, în prezent, văzând evoluţia 
foarte bună pentru un copil cu surdocecitate, o examinează cu mai 
mult interes, din spusele mamei, și sunt mult mai optimiști.

În concluzie, intervenţia timpurie este o verigă esenţială în 
demersul de îmbunătăţire a calităţii vieţii unui copil cu dizabilităţi 
și a familiei sale și reprezintă primul pas, obligatoriu, în direcţia 
reabilitării și integrării copilului în societate și a adaptării familiei la 
dizabilitatea copilului lor.
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INTRODUCERE

Acest studiu își propune identificarea unor incoerenţe din 
sistemul de învăţământ (legate de organizarea, metodologia lui) 
și surprinderea profilului profesional dezirabil al cadrelor didactice 
implicate în integrare.

Prin feedback-ul oferit, studiul își mai propune să stimuleze 
aplicaţii eficiente în domeniul metodologiei integrării copiilor 
cu dizabilităţi, să ofere soluţii de training în domeniul elaborării 
curriculumului adaptat, să identifice nevoile cadrelor didactice de 
obţinere a unor informaţii de nuanţă interdisciplinară, esenţiale 
integrării, deoarece opinia cadrelor implicate în integrare este 
un barometru cu validitate ridicată în identificarea punctelor 
tari, punctelor slabe, oportunităţilor, ameninţărilor pe care 
sistemul de învăţământ le deţine în procesul integrării copiilor 
cu dizabilităţi.

PREMISELE CERCETĂRII

Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale este un 
concept nou în cadrul general de dezvoltare a învăţământului 
din ţara noastră.

Cadrele didactice sunt actorii principali de care depinde în 
mare măsură reușita integrării școlare. Poziţia cadrelor didactice 
constituie un indicator semnificativ al succesului procesului 
de integrare. Cunoașterea opiniilor cadrelor didactice faţă de 
procesul integrării școlare în învăţământul de masă a copiilor 
cu dizabilităţi ar putea releva unele condiţii care ar contribui în 
viitor la reușita și îmbunătăţirea acestui proces (Bocoș, 2003, p. 
27). 

OBIECTIVELE CERCETĂRII

Prin surprinderea opiniilor cadrelor didactice și analiza 
lor se încearcă să se atragă atenţia asupra unor eventuale 
disfuncţionalităţi care ar putea fi evitate.

Investigarea opiniei cadrelor didactice privind aplicarea 
concepţiei integraţioniste în școlarizarea copiilor cu CES este 
principalul obiectiv al cercetării.

Acest studiu își propune aprofundarea unor aspecte privind 
integrarea școlară a copiilor cu deficienţă mintală. Obiectivele 
acestei cercetări sunt sintetizate în cele ce urmează:

– investigarea opiniei cadrelor didactice privind aplicarea 
concepţieiintegraţioniste în școlarizarea copiilor cu CES/NES în 
scopul determinării poziţiei acestora faţă de procesul integrării 
lor;

– evidenţierea de către cadrele didactice implicate în procesul 
integrării elevilor cu CES a condiţiilor optime care favorizează 

acest proces, precum și a barierelor acestuia, relevarea trăsăturilor 
procesului integraţionist caracteristic etapei prezente;

– evaluarea opiniei cadrelor didactice privind capacitatea 
sistemului actual de educaţie de a asigura accesul și participarea 
elevilor cu CES (elevi cu deficienţe/dizabilităţi multiple, senzo-
riale, neuromotorii, de limbaj, tulburări socio-afective și compor-
tamentale).

IPOTEZA CERCETĂRII

Pentru realizarea obiectivelor a fost testată următoarea ipoteză: 
integrarea copiilor cu deficienţă mintală în învăţământul obișnuit 
este influenţată semnificativ de reprezentările și atitudinile cadrelor 
didactice referitoare la particularităţile psihice ale acestor copii.

METODELE UTILIZATE

În cercetare s-a utilizat metoda anchetei, iar ca instrument 
de lucru, chestionarul.

Pentru culegerea datelor s-a folosit un chestionar de opinii 
care să evidenţieze percepţia cadrelor didactice referitoare la 
integrarea copiilor cu CES.

În conformitate cu obiectivele propuse și ipoteza formulată, 
am aplicat un chestionar de opinie cu itemi care solicită 
răspunsuri utilizând scala Likert (1-5), răspunsuri dihotomice 
și răspunsuri deschise, ceea ce determină posibilităţi mari de 
exprimare a cadrelor didactice (Iluţ, 1997, pp. 9-10).

În funcţie de vechimea în învăţământ, mediul în care își desfă-
șoară activitatea și aria curriculară, s-a evaluat: opinia cadrelor 
didactice privind capacitatea sistemului actual de educaţie 
de a asigura accesul și participarea elevilor cu CES, condiţiile 
optime și barierele care favorizează sau împiedică acest proces, 
importanţa pentru integrare a diverselor servicii de recuperare 
și nivelul performanţelor școlare ale elevilor cu CES conform 
descriptorilor de performanţă existenţi. 

INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ȘCOALA DE MASĂ. 
OPINIA CADRELOR DIDACTICE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE INTEGRARE A ELEVILOR 

ȘI EDUCAŢIA INCLUZIVĂ

Liliana Canalaș, 
Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 2 Oradea

ABSTRACT

The integration of the children with special educative requirements is a new concept in the general cadre of education development in our country. To 
have a succesfull integration depends on the teachers who play the role of the main actors in this process. I have realized a study about the perception of 
teachers regarding the integration of SER children in regular schools. The regarded objectives are synthesized in the following aspects: 

- the investigation of the opinion of the teachers about the application of the integrative conception in the schooling of SER children in order to generate 
their position regarding the process of integration; 

- the prominence of the teachers involved in the integration process of SER children regarding the most proper conditions which favor this process;
- the evaluation of the teachers opinion regarding the capacity of the present system of education to assure the access and participation of SER students. 
After I have realized and interpreted the results, I have noticed that it is very important the fact that the integration of those children is done in an 

hierarchical.
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STRUCTURA EȘANTIONULUI DE SUBIECŢI

Structura eșantionului – în funcţie de aria curriculară, vechimea 
în învăţământ și mediul în care își desfășoară activitatea este cea 
ilustrată în figurile 1, 2 și 3.
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Fig. nr. 1 Structura eșantionului în funcţie de vechimea în 
învăţământ

La o primă analiză a structurii eșantionului, figurile 1 și 2, 
se poate observa că majoritatea cadrelor didactice, 53,4%, au o 
vechime în învăţământ de peste 10 ani, provin din mediul urban 
65,6%, iar un procentaj mare sunt învăţători, 35,6%, variabile 
care vor constitui puncte-cheie în interpretarea statistică a ipotezei 
cercetării.
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Fig. nr. 2 Structura eșantionului în funcţie de mediul în care își 
desfășoară activitatea didactică
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Fig. nr. 3 Structura eșantionului în funcţie de aria curriculară

Cercetarea s-a aplicat unui lot de 74 de cadre didactice, dintre 
care cadre didactice de sprijin 16,5%, învăţători 35,6%, profesori 
de matematică și știinţe reale 18,5%, profesori de comunicare, om 
și societate 29,4% (Fig. nr. 3).

PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR

Capacitatea sistemului actual de învăţământ de a permite 
promovarea educaţiei integrate.
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Fig. nr. 4 Capacitatea sistemului actual de învăţământ de a 
permite promovarea educaţiei integrate

Din Fig. nr. 4 rezultă că majoritatea cadrelor didactice consideră 
că sistemul actual de educaţie are capacitatea de a permite 
promovarea educaţiei integrate, 73,6%, cu specificarea că 26,5% 
acceptă acest lucru în mică măsură, în timp ce acceptarea totală 
este de doar 6,8%.

ȘCOLARIZAREA EFICIENTĂ ÎN ȘCOLILE SPECIALE

Din analiza Figurii 5 se observă că un procentaj covârșitor de 
cadre didactice consideră că școlarizarea mai eficientă a elevilor 
cu CES se realizează în școlile speciale, 90,2%, cei care acceptă 
total acest fapt fiind de 54%, iar cei ce acceptă în mică măsură, 
de doar 1,9%, în timp ce doar 9,8% nu acceptă că se realizează o 
școlarizare mai eficientă în școlile speciale.
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Fig. nr. 5 Școlarizare eficientă a elevilor cu CES în școli speciale

Se observă că, deși un procentaj foarte mare de cadre didactice, 
73,6%, consideră că sistemul actual de educaţie este capabil să 
permită promovarea educaţiei integrate, doar 9,8% apreciază că 
o școlarizare mai eficientă a elevilor cu CES se realizează în afara 
școlii speciale, aspect paradoxal la prima vedere, care implică însă o 
serie de aspecte cum ar fi neacceptarea de către cadrele didactice din 
școala de masă a integrării elevilor cu CES și/sau lipsa informaţiilor 
despre cum ar trebui structurat un sistem de educaţie pentru a 
permite o integrare eficientă, precum și condiţiile care trebuie 
asigurate în acest sens.

ȘCOLARIZAREA MAI EFICIENTĂ A ELEVILOR CU DEFICIENŢĂ 
MINTALĂ ÎN CLASE SPECIALE DIN ȘCOLI OBIȘNUITE

Din Fig. nr. 6 reiese că 81,7% dintre cadrele didactice chestio-
nate consideră că este mai eficientă școlarizarea elevilor cu CES în 
clase speciale din cadrul școlilor de masă, însă doar 28,4% acceptă 
în totalitate această măsură, 18,3% respingând-o, ceea ce înseamnă 
că, deși sunt marea majoritate de acord cu această măsură pe 
ansamblu, doar mai mult de un sfert o acceptă în totalitate.
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Fig. nr. 6 Școlarizare mai eficientă a elevilor cu deficienţe în 
clasele speciale din școli obișnuite

ȘCOLARIZAREA MAI BUNĂ ÎN CLASELE OBIȘNUITE

În privinţa integrării individuale a elevilor cu CES în clase 
obișnuite, 57,8% consideră că nu se realizează o școlarizare mai 
eficientă a elevilor cu deficienţe în clase obișnuite, iar acceptarea 
totală că este mai eficientă școlarizarea în clase obișnuite a elevilor 
deficienţi este de doar 3,9%, Fig. nr. 7.
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Fig. nr. 7 Școlarizare mai eficientă a elevilor cu deficienţe în 
clase obișnuite

Condiţii mai bune de integrare – mai ales:

a . în școli speciale
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Fig. nr. 8 Existenţa în școală a condiţiilor pentru integrare a 
elevilor cu deficienţe în clasele speciale

Cadrele didactice consideră că nu există în școala proprie 
condiţii de integrare a elevilor cu CES, 50,4%, însă 24,8% sunt 
total de acord că există condiţii de integrare a elevilor cu CES, restul 
cadrelor didactice fiind de acord că există condiţii de integrare a 
elevilor cu CES, însă cu grade de acceptare mai scăzute, Fig. nr. 8.

b. în clase obișnuite
În privinţa poziţiei cadrelor didactice cu privire la integrarea 

copiilor cu deficienţe în clase obișnuite, 40,2% acceptă acest 
proces, însă o acceptare totală se găsește doar la nivelul a 4,3%, în 
timp ce o poziţie nefavorabilă acestui proces înregistrează o rată de 
59,8%, Fig. nr. 9.
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Fig. nr. 9 Școlarizare mai eficientă a elevilor cu deficienţe în 
clase obișnuite

CUM PRIVESC ELEVII DIN CLASĂ/ȘCOALĂ COPIII 
CU DEFICIENŢE

Cadrele didactice implicate în integrare consideră în proporţie 
de 82,2% că elevii cu diverse deficienţe integraţi în școlile de masă 
sunt acceptaţi de elevii valizi, în timp ce doar 17,8% consideră că 
elevii valizi nu acceptă elevii cu deficienţe, Fig. nr. 10.
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Fig. nr. 10 Acceptarea de către elevii valizi a elevilor cu deficienţe

POZIŢIA CADRELOR DIDACTICE CU PRIVIRE LA INTEGRAREA 
COPIILOR CU DEFICIENŢE ÎN ȘCOALĂ
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Fig. nr. 11 Poziţia cadrelor didactice privind integrarea copiilor 
cu deficienţe în clase obișnuite

66,6% dintre cadrele didactice chestionate acceptă integrarea 
copiilor cu deficienţe în clase obișnuite, în timp ce 33,4% dintre 
cadrele didactice refuză integrarea copiilor cu deficienţe în clasele 
obișnuite, Fig. nr. 11.

PĂRINŢII ELEVILOR DIN CLASA OBIȘNUITĂ ACCEPTĂ 
INTEGRAREA ÎN CLASĂ A ELEVILOR CU CES

Conform Figurii 12, 64,7% dintre cadrele didactice chestionate 
consideră că părinţii elevilor valizi acceptă integrarea copiilor cu 
deficienţe în clase obișnuite, în timp ce 35,3% dintre cadrele 
didactice chestionate consideră că părinţii elevilor valizi ar avea 
o atitudine nefavorabilă integrării copiilor cu deficienţe în clase 
obișnuite.
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Fig. nr. 12 Poziţia părinţilor elevilor valizi privind integrarea 
copiilor cu deficienţe în clase obișnuite

PREZENŢA UNUI ELEV CU DEFICIENŢE ESTE BENEFICĂ 
PENTRU CEILALŢI ELEVI DIN CLASĂ/ȘCOALĂ
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Fig. nr. 13 Prezenţa unui elev cu deficienţe este benefică pentru 
ceilalţi elevi din clasă/școală

Datele rezultate sunt cuprinse în diagrama din Fig. nr. 13 
și relevă faptul că 52,1% dintre cadrele didactice chestionate 
consideră că prezenţa unui elev cu cerinţe educaţionale speciale 
este benefică pentru restul elevilor din clasă, însă doar 6,8% 
acceptă total această idee, iar 47,9% nu sunt de acord cu ea.

PREZENŢA UNUI ELEV CU DEFICIENŢE ESTE ÎN DEFAVOAREA 
CELORLALŢI ELEVI DIN CLASĂ/ȘCOALĂ

Din datele rezultate, cuprinse în diagrama din Fig. nr. 14, 
corelate cu cele prezentate în Fig. nr. 13, se poate observa că 82,1% 
dintre cadrele didactice consideră că prezenţa unui elev cu cerinţe 
educaţionale speciale în clasă este în defavoarea celorlalţi elevi și 
doar 17,9% nu sunt de acord cu această asumare.
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Fig. nr. 14 Prezenţa unui elev cu deficienţe este în defavoarea 
celorlalţi elevi din clasă/școală

CE INFORMAŢII/CUNOȘTINŢE SUNT NECESARE UNUI CADRU 
DIDACTIC CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂŢI CU CLASELE ÎN CARE 

SUNT INTEGRAŢI COPII CU DEFICIENŢE

Cadrele didactice consideră, în proporţie de 86,3%, că un 
cadru didactic care lucrează cu elevi cu deficienţe are nevoie de 
cunoștinţe de psihopedagogie specială, 12% consideră că sunt 
necesare cunoștinţe cu privire la elaborarea curriculumului 
adaptat, iar 10,3% consideră că sunt necesare cunoștinţe cu privire 

la diagnosticul și prognosticul deficienţei, Fig. nr. 15.
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Fig. nr. 15 Informaţii/cunoștinţe necesare unui cadru didactic 
care desfășoară activităţi cu clasele în care sunt integraţi copii cu 

deficienţe 

CONDIŢII NECESARE INTEGRĂRII OPTIME A ELEVILOR CU 
DEFICIENŢE
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Fig. nr. 16 Condiţii necesare integrării optime a elevilor cu 
deficienţe

Conform Figurii 16, cadrele didactice consideră, în proporţie de 
64,9%, că este necesar un suport psihopedagogic eficient, 42,4% 
consideră drept condiţie optimă resursele umane și materialele 
adaptate elevilor cu CES, munca în echipă este listată la 31,9% dintre 
cadrele didactice, iar curriculumul adaptat, în proporţie de 24%.

BARIERE CARE POT SĂ APARĂ ÎN PROCESUL DE INTEGRARE A 
ELEVILOR CU CES

Barierele care pot să apară în procesul integrării, Fig. nr. 17, sunt, 
în opinia cadrelor didactice chestionate, următoarele: pregătire 
inadecvată privind elevii cu CES a cadrelor didactice, părinţilor 
și elevilor valizi, 9,4%, resurse materiale și umane inadecvate, 
35,3%, lipsa cunoștinţelor de psihopedagogie specială, 30,8%, 
lipsa muncii în echipă, 9,4%, lipsa curriculumului adaptat, 9,4%.
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Fig. nr. 17 Bariere care pot să apară în procesul integrării elevilor 
cu CES
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TIPURI DE SERVICII DE SPRIJIN NECESARE DERULĂRII 
PROCESULUI DE INTEGRARE

Datele rezultate sunt cuprinse în diagrama din Fig. nr. 18.
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Fig. nr. 18 Tipuri de servicii de sprijin necesare derulării 
procesului de integrare

Principalele tipuri de servicii de sprijin implicate în procesul 
integrării, Fig. nr. 15, sunt, în opinia cadrelor didactice, urmă-
toarele: serviciile de suport psihopedagogice, 61,2%, consilierea 
psihologică a profesorilor, părinţilor și elevilor valizi și deficienţi, 
29,4%, suport informaţional și metodologic pentru cadrele 
didactice implicate în integrare, 9,4%.

MĂSURA ÎN CARE SE REALIZEAZĂ INDICATORII DE 
PERFORMANŢĂ

Conform datelor cuprinse în diagrama din Fig. nr. 19, cadrele 
didactice consideră, în proporţie de 72,8%, că elevii cu dizabilităţi 
nu ating standardele minimale de performanţă conform descrip-
torilor de performanţă, 23% consideră că obţin rezultate suficiente 
pentru a promova, iar 4,2% consideră că obţin rezultate bune.
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Fig. nr. 19 Realizarea descriptorilor de performanţă

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Ipoteza formulată se verifică, astfel cadrele didactice susţinând 
că se realizează o școlarizare mai eficientă a copiilor cu dizabilităţi în 
cadrul școlilor speciale, deși ei afirmă într-un procent semnificativ 
că sistemul actual de educaţie are capacitatea de a integra elevii cu 
deficienţe în cadrul școlilor de masă. 

Deși cadrele didactice consideră că la nivel formal sistemul 
actual de învăţământ din România are capacitatea de a integra elevi 
cu dizabilităţi, totuși nu există o imagine concretă și nu s-a efectuat 
o analiză de nevoi sau un SWOT cu privire la toate elementele 
necesare integrării acestor copii.

Este important și faptul că integrarea acestor copii se face 
într-un sistem de educaţie preponderent ierarhic, în cadrul 
căruia se promovează descriptori de performanţă nivelatori, 
puţin diferenţiaţi, în care există dificultăţi de operaţionalizare a 
curriculumului adaptat, training insuficient al cadrelor didactice 
implicate în elaborarea acestui curriculum și în munca în echipă, 
precum și tendinţa unora dintre cadrele didactice (deși programele 
școlare s-au mai flexibilizat, mai ales la ciclul primar), de a nivela 
performanţele elevilor.

De asemenea, reiese că, deși cadrele didactice vehiculează o serie 
de elemente esenţiale procesului integrării, acestea sunt insuficient 
asumate și operaţionalizate, nefiind integrate într-o strategie 
unitară, lucru normal având în vedere că procesul integrării este 
doar într-o fază incipientă.

Nu am dorit sub nicio formă o etichetare sumbră a integrării, 
cim-am gândit la identificarea unor incoerenţe legate de organizarea 
sistemului și surprinderea unor caracteristici legate de profilul 
profesional al cadrelor implicate în integrare, iar prin feedback-ul 
oferit să stimuleze aplicaţii mai eficiente ale metodologiei integrării 
copiilor cu diverse deficienţe.

IMPLICAŢII METODOLOGICE

Pe baza celor constatate, m-am gândit la un sistem de obiective 
și acţiuni:

– evaluarea complexă a situaţiei individuale a fiecărui elev cu 
CES;

– evaluarea obiectivă a capacităţilor și dificultăţilor copilului;
– sensibilizarea opiniei publice prin intermediul mass-mediei 

(presă scrisă, radio, televiziune) cu privire la resursele copiilor cu 
CES;

– formarea spiritului de echipă, a dragostei faţă de muncă, 
respectarea colegilor, dascălilor, a tuturor persoanelor cu care intră 
în contact social;

– formarea conștiinţei apartenenţei elevilor la un grup și a 
aceleia că au valori comune;

– încurajarea îndrăznelii, iniţiativei și autocunoașterii;
– dezvoltarea capacităţilor de colaborare și integrare;
– conștientizarea părinţilor copiilor defavorizaţi privind
potenţialităţile și posibilităţile de afirmare a copiilor;
– întocmirea unui program complex de educaţie integrată.
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RELAŢIA ȘCOALĂ – FAMILIE

„Problema educaţiei constă în a oferi sufletului copilului 
un mediu ambiant lipsit de obstacole. Atunci manifestările 
caracteristice de apărare dispar, iar adâncurile sufletului încep să 
iasă la iveală.” (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”)

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recu-
noscut în pedagogie încă de Comenius, care, în prima carte de 
educaţie a copilului, considera că educaţia primită de acesta până 
la vârsta de șase ani, în primul rând de la mama, este determinantă 
pentru dezvoltarea sa ulterioară.

„Copiii învaţă ceea ce trăiesc” este o afirmaţie scrisă, în 1950 
(dar valabilă și azi), de Dorothy Law Nolte într-un poem care ne 
descrie „Cum se formează copiii noștri” pp. 11-12.

Modelul din viaţa de zi cu zi al celor mici este recunoscut 
că sunt părinţii, cei care exercită o influenţă primordială prin 
intermediul exemplului propriu. Prin urmare, familia a rămas 
mereu factorul primordial în educaţia copiilor, indiferent 
de momentul istoric sau de cerinţele societăţii faţă de tânăra 
generaţie.

Copiii sunt direct influenţaţi de toate transformările care au 
loc în sânul acestui grup social, dar și de cele care ating tot ceea 
ce are legătură cu familia. 

Celălalt grup social care are un impact extraordinar asupra 
transformării copilului este școala, cea de a doua familie.

Dorim, prin cele ce urmează, să motivăm în ce măsură 
sunt prezente una în viaţa celeilalte (celula de bază a societăţii 
– familia și a doua familie – școala) și dacă exercită reciproc 
influenţe comparabile una asupra alteia, astfel încât copiii pe 
care-i educă, fie că sunt normali sau cu cerinţe educative speciale, 
să devină cu adevărat pregătiţi pentru a răspunde cerinţelor 
societăţii în permanentă schimbare, dar mai ales să fie capabili 
să se descurce singuri, conștientizând că nu sunt o povară pentru 
cei din jur. Bine de știut trebuie să fie faptul că activitatea noastră 
se desfășoară într-un Centru Școlar pentru Educaţie Incluzivă, 
unde învaţă copii cu diferite deficienţe, dar și prin serviciile 
educaţionale oferite prin profesorii de sprijin și itineranţi la mai 
multe școli din învăţământul de masă.

Activizarea elevului în timpul orei dă valenţe deosebite 
procesului instructiv-educativ-formativ, realizând o învăţare 
logică, o gândire mereu în mișcare și receptivă, iar aceasta 
determină o memorare trainică prin asocierile, analogiile și 
deosebirile pe care le incumbă.

Având în vedere toate aceste chestiuni am încercat găsirea 
unor situaţii optime de învăţare la acești elevi și chiar am găsit. 
Una dintre situaţiile optime a fost colaborarea școlii cu familiile 

elevilor în vederea înţelegerii de către aceștia a scopului urmărit 
de noi, cadrele, în vederea formării unei personalităţi armonioase 
și manifestarea unor deprinderi comportamentale de bună 
factură care constituie ţeluri esenţiale pentru munca la clasele de 
deficienţi, și nu numai.

Obiectivele propuse de noi erau următoarele:
– proiectarea unor sisteme de lecţii/activităţi care să propună 

elevilor situaţii de învăţare care să asigure însușirea deplină a 
cunoștinţelor și deprinderilor de comportament;

– aprecierea eficienţei situaţiei de învăţare propuse elevilor 
pentru dobândirea cunoștinţelor specifice educaţiei moral-
civice, apreciere reflectată nu doar în rezultatele școlare, ci și în 
comportamentul manifest.

În ceea ce ne privește pe noi, profesorii, proiectarea și 
transpunerea în practică a unor situaţii de învăţare care să vizeze 
o deprindere eficientă de către elevi a regulilor moral-civice, prin 
stimularea motivaţiei și participării lor active, au fost principalele 
noastre obiective.

În ceea ce-i privește pe elevi, transformarea sistematică, activă 
a structurii cognitive, prin angajarea în situaţii de învăţare care 
să le satisfacă nevoile, să le faciliteze dobândirea și consolidarea 
cunoștinţelor în vederea schimbării stării lor actuale, a fost 
obiectivul esenţial urmărit.

În ceea ce-i privește pe părinţi, s-a dovedit o cooperare 
eficientă a acestora în vederea conștientizării rolului activ în 
formarea copiilor lor, de a-i face să devină, din „evaluatori” critici 
ai activităţii școlii, parteneri pertinenţi și responsabili.

Ca obiective intermediare am urmărit următoarele:
– proiectarea și organizarea unor situaţii de învăţare apropiate 

de cele de viaţă, în care rolul principal să fie deţinut de elevi, care 
se implică deplin;

– analiza conţinutului știinţific al activităţilor selectate spre 
cercetare, structurarea logică a conţinutului fiecărei activităţi, 
axat pe cunoștinţe esenţiale adaptate nivelului și nevoilor reale 
ale elevilor;

– angajarea elevilor în situaţii de învăţare adecvate fiecărui elev;
– proiectarea și aplicarea instrumentelor de evaluare cu itemi 

în concordanţă cu obiectivele operaţionale vizate cu scopul 
evaluării formative a elevilor;

– construirea unor relaţii de reală comunicare cu elevii.
Obiectivele care i-au vizat pe elevi au fost următoarele:
– asumarea rolului principal în construirea propriei structuri 

cognitive, conștientizând că profesorul este un organizator al 
situaţiilor de învăţare;

– crearea unui stil specific de învăţare prin dobândirea cunoș-
tinţelor specifice educaţiei moral-civice, prin învăţarea unor 
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CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE ÎN VEDEREA INTEGRĂRII LOR
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ABSTRACT

Every child is unique and has got his/her own human value, no matter what kind of problems the learning process raises. Learning itself  is also unique 
to each learner particularly, according his/her style,  pace,  level,  personal characteristics, skills, expectations, previous experience. 

The inclusive schools are those schools which are open and friendly, focusing on the flexibility of the curriculum, the high quality of the teaching-
learning activities, the permanent and formative assessment, and on the educational partnership.

The notion of „remedial teaching“ implies a system of measures which are meant to remove or diminish the consequences of the deficiency, aiming at 
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More creativity is also needed in order to balance all the aspects of a full integration: phisical, functional, social and societal. Of course, this implies 
taking into account the specific degree of the functional disability, as well.
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competenţe generale și particulare pentru adaptarea optimă la 
mediu;

– dobândirea capacităţii de a-și fixa propriile obiective, 
care să le asigure satisfacerea nevoilor, atingerea unor scopuri 
și elaborarea unor planuri proprii de acţiune pentru realizarea 
acestora.

Obiectivele care-i vizează pe părinţi pot fi esenţializate în:
– asumarea unui rol conștient și activ alături de școală în 

educarea și formarea copiilor lor;
– o mai mare deschidere a diferitelor categorii sociale către 

școală, ceea ce implică o încredere mai pronunţată și posibilitatea 
de exprimare a propriilor opinii în raporturile cu școala ca „factor 
de putere”.

Datorită importanţei conţinutului unor noţiuni despre 
familie și importanţei ocupate în viaţa cotidiană a elevilor, am 
încercat să atingem următoarele obiective (care s-au realizat în 
peste 75% la majoritatea elevilor): 

– cunoașterea principalelor acte de identitate;
– exersarea capacităţii de caracterizare a propriei persoane și a 

celor apropiaţi din familie;
– dezvoltarea abilităţilor de surprindere a trăsăturilor tempe-

ramentale și de caracter și corecta lor denumire prin termenii 
adecvaţi;

– dezvoltarea percepţiei relaţiilor interumane;
– încurajarea spiritului cooperant și a celui de competiţie în 

sens pozitiv;
– dobândirea unor priceperi și deprinderi comportamentale 

adecvate vieţii de familie și colectivităţii;
– pregătirea pentru o viaţă sănătoasă de familie și o bună 

relaţionare cu cei din jur;
– exersarea unor priceperi și deprinderi, comportamente, 

respectând codulbunelor maniere.
Deși Programa pentru Școli Speciale nu prevede obiectivele 

educaţiei moral-civice, aceasta a făcut să ni le stabilim noi pe 
baza consultării și adaptării la nevoile noastre sau a programei de 
masă, după cum urmează:

– cunoașterea terminologiei – grup social, familie, relaţii de 
cooperare și de competiţie, persoană etc.;

– caracteristicile și funcţiile familiei;
– conflictele în familie.

Aceste activităţi au avut caracterul unui experiment didactic 
care și-a propus ameliorarea situaţiei avute la începutul intrării 
în școală a unei serii mari de elevi din numeroase familii 
dezorganizate.

Ca formă specială de testare a progreselor făcute a fost 
realizată o excursie (participanţi fiind nu doar copiii și cadrele 
didactice, ci și membrii familiilor elevilor), precum și organizarea 
sărbătoririi festive a zilelor de naștere, lucru care s-a realizat tot 
cu concursul părinţilor. 

Prin aceste activităţi comune s-a realizat o mai bună colaborare 
a școlii cu familiile implicate, dar și ceea ce ţine de comunicarea 
dintre membrii unor familii care au fost crescuţi în diferite centre, 
lipsiţi de dragostea maternă sau paternă. Prin situaţiile de învăţare 
create considerăm că am sprijinit inclusiv formarea unor trăsături 
de caracter, a voinţei, am impulsionat autonomizarea persoanei, 
a responsabilităţii sale în propria formare. Acest experiment se 
pare că ne-a dovedit atât nouă, cât și părinţilor care au copii și în 
învăţământul de masă că pot găsi în școala noastră modele pozitive 
de conduită care lipsesc uneori acasă, care satisfac copilului nevoi 
și aspiraţii pe care familia nu le poate satisface. De cele mai multe 
ori, prin pregătire și măiestrie pedagogică, prin tact, profesorul 
realizează un contact pozitiv cu elevul, favorizând nu doar procesul 
instructiv-educativ, ci și pe cel formativ. Și aceasta deoarece, ca o 
observaţie comună pentru cele două categorii de copii – deficienţi 
și normali, există conflicte asemănătoare în familii (neînţelegeri 
financiare, familii destrămate, cazuri de boală, agresiuni verbale 
și fizice, comportament indecent, beţii etc.). Ca urmare, copiii 
reacţionează identic, având carenţe comportamentale. Afișează 
duritate faţă de ceilalţi, deși, în fond, poate fi doar o reacţie de 
apărare sau devin introvertiţi.

Pe de altă parte, succesul școlar și conduita socială depind 
mult de atmosfera emoţional-afectivă în care trăiește copilul.

Prin lectoratele cu părinţii pe teme specifice i-am putut 
ajuta și pe adulţi, fie părinţi de copii normali, fie părinţi de 
deficienţi, uneori chiar bunici, să-și înţeleagă mai bine copiii și 
să-i coordoneze în rezolvarea contradicţiilor pe care le trăiesc. 
Corelaţia dintre reușita școlară și participarea părinţilor la 
acţiunile organizate pentru ei pare semnificativă mai ales în cazul 
copiilor care provin din categorii defavorizate.

Vizitele mai frecvente la școală pentru a putea fi observat și 
supravegheat elevul sunt o modalitate clasică, dar bine-venită și în 
zilele noastre. Considerăm benefice întâlnirile cadrelor didactice 
cu părinţii, contactele de tot felul, desfășurate sub formă de 
lecţii deschise pentru părinţi, ateliere de lucrări practice la care 
să fie invitaţi părinţii fie ca spectatori, fie ca ajutoare ale cadrelor 
didactice, fie ca specialiști, vizite, excursii, mese festive (așa cum 
au fost cazurile noastre), pot „echilibra” unele situaţii din familie 
defavorabile copilului, dar pot, de asemenea, introduce familia 
într-o reţea de sociabilitate. În același timp contactele cu familia 
permit cadrelor didactice și școlii legitimarea propriilor decizii, 
raporturile cu familia fiind un factor de evaluare și control al 
activităţii cadrului didactic.

Și mai presus de orice, activităţile propuse au dovedit că atât 
școala, cât și familia au un rol deosebit în educarea copiilor, 
în înarmarea lor cu principii morale sănătoase, în formarea de 
comportamente care să nu contravină normelor sociale, efectele 
educativ-formative fiind sporite de buna colaborare a familiei cu 
școala. 

Am dori să remarcăm că o învăţare eficientă, deplină a 
cunoștinţelor și comportamentelor de către elevi cere profesorului 
o permanentă alegere între cele mai potrivite demersuri didactice 
cognitive ori acţionale.

NECESITATEA SPRIJINULUI PENTRU ÎNVĂŢARE ÎN GRUPA/
CLASA OBIȘNUITĂ

Educaţia integrată și/sau incluzivă implică și asumarea unor 
noi roluri în cadrul sistemului educaţional. Situaţiile, contextele 
și manierele noi de lucru în activitatea școlară se referă atât la 
cadrele didactice din învăţământul obișnuit, cât și la cele din 
școlile speciale.

Pentru ca personalul didactic din școlile obișnuite să facă 
faţă provocării legate de integrarea copiilor cu CES, una dintre 
condiţiile de bază este sprijinul în activitatea la clasă.

Acest sprijin poate și trebuie să vină de la directorul unităţii 
școlare, de la personalul didactic cu experienţă din unitate, 
de la cadre didactice de sprijin (sau echipe de profesioniști) 
specializate în abordarea copiilor cu CES, de la psihologi 
(psihopedagogi) școlari, asistenţi sociali și/sau de la personalul 
medical relevant.

Suportul poate lua diferite forme. În trecut, sprijinul spe-
cializat era asigurat mai ales prin retragerea copilului cu 
probleme din clasă, pentru a lucra cu un profesor specialist 
(intervenţie de remediere). O critică importantă împotriva 
acestui mod de lucru se baza pe ideea că scoaterea copilului 
în afara clasei poate reprezenta o formă de segregare – chiar în 
școala generală. În prezent se conturează o tendinţă crescândă 
de descurajare a retragerii (excluderii) din clasă. Se caută de 
aceea tot mai mult modalităţi de sprijin în clasa obișnuită 
a copiilor cu CES. Profesorii de educaţie specială, de pildă, 
lucrează împreună cu profesorul (profesorii) clasei obișnuite, 
acordând sprijin nu numai copiilor integraţi, ci și altor copii 
care întâmpină dificultăţi.

Echipa pluridisciplinară constă într-un grup de profesioniști 
diferiţi care lucrează în comun având drept scop proiectarea, 
luarea deciziilor și realizarea activităţilor celor mai potrivite 
pentru atingerea obiectivelor comune propuse.

Scopul ei fundamental este respectarea interesului superior al 
copilului prin toate deciziile și activităţile realizate.

Întrucât lucrul în echipă presupune anumite condiţii de 
desfășurare și anumite abilităţi, competenţe din partea membrilor, 
este necesară prezentarea unor informaţii generale socio-psiho-
pedagogice.
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Pentru ca integrarea să se facă în mod corect, trebuie să realizăm 
niște pași, și anume:

• depistarea, identificarea timpurie a copiilor cu CES, 
evaluarea iniţială;

• stabilirea legăturii cu familiile copiilor cu CES;
• identificarea școlilor generale unde sunt integraţi copiii și 

sensibilizarea directorilor și a cadrelor didactice;
• formarea unei echipe de caz care să fie formată din 

profesori de sprijin, psiholog școlar, logoped, cadre 
didactice, dintre care învăţătorul, dirigintele ocupă un 
loc important.

Această echipă de caz va căuta modalităţi pozitive și fiabile 
de progres, asigurând sprijinul emoţional, coordonând serviciile 
pentru elevi conform unui așa-numit plan de intervenţie 
personalizat (PIP).

De asemenea, se va face evaluarea copilului integrat în funcţie 
de programele curriculare adaptate, ţinându-se o evidenţă 
clară, întocmindu-se portofolii pentru acești copii și, nu în 
ultimul rând, să se menţină legătura cu familia – un lucru foarte 
important.

„Curriculumul trebuie adaptat la nevoile copiilor, nu invers. 
Școlile trebuie să ofere oportunităţi curriculare care să răspundă 
diferitelor abilităţi și interese ale copiilor.” (Declaraţia de la 
Salamanca, 1994, p. 22)

Abordarea dificultăţilor de învăţare se poate face în primul 
rând prin considerarea valorii curriculumului școlar. Deschiderea 
către un curriculum incluziv înseamnă a ţine cont de diversitate 
și a recunoaște eterogenitatea cerinţelor educaţionale ale tuturor 
copiilor. Vom porni de la un adevăr extrem de simplu: Curriculum 
pentru copii, NU copii pentru curriculum!

Copiii care au dificultăţi diferite de învăţare nu sunt altceva 
decât… copii. De aceea, trebuie să găsim calea prin care 
curriculumul școlar să acopere și să răspundă nevoilor lor de 
educaţie și dezvoltare.

Declaraţia de la Salamanca stabilește, încă din 1994, ideea că 
nu copiii se adaptează la curriculumul școlar, ci acesta trebuie 
adaptat la nevoile copiilor.

Deci principala preocupare în școală trebuie să fie aceea 
de a crea oportunităţi pentru a veni în sprijinul copiilor care 
au abilităţi și interese diferite. În acest context străbaterea 
curriculumului școlar la copiii cu dificultăţi de învăţare devine 
o sarcină complexă pentru cei care organizează și conduc 
activităţile școlare, iar atingerea obiectivelor propuse depinde 
de o colaborare profesională coerentă și sistematică la nivelul 
școlii. Acest lucru subliniază ideea că orice problemă de învăţare 
este o problemă a sistemului, în întregul lui (clasă împreună 
cu profesorul, grupul de profesori ai școlii, părinţi și manageri 
școlari), și nu un defect al copilului.

În esenţă, la fel ca la oricare elev, la elevii cu dificultăţi de 
învăţare curriculumul este traseul educaţional. El presupune 
un conţinut și un proces în același timp. Faţă de curriculumul 
transmis de profesor, la fiecare elev trebuie să adăugăm 
experienţele acestuia în activitatea de învăţare, capacitatea de 
a îndeplini obiectivele propuse, participarea și implicarea în 
activitate. Pentru a primi în clasă elevii cu dificultăţi de învăţare, 
profesorul trebuie să realizeze adaptarea curriculumului. Acesta 
presupune înţelegerea faptului că acesta este un instrument 
de lucru, și nu un dictator. De aceea este recomandabil să 
percepem curriculumul flexibil, deschis, individualizat și ocazie 
de dezvoltare socială. 

Unui plan educaţional individual (PEI) trebuie să i se 
stabilească obiectivele clare, care trebuie să se bazeze pe punctele 
forte și pe realizările elevului, conţinuturi, activităţi de învăţare 
și strategii bine stabilite, dar și termene, intervale de evaluare și 
criterii de succes.

În literatura de specialitate vom întâlni mai mulţi termeni 
care descriu același instrument: Plan care răspunde cerinţelor/
nevoilor educaţionale speciale ale unui elev cu dificultăţi de 
învăţare. Poate fi denumit: Plan de Intervenţie Educaţional, Plan 
Educaţional Individual, Plan de Intervenţie Personalizat (PIE; 
PEI; PIP). În acest plan trebuie subliniate două coordonate:

– o acţiune specifică pentru atingerea unor obiective (inter-
venţie)

– ţinta acţiunilor este o anumită persoană, nu grupul (perso-
nalizat).

Redăm mai jos o propunere de Plan de Intervenţie Educa-
ţională Personalizată sau Planul Educaţional Individualizat 
după Ghidul pentru Cadre Didactice de Sprijin (2005, Vrășmaș, 
Nicolae, Vrășmaș), în șapte pași: A. Definirea planului. B. Când 
se utilizează. C. Ce trebuie să cuprindă. D Întocmirea. E. Planul 
de grup individualizat. F. Monitorizarea și evaluarea. G. Scopul 
alcătuirii.

Ce este Planul Educaţional Individualizat (PEI)?
– un instrument de planificare, predare și evaluare;
– stă la baza procesului de planificare a intervenţiei pentru 

fiecare copil cu cerinţe educaţionale speciale;
– trebuie să fie planuri de predare-învăţare care să specifice: 

„Ce” trebuie predat copiilor; „CUM” trebuie predat; „CÂND” 
sau la ce interval trebuie introduse cunoștinţe particulare, 
elemente de înţelegere și deprinderi, prin activităţi suplimentare 
sau diferenţiate faţă de cele prevăzute pentru toţi copiii, printr-o 
programă diferenţiată.

– reprezintă un document de planificare structurată și perso-
nalizată a unor obiective specifice de învăţare și de adaptare a 
cerinţelor curriculare la nivelul de dezvoltare a copilului cu CES;

– este un document de lucru pentru întreg personalul didactic;
– trebuie să fie accesibil și să poată fi înţeles de toţi cei care 

lucrează cu astfel de plan.

Un PIP este realizat de: 
– cadrul didactic de sprijin/itinerant;
– cadre didactice (învăţători, profesori)

În colaborare cu:
– părinţi,
– specialiști colaboratori/echipa interdisciplinară (logopezi, 

consilieri școlari, personal medical etc.)
– copiii/elevii

Ce trebuie să cuprindă un PIP?

1. Informaţii despre următoarele domenii:
– cognitiv
– emoţional/comportamental
– fizic/senzorial
– dezvoltarea abilităţilor (autonomiei) sociale în concordanţă 

cu potenţialul individual

2. Informaţii generale:
– despre copil și familie
– ruta școlară, școala de provenienţă
– informaţii medicale
– decizia de orientare școlară și argumentele care au determinat 

luarea deciziei (școală specială, școală de masă, recomandări, 
integrare individuală, clasă specială etc.)

– informaţii despre cadrele didactice și colectivul grupei/clasei 
de elevi

– informaţii despre nevoile/dificultăţile copilului
– informaţii despre predare/învăţare
– nevoia de terapii sau alte servicii
– informaţii despre însoţitor
– informaţii despre cadrul didactic de sprijin CDS dacă există 

partenerii implicaţi
– responsabilităţi și sarcini – intervenţia echipei interdisci-

plinare

3. Informaţii educaţionale:
– evaluare educaţională completă/detaliată
– punctele tari/slabe ale elevilor (potenţial/dificultăţi întâm-

pinate)
– obiective pe termen scurt și lung (centrate pe anul în curs)
– strategii de învăţare (strategii adecvate pentru copil)
– interacţiunea socială (descriere, cum să fie sprijinit) 
– curriculum (conţinuturi de bază, conţinuturi adaptate)
– parteneriate în predare-învăţare (cum să asigurăm predarea-

învăţarea pentru acest copil)
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– evaluarea (ce evaluăm și cât de des)
– monitorizarea (cine și când).
Ideea este ca orice PEI să fie supus unei „revizuiri/evaluări 

permanente”, caz în care nu se poate stabili un termen fix sau o 
întâlnire formală de evaluare. Cu toate acestea, pentru a vedea 
dacă un plan educaţional individual conduce la niște rezultate 
pozitive, este necesar să se facă o evaluare a acestuia cel puţin de 
două ori pe an.

Elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de planuri de 
intervenţie personalizate, la care contează să le surprindem 
rostul, să le planificăm, să le respectăm, să le completăm și să le 
adaptăm elevului. 

Noţiunea de recuperare cuprinde ansamblul de măsuri menite 
să înlăture sau să diminueze consecinţele deficienţei, în vederea 
încadrării în condiţii optime a deficienţilor în viaţa socială. 
Persoana deficientă necesită un ajutor special pentru a putea 
face faţă cu succes cerinţelor de mediu, dar, de asemenea, aceste 
persoane trebuie să-și activizeze potenţialităţile pe care le au – cu 
ajutorul factorilor instituţionali, începând cu familia – pentru a 
se integra în societate. Dar, pe cât posibil, prin instituţiile sale, 
societatea trebuie să se adapteze și ea individului deficient, pe 
baza unei legislaţii clare și adecvate fiecărei categorii de deficienţi. 

De asemenea, se cere o mai mare creativitate pentru a atinge un 
echilibru între toate aspectele integrării: fizic, funcţional, social 
și societal. Acesta implică, bineînţeles, luarea în consideraţie a 
gradului incapacităţii funcţionale. 
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În lucrarea de faţă am prezentat câteva amănunte referitoare 
la rolul educaţiei în dezvoltarea personalităţii, oprindu-mă aici 
asupra tipurilor de educaţie care converg spre desăvârșirea idealului 
educaţional prefigurat de societate, conform potenţialului genetic 
al fiecăruia și al influenţelor de mediu și educaţie.

În partea a doua a lucrării, m-am oprit asupra metodei 
studiului de caz, ca metodă de cercetare psihopedagogică, 
importantă în analiza și identificarea copiilor cu cerinţe și nevoi 
speciale, dedicând apoi un capitol educaţiei integrate, enunţând 
conceptele de educaţie integrată, integrare profesională, socială 
și/sau societală, integrarea fizică și cea funcţională (pedagogică) 
importantă pentru reușita procesului de educaţie în condiţiile 
copiilor cu cerinţe educative speciale.

Apoi am definit concepte care ţin de realizarea educaţiei 
integrate, enunţând scopul educaţiei integrate, condiţiile care 
contribuie la reușita integrării școlare a copiilor cu cerinţe 
educative speciale, modul de realizare a procesului de instrucţie 
și educaţie a acestor copii, conceperea și aplicarea programelor de 
intervenţie personalizate. De asemenea, am făcut referiri la modul 
de elaborare a unei scheme a adaptării și necesitatea adaptării 
curriculumului pentru predarea diferenţiată și individualizată a 
copiilor cu cerinţe educative speciale.

ROLUL EDUCAŢIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

Înainte de toate, trebuie făcută o precizare legată de rolul 
educaţiei privite ca univers al devenirii personalităţii. Ea are 
un ideal. Idealul educaţiei constă în desăvârșirea personalităţii 
umane, conform cerinţelor prefigurate de societatea în care 
trăim.

Societatea contemporană, caracterizată printr-un ritm accelerat 
de evoluţie și, implicit, prin adâncirea interdependenţelor dintre 
componentele sale, cu consecinţe dintre cele mai profunde asupra 
devenirii umane, impune în mod firesc prefigurarea unor măsuri 
și adoptarea unor soluţii educative în concordanţă cu esenţa și 
sensul dezvoltării sale.

De-a lungul evoluţiei istorice, între societate și educaţie a 
existat și a funcţionat un raport de determinare și influenţare 
reciprocă. Evoluţia idealurilor educaţionale confirmă legătura 
existentă între aceste fenomene.

Pot fi menţionate o gamă largă de reflecţii teoretice potri-
vit cărora educaţia este un factor principal al progresului 
social, problematica educaţiei devine una dintre preocupările 
centrale ale zilelor noastre, investiţia în formarea personalităţii 
umane, respectiv investiţia în educaţie, învăţământ și cercetare 
pedagogică ar fi cea mai rentabilă și de importanţă vitală pentru 
progresul unei naţiuni, că a gândi la viitor înseamnă a manifesta 
preocupare faţă de prezentul educaţiei.

Din perspectivă pedagogică, esenţa tuturor acestor reflecţii 
se regăsește condensată în proiectul de personalitate pe care 
societatea îl impune în virtutea unor deziderate imanente 
ei. Coordonatele acestui proiect sunt prefigurate în idealul 
educaţional.

Idealul educaţional al societăţii românești și europene stipu-
lează valorificarea și desăvârșirea potenţialului uman în vederea 
formării unei personalităţi armonioase și creatoare capabile să 
exercite rolurile cu care societatea o va învesti (Nicola, Farcaș, 
1991, p. 6). 

Dobândirea armoniei interioare prin dezvoltarea și integrarea 
diferitelor componente ale personalităţii, concomitent cu asigu-
rarea unei simetrii sociale și a unui schimb continuu de informaţii 
cu mediul extern, caracterizează în esenţă acest ideal.

Având în vedere că această simetrie socială se înfăptuiește 
predominant prin intermediul profesiunii, pedagogul român 
Constantin Narly desemnează prin vocaţie tocmai acest 
echilibru între armonia psihologică internă și armonia socială, 
externă. În concepţia sa, vocaţia ar fi „dominantă într-o perso-
nalitate” care se manifestă prin „convergenţa puterilor omului 
spre anumite manifestări, în direcţia cărora el simte că se 
realizează pe sine, are sentimentul propriei libertăţi, propriei 
afirmări” (Tomșa, 2005).

Dezideratul idealului educaţional ar putea fi, deci, dobândirea 
și consolidarea vocaţiei ca dominantă a personalităţii umane, 
asimilarea unui evantai larg de valori culturale și spirituale.

Educaţia este o acţiune socială cu particularităţi distincte de 
alte acţiuni care se desfășoară în societate și se delimitează de 
acestea prin finalităţile proiectate și prin căile și modalităţile 
adoptate în vederea realizării lor.

Idealul educaţional circumscrie finalitatea generală a educaţiei 
sub forma unui proiect de personalitate ale cărui însușiri 
gravitează în jurul unei dominante. Vocaţia reprezintă dominanta 
idealului în societatea noastră. Ea se exprimă prin echilibrul 
dintre armonia psihologică internă și armonia socială externă.

În virtutea acestei dominante, acţiunea educaţională își 
propune concomitent scopuri cultural-umane, vizând dezvoltarea 
armonioasă a personalităţii prin asimilarea valorilor culturale, 
precum și scopuri care vizează calificarea forţei de muncă în 
vederea integrării sale în structurile sociale.

Prin intermediul valorilor culturale, educaţia stimulează din 
interior consolidarea structurii bio-psihosociale a personalităţii 
umane și, implicit, a poziţiei sale în ansamblul socioeconomic 
din care face parte.

Această stimulare conștientă pe care o înfăptuiește educaţia se 
exprimă prin diversitatea și unitatea diferitelor sale componente, 
fiecare vizând o anumită latură a personalităţii. Pedagogul francez 
René Hubert distinge în acest fel: educaţia intelectuală, educaţia 
morală, educaţia profesională, educaţia estetică și educaţia fizică 
sau corporală (Nicola, Farcaș, 1991, p. 11).

RECUPERAREA ȘI INCLUZIUNEA COPIILOR 
CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

Lorela-Catinca Enciu, Institutor So8 „Nicolae Popoviciu”, Beiuș

ABSTRACT

In the work named “Recovery and inclusion of children with special educational needs“ there are presented some knowledge about the importance of 
education in order to create an ideal of personality asked by the society.

The types of education which takes part in the process of development of the personality consist in the followings items: intelectual education, moral 
education, professional education, esthetic education and physical education.

There are presented the characteristics of the case study and the results after one application of the case study in a certain situation .
There is reserved a chapter dedicated to integrative education with adaptation reasons of the children with special educational needs.I said some words 

about school integration, professional integration, social and societal integration, the terms in succeeding the process of education of this type of children, 
an example of a plan of intervention adapted to each pupil with disabilities and a mood of adaptation of the curriculum.
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Educaţia intelectuală este acea componentă a educaţiei prin 
care se urmărește transmiterea și asimilarea unui volum de 
valori știinţifice și umaniste, selectat din patrimoniul cultural 
al omenirii, prelucrat și sintetizat în concordanţă cu stadiul 
dezvoltării psihice a copiilor, concomitent cu formarea calităţilor 
și capacităţile intelectuale. Acestea din urmă se referă la calităţile 
proceselor cognitive, la funcţiile instrumentale, la structurile 
operatorii, precum și la mobilurile care declanșează și întreţin 
activitatea de cunoaștere a copilului.

Educaţia morală. Obiectivul fundamental al acestei laturi 
este formarea profilului moral al personalităţii. Cercetările 
psihopedagogice evidenţiază că formarea diferitelor laturi ale 
acestui profil este un proces neîntrerupt care își are originea în 
primii ani ai copilăriei și care se construiește și se consolidează pe 
tot parcursul devenirii umane.

Educaţia morală include, astfel, un ansamblu de acţiuni 
menite să faciliteze în mod conștient și sistematic formarea 
individului ca subiect moral, respectiv ca subiect care gândește, 
simte și acţionează în spiritul cerinţelor moralei sociale, al 
principiilor, valorilor și normelor pe care ea le include.

Educaţia profesională. Esenţa ei constă în formarea unui 
orizont profesional, a unor capacităţi, priceperi și deprinderi 
necesare exercitării unei profesiuni. Prin intermediul acestei 
laturi se asigură un echilibru între cunoștinţele știinţifice și 
cele tehnologice, primele presupunând o finalitate practică și 
aplicativă, iar cele din urmă fiind o concretizare a celor dintâi.

Educaţia estetică contribuie prin diferite modalităţi de 
manifestare la devenirea personalităţii umane prin intermediul 
valorilor estetice. Specificul acestor valori constă în aceea că 
stimulează dezvoltarea receptivităţii generale a psihicului uman, 
a sensibilităţii sale faţă de ceea ce se petrece în lumea exterioară 
și interioară a omului. Ea urmărește, deci, formarea subiectului 
estetic în dubla sa ipostază de receptor al frumosului și de creator 
al frumosului.

Educaţia fizică (corporală) contribuie la asigurarea unui 
echilibru funcţional între componentele fizice și cele psihice ale 
personalităţii umane. Ea acţionează asupra dezvoltării integrale 
a acesteia, stimulând și fortificând calităţile psihofizice sau ale 
personalităţii. Educaţia fizică include un ansamblu de acţiuni care 
vizează transformări de natură fizică și psihică în concordanţă cu 
idealul educaţional. Este vorba de întărirea sănătăţii, dezvoltarea 
armonioasă a corpului, dezvoltarea aptitudinilor fizice, formarea 
și perfecţionarea deprinderilor motrice, dezvoltarea spirituală a 
personalităţii, a unor calităţi morale și estetice.

Toate aceste laturi constituie un sistem în sensul că înfăptuirea 
sarcinilor unei laturi asigură câmp prielnic de acţiune pentru 
celelalte, după cum fiecare latură este influenţată de acţiunea 
celorlalte laturi.

ROLUL „NOILOR EDUCAŢII” ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII 
ELEVILOR

Schimbările politice produse în ultima perioadă în plan 
european și global au determinat orientarea procesului educaţional 
spre o gamă de probleme derivate din noua și complexa realitate 
socioeconomică și culturală a lumii contemporane.

Așa s-au constituit noile educaţii ca un răspuns al sistemelor 
contemporane de educaţie la cerinţele și sfidările lumii con-
temporane.

În documentele UNESCO sunt menţionate următoarele 
aspecte subsumate noilor educaţii: 

– educaţia interculturală
– educaţia pentru drepturile omului
– educaţia pentru pace
– educaţia pentru noua ordine mondială
– educaţia pentru participare și dezvoltare
– educaţia pentru libertate și democraţie
– educaţia pentru respectarea mediului
– educaţia pentru schimbare
– educaţia pentru comunicare
– educaţia economică și casnică modernă

– educaţia nutriţională
– educaţia pentru timpul liber.
Societatea actuală devine din ce în ce mai accentuat pluri-

culturală. Spaţiul existenţei individuale la acest început de secol 
și mileniu depășește limitele tradiţionale ale ambianţei originare, 
de formare și socializare iniţiale.

Educaţia interculturală vizează pregătirea viitorilor cetăţeni 
în așa fel încât să facă cea mai bună alegere și să se orienteze 
în contextele multiplicării sistemelor diferite de valori, unele 
tradiţionale, altele noi, provenite de la alte culturi (Creţu, 1999). 
Deci educaţia interculturală tinde spre dezvoltarea unei educaţii 
pentru toţi în spiritul recunoașterii diferenţelor care există în 
interiorul aceleiași societăţi și o educaţie pentru culturi diferite.

Referitor la educaţia pentru pace, răspunderea principală 
pentru menţinerea păcii și securităţii internaţionale îi revine 
Consiliului de Securitate al ONU. Pentru garantarea securităţii, 
ONU deţine forţe militare aflate la dispoziţia Consiliului de 
Securitate, iar pentru menţinerea păcii, forţe multinaţionale de 
menţinere sau restabilire a păcii.

Pacea este raţiunea de a fi și de a prospera a comunităţii 
umane. De aceea unul dintre drepturile comunitare este dreptul 
la pace. Rezultă de aici necesitatea de a învăţa semnificaţia păcii, 
de ce și cum trebuie să se militeze pentru pace. Educaţia pentru 
pace este o prioritate absolută.

INTERACŢIUNEA DINTRE EDUCAŢIE ȘI COMPONENTELE 
DEZVOLTĂRII, 

EREDITATEA ȘI MEDIUL

Se cunoaște rolul important al educaţiei în desăvârșirea actului 
de formare a personalităţii umane. În realizarea unei personalităţi 
cerute de idealul educaţional dintr-un anumit moment dat al 
evoluţiei sociale, procesul educativ interacţionează, este influenţat 
și acţionează concentric cu ereditatea și mediul, acestea având, la 
rândul lor, un rol important în formarea personalităţii umane.

Ereditatea, știm că este zestrea, materialul genetic moștenit de 
fiecare individ de la înaintași. Prin zestrea ereditară moștenită, se 
diferenţiază un individ de altul. În materialul genetic al fiecăruia 
sunt păstrate tipul de temperament, predispoziţiile, talentul, 
aptitudinile, anumite trăsături fizice și psihice care îl vor purta 
pe viitorul adult în viaţă și îl vor diferenţia de altul. Sub influenţa 
factorilor de mediu, a provocărilor exterioare finite și prin 
combinaţia cu efectele proceselor educaţionale se îngemănează 
o nouă personalitate umană, cu noi și originale trăsături de 
conduită.

STUDIU DE CAZ

Metoda studiului de caz – ca metodă de cercetare în domenii 
știinţifice cum sunt medicina, psihologia, pedagogia, sociologia, 
economia, istoria etc. – constă în analiza și descrierea/explicarea/
interpretarea unei probleme, a unei situaţii particulare (persoană, 
elev, organizaţie, instituţie etc.) în scopul ilustrării unor aspecte 
deosebite, al relevării unor tehnici de „rezolvare”/soluţionare a 
problemelor relevate (Nicola, Farcaș, 1991).

Ca metodă instructiv-educativă, studiul de caz are un caracter 
activizator și presupune organizarea și desfășurarea activităţii 
instructiv-educative pe baza analizei unor situaţii reale, a unor 
„cazuri”, valorificate ca premise pentru desprinderea și elaborarea 
unor concluzii, reguli, legităţi, principii etc. (Tomșa, 2005). Ea 
reprezintă, în egală măsură, o metodă de cunoaștere, de cercetare, 
care permite elevilor contactul cu o situaţie reală care favorizează 
o cunoaștere inductivă.

În cele ce urmează se va prezenta o consemnare schematică 
a realizării unui studiu de caz, în care este urmărită evoluţia, 
într-o perioadă de timp determinată, a unui elev cu tulburări de 
comportament.
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CARACTERIZAREA STUDIULUI DE CAZ, CA METODĂ DE 
CERCETARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Ce este „cazul”?
Poate fi un eveniment comun sau unul de excepţie, accidental 

preluat din domeniul studiat de disciplina de învăţământ, 
falimentul unei întreprinderi, situaţia persoanelor disponibilizate 
la o firmă, trecerea unei persoane cu studii superioare la o 
comunitate mistică etc.

Cazul poate fi prezentat de educator cu specificarea 
momentului producerii evenimentului, modul în care s-a produs, 
reacţiile faţă de eveniment, modul de producere a opiniilor 
referitoare la caz etc.

Se va cere elevilor apoi să analizeze, să studieze cazul spre a 
desprinde cauzele, a găsi soluţiile, a degaja învăţămintele, a evita 
apariţia evenimentelor indezirabile și nocive etc.

Sunt elaborate ipoteze sau idei directoare, după care sunt 
selectate cazurile și sunt schiţate modalităţile de colectare a 
datelor.

Se trece la studierea fiecărui caz în parte prin interviu, 
observaţii după care se întocmesc rapoarte separate pentru fiecare 
caz în parte.

În final se extrag datele relevante în formularea ideii de start, 
se modifică teoria iniţială și se dezvoltă toate implicaţiile.

În realizarea studiului de caz se parcurg anumite etape. Acestea 
constau în:

– Identificarea/alegerea cazului , „decuparea” lui din realitate
– Familiarizarea cu cazul, recoltarea informaţiilor, sistema-

tizarea informaţiilor obţinute (este o etapă care presupune 
utilizarea unui complex de metode de recoltare a datelor: 
observaţia, convorbirea, ancheta, interviul, studierea produselor 
activităţii, a unor documente, a datelor biografice și autobiografice, 
înregistrarea audio/video, teste, probe nepsihometrice etc.)

– Analiza – sinteza datelor obţinute (prin raportare la cadrul 
teoretic, valorificarea rolului de model pe care îl îndeplinește 
cazul pentru o întreagă categorie de fenomene etc.)

– Formularea unui diagnostic (psihopedagogic), identificarea 
– ca atare – a problemei

– Stabilirea variantelor de soluţionare, a măsurilor de 
„rezolvare“ a cazului

– Selectarea/alegerea variantei optime de soluţionare, prin 
confruntarea variantelor, compararea valorii lor, ierarhizarea 
acestora în funcţie de valoarea/eficienţa sa în raport cu cazul 
(raportarea la teoria psihopedagogică este necesară în această 
etapă, pentru că anumite recomandări metodologice, cu caracter 
general, constituie fundamentul teoretic al demersurilor practice 
propuse)

– Anticiparea/imaginarea/predicţia unor posibile direcţii de 
evoluţie a cazului, urmare a aplicării programului/metodologiei 
de soluţionare propuse.

CERINŢE ÎN ELABORAREA UNUI STUDIU DE CAZ 

– Cazul să fie strict autentic (datele culese să fie strict autentice)
– Cazul să reprezinte o situaţie „totală”, adică să conţină toate 

datele necesare analizării și soluţionării lui
– În prezentarea cazului să fie relevată situaţia-problemă 

existentă, a cărei rezolvare să necesite decizii, soluţii de natură 
psihopedagogică

– În analiza cazului să se realizeze trimiteri la cadrul teoretic 
specific problematicii analizate

– Modalităţile de soluţionare/rezolvare a cazului să fie în 
acord cu problematica relevată, vârsta subiectului, cu toată gama 
de date prezentate etc. (adică, să existe o consistenţă internă a 
datelor prezentate).

EXEMPLIFICAREA STUDIULUI DE CAZ 

S-a ales un elev din clasa a IV-a de la o școală generală. Acest 
elev vorbește mereu neîntrebat, nu-și pregătește cu regularitate 
temele, nu participă la subiectul lecţiilor, pune multe întrebări 
legate de alte subiecte decât cele de la lecţii, nu-și îndeplinește 
sarcinile de muncă date în timpul lecţiilor, preferând să stea în 
bancă fără a avea vreo activitate.

Dorește să fie recunoscut ca lider în faţa copiilor din clasă. De 
multe ori, le cere bani pentru a executa un act de indisciplină 
insuflat de el celorlalţi copii. Bate copiii în pauze. Dar se erijează 
în protectorul altor copii, dorește să realizeze o relaţie bună cu 
doamna învăţătoare, care și-ar dori el, să-l accepte așa cum este el 
deoarece el consideră că se poartă frumos.

De multe ori este extrem de agitat, neavând răbdare până la 
terminarea orei, vorbind fără rezerve ceea ce dorește și cât dorește 
cu alţi colegi. Când i se atrage atenţia, are tendinţa de a pretinde 
că nu aude, dând impresia unui elev care își sfidează profesorul 
considerându-l inferior lui.

În urma observaţiei cotidiene s-au notat aceste manifestări. 
Realizându-se numeroase convorbiri cu referire la compor ta-
mentul său, nu se obţine nicio îmbunătăţire, nicio schimbare în 
atitudinea sa. Utilizând ca metodă, metoda studierii produselor 
activităţii, se notează un vizibil progres, dar ușor semnificativ 
pentru grila specifică vârstei și anului de studiu în care este 
încadrat.

Este un tip, un model reprezentativ pentru copiii care se 
manifestă în acest fel. Lipsa protecţiei, a afecţiunii parentale, a 
unor norme de educaţie legate de standardul coabitării într-o 
familie, a lipsei scalei valorilor în viaţa personală și socială, este 
un produs al condiţiilor de viaţă existente în care este nevoit să 
trăiască și să evolueze ca fiinţă umană.

Consider că se încadrează în sfera copiilor cu tulburări de 
comportament.

Ca variante de soluţionare a acestor probleme comportamentale 
enumăr utile orele de consiliere psihopedagogică în urma cărora 
elevul va deveni conștient de necesitatea de a munci, de a se 
comporta la fel ca ceilalţi copii, va deveni mai serios și va atribui 
importanţă lucrurilor esenţiale în viaţă. O puternică influenţă 
are mediul care poate fi favorizant sau, din contră, defavorizant 
pentru dezvoltarea lui ulterioară.

EDUCAŢIA INTEGRATĂ

„Fiecăruia-i dată de natură măsura de minte, pe care a fost 
s-o aibă. Educaţia poate să dezvolte puterile minţii existente, nu 
poate pune însă ceea ce nu-i.” Mihai Eminescu 

Integrarea școlară 
Ca situaţie particulară, se poate defini astfel:
 – în sens larg, integrarea școlară se referă la adaptarea oricărui 

copil la cerinţele școlare și, din păcate, într-o foarte mică măsură 
în sens invers;

 – în sens restrâns – legat de problematica unor categorii de 
elevi – cuprinderea acestora în instituţii școlare obișnuite sau în 
moduri de organizare cât mai apropiate de acestea. 

 
Integrarea profesională, precum și calificarea post-

școlarizare 
Este o formă particulară a integrării care se bazează pe două 

strategii:
– obligativitatea prin lege a integrării, având ca finalitate 

autonomia și independenţa personală, socială, economică, 
financiară a oricărui individ;

– stimularea agenţilor economici integratori.

Integrarea socială și/sau societală
Acest tip de integrare presupune acceptarea și participarea 

copilului sau persoanei la diversele forme de viaţă comunitară cu 
asumarea de roluri și stabilirea de relaţii sociale în grupul social 
în care trăiește și își desfășoară activitatea social-utilă.
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Integrarea este un proces complex și de durată, deoarece 
cunoaște patru niveluri, flexibile, mobile (Buica, 2004). 

•  Integrarea fizică – Este nivelul cel mai scăzut, incipient 
al integrării. Acesta se referă la cuprinderea, prezenţa 
copiilor cu cerinţe educative speciale alături de ceilalţi, 
reducerea distanţei fizice dintre copiii unei clase omogene.

•  Integrarea funcţională (pedagogică) – Acest tip de 
integrare semnifică participarea la un proces comun de 
ÎNVĂŢARE (de orice tip), în condiţiile în care și elevul 
integrat asimilează anumite cunoștinţe, alături de elevul 
normal.

• Integrarea socială – Aceasta are în vedere aspectele legate 
de includerea copilului cu deficienţe în toate activităţile 
comune din viaţa școlii. Integrarea fizică se completează 
cu cea funcţională, rezultând o formă superioară care 
presupune relaţii și interrelaţii în interiorul grupului la 
care copilul integrat participă activ. Se stabilesc relaţii 
de acceptare și participare relativ egală la viaţa grupului 
școlar.

• Integrarea societală – Aceasta se manifestă atunci 
când persoana integrată dobândește sentimentul de 
apartenenţă și participare deplină la comunitate, cu 
asumarea unor roluri. 

Din punct de vedere psihologic, prin educaţia integrată a 
copiilor cu cerinţe educative speciale se urmărește dezvoltarea 
la aceștia a unor capacităţi fizice și psihice care să-i apropie, 
cât mai mult cu putinţă, de copiii normali, a implementării 
unor programe cu caracter corectiv-recuperator, stimularea 
potenţialului restant, care permite dezvoltarea compensatorie a 
unor funcţii menite să le suplinească pe cele deficitare, crearea 
climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru învăţare. 

PROBLEMATICA EDUCAŢIEI INTEGRATE – CADRU 
CONCEPTUAL

Educaţia integrată a apărut ca o reacţie firească a societăţii 
la obligaţia acesteia de a asigura cadrul necesar și condiţiile 
impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative 
speciale. Conform principiilor promovate în materie de 
educaţie de organismele internaţionale, precum și prevederilor 
incluse în Declaraţia drepturilor persoanelor cu diferite tipuri de 
handicap, se menţionează că persoanele cu retard mintal au 
aceleași drepturi fundamentale ca și ceilalţi cetăţeni de aceeași 
vârstă, fără discriminare pe motive de sex, limbă, religie, opinii 
politice, origine naţională sau socială, stare financiară sau orice 
altă caracteristică a persoanei în cauză sau a familiei sale. De 
asemenea, aceste persoane au dreptul la tratament medical, 
psihologic și funcţional, la recuperare medicală și socială, la 
școlarizare, pregătire și educare/reeducare profesională, la 
asistenţă de consiliere, la servicii de încadrare în muncă, precum 
și la alte servicii care să le permită dezvoltarea și manifestarea 
aptitudinilor și capacităţilor de care aceștia dispun să le faciliteze 
procesul de integrare/reintegrare socială.

La Conferinţa mondială privind educaţia specială, desfășurată 
sub egida UNESCO la Salamanca, Spania, între 7 și 10 iunie 
1994, delegaţii a 88 de guverne și 25 de organizaţii internaţionale 
au adoptat o declaraţie comună care conţine următoarele puncte:

• „fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie și 
fiecărui copil trebuie să i se ofere șansa de a ajunge și de a 
se putea menţine la un nivel acceptabil de învăţare;

• fiecare copil posedă caracteristici, interese, aptitudini și 
necesităţi de învăţare proprii;

• proiectarea sistemelor educaţionale și implementarea 
programelor educaţionale trebuie să ţină seama de marea 
diversitate a caracteristicilor și trebuinţelor copiilor 
incluși în procesul educaţional;

• persoanele cu cerinţe speciale trebuie să aibă acces în 
școlile obișnuite (școlile de masă), iar aceste școli trebuie 
să se adapteze unei pedagogii centrate asupra copilului, 
capabilă să vină în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui 
copil în parte;

• școlile obișnuite, care au adoptat această orientare, 
sunt cele mai utile mijloace de combatere a atitudinilor 
discriminatorii, construind o societate bazată pe spiritul 
de toleranţă și acceptare și oferind șanse egale la educaţie 
pentru toţi: mai mult, ele asigură o educaţie utilă pentru 
majoritatea copiilor, îmbunătăţind eficienţa și gradul 
de utilitate socială a întregului sistem educaţional” 
(Declaraţia Conferinţei de la Salamanca).

•  Având în vedere aceste aspecte, putem afirma că 
procesul educaţiei intră într-o nouă eră – trecerea de la 
atitudinea și abordarea segregaţionistă a actului învăţării, 
la atitudinea integratoare, profund umanistă (Gherguţ, 
2001, p. 16).

CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

Acest concept a fost inclus în terminologia UNESCO în anii 
’90 ca o consecinţă a orientării accentuate a educaţiei speciale spre 
copil și comunitate. Expresia desemnează acele cerinţe sau nevoi 
specifice faţă de educaţie, derivate sau nu dintr-o deficienţă, care 
sunt suplimentare, dar și complementare obiectivelor generale 
ale educaţiei pentru un copil. 

Fiecare copil prezintă particularităţi individuale și de relaţie 
cu mediul, trăsături care necesită o evaluare și o abordare 
personalizată.

Conceptul de „cerinţe educative speciale” aspiră la depășirea 
tradiţională a separării copiilor pe diferite categorii de handicap 
printr-o abordare „non-categorială” a tuturor copiilor. Dreptul de 
a fi educaţi în același fel și în același context social ca și ceilalţi 
copii este apreciat a fi un drept universal de care să se bucure 
orice copil indiferent de handicap (Arcan, Ciumageanu, 1980).

În plan psihopedagogic, „cerinţe educative speciale” subliniază 
cu claritate necesitatea individualizării evaluării și demersului 
educaţional. Se pune cu acuitate problema evaluării într-o optică 
dominant educaţională – în termeni de potenţial de învăţare și 
de curriculum – și mai ales a importanţei acţiunii, intervenţiei 
educaţionale specifice diferenţiate și adaptate particularităţilor 
individuale (Arcan, Ciumageanu, 1980).

Conceptul de „cerinţe educative speciale” a fost preluat de Legea 
Învăţământului din România și de asemenea de „Regulamentul 
învăţământului special”.

Integrarea școlară a copilului retardat mintal în sistemul 
școlar obișnuit nu se limitează la plasarea lui într-o școală 
normală. Ea presupune o planificare și programare minuţioasă a 
inserţiei elevului deficient în sânul clasei obișnuite, o pregătire 
aprofundată a personalului educativ, administrativ, auxiliar, 
special, precum și crearea serviciilor de sprijin. După cum am 
menţionat deja, integrarea poate lua diferite forme. Aceste forme 
aplicate sistemului școlar pot caracteriza modalităţile de integrare 
școlară a copiilor deficienţi mintal. Astfel integrarea unui copil 
handicapat într-o clasă obișnuită poate fi caracterizată ca fiind 
fizică (copilul integrat este plasat în mediul normal), funcţională 
(copilul retardat, ca și cei normali, participă la aceleași activităţi 
școlare), socială (copilul retardat participă la diferite măsuri 
împreună cu cei normali). Dar integrarea școlară a copilului 
retardat mintal se caracterizează și în funcţie de alte criterii. Un alt 
criteriu îl constituie cel al locului. Integrarea școlară a retardatului 
mintal poate fi realizată fie într-o clasă tradiţională, fie într-o clasă 
specială, numită clasă de integrare, anexată la o școală normală.

Fiecare individ are anumite capacităţi. Într-o clasă există de 
obicei un decalaj între performanţele copiilor. Cu atât mai mult 
dezacordul diferenţelor individuale crește atunci când un copil 
retardat mintal este integrat într-o clasă tradiţională, iar ritmul 
învăţării în cazul dat nu poate fi același pentru toţi elevii. Cu 
cât învăţământul va fi mai individualizat, cu atât el va permite 
o respectare mai riguroasă a diferenţelor individuale ale elevilor. 
Un astfel de regim face posibil ca elevii să activeze într-un ritm 
propriu. Deci integrarea școlară a retardaţilor mintal presupune 
indispensabil individualizarea și diferenţierea procesului de învăţă-
mânt, condiţii care pot fi realizate prin elaborarea programelor 
educative individualizate (Chelemen, 2006).     
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PROGRAMELE EDUCATIVE INDIVIDUALIZATE

Ele constituie o necesitate pentru copiii retardaţi mintal inte-
graţi într-o clasă obișnuită. Un program educativ indivi dualizat 
trebuie să includă următoarele componente:

– evaluarea nivelului actual de dezvoltare a elevului retardat 
mintal

– determinarea obiectivelor dezvoltării proxime
– determinarea serviciilor de asistenţă și a resurselor care vor 

stimula participarea elevului integrat la activităţile unei clase 
obișnuite

– formularea în scris a obiectivelor și indicarea metodelor 
instructive și educative (precizarea activităţii, durata învăţării, 
alegerea metodelor)

– evaluarea progreselor copiilor retardaţi și a realizării obiec-
tivelor pe termen scurt, mediu și lung

– readaptarea programei în funcţie de progresele copilului 
integrat (fixarea altor obiective sau recurgerea la alte metode dacă 
progresele sunt lente ori par imposibile).

Pentru aplicarea programului de intervenţie personalizat 
devine necesară elaborarea unei scheme a adaptării, în funcţie 
de fiecare subiect în parte. Această schemă e structurată pe 12 
dimensiuni din care se vor selecta cele care necesită adaptare, 
în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale elevilor 
(Chelemen, 2006). 
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ABANDONUL ȘCOLAR – CONTEXT ȘI TEORII EXPLICATIVE

În ultimii aproximativ 20 de ani, viaţa multor locuitori din 
România s-a schimbat extrem de mult, datorită transformărilor 
economice, sociale, culturale și politice pe care ţara noastră le 
cunoaște. În acest context, numeroase familii sunt nevoite să 
treacă printr-un proces complex de redefinire a propriilor valori 
și de adaptare la exigenţele zilelor noastre. Educaţiei (în general) 
și școlii (în mod particular) le revine un rol esenţial în ceea ce 
privește pregătirea schimbului de mâine al societăţii prin formarea 
unor oameni capabili să se adapteze sau chiar să anticipeze și să 
provoace transformările lumii contemporane. Din păcate, se pare 
că, uneori, însăși școala este depășită de problemele societăţii, 
fiind angrenată în unele situaţii din care chiar ea ar trebui să 
scoată comunitatea.

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă 
școala în societatea românească contemporană o reprezintă 
abandonul școlar. Potrivit Cristinei Neamţu (2003, p. 199), 
abandonul școlar poate fi privit ca un fenomen de încetare a 
frecventării școlii, părăsirea timpurie a sistemului educaţional, 
indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări recunoscute printr-o diplomă de absolvire, respectiv 
înaintea finalizării studiilor prevăzute pentru ciclul școlar 
început. Persoanele care abandonează școala nu mai sunt ulterior 
reprimite în respectiva unitate educaţională și nici nu mai sunt 
înscrise în alte programe de școlarizare alternative. Din punctul 
de vedere al legislaţiei în vigoare, despre abandon școlar se 
poate vorbi până în clasa a X-a (adică până în jurul vârstei de 
16 ani), respectiv până în momentul în care școlarizarea este 
obligatorie. Din punct de vedere educaţional, despre abandon 
școlar se poate vorbi la orice vârstă și în orice etapă de instruire. 
În oricare asemenea situaţie, abandonul școlar creează premisele 
eșecului integrării sociale, în sensul că reduce semnificativ șansele 
individului de a se autorealiza în domenii de activitate legale.

Cercetări recente în domeniul abandonului școlar identifică 
trei perspective din care această problemă poate fi abordată 
(Neamţu, 2003, p. 199):

1. perspectiva psihosocială – evidenţiază o serie de factori 
care îi pot orienta pe elevi către abandonul școlar, dintre 
care merită menţionaţi motivaţia, nivelul dezvoltării 
intelectuale, imaginea de sine, trăsăturile de personalitate, 
sistemul atitudinal-valoric etc.;

2. perspectiva interacţionistă – interpretează abandonul școlar 
ca pe o consecinţă a interacţiunii dintre caracteristicile 
personale ale elevului și ale celorlalţi autori cu care 
acesta intră în contact (profesori, colegi etc.), dar și cu 
cele specifice programelor educaţionale pe care aceștia le 
parcurg;

3. perspectiva constrângerii externe – stipulează faptul că 
abandonul școlar nu se datorează neapărat sărăciei, cât 

mai ales presiunii factorilor de mediu pe care elevul nu îi 
poate controla (starea de sănătate, satisfacerea obligaţiilor 
profesionale și familiale etc.).

Sintetizând cele expuse, problema abandonului școlar 
poate fi privită din două direcţii. Pe de o parte, ar fi punctul 
de vedere al școlii tradiţionale care proiectează întreaga „culpă” 
a părăsirii timpurii a școlii asupra elevului, invocând drept 
posibile cauze comportamentul inadecvat al acestuia, rezultatele 
școlare modeste, starea sa psihologică și nivelul dezvoltării 
intelectuale, respectiv parametrii socioeconomici nefavorabili. 
Potrivit Andreei Fabian (2006, p. 55), mecanismul explicativ 
cel mai simplu pleacă de la un IQ modest al elevului, rezultate 
școlare slabe, asocierea cu alţi elevi având același profil psiho-
educaţional, absenteismul, abandonul școlar, respectiv săvârșirea 
unor delicte. Al doilea punct de vedere privește fenomenul 
exact invers, „culpabilizând” școala pentru nereușita elevilor 
pe care îi consideră „excluși”. Cauza principală ar fi legată de 
experienţele școlare negative pe care le trăiește elevul, pe fondul 
unor programe educaţionale de o calitate discutabilă, relaţiilor 
deficitare cu ceilalţi agenţi educaţionali implicaţi, imaturităţii 
intelectuale și emoţionale a elevului incapabil să înţeleagă 
necesitatea terminării studiilor și absolvirii acestora cu diplomă 
ș.a.m.d. (Bartollar, 1997).

Interesant este faptul că cele două teorii nu se exclud sub nicio 
formă, ci, dimpotrivă, se completează și se regăsesc în majoritatea 
școlilor care se confruntă cu abandon școlar din partea elevilor 
lor. Punctul comun al acestor teorii îl constituie procesul 
dezangajării, privit ca un fenomen de respingere reciprocă școală-
elev apărută pe fondul diminuării interesului intelectual, afectiv 
și material al elevului faţă de școală și al producerii experienţelor 
educaţionale negative din partea instituţiei școlare. Alte cauze ale 
dezangajării ar putea fi:

• factorii academici – relaţia alterată profesor-elev, calitatea 
slabă a programelor educaţionale, absenteismul școlar, 
neimplicarea elevului în procesul instructiv-educativ etc.;

• factori sociali – incapacitatea elevului de a-și face prieteni, 
marginalizarea/izolarea socială, asocierea cu alţi elevi 
având comportamente indezirabile etc.;

• factori extracurriculari – insuficienta participare la 
activităţile organizate de școală (cluburi, concursuri, 
cercuri, excursii, alte evenimente);

• factori „de perspectivă” – convingerea că valoarea diplo-
mei/calificării obţinute în școală este irelevantă și 
nerecompensată corespunzător.

În concluzie, putem aprecia că abandonul școlar este rezultatul 
unei duble inadaptări, atât a elevului la rigorile școlii, cât și a 
acesteia la factorii interni (biologici și psihologici) și externi 
(socioeconomici și culturali) ai elevului.

ABANDONUL ȘCOLAR – SOLUŢIE EXTREMĂ 
A ELEVULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE

Valentin-Cosmin Blândul, Universitatea din Oradea

ABSTRACT 

As its definition, the scholar abandon represents the early leaving of the school, before the pupils obtain the diploma for learning module which they 
attend. The results of their act could be verry serious, in the personal way (lost the chance to have a qualifite job, psihical disconfort, dificulties in social 
and profesional integration so on), but also in a social way (unqualifite labour capacity, the increasing of unemployment, infractional behavior and costs 
for reintegration of these persons). The statistics shows that in 2008 at the level of Bihor county the rate of scholar abandon was 3,56% (in the primary 
and inferior secondary school – 0,5%, in the high-school – 1,90% and in the jobs and arts school – 1,16%). The most culnerable solcial categories is 
represented by rroma population and pupils with a precarious socio-economic situation from villages. Therefore, in the present paper, we intend to develope 
this subject, but also to suggest some solutions for prevention and corection of scholar abandon.
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CAUZE CARE POT GENERA ABANDON ȘCOLAR

Abandonul școlar este un fenomen extrem de complex și, ca 
atare, cauzele care îl determină sunt multiple și acţionează într-o 
manieră interdependentă (Neamţu, 2003, pp. 203-205).

1. Cauze de ordin economic. Viziunea tradiţională asupra 
abandonului școlar atribuie situaţiei economice precare rolul 
principal în producerea acestui fenomen, fie că este vorba de 
sărăcia populaţiei la nivel naţional, fie că ne referim doar la cazuri 
punctuale. Din prima categorie fac parte, cu precădere, acele ţări 
considerate ca aparţinând „lumii a treia”, în care rata abandonului 
școlar pentru elevii ciclului primar poate ajunge până la 40%. Nu 
sunt însă excluse nici ţări cu o dezvoltare economică mai bună, 
în care rata abandonului școlar este mai redusă în ciclul primar, 
dar poate să crească în învăţământul secundar sau superior. 
Particularizând problema abandonului școlar, se poate constata 
că cei mai expuși sunt copiii proveniţi din familii cu un venit 
economic redus, proporţional cu nivelul de instruire, statutul 
socio-profesional al părinţilor, respectiv nivelul de trai al familiei. 
Deși învăţământul de stat este gratuit, pentru educarea unui 
copil sunt necesare o serie de investiţii financiare (în achiziţia 
de rechizite, îmbrăcăminte și alimente, diferite taxe care trebuie 
plătite la școală sau pentru unele activităţi extracurriculare, alte 
cheltuieli neprevăzute) pe care nu toate familiile și le pot permite, 
fie pentru că nu dispun de sumele respective, fie pentru că alocarea 
lor către educaţie ar produce dezechilibre semnificative bugetului 
familial. Mai putem adăuga și sentimentul de frustrare pe care 
l-ar putea resimţi acei copii care nu își permit aceleași lucruri ca și 
colegii lor. Tot aici se poate vorbi și despre prelungirea școlarităţii 
la 10-12 ani, ceea ce poate îngreuna situaţia acelor tineri care, 
din considerente economice, sunt nevoiţi să se orienteze către 
găsirea unui loc de muncă. De menţionat ar mai putea fi aici 
și situaţia acelor copii ai căror părinţi sunt plecaţi temporar la 
muncă în străinătate pentru a-și asigura un trai material decent, 
copii care, rămânând în grija bunicilor sau a altor rude, par mult 
mai vulnerabili la abandonul școlar, în comparaţie cu colegii lor 
care provin din familii organizate.

2. Cauze de ordin sociocultural și religios. În această categorie pot 
fi incluse apartenenţa la o anumită categorie socială, apartenenţa 
etnică ori rasială, mediul de provenienţă etc. Interesant este însă 
faptul că una dintre variabilele care pot influenţa abandonul 
școlar este reprezentată de sexul persoanei. Astfel, unii cercetători 
consideră că fetele ar fi mai expuse, întrucât, în comunităţile 
sărace, ele vor fi mai curând orientate spre activităţile casnice 
și materne, în vreme ce în comunităţile mai înstărite ar putea 
apărea probleme legate de atracţia fetelor către sexul opus, mariaj 
sau graviditate. Pe de altă parte, în cazul băieţilor, asumarea 
prematură a rolului de „cap al familiei” și angajarea pe piaţa 
forţei de muncă ar putea avea drept consecinţe abandonul școlar. 
Totodată, mai expuși acestui fenomen par aparţinătorii etniei 
minoritare, precum și cei care locuiesc în mediul rural, cauzele 
în acest ultim caz fiind reprezentate de distanţa prea mare până 
la școală, naveta adesea dificilă, lipsa de flexibilitate a structurii 
anului școlar (care nu ţine cont de lucrările agricole), slaba 
diversitate a ofertei educaţionale etc.

3. Cauze de ordin psihologic. Acestea acţionează cel mai 
frecvent în momentul în care elevul înregistrează eșec școlar. 
Reacţia lui poate depinde de capacitatea de a-și mobiliza 
resursele psihointelectuale și psihoemoţionale pentru a depăși 
acele eșecuri, precum și de nivelul trebuinţei de autoafirmare. 
Astfel, în primul moment, elevul ar putea să se mobilizeze pentru 
a depăși situaţia dificilă în care se află, iar dacă totuși insuccesul 
persistă, ar putea recurge la „strategia incompetenţei”, conform 
căreia lui nu i se poate cere nimic deoarece nu este capabil să aibă 
rezultate școlare bune. Dacă la toate acestea adăugăm etichetările 
de „elev slab” sau „ratat”, vom înţelege mai ușor de ce unii elevi 
renunţă prematur la școală.

4. Cauze de ordin pedagogic. Dintre acestea, putem aminti: 
calitatea vieţii școlare, relevanţa conţinuturilor predate în raport 
cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, a metodelor și stilurilor 
didactice ale profesorilor pentru stilurile cognitive ale elevilor, 
caracteristicile procesului de evaluare a randamentului școlar 
al elevilor, deschiderea școlii faţă de problemele cu care se 

confruntă comunitatea locală, managementul disciplinei elevilor 
în perimetrul școlar etc.

De menţionat este faptul că toţi acești factori nu acţionează 
izolat, ci într-o puternică interdependenţă, influenţa oricăruia 
dintre aceștia putând avea consecinţe dintre cele mai grave în 
ceea ce privește abandonul școlar.

PROFILUL PSIHOPEDAGOGIC ȘI STATISTIC 
AL ELEVILOR EXPUȘI RISCULUI DE ABANDON ȘCOLAR

În acord cu cele expuse până aici, conflictele majore între 
stilul de predare al profesorului și oferta educaţională, pe de o 
parte, și posibilităţile de răspuns ale elevilor, eventual grefate pe 
un fond socioeconomic și cultural vulnerabil, pot crea premisele 
dezangajării care s-ar putea finaliza prin abandon școlar. Ca 
urmare a cauzelor invocate în paragrafele precedente, putem 
considera copilul cu risc de abandon școlar ca aflat în dificultate, 
în condiţiile în care Gabriela Lupșan (2003, p. 783) îl definește 
ca fiind acel copil a cărui dezvoltare, securitate și integritate, 
fizică ori morală, sunt periclitate. Desigur, discutăm în termeni 
de „premise” și „riscuri”, deoarece nu toţi elevii care traversează 
asemenea probleme pot ajunge să renunţe definitiv la școală. 
Citând un document american, Cristina Neamţu (2003, p. 208) 
a identificat câteva trăsături specifice elevului expus riscului de 
abandon școlar:

• este incapabil să se adapteze și să funcţioneze adecvat în 
contextul clasei tradiţionale;

• rezultatele sale școlare sunt sub medie;
• este incapabil să-și stabilească obiective profesionale;
• lipsa de punctualitate și absenteism;
• îi lipsește motivaţia, dorinţa și impulsul pentru realizare 

școlară;
• provine dintr-o familie cu mari dificultăţi de adaptare 

socială, culturală, economică sau profesională;
• este ostil faţă de adulţi sau reprezentanţii autorităţilor 

școlare;
• are relaţii dificile cu diverse instituţii din comunitate și 

încalcă frecvent legea;
• nu este implicat în nicio activitate organizată de școală;
• are probleme economice serioase care îi pun în pericol 

șansele de continuare a școlarizării.
Pe de altă parte, datele statistice obţinute la nivelul comunităţii 

educaţionale sunt cel puţin la fel de interesante. Rata abandonului 
școlar se calculează printr-un raport procentual între numărul 
elevilor înscriși într-o formă de învăţământ și cel al absolvenţilor. 
La nivelul judeţului Bihor, rata abandonului școlar în anul 
2006/2007 înregistrată de Institutul Naţional de Statistică și 
Inspectoratul Școlar Judeţean se prezenta în felul următor:

Tabelul nr. 1 Rata abandonului școlar în învăţământul 
obligatoriu din judeţul Bihor, raportată la sexul elevilor

Nr. total de elevi Abandon școlar – băieţi Abandon școlar – fete

53.225 190 127

0,35% 0,23%
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Tabelul nr. 2 Rata abandonului școlar în învăţământul 
obligatoriu din judeţul Bihor, raportată la mediul de provenienţă 

a elevilor

Nr. total de elevi Abandon școlar – urban Abandon școlar – rural

53.225 Băieţi Fete Băieţi Fete

82 45 108 82

0,15% 0,08% 0,2% 0,15%

 
Tabelul nr. 3 Rata abandonului școlar în învăţământul liceal 

din judeţul Bihor raportată la sexul elevilor

Nr. total de elevi Abandon școlar – băieţi Abandon școlar – fete

25.778 325 166

1,26% 0,64%

Din analiza datelor prezentate în tabelele precedente, se 
poate observa că teoria este confirmată de practică. Astfel, un 
aspect îmbucurător este faptul că la nivelul judeţului Bihor 
rata abandonului școlar este de sub o jumătate de procent 
și nu depășește cu mult 1% în învăţământul liceal. Apoi 
observăm că rata abandonului școlar este mai mare în rândul 
băieţilor decât în cel al fetelor, ceea ce pare să confirme teoria 
privitoare la asumarea prematură a responsabilităţii în cazul 
persoanelor de sex masculin prin angajarea lor pe piaţa forţei 
de muncă înaintea absolvirii cu diplomă a vreunei forme de 
școlarizare. Nu sunt excluse nici variantele comiterii unor 
acte infracţionale, ori a însoţirii familiei la muncă temporar 
în străinătate. Aceleași răspunsuri le-am obţinut și în cazul 
mediului de provenienţă, atât în cazul băieţilor, cât și în cel 
al fetelor rata abandonului școlar fiind mai mare în mediul 
rural. Printre posibilele cauze merită să amintim dezinteresul 
familiei faţă de școală, absenţa motivaţiei școlare la elevi, 
provenienţa din familii dezorganizate sau de romi, anturajul 
alcătuit din copii neșcolarizaţi, dificultăţi în a se încadra în 
programul impus de școală, nevoia obţinerii unor câștiguri 
materiale imediate etc.

De altfel, absenteismul școlar ridicat (peste 80 de absenţe 
nemotivate) poate constitui un semnal de alarmă și un pas 
premergător abandonului școlar. Aceleași surse indică pentru 
primul semestru al anului școlar 2007/2008 următoarea rată a 
absenteismului școlar ridicat în cele 96 de unităţi de învăţământ 
din judeţul Bihor:
 

Procentul elevilor din judeţul Bihor (clasele I - a X-a) cu mai mult de 
80 de absenţe nemotivate
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Fig. nr. 1 Procentul elevilor din judeţul Bihor (clasele I-X) cu mai 
mult de 80 de absenţe nemotivate

Analizând Fig. nr. 1 vom observa că cele mai multe absenţe 
nemotivate se înregistrează la elevii din învăţământul secundar 
obligatoriu, cu două „vârfuri” – în clasele a V-a și a VIII-a. 
Dintre cauzele cele mai frecvente pot fi amintite în continuare 
nevoia unui câștig material imediat, dezinteresul faţă de școală, 

frecventarea unui anturaj dubios și a unor locuri nepotrivite 
în momente nepotrivite, lipsa unor resurse financiare sau, 
dimpotrivă, bani prea mulţi obţinuţi cu ușurinţă, plecarea 
părinţilor la muncă în străinătate și nesupravegherea suficientă a 
copiilor rămași acasă etc.

MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE PENTRU REDUCEREA 
ABANDONULUI ȘCOLAR

Complexitatea și multitudinea cauzelor care determină riscul 
abandonului școlar fac ca atât predicţia, cât și intervenţia pentru 
limitarea fenomenului să fie dificil de formulat cu exactitate. 
Totuși, o serie de recomandări cu caracter de generalitate pot 
fi menţionate, ulterior fiind necesară particularizarea acestora în 
funcţie de specificul fiecărui caz:

• atragerea elevilor în luarea unor decizii care îi afectează 
în mod direct;

• sprijinirea dezvoltării unui parteneriat real profesor-elev;
• optimizarea parteneriatului școală-familie-comunitate;
• asigurarea unor servicii educaţionale de calitate;
• implicarea elevilor în activităţi cu caracter extracurricular;
• dezvoltarea în școală a unor cercuri tematice în care elevii 

să se poată exprima în funcţie de aptitudinile și interesele 
personale;

• promovarea unei educaţii incluzive;
• sprijinirea elevilor cu rezultate modeste la învăţătură.
În concluzie, putem aprecia faptul că în fiecare școală există 

un grup mai mult sau mai puţin numeros de elevi expuși riscului 
dezangajării și abandonului școlar. Factorii care conduc la o 
asemenea situaţie sunt extrem de diverși și acţionează într-o 
strânsă corelaţie. Dintre cele mai importante astfel de variabile 
putem aminti: agresivitatea (fizică sau verbală), rezultatele slabe 
la învăţătură, statutul socioeconomic și de provenienţă, respectiv 
vârsta cronologică a elevilor. Modalităţile cele mai eficiente de 
prevenire a abandonului școlar sunt reprezentate de intervenţia 
asupra factorilor cauzatori, angajarea elevului în cât mai multe 
activităţi școlare și extrașcolare, respectiv sprijinirea celor care 
au dificultăţi la învăţătură. În caz contrar, efectele abandonului 
școlar l-ar putea marca în mod negativ pe individ pentru tot restul 
vieţii și, în plan general, s-ar putea răsfrânge asupra societăţii în 
ansamblul său.
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LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA PERSOANELOR CU 
DEFICIENŢE 

Schimbările politice, sociale și economice survenite după 1989 
au determinat elaborarea unor politici care să promoveze protecţia 
socială și integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi. Refe-
rindu-ne strict la angajarea persoanelor cu dizabilităţi, pre zentăm, 
cronologic, actele normative prin care se urmărește protecţia și 
promovarea persoanelor cu dizabilităţi (FCC, 2007; ANPH, 
2008b): 

• H.G. nr. 610 din 25 mai 1990 privind acordarea unor 
drepturi nevăzătorilor;

• Legea nr. 53 din 1 iunie 1992 privind protecţia specială a 
persoanelor handicapate;

• Legea nr. 57 din 9 iunie 1992 privind încadrarea în muncă 
a persoanelor handicapate;

• OUG nr. 102 din 30 iunie 1999 – Protecţia specială și 
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

• Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul 
asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forţei de muncă, 
modificată prin OUG nr. 144 din 1 noiembrie 2005;

• Legea nr. 519 din 29 iulie 2002 – pentru aprobarea OUG 
nr. 102/1999 privind protecţia specială și încadrarea în 
muncă a persoanelor cu handicap;

• Legea nr. 343 din 15 iulie 2004 – pentru modificarea și 
completarea OUG nr. 102/1999 privind protecţia specială 
și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

• Hotărârea nr. 1175 din 29 septembrie 2005 privind 
aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea și 
incluziunea socială a persoanelor cu handicap, în perioada 
2006-2013;

• Legea nr. 448 din 18 decembrie 2006 privind protecţia și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Dintre cele mai importante acte normative, care fac referire 
directă la angajarea persoanelor cu deficienţe, amintim: Legea 53, 
57/1992, OUG 102/1999 (acte normative care au fost abrogate) 
și Legea 448/2006 (cu modificările ulterioare), care este în vigoare. 
Rezumând, în Legea 448/2006 (ANPH, 2008c) este subliniată 
importanţa educaţiei și formării profesionale a persoanelor cu 
deficienţe, de-a lungul vieţii (art. 13 alin. 2), iar autorităţile sunt 
obligate să promoveze și să garanteze accesul la educaţie și formare 
profesională, inclusiv să adapteze serviciile de formare educaţională 
la nevoile persoanelor cu handicap (art. 17 lit. a, c). 

Referindu-ne la încadrarea în muncă, orice persoană cu defi cienţe 
care dorește să se integreze sau să se reintegreze în muncă are acces 
gratuit la evaluare și orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul 
și gradul deficienţei (art. 71 alin. 1) și poate participa activ la procesul 
evaluării și orientării profesionale, având acces la informare și la 
alegerea activităţilor, conform dorinţelor și aptitudinilor sale (art. 71 
alin. 2). Poate beneficia de orientare profesională, după caz, persoana 
cu deficienţe care este școlarizată și are vârsta corespunzătoare, în 

vederea integrării profesionale, persoana care (1) nu are un loc de 
muncă, (2) cea care nu are experienţă profesională sau (3) cea care, 
deși încadrată în muncă, dorește reconversie profesională (art. 72 
alin. 1). Autorităţile publice au obligaţia să asigure programe de 
formare și reconversie profesională, atât logistic, cât și financiar 
(art. 73 alin. 1 lit. a), să asigure formare profesională în domenii de 
interes pentru persoane cu deficienţe, în raport cu cerinţele pieţei 
muncii (art. 73 alin. 1 lit. b, c, d). Persoanele cu deficienţe au dreptul 
să li se creeze toate condiţiile pentru a-și alege și a-și exercita profesia, 
meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi și a menţine un loc de muncă, 
precum și pentru a promova profesional. (art. 74 alin. 1). În vederea 
susţinerii orientării profesionale, pe care persoana cu deficienţe și-a 
ales-o, autorităţile au obligaţia să promoveze încadrarea în muncă 
a persoanelor cu deficienţe (art. 74 alin. 2 lit. a), să promoveze un 
mediu accesibil persoanelor cu deficienţe (art. 74 alin. 2 lit. b), să 
creeze condiţii și serviciile de conversie/reconversie profesională, 
consonante cu potenţialul funcţional al persoanei cu deficienţe (art. 
74 alin. 2 lit. c), să informeze și să consilieze angajatorii și persoanele 
cu deficienţe, cu privire la orientările profesionale și disponibilităţile 
de pe piaţa muncii, astfel încât să fie evitată excluziunea socială a 
acestor persoane (art. 74 alin. 2 lit. g, h, i, l, m). 

Formarea de competenţe de nivel superior îi revine Ministerului 
Educaţiei, Cercetării și Inovării, care are obligaţia să stabilească 
măsuri privind egalitatea de șanse și privind asigurarea unei educaţii 
permanente a adulţilor cu deficienţe, precum și asigurarea de sprijin 
pentru implementarea acestora (art. 75). 

Conform datelor oficiale, în România erau înregistrate în 
anul școlar 2006/2007 un număr de 104 instituţii de învăţământ 
superior, cu un total de 755 de facultăţi (INS, 2007a) și 174 de 
instituţii de învăţământ special (INS, 2007b), dintre care șase școli 
pentru elevii cu deficienţe de vedere, cu absolvenţi de ciclu liceal. 
În fiecare an școlar, absolvă liceul aproximativ 70 de elevi, o parte 
se orientează spre școli profesionale, de arte și meserii, iar cea mai 
mică parte, spre studii universitare. Date neoficiale relevă faptul 
că numărul absolvenţilor de licee pentru deficienţi de vedere care 
urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior este în 
creștere, în acest scop fiind întreprinsă o cercetare mai amplă, care 
urmează a fi finalizată în cursul acestui an.

Persoanele cu deficienţe pot fi încadrate în muncă, conform 
pregătirii lor profesionale și pot realiza venituri, în conformitate 
cu prevederile legislaţiei muncii (art. 77 alin. 1; art. 76 alin 1). 
Angajatorii, publici sau privaţi, care au peste 50 de angajaţi, au 
obligaţia de a angaja, într-un procentaj de cel puţin 4% din numărul 
total de angajaţi, persoane cu deficienţe, adică minimum 2 persoane 
(art. 77 alin. 2), în caz contrar, sunt obligaţi la plata unor sume 
către bugetul de stat (art. 77 alin. 3 lit. a). Angajatorii care pun în 
aplicare prevederile menţionate anterior primesc din partea statului 
deduceri la impozit, la calcularea profitului, decontarea cheltuielilor 
de pregătire, formare/orientare profesională și încadrare în muncă a 
persoanelor cu deficienţe, în funcţie de numărul celor angajaţi (art. 
83). 

ORIENTĂRI PROFESIONALE PENTRU 
PERSOANELE CU DEFICIENŢE DE VEDERE 

Marian Pădure, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

ABSTRACT

The numerous educational specialities offered by the universities and the large number of companies with diverse fields of activity offer new educational 
and professional perspectives to the pupils and students with visual impairments. Even if those who have graduated university are quite a few, but their 
number is in a progressive increase, they can involve in some professional activities, other than the traditional ones. This paper wishes to answer the 
following questions: the problem of inclusion on the work market of the visually impaired persons is a myth or a reality in the Romanian society? Is there a 
compatibility between the educational system and the labor force market? which are the vocational and professional directions for the students with visual 
deficiencies? which are the adaptations which have to occur in order that a person with visual deficiencies to be properly included in the work market?
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Prin prevederile sale, Legea 448/2006, cu lipsurile ei, sprijină 
integrarea în muncă a persoanelor cu deficienţe, dar oferă sprijin 
și angajatorilor. Astfel, o persoană cu deficienţe, care a asimilat 
competenţe în perioada de pregătire educaţională și profesională, 
într-un domeniu sau mai multe, poate ocupa un loc de muncă în 
sistemul privat, dar și de stat, iar angajatorul beneficiază de sprijin 
în accesibilizarea unui loc muncă și de scutiri financiare, în funcţie 
de particularităţile de accesibilitate impuse de deficienţa persoanei 
angajate. Deși uneori nesemnificativă pentru cifra de afaceri pe 
care o rulează, firmele primesc, totuși, un sprijin pentru a angaja 
persoane cu deficienţe, deși modificările ulterioare aduse legii, cât și 
normele de aplicare a legii sau codul fiscal sunt ambigue în ceea ce 
privește capitolul accesibilizarea locurilor de muncă.

SITUAŢIA LA NIVEL NAŢIONAL A PERSOANELOR CU DEFICIENŢE

Conform Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap 
(MMFPS, 2008; ANPH, 2008a1; ANPH, 2008d), în România, 
la 30 septembrie 2008, erau în evidenţă 615.933 de persoane cu 
deficienţe (aproximativ 2,86 % din totalul populaţiei2), cu peste 140 
de mii faţă de aceeași perioadă a anului 2007 (ANPH, 20072), date 
care sunt prezentate în tabelul 1 (ANPH, 2008d). Din numărul 
total de persoane cu deficienţe, 557.697 sunt adulţi, iar numărul 
persoanelor cu deficienţe de vedere este de 111.964 (aproximativ 
0,56% din totalul populaţiei), dintre care 108.488 adulţi (ANPH, 
2008d). 

Tabelul nr. 1 Persoane cu deficienţe aflate în evidenţa Direcţiilor 
generale judeţene de asistenţă socială și protecţia copilului, la data de 

30 septembrie 2008

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Psihic

107.410 128.334 21.600 111.964 111.120 88.899

Asociat HIV / SIDA Boli rare Surdocecitate Social

35.569 4.835 4.364 558 1.280

 
Încadrarea în muncă a persoanelor cu deficienţe a cunoscut o 

creștere semnificativă în ultimii șase ani (Fig. nr. 1). Dacă în anul 
2003 erau încadrate 9.640 de persoane, în anul 2008 numărul 
acestora a crescut la 25.705 (ANPH, 2008a). Raportându-ne la 
numărul total de angajaţi3, aceștia reprezintă doar 0,54%. În tabelul 
2 sunt redate, comparativ, pentru anii 2007 (ANPH, 2007) și 2008 
(ANPH, 2008a), numărul de persoane cu deficienţe/tipuri de grade 
și deficienţă, încadrate în muncă. Nivelul studiilor persoanelor cu 
deficienţe, încadrate în muncă, se prezintă astfel (ANPH, 2008): 2% 
au studii primare, 23% studii gimnaziale, 2% studii speciale, 16% 
studii profesionale, 31% au studii liceale, 5% au studii postliceale 
și 21% studii superioare. Astfel, 64% dintre acestea au deficienţa 
dobândită4, 30% deficienţe congenitale și 6% au dobândit deficienţa 
în urma unui accident de muncă. 

Numărul total de persoane cu deficienţe de vedere încadrate în 
muncă este de 3.155, cu 537 de persoane mai mult faţă de anul 
2007. 

1  Sursa: Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului judeţene şi ale Sectoarelor Municipiului Bucureşti

2  Populaţia României la 31 decembrie 2008: 21,50 mil. (INS, 
2009)

3  Numărul total de angajaţi: 4.738,6 mii (INS, 2008) 
4  Cu excepţia accidentelor de muncă

Fig. nr. 1 Evoluţia anuală a numărului de persoane cu deficienţă 
încadrate în muncă

Tabelul nr. 2 Numărul persoanelor cu deficienţe încadrate în 
muncă

Grav 
(I)

Accentuat 
(II)

Mediu 
(III)

Ușor 
(IV)

Total

Fizic
2007 273 3.448 643 19 4.383
2008 328 4.378 957 39 5.702

Somatic
2007 504 6.504 1.289 46 8.343
2008 675 7.443 1.506 104 9.728

Auditiv 2007 2 905 165 9 3.081
2008 4 3.009 223 4 3.240

Vizual 2007 1.200 1.136 265 17 2.618
2008 1.139 1.526 437 53 3.155

Mental 2007 127 742 116 4 1.647
2008 88 680 149 14 931

Psihic 2007 198 1.317 128 4 1.647
2008 179 1.239 94 4 1.516

Asociat 2007 61 292 32 0 95
2008 41 603 109 14 767

HIV / SIDA 2007 35 57 3 0 95
2008 83 81 2 0 166

Boli rare 2007 31 231 26 0 288
2008 70 314 29 0 413

Surdocecitate 2007 0 75 2 0 77
2008 0 84 3 0 87

Total: 2007 > 21.906, 2008 > 25.705

 
Rapoartele instituţiilor guvernamentale nu oferă în profunzime 

situaţia încadrării în muncă a persoanelor cu deficienţe. Conform 
raportului de activitate pe anul 2007, al Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM, 2007), au fost incluse 
în cadrul cursurilor de formare profesională 106 persoane cu 
deficienţe, 36 de persoane cu deficienţe au fost angajate temporar, 
1.072 de persoane cu deficienţe au fost angajate, dintre care 286 de 
persoane prin măsuri de acordare de subvenţii angajatorilor. Totuși 
raportul nu oferă (1) o situaţie a forţei de muncă angajate și formate 
profesional, pe tip de deficienţă și grad și (2) domeniile în care 
activează firmele care au efectuat angajările. 
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ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A PERSOANELOR CU DEFICIENŢE

Pe parcursul anului 2008, au fost identificate 249 de ocupaţii în 
care sunt angajate persoane cu deficienţe, posturi pentru care sunt 
necesare atât studii medii sau profesionale, cât și studii superioare 
(ANPH, 2008a), cu 30 mai multe faţă de anul anterior (ANPH, 
2007). Redăm sintetic, în tabelul 3, meseriile în care activează 
persoane cu deficienţe, axându-ne pe acele meserii care, din punctul 
nostru de vedere, pot fi practicate sau sunt practicate de persoane cu 
deficienţe de vedere. 

Tabelul nr. 3 Meserii practicate de persoane cu deficienţe

Ocupaţia % Ocupaţia % 

Asistent medical 4,58% Șef serviciu/departament/ fermă etc. 0,55%

Profesor 4,27% Asistent social 0,49%
Masor 3,38% Secretar 0,49%

Contabil 2,96% Ambalator manual 0,39%
Economist 2,73% Jurist 0,32%
Operator / 

industrie / servicii
1,54% Analist programator 0,16%

Referent 1,54% Asistent manager 0,16%
Educator 1,19% Director 0,16%

Operator PC 1,07% Cartonagist 0,15%
Inspector 1,06% Psiholog 0,15%
Învăţător 0,99% Telefonist 0,13%

Funcţionar 0,94% Dispecer 0,11%
Consilier 0,81% Informatician 0,11%

Administrator 0,75% Asistent medical fizioterapie 0,10%

Meseriile care au o pondere sub 0,1% (ANPH, 2008a) și 
care se încadrează în categoria meseriilor care pot fi sau sunt 
practicate de persoane cu deficienţe de vedere sunt următoarele: 
centralistă, cercetător, telefonist, consilier juridic, funcţionar public, 
ergoterapeut, tipograf, statistician, kinetoterapeut, jurnalist, cadru 
didactic, logoped, fizioterapeut, funcţionar administrativ, funcţionar 
bancar, pedagog, traducător, operator telefonie, referent – Serviciul 
Public de Asistenţă Socială, secretar dactilograf, programator, avocat, 
muzician, asistent relaţii cu publicul. 

Printre meseriile cele mai căutate de persoanele cu deficienţe se 
numără: operator calculator (9,77%), confecţioner perii/lumânări/ 
îmbrăcăminte/ambalaje (9,20%), masor (1,15%), asistent social 
(0,57%), învăţător (0,57%), kinetoterapeut (0,29%), traducător 
(0,29%). (ANPH, 2008a).

ACCESIBILIZAREA LOCURILOR DE MUNCĂ 

Integrarea optimă pe piaţa forţei de muncă presupune îmbinarea 
mai multor elemente care ţin: (1). de persoana cu deficienţe: traseu 
educaţional, formare profesională, motivaţie etc.; (2). de angajator, 
care trebuie să treacă peste stereotipii și să ofere persoanei cu 
deficienţe vizuale un tratament egal ca oricărei alte persoane, astfel 
creându-i posibilitatea de a fi competitivă pe piaţa forţei de muncă, 
să faciliteze accesibilizarea unui loc de muncă și (3). de legislaţia care 
să ofere sprijin ambelor părţi.

Școlile în care învaţă elevii cu deficienţe de vedere trebuie să ofere 
programe de consiliere profesională. Consilierea poate fi efectuată, 
în grup sau individual, de consilierul școlar, profesorul psihopedagog 
sau diriginte, împreună cu familia sau în lipsa ei. În cadrul consilierii 
școlare și profesionale, trebuie avute în vedere aspecte care ţin de 
particularităţile motivaţionale ale elevului, de expectanţele sale cu 
privire la traseul educaţional și cariera profesională, de expectanţele 
și posibilităţile financiare ale familiei sau aparţinătorului legal și, 
bineînţeles, de rezultatele școlare în ansamblu sau la materiile care 
sunt necesare pentru un anumit traseu educaţional. Alegerea și 
stabilirea unei orientări educaţionale de nivel superior poate fi un 

pas relativ ușor, absolvirea facultăţii și/sau urmarea cursurilor unui 
masterat și căutarea unui loc de muncă reprezintă un pas important 
în dezvoltarea personală a persoanei cu deficienţe de vedere. 

În aceste condiţii, angajatorul trebuie să fie informat și să 
cunoască modalităţile de angajare a unei persoane cu deficienţe de 
vedere, precum și particularităţile impuse de deficienţa persoanei și 
adaptările necesare care trebuie realizate în acest caz. Angajatorul 
trebuie să trateze persoana cu deficienţe de vedere ca pe un candidat 
egal cu oricare candidat pe postul respectiv și să ia în consideraţie 
competenţele și cunoștinţele pe care candidatul pe un post le deţine 
și faptul că acesta, cu ajutorul tehnologiilor asistive, poate îndeplini 
sarcini de lucru în aceleași condiţii cu o persoană validă. 

Informarea angajatorilor poate fi realizată prin campanii ale 
ANOFM, ONG-urilor și universităţilor, în care să fie expuse 
particularităţile de muncă ale persoanei cu deficienţe de vedere și 
modalităţile de adaptare a locurilor de muncă. Un rol important îl pot 
avea întâlnirile dintre angajatori și studenţii cu deficienţe de vedere, 
în cadrul stagiului de practică, traningurilor și workshopurilor, iar 
activităţile și sarcinile de lucru să fie realizate atât de persoane cu 
deficienţe, cât și de persoane fără deficienţe. Aceste întâlniri trebuie 
mediate de specialiști în domeniul educaţiei persoanelor cu deficienţe 
de vedere, de specialiști în tehnologii asistive, de consilieri în resurse 
umane și psihologie organizaţională și a muncii. Acestora le revine 
rolul de a oferi consultanţă angajatorilor, în problemele care pot 
ţine de angajarea în firmă/companie a unei persoane cu deficienţe. 
Colaborarea dintre specialiști și angajator va include și identificarea 
nivelului de accesibilitate a unui loc de muncă, de procedurile 
interne care ar trebui adaptate la noua situaţie, de costuri și beneficii. 
Angajatorul trebuie informat adecvat despre caracteristicile și 
principiile tehnologiilor asistive, și cum acestea contribuie la 
integrarea socioprofesională a persoanei cu deficienţe de vedere, îi 
permit să efectueze sarcini de serviciu, relativ independent și într-un 
ritm asemănător cu al unei persoane fără deficienţe.

Angajatorii trebuie să cunoască faptul că persoanele cu deficienţe 
de vedere sunt la fel de sigure ca și personalul fără deficienţe din 
firmă/companie. Asociaţia Americană a persoanelor cu deficienţe 
de vedere (American Foundation for the Blind) a arătat (AFB, 
2009) că deficienţa de vedere nu este un factor de risc în producerea 
unor accidente la locul de muncă, ambele categorii de angajaţi, cu 
deficienţe sau nu, fiind expuse în mod egal acelorași riscuri. Într-
un studiu al lui Louis Harris (AFB, 2009), acesta subliniază faptul 
că, uneori, persoanele cu deficienţe de vedere au un randament al 
muncii ridicat faţă de restul colegilor și, în opinia angajatorilor, 
aceștia consideră că 39% dintre angajaţii cu deficienţe de vedere 
sunt mai de încredere decât angajaţii fără deficienţe și mai stabili 
în firmă. Angajaţii cu deficienţe de vedere sunt mai bine pregătiţi 
din punct de vedere educaţional și profesional, prezintă abilităţi de a 
citi și a scrie corect, reușind în diferite situaţii să-și adapteze singuri 
materialele (scanarea de materiale, formatarea textelor cu caractere 
mărite, citirea cu ajutorul unui aparat de mărit, transcrierea textului 
în limbaj Braille) și, de asemenea, pot tehnoredacta materiale și 
pentru ceilalţi colegi. Harris consideră că adaptarea unui loc de 
muncă pentru o persoană nevăzătoare sau cu deficienţe de vedere 
nu necesită adaptări foarte costisitoare și greu de realizat. Mijloacele 
și echipamentele necesare desfășurării în bune condiţii a sarcinilor 
din fișa postului sunt oferite fie de programele de reabilitare, în cazul 
ţării noastre prin deducerile din profit, fie sunt realizate uneori chiar 
de persoană.

Rezumând, integrarea în muncă a persoanei cu deficienţe de 
vedere se poate desfășura după următorul plan: (1). identificarea 
unui post și stabilirea relaţiei cu potenţialul angajator; (2). analiza 
fișei postului; (3). evaluarea abilităţilor persoanei cu deficienţe de 
vedere, în strânsă relaţie cu fișa postului și (4). angajarea propriu-
zisă.

Accesibilizarea unui loc de muncă este un proces relativ complex, 
care nu presupune costuri ridicate din partea angajatorului, ci 
costuri reduse, care pot fi ulterior decontate de finanţele publice. 
Accesibilizarea constă în modificarea unor elemente ale mediului 
în care va activa persoana cu deficienţe și/sau achiziţionarea 
de echipamente specifice persoanei în cauză, pentru a-i facilita 
rezolvarea sarcinilor din fișa postului. Elementele care ţin de 
accesibilizarea clădirilor sunt stipulate în diverse acte normative ale 
Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap și Inspectoratul 
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de Stat în Construcţii. Achiziţionarea de echipamente se va face 
după o evaluare exactă a nevoilor angajatului. 

ETAPELE ACCESIBILIZĂRII

Definirea problemei constă în analizarea dificultăţilor pe care 
le întâmpină sau le poate avea angajatul cu deficienţe de vedere, 
în desfășurarea sarcinilor de serviciu. Acesta trebuie să comunice 
angajatorului și personalului responsabil cu accesibilizarea locului 
de muncă (ex.: specialiști din domeniul resurselor umane sau din 
partea unui ONG), astfel încât să fie găsite soluţiile optime pentru 
a aranja și a structura un mediu accesibil și adecvat nevoilor sale. 
De exemplu, dacă un angajat întâmpină dificultăţi în perceperea 
obiectelor aflate la distanţă și în citirea materialelor cu caractere 
mici, sunt eliminate obstacolele, pentru a permite accesul persoanei 
în cadrul firmei. 

În cea de a doua etapă, evaluarea nevoilor, se recurge la 
implementarea modificărilor necesare postului. Astfel, se pot 
introduce noi proceduri în manualul de proceduri interne al firmei, 
care ţin de accesibilitatea materialelor și a informaţiilor care sunt 
distribuite în firmă (scris cu caractere mărite, format electronic, 
format Braille, format audio). Modificările pot să survină și la 
nivelul politicilor interne ale firmei de gestionare a informaţiilor 
din interiorul firmei, astfel încât angajatul cu deficienţe de vedere 
să poată avea acces la ele. Facilităţile din interiorul firmei pot 
cunoaște modificări, de exemplu: pot fi lipite cifre în format Braille 
pe butoanele de la lift, din oficiu sau pe aparatul xerox sau fax. 
Totodată, modificările constau în achiziţionarea de tehnologii și 
echipamente, cum ar fi: aparat de mărit, cititor de ecran, program 
de recunoaștere a caracterelor. Toate modificările sunt strict analizate 
și verificate, pentru a oferi persoanei nevăzătoare sau cu deficienţe de 
vedere un cadru de lucru adecvat și non-discriminator. 

În cazul unor eșecuri de implementare și de adaptare survenite 
în cea de a doua etapă, se trece la cea de a treia etapă, analiza 
opţiunilor alternative sau se trece direct la ultima etapă. Astfel, 
persoana cu deficienţe de vedere comunică angajatorului sau 
șefului de serviciu/departament problemele pe care le întâmpină, 
în ciuda modificărilor realizate. Se recurge la o analiză a variantelor 
de schimbare a sarcinilor din fișa postului, în funcţie de pregătirea 
profesională sau la o încadrare pe o altă poziţie, în cadrul departa-
mentului sau în alt departament. Trebuie găsită soluţia optimă și 
amiabilă, pentru a nu se ajunge la eșec de ambele părţi. 

Monitorizarea procesului de accesibilizare constă în analiza 
și evaluarea etapelor anterioare, dar și a eficienţei procesului de 
accesibilizare, atât din punctul de vedere al angajatorului, cât și al 
angajatului. Evaluarea ar trebui să fie realizată de un specialist în 
resurse umane, care deţine cunoștinţe în domeniul persoanelor 
cu deficienţe de vedere. Sunt analizate modificările aduse politicii 
interne a firmei, adaptările aduse facilităţilor și spaţiului de lucru 
și tehnologiilor implementate. Sunt evaluate costurile și beneficiile 
angajatorului și sunt trasate politici noi în ceea ce privește angajarea 
altor persoane cu deficienţe, în cadrul companiei. 

OCUPAŢII PROFESIONALE

Tehnologiile de acces reprezintă principalul suport mediator 
în sarcinile de serviciu ale angajaţilor cu deficienţe de vedere. 
Implementarea lor permite ca elevii cu deficienţe de vedere să poată 
participa și activa în cadrul cursurilor, seminarelor și laboratoarelor 
din cadrul unei facultăţi. După cum menţionam la început, numărul 
foarte mare de facultăţi și specializări oferă cadrul educaţional 
necesar pentru ca un elev cu deficienţe de vedere să devină student și 
să se poată specializa în domeniul pe care și-l dorește, de la domenii 
diverse socio-umane până la domeniul știinţelor exacte.

În opinia noastră, calculatorul și tehnologiile de acces (Pădure, 
2006; Pădure, 2007a; Pădure, 2007b; Pădure, 2008) reprezintă 
principalele modalităţi care facilitează accesul persoanelor nevă-
zătoare la cerinţele pieţei muncii.

Un nevăzător se poate integra în aproape orice poziţie a 

organigramei unei instituţii, de la poziţii cum ar fi referent, oficiant, 
până la funcţii executive. În cazul unei poziţii superioare într-o 
companie (de exemplu: director executiv) (SAF, 2009), fișa postului 
ar putea cuprinde comunicarea eficientă cu șefii departamentelor 
subordonate și cu conducerea companiei, comunicarea cu clienţii 
prin telefon, e-mail sau prin intermediul corespondenţei scrise, 
crearea de analize, rapoarte, situaţii și revizuirea acestora, în funcţie 
de nevoi, oferirea acestora, spre analiză, conducerii sau altor 
departamente, în format tipărit sau în format electronic; utilizarea 
serviciilor de internet, pentru consultarea ofertelor altor companii, 
a informaţiilor noi din domeniul companiei unde activează; 
participarea la întâlniri în exteriorul companiei; disponibilitatea 
de a călători în interes de serviciu. Adaptările necesare pentru un 
astfel de post, în cazul în care persoana este nevăzătoare, constau 
în oferirea unui birou din care să fie eliminate obstacolele, un 
computer, cititor de ecran, un scanner/multifuncţională, un pro-
gram de recunoaștere a caracterelor, o agendă electronică sau un 
mini-notebook, un telefon mobil cu cititor de ecran. În cazul în 
care persoana prezintă deficienţă de vedere, adaptările constau în 
oferirea unui birou bine luminat, un computer, soft de mărit, un 
scanner/multifuncţională, un program de recunoaștere a carac te-
relor, un aparat de mărit portabil și un telefon mobil care să ofere 
posibilitate de a mări informaţiile de pe ecranul acestuia. În ambele 
situaţii, nu este necesară dedicarea unei imprimante, ci doar oferirea 
unei facilităţi de utilizare a unei imprimante în reţea.

În general, persoanele cu deficienţe de vedere pot ocupa 
posturi care intră, în general, în categoria back-office, dar nefiind 
exclus contactul direct cu clienţii, furnizorii sau partenerii firmei/
companiei. Astfel de posturi pot fi:
- consultat în tehnologie de acces:
• posibile cerinţe ale postului: transcrierea materialelor din format 

tipărit în format Braille, caractere mărite, format audio (cu 
ajutorul softurilor de transformare a textelor în format audio), 
oferă consultanţă în achiziţionarea și instalarea echipamentelor 
speciale, preia materiale inaccesibile de la firme și le returnează în 
formate accesibile. 

• adaptări necesare: computer, cititor de ecran/soft de mărit, 
scanner/multifuncţională, program de recunoaștere a caracterelor, 
imprimantă Braille, program de conversie din format text în 
format word.

- operator de telefonie:
• posibile cerinţe ale postului: preia reclamaţii, cereri ale clienţilor, 

oferă informaţii despre contracte, taxe, programele de lucru ale 
filialelor sau firmelor partenere, efectuează comenzi și poate 
menţine legătura cu clienţii fideli ai companiei, oferindu-le oferte 
speciale etc. 

• Adaptări necesare: computer, cititor de ecran/soft de mărit, 
display Braille.

- secretar:
• posibile cerinţe ale postului: efectuarea și verificarea planificărilor 

trimestriale, preluarea apelurilor telefonice și redirijarea lor pe 
departamente, conceperea de materiale informative pentru uzul 
intern al companiei.

• adaptări necesare: computer, cititor de ecran/soft de mărit, 
scanner/multifuncţională, program de recunoaștere a caracterelor, 
program de conversie din format text în format word.
Adaptările trebuie realizate luându-se în calcul nevoile și difi-

cultăţile persoanei cu deficienţe, astfel încât aceasta să poată face 
faţă sarcinilor dintr-un post ca traducător, profesor de muzică, 
povestitor, economist, editor (EBU, 2009), jurist, referent știinţific 
în bibliotecă etc. Totuși trebuie pusă în discuţie și nevoia unui 
asistent permanent în cazul anumitor posturi (ex.: jurist, economist, 
director) sau oferirea unei asistenţe în sarcini de lucru complexe, 
ajutor care poate veni din partea unui coleg din cadrul companiei.

CONCLUZII

Instituţiile de politici sociale și economice ar trebui să ia în discuţie 
posibilitatea de lărgire a ariei statisticilor și evidenţelor, astfel încât 
să fie definită mai clar situaţia încadrării în muncă a persoanelor 
cu deficienţe, pe domenii de activitate și studii. Agenţia Naţională 
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de Ocupare a Forţei de Muncă, prin centrele sale de mediere și 
consiliere a persoanelor cu dizabilităţi, ar trebui să prezinte o situaţie 
exactă a persoanelor cu diferite deficienţe, consiliate și incluse în 
programele de conversie/reconversie profe sională. Crearea unor 
materiale în care să fie prezentate ocupaţii profesionale care pot fi 
practicate de persoanele cu diferite defi cienţe, în colaborare cu un 
program adecvat de informare a angajatorilor, le-ar permite acestora 
să înţeleagă problematica încadrării în muncă a persoanelor cu 
deficienţe și că, fără costuri suplimentare, care se deduc din impozite, 
pot fi accesibilizate locuri de muncă deja existente în organigrama 
firmei/companiei. Aceste date sunt necesare și pentru structurarea 
unor politici educaţionale adecvate, astfel încât, prin intermediul 
programelor de consiliere din cadrul liceelor unde sunt înmatriculaţi 
elevii cu deficienţe de vedere, aceștia să-și poată alege un traseu 
educaţional și profesional adecvat expectanţelor și posibilităţilor 
personale. Prin aceste programe, pot fi prezentate ocupaţiile 
profesionale care pot fi urmate în urma absolvirii cursurilor unei 
instituţii cu profil de meserii sau studii superioare, dar și adaptările 
de care ar avea nevoie pentru desfășurarea respectivei activităţi. 

Considerăm că problematica lipsei locurilor de muncă pentru 
persoanele cu deficienţe de vedere este o falsă problemă. Traseul 
eliminării acestei probleme are punctul de pornire în liceele unde 
învaţă elevii cu deficienţe de vedere și ne vom referi doar la elevii cu 
deficienţă vizuală congenitală sau dobândită în copilăria mică. Nu 
vom face referire la persoanele cu deficienţă dobândită în perioada 
adultă, acestea făcând obiectul unei discuţii complexe, în care ar 
trebui unite eforturile motivaţionale ale persoanei, prezenţa unor 
programe de adaptare și reabilitare, cât și un sprijin permanent, 
până la asimilarea unui nivel optim de independenţă personală. 
Revenind la elevi, aceștia ar trebui să urmeze, în cadrul școlii, cursuri 
de utilizare a computerului, cursuri de utilizare și manipulare a 
tehnologiilor de sprijin, cât și cursuri de orientare și mobilitate cu 
ajutorul bastonului alb. Dezvoltarea unor cunoștinţe și competenţe 
pe baza acestor cursuri le-ar facilita acestora accesul mai ușor la 
cursurile unei instituţii de învăţământ superior și, ulterior, în 
activităţile profesionale. 

După cum reiese din raportul ANOFM (ANOFM, 2007), 
angajatorii plătesc mai degrabă penalităţile prevăzute de lege, decât 
să angajeze persoane cu deficienţe. Aceștia ar trebui să promoveze 
tratarea nediscriminatorie a unei persoane cu dizabilităţi, în toate 
etapele procesului de angajare sau în cursul exercitării activităţii. 
Totodată, ar trebui să analizeze accesibilizarea din punctul de vedere 
al unei investiţii făcute în propria afacere, pentru a o face mai eficientă 
sau profitabilă și să conștientizeze că scopul accesibilizării locului de 
muncă este reducerea sau eliminarea barierelor și oferirea egalităţii 
de șanse și accesul la oportunităţi de angajare persoanelor cu diferite 
deficienţe. Accesibilizările reușite sunt benefice atât angajatului, cât 
și angajatorului (ANPH, 2006).

Se pot crea ghiduri metodologice, care să cuprindă informaţii 
privind modalităţile specifice de lucru ale persoanelor cu diferite 
deficienţe, în diferite situaţii de muncă, informaţii privind realizarea 
unui cadru legislativ care să definească în mod clar relaţia stat > 
angajator > persoană cu deficienţă (în acest caz exemplul cel mai 
bun este legislaţia Statelor Unite, cunoscută sub numele de ADA – 
The American Disability Act) și, totodată, informaţii referitoare la 
accesibilizarea locurilor de muncă pentru persoanele cu deficienţe.
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Pierderea vederii este unul dintre cele mai traumatizante 
evenimente care pot surveni în viaţa unei persoane, iar 
consecinţele sunt de natură biologică, dar mai ales psihologică. 
Momentul instalării cecităţii are importante repercusiuni asupra 
bogăţiei și acurateţei reprezentărilor. Persoanele cu cecitate 
dobândită au reprezentări bazate pe elemente vizuale, dar aceste 
elemente devin mai fade în timp, fiind înlocuite cu informaţii 
obţinute pe alte căi senzoriale. Scopul principal al acestui 
studiu a fost evidenţierea diferenţelor privind reprezentările la 
persoanele cu cecitate dobândită în comparaţie cu persoanele cu 
cecitate congenitală.

Pentru reușita normalizării condiţiilor de viaţă și, implicit, a 
incluziunii sociale și a integrării educative în cazul nevăzătorilor, 
este fundamentală cunoașterea, printre altele, a particularităţilor 
psihologice a acestor persoane, acestea reprezentând și punctul 
de pornire în aplicarea unor măsuri de intervenţie eficiente. 

Consecinţele lipsei vederii fiind extinse nu numai în plan 
biologic, ci mai ales psihologic și social, această experienţă este în 
cele mai multe cazuri puternic frustrantă, dureroasă, anxiogenă, 
chiar traumatizantă. Dramatizarea acestei condiţii se poate 
reduce printr-o mai bună cunoaștere a potenţialităţilor reale 
ale persoanelor nevăzătoare, inclusiv prin apelarea la strategii 
corectiv-compensatorii și de adaptare la mediul ambiant.

Persoanele cu cecitate totală (sau nevăzătoare fără resturi de 
vedere) nu au nicio percepţie a formelor, culorilor sau a luminii 
și nu zăresc lumina.

Printre primele procese cognitiv-senzoriale afectate de cecitate 
(dar și de ambliopie) se numără reprezentarea. Aceasta este definită 
de Paul Popescu-Neveanu (1999) ca un proces cognitiv-senzorial 
de semnalizare în forma imaginilor unitare, dar schematice, a 
însușirilor concrete și caracteristice ale obiectelor și fenomenelor, 
în absenţa acţiunii directe a acestora asupra analizatorilor. 

Astfel, reprezentarea devine o percepţie trecută și reprodusă. 
Conţinutul său reflectoriu îl constituie obiectele, fenomenele, 
situaţiile sau persoanele cu însușirile lor concrete, dar caracteristice 
și importante.

La nevăzători, percepţia vizuală este înlocuită îndeosebi de 
cea auditivă și cea tactil-chinestezică (acestea fiind modalităţile 
compensatorii principale), conţinutul reprezentării fiind, de 
asemenea, de natura auditivă, tactilă, olfactivă.

Totuși, carenţele informaţionale primare nu pot fi suplinite 
numai prin aportul celorlalte modalităţi senzoriale sau prin 
reprezentările transmise social, în condiţiile în care prin văz ne 
parvin 90% din datele realităţii fizice. De aceea, apar diferenţe 
semnificative între modul de structurare a realităţii la persoanele 
cu cecitate congenitală și la cele cu cecitate survenită (după vârsta 
de 3-4 ani) (Buică, 2004).

Cele mai precare reprezentări ale persoanelor cu cecitate 
totală sunt considerate cele spaţiale (Roth, 1973, Preda, 1993, 
Buică, 2004, Gherguţ, 2005), aceste persoane având dificultăţi 
majore în aprecierea distanţelor mari și a raporturilor dintre 
obiectele macroscopice (cum sunt formele de relief, ansamblurile 
arhitectonice). Pe de altă parte, Preda (1994, pp. 19-20) remarca 
faptul că „deși cecitatea creează dificultăţi în apariţia operaţiilor 

spaţiale, ea nu este, totuși, un obstacol în achiziţia lor”, autorul 
considerand că este vorba de „unele rămâneri în urmă” care 
pot fi ulterior depășite prin demersurile instructiv-formative și 
compensatorii potrivite.

Cunoașterea realităţii prin percepţia tactil-chinestezică este 
cea mai importantă modalitate compensatorie, iar înlocuirea 
percepţiilor și reprezentărilor vizuale prin percepţii și reprezentări 
tactile nu constituie un fenomen propriu-zis de substituţie. 

Prin reprezentări de substituţie înţelegem numai acele repre-
zentări care nu sunt adecvate. Roth (1973) prezintă o clasi ficare 
a diferitelor tipuri de reprezentări substitutive care pot fi întâlnite 
la nevăzători, astfel:

Reprezentări substitutive de gradul I, care sunt inadecvate, 
imprecise asupra calităţii spaţiale a obiectelor. Ele se împart în 
reprezentări substitutive de tip omolog și disparat. 

Reprezentarea substitutivă de tip omolog (care poate fi de 
natură subiectivă sau obiectivă) are loc pe seama reprezentărilor 
tactil-chinestezice. În cazul celor de natură subiectivă persoana 
nu-și reprezintă obiectul în funcţie de calităţile lui caracteristice, 
spaţiale, ci evocă și reproduce mintal investigaţiile tactil-
chinestezice proprii făcute atunci când a intuit obiectul respectiv. 
Cele de natură obiectivă reprezintă obiectiv, însă fragmentar, 
calităţile spaţiale ale unui obiect perceput anterior, partea ţinând 
locul întregului.

În cazul reprezentării substitutive de tip disparat, care 
se realizează prin alte modalităţi senzoriale (auz, olfacţie 
etc.), nevăzătorul se îndepărtează destul de mult de realitate, 
reprezentarea obiectului nu mai reflectă deloc calităţile lui 
spaţiale deoarece nu se bazează pe investigaţii tactil-chinestezice.

Reprezentările substitutive de gradul II sunt caracteristice 
orbilor lipsiţi de reprezentări vizuale prin forţa unor împrejurări, 
care substituie, de exemplu, reprezentarea culorilor cu cele ale 
unor calităţi strict optice sau poate fi pur verbală. De exemplu, el 
nu-și imaginează cum e zăpada, dar spune că zăpada este albă sau 
iarba este verde, reprezentarea fiind, astfel, formală. 

Persoanele cu cecitate înnăscută sunt complet lipsite de 
reprezentări vizuale, iar la cele cu cecitate dobândită – ţinându-
se cont de timpul care a trecut de la apariţia defectului până la 
vârsta actuală – se păstrează o serie de imagini vizuale (Preda, 
1993, Buică, 2004).

În general se consideră că, la copiii cu cecitate survenită în jurul 
vârstei de 2-4 ani, poate avea loc o intervenţie a reprezentărilor 
vizuale care participă la interpretarea datelor tactil-chinestezice, 
dar la acești copii reprezentările vizuale se atenuează ca vivacitate, 
ele se sting treptat. 

După V. Preda (1993), mai întâi își pierd semnificaţia 
reprezentările asupra culorilor, iar abia mai târziu reprezentările 
vizuale ale formei, acestea având un echivalent și un suport 
în reprezentările tactil-chinestezice ale formei obiectelor, 
menţinându-se, astfel, un timp mai îndelungat.

Ultimul refugiu al reprezentărilor vizuale îl reprezintă visul, 
unde apar încă mult timp imagini vizuale chiar dacă în „regimul 
diurn” imaginile vizuale au fost înlocuite cu cele de natură tactil-
chinestezică, auditivă, gustativă, olfactivă (Preda, 1993).

REPREZENTAREA LA NEVĂZĂTORI – TRĂSĂTURI GENERALE

Ioan Chelemen, conf. univ. dr., Universitatea din Oradea
Raluca Onicaș, prep. univ drd.., Universitatea din Oradea

ABSTRACT

The loss of sight is one of the most traumatising events that can occur to a person and its consequences range from biological to psychological aspects. 
The moment when blindness occured has important repercurssions over the richness and accuracy of the mental representations. People who became blind 
during their existance have representationd based on visual elements, but these visual elements fade in time and they are replaced with information 
obtained from the other sensorial systems. The main goal of this study was to detect the differences concerning mental representation between congenitally 
blind people and people who became blind during their lives.
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PREZENTAREA STUDIULUI

Scopul studiului de faţă a fost identificarea diferenţelor 
privind fondul de reprezentări la persoanele cu cecitate 
dobândită în comparaţie cu persoanele cu cecitate congenitală, 
dar și a specificului lor, aspecte cercetate calitativ prin analiza 
răspunsurilor subiecţilor la un set de întrebări vizând diverse 
tipuri de reprezentări.

Eșantionul a fost reprezentat de 14 subiecţi cu cecitate totală 
având vârste cuprinse între 14 și 42 de ani, din care șapte cu 
cecitate înnăscută și șapte cu cecitate dobândită după vârsta de 
trei ani. 

Instrumentul de investigare a fost reprezentat de un chestionar 
alcătuit din 12 întrebări cu răspuns liber, vizând reprezentările 
spaţiale, pe cele legate de culori, de formă, de mărime și 
reprezentările generalizate. Întrebările au fost următoarele:

1. Cum aţi descrie animalul dumneavoastră preferat? 2. Cum 
vă reprezentaţi mintal o poieniţă cu flori sau o cascadă? 3. Cum 
vă imaginaţi că arată un plop? 4. Cum aţi descrie diferenţa dintre 
un lup și o vulpe? 5. Cum vă reprezentaţi următoarele culori: 
roșu, verde, portocaliu (între ce culori încadraţi această culoare)? 
Dar curcubeul, cum vi-l imaginaţi? 6. Cum credeţi că arată 
urma lăsată de un pix pe o foaie de hârtie? 7. Care credeţi că este 
diferenţa dintre scrisul de mână și cel tipărit de o imprimantă? 
8. Cum vă luaţi repere pentru a traversa strada? 9. Înainte de 
a vă pierde vederea, visele dumneavoastră erau colorate? Dar 
după aceea? 10. Cum credeţi că arată lumina? Dar sursele de 
lumină (soarele, becul)? 11. Cum descrieţi imaginea din oglindă 
în momentul în care vă aflaţi în faţa ei? 12. Care sunt lucrurile 
care vă provoacă dificultăţi în reprezentare?

Subiecţii au fost împărţiţi în două grupuri: grupul cu cecitate 
înnăscută și cel cu cecitate dobândită, datele calitative fiind 
interpretate urmărind calitatea, adecvarea și tipul reprezentărilor 
dominante, precum și compararea reprezentărilor celor două 
grupuri.

Vom prezenta în continuare cele mai importante rezultate, 
concluziile noastre fiind susţinute și de câteva exemple concrete 
de răspunsuri, pentru a motiva fiecare concluzie.

Prin modul în care subiecţii au descris animalul preferat sau 
un peisaj din natură, s-a putut constata frecvenţa mai mare a 
reprezentărilor substitutive de gradul I (de tip omolog și disparat) 
la subiecţii cu cecitate înnăscută faţă de cei cu cecitate dobândită, 
din care doar unul a avut astfel de reprezentări și a cărui descriere 
este vizibil mai bogată. 

Tabelul nr. 1 Descrieri care evidenţiază reprezentări
substitutive de gradul I ale subiecţilor cu cecitate înnăscută

Descrieri ale animalului preferat Descrieri ale unui peisaj din natură 
(o poieniţă cu flori sau o cascadă)

Pisica este cu blăniţă moale și 
coadă lunguiaţă.

Poieniţa pentru mine înseamnă mirosul florilor, 
aer curat, răcoare.

Pisica este cu blăniţă pufoasă, 
coadă lungă, urechi ascuţite.

O poieniţă o asemăn cu ceva din vis, un loc 
sălbatic unde nu a călcat omul

Tabelul nr. 2 Descrierea care evidenţiază reprezentări 
substitutive de gradul I la subiectul cu cecitate dobândită

Descrieri ale unui peisaj din natură (de exemplu, o poieniţă cu flori sau o cascadă)

Poieniţa este locul în care îţi dorești să fii când ești obosit, să ai liniște, să auzi doar 
vântul care trece printre frunzele copacilor și să auzi apa cum susură la urechea ta.

În ce privește reprezentările legate de mărime, subiecţii au avut 
în general reprezentări corecte, neexistând diferenţe între cele 
două grupuri. Acest aspect a putut fi evidenţiat prin răspunsurile 
subiecţilor la solicitarea de a descrie un plop și la solicitarea de a 
descrie diferenţele dintre un lup și o vulpe.

Tabelul nr. 3 Descrieri legate de mărime ale subiecţilor cu 
cecitate înnăscută

Descrieri ale unui plop Evidenţierea diferenţelor dintre un lup și 
o vulpe

Plopul cred că e unul dintre cei mai 
întâlniţi arbori de mari dimensiuni de pe 

la noi.

Vulpea e mai mică de statură, cu coada mai 
stufoasă, iar lupul mai mare, cu picioarele 

dinapoi mai solide.

Plopul e foarte înalt și cu tulpina groasă. Vulpea e mai mică decât un lup, dar cred 
că e mai rapidă. Botul ei seamănă cu al 

unei pisici, iar lupul seamănă mai degrabă 
cu un câine.

Tabelul nr. 4 Descrieri legate de mărime ale subiecţilor cu 
cecitate dobândită

Descrieri ale unui plop Evidenţierea diferenţelor dintre un lup și 
o vulpe

Plopul e un arbore care are o înălţime 
mare, iar coroana nu este foarte largă.

Lupul seamănă mai mult cu un câine, e mai 
solid, pe când vulpea e mai mică de statură, 

are blana frumos nuanţată.

Arbore de dimensiuni mari, cu coroana 
bogată, dar strânsă spre tulpină.

Vulpea e mai mică, cu blana moale, coada 
stufoasă și cu un aspect asemănător cu al 
unei pisici. Lupul este animal asemănător 
cu un câine, picioarele din spate fiind mai 
mărișoare, mai solide, un animal puternic.

Legat de reprezentarea culorilor, toţi subiecţii cu cecitate 
înnăscută au avut reprezentări formale (sau substitutive de 
gradul II) în ce privește culorile, însă în aceeași situaţie au fost 
și subiecţii cu cecitate dobândită, din care doar unul susţinea că 
își amintește perfect culorile. Câteva exemple în sprijinul acestei 
idei ar fi următoarele:

Tabelul nr. 5 Descrieri legate de culori ale subiecţilor cu 
cecitate înnăscută

Reprezentări ale culorilor și ale curcubeului

Nu îmi pot asocia sau descrie culorile, nu le-am văzut niciodată… știu doar că roșiile sunt 
roșii, verzi sunt frunzele, iarba, varza, iar portocaliul cred că e un galben închis.

Roșu – foc, roșii. Verde – frunze, iarbă. Portocaliu – portocale. Curcubeul: o perdea de 
culori.

Tabelul nr. 6 Descrieri legate de culori ale subiecţilor cu 
cecitate dobândită

Reprezentări ale culorilor și ale curcubeului

Roșu – sânge, foc și trandafir. Verde – natură, viaţă. Portocaliul este o nuanţă situată între 
roșu și galben.

Roșu – foc, sânge, Ferrari. Verde – castravete, viaţă. Portocaliu – o nuanţă plăcută formată 
prin combinarea roșului cu galbenul. Curcubeul este de forma unui arc, conţine toate 
culorile, se formează după ploaie.

Doar doi subiecţi susţineau că visele lor sunt colorate și în 
prezent, chiar dacă au dobândit deficienţa în urmă cu peste 10 
ani. Restul subiecţilor nu au susţinut că, înainte să-și piardă 
vederea, visele le-au fost colorate și că acum nu le mai sunt.

Legat de reprezentarea formelor percepute preponderent 
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vizual, nu au fost constatate diferenţe semnificative între grupuri 
(este vorba de urma lăsată de un pix pe o foaie de hârtie, celula 
văzută la microscop).

Reprezentările legate de spaţiul mare (ex.: un peisaj din natură 
sau o cascadă) sunt mai adecvate și mai bogate la subiecţii cu 
cecitate dobândită faţă de cei cu cecitate înnăscută, care au 
descrieri mai sărace, mai puţin adecvate sau chiar eronate.

Tabelul nr. 7 Descrieri legate de spaţiul mare ale subiecţilor cu 
cecitate înnăscută

Descrieri ale unei poieniţe cu flori sau ale unei cascade

O poieniţă mi-o imaginez că ar fi alcătuită dintr-o o mulţime de copaci, în mijloc un loc cu 
iarbă și flori și păsări.

Poieniţa e un colţ din natură, ceva frumos.

O poieniţă o asemăn cu ceva din vis, un loc sălbatic unde nu a călcat omul.

Tabelul nr. 8 Descrieri legate de spaţiul mare ale subiecţilor cu 
cecitate dobândită

Descrieri ale unei poieniţe cu flori sau ale unei cascade 

O poieniţă cu flori e un colţișor de natură: copaci, iarbă, flori, păsărele, liniște. O cascadă 
e o treaptă în drumul unui râu care face în așa fel încât prin căderea apei aceasta să 
producă un susur plăcut, să facă un fel de spumă, iar din punct de vedere estetic e ceva 
unic în fiecare cascadă, modul în care sunt pietrele sau stâncile așezate, vegetaţia și 
forma pe care aceasta o capătă.

Poieniţa e ceva mirific, o oază de liniște din natură unde găsești animale sălbatice, 
vegetaţie și poate și o apă.

Când aud cuvântul poieniţă mă duc cu gândul la un colţișor din natură, care printre altele 
conţine copaci, verdeaţă, un pârâu care susură și niște păsărele.

La ambele grupuri au fost identificate atât reprezentări 
incomplete, sărace în detalii și chiar greșite, cât și reprezentări 
corecte, adecvate. Astfel că nu au fost evidenţiate diferenţe 
semnificative între grupuri, acest lucru putând fi pus pe seama 
faptului că aproape toţi subiecţii sunt adulţi și că cecitatea a 
survenit în urmă cu mai mult timp în fiecare caz în parte.

Tabelul nr. 9 Exemple de reprezentări incorecte 

Descrieri ale unei poieniţe cu flori sau ale unei cascade 

O poieniţă? Simplu: un loc în care găsești cam toate elementele naturii: de la plante mari 
până la cele mici, de la animale fioroase până la cele inocente, așezate într-o armonie 

deplină care realizează o imagine foarte frumoasă.

Portocaliul... este oare format din amestecul galbenului cu... verde?!

O poieniţă o asemăn cu ceva din vis, un loc sălbatic unde nu a călcat omul.

CONCLUZII

Având ca obiectiv identificarea diferenţelor privind fondul de 
reprezentări la persoanele cu cecitate dobândită în comparaţie cu 
persoanele cu cecitate congenitală, am constatat că există unele 
diferenţe între grupuri, în special legate de spaţiul mare și în 
ceea ce privește reprezentările substitutive. Dificultatea majoră 
pe care am întâmpinat-o în eșantionarea subiecţilor cu cecitate 
totală (rari, de altfel) ne-a adus însă în situaţia de a avea în studiu 
subiecţi cu cecitate survenită de mai mulţi ani, reprezentările 
acestora având timp să devină mai fade sau chiar să se șteargă, 

neputând, astfel, compara fondul de reprezentări și în funcţie 
de momentul survenirii cecităţii. În aceste condiţii, concluziile 
noastre sunt următoarele:

– Frecvenţa mai mare a reprezentărilor substitutive de gradul 
I (de tip omolog și disparat) s-a putut constata la subiecţii cu 
cecitate înnăscută faţă de cei cu cecitate dobândită, din care doar 
unul a avut astfel de reprezentări și a cărui descriere este vizibil 
mai bogată. 

– În ce privește reprezentările legate de mărime, subiecţii 
au avut în general reprezentări corecte, neexistând diferenţe 
semnificative între cele două grupuri. 

– Legat de reprezentarea culorilor, toţi subiecţii cu cecitate 
înnăscută au avut reprezentări formale (sau substitutive de 
gradul II) în ce privește culorile, însă în aceeași situaţie au fost și 
subiecţii cu cecitate dobândită, din care doar unul susţinea că își 
amintește perfect culorile. 

– Legat de reprezentarea formelor percepute preponderent 
vizual, nu au fost constatate diferenţe semnificative între grupuri.

– Reprezentările legate de spaţiul mare sunt mai adecvate și 
mai bogate la subiecţii cu cecitate dobândită faţă de cei cu cecitate 
înnăscută, care au descrieri mai sărace, mai puţin adecvate sau 
chiar eronate.

– La ambele grupuri au fost identificate atât reprezentări 
incomplete, sărace în detalii și chiar greșite, cât și reprezentări 
corecte, adecvate. Astfel că nu au fost evidenţiate diferenţe 
semnificative între grupuri, acest lucru putând fi pus pe seama 
faptului că aproape toţi subiecţii sunt adulţi și că cecitatea a 
survenit în urmă cu mai mulţi ani în fiecare caz în parte.
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Fiecare familie e o verigă într-o înlănţuire de generaţii bine 
înrădăcinată în trecut, fiecare familie are o istorie proprie, iar 
membrii ei, în funcţie de epoca în care au trăit, i-au conferit 
caracteristici proprii. Fiecare generaţie are obligaţia de a o instrui 
pe următoarea.

Partenerii cuplului vor dezvolta împreună o structură care se 
aseamănă cu cea a familiei de origine, dar care le aparţine numai 
lor. Nașterea familiei are loc odată cu nașterea primului copil.

Sistemul parental ocrotește fizic și afectiv copilul, protejându-l 
de suferinţe fizice și morale și impune limite care garantează 
această protecţie. Obligaţia părinţilor este de a respecta copilul 
și de a-i crea un climat propice dezvoltării, în conformitate cu 
vârsta lui. Totul trebuie dozat într-o manieră echilibrată, nici prea 
mult, nici prea puţin, orice exces sau deficienţă fiind generatoare 
de disfuncţionalitate.

Cu cât sistemul familial deviază de la modelul sănătos, cu atât 
riscă să fie disfuncţional. Membrii familiei experimentează ceea 
ce e permis și ceea ce nu e permis în cadrul relaţiilor, devenind, 
astfel, o unitate sistemică originală, cu reguli particulare, proprii 
sistemului. Regulile familiale se constituie prin încercări și erori, 
iar aceste reguli se referă la tranzacţiile care se realizează la nivelul 
grupului uman, tranzacţii intermediate prin comunicarea verbală 
și non-verbală.

• Tipologiile familiale
Familia nucleară – cu ambii părinţi prezenţi, care poate fi 

izolată sau înconjurată de membrii familiei de origine.
Familia monoparentală – familia nucleară incompletă, rezultată 

prin separare, divorţ sau deces al unui părinte sau nașterea unui 
copil în afara mariajului și a recunoașterii paternităţii. Acest tip de 
familie este tot mai frecvent, ţinându-se cont de evoluţia actuală 
a familiei în care căsătoria se demodează. Părintele unic este cel 
mai adesea mama.

Familia recompusă – în care cel puţin unul dintre soţi a avut 
experienţa unei familii nucleare precedente, iar sistemul fraternal 
poate fi și el recompus când membrii săi au legături biologice 
diferite.

Familia lărgită – care cuprinde membri ai mai multor generaţii; 
în vârful ierarhiei se plasează de obicei adultul cel mai vârstnic – 
care se bucură de un imens respect din partea celorlalţi membri 
ai familiei.

• Familii funcţionale și disfuncţionale
Familii funcţionale – favorizează dezvoltarea fiecărui membru 

al ei, permiţându-i autonomizarea și oferindu-i sprijinul. Atunci 
când se confruntă cu o situaţie de criză, dificultăţile sunt dezbătute 
în grup, iar emoţiile negative sunt exprimate verbal, fără ca familia 
să se simtă ameninţată. În faţa unui eșec al adolescentului sau în 
cazul unei perioade de șomaj al unui părinte, atitudinea adoptată 
de restul grupului familial nu agravează problema, ci membrii 
familiei negociază în vederea rezolvării problemei. Perioadele de 
depresie legate de decesul persoanelor dragi sau de îndepărtarea 
de familie a unui membru, cum ar fi, de exemplu, prin plecarea 
copiilor, sunt depășite graţie efortului colectiv și reconfortării 
mutuale.

Familii disfuncţionale – nu reușesc să depășească conflictele 
de interese ale membrilor ei, interacţiunile dintre membri 
fiind marcate prin rigiditatea procedurilor adoptate; alianţele 
sunt instabile, organizarea familiei, haotică. Aceste familii sunt 
incapabile să acţioneze adecvat în faţa stresului, fie el interior 
sau exterior sistemului familial. Lumea exterioară e privită ca 
ameninţătoare, instabilă, imprevizibilă, confuză și periculoasă; 
membrii acestor familii au tendinţa de a face front comun și a se 
proteja de intruziunea altor persoane. Regulile pe care le urmează 
aceste familii sunt adesea de tip disfuncţional. 

Familia în care ambii părinţi sunt prezenţi devine disfuncţională 
când un eveniment neașteptat, cum ar fi pierderea locului de 
muncă, un deces sau trecerea într-un alt ciclu al vieţii depășește 
posibilităţile familiei de găsire de soluţii la dificultăţile cu care se 
confruntă. 

După B. De Franch-Linch, familiile disfuncţionale cu ambii 
părinţi prezenţi se regrupează în alte patru tipuri:

1. Familia în care mama se implică excesiv în creșterea 
copilului, în timp ce tatăl e periferic. Pe măsură ce 
insatisfacţiile conjugale se accentuează și se prelungesc, 
cu atât mai mare e atenţia pe care mama o acordă 
copilului și în același timp nevoii de gratificare din 
partea acestuia. În această situaţie tatăl își comută 
atenţia dinspre familie spre exterior, în general asupra 
muncii. Acesta se izolează de membrii familiei, situaţie 
în care cel mai adesea mama se coalizează cu copiii 
împotriva lui.

2. Familia în care există un conflict latent între soţi. Atenţia 
cea mai mare este acordată copilului, iar dificultăţile cu 
care acesta se confruntă sunt amplificate. Problemele 
copilului împiedică exteriorizarea conflictului conjugal și 
conferă aparenţa unei familii unite.

VIOLENŢA ȘI NEGLIJAREA COPILULUI DE CĂTRE PĂRINŢI 
ȘI ALTE PERSOANE DE ÎNGRIJIRE

Prof. psihopedagog (asist. univ.) Veronica Neguţu, 
Școala Specială Nr. 2/ Universitatea „Spiru Haret”, Constanţa
Prof. psihopedagog Nida Regep, Școala Specială Nr. 2, Constanţa

ABSTRACT

International Society for Prevention Child Abuse and neglect (IPSCAN) recently compared the definitions of violence found in 58 countries and found 
common points in what is considered improper, so that in 1999 O.M.S. reached the following definition: “Violence and child mistreatment are all forms 
of physical and emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or commercial exploitation or any type of exploitation that result in 
current or potential harm to child health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power”.

International Society for Prevention Child Abuse and neglect (IPSCAN) recently compared the definitions of violence found in 58 countries and found 
common points in what is considered abusive. Some definitions are focused on the behaviors or actions of adults while others consider that abuse occurs if 
there is injury or threat of injury of the children. Are considered abused those children who were subjected to injury by the actions of adults while others 
have the intention to act defined as abuse.

Parental system protects physically and emotionally the child, protecting him from physical and moral impose limits that guarantee this protection. 
The obligation of parents is to observe the child and to create a climate for the development in accordance with his age. All dosage should be in a balanced 
manner, neither too much, nor too little. Any excess or deficiency is generating failures.



STRATEGII DE CUNOAȘTERE ȘI INTERVENŢIE PSIHOPEDAGOGICĂ

221

3. Familia în care conflictul dintre soţi devine manifest. 
Comportamentul copilului poate fi expresia simbolică a 
ostilităţii existente între soţi. În caz de fuge de la domiciliu, 
el poate să-i ofere părintelui modelul experienţei de 
libertate.

4. Familia în care adulţii nu pot face dovada competenţei lor 
parentale, prin lipsa lor de educaţie, de resurse financiare, 
de cunoștinţe sau uneori prin lipsa lor de maturitate, ei 
fiind prea tineri pentru a-și exercita rolul parental.

În cazul familiilor monoparentale ca urmare a divorţului sau 
decesului unui părinte, riscul apariţiei problemelor e crescut. În 
familia lărgită prezenţa unei persoane adulte aparţinând unei 
generaţii precedente în sistemul familial poate crea un stres și 
dificultăţi suplimentare. În familiile cu frontiere rigide, adesea 
părinţii exclud orice manifestare a afecţiunii părinte-copil.

• Familia copilului cu cerinţe speciale
Membrii familiilor funcţionale impresionează prin sensibi-

litatea și înţelegerea pe care o au faţă de copilul cu handicap, 
respectându-i pe cei sănătoși și evitând să-l răsfeţe pe cel cu cerinţe 
speciale. Adesea, adaptarea membrilor familiei la această situaţie 
nu e însă simplă. Există riscul pentru acești părinţi ca toată 
afecţiunea lor să se răsfrângă asupra copilului cu cerinţe speciale, 
considerându-i pe ceilalţi puternici și fără nevoi afective. În unele 
familii, copiii sănătoși ocupă o poziţie activă, asumându-și un rol 
parental – de îngrijire și educare a fratelui bolnav sau din dorinţa 
de a primi mai multă atenţie din partea părinţilor își asumă un 
rol de pacient și accentuează, astfel, preocupările părinţilor asupra 
sănătăţii/bolii.

 Dificultăţile întâlnite în rândul familiilor cu copil „special” 
sunt împărţite în două categorii: riscul de hiperprotecţie sau riscul 
de respingere a copilului.

 Pe părinţi dificultatea de a avea un copil cu cerinţe speciale 
poate să-i apropie sau deseori să-i îndepărteze. Fiecare speră să 
fie consolat de celălalt, el însuși fiind în imposibilitatea de a 
oferi consolare partenerului. Copilul fără deficienţă poate pierde 
reperele obișnuite și să manifeste o afecţiune excesivă, pentru a i 
se acorda o atenţie sporită din partea părinţilor și a nu se simţi 
abandonat, sau încearcă să-și protejeze părinţii pe care-i simte 
fragili. Deseori în familiile cu copil „special” cuplul conjugal se 
destramă. În mod obișnuit, de la nașterea copilului mama e mai 
mult interesată să se ocupe de copil, iar tatăl se poate simţi exclus 
de diada mamă-copil.

• Implicaţiile divorţului asupra sănătăţii mintale a 
copilului

Divorţul e un fenomen actual frecvent, cu implicaţii asupra 
dezvoltării psihologice a copilului. Neînţelegerile dintre părinţi 
afectează mai mult copilul decât divorţul în sine: scenele de ceartă, 
agresivitatea verbală și fizică ce se derulează în faţa copilului 
provoacă suferinţă copilului. Adaptarea la un nou mediu îl pune la 
încercare pe copil. Dezbinarea familiei e generatoare de anxietate 
pentru copil, el se simte nesigur într-un climat de insecuritate 
în care există o miză afectivă și financiară pentru dreptul de a-l 
păstra, de a-l vizita și de a-i oferi o pensie alimentară: fiecare 
părinte cheltuiește energie pentru a fi preferat de copil și pentru 
a-l critica pe celălalt părinte, sau, din contră, unul dintre părinţi 
demisionează, dând copilului impresia că îl abandonează.

• Abandonul și adopţia
Copiii adoptaţi au tendinţa de a construi un mit în jurul 

părinţilor biologici. În aceste dorinţe imaginare ei speră că 
părinţii au fost obligaţi să-l abandoneze, în ciuda dorinţelor lor de 
a-i oferi dragoste și încredere. Părinţii naturali devin persoanele 
bune cu care copilul partajează legături misterioase, de loialitate. 
Moștenirea loialităţii părinte-copil persistă chiar și când copiii 
sunt daţi spre adopţie sau abandonaţi la vârstă mică: oricare 
ar fi comportamentul părintelui, chiar și atunci când copilul a 
fost rejectat, caracterul unic al relaţiei nu poate fi negat. Această 
relaţie rămâne solidă nu numai atunci când separarea s-a datorat 
incapacităţii parentale de a crește copilul, ci și în situaţia de 

neglijare și maltratare a copilului de către părinţi. Părinţii adoptivi 
nu trebuie să nege originile copilului sau să-i refuze dreptul de a 
ști mai multe despre părinţii naturali sau să-i blameze. Copilul 
adoptat are nevoie uneori de o viaţă întreagă, pentru a echilibra 
mitul superiorităţii părinţilor naturali cu realitatea și obligaţiile 
faţă de părinţii adoptivi.

 Rolul esenţial al părinţilor adoptivi, ca de altfel al tuturor 
părinţilor este acela nu numai de a crește copiii pentru a deveni 
adulţi normali, ci de a fi ei înșiși buni părinţi.

• Incestul
Incestul implică doi membri ai familiei, indiferent de forma 

familiei – nucleară, lărgită, recompusă și se realizează cel mai 
frecvent între membri aparţinând unor generaţii diferite. În 
situaţia de abuz sexual intrafamilial, a incestului tată-fiică, copi-
lul se găsește în imposibilitatea de a conta pe ambii părinţi, 
încrederea părinte-copil e zdruncinată, iar parentalitatea e atribuită 
unui agresor. Aceste elemente nu se regăsesc în cazul abuzului 
extrafamilial, unde încrederea copilului în părinte e intactă și-i 
conferă sprijin moral. Momentul dezvăluirii incestului declanșează 
o criză familială, care-i implică pe toţi membrii familiei. 

• Familia în care părintele suferă de o boală psihică
Încă din 1925, Janet sublinia implicaţiile negative ale bolii 

mentale parentale asupra dezvoltării copilului. Studiile efectuate 
de Rutter asupra unor copii ai căror părinţi prezentau fie o boală 
psihică, fie una somatică, cronică au concluzionat astfel:

1. Există strânsă legătură între boala părintelui și tulburarea 
psihiatrică a copilului.

2. Atât boala psihică, cât și cea somatică au consecinţe asupra 
copilului.

3. Boala parentală precedă apariţia tulburării psihiatrice la 
copil.

4. Boala parentală conduce cel mai adesea la tulburări de 
comportament al copilului.

Potrivit studiilor lui Rutter, în cazul părinţilor cu tulburare 
de personalitate antisocială, riscul incidenţei psihopatologiei 
copilului e cel mai crescut – de 45% spre deosebire de 21% 
în cazul copiilor ai căror părinţi prezintă o psihoză sau boală 
afectivă. Studiile referitoare la legătura dintre boala parentală și 
sexul copilului au arătat că sunt mai predispuși pentru o tulburare 
psihiatrică copiii de același sex cu părintele bolnav.

VIOLENŢA ȘI NEGLIJAREA COPILULUI DE CĂTRE PĂRINŢI 
ȘI ALTE PERSOANE DE ÎNGRIJIRE

Societatea Internaţională de Prevenţie a Abuzului și Neglijării 
Copilului (IPSCAN) a comparat recent definiţiile violenţei găsite 
în 58 de ţări și a găsit puncte comune în ceea ce e considerat 
abuziv, astfel că în 1999 OMS a ajuns la următoarea definiţie: 
„Violenţa sau maltratarea copilului constituie – rele tratamente 
fizice și emoţionale, abuz sexual, neglijare sau tratare neglijentă 
ori exploatarea comercială sau orice tip de exploatare – care au ca 
rezultat vătămarea sănătăţii copilului, supravieţuirea, dezvoltarea 
sau demnitatea sa în contextul unei relaţii de responsabilitate, 
încredere sau putere”.

Anumite definiţii se centrează pe comportamente sau acţiuni 
ale adulţilor, în timp ce altele consideră că abuzul survine dacă 
există rănire sau ameninţare cu vătămare a copilului. Sunt 
consideraţi abuzaţi acei copii care au fost supuși rănilor prin 
acţiunile unor adulţi în timp ce alţii iau în consideraţie intenţia 
actului definit drept abuz.
 

• Abuzul fizic al copilului e definit ca fiind acele acte 
comise de un îngrijitor care cauzează rănire fizică sau un 
potenţial de vătămare corporală.

• Abuzul sexual e definit ca fiind acel act în care adultul 
utilizează copilul pentru gratificarea sexuală.

• Abuzul emoţional include eșecul persoanei de îngrijire de 
a oferi un mediu suportiv potrivit cu nevoile de dezvoltare 
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a copilului și include acte cu efect advers și impact asupra 
sănătăţii emoţionale și dezvoltării copilului.

Aceste acte includ restricţionarea copilului, denigrarea, ridicu-
lizarea, ameninţarea și intimidarea, discriminarea, respingerea și 
alte forme ostile în care e tratat copilul.
 

Neglijarea se referă la eșecul părintelui de a oferi condiţii de 
dezvoltare pentru copil în una dintre următoarele arii: sănătate, 
educaţie, dezvoltare emoţională, adăpost, condiţii de viaţă în 
siguranţă. Neglijarea face distincţie în situaţiile de sărăcie extremă 
în care aceasta poate surveni și se referă la cazurile în care resursele 
rezonabile sunt accesibile familiei și persoanei de îngrijire. După 
OMS se estimează că 57.000 de decese ale copilului sub 15 
ani sunt atribuite omuciderilor în anul 2000, rata mortalităţii 
sugarului și copilului mic (0-4 ani) fiind dublă faţă de a copilului 
de 5-14 ani. Lezarea capului urmată de injuriile abdominale și 
sufocarea intenţionată sunt cauzele cel mai frecvent raportate ca 
fiind cauzatoare de moarte. 

Studiile populaţiei au arătat că abuzul fizic care nu ajunge până 
la deces e cea mai frecventă formă de abuz: lovirea capului, bătaia 
cu cureaua, trasul de păr, ameninţarea copilului cu cuţitul sau alt 
obiect etc.

MANIFESTĂRILE ABUZULUI ȘI NEGLIJAREA COPILULUI

• Copilul zguduit este o formă prevalentă de abuz obser-
vată la sugari. Majoritatea copiilor zguduiţi au ca vârstă 
medie 9 luni. Perpetuatorii acestui fel de abuz sunt băr-
baţii, deoarece au o tendinţă mai mare de a zgudui și pot 
aplica o forţă mai mare decât femeile asupra copilului. 
Hemoragiile intracraniene și retiniene, fractura oaselor la 
nivelul extremităţilor și în cadrul articulaţiilor pot rezulta 
din zguduirea foarte rapidă a sugarului. Este evident că 
o treime dintre copiii sever zguduiţi mor și majoritatea 
supravieţuitorilor suferă consecinţe pe termen lung cum 
ar fi: paralizia cerebrală, retardarea mintală, epilepsia, 
pierderea vederii etc.

• Copilul bătut este în general la copiii cu multiple fracturi, 
traumatisme craniene și cu severe traumatisme viscerale, 
cu evidenţa repetării traumatismelor. 

• Abuzul sexual – copiii sunt aduși la medic uneori din 
cauza acuzelor fizice sau comportamentale, dar cu semne 
psihice care dovedesc a fi abuzaţi sexual. De obicei, un 
copil abuzat acuză simptome care pot fi atribuite unei 
infecţii genitale, răniri genitale, dureri abdominale, 
constipaţie, infecţii cronice, tulburări de comportament. 
Pentru a detecta un copil abuzat sexual este necesar să fim 
atenţi la comportamentul acestuia, la verbalizare. 

Există multe manifestări ale neglijenţei care includ neres-
pectarea recomandărilor asupra îngrijirii, eșecul îngrijirii, înfo-
metarea. Alte cauze includ expunerea copiilor la droguri și o 
protecţie inadecvată faţă de pericolele din mediul înconjurător. 
Abandonul, îngrijirea inadecvată, igiena precară și privarea 
de educaţie sunt, de asemenea, considerate semne evidente ale 
neglijării.

FACTORII DE RISC PENTRU ABUZUL ȘI NEGLIJAREA 
COPILULUI

Cel mai acceptat model teoretic explicativ pentru incidenţa 
abuzului în familii este modelul ecologic, care ia în consideraţie 
caracteristicile individuale ale copilului și familiei sale abuzive, 
comunitatea și în general mediul socioeconomic și cultural în care 
acesta trăiește.

• Personalitatea și caracteristicile comportamentale ale 
părinţilor cresc riscul pentru abuz și neglijare. Părinţii care-
și abuzează fizic copilul au stimă de sine scăzută, probleme 
de control al impulsurilor, comportamente antisociale. 

Aceștia au dificultăţi în planificarea evenimentelor de viaţă 
importante cum ar fi: căsătoria, nașterea, căutarea unui 
serviciu. Parentalitatea e perturbată de aceste caracteristici 
care asociate cu incapacitatea de a face faţă stresului și 
cu dificultatea de a găsi sisteme de suport social duc la 
abuz și neglijare. Cercetările demonstrează că părinţii 
par plictisiţi sau iritaţi de comportamentele și starea de 
dispoziţie a copiilor lor și nu reușesc să fie responsivi, 
suportivi sau să-și arate afecţiunea prin intermediul 
jocului, fiind în poziţie de control și uneori de ostilitate. 
Abuzul de substanţe crește riscul intrafamilial pentru 
violenţă și abuz.

• Factorii comunitari – sărăcia, șomajul și absenţa 
resurselor comunitare, ca și faptul de a trăi în zone cu 
capital social sărac par a fi cu risc crescut pentru probleme 
psihologice și comportamentale, iar aceste comunităţi 
eșuează în a proteja copilul.

• Factorii sociali – rolul valorilor culturale și economice 
în configurarea alegerilor pe care le poate face familia 
este primordial: inegalităţi între sex și venit, de normele 
referitoare la rolurile parentale și intimitatea familiei, cât și 
legile care susţin aranjamentele pentru creșterea copilului.

CE SE POATE FACE PENTRU PREVENIREA ABUZULUI ȘI 
NEGLIJĂRII?

Majoritatea programelor actuale își concentrează forţele asupra 
victimelor sau agresorilor. Foarte puţine abordări se adresează 
în primă instanţă prevenirii abuzului și neglijării, deși această 
problemă este recunoscută și proclamată a fi importantă din 
punct de vedere politico-social.

SUPORT PENTRU FAMILIE

• Educaţie pentru parentalitate. Aceste tipuri de programe 
de educaţie a părinţilor asupra dezvoltării copilului îi 
ajută în îmbunătăţirea înţelegerii copilului și a strategiilor 
de management al comportamentului acestuia. Deși 
majoritatea se adresează familiilor cu risc în care abuzul 
a survenit deja și pentru a preveni reapariţia acestuia, din 
ce în ce mai mult apar programe care ţintesc educaţia 
tinerilor înainte de căsătorie.

• Vizitele la domiciliu și alte programe de suport familial. Acest 
tip de intervenţii par a fi printre cele mai promiţătoare 
în prevenirea abuzului copilului și prevenirea violenţei 
în adolescenţă. Ele pun la dispoziţia familiei resurse 
comunitare și culturale care prin intermediul vizitelor aduc 
informaţii și suport familiei disfuncţionale evidenţiind 
nevoile specifice și crescând oferta de servicii adecvate lor.

• Servicii intensive de menţinere a familiei aflate în criză. 
Terapiile de scurtă durată și servicii pe termen scurt (4 
luni). O meta-analiză a programelor de acest tip apreciază 
că doar acele programe cu un nivel crescut de participare 
a beneficiarilor și care se bazează pe forţele familiei de a 
angaja suportul social pentru continuitate sunt eficace.

SERVICII DE SĂNĂTATE 

• Programe de screening efectuate de profesioniști. Joacă un rol 
important în identificarea, tratarea și raportarea cazurilor 
de abuz și neglijare către autorităţile abilitate. Detectarea 
precoce scade consecinţele pentru copil și scad riscurile 
ulterioare.

• Pregătirea profesioniștilor din domeniul sanitar. Educaţia 
continuă a profesioniștilor în detecţia și raportarea 
semnelor precoce de abuz și neglijare, cât și programele 
de răspândire a cunoștinţelor respective în serviciile 
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comunitare de protecţie sunt recomandate de OMS 
pentru toate zonele, inclusiv Europa. Pentru a menţine 
continuitatea unui proces dinamic se sugerează un 
program curricular structurat specific pentru diferitele 
niveluri de educaţie a lucrătorilor sanitari în funcţie 
de nivelul la care ei intervin cu tehnici de intervievare 
și modele de examinare fizică și psihologică unanim 
acceptate și standardizate. Abordările terapeutice, progra-
mele terapeutice care răspund situaţiei de abuz și neglijare 
a copilului depind de multipli factori, incluzând vârsta 
și nivelul de dezvoltare a copilului, cât și de prezenţa 
factorilor stresanţi din mediu.

• Serviciile destinate victimelor. Pentru copiii abuzaţi fizic 
programele de tratament au în vedere îmbunătăţirea 
nivelului cognitiv și reluarea dezvoltării, ţinând cont de 
asocierea cu abuzul emoţional și problemele de atașament. 
Terapiile și tratamentul specific sunt încorporate în 
activităţile zilnice ale copiilor incluzând educaţia pentru 
creșterea rezistenţei. Pentru copiii victime ale abuzului 
sexual, există cercetări limitate care sugerează terapiile 
familiale, de grup și individuale cu tehnici specifice de 
tratament.

• Servicii pentru copii martori ai violenţei domestice. Sunt 
necesare pentru a preveni disfuncţionalitatea relaţională 
tardivă la acești copii. Au fost dezvoltate strategii specifice 
de intervenţie în echipă.

• Servicii pentru adulţii care au fost abuzaţi la vârsta copilă-
riei. Au fost necesare mai ales pentru victimele incestului 
și pentru cei cu aderenţă la substanţe.

ASPECTE LEGALE

• Raportarea obligatorie sau voluntară – un studiu recent în 
58 de ţări arată că doar în 33 de ţări raportarea situaţilor 
de abuz este obligatorie prin lege, restul fiind voluntară.

• Serviciile de protecţie a copilului – au personalul calificat în 
a utiliza resursa din domeniul sănătăţii, poliţiei, educaţiei, 
asistenţei sociale și comunităţii pentru o intervenţie 
concentrată în folosul copilului și familiei sale. Din 1998, 
în România, Direcţiile de Protecţia Drepturilor Copilului 
sunt abilitate pentru investigare și luarea deciziilor în sensul 
Convenţiei ONU cu privire la copil, care a fost adoptată 
din 1991 în România. Legea copilului și pachetele de 
legi destinate aplicării acesteia au fost adoptate în 2004 
și ele relevă preocuparea pentru eforturile comunitare în 
implementarea măsurilor pentru a reduce fenomenul în 
România.

ASPECTE COMUNITARE 

• Programele școlare de prevenţia abuzului și cele oferite de 
diferite ONG-uri s-au dovedit utile în educarea copiilor 
privind modul în care se pot proteja singuri, cât și în 
educarea profesorilor pentru depistarea semnelor precoce 
de abuz intrafamilial sau intrainstituţional.

• Campaniile de informare la nivel local și naţional au 
ca scop schimbarea atitudinii comunităţii, promovarea 
comportamentelor protectoare ale adulţilor, cât și infor-
marea cu privire la consecinţele abuzului.

ABORDĂRI SOCIETALE

• Legi, programe naţionale și tratate internaţionale. În 
majoritatea ţărilor legislaţia referitoare la agresori și 
victime nu se adresează și cauzelor profunde care privesc 
sărăcia, șomajul, nivelul educaţional scăzut sau absenţa 
îngrijirilor de calitate pentru copil. În prezent există 

congrese internaţionale care elaborează linii generale de 
urmat la nivel regional și naţional bazate pe standardele 
oferite de Convenţia ONU care stabilește dreptul copi-
lului de a fi protejat împotriva oricăror forme de abuz și 
de a-și menţine familia, cultura și dreptul la educaţie și 
afirmarea întregului potenţial ca adult și părinte.

STRESUL ÎN COPILĂRIE ȘI ADOLESCENŢĂ

Simptomatologia provocată de factorii stresanţi este diversă și 
poate lua multe forme variabile ca intensitate, de la banala durere 
de cap până la fobia școlară sau la criza de conversie.

Legătura stres-anxietate-tulburare psihică este evidentă mai 
ales la copilul care are deja o vulnerabilitate sau chiar o tulburare 
emoţională și de comportament specifică copilăriei precum: 
ticuri, balbism, enurezis, encoprezis, pavor nocturn sau AD-
HD.

Nu de puţine ori întâlnim la copil o simptomatologie care 
întrunește criteriile de diagnostic conform ICD X sau DSM 
IV pentru: Tulburare de conversie, Tulburare de adaptare, 
Tulburare disociativă, Tulburare de stres posttraumatic, Durerea 
psihogenă sau Tulburarea de somatizare și, nu în ultimul rând, 
Fobia școlară, care în ultimii ani se regăsește sub numele de Refuz 
școlar. Neville J. King definea refuzul școlar ca fiind dificultatea 
de a continua școala, asociată cu distres emoţional în special 
anxietate și depresie. Autorii preferă termenul de refuz școlar în 
locul celui de fobie școlară dat fiind caracterul descriptiv și natura 
comprehensivă a terminologiei. Autorii consideră că pentru unii 
copii școala este un factor de distres emoţional important ceea ce 
face ca mulţi copii să aibă dificultăţi în frecventarea cursurilor și 
nu este surprinzător că refuzul școlar produce, de asemenea, stres 
părinţilor.

Vom prezenta câteva date despre: noţiunea de stres la copil, 
tipuri de evenimente stresante pentru copil, semne clinice ale 
stresului la copil și câteva sugestii pentru părinţi.

ÎNCERCĂRI DE DEFINIRE A NOŢIUNII DE STRES LA COPIL

Stresul este un răspuns la un eveniment sau condiţie la care 
există o cerere mai mare decât posibilităţile noastre normale de 
rezolvare (Leonard Carolyn, 2003).

Deși termenul de stres este greu de definit, mulţi dintre noi îl 
recunoaștem când apare. Apare atunci când te simţi copleșit sau 
ameninţat de mult mai multe cerinţe decât poţi face faţă (Lilian 
G. Katz, 1986 ).

Adam Rutner în 2002 considera că stresul la copii poate fi 
definit ca „un răspuns la orice situaţie sau factor care creează o 
schimbare fizică sau emoţională negativă sau ambele, un aspect 
inevitabil al vieţii, oameni de toate vârstele experimentează 
stresul”. Un anume stres e folositor pentru că ne motivează. 
„Oricum ar fi stresul excesiv, interferează cu viaţa, activitatea, 
sănătatea.”

Pentru copii și adulţi stresul poate fi cauzat de un singur 
eveniment sau de un set de acţiuni și circumstanţe.

Experienţa anterioară, educaţia și suportul îi învaţă pe cei mai 
mulţi dintre oameni să răspundă în mod adecvat și să se schimbe 
după cum o cere situaţia. Răspunsul la stres este atât învăţat, cât 
și natural și poate fi adecvat și sănătos sau inadecvat. „Stresul 
afectează felul oamenilor de a gândi, de a acţiona și de a simţi“ 
(Carolyn Leonard, 2001).

Toţi oamenii au un răspuns natural la stres (creșterea vigilenţei, 
agresivitate, blocarea durerii) care permite supravieţuirea, în timp 
ce corpul recunoaște și răspunde la stresurile severe.

Copiii învaţă să răspundă la stres din experienţa proprie și 
observând. Cele mai multe situaţii stresante pentru copii pot 
părea insignifiante pentru adulţi, pentru că copiii au puţine 
experienţe anterioare din care să înveţe, chiar situaţiile care le cer 
o mică schimbare pot afecta sentimentele copilului de securitate 
și siguranţă (Lilian G. Katz, 1986).



EDUCAŢIE ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ

224

Unii autori consideră necesară precizarea diferenţei stres-
traumă. Prin definiţie trauma este un eveniment brusc, neașteptat, 
dramatic, puternic sau violent. Implică adesea vătămare corporală 
sau înspăimântă copilul (Lilian G. Katz, 1986). Pedopsihiatrii 
au fost preocupaţi mereu de efectele de durată ale experienţelor 
traumatice. Chiar dacă aceste experienţe sunt scurte, ele pot duce 
la fobii sau la alte efecte asupra psihicului. N-ar fi surprinzător ca 
un copil implicat într-un accident de mașină violent sau într-o 
furtună să dezvolte anxietate sau fobii de automobile, autostrăzi 
sau furtuni și ploi puternice. În același fel, un copil dacă e dus 
brusc în apropierea unui câine fioros poate fi traumatizat de 
experienţă, chiar dacă majoritatea adulţilor cred că asemenea 
momente sunt necesare pentru progresul copilului. Desigur nu 
toţi vor reacţiona așa de puternic la asemenea experienţă. Cei mai 
mulţi copii, în situaţii de urgenţă, caută cel mai apropiat adult și 
vor avea aceeași reacţie emoţională ca adultul (Lilian Katz, 1986).

MODIFICĂRI NEUROBIOLOGICE ÎN STRESUL LA COPII

Toţi autorii sunt de acord că un eveniment stresant sau o 
traumă severă pot provoca o suită de evenimente în mecanismele 
atât de fragile ale creierului aflat în plin proces de dezvoltare. 
Teicher enumeră stadiile cascade de evenimente cu potenţial de 
alterare a dezvoltării creierului unui copil:

• Prima etapă implică activarea sistemelor glucocorticoide, 
noradrenergice și vasopresin-oxitocinice ca răspuns la 
stres.

• Acești neurohormoni afectează neurogeneza, producţia 
sinaptică, pruningul sinaptic și mielinizarea specifică în 
anumite perioade ale dezvoltării.

• Consecinţele majore includ reducerea mărimii porţiunii 
de mijloc a corpului calos; diminuarea dezvoltării 
porţiunii stângi a neocortexului, a hipocampului și 
amigdalei, concomitent cu activitatea electrică anormală 
frontotemporală și reducerea activităţii vermisului 
cerebelar.

• Aceste alterări cresc vulnerabilitatea neurobiologicală 
în cazul copiilor abuzaţi și la care se pot instala 
ulterior: Tulburarea de stres posttraumatic, Tulburarea 
hiperchinetică, Tulburarea de personalitate de tip 
borderline, Tulburarea disociatică sau Abuzul de substanţe. 

FACTORII DE STRES LA COPII ȘI ADOLESCENŢI

Copiii și adolescenţii se confruntă cu o varietate de stresori 
sau factori de stres. Ca și adulţii, copiii evoluează în permanenţă 
cu mediul intern și extern și răspund acestor evenimente. 
Evenimentele pot fi percepute ca fiind: 

• irelevante sau indiferente 
• pozitive
• negative sau ameninţătoare (Baban, 2001).
Fiecare copil răspunde în modul său propriu la o situaţie 

de stres, unii pot reacţiona prin izolare sau retragere, alţii prin 
comportamente agresive sau stări de anxietate. Este esenţial ca 
adulţii să identifice totdeauna cauza sau cauzele unui comportament 
înainte de a încerca să modifice acel comportament.

Sursele de stres la copii și adolescent pot fi multiple și diferite 
în funcţie de vârstă:

• Școala este cea mai frecventă sursă de stres pentru elevi, 
relaţia cu profesorul sau părinţii, schimbarea școlii, 
standardele impuse de adulţi pentru performanţă aca-
demică.

• Relaţia cu colegii, prietenii, conflictele cu prietenii, 
dificultăţile de luare a deciziilor.

• Familia prin problemele de comunicare în familie, 
conflictele cu fraţii, violenţa în familie, divorţul.

• Situaţia financiară precară. 
• Pierderea locului de muncă al unui părinte. 
• Starea de boală fizică sau psihică. 

• Abuz fizic, emoţional sau sexual. 
• Dezastre naturale – cutremur, inundaţii. 
• Neîncrederea în propria persoană, problemele de imagine 

corporală.
• Durerea, rănile, boala sunt stresori majori pentru copii.
• Tratamentele medicale produc chiar un stres și mai mare. 
• Moartea sau pierderea unei persoane dragi.

 
Stresul în copilărie poate fi cauzat de orice situaţie care cere 

adaptare sau schimbare. Asemenea situaţii produc anxietate. 
Stresul poate fi cauzat de schimbări negative, ca boala sau moartea 
în familie (Adam Rutner, 2002).

Sursa stresului variază printre copii. Unii găsesc prima zi de 
grădiniţă stresantă, în timp ce alţii nici nu simt că s-ar fi schimbat 
ceva. Bucuria creată de o petrecere de aniversare îi poate copleși pe 
unii copii; poate sunt prea multe chipuri noi dintr-odată sau poate 
gălăgia e prea mare și cere o readaptare într-un timp prea scurt.

Alt copil poate fi stresat de schimbările apărute în rutina 
zilnică, de schimbarea domiciliului sau de nașterea unui frate. 
Aceleași evenimente pot părea noi și plăcute pentru unii, iar 
pentru alţii pot fi de nesuportat. 

Deși speram că viaţa familiei și dezvoltarea ei în timp se va face 
cu blândeţe, aproape fiecare copil se va întâlni, la un moment dat, 
cu ceea ce noi numim un eveniment traumatic, chiar înainte de a 
ajunge la maturitate (Lilian G. Katz, 1986).

Semnalmente la un copil supus factorilor de stres și care 
reacţionează anxios:

• Refuză să meargă la școală
• Gânduri constante și frică pentru siguranţa lor și a 

părinţilor lor
• Frecvent prezintă dureri de stomac sau alte dureri somatice 
• Devine supărat, trist când doarme departe de casă 
• Devine panicat sau face crize de mânie, când e separat de 

părinţi 
• Găsește că e dificil să se întâlnească cu alte persoane noi 
• Retragerea din situaţii când e implicat să cunoască noi 

persoane 
• Grija excesivă pentru lucruri înainte ca ele să se întâmple 
• Grija excesivă pentru școală, prieteni, sport 
• Are nevoie de o mulţime de încurajări, ca să încerce ceva 

nou 
• Preocupat continuu de curăţenie și de spălatul mâinilor 
• Găsește că e dificil să se relaxeze și să meargă la culcare.

Reacţiile la stres sunt mai ușor de definit decât termenul în 
sine. Putem grupa reacţiile la stres în reacţii pe termen scurt și 
reacţii pe termen lung:

Reacţiile la stres pe termen scurt – includ diverse combinaţii 
din următoarele: creșterea ritmului cardiac, dilatare pupilară, 
creșterea glicemiei, contracţie musculară, încetinirea digestiei, 
respiraţie rapidă, creșterea fluxului sangvin spre mușchi și creier și 
o ușoară paloare tegumentară. Deși unele dintre aceste modificări 
pot să pară serioase, de obicei nu sunt. Ele reprezintă răspunsuri 
fiziologice care ajută copilul să se adapteze la provocările din 
mediu. Un copil normal va răspunde în general adaptativ la 
aceste modificări fizice. Totuși, dacă un copil are o afecţiune 
preexistentă, atunci reacţiile tipice la stres pot facilita probleme 
comportamentale suplimentare.

Reacţiile la stres pe termen lung – se pot grupa în patru mari 
categorii: reacţii somatice, reacţii cognitive, reacţii emoţionale 
și reacţii comportamentale. Reacţiile diferă în funcţie de vârstă 
copilului – copiii preșcolari manifestă mai frecvent reacţii 
somatice și comportamentale în timp ce adolescenţii manifestă 
și reacţii cognitive.

Reacţiile somatice pot fi: apetit alimentar scăzut, capricios, 
uneori chiar comportament anorexic sau bulimic, indigestii 
frecvente, crampe sau spasme musculare, dureri de cap sau 
migrene, alergii, insomnii, constipaţie sau diaree, stare generală 
de rău sau de oboseală, viroze frecvente. 

Reacţii cognitive: scăderea capacităţii, dificultăţi de reanimare 
a unei informaţii, dificultăţi în luarea de decizii, gânduri negative 
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despre sine, lume sau viitor, blocaje ale gândirii, pesimism, 
gânduri suicidare.

Reacţii afective: iritabilitate, neîncredere în viitor, sentimentul 
că este fără valoare, neexprimarea emoţiilor, chiar izolare socială, 
dificultăţi de a se distra sau de a se relaxa, instabilitate emoţională, 
pierderea interesului pentru activităţi sau persoane preferate 
anterior. 

Reacţii comportamentale: la cei mai mici apare plânsul 
nemotivat, crize de afect mai frecvente, se reinstalează suptul 
degetului și legănatul, refuzul de a mai dormi singur, teama 
de întuneric și pavorul nocturn, enurezisul; la cei mai mari: 
performanţe scăzute la școală, fumat, consum de alcool sau 
droguri, tulburări de somn, izolare, comportamente agresive 
verbal sau gestuale.

STRESUL ȘI STRATEGIILE DE COPING

Reacţiile copiilor la stres sunt diferite în funcţie de abilităţile 
de care dispune în acel moment copilul – abilităţi cognitive, 
emoţionale sau comportamenale. Adaptarea la situaţii implică 
mai multe resurse individuale care te ajută să faci faţă situaţiei de 
stres. De cele mai multe ori, copiii și adolescenţii nu au dezvoltate 
cel mai multe dintre aceste resurse, fiind necesară învăţarea lor 
într-un cadru educaţional. Factorii individuali cum ar fi stima de 
sine, autoeficacitatea, asertivitatea, abilitatea în luarea deciziilor 
sunt factori protectori în situaţii de stres.

Conceptualizarea copingului la copii este diferită de cea a 
adulţilor datorită etapelor de dezvoltare cognitivă și afectivă în 
care se află copilul și lipsei de experienţă. Copiii au mai puţin 
control asupra situaţiilor de stres decât adulţii, de exemplu, nu 
pot evita un stresor (stresul școlar sau un părinte cu probleme cu 
alcoolul) așa cum poate un adult.

Cele mai frecvente mecanisme de coping sau resurse de a face 
faţă eficient situaţiilor de stres sunt căutarea suportului social (al 
prietenilor, al familiei, al specialiștilor), rezolvarea de probleme, 
căutarea de informaţii, tehnicile de relaxare sau recreare, umorul, 
religia.

Impactul factorilor de stres asupra abilităţilor cognitive ale 
copiilor și adolescenţilor (memorie, atenţie) poate fi înţeles prin 
analiza influenţei dinamice și a emoţiilor asupra cogniţiilor. 

Programele educaţionale de management al stresului au o 
componentă foarte importantă de învăţare de către copii a relaţiei 
dintre gânduri și emoţii, a modului în care starea afectivă este 
influenţată de modul în care gândim. 

Evenimentele stresante solicită din partea copiilor multe resurse 
cognitive care oferă acestora o adaptare eficientă la stres. Memoria 
unor evenimente percepute de copii ca fiind stresante este afectată 
de factori cum ar fi: strategiile de coping ale copiilor, abilităţile 
atenţionale în situaţii de stres, suportul social înainte, în timpul 
și după evenimentul stresant, abilitatea de exprimare emoţională, 
interacţiunea pozitivă dintre părinte și copil (Alexander, W.K., 
Quas, J.A., Goodman, G.S., 2002).

Strategiile de coping atenţionale implică direcţionarea atenţiei 
asupra informaţiei relaţionate cu evenimentul stresant, căutarea 
suportului social, redefinirea evenimentului stresant, solicitarea 
de informaţii și ajutor, implicarea în activităţi de distragere a 
atenţiei (Blascovich, Mendes, 2000). Abilitatea copiilor de a 
comunica despre experienţe stresante este un bun predictor al 
adaptării eficiente la situaţia de stres.

Atașamentul este considerat de studiile de specialitate un 
important predictor al modului de aplicare a strategiilor de 
coping în timpul experienţelor traumatice sau stresante.

Modelele conceptuale ale mecanismelor de coping sunt 
preluate și adaptate în literatură după modelele mecanismelor de 
coping la adulţi. Cunoașterea lor este importantă în construirea 
unor programe eficiente și coerente de prevenţie și management 
al stresului. Elementul central în programele preventive este 
dezvoltarea la copii și adolescenţi a mecanismelor de coping, de 
adaptare eficientă la situaţiile de stres.

Mecanismele de coping sunt de mai multe tipuri: coping 
orientat spre problemă (abilitatea de rezolvare de probleme) 

și coping orientat spre emoţie (control emoţional, exprimare 
totală). Strategiile de coping focalizate pe emoţie îl ajută pe copil 
sau adolescent să-și reducă starea de tensiune care este asociată 
unei situaţii de stres, în timp ce copingul focalizat pe problemă 
îl ajută pe copil să găsească alternative de soluţionare a situaţiei-
problemă.

Suicidul, consumul de alcool sau droguri, refuzul școlar, 
depresia – au fost identificate ca fiind reacţii la multiplii factori de 
stres la care sunt supuși copiii și adolescenţii. Expunerea repetată 
la o serie de stresori determină dezvoltarea la copil și adolescent 
a unor tulburări comportamentale, emoţionale și performanţe 
școlare scăzute. Cei mai importanţi factori protectori sunt 
mecanismele de coping care previn dezvoltarea acestor tulburări.

Diferenţe de gen au fost identificate în timpul factorilor 
de stres întâlniţi la fete și băieţi. La fete stresorii interpersonali 
(conflicte cu prieteni, colegii) sunt cei mai relevanţi mai ales în 
adolescenţă, în timp ce la băieţi cei mai relevanţi sunt stresorii 
care ţin de performanţele viitoare (un examen, căutarea unui loc 
de muncă). Fetele utilizează mai frecvent ca mecanism de coping 
suportul social și controlul afectiv, în timp ce băieţii utilizează mai 
frecvent mecanisme comportamentale de coping (ex.: sportul, 
agresivitatea fizică) (Furnham, 2001).

PREVENŢIA ȘI MANAGEMENTUL STRESULUI

Profesorii se confruntă cu multe dintre dificultăţile copiilor 
și adolescenţilor și au nevoie de suport în facilitarea dezvoltării 
sănătăţii emoţionale și sociale a acestora. Dezvoltarea unor pro-
grame educaţionale de promovare a sănătăţii mentale și emo-
ţionale vine în sprijinul nevoii adulţilor, profesorilor sau părinţilor 
de a învăţa cum să facă faţă problemelor cu care se confruntă 
copiii.

Programele educaţionale preventive sunt de trei tipuri: pre-
venţia primară, secundară și terţiară. Recunoașterea impor tanţei 
prevenţiei pentru sănătatea publică reprezintă cel mai semnificativ 
aspect al promovării sănătăţii fizice și mintale.

Prevenţia primară – are ca obiectiv reducerea riscului de 
dezvoltare a unor probleme emoţionale sau comportamentale 
prin adoptarea unor atitudini protectoare a sănătăţii. Prevenţia 
primară se realizează mai ales în familie și școală. Programele 
de prevenţie primară se focalizează pe dezvoltarea strategiilor 
eficiente de coping – comunicare asertivă, rezolvare de probleme, 
luare de decizii, exprimare emoţională.

Un exemplu de program de prevenţie primară este programul 
de management al stresului.

MANAGEMENTUL STRESULUI LA COPII ȘI ADOLESCENŢI

(Balban & Petrovai, 2001)
1. Informarea privind sursele de stres

• Identificarea surselor de stres (ex.: schimbarea profesorilor, 
examene)

• Anticiparea perioadelor de stres și realizarea unui plan de 
acţiune (ex.: perioada de examene)

• Informarea privind strategiile de adaptare eficace la stres 
(ex.: sport, exerciţii de relaxare)

2. Conștientizarea reacţiilor la stres

• Identificarea și exprimarea emoţiilor faţă de anticiparea 
evenimentului (ex.: anxietate, iritabilitate, disconfort, 
frustrare)

• Identificarea reacţiilor emoţionale imediate (ex.: iritabi-
litate) și de lungă durată(ex.: neajutorare, apariţie) faţă de 
eveniment

• Identificarea reacţiilor comportamentale și fiziologice 
privind evenimentul (ex.: izolare, evitare, stare fizică de 
rău)
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• Identificarea reacţiilor cognitive faţă de eveniment (ex.: ce 
cred despre eveniment, ce cred despre capacitatea mea de 
a face faţă evenimentului)

• Evitarea autoblamării sau a blamării altora pentru eveni-
ment

• Identificarea tendinţelor neadaptative ale gândirii faţă de 
eveniment și faţă de sine

• Reevaluarea evenimentului interpretat ca fiind stresant 
prin prisma gândirii pozitive

3. Dezvoltarea unor abilităţi și comportamente de 
management al stresului

• Dezvoltarea asertivităţii
• Dezvoltarea comunicării pozitive cu ceilalţi
• Învăţarea tehnicii de a spune NU
• Identificarea și rezolvarea conflictelor atunci când apar
• Învăţarea metodelor de rezolvare a problemelor și de luare 

a deciziilor
• Învăţarea unor metode de relaxare

4. Stabilirea și menţinerea unui suport social adecvat

• Solicitarea ajutorului direct și receptivitate faţă de acesta
• Dezvoltarea, susţinerea relaţiilor de prietenie

5. Dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos

• Menţinerea unei greutăţi normale
• Practicarea regulată a exerciţiilor fizice
• Practicarea unor exerciţii de relaxare
• Renunţarea la consumul de alcool și la fumat
• Practicarea unor comportamente alimentare sănătoase
• Managementul timpului

6. Dezvoltarea stimei de sine

• Stabilirea priorităţilor și limitelor personale
• Participarea la activităţi care dezvoltă stima de sine
• Stabilirea unor scopuri realiste.

Prevenţia secundară – implică reducerea factorilor de risc 
la grupurile cu risc crescut pentru dezvoltarea unor tulburări 
afective sau comportamentale (depresie, anxietate). Aceste tipuri 
preventive sunt deosebit de importante mai ales în manifestările 
subclinice ale unor tulburări de tipul depresiei sau anxietăţii la 
copii.

Ultimii ani au pus din ce în ce mai mult accentul pe 
dezvoltarea școlii ca resursă a promovării sănătăţii mentale și 
emoţionale. Programe eficiente au fost dezvoltate în diverse 
ţări în prevenţia depresiei, a tulburărilor de anxietate, în special 
anxietatea de separare (pentru clasele primare), refuzul școlar, 
suicidul, agresivitatea.

Prevenţia terţiară – are ca obiective reducerea duratei îmbol-
năvirii și creșterea calităţii vieţii persoanelor cu diverse tulburări 
cronice. În școală pot fi dezvoltate programe de integrare și 
adaptare a copiilor și adolescenţilor cu tulburări emoţionale 
și comportamentale, de exemplu organizarea de grupuri de 
suport pentru copiii care au dezvoltate reacţii depresive în urma 
divorţului părinţilor sau grupuri de suport pentru copiii cu 
stres posttraumatic după un accident de mașină. Este esenţială 
colaborarea dintre școală prin consilierul școlar și specialiștii din 
domeniul clinic – psihiatru, psiholog clinician.

Prevenţia secundară se realizează în situaţiile în care este 
identificat un grup de risc care este mai susceptibil să dezvolte 
tulburări emoţionale sau comportamentale. 

În dezvoltarea unor programe preventive secundare în școli este 
necesară cunoașterea următorilor indicatori: factori de risc pentru 
problema identificată – de exemplu, în prevenţia tulburărilor 
de anxietate este necesar să fie precizaţi factorii specifici de risc 
cum ar fi anxietatea parentală, inhibiţia comportamentală, stilul 
parental, factorii protectori (cum ar fi suportul social, abilităţile 

de coping), tipul de prevenţie (în școală, în comunitate), 
grupurile-ţintă (copii și adolescenţi, părinţi, profesori, eficienţa 
programelor de prevenţie este mult mai mare dacă sunt implicaţi 
părinţii), metodele de prevenţie utilizate (ex.: abilităţi de coping, 
dezvoltarea suportului social, exerciţii de relaxare), metode de 
evaluare a eficienţei proiectului de prevenţie și monitorizarea 
progresului copiilor și adolescenţilor (de exemplu, chestionare 
de autoevaluare, grile de observaţie, grile de monitorizare a 
comportamentului) (Adelman, et al.1999).

Dezvoltarea abilităţilor de coping este una dintre compo-
nentele programelor preventive ale tulburărilor emoţionale de 
tipul tulburărilor de anxietate sau depresie. Studiile arată că, de 
exemplu, procentajul elevilor cu diverse forme de anxietate este 
de aproximativ 20% din populaţie, anxietatea fiind considerată 
unul dintre factorii cauzali cu rol în dezvoltarea depresiei la copii 
(Browne, et. 2003). Și adulţii au dificultăţi să identifice problemele 
copiilor de timpuriu – scopul acestor programe preventive fiind 
acela de a-i învăţa pe copii metode de a-și depăși dificultăţile fără 
să dezvolte mai târziu tulburări emoţionale de intensitate clinică. 

Un alt argument în dezvoltarea acestor programe preventive 
este acela că dificultăţile emoţionale sau comportamentale ale 
copiilor au efecte negative asupra performanţelor școlare și 
relaţiilor interpersonale.

METODELE FOCALIZATE PE COPII ȘI ADOLESCENŢI:

• Modelarea abilităţilor de coping prin activităţi care să 
surprindă modul eficient prin care colegii sau adulţii 
fac faţă unei situaţii de stres (prin vizionarea unor casete 
video sau joc de rol).

• Instruirea directă în utilizarea unor strategii de coping 
cum ar fi învăţarea unor exerciţii de relaxare, exerciţii de 
respiraţie, distragerea atenţiei, afirmaţii pozitive despre 
sine.

• Joc de rol, repetiţia comportamentală și practicarea unor 
strategii de coping în situaţii de stres.

• Învăţarea modului de utilizare a întăririlor pozitive, 
întărirea unor comportamente pozitive.

• Oferirea de informaţii despre sursele de stres, factorii de 
stres, mecanismele de adaptare eficientă la stres, ceea ce 
oferă un sentiment de control asupra situaţiilor de stres. 

• Dezvoltarea deprinderilor de a căuta și a utiliza resursele 
suportului social.

• Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de probleme și luare 
de decizie în situaţii de stres.

METODE FOCALIZATE PE PĂRINŢI:

• Modelarea comportamentelor pozitive de coping adap-
tative.

• Învăţarea încurajării și întăririi comportamentelor pozitive 
ale copiilor care utilizează metode eficiente de coping.

• Reducerea propriilor comportamente dezadaptative și a 
mecanismelor neeficiente de adaptare la stres.

• Reducerea comportamentelor de hiperprotecţie a copiilor 
și a frecvenţei criticii în feed-back-ul oferit copiilor.

• Încurajarea copiilor să-și utilizeze în situaţii reale de viaţă 
mecanismele eficiente de coping.

METODE DE INTERVENŢIE LA NIVEL DE MEDIU (ȘCOALĂ, 
COMUNITATE)

• Reducerea situaţiilor cu risc crescut printr-o politică 
educaţional-comportamentală la copii și adolescenţi și 
promovarea sănătăţii mentale. 

• Reducerea factorilor de risc prin programe educaţionale 
adresate copiilor și părinţilor.
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Un alt exemplu de program preventiv prezentat în studiile 
de specialitate (Spence, 2000) care are ca obiectiv dezvoltarea 
abilităţilor protective pentru situaţiile de stres este programul 
„I CAN DO”. 

Programul este dezvoltat pentru elevii din clasele IV-V și 
cuprinde 13 sesiuni de câte 45 de minute. Primele trei sesiuni se 
focalizează pe dezvoltarea abilităţilor generale de coping cum ar fi: 
rezolvarea de probleme, dezvoltarea suportului social, exprimare 
emoţională, reacţii adaptative în situaţii necontrolabile. 

Elevii exersează aceste abilităţi în câteva dintre situaţiile: 
„sentimentul că ești «diferit»”, „sentimentul de singurătate”, 
„separarea de părinţi”, „schimbarea școlii sau a locuinţei”.

Copiii sunt învăţaţi să ofere suport emoţional colegilor care 
sunt într-o situaţie mai dificilă sau de criză (exemplu: decesul 
unui părinte). 

Evaluarea eficienţei acestui program a fost identificată în 
dezvoltarea autoeficacităţii personale în rezolvarea unor probleme 
de criză. 

Rezultatele unor studii asupra eficienţei programelor preventive 
au arătat însă că prevenţia este eficientă pe termen lung numai 
dacă ea este un proces de durată (de exemplu: un curriculum care 
să se dezvolte pe toţi anii de studii – I-XII) și este obligatorie 
integrarea părinţilor și profesorilor în programul de prevenţie.

Promovarea sănătăţii mentale și emoţionale (Browne, et 
al. 2003) este unul dintre obiectivele importante ale școlii și 
părinţilor prin dezvoltarea unor factori protectori (strategii de 
coping) care să prevină dezvoltarea unor probleme emoţionale și 
comportamentale. 

Numeroase statistici indică creșterea frecvenţei acestor 
probleme de la vârste foarte mici, ceea ce impune cu stringenţă 
dezvoltarea unor reţele de suport pentru copii care să-i ajute să se 
adapteze mai bine situaţiilor de stres de zi cu zi.

În încheierea discursului nostru oferim câteva sfaturi practice 
pentru părinţi indiferent de gradul lor de pregătire. 

Arnold Rutner (2002) consideră că pot fi eficace în apărarea 
copilului în faţa numeroșilor factori stresanţi.

CUM POT INTERVENI PĂRINŢII?

• Punând la dispoziţia copilului un cămin sigur, securizant, 
familiar, consistent și pe care se pot baza.

• Să fie selectivi în alegerea programelor TV pe care le văd 
copiii, pentru că acestea pot provoca frică sau anxietate.

• Să petreacă destul timp cu copiii și să fie relaxaţi.
• Să-i încurajeze pe copii să pună întrebări.
• Să încurajeze exprimarea grijilor, fricilor.
• Să-și asculte copilul fără să fie criticat.
• Să-i crească copilului stima de sine, sentimentul de 

autoîmplinire.
• Să folosească încurajarea pozitivă și recompensa în loc de 

pedeapsă.
• Să-i permită copilului să aleagă și să aibă ceva control 

în viaţa lui. Asta e important pentru că studiile arată că, 
cu cât oamenii simt că au controlul unei situaţii, cu atât 
răspunsul la stres va fi mai bun.

• Să încurajeze activităţile fizice.
• Să-i ajute pe copii să conștientizeze situaţiile stresante. 

Acestea pot include: experienţele noi, teama sau rezultate 
neprevăzute, senzaţii neplăcute, nevoi sau dorinţe neîm-
plinite, pierderea cuiva drag.

• Să recunoască simptomele stresului.
• Să informeze copilul despre schimbările necesare și anti-

cipate (schimbarea domiciliului etc.)
• Să caute ajutor profesionist sau sfătuire când semnele de 

stres nu dispar.
• Probabil cea mai bună intervenţie pe care un părinte o 

poate folosi când un copil e stresat este să vorbească despre 
situaţie.

• Copiilor mai mici li se pot citi povești potrivite vârstei 
despre tipurile de stres implicat. De asemenea, părinţii își 
pot ajuta copiii mici jucându-se cu ei pe teme de stres: 

copiii mai mici comunică frecvent mai bine prin joc decât 
direct pe cale orală. Jocul poate include orice combinaţie 
de joc de rol și desen.

• Copiii mai mari sunt capabili să vorbească direct despre 
stres. Părinţii pot să ofere explicaţii despre legătura dintre 
stresori și reacţiile fizice și emoţionale.

• Părinţii pot, de asemenea, să fie empatici fără să încerce să 
fie prea responsabili de rezolvarea stresului, ţinând cont de 
nivelul de dezvoltare a copilului.

• Să-și înveţe copiii despre ciclul vieţii: sunt uriașe oportu-
nităţile în care se poate vorbi despre moarte ca parte a vieţii, 
dar cei mai mulţi părinţi ignoră aceste surse, încercând să 
protejeze copiii de neplăceri. De la florile muribunde pe 
arbustul de trandafir în grădină, pot învăţa lecţia despre 
viaţă și moarte. La fel, schimbarea anotimpurilor sau 
moartea animalelor de companie. Vizitarea rudelor sau 
prietenilor în vârstă.

• Adăugăm și sfatul nostru pentru toţi părinţii îngrijoraţi și 
care trăiesc într-o ţară aflată încă în tranziţie: menţineţi în 
sufletul copilului dumneavoastră dragostea pentru școală 
pentru că toţi copiii o au – deși, încă din primele zile de 
școală, unii profesori reușesc să o dărâme – nu toţi copiii 
pot fi „olimpici”, dar toţi copiii pot învăţa că „reușita în 
viaţă” nu depinde numai de notele mari. Eliminaţi stresul 
școlar din viaţa copilului dumneavoastră.
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Tulburarea hiperactivă cu deficit atenţional (ADHD), numită 
și sindrom hiperchinetic cu minimă disfuncţie cerebrală, este o 
afecţiune frecvent întâlnită la copil, constituind una dintre cele 
mai comune tulburări specifice acestei perioade. ADHD se poate 
defini ca fiind un sindrom care se caracterizează printr-un debut 
precoce (înaintea vârstei de 7 ani) și este alcătuit dintr-o combinaţie 
de deficit de atenţie, hiperactivitate și impulsivitate care persistă 
în timp, uneori chiar până la maturitate, la indivizi cu dezvoltare 
mentală normală. Prezenţa acestor simptome duce la dificultăţi de 
adaptare în mediul familial, școlar și social (Măgureanu, 2004). Are 
o înaltă prevalenţă, puternic impact personal și social, fiind deseori 
asociată cu alte tulburări de dezvoltare sau psihiatrice. 

Fiind o problemă de ordin psihic, deși nu poate fi vindecată 
complet, există metode de a o controla. Cercetătorii sunt de părere 
că un copil neurologic neatent, hiperactiv, este un individ care are 
un handicap ascuns și asupra căruia trebuie neapărat să se intervină 
(Sauvé, 2006).

Indiferent de gravitatea situaţiei, strategiile terapeutice dezvoltate 
în acest sens îi vor ajuta pe cei mici să ajungă, treptat, la o viaţă 
normală. 

Prin programul de intervenţie psihopedagogică propus de noi, 
am dorit să punem la dispoziţia părinţilor și cadrelor didactice 
câteva informaţii despre ADHD și câteva tehnici simple și ușor de 
aplicat în mediul familial și școlar.

METODOLOGIA CERCETĂRII

Scopul cercetării
Studierea eficienţei unui demers psihopedagogic privind ameliorarea 

simptomatologiei tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie la 
școlarul mic. 

Programul a fost structurat pe trei axe de intervenţie:
• intervenţie axată pe copil;
• intervenţie axată pe familie;
• intervenţie axată pe cadrele didactice. 
Motivaţia elaborării acestei structuri de program a fost aceea 

de a permite controlarea și manipularea principalelor planuri de 
manifestare a simptomelor tulburării hiperchinetice cu deficit de 
atenţie:

• planul familial;
• planul școlar;
• planul social.

Obiectivele cercetării
1. Studierea eficienţei programului de intervenţie psihopeda-

gogică privind ameliorarea simptomelor majore ale tulburării 
hiperactive cu deficit de atenţie la școlarii mici:

– impulsivitate;

– hiperactivitate;
– deficit de atenţie.
2. Studierea eficienţei programului privind ameliorarea nivelului 

scăzut de socializare asociat tulburării hiperchinetice cu deficit de 
atenţie și creșterea randamentului școlar.

Ipotezele cercetării
Implicarea școlarilor mici diagnosticaţi cu ADHD într-un 

program de intervenţie psihopedagogică duce la:
 1. Diminuarea simptomelor majore ale tulburării hiperchinetice 

cu deficit de atenţie;
 2. Ameliorarea dificultăţilor de socializare asociate tulburării 

hiperchinetice cu deficit de atenţie și creșterea randamentului școlar.

Metode și instrumente 
1. Interviul 
2. Observaţia structurată (cantitativă)
3. Experimentul
4. Matrice Progresive Standard Raven
5. Scalele de evaluare Vanderbilt – Fișa de răspuns pentru părinte
6. Scalele de evaluare Vanderbilt (de urmărire) – Fișa de răspuns 

pentru părinte
7. Scalele de evaluare Vanderbilt – Fișa de răspuns pentru cadrul 

didactic
8. Scalele de evaluare Vanderbilt (de urmărire) – Fișa de răspuns 

pentru cadrul didactic (Wolraich, et all, 2003), adaptate de 
noi cu acordul autorului, pe populaţie românească, pentru 
judeţul Sibiu 

9. Studiul de caz
10. Metode statistico-matematice

Universul populaţiei
Populaţia asupra căreia s-a concentrat această cercetare și din 

care au fost extrase cazurile care au stat la baza elaborării ei este 
reprezentată de totalitatea elevilor de vârstă școlară mică cuprinși în 
cadrul claselor I-IV, aflaţi în evidenţa Spitalului de psihiatrie „Gh. 
Preda” din Sibiu, în perioada februarie-martie 2008, care prezintă 
tulburări hiperchinetice cu deficit de atenţie.

Selecţia subiecţilor
Pentru desfășurarea cercetării am selectat 33 de cazuri de școlari 

mici cu ADHD din cadrul Clinicii de Psihiatrie „Gh. Preda” din 
Sibiu, secţia psihiatrie pediatrică, după următoarele criterii:

1. Profilul psihosocial al copilului
– prezenţa simptomatologiei tulburării hiperchinetice cu deficit 

de atenţie la nivel comportamental;
– dezvoltarea funcţiei de cunoaștere la nivel bun – I.Q. mai mare 

sau egal cu 90 – vârsta mintală corespunzătoare vârstei cronologice;

INTERVENŢII PSIHOPEDAGOGICE LA ELEVII CU ADHD 
DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

Drd. Valeria-Ecaterina Purcia, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Colegiul Naţional „Gh. Lazăr”, Sibiu, 
România

 ABSTRACT

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a cerebral dysfunction frequently present in the case of children, being one of the most common 
disorders for this age. ADHD can be defined as a syndrome with an early debut (before the age of 7) and it consists of a combination of inattention, 
hyperactivity and impulsivity which persist in time, sometimes until maturity. By means of the interventional psycho-pedagogical program we are now 
suggesting, we wish to offer parents and teachers information about ADHD and also provide a few simple and easy to use techniques which can be applied 
both in school and within a family.

Keywords: ADHD, interventional psycho-pedagogical program, young pupils, family, school.



STRATEGII DE CUNOAȘTERE ȘI INTERVENŢIE PSIHOPEDAGOGICĂ

229

– nivelul scăzut de integrare în grupul școlar și social;
– randament școlar neperformant.
2. Familia
– interesul ridicat pentru dezvoltarea bio-psihosocială a copilului;
– calitatea colaborării cu școala;
– interes pentru implicarea într-un program psihopedagogic de 

intervenţie.
3. Învăţătorul
– interes manifestat pentru aplicarea unor tehnici educaţionale 

individualizate elevilor diagnosticaţi cu ADHD din clasă.

Criteriul 1 – profilul psihosocio-comportamental al copilului
În urma convorbirilor purtate cu echipa de specialiști din cadrul 

secţiei de psihiatrie pediatrică privind existenţa în observaţie și 
tratament a unor elevi care prezintă ADHD, s-au identificat 33 de 
astfel de copii: 21 de elevi – clasa I, 6 elevi – clasa a II-a, 5 elevi – 
clasa a III-a, 1 elev clasa a IV-a. 

Selecţia subiecţilor s-a făcut în urma unui interviu cu părinţii 
și învăţătorii copiilor, cât și prin rezultatele obţinute în urma 
completării Scalei Vanderbilt pentru învăţători și părinţi de către 
părinţii și învăţătorii celor 33 de copii cu ADHD. Scorurile 
obţinute de fiecare dintre elevi au fost trecute în fișa individuală, 
pornind de la necesitatea metodologică de a utiliza aceste rezultate 
în construirea profilului pretest al fiecăruia dintre copiii care vor 
rămâne în final ca subiecţi ai experimentului.

 Menţionăm faptul că, până în această etapă a eșantionării, toţi 
școlarii s-au încadrat în rigorile criteriului 1 de selecţie.

Criteriul 2 – Familia
Părinţii elevilor au fost contactaţi și, în cadrul unor întâlniri, 

au fost edificaţi în privinţa scopului, obiectivelor și strategiilor de 
desfășurare a programului, împreună cu responsabilităţile educa-
ţionale pe care ar trebui să și le asume aceștia în cadrul programului. 
De asemenea, aceste întâlniri au permis evaluarea interesului și 
resurselor familiei pentru educaţia copilului, în general, și pentru 
propunerea de implicare într-un program educaţional, în mod 
special.

S-a constatat în cazul a șase dintre copii o slabă receptivitate a 
familiei în privinţa colaborării la programul psihopedagogic propus, 
drept care elevii respectivi au fost excluși din program. 

În urma interviurilor, 27 dintre familii au fost de acord să se 
implice în program. 

Componenţa lotului cercetat: 18 elevi – clasa I, 6 elevi – clasa a 
II-a, 2 elevi – clasa a III-a, 1 elev clasa a IV-a. 

Criteriul 3 – Învăţătorul
În cadrul unor convorbiri cu învăţătorii copiilor cu ADHD 

rămași ca beneficiari ai programului, aceștia au fost informaţi 
despre scopul, obiectivele și strategiile de desfășurare a programului, 
împreună cu responsabilităţile educaţionale pe care ar trebui 
să și le asume. Toţi învăţătorii solicitaţi au răspuns afirmativ, 
exprimându-și poziţia de susţinători activi ai programului.

Probleme comune ale cazurilor selectate
Copiii selectaţi în vederea implicării într-un program de 

intervenţie psihopedagogică au fost diagnosticaţi ca având ADHD 
de echipa interdisciplinară a Spitalului de Psihiatrie „Gh. Preda” 
din Sibiu, secţia psihiatrie pediatrică. Din colectarea datelor 
psihologice, familiale, școlare și sociale ale copiilor, am putut 
constata că tulburarea ADHD îi afectează în toate aceste planuri. 
Astfel, aceștia se prezintă ca niște copii cu o imagine de sine scăzută, 
trăiesc puternice sentimente de inferioritate datorate dificultăţilor 
pe care le întâmpină la școală și în societate. Aceste dificultăţi sunt 
legate de o slabă experienţă senzorial-motrice, o parţială lipsă de 
control al comportamentului, de o construcţie deficitară a unor 
deprinderi necesare activităţilor de zi cu zi, cât și de carenţe în 
dezvoltarea abilităţilor și deprinderilor școlare și sociale corecte.

Etapa construcţiei cazurilor
Profilul psihologic – evaluarea simptomelor
Testarea funcţiei cognitive
S-a efectuat pe baza aplicării următoarelor probe:
– Matrice Progresive Standard Raven – dezvoltarea funcţiei de 

cunoaștere – I.Q. mai mare sau egal cu 90 la toţi subiecţii examinaţi.
– Scala de evaluare a simptomatologiei ADHD Vanderbilt pentru 

părinţi și învăţători. 

Etapa pretest a experimentului 
În perioada martie-aprilie 2008 s-a încheiat aplicarea scalelor de 

evaluare a simptomatologiei ADHD pentru fiecare dintre cei 27 de 
elevi selectaţi pentru includerea în program, rezultatele fiind trecute 
în fișele lor psihologice (înainte de a fi beneficiari ai programului de 
intervenţie psihopedagogică). 

1. Evaluarea simptomatologiei ADHD de către familie 
 (Scala de evaluare a simptomatologiei ADHD – Vanderbilt 

pentru părinţi)
 2. Evaluarea simptomatologiei ADHD de către învăţător 
 (Scala de evaluare a simptomatologiei ADHD – Vanderbilt 

pentru cadrul didactic). 

Etapa manipulării experimentale
Parcurgerea completă a etapelor programului de intervenţie 

psihopedagogică a avut loc în perioada aprilie-iunie 2008.

Etapele parcurse în vederea aplicării planului de intervenţie 
psihopedagogică

Pasul 1: Părinţii observă comportamentul copilului acasă.
Pasul 2: Învăţătorul observă comportamentul copilului la școală.
Pasul 3: Părinţii și învăţătorul se întâlnesc și discută despre ce au 

observat în legătură cu copilul și evidenţiază lucrurile îngrijorătoare 
cu privire la acesta.

Pasul 4: Părinţii se întâlnesc cu psihologul și îi împărtășesc 
observaţiile făcute de ei, cât și de învăţător; furnizează, de asemenea, 
posibilităţile de contact cu învăţătorul copilului: număr de telefon, 
programul acestuia la școală etc.

Pasul 5: Psihologul iniţiază un interviu structurat pentru factorii 
implicaţi în program: părinţi, copil, învăţător din care obţine date 
referitoare la istoricul educaţional și medical al copilului. 

Pasul 6: Părinţii primesc o serie de broșuri sau informaţii despre 
ADHD și, de asemenea, aceștia și învăţătorul completează scale de 
evaluare a comportamentului copilului. 

Pasul 7: Scalele completate de învăţător și de părinţi sunt 
examinate de medicul psihiatru.

Pasul 8: În urma rezultatelor obţinute la scalele de evaluare 
completate de părinţi și învăţător, medicul psihiatru determină 
ariile psihopedagogice de intervenţie.

Pasul 9: Psihologul elaborează un plan de intervenţie psiho-
pedagogică centrat pe ariile de intervenţie stabilite împreună cu 
părinţii și medicul psihiatru.

Pasul 10: Psihologul derulează și medicul psihiatru monitorizează 
aplicarea planului de intervenţie și evoluţia copilului. Părinţii 
și învăţătorul completează scale de evaluare comportamentală 
a copilului la începerea și la sfârșitul programului de intervenţie 
psihopedagogică. (după Feldman, 2007)

PROGRAMUL DE INTERVENŢIE PSIHOPEDAGOGICĂ

Programul a avut în vedere construirea unui mediu ambiental 
și educaţional care să favorizeze dezvoltarea armonioasă a copiilor 
afectaţi de ADHD, prin constituirea unui parteneriat între urmă-
torii agenţi de intervenţie: 

Centrul Judeţean de Resurse Educaţionale și Asistenţă 
Psihopedagogică Sibiu, Director – prof. psiholog Daniela 
Moldovan 

Psihologi/psihologi școlari: Valeria Purcia, Elena Morariu, 
Simona Crăciun, Simona Câmpean, Maria Opriș, Lidia Draghiţă, 
Silvana Șerb, Cătălina Nechita.

Spitalul de Psihiatrie „Gh. Preda” din Sibiu, secţia psihiatrie 
pediatrică:

Dr. Cornelia Acaru, medic primar – neuropsihiatrie infantilă; dr. 
Sanda Elena Barb, medic primar – psihiatrie; dr. Angela Muntean, 
medic primar – psihiatrie; Răzvan Pleteriu, psiholog clinician 
principal, Laura Orlandea, psiholog clinician principal.

• învăţătorii și părinţii acestor copii.
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• parteneriatul interdisciplinar s-a construit pe diferite arii de 
intervenţie vizând:

• acoperirea cât mai cuprinzătoare a planurilor (familial, 
școlar, social) de manifestare a simptomatologiei ADHD la 
școlarul mic și a tulburărilor asociate; 

• identificarea principiilor fundamentale educative în 
creșterea copilului cu ADHD;

• identificarea principalelor arii de intervenţie psihopeda-
gogică în vederea ameliorării simptomatologiei ADHD și 
a tulburărilor asociate;

• implicarea activă a agenţilor de intervenţie în controlarea și 
ameliorarea tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie 
la școlarii mici, beneficiari ai programului de intervenţie 
psihopedagogică.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE 
PSIHOPEDAGOGICĂ 

Obiectiv general
Favorizarea dezvoltării globale a copiilor hiperactivi cu deficit de 

atenţie incluși în program prin crearea unui mediu socio-educativ 
adaptat cerinţelor specifice acestora.

Obiective specifice
1. Asigurarea sprijinului informaţional și formativ necesar 

părinţilor care au copii afectaţi de tulburarea hiperchinetică cu 
deficit de atenţie;

2. Facilitarea optimizării profesionale a învăţătorilor care lucrează 
cu copii afectaţi de ADHD;

3. Facilitarea dezvoltării funcţiei de comunicare și socio-afectivă 
a copiilor afectaţi de tulburarea ADHD;

4. Integrarea activităţilor desfășurate de membrii echipei de 
intervenţie într-un parteneriat coerent de educaţie și formare a 
copiilor beneficiari ai programului.

Beneficiarii intervenţiei psihopedagogice
• copiii afectaţi de ADHD 
• părinţii copiilor afectaţi de ADHD
• învăţătorii copiilor afectaţi de ADHD

Echipa de intervenţie
Profesioniști
• psihologii școlari
• echipa interdisciplinara a Spitalului de Psihiatrie „Gh. 

Preda” din Sibiu
Voluntari
• părinţii copiilor afectaţi de ADHD
• învăţătorii copiilor afectaţi de ADHD.
Desfășurarea programului de informare/formare părinţi
Programul pentru părinţi a însumat în total 10 ședinţe formative 

(săptămânale). Ca reprezentanţi familiali și beneficiari ai cursului de 
formare în fiecare dintre cazuri au fost părinţii copiilor cu ADHD.

Obiective
• Familiarizarea părinţilor cu particularităţile hiperactivităţii 

cu deficit de atenţie la copilul din perioada școlarităţii mici; 
problematica tulburării ADHD; informaţii legate de natură 
psihologică și criteriile de diagnostic, la particularităţile 
și dificultăţile pe care copiii le întâmpină în procesul de 
învăţare și de dezvoltare (pe planul comportamental și al 
integrării sociale și școlare).

• Observarea și evaluarea comportamentului copilului; 
conștientizarea de către părinţi a greșelilor educative în 
corectarea comportamentului copilului cu ADHD.

• Îmbunătăţirea atmosferei familiale; ascultarea activă; comu-
nicarea emoţională; comunicarea părinte-copil.

• Modalităţi de întărire a relaţiilor părinte-copil; focalizarea pe 
aspectele pozitive ale copilului; acceptarea necondiţionată; 
timpul destinat copilului.

• Însușirea de către părinţi a noţiunilor de management 
comportamental; metode și tehnici comportamentale de 

disciplinare pozitivă;
• Recompensarea atitudinilor pozitive; întocmirea unui plan 

comportamental viabil; tipuri de recompense; rezolvarea 
situaţiilor-problemă

• Cooperarea cu învăţătorul copilului; cardurile de monito-
rizare a comportamentului; planul zilnic;

• Creșterea stimei de sine a copilului; dezvoltarea încrederii 
în forţele proprii; evidenţierea lucrurilor pozitive; con ști-
entizarea diferenţei dintre comportamentul și persoana 
copilului.

• Influenţa jocului în terapia copiilor cu ADHD; dezvoltarea 
abilităţilor de socializare; tipurile potrivite de jocuri și 
jucării.

DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI DE INFORMARE/FORMARE 
ÎNVĂŢĂTORI

Acest program a însumat șapte ședinţe formative (săptămânale).
Obiective
• Familiarizarea învăţătorilor cu particularităţile hiperacti-

vităţii cu deficit de atenţie la copilul din perioada școlarităţii 
mici. Informarea acestora despre problematica tulburării 
ADHD prin oferirea de informaţii legate de natura 
psihologică și criteriile de diagnostic, la particularităţile 
și dificultăţile pe care copiii le întâmpină în procesul de 
învăţare și de dezvoltare (pe planul comportamental și al 
integrării sociale și școlare).

• Instruirea școlară; acomodarea școlară, intervenţii compor-
tamentale. 

• Structură și rutină bine stabilite; folosirea sistemului gradual 
de structurare a clasei; cei trei „R”: rutină, regularitate 
și repetiţie; monitorizare atentă a comportamentului; 
controlul clasei.

• Însușirea de către învăţători a unor principii și reguli 
ergonomice care să ofere copilului cu ADHD un mediu 
ambiant securizant. 

• Lecţii cât mai atractive, implicarea copilului într-un grup 
de lucru; interacţiunea dintre copil și învăţător; combinarea 
indicaţiilor verbale cu demonstraţiile practice.

• Identificarea problemelor comportamentale; sistemul de 
management comportamental al clasei; recompensele 
pentru o sarcină bine făcută.

• Parteneriatul dintre copii; reguli clar definite; învăţarea prin 
cooperare; timpul de joacă și socializare.

CONSILIEREA COPIILOR CU ADHD

Obiective:
• A-l face capabil pe copil să depășească problemele emo ţio-

nale dificile;
• A-l face capabil pe copil să dobândească un anumit nivel de 

congruenţă cu privire la gânduri, emoţii și comportamente;
• A-l face pe copil să se simtă bine cu el însuși;
• A-l face capabil pe copil să-și accepte limitele;
• A-l face pe copil să-și schimbe comportamentele care au 

consecinţe negative; 
• A-l face capabil pe copil să funcţioneze confortabil și 

adaptativ în mediul extern (acasă și la școală);
• A crea condiţii pentru copil astfel încât acesta să urmeze 

stadiile de dezvoltare.

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR

Distribuţia pe grupe de vârstă (clasa școlară) în lotul studiat 
a fost următoarea: 

18 elevi – clasa I, 6 elevi – clasa a II-a, 2 elevi – clasa a III-a, 1 
elev – clasa a IV-a (Fig. 1). 
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În această lucrare s-a luat în discuţie grupa de vârstă cuprinsă 
între 6 și 7 ani (clasa I), care s-a dovedit a fi cea mai numeroasă, 
semn că manifestările afecţiunii sunt identificate corect de părinţi și 
învăţători cu predilecţie la intrarea copilului în școală.

Urmează grupele de vârstă 7-8 ani (clasa a II-a), 8-9 ani (clasa 
a III-a).

În schimb, grupa de vârstă 10-11 ani (clasa a IV-a) este foarte 
redusă numeric la lotul studiat.

Acest fapt este în concordanţă cu DSM-IV, care cere ca 
simptomele centrale ale ADHD să fie prezente înainte de vârsta 
de 7 ani. 

22,22%

7,40% 3,70%

66,66%
Clasa I
Clasa II
Clasa III
Clasa IV

Fig. nr. 1 Distribuţia pe grupe de vârstă (clasă școlară) în lotul 
studiat

Sex ratio – la lotul studiat a fost de 5,75:1. Repartiţia în funcţie 
de sex arată predominanţa băieţilor în raport cu fetele. Aceste valori 
sunt similare cu cele din populaţia generală (Fig. 2).

La copil, ADHD se regăsește mai frecvent la sexul masculin, sex 
ratio fiind de 3,6:1. Diferenţa dintre sexe are o mare importanţă. 
Fetele diagnosticate cu ADHD sunt afectate mai mult din punct de 
vedere cognitiv sau din punctul de vedere al atenţiei, comparativ cu 
băieţii, la care domină componenta hiperactivă/impulsivă (Ivanesei, 
2008). 

85,18

14,81
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Fig. nr. 2 Repartiţia lotului în funcţie de sex

În funcţie de gradul de dezorganizare a familiei (Fig. 3), în 
grupul studiat, patru subiecţi din 27 provin din familii dezorganizate, 
dar nu se poate stabili o legătură de cauzalitate între ambientul 
familial și diagnosticul de ADHD. 

7,40% 3,70%

85,18%

3,70% Asistent
maternal

Părinţi divorţaţi

Familie
monoparentală

Familie
biparentală

Fig. nr. 3 Gradul de dezorganizare familială în lotul studiat

La lotul analizat în funcţie de subtipurile de ADHD, 

subtipul combinat predomină, celelalte subtipuri fiind foarte slab 
reprezentate; o posibilă explicaţie ar fi că depistarea copiilor cu un 
grad mare de deficit de atenţie, hiperactivitate și impulsivitate a 
fost mai ușoară, deoarece aceste comportamente sunt mai repede 
percepute de părinţi și învăţători (Fig. 4).

11,11%

18,51%

70,37%

Subtipul
combinat

Subtipul
inatent

Subtipul
hip./imp.

 
Fig. nr. 4 Repartiţia cazurilor de ADHD în funcţie de subtipuri

Trialurile DSM și alte studii clinice ulterioare arată că tipul 
combinat predomină, faţă de tipul predominant cu tulburări de 
atenţie. Totuși, din cauză că subtipul cu tulburări de atenţie are cea 
mai mare probabilitate de a fi subdiagnosticat, prevalenţa acestuia 
nu poate fi dedusă din loturi clinice (Iancu, 2007).

Prelucrarea statistică – (SPSS, t test) a datelor privind efectele 
variabilei independente asupra variabilelor dependente s-a făcut cu 
ajutorul testului t pentru diferenţa dintre mediile a două eșantioane 
dependente (perechi), prin compararea diferenţelor semnificative 
dintre mediile eșantioanelor perechi rezultate în urma datelor 
obţinute din pretest și posttest la următoarele probe:

– fișa de evaluare Vanderbilt a simptomelor ADHD – completată 
de părinţi

– fișa de evaluare Vanderbilt (de urmărire) a simptomelor 
ADHD – completată de părinţi

– fișa de evaluare Vanderbilt a simptomelor ADHD – completată 
de învăţători

– fișa de evaluare Vanderbilt (de urmărire) a simptomelor 
ADHD – completată de învăţători.

Testul t al diferenţei mediilor a două eșantioane dependente 
permite evaluarea semnificaţiei variaţiei unei anumite caracteristici, 
la aceiași subiecţi, în două situaţii diferite (de exemplu, „înainte” și 
„după” acţiunea unei anumite condiţii) ori în două contexte diferite, 
indiferent de momentul manifestării acestora. Avantajul major 
al acestui model statistic este acela că surprinde variaţia numită 
„intrasubiect”, prin faptul că baza de calcul este diferenţa dintre 
două valori măsurate pentru fiecare subiect în parte (Popa, 2008).

Raportarea rezultatelor cercetării
Având în vedere că la toate rezultatele obţinute valoarea p<0,05, 

se respinge ipoteza de nul.
Se acceptă ipoteza cercetării conform căreia implicarea școlarilor 

mici diagnosticaţi cu ADHD într-un program de intervenţie 
psihopedagogică duce la:

1. Diminuarea simptomelor majore ale tulburării hiperchinetice 
cu deficit de atenţie:

• neatenţie
• impulsivitate
• hiperactivitate.
2. Ameliorarea dificultăţilor de socializare asociate tulburării 

hiperchinetice cu deficit de atenţie și creșterea randamentului 
școlar, pe un eșantion de 27 de subiecţi, pentru: 

 
Evaluare părinte
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t.o5(26)= 9,36, p<0,05, ADHD subtipul predominant neatent 
t.o5(26)= 11,19, p<0,05, ADHD subtipul predominant hiper-

activ/impulsiv 
t.o5(26)= 12,23, p<0,05, ADHD subtipul combinat neatenţie/

hiperactivitate 
t.o5(26)=6,o67, p<0,05, Randament/socializare

Evaluare cadru didactic
t.o5(26)= 10,01, p<0,05, ADHD subtipul predominant neatent 
t.o5(26)= 8,34, p<0,05, ADHD subtipul predominant hiper-

activ/impulsiv 
t.o5(26)=11,13, p<0,05, ADHD subtipul combinat neatenţie/

hiperactivitate 
t.o5(26)= 7,13, p<0,05, Randament/socializare

DATELE PSIHOMETRICE ALE SCALELOR DE EVALUARE 
VANDERBILT 

(VARIANTA ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

Studiile de reliabilitate (prin calculul coeficientului Alfa 
Cronbach) indică o valoare foarte ridicată (α > 0,70) pentru 
majoritatea secţiunilor scalei referitoare la ADHD. Excepţie 
face secţiunea „anxietate/depresie” din cadrul scalei de evaluare 
Vanderbilt pentru părinţi, unde α = 0,52. (Unii autori consideră 
drept acceptabilă o valoare de 0,5 a indicelui Cronbach alfa în 
cazul scalelor cu un număr mic de itemi:10-15.) Această valoare 
este oarecum îndreptăţită să apară, deoarece secţiunea cuprinde 
un număr mic de itemi (7). Nu am insistat pe modificarea sau 
înlocuirea itemilor la această secţiune, întrucât am vizat, în această 
lucrare, în special simptomatologia ADHD și mai puţin tulburările 
co-morbide.

Datele obţinute susţin calităţile psihometrice ridicate ale 
instrumentului pus în discuţie. O scală „consistentă intern” ne oferă 
garanţia că itemii instrumentului nostru „merg împreună”, măsoară 
același „construct” psihologic; însă acest lucru nu ne permite încă 
să afirmăm că măsoară exact ceea ce și-a propus să măsoare (Popa, 
2008). Această problemă am verificat-o prin studii de validare. 

Testarea validităţii prin compararea rezultatelor obţinute folo-
sind scalele de evaluare Vanderbilt pentru ADHD cu rezultatele 
obţinute folosind Interviul de diagnostic structurat CIM 10 arată 
că instrumentele măsoară atribute și aspecte comportamentale 
similare, dar nu identice.

LIMITELE CERCETĂRII

• Scalele Vanderbilt de evaluare/ urmărire a simptomatologiei 
ADHD au o adaptare transculturală restrictivă, numai pentru 
judeţul Sibiu;

• Rezultatele obţinute în această cercetare nu se pot generaliza 
la nivelul întregii colectivităţi vizate. Factorii care ar putea să 
influenţeze negativ generalizarea rezultatelor sunt următorii: 
natura și reprezentativitatea eșantionului; modul de culegere 
a datelor; perioada de desfășurare a cercetării; variatele surse 
de erori sistematice, dintre care putem menţiona tendinţa de 
supraevaluare a rezultatelor obţinute de evaluatori, respectiv 
părinţii și cadrele didactice. Acest aspect însă poate avea o 
conotaţie pozitivă privind eficacitatea programului propus și a 
aprecierii pozitive a rezultatelor.

CONCLUZII

• Prelucrarea și interpretarea datelor cercetării au relevat eficienţa 
programului de intervenţie psihopedagogică, elaborat de noi, 
asupra simptomatologiei tulburării hiperchinetice cu deficit de 
atenţie la școlarii mici.

• Structura acestui program (pe trei axe de intervenţie: părinţi, 
învăţători și copii) a permis controlarea principalelor planuri 

de manifestare a tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie 
(familial, școlar și social), iar în urma aplicării lui, s-au obţinut 
ameliorări semnificative ale simptomelor ADHD (deficit de 
atenţie, hiperactivitate, impulsivitate), cât și ale tulburărilor 
asociate (integrare socio-afectivă, randament școlar).

• Obiectivele programului au fost atinse prin dezvoltarea la părinţi 
și învăţători a unui set de abilităţi educaţionale și de creștere, 
adaptate particularităţilor copiilor cu ADHD, și prin aplicarea 
coerentă a acestor abilităţi de către părinţi (în mediul familial și 
în societate), de învăţători (la clasă) și de psihologii școlari (în 
cadrul cabinetului de asistenţă psihopedagogică al școlii), în 
vederea ameliorării simptomatologiei ADHD.

• Prezenta lucrare vine în întâmpinarea psihologilor școlari, 
a cadrelor didactice, a părinţilor și, în principal, a copiilor 
afectaţi de ADHD, oferind un model de intervenţie asupra 
simptomatologiei tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie 
la școlarii mici, model care a vizat următoarele aspecte ale 
problematicii puse în discuţie:
– acoperirea cât mai cuprinzătoare a principalelor planuri de 

manifestare a tulburării hiperchinetice cu deficit de atenţie (familial, 
școlar și social); 

– identificarea principiilor educative fundamentale și obligatorii 
în creșterea copilului cu ADHD;

– implicarea activă a agenţilor de intervenţie (psihologi, psi hiatri, 
părinţi, cadre didactice) în controlarea și ameliorarea simptoma-
tologiei ADHD, precum și a tulburărilor asociate, la școlarii mici, 
beneficiari ai programului de intervenţie psihopedagogică.
• Programele de intervenţie psihopedagogică pot constitui o 

alternativă pentru părinţii care sunt refractari la ideea de a 
administra copilului medicaţie pe termen nedefinit, sau pentru 
acei copii care dezvoltă intoleranţă la Strattera (atomoxetine), 
putând, astfel, îmbunătăţi calitatea vieţii copilului și a membrilor 
familiei.

• Tehnicile de modificare a comportamentului, sesiunile de 
training, educare și consiliere a copiilor, părinţilor și a cadrelor 
didactice sunt suficiente pentru controlul simptomelor formelor 
ușoare de ADHD. De obicei, intervenţiile comportamentale 
sunt utilizate alături de tratamentul medicamentos, în formele 
moderate și severe. 

• Terapia psihopedagogică, iniţiată de specialiști și aplicată 
ulterior de părinţi și cadre didactice, constituie un element de 
bază al abordării copilului cu ADHD. Programul de intervenţie 
psihopedagogică propus de noi se poate dovedi o metodă eficientă 
de instruire a părinţilor și cadrelor didactice în tehnici simple, 
utile și ușor de aplicat.
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Suicid (în latină suicidium, din sui caedere, a-și lua singur 
viaţa) este actul de a pune capăt propriei vieţi. Multe dicţionare 
adaugă de asemenea sensul metaforic „a-și distruge cu bună-
știinţă interesul propriu”. Suicidul (sinuciderea) poate să apară 
ca urmare a numeroase motive, incluzând aici depresia, rușinea, 
durerea, dificultăţile financiare sau alte situaţii nedezirabile.

„O moarte care rezultă direct sau indirect dintr-un act pozitiv 
sau negativ, săvârșit de victima însăși și despre care aceasta știe 
ce rezultat va produce” era definiţia dată de Émile Durkheim 
suicidului în 1897.

Aproape jumătate dintre sinucideri sunt precedate de o 
încercare nereușită de sinucidere. Pentru cei cu o asemenea 
istorie, există o probabilitate de 23 de ori mai mare să reușească 
în final să-și ia singuri viaţa decât cei fără o astfel de istorie. Cei 
care se rănesc singuri sunt diferiţi, ca grup, faţă de cei care mor 
prin sinucidere, femeile încercând mult mai des decât bărbaţii să 
se sinucidă. Totuși bărbaţii sunt de patru ori mai predispuși să 
moară prin tentativa lor de suicid.

Toate studiile epidemiologice existente relevă o creștere a 
numărului de sinucideri la ora actuală. Așa cum remarcă mai 
mulţi autori, aceste studii nu cuprind totalitatea cazurilor, fiind 
inferioare celor reale, deoarece, din diverse motive, o parte dintre 
sinucideri nu sunt înregistrate, ci camuflate ca „accidente”. 
Rezultă că suicidul constituie o problemă umană și de sănătate 
majoră, care nu poate scăpa medicinei în general, și medicinei 
legale în special și care necesită o atenţie sporită mai ales prin 
prisma creșterii numărului de sinucideri din ultimul timp.

SINUCIDEREA ÎN ISTORIE

Suicidul a apărut odată cu umanitatea, fiecare societate, în 
fiecare moment al istoriei sale, având o atitudine definită faţă de 
sinucidere. Astfel, sinuciderea este întâlnită frecvent la popoarele 
primitive, unde prezintă unele caracteristici particulare care se 
pot însă încadra în mai multe categorii precum:

– sinuciderea bărbaţilor ajunși la bătrâneţe sau atinși de boală
– sinuciderea femeilor la moartea soţului
– sinuciderea servitorilor și supușilor la moartea stăpânului.
Toate aceste sinucideri nu erau aplicarea dreptului individului 

de a decide singur dacă să trăiască sau să moară, ci erau privite 
ca o datorie individuală, ultima, îndeplinită în folosul societăţii 
în care trăiește.

Privită ca motivaţie economică, găsim sinuciderea la 
eschimoși prin congelare. Într-o economie tribală și în condiţii 
de viaţă deosebit de aspre, indivizii care nu reușeau să ţină pasul 
cu ceilalţi, care nu mai puteau participa activ la vânătoare și la 
alte activităţi se izolau de restul comunităţii și așteptau moartea 
prin îngheţare, evitând în felul acesta nevoia restului comunităţii 
de a-i privi ca pe o povară.

În concepţia creștină, sinuciderea este cel mai mare păcat, 
este „culmea păcatelor”, căci prin ea omul își închide definitiv 

DE CE ȘI CUM SE SINUCID OAMENII

George-Emanuel Dejeu, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca
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ABSTRACT

In this present article there is a succinct presentation of suicide from a sociological, philosophical and medical point of view, taking us from the history 
of suicide, the way and the reasons for which people did that throughout history until the present days. The article presents that the reasons have changed 
and the methods used to commit suicide also changed, and it also reveals that different cultures see different trends in looking at and committing suicide 
even today. It also makes an analysis of suicide itself and the epidemiological data that comes from worldwide studies of suicide, and makes a presentation 
of the most used methods used to commit suicide today.
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calea spre pocăinţă. Sinucigașul dă dovadă de necredinţă sau 
de o credinţă bolnavă (Judecători 9, 54-57 – sinuciderea lui 
Abimelec; 1 Regi 31, 4-6 – sinuciderea lui Saul; Matei 27, 5 și 
Fapte 1, 18 – sinuciderea lui Iuda); păcătuiește contra trupului 
său care este biserica Duhului Sfânt (1 Corinteni 6, 19; Romani 
14, 8-12) și, deci, nu mai are iertare nici în lumea aceasta, și nici 
în cea viitoare.

CAUZELE SINUCIDERII

Multiple teorii au încercat să explice suicidul de-a lungul 
timpului. Cele mai vechi au fost teoriile biologice care considerau 
suicidul ca o boală („boala sinuciderii”), ca o patologie a conștiinţei, 
ideaţiei sau imaginaţiei. Ulterior, în cadrul acestei teorii, concepţiile 
psihologice au considerat suicidul ca expresie a unei constituţii 
psihice fragile, deci ca un simptom al unei personalităţi fragile, 
așa cum înainte era considerat ca un simptom de boală. În acest 
cadru, teoriile psihanalitice consideră suicidul ca un impuls refulat 
în inconștient care explodează în conștient, cauzele externe fiind 
cele care aduc impulsul în planul conștiinţei. Teoriile psihologice 
plecau de la ambivalenţa ideii de suicid, subiectul „căutând 
moartea pentru a rămâne în viaţă”. Aceste teorii au introdus și 
noţiunea de criză suicidară, ca o rupere a legăturilor, îndeosebi 
afective, cu ceilalţi și au considerat că, cu cât disproporţia dintre 
motive și rezultat este mai divergentă, cu atât caracterul patologic 
al suicidului este mai evident.

Opuse teoriilor psihologice au fost cele sociologice argu-
mentate de Durkheim, care, prin noţiunea de anomie și vid 
social, considera suicidul ca un fapt social, ca un act de fugă din 
faţa unei realităţi. Lester arăta, în același sens, că, acolo unde 
calitatea vieţii este ridicată, rata suicidului este mai mare și a 
omorului este mai mică, concordanţa dintre motive și rezultat 
relevând caracterul „legitim al suicidului”, în care moartea 
devine un mijloc. Un alt grup de teorii considera suicidul ca un 
fenomen natural, ca nașterea sau moartea, și, deci, cu funcţie de 
selecţie socială. 

În realitate, suicidul se află la intersecţia factorilor bio-psiho-
logici cu cei sociologici în virtutea dualismului cartezian. Această 
concepţie pluridimensională și, deci, psihosocială a fost susţinută 
de Ringel, Baechler, Deniker și alţii. Ponderea acestor factori este 
diferit interpretată. De exemplu, există tendinţe de a considera 
actul suicidar ca iraţional sau ca un simptom al unei boli, de regulă 
psihică. Mai rar, unii văd în el un act de curaj, alţii, dimpotrivă, 
de lașitate, de fugă din faţa dificultăţilor vieţii. Medicii, în general, 
tind să-l asimileze sferei patologice, pornind de la ideea că în acel 
moment un „ceva” încă nedefinit, neprecizat s-a produs în mintea 
sinucigașului. Poate o stare temporară de îngustare selectivă a 
câmpului conștiinţei care nu i-a îngăduit să „vadă” ca soluţie posibilă 
decât moartea (și care, probabil, i-a dat și curajul necesar împlinirii 
ei). În același timp, realitatea dovedește că imaginea personală 
despre viaţă, pe care și-o făurește fiecare individ, este, în fond, 
aceea pe care societatea o oferă cu atât de multă discrepanţă între 
cei avuţi și cei săraci. În majoritatea cazurilor de sinucidere sau de 
tentativă de sinucidere găsim implicaţi factorii sociali, economici 
și culturali (schimbări sociale rapide, recesiune economică, mediu 
social insalubru, izolare socială, conflicte interpersonale, eșecuri și 
nereușite în validarea profesională și sentimentală și altele).

EPIDEMIOLOGIA SINUCIDERII

Sinuciderea este o manifestare specific umană și, ca atare, 
o găsim pe toate meridianele globului, în toate ţările lumii. 
Cercetări amănunţite efectuate pe mai mulţi ani pe loturi 
populaţionale mari oferă date epidemiologice revelatoare. După 
Vedrienne și Soubrier, indicele mediu anual de sinucideri (care 
înseamnă numărul de sinucideri raportat la 100.000 de locuitori) 
prezintă următoarele valori:

Fig. nr. 1

Datele statistice de mai sus sunt discutabile și ele, așa cum 
dovedesc studiile ulterioare, variază în anumite limite de la 
an la an, putând crește sau descrește. Variaţiile se explică prin 
numeroși factori, între care concreteţea și exactitatea declarării 
cazurilor de sinucidere sunt dintre cei mai importanţi. În același 
timp, fenomenul suicidar se suprapune mutaţiilor în modul de 
viaţă, ca și situaţiile anomice care intervin direct în frecvenţa sa. 
După datele OMS (Crisis: IASP, 1990-2000) suicidul reprezintă 
16-18/100.000 de locuitori, iar tentativele sunt de șase ori mai 
frecvente. Între 15 și 45 de ani suicidul deţine locul patru printre 
cauzele de deces.

O serie de cercetări au arătat faptul că sinuciderea este diferită 
ca incidenţă în raport cu o serie de factori, dintre care cei mai 
reprezentativi ar fi:

– sexul: sinuciderea este mai frecventă la bărbaţi decât la femei 
(de la un indice de 2-4 sinucideri la bărbaţi, la o sinucidere la 
femei). În schimb, tentativele de sinucidere sunt de două ori mai 
frecvente la femei decât la bărbaţi. Datele sunt variabile de la ţară 
la ţară, dar, în general, toate arată tendinţa mai mare la bărbaţi 
pentru sinucidere și mai mare la femei pentru tentative.

Fig. nr. 2

După cum se observă în Fig. 1, 80% din sinucideri au avut ca 
victime bărbaţi, ceea ce este în concordanţă cu studiile de la nivel 
internaţional și cu cele raportate de OMS (Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii, WHO – World Health Organization).

– mediul: suicidul este preponderent în mediul urban faţă de 
cel rural. Urbanizarea, crearea unor mari conglomerate popu-
laţionale, în contextul cărora relaţiile interumane se stabilesc mai 
greu din cauză că viaţa este mult mai trepidantă și nivelul de stres 
la care sunt supuși oamenii este mult mai mare, explică parţial 
această rată mai mare a sinuciderilor în mediul urban.
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Fig. nr. 3

Fig. nr. 4

– vârsta: s-a constatat că sinuciderea este rară la subiecţii 
sub 12 ani și crește progresiv, având în ţările occidentale, mai 
ales, o frecvenţă maximă după vârsta de 65 de ani. Dificultăţile 
materiale, însingurarea (după moartea soţului sau a soţiei), bolile 
somatice sau psihice, „marginalizarea” socială a bătrânului, dar și 
alte cauze, sunt câţiva dintre factorii care explică această frecvenţă 
mare. 

În România, totuși, incidenţa maximă a sinuciderilor este 
situată în sectorul de vârstă adultă dintre 41 și 50 de ani, cu 
dispoziţie descrescătoare către vârstele extreme. Acest lucru este 
corelat după unele studii cu stresul din ce în ce mai mare al 
acestui sector din populaţie și cu o creștere a responsabilităţilor 
acestui sector, atât pentru cei de vârste mai mici, cât și pentru 
populaţia în creștere a pensionarilor. Creșterea nivelului de trai 
din România din ultimii 10 ani a adus și un prejudiciu populaţiei, 
în special celei adulte lucrătoare, acesta fiind un nivel de stres și 
responsabilitate din ce în ce mai crescut, în neconcordanţă cu 
nivelul salarizării acestui sector, ceea ce duce la niveluri crescute 
ale sinuciderii, după cum se poate observa în Fig. 4, 5, 6 și 7.

Fig. nr. 5

Fig. nr. 6

Fig. nr. 7

Fig. nr. 8

– starea civilă: datele statistice relevă că sinuciderea este mai 
frecventă la celibatari, la persoane văduve sau divorţate, decât la 
căsătoriţi. Rata mai mică a sinuciderilor la oamenii căsătoriţi se 
explică prin faptul că familia bine închegată, armonică, oferă o 
atmosferă de securitate și protecţie, inclusiv din punct de vedere 
economic.

– religia: așa cum a observat și Durkheim, sinuciderea este 
mai rară la populaţia creștină (catolică și ortodoxă) și la evrei, faţă 
de musulmani și de protestanţi. Dar în aceste aprecieri trebuie să 
luăm în consideraţie datele recente care demonstrează contrariul, 
și anume că, în unele ţări catolice, precum Austria, rata suicidului 
este mai mare decât, de exemplu, cea din Norvegia protestantă. 
În plus, nu este exclus ca sinuciderea să nu fie recunoscută și 
declarată ca atare, ceea ce face ca indicele de mortalitate de acest 
fel să fie redus artificial (mai ales în ţările musulmane).

– anotimpul: numărul cel mai mare de sinucideri se înre-
gistrează în timpul verii, cu un maxim în lunile de sfârșit al 
primăverii și de început al verii.
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Fig. nr. 9

Fig. nr. 10

După cum se poate observa din Fig. 6, femeile au o varianţă 
mult mai puţin pronunţată în funcţie de lunile anului și o creștere 
a frecvenţei în lunile de toamnă în discordanţă cu scăderea 
constantă în această perioadă a incidenţelor sinuciderilor în 
rândul bărbaţilor.

– perioada zilei: rata suicidului este semnificativ crescută în 
primele ore ale dimineţii între orele 4 și 6.  

MODALITĂŢI MAI FRECVENTE FOLOSITE ÎN SINUCIDERE

Fig. nr. 11

O metodă de sinucidere este un mod prin care orice persoană 
își ia singură, cu bună știinţă, viaţa. Exemple de astfel de metode 
sunt și cele de mai jos. Deși majoritatea indivizilor cu gânduri 
sinucigașe se gândesc la ele, majoritatea nu acţionează prin multe 
din ele, considerându-le prea barbare.

Tăierea încheieturilor mâinii: este o metodă care presupune 
acţiunea de tăiere la nivelul încheieturilor radiocarpiene pe 
faţa dorsală a membrelor superioare, acţiune prin care se vrea 
deschiderea arterei radiale. Se pot leza tendoane, nervii ulnar și 
median, care controlează mușchii mâinii, și care are ca rezultat 
abolirea (sau reducerea) temporară sau permanentă a funcţiilor 
senzoriale și motorii ale mâinii. 

Fig. nr. 12

Înecul (submersia): sinuciderea prin înec este actul prin care o 
persoană își ia viaţa prin scufundarea completă sub apă (sau orice 
alt lichid), în mod voluntar, și fără să iasă la suprafaţă destul timp 
încât să prevină respiraţia și astfel să priveze creierul de oxigen. 
Datorită tendinţei fiziologice a trupului de a ieși la suprafaţă 
pentru a găsi oxigenul necesar, de multe ori, este implicat în 
sinuciderea prin înec și un obiect greu care să combată acest 
reflex. Dacă înecul este oprit înainte să survină decesul, privarea 
de oxigen poate să ducă la sechele permanente cerebrale.

Fig. nr. 13
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Sufocarea: este actul prin care o persoană își inhibă abilitatea 
de a respira, cauzând asfixie. Această metodă poate implica 
folosirea unei pungi de plastic puse strâns în jurul capului și 
ermetizată, sau închiderea într-un spaţiu închis fără sursă de 
oxigen. Aceste tentative sunt, de obicei, însoţite de folosirea unui 
sedativ care să ducă la pierderea cunoștinţei victimei, prin asta 
prevenindu-se orice încercare de scăpare reflexă pe care ar putea 
să o aibă. Metoda cea mai comună folosită de cei bolnavi în 
stadiul terminal sau care sincer vor să moară este de a folosi gaze 
cum ar fi azotul sau heliul. 

Spânzurarea: este metoda preferată de sinucidere a societăţilor 
preindustriale, dar este și azi prevalentă în zonele rurale, mai puţin 
în cele urbane. Metoda tradiţională de execuţie prin spânzurare 
consta într-o funie legată de un obiect fix (de exemplu, o bârnă), 
cu unul dintre capete făcut laţ și pus în jurul gâtului celui care 
urma a fi executat. Prin acţionarea unei pârghii, se deschidea 
o trapă sub picioarele condamnatului care, astfel, cădea în gol, 
atârnând de funia legată în jurul gâtului (în caz de sinucidere 
acesta sare de pe un obiect mai înalt decât înălţimea proprie), și 
astfel devenea instantaneu inconștient din cauza „ruperii gâtului”, 
dar totuși moartea survenea întotdeauna din cauza asfixiei prin 
obstrucţia externă asupra traheei. În cazul în care persoana se 
agaţă de ceva, sau funia este tăiată de un martor al tentativei de 
sinucidere, asfixia este evitată, dar leziunile măduvei spinării pot 
duce la tetraplegii sau chiar la moarte. Și chiar în cazul în care 
în urma spânzurării gâtul nu este rupt, asfixia mecanică duce la 
pierderea cunoștinţei și, în final, la moarte.

După cum se observă în Fig. 13, la noi în ţară spânzurarea 
este încă metoda de sinucidere folosită de cea mai mare parte a 
celor care recurg la un astfel de act. Probabil că acest aspect este 
prezent pentru că, încă, la noi metodele mai moderne nu sunt 
atât de disponibile, mă refer la toxice sau arme de foc, și pentru 
că majoritatea populaţiei are încă rădăcini în mediul rural. Spre 
deosebire de alte ţări din vestul Europei populaţia din România 
are încă o legătură extrem de strânsă cu mediul rural și, în ciuda 
urbanizării extensive a populaţiei, mentalitatea acesteia este, 
într-o oarecare măsură, de tip rural. Acest aspect se observă și 
din faptul că majoritatea sinuciderilor sunt în urma spânzurării, 
iar ca modalităţi mai moderne, precum autointoxicaţiile sau 
precipitările de pe clădiri înalte, ele nu sunt atât de frecvente.

Fig. nr. 14

 
Fig. nr. 15

Săritul de la înălţime (precipitarea și defenestrarea): poate 
duce la distrugerea multiplelor organe sau ţesuturi. Dacă o 
persoană sare de pe un pod înalt în apă este mai probabil ca 
moartea să survină în urma impactului cu apa decât ca urmare a 
înecului. Ca un exemplu, o statistică a săriturilor în scop suicidal 
de pe Golden Gate Bridge (din San Francisco, California, Statele 
Unite ale Americii), care are o înălţime de 70 metri, a dovedit 
o rată a fatalităţilor de 98%. Săritorul atingea o viteză de 120 
km/h în momentul impactului și majoritatea au murit din cauza 
hemoragiilor interne datorate impactului violent cu suprafaţa 
apei, hemoragii cauzate de fracturile costale care perforau inima, 
plămânii, ficatul sau splina. Iar supravieţuitorii impactului, 
majoritatea dintre aceștia atingând suprafaţa apei iniţial cu 
picioarele, aveau femurele distruse. Autorităţile din întreaga 
lume încearcă să prevină această metodă de suicid prin plasarea 
de garduri sau bariere pe clădirile înalte, turnuri sau poduri și, în 
unele ţări și locuri, chiar plasând telefoane legate direct la linii de 
prevenire a sinuciderilor în astfel de locuri. Defenestrarea este un 
termen folosit exclusiv pentru cazurile în care aruncarea se face 
de pe o fereastră (închisă sau deschisă).

Fig. nr. 16

Supradoza: folosirea de doze crescute (toxice) de produse 
farmaceutice este o metodă de sinucidere des folosită care 
presupune luarea unor doze cu mult crescute faţă de cele 
recomandate ale unor produse medicamentoase, sau ale unor 
medicamente în doze netoxice, dar în combinaţii care pot fi 
toxice. Succesul utilizării acestei metode depinde de produsele 
farmaceutice alese, în Statele Unite ale Americii rata de reușită în 
tentativele de sinucidere prin această metodă este de 1,8%. Dar în 
altă statistică, cea a grupului Dignitas, care se ocupă cu asistarea 
sinuciderilor, se arată că nu a existat nicio tentativă nereușită 
din 840 de cazuri în care medicamentul folosit a fost Nembutal, 
un medicament folosit pentru tratarea insomniilor. Totuși o 
tentativă clasică de suicid în care sunt folosite medicamente are 
ca drog supradozat un produs farmaceutic care poate fi cumpărat 
fără prescripţie din farmacii, de aceea, de multe ori, moartea 
este o incertitudine și tentativa poate fi urmată de distrugeri 
multiorganice severe, dar cu supravieţuirea celui care folosește 
această metodă. Uneori, după o perioadă variabilă de timp, și de 
obicei după o suferinţă crescută, această distrugere pluriorganică 
duce la moartea subiectului. Uneori, chiar și o supradoză ridicată 
poate fi nereușită datorită vărsăturilor care să elimine produsele 
farmaceutice folosite, înainte ca acestea să poată fi absorbite în 
organism.

Fig. nr. 17
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Folosirea analgezicelor în tentativele de suicid este, probabil, 
cea mai folosită metodă la nivel global, acest lucru și datorită 
accesibilităţii ridicate a acestora oriunde în lume. Acestea pot 
fi folosite singure, dar mai des sunt folosite în combinaţii cu 
diverse alte medicamente sau droguri ilegale și uneori, destul de 
frecvent în ultimul timp, cu alcool. Această din urmă metodă de 
a amesteca produse farmaceutice cu stupefiante sau alcool duce 
la o confuzie și în a determina dacă moartea a fost o sinucidere 
sau doar accidentală, ca urmare a proprietăţii acestor substanţe 
de a pune sub semnul întrebării puterea de a discerne pericolul 
acestui amestec, mai ales dacă nu a existat niciun bilet al celui 
care se sinucide.

Autoincendierea: este o metodă de suicid mai puţin întâlnită, 
fiind mai degrabă o metodă de protest care duce uneori la 
moartea protestatarului.

Atacul sinucigaș: este un atac în care atacatorul (acesta fiind un 
individ sau un grup) intenţionează să omoare pe alţii și să moară 
și el în cadrul atacului (de exemplu, atacurile de la Columbine, 
Virginia Tech, World Trade Center, Madrid, Londra, Bali, 
Ierusalim, Kabul, Haifa și altele). Într-un atac sinucigaș clasic 
atacatorul moare prin atacul propriu- zis, de exemplu, explozia 
unei bombe sau un accident cauzat de atacator. Dar termenul se 
aplică uneori și unui incident în care intenţia atacatorului de a 
muri nu este clară, dar în care șansele lui de supravieţuire sunt 
minime, fie prin natura atacului, fie prin retalierea, apărarea celui 
sau celor atacaţi. Această situaţie mai poate fi numită și crimă/
sinucidere. Astfel de atacuri sunt adesea motivate de ideologii 
religioase sau politice și au fost duse la împlinire prin numeroase 
metode. De exemplu, atacatorii pot să-și atașeze explozibili direct 
corpului lor înainte să se autodetoneze în vecinătatea ţintei, sau 
pot folosit mașini-bombă (mașini-capcană) sau alte mașinării, ca 
să poată produce distrugeri maxime (de exemplu, piloţii kamikaze 
japonezi din al Doilea Război Mondial). Teroriștii extremiști 
islamici au fost implicaţi în atacuri sinucigașe de nenumărate ori 
în conflictul arabo-israelian, și chiar împotriva Occidentului de 
câteva ori. Cei care duc la îndeplinire aceste acte au credinţa că 
prin gestul lor aduc câștig altora sau religiei la care aderă ori unor 
diverse cauze morale sau politice sau religioase, și acest câștig e 
mai mare decât pierderea lor personală, sau uneori au credinţa 
unei mai mari răsplăţi în viaţa de după moarte. În plus, studenţii 
(chiar și elevii), majoritatea în Statele Unite ale Americii, dar 

mai de curând și în Finlanda, au comis câteva atacuri sinucigașe 
notabile, sub formă de masacre în școli. De multe ori, aceste 
atacuri implică folosirea de arme de foc sau bombe artizanale 
aduse în campusuri școlare sau universitare. După atac, de 
obicei, atacatorul comite suicid înainte să fie capturat de forţele 
de poliţie.

FORMAREA DEPRINDERILOR DE AUTOSERVIRE 
LA COPILUL CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

Silvia Ficuţ, CSEI, Tileagd
Otilia-Rodica Urs, CSEI, Tileagd

ABSTRACT

To realize the recover, ability and integration of the CES children, the instructor has to realize programs of recovery and the whole activity he has to 
get to the formation of personal and social autonomy. 

In this paper work I investigated and researched a total of thirty subjects in which I fallowed: personal autonomy level at pupils from elementary 
program of education in comparison with those from gymnasium program, where I used as an instrument of research “Viveland Scale”; the system of 
activities for the formation of abilities of self serving using methods active-participative; the rhythm of acquisition of self serving; the role of continuing 
stimulation of CES children and critical observation of his behavior of self serving and self protection.

In the self serving project we see all the elements which characterize the work through which it realize the adapting the medium to the children’s 
necessities.

Learning to satisfy independently his own necessities through coping the persons from his medium to make performance, to be able to apply in his own 
life all the abilities accumulated during the scholar period; this means that the special education touched it’s scope, which is: the human integration in the 
social medium, and the instructor will have the satisfaction of his own work.

„Dacă l-ai accepta pe cel slab chiar și pentru puţina lui putere și ai folosi obscuritatea așa cum are ea puţină lumină, atunci n-ar merge totul bine? 
Asta se numește A TE PURTA FIRESC.”

(Lao-Tsu, Tao The King)
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Tema aleasă are o importanţă deosebită deoarece formarea 
autonomiei personale duce la integrarea copilului cu dizabilităţi în 
viaţă și societate.

Ne-am propus, de asemenea, să abordăm această temă, deoarece, 
în ultimă instanţă, întreaga activitate desfășurată în aceste școli 
trebuie să conducă la formarea autonomiei personale și sociale 
a elevilor cu cerinţe educative speciale care urmează și absolvă 
cursurile unui centru școlar. 

Constatarea frecventă a apariţiei problemelor de integrare socială 
și profesională la absolvirea școlii mi-a trezit interesul de a contribui 
activ și eficient în scopul formării deprinderilor de muncă și de 
autoservire la copilul cu cerinţe educative speciale.

Dacă tânărul, adultul cu dizabilităţi atinge performanţa de a 
fi capabil să aplice în propria-i viaţă cunoștinţele și deprinderile 
acumulate de el în perioada școlarităţii, înseamnă că învăţământul 
special și-a atins scopul propus, și anume, acela de adaptare 
și integrare a individului la mediul social, iar cei care au avut o 
contribuţie directă la formarea acestor deprinderi vor avea satisfacţia 
muncii lor. 

PREZENTAREA GRUPEI DE STUDIU ȘI A OBIECTIVELOR 
CERCETĂRII 

Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă din localitatea Tileagd, 
judeţul Bihor, este o școală cu internat care ocrotește și educă școlari 
cu cerinţe educative speciale. Copiii provin din diferite medii 
socioculturale: familii organizate, familii dezorganizate și plasament 
familial.

În partea de cercetare a lucrării am luat spre studiere două clase 
de 14 elevi ai ciclului primar, dintre care una este formată doar din 
copii cu CES sever, respectiv clasa a IV-a B, și două clase din ciclul 
gimnazial, cu un total de 16 elevi din clasele a VII-a A și B, clasă al 
cărei educator sunt. Deci lotul de elevi propus pentru studiere are în 
componenţa sa 30 de copii, dintre care 18 sunt băieţi și 12 sunt fete. 

O problemă de bază în munca cu elevii cu CES o constituie 
cunoașterea copilului, care reprezintă o condiţie importantă a 
organizării, eficientizarea procesului de învăţământ, a acţiunilor de 
instrucţie și educaţie. 

Pentru a folosi metodele, procedeele și mijloacele cele 
mai adecvate, se cer investigaţii asupra mediului familial și 
sociocultural în care trăiesc copiii și care explică, în bună măsură, 
cauzele care au dus la apariţia dizabilităţilor mintale. Acest mediu 
are o puternică influenţă asupra copilului sub toate aspectele, 
inclusiv asupra organizării și formării deprinderilor de autoservire 
a acestuia.

Datele referitoare la provenienţa copiilor au fost extrase 
din anchetele sociale aflate în dosarele copiilor, precum și din 
discuţiile purtate cu copiii în cauză și cu părinţii acestora (în 
unele cazuri).

Alte obiective propuse în elaborarea acestui studiu sunt:
– Nivelul autonomiei personale, în special al autoservirii elevilor 

din ciclul primar (respectiv clasele a IV-a), în comparaţie cu cel al 
copiilor cu dizabilităţi din ciclul gimnazial (respectiv clasa a VII-a).

– Ritmul de achiziţie a autonomiei personale (a autoservirii) 
de către elevii cu CES în timpul școlarizării lor în Centrul Școlar 
pentru Educaţie Incluzivă Tileagd.

– Găsirea și stabilirea unor modalităţi de lucru cât mai eficiente, 
care să contribuie la accelerarea procesului de formare și dezvoltare a 
unor deprinderi și priceperi de autoservire, la asigurarea consolidării 
acestora și la integrarea cu succes în activităţi.

– Rolul stimulării continue a copiilor cu dizabilităţi în vederea 
ocolirii eșecurilor și obţinerii de succese. 

– Observarea criterială a comportamentului de autoservire 
și autoîngrijire (grila de observare iniţială, lista de dezvoltare a 
comportamentului de autoservire și grila de evaluare finală).

Prezentarea realizării obiectivelor propuse se face prin: expunere, 
argumentare, descrierea și prezentarea experimentelor.

MIJLOACE ȘI METODE DE CERCETARE 

Adunarea materialului faptic s-a făcut prin studierea dosarului 
copiilor (îndeosebi a anchetei sociale), discuţii cu părinţii și copiii, 
studierea caietelor de observaţii asupra elevilor, fișelor medicale, 
documentelor psihopedagogilor, și anume: cum a fost aplicat testul 
Binet-Simon de comisia psihopedagogică, investigarea dezvoltării 
psihosociale pe baza scalei Vineland (adaptată), discuţii și o strânsă 
legătură între toate cadrele didactice din școală, precum și cu tot 
personalul tehnico-administrativ.

Am evidenţiat efectele pozitive ale stimulării copiilor cu 
dizabilităţi în cadrul activităţilor de tip școlar, dar care se poate 
extinde și la activităţile practic-aplicative, precum și la cele de 
formare a autonomiei personale și sociale.

M-am interesat dacă copiilor le-au fost aplicate programe speciale 
de recuperare complexă și în ce anume au constat ele: programe 
de ergoterapie, de terapie educaţională, de corectări de limbaj, de 
corectări psihomotrice, de artterapie, ludoterapie, meloterapie, de 
psihoterapie.

ASPECTE ALE MEDIULUI SOCIO-FAMILIAL DIN CARE PROVIN 
COPIII

„Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii și profilului 
spiritual-moral al personalităţii propriilor copii se menţine toată 
viaţa.” (M. Golu)

Fără o bună cunoaștere a mediului de provenienţă a copiilor 
nu se poate trece la actul instrucţiei și educaţiei, deoarece actul 
educaţional trebuie adaptat și individualizat.

Cunoașterea copilului cu dizabilităţi presupune cunoașterea 
nive lului de cunoștinţe, priceperi și deprinderi, precum și parti-
cularităţile psihice (intelectuale, volitive și afective, interesele, apti-
tu dinile, temperamentul și caracterul). 

Dintre cei 30 de elevi supuși studiului, 15 provin din familii 
dezorganizate, șapte din familii organizate, iar opt sunt în plasament 
familial. Majoritatea copiilor provin din familii în care: unul sau 
ambii părinţi consumă excesiv băuturi alcoolice, unul dintre părinţi 
a părăsit domiciliul, abandonând familia; condiţiile de trai sunt 
deosebit de precare, părinţii sau fraţii sunt bolnavi de TBC sau 
prezintă dizabilităţi.

Conform acestei statistici, 67,8% dintre copiii studiaţi provin 
dintr-un mediu nefavorabil dezvoltării corespunzătoare a acestora, 
mediu în care nu pot beneficia de o educaţie conform cerinţelor, și 
doar 32,2% provin din familii care ar putea influenţa pozitiv buna 
dezvoltare a copiilor, dar numai în anumite aspecte ale dezvoltării 
acestora.

După ocupaţia părinţilor, opt copii provin din familii de 
muncitori, cinci provin din familii de agricultori, unul provine 
dintr-un mediu intelectual (plasament), iar 16 dintre copii provin 
din familii în care părinţii prestează alte meserii, sunt șomeri sau 
lucrează ocazional, neavând un loc de muncă stabil.

Din anchetele sociale aflate la dosar, am constatat că majoritatea 
părinţilor au o pregătire corespunzătoare claselor I-IV (74%) și 
doar o mică parte au o pregătire corespunzătoare claselor V-VIII 
(26%) sau peste, asistenţii maternali.

Nivelul cultural al majorităţii familiilor studiate este destul 
de scăzut, unii dintre membrii acestor familii neavând acces la 
mijloacele de comunicare în masă: televizor, radio, reviste, ziare, 
cărţi, internet, însă majoritatea au telefoane mobile.

Această radiografie a familiilor copiilor cu CES scoate în 
evidenţă cauzele multiple care au putut să ducă la apariţia caren-
ţelor educative și chiar a dizabilităţii acestor copii. Radiografia 
aceasta nu prezintă toate cauzele apariţiei dizabilităţii și a retardului 
în dezvoltarea copiilor. Pe baza datelor de mai sus, mi-am propus 
să relev că acești copii, în astfel de condiţii, nu pot să aibă o 
autonomie personală bine conturată, sau, dacă o au, aceasta are 
un nivel foarte scăzut, precum și stadiul de formare a deprinderilor 
de autoservire.

CUNOAȘTEREA COPILULUI – CONDIŢIE ESENŢIALĂ ȘI 
NECESARĂ 



EDUCAŢIE ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ

240

ÎN VEDEREA FORMĂRII DEPRINDERILOR DE AUTOSERVIRE A 
ACESTUIA

Cunoașterea copilului cu dizabilităţi presupune cunoașterea 
nive lului de cunoștinţe, priceperi și deprinderi, precum și particu-
larităţile psihice (intelectuale, volitive și afective, interesele, aptitu-
dinile, temperamentul și caracterul).

Dintre caracteristicile psihice ale copiilor cu dizabilităţi cu care 
lucrez și pe care i-am observat și studiat s-au relevat în special: 
analiza și sinteza perceptivă deficitare, câmpul perceptiv foarte 
îngust, spiritul de observaţie deficitar, atenţia și memoria deficitare 
și de scurtă durată.

Cunoscând temeinic copilul cu CES, intervine cerinţa obiec-
tivă de organizare nu numai a învăţământului diferenţiat, ci și o 
pedagogie diferenţiată în activitatea directă cu elevii, în cadrul 
procesului de învăţământ, ajungându-se până la tratarea individuală 
a elevilor, la o activitate cu fiecare elev în parte, pentru ca toţi elevii 
să beneficieze de acţiunea instructiv-formativă a școlii, în funcţie de 
particularităţile lor psihice, de vârstă și individuale.

În graficul nr. 1 este reprezentat coeficientul de inteligenţă 
(Q.I.) și gradul dizabilităţii mintale stabilit de comisia de expertiză, 
precum și de comisia de evaluare continuă:

DMU (Q.I.-60-68)26,6%
DMM(Q.I.50-58)50%
DMS(Q.I.30-40)23,3%

Graficul nr. 1 Distribuţia elevilor în funcţie de coeficientul de 
inteligenţă și gradul dizabilităţii mintale

Repartizarea elevilor în anumite categorii ale dizabilităţii a 
fost făcută luându-se în consideraţie: măsurarea coeficientului de 
inteligenţă (Q.I. după clasificarea făcută de conf. univ. dr. Ioan 
Druţu), a posibilităţii de adaptare a copiilor, a autonomiei personale 
a copiilor, a capacităţii de comunicare verbală etc. 

Datele relatate până în prezent au contribuit la desfășurarea unei 
activităţi de ansamblu în cadrul Centrului Școlar pentru Educaţie 
Incluzivă Tileagd, dar pentru cunoașterea nivelului de socializare, de 
autonomie personală, comisia psihopedagogică din școala noastră a 
aplicat „scala dezvoltării psihosociale Vineland (adaptată)”.

Această scală a fost aplicată la intrarea elevilor în școala noastră, 
fiind de un real folos cunoașterii nivelului dezvoltării copiilor 
în diferite privinţe. Astfel, educatorul știe de la ce nivel începe 
munca cu copilul în activitatea de abilitare-reabilitare-recuperare-
compensare, iar obiectivele pot fi stabilite realist, în funcţie de 
potenţialul fizic și psihic al fiecărui copil în parte.

Scala Vineland (adaptată) a fost completată pe baza informaţiilor 
adunate de comisia psihopedagogică din dosarele copiilor, din 
discuţiile cu părinţii, precum și pe baza diferitor observaţii făcute 
de persoane care îi cunosc pe copii.

Scala a permis fixarea unui nivel global de dezvoltare psihosocială 
a copiilor studiaţi. Această scală este o probă analitică ce permite 
descompunerea în profil a nivelului global. Determinarea dezvoltării 
psihosociale s-a făcut prin inventarierea comportamentelor, și nu a 
capacităţilor. Pe baza ei s-a apreciat ce face copilul, în mod real, la 
venirea în școală, și nu ceea ce ar putea face dacă i s-ar oferi ocazia. 

 Scala comportă trei părţi, și anume: 
1. Achiziţia autodirijării: aceasta grupează comportamentele 

care denotă autonomia materială în viaţa cotidiană, 
capacitatea de a se descurca 

2. Evoluţia intereselor: urmărește comportamentele care eta-
lează orizontul intelectual al copilului, în special interesele 
pentru viaţa socială

3. Evoluţia relaţiilor interindividuale: urmărește comporta-
mentele care vizează autonomia afectivă, orizontul social și 
inteligenţa socială.

Scala de dezvoltare psihosocială scoate în evidenţă evoluţia 
comportamentelor prin care copilul manifestă achiziţia treptată 
a autonomiei și a integrării sale sociale. Achiziţiile depind de 
capacitatea copilului, de dorinţa lui de a fi mai autonom sau de 
a-și îmbogăţi viaţa socială cu ocaziile și modelele oferite de mediu, 
de presiunile stimulatoare sau inhibatoare pe care acest mediu le 
exercită asupra copilului.   

INTERPRETAREA SCALEI

În urma analizei datelor am constatat că nu există întotdeauna 
o strânsă legătură între coeficientul de inteligenţă și autonomie 
(exceptând elevii cu CES sever), precum nu există nici între vârsta 
cronologică și autonomie, autonomia fiind influenţată, după cum 
vom vedea în exemplele de mai jos, de o serie de variabile cum ar fi: 
mediul social, dezvoltarea fizică etc.

Se observă că subiecţii cu vârste între 10 și 12 ani au obţinut 
cote mult mai ridicate decât cei cu vârste cuprinse între 8 și 10 
ani. Subiecţii cu vârste de peste 10 ani au obţinut între 18 și 31 de 
cote favorabile și între 6 și 18 cote nefavorabile, cu excepţia elevului 
C.C.G. care a obţinut 15 cote favorabile și 22 nefavorabile, acest 
fapt datorându-se atât coeficientului de inteligenţă mai redus (46) 
și unui retard mintal moderat, cât și unor dizabilităţi în planul 
psiho-motrice. Totuși se poate considera că subiectul C.C.G. 
a obţinut un punctaj bun, având multe dintre deprinderile de 
autonomie personală deja formate, datorită interesului familiei și 
stimulării corespunzătoare. O altă elevă, C.L., a obţinut un punctaj 
mic, 13 cote favorabile și 24 nefavorabile, dar la ea familia nu și-a 
dat interesul în vederea stimulării corespunzătoare în formarea 
deprinderilor de autoservire.

Copiii școlarizaţi la vârste de 8-10 ani și, în special, cei cu 
dizabilitate severă au obţinut rezultate mai slabe, atât din cauza 
slabei experienţe de viaţă, cât și a faptului că majoritatea provin 
din casele de copii actualmente daţi spre plasament familial, au 
dizabilitate mintală moderată sau severă (Q.I. cuprins între 30 și 
52). Cotele lor au fost cuprinse între 5 și 23 de cote favorabile și 
22-14 cote nefavorabile. Acest lucru se explică prin aceea că, odată 
cu creșterea vârstei cronologice, copiii cu CES achiziţionează tot 
mai multe comportamente sociale, ca urmare a îmbunătăţirii 
experienţei de viaţă a fiecărui individ.

Spre exemplu, subiecţii B.G.N., P.A.M. și S.R. Toţi trei 
provin din familii organizate sau sunt daţi în plasament familial 
la persoane cu studii medii sau superioare. Ei au obţinut punctaje 
mari la aplicarea Scalei Vineland în momentul școlarizării: B.G.N. 
a obţinut 33 de cote favorabile și doar 4 nefavorabile; P.A.M. și S.R. 
au obţinut 31 de cote favorabile și 6 cote nefavorabile.

Acest fapt se explică atât prin încadrarea în școala specială la 
vârsta cronologică de 12 ani, respectiv în clasa a V-a, când multe 
dintre deprinderile elementare de autonomie sunt deja formate, 
cât și prin faptul că cei trei copii provin din familii organizate sau 
sunt de mult timp în plasament la acele familii, care s-au ocupat de 
formarea deprinderilor propriilor copii.

Subiecţii P.S.L. și H.I.M., deși au un Q.I. ridicat (Q.I. = 62) și 
un intelect ușor, datorită mediului de provenienţă, ei nu și-au putut 
forma și consolida deprinderile. H.I.M. provine dintr-o familie de 
romi, dezorganizată, cu trei copii rămași în grija mamei, aflaţi din 
punct de vedere material la limita supravieţuirii. Mediul de viaţă 
și dezinteresul mamei faţă de necesităţile copiilor (mai ales faţă de 
necesităţile educative) și-au pus amprenta pe întreaga personalitate 
a copilului, afectând astfel și capacitatea de autonomie. Dacă acest 
copil ar fi fost stimulat corespunzător în primii ani ai copilăriei, 
ar fi avut șansa de a face faţă programei școlare din învăţământul 
de masă, la limita inferioară a cerinţelor. În prezent, se află în 
plasament familial.

Copiii încadraţi în școala specială la vârste mici (8-9 ani) provin, 
de regulă, din familii dezorganizate și plasament familial. Datorită 
stimulării continue cu scopul formării tuturor deprinderilor, acești 
copii ar trebui ca la intrarea în școală să aibă însușite majoritatea 
deprinderilor elementare. Lucrurile nu stau chiar așa. Una dintre 
cauze este în primul rând școlarizarea timpurie în comparaţie cu 
dizabilitatea mintală a acestor copii, și nu cu vârsta cronologică. 



STRATEGII DE CUNOAȘTERE ȘI INTERVENŢIE PSIHOPEDAGOGICĂ

241

Acești copii au dizabilitate în limite moderate și severe (cu un Q.I. 
cuprins între 30 și 50).

Alţi elevi precum T.C.A. și M.C.F., deși au un coeficient crescut 
și provin din familii organizate, nu aveau formate deprinderile de 
autoservire, în special pe cele de igienă, și din cauză că provin din 
mediul rural, părinţii ocupându-se cu oieritul și, la rândul lor, nu 
pun accentul pe igienă.

Se poate concluziona că la copiii cu dizabilitate ușoară și medie 
nu există întotdeauna o strânsă legătură între Q.I. și autonomie, 
precum nici între vârsta cronologică și autonomie, aceasta 
fiind influenţată, după cum am văzut, de alte variabile (mediu, 
experienţa de viaţă, dezvoltarea fizică etc.). În cazul subiecţilor 
cu dizabilitate severă putem spune că există o concordanţă 
între formarea deprinderilor de autoservire și coeficientul de 
inteligenţă.

La itemul nr. 1 (se dezbracă singur) și itemul 6 (se îmbracă 
singur), toţi subiecţii au obţinut cote favorabile și aceștia nu au 
deficienţe psihomotrice manifestate prin deficienţă în coordonarea 
oculo-motrice, asociată cu dezvoltarea defectuoasă a musculaturii.

Cele mai mari dificultăţi au fost întâmpinate la itemii 8, 10, 18, 
19, 34, unde foarte puţini copii au obţinut cote favorabile. Acești 
itemi sunt:

– itemul 8 (contribuie la rezolvarea unor sarcini simple în gos-
podărie ) 

– itemul 10 (taie cu foarfeca) 
– itemul 18 (comunică și altora cunoștinţele dobândite)
– itemul 19 (are deprinderi de mânuire a uneltelor)
– itemul 34 (redă independent un fragment și formulează 

morala), unde 7 subiecţi obţin cote favorabile, iar restul de 23, 
nefavorabile.

Însumând toate cotele favorabile obţinute de cei 30 de subiecţi 
vom obţine 589, reprezentând 53%.

La însumarea cotelor nefavorabile obţinute de cei 30 de subiecţi, 
punctajul obţinut a fost de 521, reprezentând 47%.

Privind la nivel colectiv, dezvoltarea psihosocială și autonomia 
personală obţin deci 53%. Această realizare ne arată că subiecţii au 
avut formate doar pe jumătate deprinderile de autonomie personală 
și socială (implicit cele de autoservire) la intrarea în școala specială. 
Personalului angajat al școlii, îndeosebi dascălilor, le revine rolul de 
a forma și a consolida deprinderile deficitare.

Datele mai dovedesc că 15 subiecţi din 30, reprezentând un 
procentaj de 50%, și-au achiziţionat cel puţin jumătate dintre 
componentele autonomiei, iar 15 subiecţi, reprezentând 50%, și-
au achiziţionat mai puţin de jumătate dintre aceste componente 
până la venirea în școala specială.

Datele expuse mai sus demonstrează că, la intrarea în școala 
specială, copilul cu CES are o autonomie redusă, cu destul de 
puţine componente achiziţionate, acest lucru impunând stabilirea 
unui program amplu pentru formarea autonomiei personale a 
copilului cu CES, în special a autoservirii.

Scala Vineland poate fi aplicată copiilor și cu scopul de a urmări 
progresele făcute de aceștia, precum și pentru a observa palierele 
deficitare ale autonomiei lor.

Din aceste exemple, precum și din datele prezentate anterior, se 
poate concluziona că, deși ritmul achiziţiilor în planul autoservirii 
este lent, el există. Ritmul achiziţiilor autoservirii poate fi accelerat 
sub influenţa factorilor educativi organizaţi, printr-o stimulare 
corespunzătoare, diferenţiată și individualizată în funcţie de 
particularităţile și potenţialul fiecărui copil în parte. 

Instrumentele prezentate trebuie apreciate ca auxiliare care și-au 
arătat eficienţa în practica educaţională, ca punct de orientare 
în elaborarea de instrumente similare impuse de munca mea la 
catedră.

În acest sens prezentăm:
– grila educativă de evaluarea-observare iniţială a comporta-

mentelor de autoservire
– lista de verificare a gradului de dezvoltare a unor comportamente 

de autoservire
– grila de evaluare – observare criterială (finală) preluată după 

C. Păunescu pentru a monitoriza evoluţia formării deprinderilor 
de autoservire și transformarea lor în obișnuinţe la elevii studiaţi.

La începutul monitorizării am folosit o grilă educativă globală 
de evaluare-observare, cu caracter de evaluare iniţială, în care am 

urmărit cele două domenii comportamentale de autoservire și a 
fost completată cu Da (reușește singur din proprie iniţiativă) la 
cererea educatorului (nu are iniţiativă) sau Nu reușește, pentru a 
observa stadiile de dezvoltare normală, pornind de la premisa că 
învăţarea comportamentelor din cele două domenii amintite tinde 
spre condiţiile de viaţă obișnuită. 

În ceea ce privește comportamentul de igienă personală, dintre 
cei 30 de subiecţi, 15 aveau formate deprinderile igienice, în special 
elevii de clasa a VII-a le executau fără ajutor, șapte subiecţi duceau 
sarcina la bun sfârșit, dar nu din proprie iniţiativă (ex.: E ora mesei, 
ce trebuie să facem?), opt subiecţi nu aveau format comportamentul 
de igienă personală (clasa de severi).

Aceste rezultate iniţiale pot fi observate în graficul nr. 2

Da46,6%

Nu din proproie
initiativa26,6%

categoric Nu 26,6%

Graficul nr. 2 Distribuţia realizării obiectivului comportamental 
de igienă personală (iniţială)

Grila educativă globală de evaluare-observare iniţială în ceea ce 
privește îmbrăcămintea surprinde modul în care se îmbracă sau se 
dezbracă singur, dacă discriminează corect obiectele de îmbrăcat 
sau dacă selecţionează adecvat îmbrăcămintea după anotimp, 
vreme, ocazii deosebite.

Din eșantionul prezentat, 14 au atins cote favorabile, opt 
cu îndrumările educatorului, opt nu au reușit să selecţioneze 
îmbrăcămintea în funcţie de vreme, anotimp etc.

Aceste rezultate iniţiale sunt reprezentate în graficul nr. 3

Graficul nr. 3 Distribuţia realizării obiectivului comportamental 
de îmbrăcare (iniţială)

În urma interpretării grilei educative de observare iniţială am 
planificat activităţi pe durata unei săptămâni care priveau doar 
igiena, după care au urmat domeniile îmbrăcăminte, încălţăminte, 
hrana, vesela, dormitorul, iar pentru acei elevi care nu se descurcau 
am întocmit un plan de intervenţie personalizat, care urmărea acel 
segment al autoservirii timp de o lună. 

După primul semestru am întocmit liste de verificare a gradului 
de dezvoltare a celor două comportamente (evaluare continuă, 
formativă). Lista am completat-o prin răspunsuri da sau nu, iar 
pentru răspunsurile negative am aplicat programe de intervenţie 
personalizată.

Rezultatele au fost vizibil îmbunătăţite. Astfel, în ceea ce 
privește comportamentul de igienă personală, dintre cei opt care 
nu aveau formate deprinderile de igienă, la trei dintre ei s-au 
văzut rezultate, au reușit cu îndrumări, iar din cei șapte care 
se spălau pe mâini doar dacă li se cerea acest lucru, doi dintre 
ei și-au format deprinderile de igienă, transformându-le în 
obișnuinţă. Acest lucru a fost posibil după întocmirea planului 
de intervenţie personalizat la K.S.B. Programul încearcă o 
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contracarare a deficienţelor psihice prin faptul că oferă elevului 
posibilitatea:

– de a întâlni o mare varietate de stimuli în cadrul activităţilor 
terapeutice

– de a efectua direct o gamă variată de exerciţii în cadrul unor 
activităţi simple, accesibile și în ritm propriu atât la clasă, cât și 
individual

– să cunoască normele igienico-sanitare
– să aplice corect normele igienico-sanitare
– să realizeze conexiunea cauză-efect vizând factorii naturali și 

ambientali asupra sănătăţii individului
– să acţioneze în vederea prevenirii efectelor care perturbează 

sănătatea.
Diagrama nr. 4 privind comportamentul de igienă personală 

după evaluarea formativă.

Da 56,6%

Cu îndrumări30%

Nu13,3%

 
Graficul nr. 4 Distribuţia verificării gradului de dezvoltare a 
comportamentului de igienă personală (evaluare formativă)

În urma întocmirii listei de verificare a gradului de dezvoltare 
a comportamentului de îmbrăcare, doar doi subiecţi au avut 
performanţe mai bune. Astfel, cotele favorabile de această dată sunt 
15, cu îndrumări din partea educatorului, nouă au reușit să realizeze 
sarcina, iar șase subiecţi nu au reușit să selecţioneze îmbrăcămintea 
în funcţie de vreme, anotimp etc.

Sarcina de învăţare a comportamentului de autoservire am 
formulat-o în termeni comportamentali observabili și măsurabili, 
pe care elevul îi va putea executa după un program. Un obiectiv 
comportamental se va referi la patru componente: cine? ce va face? 
în ce condiţii? cu ce grad de succes?

Exemple: Cine? (numele elevului cu diagnosticul pedagogic) Ce 
va face? Acţiunile de autoservire și autoîngrijire care trebuie însușite 
pentru a realiza comportamentul final. În ce condiţii? Ce fel de 
ajutor se oferă elevului: imitaţie, ajutor fizic sau verbal. Cu ce grad 
de succes? Punctajul estimat și numărul de încercări. Am ţinut cont 
de diagnoza iniţială care constă în precizarea comportamentului 
în momentul în care se aplică programul de învăţare urmând să 
analizez sarcina de învăţare a comportamentului final. Obiectivul 
final l-am divizat în abilităţi simple, în obiective intermediare, în 
microcomportamente.

Ultimul pas a fost cel de completare a grilei de evaluare-observare 
criterială (finală) preluată după C. Păunescu, pentru a monitoriza 
evoluţia formării deprinderilor de autoservire și transformarea lor 
în obișnuinţe la cei 30 de elevi studiaţi. Această grilă surprinde două 
comportamente: cel de igienă personală, format din cinci itemi și 
cel de îmbrăcare, format din 15 itemi. Am acordat 3 puncte celor 
care reușesc fără ajutor să ducă sarcina la bun sfârșit, 2 puncte celor 
care reușesc cu ajutor verbal, 1 punct celor care reușesc cu ajutor 
fizic și 0 puncte celor care nu reușesc să îndeplinească sarcina dată.

În ceea ce privește comportamentul de igienă personală, dintre 
cei 30 de subiecţi, 19 au obţinut cote favorabile fără ajutor, 5 cu 
ajutor verbal, 4 cu ajutor fizic, iar ultimii 2 nu au reușit deloc (B.M. 
și C.C. care prezintă DMS).

Distribuţia rezultatelor la activităţile de igienă se poate citi pe 
graficul nr. 5
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Graficul nr. 5 Distribuţia realizării obiectivului comportamental 
de igienă personală

Cel de al doilea comportament pe care l-am monitorizat a fost cel 
de îmbrăcare, care conţinea 15 itemi. Am urmărit stadiul formării 
deprinderilor de îmbrăcare și de consolidare a acestora, astfel încât 
să se transforme în obișnuinţe. Am observat că nu toţi subiecţii 
discriminează corect obiectele de îmbrăcat, nu selecţionează corect 
îmbrăcămintea după anotimp, vreme sau ocazii speciale. Rezultatele 
cotelor favorabile pe care le-au obţinut le prezint mai jos.

Dintre cei 30 de subiecţi, 15 au obţinut cote favorabile la toţi 
itemii, doi subiecţi au obţinut cote favorabile la 13 itemi din 15, 
dificultăţi întâmpinând la alegerea îmbrăcămintei în funcţie de 
anotimp și vreme, șapte elevi au avut nevoie de ajutor verbal în 
alegerea îmbrăcămintei, dar și în asortarea lor, trei subiecţi de la 
clasa de severi au întâmpinat greutăţi la încheierea fermoarului, a 
nasturelui, având nevoie de ajutor fizic, iar în alegerea îmbrăcămintei 
în funcţie de sezon nu s-au descurcat deloc, iar trei subiecţi nu s-au 
descurcat nici cu ajutor fizic.

Distribuţia rezultatelor la activităţile de îmbrăcare se pot citi pe 
graficul nr. 6: 
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Grafi cul nr. 6 Distribuţia realizării obiectivului comportamental de 
îmbrăcare

Putem trage următoarele concluzii:
– în activitatea de intervenţie am trecut succesiv de la un pas 

la altul, de la o secvenţă la alta, dar în cazul în care subiectul 
întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinii am reluat pașii anteriori. 
În asemenea cazuri am apelat la un alt arsenal de procedee care 
concură la obţinerea eficienţei educaţionale

– în procesul de învăţare/formare a comportamentelor am 
respectat următoarele principii, ca de exemplu:

– am pus accentul pe răspunsurile corecte, și nu pe cele incorecte, 
întărindu-se prin aceasta asociaţia corectă

– am acordat ajutor, indiferent de tip, atât cât a fost necesar
– am stimulat copiii în permanenţă, acordându-le eventual niște 

recompense
– am format abilităţi complementare precum cea de cooperare, 

atenţie, imitare, apreciate ca obiective educative.
– am luat decizii și măsuri de remediere prin reproiectarea 

programului de învăţare a comportamentului de autoservire 
urmărit.

Toate acestea au fost posibile prin respectarea sistemului de 
activităţi destinate formării deprinderilor de autoservire la acești 
copiii.
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SISTEMUL ACTIVITĂŢILOR DESTINATE FORMĂRII 
DEPRINDERILOR DE AUTOSERVIRE

Ca educator al acestor copii, cunoscându-i destul de bine, 
i-am împărţit în grupe, după mai multe criterii. În primul rând, 
am format grupele după nivelul dezvoltării proceselor psihice, în 
scopul desfășurării unor activităţi educativ-compensatorii care 
vizau fie procesele mai dezvoltate, fie pe cele mai puţin dezvoltate. 
Apoi am format grupe după nivelul de cunoștinţe, ajungând până 
la individualizare.

Am format grupe și după unele comportamente neînsușite în 
cadrul activităţilor de organizare, formare, dezvoltare și consolidare 
a autonomiei personale pentru exersarea acestora. Prin activităţile 
desfășurate cu aceste grupe, am urmărit în primul rând formarea 
autonomiei învăţării, care face parte din autonomia profesională.

Munca pe grupe s-a desfășurat în sistemul muncii simultane. 
În timp ce grupa copiilor mai bine pregătiţi și a celor de mijloc 
efectuau munca independentă sau individualizată, am lucrat cu 
grupa celor care au necesitat un ajutor și o îndrumare mai mare 
(fie în însușirea de cunoștinţe, fie în aplicarea acestora în munca 
independentă). În munca diferenţiată pe grupe, am folosit atât 
activitatea independentă, cât mai ales activitatea individualizată.

De fiecare dată am verificat modul în care s-au realizat sarcinile 
independente și individualizate. Am urmărit ca volumul și 
dificultatea muncii independente să fie pe măsura copiilor, dar 
gradul de dificultate să fie în continuă creștere, pentru a favoriza 
progresul și a evita plafonarea.

Trecerea copiilor dintr-o grupă în alta s-a făcut de la obiect la 
obiect, sau chiar de la un capitol la altul, în funcţie de rezultatele 
obţinute. Este absolut sigur că munca independentă și individualizată 
formează priceperi și deprinderi necesare autonomiei copilului cu 
CES, dar aceste priceperi și deprinderi trebuie formate cât mai 
timpuriu. Din experienţa acumulată de mine și de colegii mei de 
muncă, am dedus că numai atunci se obţin rezultatele dorite când 
copiii muncesc pe baza unor sarcini precise și numai pe baza unui 
control minuţios al îndeplinirii acestor sarcini.

Toţi copiii primeau sarcini, în funcţie de posibilităţile lor de 
realizare, de conţinutul autoservirii, precum și de problemele 
ridicate de fiecare copil în parte. Vineri, în cadrul altei ore pentru 
formarea autonomiei personale, am analizat modul în care se 
îndeplineau sarcinile, cauzele unor neîndepliniri, urmările acestora. 
Încetul cu încetul, am obișnuit copiii să ia atitudine în faţa unor 
neajunsuri, să-și spună părerea deschis, drept și fără părtinire. Unele 
observaţii le-am făcut și în cursul săptămânii, pentru ca elevii să nu 
persiste în greșelile făcute. 

În munca mea de educator, am considerat că este foarte necesar 
ca, înainte sau în timpul desfășurării unor activităţi de autoservire, 
de muncă, să lămuresc copiii asupra scopului și caracterului acestor 
activităţi, să le trezesc interesul pentru însușirea acestor deprinderi.

În același timp, am urmărit ca elevii să-și sistematizeze infor-
maţiile despre importanţa deprinderilor pe care trebuie să și le 
formeze. În această muncă, am folosit foarte mult modelul (clasa 
curată, ţinuta corectă, ghetele lustruite, dormitorul curat, curte 
întreţinută etc.). 

În continuare voi prezenta modul în care fetele din clasa a 
VII-a au reușit să câștige trei ani la rând concursul „Cel mai curat 
dormitor”. 

La începutul anului școlar 2005-2006, împreună cu elevele 
mele, pe atunci aflate în clasa a V-a, am vizitat dormitoarele, 
inclusiv dormitorul lor. 

S-a tras concluzia că dormitoarele sunt curate, ordonate, 
îngrijite. Pe baza discuţiilor purtate cu ele, le-am făcut să înţeleagă 
că pentru aceasta s-a depus muncă, s-au cheltuit bani.

S-a stabilit sarcina generală, și anume: „necesitatea menţinerii 
dormitorului în această stare”, pe întreg parcursul anului școlar.

S-a stabilit ce trebuie făcut pentru a menţine dormitorul în 
stare de ordine și curăţenie (patul făcut frumos, covorul și preșurile 
măturate și scuturate, apoi aranjate la locul lor, dulapurile aranjate, 
praful șters, obiectele personale puse la locul potrivit).

La început, fiecare elevă a primit o sarcină de lucru în cadrul 
dormitorului, sarcini stabilite de mine, ca educator. Zilnic, am 
urmărit modul de îndeplinire a sarcinilor și calificativul dat de 
echipa de control și apreciere. Pentru câștigarea concursului, elevele 

au primit stimulente morale și materiale. 
În anul școlar următor, 2006-2007, sarcinile au fost stabilite de 

colectivul de fete, pentru fiecare în parte. 
În anul școlar 2007-2008, fiecare elevă s-a integrat în activitatea 

dormitorului în așa fel încât nu au mai avut sarcini individuale, ci 
fiecare și-a găsit locul potrivit, au acţionat colectiv, câștigând pentru 
a treia oară concursul.

Pe parcursul activităţilor desfășurate cu elevii am observat că, 
deși ei au formate deprinderile de igienă personală, acestea nu s-au 
transformat la toţi în obișnuinţe. Astfel, am introdus în activitatea 
mea acele clasice „cinci minute de control igienic”, care mi-au oferit 
date preţioase în ceea ce privește starea de igienă a fiecărui copil, în 
fiecare zi petrecută în școală. Am pus mare accent pe acest control, 
organizând „echipe de serviciu”, formate din: un responsabil sanitar 
permanent și câte doi elevi de serviciu, care se schimbă zilnic, după 
ordinea în bănci. În acest control se urmărește ca mâinile să fie 
curate, unghiile să fie tăiate, dinţii să fie spălaţi, părul să fie curat 
și pieptănat, batista să fie curată și individuală, corpul să fie curat, 
îmbrăcămintea să fie curată și încălţămintea să fie lustruită. 

Încă din prima săptămână de control igienic riguros, am 
observat că, în cea mai mare parte, copiii au devenit mai curaţi 
și mai ordonaţi, fapt care mi-a confirmat ipoteza că acestor copii 
trebuie să li se reamintească de mai multe ori ceea ce au de făcut: 
deprinderile trebuie mereu exersate pentru a nu fi uitate și pentru a 
se transforma în obișnuinţe.

Activităţile de curăţenie a sălii de clasă, a curţii și a dormitoarelor 
au devenit activităţi obișnuite. Nu putem vorbi de o autonomie a 
copilului cu CES fără ca acesta să lucreze, dar să lucreze în așa fel 
încât munca să-i aducă nu numai satisfacţii, ci și un venit necesar 
traiului. 

Astfel, am organizat cu copiii mai multe activităţi de întreţinut 
haine, de cusutul nasturilor, al tivului. În această activitate am 
lucrat cu copiii în două etape: mai întâi le-am explicat și le-am 
demonstrat modul de lucru, copiii realizând repararea hăinuţelor 
sub îndrumarea și supravegherea mea; apoi, copiii au cusut singuri, 
în timpul liber.

În toate aceste activităţi am încercat să-i îndrum pe copii spre 
cunoașterea și conștientizarea importanţei muncii. Am organizat 
cu elevii vizite la fabrica de mobilă, la brutărie, la abator, am făcut 
dramatizarea unor lecturi și povești cu caracter educativ, ca: „Banul 
muncit“, „Fata babei și fata moșneagului” etc., pentru a-i educa pe 
elevi în spiritul respectului faţă de munca fizică și intelectuală, în 
spiritul admiraţiei faţă de oamenii muncii și al dispreţului faţă de 
leneși. Este cunoscut faptul că elevul cu dizabilităţi are o serie de 
probleme în ceea ce privește conștientizarea necesităţii muncii; de 
aici rezultă slaba motivaţie a acestor copii faţă de întreaga activitate. 

De asemenea, am organizat acţiuni comune cu elevii școlii 
generale din comună (vizionări de spectacole, filme, jocuri sportive 
etc.). Aceste activităţi comune dau elevilor cu dizabilităţi mai 
multă încredere în forţele proprii, le dezvoltă puternice trăsături de 
caracter, disciplină în muncă, cinstea, îi fac să se simtă „copii între 
copii“, la fel cu ceilalţi. 

În școală am căutat să asigur elevilor un mediu, un climat 
cât mai favorabil, cât mai aproape de cel normal (ca acasă). Am 
organizat activităţi pentru a-i învăţa pe copii cum să primească 
musafiri, să pregătească și să sărbătorească ziua onomastică, să dea 
și să primească un cadou, cum să-și ceară scuze dacă au greșit, cum 
să salute.

Pentru a obţine rezultatele scontate, educatorul trebuie să 
urmărească anumite obiective și să-și „construiască” un plan al 
activităţii pe care o va desfășura.

Doar printr-o proiectare corectă a activităţilor didactice se pot 
obţine rezultate palpabile, se poate obţine progresul.

CONCLUZII

Formarea autonomiei personale reprezintă un proces complex 
de lungă durată și care are o importanţă deosebită în integrarea 
profesională și socială a copilului cu CES.

Pentru formarea deprinderilor de autoservire la copilul cu CES 
este necesar să se realizeze un sistem unic de cerinţe, la care trebuie 
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să participe toţi cei care sunt implicaţi în munca cu acești copii și 
care trebuie să cunoască cerinţele formării autonomiei personale a 
acestora. În procesul formării autonomiei personale, și nu numai, 
copilul cu dizabilităţi trebuie să fie ajutat, încurajat și conștientizat 
asupra rezultatelor muncii lui.

Pentru a obţine rezultate mai bune, este nevoie de stimulare. 
Stimularea trebuie să fie nu doar pozitivă, ci și negativă (sub 
formă de aprecieri). Dacă folosim doar aprecierea pozitivă, copilul 
se plafonează, se autocomplace în succesul său, formându-și o 
imagine falsă despre sine. Dacă folosim doar aprecierea negativă, 
îl frustrăm pe copil, îl nedreptăţim, căci nu există copil care să nu 
aibă în el ceva bun, ceva care să poată fi stimulat, valorificat. Astfel, 
copiii tind să-și formeze, din nou, o imagine falsă despre ei înșiși, 
însă, spre deosebire de ideea precedentă (cea a stimulării exclusiv 
pozitive), caz în care copilul se supraapreciază, în cazul folosirii 
doar a aprecierilor negative, copilul va tinde să se subaprecieze, 
va considera că tot ceea ce face este un eșec, că el nu este bun la 
nimic. De aici rezultă că cele două tipuri de apreciere sunt necesare, 
însă ele trebuie să se asocieze, să formeze un tot unitar echilibrat. 
Îmbinarea celor două tipuri de apreciere formează la copii un real 
simţ al valorii, o părere reală despre sine, educă simţul dreptăţii, al 
corectitudinii și dorinţa de a obţine succese în mod cinstit.

Autoservirea se învaţă de către copiii cu dizabilităţi prin imitarea 
modelelor persoanelor din jurul lor, ei învaţă situaţional și prioritar 
cu elementele concrete și prin intermediul acţiunii (manipularea 
obiectelor). Dacă nu repetăm și exersăm tot timpul deprinderile pe 
care și le-a format copilul cu CES, acesta le uită ușor și nu ajunge să 
și le transforme în obișnuinţe, în automatisme.

Rezultatele investigaţiei, studiului asupra celor 30 de copii cu 
CES, referitoare la formarea, dezvoltarea și exersarea deprinderilor 
de autoservire a acestora, demonstrează necesitatea instruirii, 
educării și integrării acestora în muncă, viaţă și societate, numai 
dacă au formată autonomia personală (autoservirea). 

În formarea deprinderilor de autoservire (a comportamentelor 
de igienă personală și îmbrăcare), un rol deosebit îl are reluarea 
pașilor anteriori, trecerea de la o secvenţă la alta să nu se facă brusc, 
întărirea prin laude, participarea alături de cei din învăţământ la o 
serie de activităţi comune, unde este necesară adoptarea unei ţinute 
vestimentare corecte. 

Ţinând seama de faptul că, în centrul școlar pentru educaţie 
incluzivă, elevii cu dizabilităţi achiziţionează cele mai multe 
comportamente și că ritmul de achiziţii crește sub influenţa 
activităţilor educative organizate, de nivelul autonomiei formate în 
școală depinde însuși viitorul acestora. 

Școala, fie ea specială sau profesională, nu trebuie să înceteze 
munca pentru formarea deprinderilor de autoservire ale celui care 
a absolvit-o decât atunci când acesta s-a integrat corespunzător în 
muncă și viaţă.

Propunerea mea este de a elabora programe complementare și pe 
structura altor submodule din curriculumul școlii speciale privind 
școala, locuinţa, alimentaţia, sănătatea, autoservirea, mijloacele de 
transport, timpul și, mai ales, activităţile cu conţinut practic.

Cred că succesul legat de reușita unui copil cu cerinţe educative 
speciale de a se integra în societate și de a deveni autonom se 
datorează atât profilului psihic al acestui copil, cât și atitudinii 

și sprijinului celor din jur. Problema formării deprinderilor de 
autoservire a acestor copii trebuie rezolvată, analizând fiecare copil 
în parte. Fiecare situaţie este diferită și fiecare copil este diferit. Am 
observat că lucrurile merg pe un drum bun, că, încurajându-i cu 
frenezie, se obţin rezultate bune, că fiecare caz este o provocare, dar 
rezolvarea lui aduce după sine răsplata cu zâmbete.

Pentru mine, rezultatele și concluziile la care am ajuns în urma 
studiului privind formarea deprinderilor de autoservire a copiilor 
constituie o modalitate de evaluare a felului în care am muncit, 
a unor neajunsuri care s-au manifestat în munca mea sau la nivel 
de școală, unele dintre concluzii vor reprezenta sarcini ale muncii 
de viitor atât pentru mine, cât și pentru întreg colectivul de cadre 
didactice din CSEI Tileagd, în vederea îmbunătăţirii întregului 
proces instructiv-educativ, a sporirii eficienţei și competenţei 
învăţământului special și integrat, pe măsura cerinţelor.
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AUTISMUL INFANTIL

Conform Manualului de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor 
Mentale (DSM IV, 2000) elementele esenţiale ale tulburării 
autiste sunt prezenţa unei dezvoltări clar anormale sau deteriorate 
în interacţiunea socială și în comunicare și un repertoriu restrâns 
considerabil de activităţi și interese. Manifestările tulburării variază 
mult în funcţie de nivelul de dezvoltare și vârsta cronologică a 
individului.

De-a lungul timpului, începând de la E. Bleuler (apud Mureșan, 
2004, p. 16), care în Tratatul său afirma: „Numim autism detașarea 
de realitate, asociată cu o predominare relativă sau absolută a vieţii 
interioare”, până la autorii contemporani care definesc autismul în 
termeni de anomalii sociale, comunicative și imaginative, punând 
accentul pe absenţa interacţiunilor sociale reciproce și a empatiei, 
pe inabilitatea angajării și menţinerii unei conversaţii, pe o gamă 
restrânsă de gânduri și interese, pe absenţa jocului imaginativ, pe 
insistenţa păstrării mediului neschimbat și pe comportamentele 
repetitive și stereotipe, au existat numeroase opinii privitoare la 
acest sindrom complex.

Deși termenul „autist” a fost pentru prima dată folosit de Bleuer 
în 1921 pentru a descrie izolarea socială a persoanelor suferind de 
schizofrenie, se știe, la ora actuală, că autismul nu este în directă 
conexiune cu acesta (apud Mureșan, 2004, p. 37). 

EDUCAŢIA COPIILOR CU AUTISM ÎN JUDEŢUL SIBIU

Diana-Maria Hulea, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Sibiu

ABSTRACT

Educating children with autism is a challenge for parents and also for teachers. These children are individuals with unique strengths and weaknesses. 
Some may be of average to above-average intelligence, while others may be below average. Educational goals need to be modified to the individual’s 
intellectual ability and independence level.

People with autism suffer from problems with social interaction, social communication, and imagination. The best time to break through the 
impairments and help them connect with the world is when children are young.
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Autismul este o tulburare pervazivă de dezvoltare caracterizată 
de scăderea capacităţii de a interacţiona pe plan social și de a 
comunica, comportament stereotip și repetitiv, cu simptome care 
se manifestă de obicei înaintea vârstei de trei ani (Piscuc, 2004, p. 
2). Aproximativ 75% dintre indivizii afectaţi manifestă și handicap 
mintal.

În acest moment, cea mai utilizată definiţie a autismului este cea 
publicată în 1944 de Asociaţia Psihiatrică Americană în Manualul 
de Diagnostic și Statistică a Bolilor Mintale (Diagnostic and 
Statistic Manual of Mental Disorder) – DSM-IV. Pentru a se stabili 
un diagnostic de autism, această definiţie presupune ca individul 
să manifeste:

1. o scădere în interacţiunea socială
2. o scădere în comunicare 
3. un comportament, interese și activităţi restrictive, repetitive 

și stereotipe
4. simptome apărute înaintea vârstei de trei ani. 
Autismul este o boală caracterizată prin afectarea dezvoltării 

creierului, precum dislexia sau tulburările de atenţie. Acesta 
afectează grav abilităţile mintale, emoţionale și comunicaţionale ale 
unei persoane. Autismul nu este o formă de retard mintal. Deși 
mulţi indivizi cu tulburări din spectrul autistic par retardaţi, ei sunt 
adesea foarte inteligenţi.

Condiţiile în care se ajunge la stabilirea diagnosticului de autism 
sunt foarte diferite, în funcţie de forma clinică și de modul în care ea 
debutează. Când este vorba de un autism asociat altor manifestări 
(retard, epilepsie, semne neurologice sau morfologice), acestea vor fi 
în general recunoscute primele, deseori foarte timpuriu, justificând 
și bilanţurile specializate cu ocazia cărora se va realiza evaluarea 
sindromului autistic. Dacă este vorba de autism „pur”, problema 
se pune în alt mod, fiind posibile două tipuri de debut. Un debut 
precoce și progresiv este cel mai frecvent; uneori, debutul apare însă 
mai târziu, situându-se între unu și doi ani, dar un examen precis 
pune în mod obișnuit în evidenţă existenţa prealabilă a unor semne 
mai discrete (Mureșan, 2004, p. 89).

În Ghidul îndrumător pentru integrarea școlară a copilului 
autist se apreciază că, dacă debutul survine mai târziu, după o 
evoluţie normală, tabloul clinic se caracterizează prin trei simptome 
principale (Piscuc, 2004, p. 3):

1. În primul rând, se semnalează perturbarea comunicării 
interumane. Aceasta se manifestă printr-o totală indiferenţă faţă de 
persoanele din jur. Copilul privește în depărtare, parcă dincolo de 
oameni, aruncându-și doar fugitiv privirea asupra examinatorului. 
În contrast cu incapacitatea de a stabili relaţii sociale, copilul este 
mai îndemânatic în manipularea mediului neînsufleţit. Are o 
memorie bună pentru diferite aranjamente spaţiale și preferinţa 
pentru ordonarea unor obiecte, deoarece el manifestă o „nevoie 
obsedantă” pentru identic. Astfel, poate intra într-o criză de manie 
și panică drept răspuns la schimbarea mediului sau la schimbarea 
secvenţelor de timp din rutina zilnică. Afectivitatea copilului cu 
autism este modificată: lipsit de atașament faţă de părinţi; pericolele 
reale nu-i provoacă frică, în schimb se sperie de stimuli obișnuiţi.

2. Altă trăsătură importantă și constantă a autismului infantil 
este tulburarea limbajului vorbit. Acesta poate lipsi uneori, copilul 
emiţând sunete ciudate, fără semnificaţie. Dacă limbajul este 
dezvoltat, se observă o discrepanţă între posedarea vocabularului 
și abilitatea de a-l folosi ca mijloc de comunicare socială. Copilul 
vorbește despre el la persoana a II-a sau a III-a, nefolosind persoana 
I decât eventual după vârsta de 5-7 ani, sau chiar deloc (normal la 
trei ani).

3. Stereotipiile – sunt alte elemente des întâlnite la copiii 
cu autism. Ele pot fi gestuale ca: repetiţii ale mișcării mâinilor, 
degetelor, braţelor, rotirea corpului în jurul axei proprii, mersul 
pe vârful picioarelor. Uneori, copilul cu autism preferă activităţi 
repetitive ca: deschiderea și închiderea ușilor, stingerea sau aprin-
derea becului, lovirea sau zgârierea unei jucării, ritualizarea activi-
tăţilor alimentare, activităţi de îmbrăcat sau de joc. De altfel, jocul, 
activitate importantă la această vârstă, prezintă câteva particularităţi: 
este marcat de același caracter stereotip, copilul folosește obiecte 
puţin complicate ca: sfoară, hârtie, rotiţe etc. Jocul colectiv este 
evitat și lipsit de caracterul său creativ și imaginativ.

Perturbarea trebuie să se manifeste prin întârzieri sau funcţionare 
anormală în cel puţin unul dintre următoarele domenii, înainte de 

vârsta de trei ani: interacţiune socială, limbaj, așa cum este utilizat 
în comunicarea socială, ori joc simbolic sau imaginativ. 

Relatările părinţilor plasează debutul autismului înainte de 
vârsta de trei ani în marea majoritate a cazurilor. Sunt raportate 
foarte puţine cazuri cu debut după vârsta de cinci-șase ani. Cu 
toate acestea, este foarte greu de stabilit retrospectiv vârsta reală, la 
debut, în afară de cazul în care cei care au îngrijit copilul în primii 
ani sunt capabili (au pregătirea, spiritul de observaţie și detașarea 
necesară) să dea o informaţie exactă despre dezvoltarea limbajului, 
sociabilitate și joc (Mureșan, 2004, p. 52).

Manifestările tulburării sunt prezente în aproape toate cazurile, 
toată viaţă, deși ele variază cu vârsta cronologică și cu severitatea 
handicapurilor. Unii copii prezintă o ameliorare a aptitudinilor 
sociale, a limbajului, în jurul vârstei de cinci-șase ani; în unele 
cazuri această ameliorare poate fi marcantă.

Pubertatea poate aduce modificări în orice direcţie. Funcţiile 
cognitive și aptitudinile sociale se pot deteriora sau ameliora, 
independent unele de altele. Există adesea o exacerbare a compor-
tamentului agresiv, opoziţional, sau a altui tip de comportament 
turbulent, care poate dura mulţi ani. Un număr mic de copii este 
capabil să ducă o viaţă independentă, numai cu semne minime 
ale elementelor esenţiale ale tulburării, dar neadaptarea socială și 
inerţia pot persista (Mureșan, 2004, p. 53). 

În Manualul de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale se 
apreciază că rata medie a tulburării autiste în studiile epidemiologice 
este de cinci cazuri la 10.000 de indivizi, cu rate raportate mergând 
de la două la 20 de cazuri la 10.000 de indivizi. Rămâne neclar 
faptul dacă ratele mai importante raportate reflectă diferenţe în 
metodologie sau o creștere a frecvenţei condiţiei.

În luna octombrie 2008, în evidenţele Serviciului de Evaluare 
Complexă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Sibiu se aflau 38 de copii diagnosticaţi cu 
autism. 

Vă prezentăm mai jos câteva dintre caracteristicile acestui segment 
de populaţie reprezentat de copiii cu autism din judeţul Sibiu. 
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Fig. nr. 1 Grafic privind vârsta copiilor cu autism aflaţi în 
evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sibiu 
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Fig. nr. 2 Grafic privind sexul copiilor cu autism aflaţi în 
evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sibiu
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grafic privind mediul din care provin copiii cu 
autism din jud. Sibiu
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Fig. nr. 3 Grafic privind mediul din care provin copiii cu autism 
aflaţi în evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sibiu

Copilul autist se dezvoltă primind din plin ceea ce îi atinge și îi 
stimulează canalele senzoriale fără o schemă de filtrare, reacţionează 
total sau deloc la aceste senzaţii care, nemodulate, sunt extreme, este 
agresat de stimulii pe care nu știe să-i organizeze și cel mai adesea 
oscilează între inhibiţie totală și o deschidere totală (Mureșan, 
2004, p. 51).

Autistul, mai ales cel hipertonic, se prezintă deseori ca un copil 
vioi, independent și voluntar în timpul primului an de viaţă. 
Deficitele sale intelectuale sau sociale nu ies în evidenţă decât 
cu timpul, pentru că vizează mai ales stabilirea de relaţii sociale 
reciproce și operaţii mintale abstracte și verbale (Mureșan, 2004, 
p. 52).

Concluzionând, putem afirma că autismul infantil este consi-
derat a fi o tulburare pervazivă de dezvoltare, cu debut înainte 
de vârsta de trei ani, de etiologie necunoscută. Autismul este un 
handicap global care împiedică persoana să comunice obișnuit, să 
înţeleagă relaţiile sociale și să înveţe prin metodele obișnuite din 
învăţământ. Sindromul autist se caracterizează prin joc stereotip, 
lipsă de răspunsuri la emoţiile altora, lipsa de abilităţi de comunicare 
și, de asemenea, rezistenţă la schimbare.

INTEGRAREA ÎN ȘCOALĂ A COPIILOR CU AUTISM

Articolul 3 din Declaraţia Mondială asupra „Educaţiei pentru 
toţi” prevede următoarele: „Nevoile școlare ale persoanelor 
deficiente/cu handicap cer o atenţie specială. Trebuie întreprinse 
măsuri pentru asigurarea accesului la educaţie fiecărei categorii de 
persoane deficiente, ca parte integrantă a sistemului de învăţământ”. 
Educaţia copiilor și a adolescenţilor cu cerinţe educative speciale 
cuprinși în învăţământul preșcolar, în învăţământul primar, în 
învăţământul secundar inferior, în învăţământul secundar superior 
sau în învăţământul liceal se organizează conform articolului nr. 
58 din Constituţia României, Capitolelor VI și VII din Legea 
învăţământului nr. 84/1995 și prevederilor Legii nr. 128/1997 
privind statutul personalului didactic. Organizaţia pentru Cooperare 
Economică și dezvoltare apreciază că învăţământul special, așa cum 
prevede legislaţia românească, este o formă adaptată de școlarizare 
și de asistenţă (medicală, educaţională, socială și culturală) care 
se adresează persoanelor care nu pot atinge standardele prevăzute 
în învăţământul de masă, fie temporar, fie pe întreaga perioadă a 
școlarizării lor.

Conform art. 1 din Hotărârea nr. 1.251 din 13 octombrie 2005 
privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, 
instruire, compensare, recuperare și protecţie specială a copiilor/
elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului 
de învăţământ special și special integrat, învăţământul special și 
special integrat din România este parte componentă a sistemului 
naţional de învăţământ și cuprinde:

a) grădiniţe speciale;
b) grupe de grădiniţa specială organizate în școlile speciale;
c) școli speciale pentru toate tipurile și gradele de deficienţă;
d) grupe/clase de copii/elevi autiști.
Atunci când vorbim de integrarea copiilor autiști în grădiniţă 

și în școală ne referim la cei cu potenţial de școlarizare. Astfel, 
există copii autiști care pot fi integraţi în școala normală, în școala 

specială și copii care sunt integraţi în servicii adaptate nevoilor și 
potenţialului lor.

Integrarea în școală a copiilor cu autism trebuie să aibă ca punct 
de plecare coeficientul de inteligenţă și vârstă mentală a copilului, și 
nu vârsta cronologică. Simptomele autiste se pot combina cu toate 
tipurile de coeficient de inteligenţă. Conform Ordinului nr. 430/16 
aprilie 2004 pentru aprobarea baremului medical cu afecţiunile care 
pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 
șase ani, autismul infantil, confirmat prin adeverinţă de la medicul 
de familie sau de la medicul școlar, reprezintă o astfel de cauză.

Vârsta mentală și severitatea simptomelor autiste sunt indicatori 
pe baza cărora se pot face prognoze asupra integrării în școală. 
Cu cât vârsta mentală este mai mare și simptomele autiste mai 
ușoare, cu atât șansa integrării este mai mare. Pentru cei cu vârsta 
mentală mică se pune mai degrabă problema integrării în centre de 
reabilitare. 

Primul pas pentru integrarea în școală este lucrul în colectivitate. 
Acesta poate fi făcut acasă cu ajutorul fraţilor sau al vecinilor. Nu se 
poate trece de la situaţia de învăţare unu la unu direct la situaţia de 
învăţare unu la grup. În situaţia în care copilul se comportă adecvat 
acasă, nu înseamnă că el se comportă la fel și la școală. Un mediu 
nou, respectiv școala, presupune transferarea comportamentelor de 
acasă la școală.

În educaţia școlară a copiilor cu autism orele de învăţare 
individuală și de timp liber nu le aduc multe beneficii. Ei au nevoie 
de o definiţie clară a ceea ce se cere de la ei. Stilul educaţional 
trebuie adaptat la nevoile de bază ale sindromului autist, iar această 
adaptare se referă în primul rând la formularea clară a cerinţelor, 
structurarea cerinţelor și structurarea spaţiului și timpului.

Abordarea actuală declară autismul ca fiind un sindrom de 
dezvoltare complex, al unui grup eterogen de indivizi cu simptome 
similare, dar cu etiologii diverse. Fiind un sindrom comportamental, 
intervenţiile educaţionale în autism s-au dezvoltat ca cele mai 
eficiente intervenţii non-biologice.

De vreme ce peste 70% dintre persoanele autiste au retard mental 
asociat, s-a ridicat întrebarea privind eficienţa unei intervenţii 
educaţionale precoce. Deficitele severe în comunicare, sociabilitate 
și capacitate imaginativă ale persoanelor cu autism impun abordări 
speciale, diferite de cele necesitate de persoanele non-autiste cu 
retard mental.

Conform articolului Autismul – o boală complexă la copii, 
au apărut multe tratamente care ţintesc ameliorarea/rezolvarea 
dificultăţilor sociale, de limbaj și comunicare, senzoriale și 
comportamentale. Printre acestea cele mai cunoscute sunt: 

– Analiza comportamentală aplicată – Applied Behavioral 
Analysis (ABA)

– TEACCH – Treatment and Education of Autistic and 
Communication of Handicapped Children

– PECS - Picture Exchange Communication Sistem
– Programul Hanen – The Hanen program
– Povestiri sociale - Social Stories
– Programul Son-Rise – The Option Institutes Son-Rise Program
– Terapia de integrare senzorială – Sensory integration therapy
– Floor Time.
Tratamente alternative care propun folosirea de medicamente, 

vitamine, diete speciale pentru vindecarea sau atenuarea proble-
melor, respectiv a diferenţelor neurologice sau psihologice în 
funcţionarea creierului persoanelor cu autism:

– Terapia cu multivitamine (Vitamina B6 și magneziu, Vitamina 
C, Vitamina A)

– Dimethylglycina (DMG)
– Dieta fără gluten și cazeină
– Dieta fără fermenţi/Yeast-free diet
– Serotonina
– Homeopatia ș.a.
Tratamente complementare:
– Terapia prin muzică și artă
– Terapia de integrare auditivă – Auditory integration therapy
– Terapia cu animale (ex.: hipoterapia)
– Terapia ocupaţională
– Terapia de limbaj și comunicare.
Având în vedere faptul că în Sibiu se utilizează ca metodă de 

intervenţie și tratament metoda TEACCH, dezvoltată de Eric 
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Schopler, Margaret Lansing și Gary Mesibov în Carolina de Nord, 
în continuare vom face câteva referiri la aceasta.

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related 
Communication of Handicapped Children) este mult mai mult 
decât o metodă, este un program-model. TEACCH este o reţea 
de instituţii de stat pentru asistenţa și dezvoltarea persoanelor 
autiste și are ca principii de bază: cunoașterea autismului (cauza 
biologică, comportamentul tipic etc.), cooperarea cu părinţii, 
diagnosticarea individualizată, activitatea terapeutică – prevede 
toate componentele personalităţii și ariile de dezvoltare, orientarea 
către o psihologie cognitivă și teorii comportamentale, care teoretic 
sunt baza pentru instruirea structurată.

Structurarea mediului de învăţare este cel mai cunoscut principiu 
și este folosit în multe instituţii pentru persoane cu autism. Copiii 
cu autism învaţă mult mai ușor în situaţii clar structurate cu sprijin 
vizual.

Spaţiul personal al copilului este recomandabil să conţină:  spaţiu 
pentru somn, spaţiu pentru haine, spaţiu pentru materiale/jucării, 
spaţiu de lucru, pentru relaxare. Foarte important în amenajarea 
acestor spaţii este alegerea culorilor și armonizarea cu mobilierul.

Exemplu: Principii de organizarea orarului:   
– Orarul trebuie prezentat copilului înaintea începerii progra-

mului; afișat la vedere; 
– Materialul folosit pentru simboluri trebuie să fie adaptat 

copilului: imagini, culori, numere, obiecte; 
– Fiecare simbol de pe orar trebuie să fie pus și pe cutia în care se 

află materialele pentru acea activitate sau în faţa copilului. 
Orarul pe baza pictogramelor are drept obiectiv organizarea 

activităţilor și a mediului într-o formă clară și predictibilă pentru 
copil. 

Tinerii autiști devin adulţi foarte lent, probabil ca urmare a 
dependenţei lor de ceilalţi. Este cunoscut faptul că autiștii cu 
handicap mintal sever necesită supravegherea situaţiilor de viaţă 
și de muncă pe parcursul întregii vieţii. Aproape toţi autiștii au 
nevoie de ajutor pentru a-și găsi o slujbă și pentru a o păstra. Cât de 
independent va fi un adult cu handicap mintal sau fără handicap va 
depinde de resursele comunităţii, de efortul membrilor familiei, de 
caracteristicile subiectului în cauză (Rutter și col., 1994).

Familia este foarte importantă pentru acești copii, care mai 
târziu devin adulţi. De asemenea, relaţia dintre specialiști și 
părinţi este importantă pentru familie și copil. Parteneriatul dintre 
părinţi și specialiști va favoriza dezvoltarea unor programe de 
intervenţie adecvate copilului autist. Comunitatea va identifica, 
sau nu, resursele umane, materiale, financiare necesare funcţionării 
autistului în mediul social. 

În procesul de școlarizare activităţile instructiv-educative trebuie 
să se desfășoare în conformitate cu un program bine structurat, 
în funcţie de comportamentele copilului cu autism. Pe lângă 
activitatea de predare-învăţare, copilul trebuie să beneficieze și 
de activităţi de formare a autonomiei personale, de cunoaștere a 
mediului înconjurător, activităţi de socializare, activităţi vocaţionale 
și de orientare profesională, logopedie, kinetoterapie, ludoterapie, 
ergoterapie. 

Toate aceste intervenţii ar trebui să se concretizeze, în funcţie de 
o serie de calităţi fizice și psihice pe care le manifestă copilul autist 
în (Piscuc, 2004, p. 35):

– capacitatea și disponibilitatea de a comunica (în orice formă);
– exercitarea de comportamente care semnifică autonomie 

personală;
– existenţa unor comportamente adecvate la situaţie;
– existenţa capacităţii de a se raporta corect la grup și de a 

comunica în mod corect cu acesta; 
– existenţa unui simţ al responsabilităţii și autoconducerii;
– posibilitatea de a exercita unele ocupaţii sau profesii;
– existenţa unor deprinderi și abilităţi în domeniul cognitiv 
și al vehiculării informaţiei; 
– existenţa posibilităţii de a aprecia și de a prevedea situaţii 

viitoare.
Atunci când școala nu reușește să ofere copilului autist un mediu 

optim educaţional și afectiv, de cele mai multe ori, integrarea devine 
dificilă prin apariţia sau amplificarea comportamentelor nedorite.

MODEL DE INTERVENŢIE: CLASELE PENTRU COPII CU AUTISM 
DIN CADRUL CENTRULUI DE EDUCAŢIE ȘI INCLUZIUNE ȘCOLARĂ 

NR. 1 SIBIU

În cadrul publicaţiei „Info autism” se menţionează faptul că 
cercetările relativ recente arată că o intervenţie făcută devreme 
în modul de comportare a copilului cu autism poate avea un rol 
important în tratamentul acestuia. Deși nu există un tratament 
general acceptat pentru autism, totuși medicii au ajuns la un consens: 
un tratament adecvat are un impact important asupra bolii. Ţinta 
tratamentului este: să faciliteze dezvoltarea socială și a limbajului, 
să scadă din problemele comportamentale (comportament ritualic, 
agresivitate sau hiperactivitate), să determine dezvoltarea unor 
aptitudini pentru funcţionarea independentă, să ajute familia să 
facă faţă bolii.

În luna octombrie 2008 în evidenţele Serviciului de Evaluare 
Complexă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Sibiu se aflau 38 de copii diagnosticaţi cu 
autism. 

Odată cu înfiinţarea Centrului de Recuperare și Stimulare pentru 
Copiii cu Handicap Psihomotor în cadrul Fundaţiei „Un Copil, O 
Speranţă” Sibiu în anul 2002, având în vedere faptul că un număr 
semnificativ dintre cei pentru care se solicitau servicii erau copii cu 
autism, s-a observat nevoia de servicii specializate pentru această 
categorie. Ca urmare a acestui fapt, în anul 2007 prin parteneriatul 
dintre instituţiile publice: Serviciul Public de Asistenţă Socială 
Sibiu, Spitalul de Psihiatrie „Gheorghe Preda” Sibiu și Fundaţia 
„Un Copil, O Speranţă” Sibiu s-a înfiinţat în municipiul Sibiu 
Centrul de terapie pentru copiii cu autism – „Caleidoscop”. 

Beneficiarii centrului „Caleidoscop” sunt: 
– 21 de copii (2-12 ani) cu sindrom autist sau alte tulburări 

din spectrul tulburărilor pervazive de dezvoltare, beneficiari ai 
centrului de zi și familiile lor

– copiii și adolescenţii (2-18 ani) pentru care se realizează 
evaluarea iniţială, se stabilește un plan de intervenţie 
individualizat care va fi aplicat la domiciliu, se fac reevaluări 
periodice și se revizuiesc planurile de intervenţie individualizate în 
funcţie de achiziţiile copilului și familiile lor.

grafic privind varsta copiilor cu autism din centru
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Fig. nr. 4 Grafic privind vârsta copiilor care frecventează Centrul 
de terapie pentru copiii cu autism „Caleidoscop” Sibiu

În funcţie de vârstă, acești copii pot fi încadraţi fie în grădiniţe, 
fie în școală. Trebuie să precizăm faptul că frecventarea grădiniţei 
pentru copii cu autism din judeţul Sibiu înseamnă a participa o dată 
pe săptămână la activităţile desfășurate de educatoare împreună cu 
ceilalţi copii. Se încurajează petrecerea unei perioade de o jumătate 
de oră sau o oră, în funcţie de capacităţile fiecărui autist, cu scopul 
socializării. 
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grafic privind forma de invatamant frecventata de 
copiii cu autism
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Fig. nr. 5 Grafic privind forma de învăţământ frecventată de 
copiii cu autism care beneficiază de serviciile oferite de Centrul de 

terapie pentru copiii cu autism „Caleidoscop” Sibiu

Referitor la frecventarea școlii, tot în anul 2007, s-au înfiinţat 
două clase pentru copiii cu autism în cadrul Centrului pentru 
Educaţie și Incluziune Școlară Nr. 1, Sibiu, prin convenţia de 
parteneriat încheiată între Fundaţia „Un Copil, O Speranţă” Sibiu, 
Inspectoratul Școlar Judeţean Sibiu și Centrul pentru Educaţie 
și Incluziune Școlară Nr. 1 Sibiu. Scopul proiectului este de a 
îmbunătăţi condiţiile de viaţă și adaptabilitatea socială a copiilor 
cu autism, de a oferi un spaţiu de formare a competenţelor sociale, 
de favorizare a autonomiei personale și sociale a acestor copii. Toţi 
elevii cu autism beneficiază și de serviciile oferite de Centrul de 
terapie pentru copiii cu autism „Caleidoscop” Sibiu.

Premergător integrării copilului într-o formă de învăţământ, 
trebuie să ne asigurăm că acesta a beneficiat de un program de 
recuperare individualizat care să-i sporească rezistenţa la efort 
și capacitatea de receptivitate în faţa intervenţiilor educaţional-
instructive, aici intervenind complementaritatea care se creează 
între serviciile oferite de Centrul de terapie pentru copiii cu 
autism „Caleidoscop” Sibiu și serviciile educaţionale oferite de 
Centrul pentru Educaţie și Incluziune Școlară Nr. 1 prin cele 
două clase pentru autiști. 

Programul școlar se desfășoară zilnic între orele 8 și 14:30, după 
cum urmează: 

08:00-11:00: prima clasă – 5 elevi
11:30-15:00: a doua clasă – 6 elevi
Cei 11 copii autiști care sunt asistaţi sunt repartizaţi în două 

clase, în funcţie de vârsta cronologică, gradul de afectare psiho-
motrice, abilităţile copilului la data înscrierii la școală.

În mod necesar, primii pași în integrarea școlară a copiilor cu 
autism se fac cu ajutorul unui profesor de sprijin sau al părintelui 
care asistă la ore. Acesta este liantul dintre învăţător, colegi și copil. 
În municipiul Sibiu personalul care lucrează zilnic cu acești copii 
este format dintr-un profesor de sprijin din cadrul Centrului 
pentru Educaţie și Incluziune Școlară Nr. 1 și unul dintre psihologii 
Centrului de terapie pentru copiii cu autism – Caleidoscop. De 
asemenea un părinte este întotdeauna prezent în carul școlii pe 
timpul programului pentru a putea sprijini activitatea specialiștilor.

Din iniţiativa părinţilor s-a creat în municipiul Sibiu Asociaţia 
familiilor cu copii din spectrul autist. Rolul părinţilor este foarte 
important în tot procesul de recuperare ca parteneri în programul 
terapeutic. Echipa de terapeuţi trebuie să fie formată din personal 
specializat în domeniul autist, dar în același timp nu trebuie uitat că 
părinţii sunt cei care cunosc copilul cel mai bine.

În ceea ce privește sexul elevilor care frecventează clasele pentru 
copiii cu autism din cadrul Centrului pentru Educaţie și Incluziune 
Școlară Nr. 1 Sibiu, nu putem observa diferenţe majore între 
numărul de băieţi și numărul de fete.

grafic privind sexul elevilor cu autism

masculin
55%

feminin
45%

Fig. nr. 6 Grafic privind sexul copiilor cu autism, elevi ai 
Centrului pentru Educaţie și Incluziune Școlară Nr. 1

Menţionăm faptul că beneficiarii serviciilor educaţionale oferite 
de Centrul pentru Educaţie și Incluziune Școlară Nr. 1 sunt elevi 
de pe toată raza judeţului Sibiu.

grafic privind mediul de provenienta al elevilor cu 
autism
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Fig. nr. 7 Grafic privind mediul din care provin copiii cu autism, 
elevi ai Centrului pentru Educaţie și Incluziune Școlară Nr. 1

Revenind la unul dintre graficele prezentate anterior, respectiv 
Fig. 4: Grafic privind mediul din care provin copiii cu autism din 
judeţul Sibiu, putem observa faptul că 29% dintre autiști provin 
din mediul urban, respectiv municipiul Sibiu, 37% provin tot din 
mediul urban, dar din alte orașe decât reședinţa de judeţ, dar de 
asemenea un număr important dintre acești copii, respectiv 34%, 
provin din mediul rural. În același timp însă, nu putem să nu 
observăm faptul că niciunul dintre elevii Centrului pentru Educaţie 
și Incluziune Școlară Nr.1 nu provine din mediul rural. Acest fapt 
se poate datora multor motive, printre care enumerăm: gravitatea 
tulburărilor asociate autismului, care nu-i permit copilului inte-
grarea în colectivul școlar, lipsa de posibilităţi materiale și financiare 
ale familiei, numărul scăzut al mijloacelor de transport care leagă 
respectiva zonă rurală de reședinţa de judeţ și altele.

Referitor la condiţiile financiare ale familiilor de provenienţă 
putem observa din graficul de mai jos faptul că veniturile realizate 
pe membru de familie sunt relativ scăzute, majoritatea încadrându-
se între 200 și 300 de lei/lună. Problema care se pune este măsura în 
care aceste venituri reușesc să acopere cheltuielile unei familii care 
are în întreţinere un copil cu nevoi speciale.

grafic privind venitul pe mebru de familie
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Fig. nr. 8 Grafic privind venitul pe membru de familie al copiilor 
cu autism elevi ai Centrului pentru Educaţie și Incluziune Școlară 

Nr. 1 Sibiu

Pentru elevii cu autism care locuiesc în municipiul Sibiu și în 
localităţile care se află în imediata apropiere a acestuia, Centrul 
pentru Educaţie și Incluziune Școlară Nr. 1 Sibiu pune la dispoziţie 
un microbuz care asigură zilnic transportul acestora de la domiciliu 
la școală și înapoi.

Având în vedere diferenţele majore care există între dezvoltarea 
copiilor cu autism, unii dintre aceștia pot fi integraţi în învăţământul 
de masă, alţii în cadrul învăţământului special, așa cum se întâmplă 
la Sibiu prin cele două clase create în anul 2007, iar alţii sunt 
internaţi în centre speciale de reabilitare. Având în vedere aceste 
aspecte, un plan-cadru de învăţământ pentru copiii cu autism este 
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foarte greu de realizat. Acesta, de fapt, nici nu există în prezent 
în România. Cadrele didactice ale Centrului pentru Educaţie 
și Incluziune Școlară Nr. 1 Sibiu se ghidează în activitatea lor cu 
elevii cu autism după Planul de învăţământ pentru școlile speciale 
(clase de autiști) pentru clasele I-IX apărut în Ordinul nr. 4323 din 
13.08.1998 cu privire la aplicarea noului Plan-cadru de învăţământ, 
pentru învăţământul special primar și gimnazial, începând cu anul 
școlar 1998-1999. Trebuie precizat faptul că din anul 1998 până în 
prezent nu a mai apărut un alt plan de învăţământ pentru clasele 
de autiști.

 Planul de învăţământ după care se lucrează în clasele de copii cu 
autism din municipiul Sibiu cuprinde discipline ca: limba română, 
cunoștinţe despre mediu, elemente de botanică și ecologie, elemente 
de zoologie, elemente de anatomia și igiena omului. Pe lângă 
acestea, fiecare elev beneficiază de nouă ore de terapie săptămânal. 
Orele de terapie sunt asigurate de un logoped (tulburări de 
limbaj, stimularea și compensarea limbajului), un kinetoterapeut 
(recuperare fizică medicală, kinetoterapie și psihomotricitate) și 
de profesorul de sprijin (psihodiagnoză și consiliere, stimulare, 
compensare, integrare). Pe lângă acestea se desfășoară și activităţi 
privind formarea autonomiei personale, activităţi practice de 
pregătire pentru muncă și viaţă, activităţi ludice și de loisir, de 
socializare, culturale și de cunoaștere.

Aceste activităţi pe care elevii cu autism le desfășoară în 
cadrul programului școlar se completează, în municipiul Sibiu, 
cu programul Centrului de terapie pentru copiii cu autism – 
Caleidoscop. Perioada de asistare a unui copil în cadrul acestui 
centru este de un an, cu posibilitate de prelungire în funcţie de 
evoluţia acestuia, gradul de implicare a părinţilor/aparţinătorilor și 
de posibilităţile de integrare în alte centre/ instituţii de învăţământ.

Activităţile terapeutice desfășurate vizează dobândirea de achiziţii 
în următoarele domenii: autonomia personală, autonomia socială, 
limbajul, psihomotricitatea, cogniţia, formarea competenţelor sociale.

Activitatea recuperatorie este structurată pe cinci arii de 
dezvoltare: 

– dezvoltare perceptivă: obiectivul central este dezvoltarea per-
cepţiei motorii și a conștientizării senzoriale

– dezvoltare cognitivă: obiectivul central este dezvoltarea atenţiei, 
prelucrarea percepţiei stimulilor, memoria și comportamentul în 
vederea rezolvării problemelor

– dezvoltarea abilităţilor de comunicare: obiectivul este dezvol-
tarea limbajului spontan și alte mijloace de comunicare

– dezvoltare personală și socială: obiectivul central este obţinerea 
independenţei copilului într-un mediu cât mai puţin restrictiv 
posibil. Obiectivele de realizat în această arie sunt: favorizarea 
autonomiei personale (autoservirea, autoîngrijirea), a autonomiei 
sociale (adaptarea la viaţa cotidiană) și formarea competenţei 
sociale (a capacităţii de a relaţiona adecvat în diferite situaţii și 
circumstanţe sociale)

– dezvoltare fizică, motorie: obiectivul central/global este dezvol-

tarea mișcării.
Considerăm că prin programele derulate de cele două instituţii 

din judeţul Sibiu care lucrează în parteneriat, respectiv Centrul 
pentru Educaţie și Incluziune Școlară Nr. 1 și Centrul de terapie 
pentru copiii cu autism Caleidoscop, copiii cu autism au șanse mai 
ridicate de a se adapta social și de a ajunge să ducă o viaţă cât mai 
independentă.
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Pentru evaluarea corectă a eșecului școlar trebuie să luăm în 
consideraţie persistenţa și amploarea cu care el se manifestă. Astfel, 
el poate avea un caracter episodic, limitat la circumstanţele unei 
situaţii conflictuale sau tensionale care l-au generat, sau poate lua 

DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂŢARE ȘI INSUCCESUL ȘCOLAR

Prof. Valeria Costruţ, Grădiniţa cu program prelungit Nr. 4, Marghita

ABSTRACT

Giving greater attention to children with learning difficulties is a welcome effort. Romanian language and literature is fundamental discipline, the 
need to realize projects of intervention in this field is justified. School children currently experiencing learning difficulties and due to external causes, from 
the family is not interested in child development at school. Rare are the teams of specialists (psychologists, language therapist, adviser), which should act in 
case of an intervention psychopedagogist, especially individually. 

Making psychopedagogical research, and only for diagnosis, is necessary for all disciplines require marriage. It is also necessary to achieve a diagnosis 
and prognosis of various steps of schooling for the same discipline to see the evolution, characteristics, on the steps of age and school, the various learning 
difficulties. This is the concern for future interventions psychopedagogical. 

Reducing the difficulties of learning in different disciplines is a mandatory prerequisite for increasing the efficiency of school students who have trouble 
crossing, acquisition, processing and use of its content and in form skills related. This can be considered a prerequisite hypothetical value for enhancing the 
quality of education by reducing the difficulties of learning to achieve easily the success in school.
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aspectul unui fenomen de durată, atunci când el se grefează pe 
fondul unor handicapuri senzoriale sau intelectuale, mai mult sau 
mai puţin severe, sau atunci când situaţiile psihotraumatizante 
care l-au generat persistă. De asemenea, eșecul școlar poate 
avea grade diferite de amplitudine, de exemplu, o amplitudine 
redusă, atunci când insuccesul se manifestă doar în raport cu 
anumite materii sau sarcini de învăţământ, ca expresie a lipsei 
de interes și de înclinaţii (aptitudini) pentru respectivele materii, 
sau ca urmare a unui mod neinteresant în care sunt predate 
acele materii. Acest insucces parţial, dacă nu este contracarat 
la timp, poate duce la situaţii de corigenţă a elevilor în cauză 
sau la examene restante. Când eșecul vizează toate materiile de 
învăţământ, toate aspectele activităţii școlare, se poate spune că el 
dobândește un caracter generalizat. Un astfel de elev cu insucces 
generalizat prezintă lacune grave în cunoștinţe, absentează 
nemotivat, manifestă aversiune faţă de învăţătură și dispreţ 
faţă de autoritatea școlară în general, iar în clasă perturbă orele 
prin tachinarea colegilor și realizarea unor glume de prost-gust 
(bufonerie).

Faptul că eșecul școlar reprezintă, în mare măsură, un fenomen 
subiectiv reiese și din următoarea situaţie: același rezultat obţinut 
de doi elevi poate fi considerat de unul dintre aceștia ca un 
succes, iar de celălalt ca un eșec. Acest lucru depinde de nivelul de 
aspiraţie al fiecăruia: astfel, pentru un elev mai puţin ambiţios și 
care este conștient de faptul că dispune de capacităţi intelectuale 
mai modeste, nota 7 este apreciată ca fiind foarte bună, în timp 
ce pentru un elev orgolios, supramotivat, această notă reprezintă 
un regres (o decepţie). 

Aceste aspecte subiective legate de eșecul școlar, care 
demonstrează faptul că el are un pronunţat caracter individual, 
depinzând nu numai de factori obiectivi exteriori, ci și de modul 
particular în care elevul se percepe și își evaluează rezultatele, îl 
obligă pe profesor să-și cunoască foarte bine elevii din punct de 
vedere psihologic, pentru a înţelege corect acei factori subiectivi 
care-i fac pe unii elevi să fie, de obicei, nemulţumiţi în raport cu 
sine și să se considere în situaţie de eșec școlar, iar pe alţii, să se 
autoevalueze pozitiv și să aprecieze că sunt într-o reală situaţie 
de succes școlar. Eșecul școlar trebuie privit, așadar, atât ca un 
fenomen obiectiv, cât și ca unul subiectiv (sau individual). Cred 
că este necesar un proces de ajustare reciprocă între cei doi factori 
în aprecierea eșecului școlar: elevul să fie ajutat să cunoască în 
termeni cât mai clari ce înseamnă în fond a rămâne în urmă la 
învăţătură, să i se prezinte, cu alte cuvinte, acele incompetenţe 
intelectuale și deprinderi greșite care nu asigură o înţelegere și 
o folosire adecvată (eficientă) a informaţiilor; iar profesorul să 
facă efortul de a cunoaște lumea subiectivă a elevului, îndeosebi 
sensul pe care acesta îl dă cunoașterii și reușitei școlare; nivelul 
de aspiraţii și de expectanţe în raport cu sine; interesul privind 
formarea sa profesională viitoare; criteriile pe care le folosește în 
aprecierea rezultatelor sale școlare.

Eșecul școlar are mai multe cauze, care sunt rezultatul unor 
condiţionări multiple; unele ţinând de elev, altele vizând școala, 
familia sau factorii generali de ambianţă educaţională.

1. Dintre cauzele care ţin de elev, cel mai des investigate sunt 
cele referitoare la rolul pe care-1 pot avea unele boli organice, 
unele deficienţe fizice sau senzoriale, și unii factori psihologici 
individuali, de origine endogenă sau exogenă.

a. Referitor la determinările anatomo-fiziologice, trebuie să 
arăt că unele malformaţii (diformităţi) corporale sau deficienţe 
senzoriale (de exemplu, ambliopie, hipoacuzie etc.) sunt suscep-
tibile de a da naștere unor complexe de inferioritate sau inhibiţii 
accentuate, cu efecte de diminuare a energiei psihonervoase și a 
potenţialului intelectual. Profesorii trebuie să ţină cont de această 
dimensiune psihosomatică a existenţei umane, care face ca o 
suferinţă organică, un defect fizic sau senzorial major să aibă un 
puternic ecou la nivelul conștiinţei individuale, unde generează 
neliniștea și preocuparea continuă a celui în cauză cu privire la 
viitorul sănătăţii sale. 

b. Dintre factorii psihologici individuali de origine endogenă, 
care pot condiţiona eșecul școlar, doresc să mă opresc aici, pe scurt, 
doar asupra a trei dintre ei: deficienţa mentală (nivelul redus al 
inteligenţei individuale), autismul infantil, hiperexcitabilitatea.

Deficienţa mentală indică, așa cum sugerează și termenul, o 
scădere sau diminuare de un anumit grad a funcţiilor cognitive 
(intelectuale), fapt care duce la o reducere semnificativă a com-
petenţei sociale a celui în cauză (sau, altfel spus, la limitări seri-
oase în comportamentul adaptativ al persoanei, care va face faţă 
greu cerinţelor vieţii cotidiene și standardelor comunităţii căreia 
îi aparţine). Activitatea (funcţionarea) intelectuală generală se 
măsoară, după cum se știe, printr-un coeficient de inteligenţă 
(Q.I.) stabilit prin evaluarea rezultatelor obţinute în urma 
aplicării unuia sau a mai multe teste de inteligenţă standardizate, 
administrate individual. Sub influenţa cercetărilor lui A. Binet 
și Th. Simon (1904), au fost elaborate „scări metrice” ale inteli-
genţei, tot mai perfecţionate, al căror specific constă în efectuarea 
unei corelaţii între vârsta cronologică a subiecţilor și vârsta lor 
psihică, prin stabilirea devierilor în plus sau în minus faţă de un 
standard mediu al vârstei cronologice. Luându-se în consideraţie 
acest criteriu al coeficientului de inteligenţă, deficienţa mentală 
desemnează toate acele forme de activitate intelectuală generală 
situate semnificativ sub medie (Q.I. de aproximativ 70 sau sub 
70).

Trebuie arătat însă că deficienţa mentală nu depinde numai de 
acest scor mai mic de 70 al coeficientului de inteligenţă, obţinut la 
un test standardizat. Acest scor redus poate, într-adevăr, debilita 
și întârzia dezvoltarea unui individ, prin afectarea sistemului 
său de răspuns la cerinţele exterioare, dar sunt și alţi factori care 
pot determina un repertoriu comportamental limitat, cum ar fi, 
de exemplu, diferitele condiţii socioculturale handicapante (de 
exemplu, sărăcia mediului familial, oportunităţi educaţionale 
limitate, practici parentale negative sau abuzive). 

Faptele de viaţă arată că, dacă mediul de viaţă și de activitate al 
unei persoane cu o retardare mentală ușoară (și chiar moderată) 
este reorganizat pozitiv, atunci aceasta își ameliorează semnificativ 
comportamentul, dezvoltând diferite funcţii compensatorii. De 
fapt, pe o astfel de posibilitate se și întemeiază programele de 
activitate ale școlilor, serviciilor și instituţiilor recuperatorii.

Autismul infantil reprezintă un factor important al nereușitei 
sau al dezadaptării școlare. Autismul desemnează, în accepţiunea 
lui E. Bleuler, o trăsătură psihoafectivă particulară, caracterizată 
prin profunda interiorizare a ideilor și a sentimentelor proprii. 
Această repliere totală asupra propriei lumi subiective este 
însoţită de o gândire necritică, egocentrică (ruptă de realitate și 
dominată de fantezie și reverie). În autismul infantil, care debu-
tează de obicei precoce (aproximativ la 2-3 ani), copilul refuză 
contactul cu persoanele și situaţiile externe, refugiindu-se în 
lumea sa lăuntrică în care își satisface dorinţele în plan imaginar, 
prin fantasme care, în cazuri extreme, culminează cu realizarea 
unui delir halucinatoriu. Copilul autist poate fi recunoscut după 
această indiferenţă faţă de lumea exterioară și rezistenţa sa la 
orice schimbare. Pierdut în activităţile sale stereotipe, copilul 
autist evoluează într-un univers privat, cu repere stricte (Sillamy, 
N., 1996). 

Hiperexcitabilitatea (sau irascibilitatea) stă la baza crizelor 
impulsive și a reacţiilor de abandon de tot felul, inclusiv al 
celui școlar. Hiperexcitabilitatea este întâlnită, îndeosebi, la 
persoanele hiperemotive, care prezintă tendinţa de a reacţiona 
intens și disproporţionat, sub raport emotiv, la evenimentele 
curente. Orice schimbare este puternic resimţită de individul 
hiperemotiv: chiar și o contrariere minoră poate provoca reacţii 
emoţionale puternice (de exemplu, indignare, furie, crize de plâns 
etc.). Se știe că echilibrul emotiv se caracterizează printr-o stare 
de tensiune interioară relativ omogenă în care se evită excesul 
sau deficitul de mobilizare energetică. Structurile emotive, 
caracterizate, după E. Dupré, prin susceptibilitate, instabilitate 
emoţională și o insuficienţă a inhibiţiei voluntare, nu pot realiza 
acest nivel de activare moderată, dezvoltând, în schimb, reacţii 
afective mai puternice decât o cer circumstanţele obiective. 
Excitabilitatea emoţională crescută îi face pe elevii în cauză să 
fie irascibili, să acorde situaţiilor și evenimentelor școlare curente 
valenţe afective exagerate, punându-se, astfel, frecvent în situaţii 
de suspiciune (neîncredere) sau de conflict deschis cu profesorii 
și colegii.

2. Aproape orice investigaţie a eșecului școlar va găsi o relaţie 
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între frecvenţa acestuia și unii factori școlari. Dintre aceștia 
menţionăm aici doar câţiva:

– Rigiditatea ritmurilor de învăţare, care presupune 
obligativitatea asimilării conţinuturilor învăţământului în unităţi 
temporale unice pentru toţi elevii, ignorându-se dificultăţile pe 
care le întâmpină cei cu ritmuri mai lente.

– Diferenţele semnificative existente între profesori și chiar 
școli în ceea ce privește natura și nivelul exigenţelor cognitive 
manifestate faţă de elevi (relevate cu ocazia transferului voluntar 
sau forţat al unui elev de la o școală sau clasă la alta, de la un 
profesor la altul).

„Abordările educative de tip exclusiv frontal, care acordă 
prioritate clasei sau obiectivelor generale ale predării, dar 
nu și particularităţilor psihologice ale elevilor, care știm că 
individualizează actul perceperii și prelucrării informaţiilor.

– Mărimea clasei de elevi: numărul mare de elevi dintr-o clasă 
face dificilă obţinerea coparticipării elevilor la procesul predării 
și desfășurării lecţiei.

– Eterogenitatea clasei de elevi: școlarizarea obligatorie a 
copiilor de același nivel de vârstă, făcută din raţiuni politice, 
pentru a da tuturor copiilor aceeași șansă de debut, dă naștere 
la clase eterogene, în care elevii cu aptitudini sau ritmuri 
intelectuale superioare se simt frânaţi în dezvoltarea lor 
intelectuală; crearea unor clase sau chiar școli de tip elitist 
dă unor astfel de elevi posibilitatea de a obţine performanţe 
superioare în învăţare.

– Stiluri didactice deficitare: de exemplu, suprasolicitarea 
intelectuală și nervoasă a elevilor prin exces de sarcini didactice 
(de exemplu, zeci de exerciţii sau probleme cerute de la o zi la 
alta); rigiditatea intelectuală (pretenţia impusă elevului de a nu se 
abate de la litera manualului sau de la explicaţiile oferite la ore); 
folosirea exclusivă la clasă a exerciţiilor și procedeelor aplicative, 
în detrimentul activităţilor de predare propriu-zisă a noţiunilor, 
principiilor etc., potrivit opiniei că activitatea de informare 
teoretică este mai ușoară, elevul putând să o realizeze foarte bine 
de unul singur; subiectivitatea în evaluarea activităţii elevilor 
(manifestarea unor preferinţe sau aversiuni) etc.

– Deficienţe privind resursele școlare și managementul 
general al învăţământului: absenţa laboratoarelor de știinţe; 
calitatea precară a echipamentelor școlare și a programelor de 
învăţământ; organizarea și funcţionarea deficitară a zilei de 
școală, a săptămânii de lucru, a trimestrelor școlare, a vacanţelor 
școlare; climatul tensionat din școală; inerţia manifestată de 
unele conduceri școlare etc.

3. Nu mai puţină importanţă trebuie acordată și familiei, 
atunci când se abordează cauzalitatea eșecului școlar. Este 
cunoscut, astfel, că unele familii oferă un mediu cultural favorabil 
dezvoltării copilului, în timp ce altele prezintă o situaţie precară 
sub raport material, cultural și al atmosferei de ansamblu. Elevul 
provenit dintr-un mediu familial favorizant beneficiază, chiar de 
la începutul școlarităţii, de un „capital cultural” identic sau foarte 
apropiat de cultura vehiculată de școală, ceea ce îi va asigura 
succesul școlar și, ulterior, cel profesional. Totodată, copilul 
aparţinând unei astfel de familii este stimulat să frecventeze 
diferite instituţii culturale (muzee, expoziţii, teatre etc.) și să 
participe la realizarea unor activităţi culturale intrafamiliale 
(de exemplu, lectura, urmărirea unor emisiuni de televiziune, 
discuţii pe diferite teme știinţifice, estetice etc.). Prin comparaţie 
cu aceste familii, cele cu un mediu defavorizat nu pot să asigure 
copiilor referinţele culturale minime, necesare pentru a valorifica 
eficient oferta școlară existentă. Mai mult chiar, copiii aparţinând 
unor medii dezavantajate sunt educaţi într-o cultură diferită de 
cultura dominantă oferită de școală, în familie ei achiziţionând 
valori, atitudini, stiluri de muncă diferite de cele care conduc la 
succesul școlar (și, ulterior, la cel social). Astfel de copii au toate 
șansele să intre în conflict cu stilul cognitiv și normele vehiculate 
de școală, deoarece ei le vor percepe ca străine (diferite) de cele 
ale mediului lor de existenţă (de unde și atitudinile lor de protest 
sau de abandon școlar). Starea materială bună a familiei este, de 
asemenea, un factor important al reușitei școlare, disponibilităţile 
financiare existente putând susţine școlarizarea (taxe, rechizite, 
cărţi etc.) și crearea condiţiilor necesare studiilor de lungă durată. 

În familiile sărace, copiii optează pentru cicluri școlare de scurtă 
durată și pentru profesii solicitate imediat pe piaţa forţei de 
muncă. Aceste situaţii de handicap cultural și material (financiar) 
fac necesare programe de educaţie compensatorie și acţiuni de 
remediere a handicapurilor respective.

4. Factorii generali de ambianţă educaţională atrag atenţia 
asupra rolului contextului social în care se face educaţia, respectiv 
asupra valorii și importanţei pe care statul și diferite alte instituţii 
le acordă învăţământului în ceea ce privește integrarea, succesul 
profesional și social al elevilor.

Tulburările de învăţare fac parte din categoria acelor 
dizabilităţi care nu pot fi atribuite cu certitudine unor cauze 
specifice și, prin urmare, identificarea unui teren anatomo-
fiziologic de inserţie se poate dovedi o întreprindere riscantă, 
însăși denumirea acestora nefăcând referire la vreo localizare 
(senzorială, motorie, cerebrală), ci la activitate. Învăţarea, așa 
cum am văzut într-un capitol anterior, presupune participarea 
coordonată și ierarhizată a mai multor procese psihice, fiind o 
rezultantă a interacţiunii dintre nevoile interne de dezvoltare 
(care sunt răspunzătoare, printre altele, de geneza conduitei de 
explorare) și cerinţele externe de adaptare (mediul, sub toate 
aspectele sale fizice ori sociale, formulând sarcini de rezolvat sau 
prezentând obstacole de ocolit). Activitatea de învăţare nu se 
limitează la îmbogăţirea experienţei senzorial-perceptive, ci, pe 
baza restructurărilor conceptuale interne, conduce la modelarea 
continuă a vieţii psihice, având ca rezultat, în marea majoritate 
a cazurilor, configurarea unei personalităţi mature, echilibrate, 
aflată într-o relaţie ponderată și nuanţată cu mediul. De aceea, 
perturbările interne sau externe pot influenţa și, atunci când 
numărul și amplitudinea lor depășesc un anumit nivel, afecta 
negativ dinamica acestei activităţi atât de complex și de fin 
acordate.

Impactul tulburărilor de învăţare asupra procesului de învăţă-
mânt nu se reduce la efectul imediat vizibil, și anume scăderea 
performanţei școlare.

Implicaţiile cu adevărat importante sunt cele din planul 
personalităţii, iar un cadru didactic, corect consiliat de psiholog 
sau psihopedagog, își poate adecva metodele și cerinţele la 
particularităţile elevului în dificultate.

În conformitate cu eforturile sistemelor de învăţământ 
din lumea întreagă, și sistemul de învăţământ românesc se 
străduiește să creeze și să aplice un ansamblu de proiecte care să 
cuprindă o ofertă educativă generoasă, cuprinzătoare, pentru a 
putea satisface nevoile crescânde și diverse de educaţie ale unei 
populaţii cu nevoi educative crescânde și diverse. Astfel s-a născut 
pedagogia (educaţia) incluzivă sau integrată, pedagogia copiilor 
supradotaţi (pedagogia elitismului), alternativele educaţionale 
(Școlile Waldorf, Montessori, Freinet, Step by Step). Cu 
toate aceste eforturi de a suplini nevoile educaţionale ale unei 
populaţii mozaicate și în continuă schimbare, o singură categorie 
de indivizi nu a fost cercetată și explorată îndeajuns: este vorba 
de categoria copiilor cu dificultăţi de învăţare. Cercetări asupra 
acestei categorii de copii s-au întreprins mai ales în ultimele patru 
decenii, când, așa-numiţii copii „leneși”, „grei de cap”, „distraţi”, 
„indiferenţi”, „obraznici”, „îndărătnici” sau chiar copii care în 
aparenţă nu făceau probleme părinţilor și/sau profesorilor, fiind 
docili, sârguincioși, muncitori, supuși, dar care în ciuda acestor 
calităţi nu aveau progrese școlare (D. Ungureanu, 1998, p. 9), 
nu au mai fost consideraţi o realitate demnă de ignorat, datorită 
consecinţelor, efectelor ei, concretizate mai ales în eșec și insucces 
școlar, inserţie socioprofesională deficitară, abandon școlar, 
imaturitate psihică, intelectuală, afectivă, socială, emoţională, 
delincvenţă juvenilă, comportamente indezirabile din punct de 
vedere social.

Trebuie să recunoaștem că numărul autorilor, tratatelor 
și studiilor care vizează dificultăţile de învăţare s-au înmulţit 
considerabil; în același context, trebuie să admitem că punctele 
de vedere sunt diverse, uneori chiar contradictorii, modalităţile 
de a privi fenomenul în cauză fiind plurivalente. Fiind o realitate 
complexă, dificultăţile de învăţare au fost și sunt privite din 
perspective multiple, tocmai această pluriperspectivitate oferind 
o diversitate de opinii, soluţii, interpretări, uneori vagi și 
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contradictorii.
Cel mai adesea, dificultăţile de învăţare au fost abordate din 

perspectiva copiilor cu cerinţe educative speciale, nu de puţine 
ori făcându-se confuzie între această categorie de copii (CES) 
și copiii cu dificultăţi de învăţare. Nașterea acestei confuzii a 
pornit, în literatura de specialitate de la noi, de la traducerea 
sintagmei learning disabilities (sintagmă formulată de S. Kirk) 
în două variante: dizabilităţi de învăţare și dificultăţi de învăţare. 
Or, cele două traduceri ale sintagmei acoperă realităţi diferite, 
dizabilităţile fiind mai degrabă apropiate de deficienţele din sfera 
copiilor cu CES, decât cu dificultăţile propriu-zise de învăţare, 
care apar în condiţiile unei cvasi-normalităţi (apreciată din 
perspectiva unui IQ situat eventual la limita de jos, a intelectului 
liminar).

Fenomenul dificultăţilor de învăţare a fost abordat în literatura 
română de specialiști, dar mai ales dintr-o perspectivă medicală, 
neurologică și, mai ales, din perspectiva psihopedagogiei speciale. 
Menţionez aici studiile autorilor Octavian Ieniștea (1982), 
Ladislau Fodor (1997), Dorel Ungureanu (1998), R. Jurcău 
(2000), T. Vrășmaș, I. Mușu (2000) etc.

Puţine studii însă tratează fenomenul dificultăţilor de 
învăţare din perspectivă pedagogică, din perspectiva profesorului 
practician, profesor de o anumită specialitate care se confruntă 
cu această realitate. Prescripţiile, notele informative, explicative 
și normative ale lucrărilor și tratatelor sunt vagi, generale și 
nu pot concretiza detalii indicative, metodologice pentru 
diferite specialităţi, arii curriculare, discipline, unde fenomenul 
dificultăţilor de învăţare apare și se manifestă în rândul copiilor. 
Pentru discipline diferite, pot exista manifestări simptomatologice 
diferite, cu o etiologie multifactorială. De aceea, consider utilă în 
acest sens, derularea unor programe de intervenţie recuperativă, 
în urma sesizării dificultăţilor de învăţare la o anumită arie 
curriculară la o anumită disciplină și la o anumită clasă.

În baza premiselor teoretice expuse, am considerat că este utilă 
și necesară o intervenţie psihopedagogică ameliorativă, în vederea 
descoperirii posibilelor dificultăţi de învăţare la elevii de clasa 
a V-a, la Limba și literatura română, cu scopul fundamental al 
diminuării efectelor lor asupra performanţelor și rezultatelor 
școlare, în primul rând la disciplina în cauză și, ca o prelungire a 
efectului, la toate disciplinele din planul de învăţământ, parcurse 
obligatoriu, opţional de elevii din clasa a V-a.

Pentru atingerea acestui scop, menţionez mai multe obiective 
pe care le-am conturat ca puncte strategice de urmărit pe 
parcursul și la finele desfășurării investigaţiei, derivate ca grad de 
generalitate din ţinta finală:

– conturarea unei imagini cât mai exacte a situaţiei reale la 
disciplina „Limba și literatura română”, în urma realizării unei 
evaluări iniţiale, cu scop diagnostic, raportând această situaţie la 
obiectivele specifice ale clasei a IV-a;

– stabilirea unui inventar cât mai exact al dificultăţilor 
de învăţare întâmpinate de elevii luaţi în calcul și a palierelor 
personalităţii afectate (stabilirea simptomatologiei);

– pe baza unui inventar, adică a efectelor, a rezultatelor 
vizibile și constatabile, am urmărit stabilirea unui evantai de 
cauze posibile, iar, dintre acestea, o listă de cauze reale, prin apel 
la discuţii cu părinţii, învăţătorii, profesorii, diriginţii și chiar cu 
elevii (stabilirea etiologiei);

– elaborarea unui program de intervenţie ameliorativă, în 
colaborare cu profesorii practicieni, la clasă, dar și cu diriginţii 
și părinţii, ca factori educativi importanţi în remodelarea și 
influenţarea unui stil de învăţare adecvat al elevilor, pe baza unor 
activităţi formativ-educative, în etapa experimentală;

– surprinderea evoluţiei elevilor pe parcursul clasei a V-a, prin 
repetarea setului de evaluări (realizarea de evaluări formative sau 
pe parcurs), la intervale de timp aproximativ egale, prin raportare 
la obiectivele specifice (derivate din cele cadru) pentru clasa a 
V-a, dar și la rezultatele obţinute la celelalte evaluări anterioare;

– observarea și notarea dificultăţilor întâmpinate, a obstaco-
lelor, ajustând, din mers, instrumentarul, metodologia, conţi nu-
tul (eșantionul de conţinut), în funcţie de variabilele dependente 
și independente, în vederea atingerii obiectivelor imediate ale 
cercetării, dar și a scopului final;

– formularea de noi ipoteze specifice, particulare, de lucru, în 

măsura în care se constată aspecte noi, cu posibilităţi ulterioare 
de inovare și cercetare;

– înregistrarea modului în care îmbunătăţirea situaţiei la 
Limba română se reflectă în creșterea randamentului și la celelalte 
discipline din planul de învăţământ pentru clasa a V-a;

– realizarea de studii de caz pentru situaţii mai deosebite ale 
unor elevi, care necesită intervenţii în plus (eventual intervenţia 
unei echipe de specialiști);

– stabilirea unor modalităţi concrete de colaborare cu părinţii 
elevilor implicaţi în programul experimental al activităţilor 
formativ-educative;

– planificarea, organizarea și desfășurarea unor activităţi 
extrașcolare, competiţional-ludice, complementare activităţilor 
școlare;

– constatarea modului în care viaţa extrașcolară (familie, 
grup-prieteni, anturaj) influenţează motivaţia și interesul elevilor 
pentru școală, în general, și pentru Limba română, în special.

Aceste obiective iniţiale, de pornire, pot fie dublate de 
reformulări și reajustări pe parcurs, respectiv de formularea 
altora, în funcţie de ansamblul de variabile, ipoteze particulare, 
observaţii care pot apărea pe parcurs.

Având în vedere amploarea, frecvenţa și efectele negative ale 
dificultăţilor de învăţare la Limba română asupra randamentului 
școlar, asupra întregii activităţi și vieţi școlare, dar și asupra 
întregii vieţi, în general, a elevului, consider, drept ipoteză de 
bază, fundamentală, a investigării, următoarea presupoziţie: 
în cazul în care învăţarea în cadrul activităţilor obligatorii 
(lecţiile) de Limba și literatura română se bazează pe activitatea 
proprie a elevilor, pe construcţia cognitiv-constructivă și 
socio-constructivă, activă și interactivă de cunoștinţe, atunci 
dificultăţile lor de învăţare la această disciplină vor scădea într-o 
măsură semnificativă și, implicit, și efectele ivite ale acestora 
asupra randamentului școlar.

Prezint, în continuare, câteva aspecte concrete privind 
problematica dificultăţilor de învăţare, desprinse din derularea 
investigării pedagogice ameliorative întreprinse. Astfel, pentru 
realizarea unei diagnoze privind natura, frecvenţa, etiologia 
dificultăţilor de învăţare, au fost chestionaţi 63 de profesori care, 
în anul școlar 2007-2008, au susţinut activităţi didactice cu elevi 
din clasa a V-a. Pentru baza experienţei acumulate, dar și pe baza 
observaţiilor sistematice, a datelor înregistrate în grilele de evaluare, 
a rezultatelor de la testele de cunoștinţe și a interpretării unui 
chestionar de evaluare a nivelului de lectură, aplicate la început de 
an școlar, aceștia au completat chestionarul pentru profesori.

În privinţa experienţei acestor profesori la catedră, menţionăm 
că toţi au o vechime în învăţământ după cum urmează:

Tabelul nr. 1 Distribuirea eșantionului de cadre didactice 
după criteriul vechimii

Vechime 0-5 ani 5-15 ani 15-25 de ani Peste 25 de ani

Nr. subiecţi 9 20 22 12

Răspunsurile la prima întrebare a chestionarului: „Consideraţi 
că în însușirea Limbii și literaturii române, elevii – de clasa a V-a 
– întâmpină, din diferite motive, dificultăţi de învăţare?”, au pus 
în evidenţă următorul aspect: marea majoritate a profesorilor, 
59 de răspunsuri afirmative – adică 93,65% dintre profesorii 
investigaţi –, este de acord cu prezenţa dificultăţilor de învăţare 
la Limba și literatura română; 4,76% – adică 3 cadre didactice 
refuză să răspundă, iar 1 profesor – adică 1,58% – consideră că, 
în însușirea Limbii și literaturii române, elevii de clasa a V-a nu 
întâmpină dificultăţi de învăţare.

Tabelul nr. 2 Frecvenţa răspunsurilor cadrelor didactice pt. 
itemul nr. 1
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Profesori (Total 63)

Nu răspund: Răspund:

1=>1,58% Da=>59=>93,65% Nu=>3=>4,76%

Pentru partea a doua a itemului „Dacă aţi răspuns nu, 
argumentaţi!” din chestionarul profesorilor, am o singură 
argumentare a cadrului didactic care a răspuns negativ la prima 
întrebare a chestionarului: „Elevii de clasa a V-a nu întâmpină 
dificultăţi importante de învăţare deoarece la sfârșitul anului 
școlar toţi sunt absolvenţi și pot frecventa în anul următor 
cursurile clasei a VI-a, cu excepţia a foarte puţini elevi”.

În urma rezolvării celui de al doilea item al chestionarului 
pentru profesori: „Pe baza experienţei la catedră, dar mai 
ales în virtutea observaţiilor, a grilelor de evaluare și a testelor 
aplicate elevilor la debutul anului școlar al clasei a V-a, la Limba 
și literatura română, întocmiţi un inventar de simptomatologie 
pentru dificultăţile de învăţare constatate la trei domenii 
importante: „Vorbirea”, „Grafia”, „Lexia”, am putut întocmi o 
listă de inventar cu aspecte simptomatologice înregistrate de 
profesori.

Pentru completarea inventarului de simptomatologie, în funcţie 
de aspectul frecvenţei manifestării simptomelor dificultăţilor 
de învăţare identificate, au fost solicitaţi doar 10 profesori 
din eșantionul de cadre didactice. Aceștia au stabilit frecvenţa 
de manifestare a simptomelor identificate pentru fiecare elev 
din clasa a V-a, pe o scală de cinci calificative („deloc”, „foarte 
puţin”, „puţin”, „mult” și „foarte mult”), simptome identificate 
în exerciţiile, sarcinile, testele, lucrările de control pe care acești 
elevi le-au primit în etapa de evaluare iniţială sau pe baza indicilor 
observaţionali din grilele de evaluare. Cei 10 profesori (de la 10 
clase) au investigat astfel un eșantion de 268 de elevi. Criteriile 
și aspectele simptomatologice ale dificultăţilor de învăţare, 
la disciplina Limba și literatura română, vor fi prezentate în 
continuare, urmărindu-se cele trei domenii: vorbirea, grafia și 
lexia.

– Limbajul oral (vorbirea): vocabular sărac, lacunar; erori 
de lexic; limbaj telegrafic (fraze scurte); carenţe în formulare; 
dificultăţi în: înţelegerea și formularea frazelor complicate, 
înţelegerea și formularea frazelor eliptice, cu subînţeles, formularea 
de cerinţe, de întrebări; obţinerea de informaţii utile, surprinderea 
sensului figurat, preluarea și continuarea sau combaterea ideilor 
altora; dificultăţi fonologice: deformări, nereceptare, inversiune, 
omisiune, substituire de foneme; dificultăţi morfologice: defor-
mări, înlocuiri, inversiuni, „potriviri” de cuvinte; dificultăţi 
sintactice: inversări de topică, dezacorduri; dificultăţi semantice: 
deformări de sensuri, semantizări greșite.

– Scrisul (grafia): omisiuni, inversiuni, confuzii, substituiri de 
litere sau silabe; cuvinte tăiate sau îngroșate; adăugiri de litere 
sau silabe; litere prea mari sau prea mici; orientarea, înclinarea 
deficitară a literelor; disproporţii între litere (când mari, când 
mici în același cuvânt); încadrare în pagină; nerespectarea 
ortografiei; nerespectarea semnelor de punctuaţie; scris ilizibil 
sau greu lizibil; înlocuiri cu litere de tipar în scrisul de mână.

– Cititul (lexia): lectură lentă, greoaie, sincopată; omisiuni, 
substituiri de cuvinte; distorsiuni de cuvinte (pronunţie 
defec tuoasă); poticniri, blocaje în citire; neînţelegerea conţi-
nutului (chiar și într-o lectură cursivă); „saltul” de la un 
rând la altul, diferit decât cel imediat următor; citirea prin 
urmărirea cu degetul a cuvintelor; ritm alert cu efect negativ 
asupra acurateţei lecturii; citire monoplană, monotonă, fără 
intonaţie.

Prezint, în continuare, frecvenţa acestor simptome, urmărind 
cele trei domenii, prezentate anterior.

Astfel, pentru primul nivel, făcând media aritmetică a 
valorilor înregistrate, pentru fiecare dintre cele cinci trepte ale 
scalei de apreciere, obţinem: 

Tabelul nr. 3 Frecvenţa simptomelor dificultăţilor de învăţare 
privind „vorbirea”

Limbajul 
oral 

(vorbirea)

Deloc % F. puţin % Puţin % Mult % F. mult %

5,9 11,2 22,6 33,5 26,8

0

50

Deloc F. Putin Putin Mult F. Mult

Fig. nr. 1 Reprezentarea grafică a dificultăţilor de învăţare 
privind aspectul „vorbire”

Se observă că, pentru „mult” și „f. mult”, procentele sunt cele 
mai ridicate, ceea ce indică prezenţa unor dificultăţi de învăţare 
care caracterizează aspectul „vorbire”.

Pentru al doilea nivel (grafia), făcând media aritmetică a 
valorilor înregistrate, pentru fiecare dintre cele cinci trepte ale 
scalei de apreciere, obţinem: 

Tabelul nr. 4 Frecvenţa simptomelor dificultăţilor de învăţare 
privind „grafia”

Scrisul 
(grafia)

Deloc % F. puţin % Puţin % Mult % F. mult %

6,33 11,42 21,14 36 25,11

0

50

Deloc F. Putin Putin Mult F. Mult  

Fig. nr. 2 Reprezentarea grafică a dificultăţilor de învăţare 
privind aspectul „grafie”

Și în cazul aspectului „grafie”, frecvenţa dificultăţilor de 
învăţare indică o creștere semnificativă pentru calificativele 
„mult” și „f. mult”.

Pentru al treilea nivel (lexia), făcând media aritmetică a 
valorilor înregistrate pentru fiecare dintre cele cinci trepte ale 
scalei de apreciere, obţinem: 

Tabelul nr. 5 Frecvenţa simptomelor dificultăţilor de învăţare 
privind „lexia”

Cititul (lexia) Deloc % F. puţin % Puţin % Mult % F. mult %

11,88 19 26 25,56 17,56

0

50

Deloc F. Putin Putin Mult F. Mult

Fig. nr. 3 Reprezentarea grafică a dificultăţilor de învăţare 
privind aspectul „lexie”

Și în acest caz, se observă că, prin cumul, frecvenţa procentuală 
pentru calificativele „mult” și „f. mult” este destul de crescută, 
chiar dacă „puţin” indică o frecvenţă mai scăzută decât „mult”.
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Datele statistice (mediile aritmetice) pentru cele trei domenii 
și dimensiuni („Vorbire”, „Grafie”, „Lexie”), în funcţie de 
calificative, pot fi încadrate astfel:

Tabelul nr. 6 Frecvenţa comparativă a simptomelor 
dificultăţilor de învăţare privind aspectele „vorbire”, „grafie”, 

„lexie”

 Calificative
Domeniul

Deloc
%

F. puţin
%

Puţin
%

Mult
%

F. mult
%

Limbajul oral
 (vorbirea)

5,9 11,2 22,6 33,5 26,8

Scrisul (grafia) 6,33 11,42 22,14 36 25,11

Cititul (lexia) 11,88 19 26 25,56 17,56

0
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40

Limbajul oral 
(vorbirea)

Scrisul (grafia) Cititul (lexia)

Deloc

F. Putin

Putin

Mult

F. Mult

 
Fig. nr. 4 Reprezentarea grafică comparativă a frecvenţei a 

simptomelor dificultăţilor de învăţare privind aspectele „vorbire”, 
„grafie”, „lexie”

Din graficul precedent, rezultă că cele mai frecvente dificultăţi 
de învăţare se situează la nivelul scrisului, urmate de cele la 
nivelul vorbirii, apoi de cele de la nivelul cititului.

Pe baza răspunsurilor profesorilor la itemul al treilea din 
chestionarul pentru profesori; „Luând în consideraţie aspectele 
simptomatologice identificate, întocmiţi un inventar etiologic al 
cauzelor posibile ale apariţiei dificultăţilor de învăţare la Limba 
și literatura română”, am putut realiza un inventar etiologic cu 
principalele cauze ale apariţiei dificultăţilor de învăţare la elevii 
de clasa a V-a. Aceste cauze fiind grupate de cadrele didactice 
investigate, pe câteva dimensiuni după cum urmează:

– Atenţia: distractibilitate, inconsistenţă în concentrare, 
stabilitate deficitară, mobilitate redusă; 

– Memoria: de scurtă și lungă durată – slabă, scăzută;
– Limbajul: dificultăţi de receptare, procesare și emitere a 

mesajelor;
– Motivaţia: supramotivare, submotivare;
– Voinţa: deficite ale sistemului volitiv, lipsă de perseverenţă 

în învăţare;
– Afectivitatea: tulburări ale echilibrului afectiv, timiditate, 

sensibilitate, emotivitate excesive, toleranţă scăzută la frustrare, 
inteligenţă emoţională scăzută;

– Gândirea: dificultăţi în procesarea informaţiilor, meta-
cogniţie deficitară, insuficientă, slabă;

– Activitatea: hiperactivitate, hiperchinezie, hipoactivitate, 
autocontrol și autoevaluare slabă;

– Caracter comportamental: probleme atitudinal-comporta-
mentale caracteriale;

– Alte cauze: stil de învăţare inadecvat, lipsa tehnicilor de 
învăţare eficientă, dezinteres, negativism, lacune în învăţarea 
anterioară, slaba calitate a predării, suprasolicitarea școlară, 
climat familial precar, lipsa colaborării, comunicării dintre 
familie și școală, oboseala cronică.

În tabel este prezentată frecvenţa acestor cauze care generează 
dificultăţile de învăţare, grupate pe dimensiunile personalităţii, 
prezentate:

Tabelul nr. 7 Frecvenţa cauzelor dificultăţilor de învăţare pe 
dimensiuni ale personalităţii 

Dimensiunea Deloc % F. puţin % Puţin % Mult % F. mult %
Atenţia 6 11 23,5 34 25,5

Memoria 8 16 26 27 23
Limbaj 2 8 21 43 26

Motivaţia 16,5 22 26,5 23 12
Voinţa 12,5 19,5 21 25 22

Afectivitatea 21 20,33 23,5 18,16 17
Gândirea 2 9 15 45 29

Activitatea 17 14,66 19,66 28,66 20
Caracter 

comportamental
4 6 12 42 36

Alte cauze 7,2 12,4 20,4 28 32

La itemul numărul patru „Credeţi că dificultăţile de învăţare 
la Limba și literatura română la clasa a V-a ar putea fi diminuate 
sau chiar înlăturate dacă se găsește o modalitate, strategie, tehnică, 
program educativ de intervenţie... etc. anume?”; au răspuns 
afirmativ 56 de cadre didactice (87,30%) din populaţia 
investigată, 2 (3,17%) subiecţi nu răspund și 5 răspund negativ 
(7,93%). Dintre cei 5 subiecţi care răspund negativ, 3 au o 
vechime de peste 25 de ani în învăţământ, 1 (unu) este debutant 
(0-5 ani) și 1 (unu) are o vechime cuprinsă între 5 și 15 ani.

Cei care au răspuns negativ la itemul numărul cinci au adus 
ca argumente:

„Nu se pot înlătura, indiferent de metodă, deoarece profesorii 
nu pot lucra singuri dacă nu sunt ajutaţi de familie și dacă elevii 
nu sunt interesaţi.”

„Nu se pot înlătura, deoarece ar trebui găsită o metodă 
adecvată pentru fiecare în parte, ceea ce înseamnă că ar trebui să 
dispară clasele de 25-30 de elevi.”

„Unii elevi, deși sunt „normali”, sunt irecuperabili, indiferent 
de metoda aplicată.”

„Lacunele lor sunt așa de mari încât ar trebui reintegraţi în 
clasa I, chiar ca să poată recupera ceea ce au pierdut pe parcurs.”

„Nu se pot înlătura dificultăţile, deoarece profesorii nu 
renunţă la stilul lor în favoarea unor metode active, strategii de 
recuperare etc.”

„Sunt copii care nu pot fi ajutaţi sub nicio formă. Sunt elevi 
care nu ar fi trebuit să ajungă încă în învăţământul gimnazial.”

La itemul 5 a). „Dacă aţi răspuns da, valorizaţi eficienţa 
următoarelor propuneri de diminuare a dificultăţilor de învăţare 
(„foarte puţin”, „puţin”, „mult”, „foarte mult”)”, răspunsurile 
profesorilor (propunerile sunt, de fapt, cele 5l de variabile 
independente ale ipotezei de bază și cele patru ipoteze specifice 
ale proiectului de investigare) au fost următoarele (menţionez că 
procentajele au fost aproximate cu ±0,50%):

Tabelul nr. 8 Aprecierea cadrelor didactice privind propunerile 
de ameliorare a dificultăţilor de învăţare

Nr. Propuneri Scală de frecvenţă a eficienţei în %

crt. Deloc F. puţin Puţin Mult F. mult

1 Accentuarea învăţării 
active și interactive 
pe suport cognitiv 
constructivist și socio-
constructivist

1 9 16 36 38

2 Activitate și sarcini 
diferenţiate

2 11 17 33 37

3 Rezolvarea sarcinilor 
prin colaborare și 
cooperare

2 10 18 34 36
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4 Alternarea formelor 
de organizare cu 
accentuarea celor 
independente 
(individuale și de grup)

5 12 23 27 33

5 Predarea activizantă 8 18 22 24 26
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Accentuarea
Rezolvarea
Varietatea
Predarea

Fig. nr. 5 Reprezentarea grafică a scalei de apreciere privind 
propunerile de ameliorare a dificultăţilor de învăţare

Din tabelul de mai sus și din grafic, rezultă că, cel puţin 
teoretic, cadrele didactice recunosc importanţa, utilitatea și 
necesitatea introducerii unor astfel de strategii, în vederea 
diminuării dificultăţilor de învăţare.

Pentru partea a doua a itemului (5b) „Aduceţi și Dvs. alte 
propuneri!”, profesorii au mai adus următoarele propuneri:

– Ajutor suplimentar din partea profesorului la clasă;
– Ajutor suplimentar din partea colegilor la clasă și/sau acasă;
– Predarea elementelor esenţiale (trunchiul comun și curri cu-

lum nucleu aprofundat);
– Varierea stilurilor de predare;
– Ajutor din partea părinţilor, acasă;
– Realizarea unei legături permanente părinţi-școală;
– Consiliere, meditaţii, consultaţii suplimentare la școală; 
– Îmbinarea activităţilor școlare cu cele extrașcolare, ludice, 

tematice, competitive, colaborative;
– Consilierea elevilor în privinţa tehnicilor, strategiilor, 

metodelor de învăţare; 
– Modificarea stilului de învăţare al elevilor;
– Motivarea elevilor, prin alternarea judicioasă a recompenselor 

cu acţiunile.
Consider pertinente aceste propuneri și, în cadrul experi men-

tului, unele dintre acestea pot fi folosite ca variabile independente 
în formularea unor ipoteze specifice elaborate pe parcursul 
derulării cercetării.
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Chestionar pentru profesorii de Limba și literatura română
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1. Consideraţi că în însușirea „Limbii și literaturii române”, 
elevii (de clasa a V-a) întâmpină, din diferite motive, dificultăţi 
de învăţare?

a) da  b) nu

2. a) Dacă aţi răspuns „nu”, argumentaţi!

2. b). Pe baza experienţei la catedră, dar mai ales în virtutea 
observaţiilor, a grilelor de evaluare și a testelor aplicate la început 
de an școlar elevilor de clasa a V-a la Limba și literatura română, 
întocmiţi un inventar simpto matologic pentru dificultăţile de 
învăţare constatate la disciplina de mai sus, pentru trei domenii 
importante („Vorbirea”, „Grafia”, „Lexia”):

Domeniul Aspecte simptomatologice

A. Limbajul oral (vorbirea) 1.
2.

B. Scrisul (grafia) 1.
2.

C. Citirea (lexia) 1.
2.

3. Luând în consideraţie aspectele simptomatologice 
identificate, întocmiţi un inventar etiologic, al cauzelor posibile 
ale apariţiei dificultăţilor de învăţare la Limba și literatura 
română:

Domeniul Cauze

1. Atenţie 1.
2.

2. Memorie 1.
2.

3. Limbaj 1.
2.

4. Motivaţie 1.
2.

5. Voinţă 1.
2.

6. Afectivitate 1.
2.

7. Gândire 1.
2.

8. Activitate 1.
2.

9. Caracter
comportamental

1.
2.

10. Alte cauze 1.
2.

FRECVENŢA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ ȘI IMPLICAŢIILE 
PSIHOPEDAGOGICE LA COPILUL PREȘCOLAR  

Carmen-Loredana Benyi,
Centrul Pentru Educaţie Incluzivă Senzorială Oradea

ABSTRACT

When it is hard to express even your bare necessities, it is impossible to receive what you need. You would want to move the cup of water, to get it closer 
to you, without having to express yourself too much, in fact, without being asked for too much. If you could do that, then probably everybody would leave 
you alone, and would not insist on you saying the word water“.

This article presents the frequency of language disorders at Center of Inclusive Sensorial Education in Oradea. The high frequency of language disorders 
poses the question: „What psycho-pedagogical implications does it produce?“

This work presents all related to the existence of a particular language disorder. This research emphasizes the increased number of children with 
language disorders at pre-school age.

Every teacher can intervene in the instructive-educative process in order to prevent and/or correct language disorders by using a variety of methods.
Scholarly success is achieved by fulfilling the objectives listed in the curriculum. These are age-specific and they have an high standard. This is an expression 

of coordination between the child’s possibilities, capacities and interests, on one hand, and the ambition of the educational goals, on the other hand.
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4. Credeţi că dificultăţile de învăţare la Limba și literatura 
română de la clasa a V-a ar putea fi diminuate sau chiar înlăturate, 
dacă se găsește o modalitate, strategie, tehnică, program educativ 
de intervenţie............etc. anume?

a) da_____________. b) nu_____________

Dacă aţi răspuns „nu”, argumentaţi:

5. a) Dacă aţi răspuns „da”, valorizaţi eficienţa următoarelor 
propuneri de diminuare a dificultăţilor de învăţare („foarte 
puţin”, „puţin”, „mult”, „foarte mult”):

Nr. crt. Propuneri
Scală de frecvenţă a eficienţei
Deloc F. puţin Puţin Mult F. mult

1.
Activitate și sarcini 
diferenţiate

2.

Accentuarea învăţării 
active și interactive 
pe suport cognitiv 
constructivist și socio-
constructivist

3.
Rezolvarea sarcinilor 
prin colaborare și 
cooperare

4.

Alternarea formelor 
de organizare, cu 
accentuarea celor 
independente 
(individuale și de grup)

5. Predarea activizantă

5. b) Aduceţi și dvs. alte propuneri!

Acest studiu a avut loc în Centrul Școlar Pentru Educaţie 
Incluzivă Senzorială din Oradea, în anul școlar 2008-2009.

Am folosit un lot de 29 de copii cu vârstele cuprinse între 
4 și 7 ani, frecventând grupa mijlocie, grupa mare, grupa mare 
pregătitoare. 

Depistarea și diagnosticarea copiilor cu tulburări de limbaj 
s-au făcut prin: 

– Convorbiri simple 
– Examinarea ritmului și fluenţei vorbirii 
– Examinarea vorbirii independente și reflectate. 
Dorinţa mea a fost de a evidenţia existenţa la vârsta preșcolară 

a tulburărilor de limbaj, precum și de a arăta necesitatea 
profesorului logoped în fiecare instituţie pentru a se putea 
diagnostica și corecta tulburările de limbaj ale copiilor la vârsta 
preșcolară. 

Din studiul efectuat observăm scăderea frecvenţei tulburărilor 
de limbaj până la terminarea grupei mari pregătitoare, acest fapt 
datorându-se terapiei tulburărilor de limbaj făcute de profesorii 
logopezi în colaborare cu educatoarele și cu părinţii copiilor în 
cauză. Am prezentat sub forma unor grafice situaţia actuală a 
frecvenţei tulburărilor de limbaj în CSEIS Oradea. 

Tulburari de limbaj

Fara tulburari de
limbaj

Tulburari de limbaj

Fara tulburari de
limbaj

FRECVENŢA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ PE GRUPE 
DE VÂRSTĂ ÎN C.S.E.I.S. ORADEA AN ȘCOLAR 

2008-2009

Fig. nr. 1 Grupa mijlocie 4-5 ani: 57,1%

Din 7 copii înscriși: 3 fete și 1 băiat prezintă tulburări de 
limbaj

FRECVENŢA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ PE GRUPE 
DE VÂRSTĂ ÎN C.S.E.I.S. ORADEA AN ȘCOLAR 

2008-2009

Tulburari de limbaj

Fara tulburari de
limbaj

Fig. nr. 2 Grupa mare 5-6 ani: 40%

Din 10 copii înscriși: 2 fete și 2 băieţi prezintă tulburări de 
limbaj
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Tulburari de
limbaj
Fara tulburari
de limbaj

FRECVENŢA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ PE GRUPE 
DE VÂRSTĂ ÎN C.S.E.I.S. ORADEA AN ȘCOLAR 

2008-2009

Fig. nr. 3 Grupa pregătitoare 6-7 ani: 25%

Din 12 copii înscriși: 1 fată și 2 băieţi prezintă tulburări de 
limbaj

Prin înţelegerea cuvintelor, a limbajului citit-scris, se antre nează 
toate procesele psihice, gândirea, memoria, afectivitatea, atenţia, 
percepţia, priceperile motrice ale individului. Existând o tulburare 
în sfera limbajului, pot să apară modificări în dezvoltarea psihică a 
persoanei, ducând chiar și până la alterarea personalităţii dacă nu 
se iau măsurile de corectare, de intervenţie cât mai timpurie.

Indicat este ca terapia tulburărilor de limbaj (dislaliei) 
să înceapă și să se finalizeze în perioada preșcolară pentru 
a împiedica apariţia unor tulburări precum complexul de 
inferioritate, dislexo-disgrafia, negativismul faţă de actul lexic și 
grafic, întârzierea școlară, apatie, instabilitate școlară și altele.

În procesul de corectare, reușita depinde și de colaborarea 
dintre cadrele didactice și părinţi, de implicarea acestora în 
continuarea exerciţiilor de corectare efectuate în cabinetul de 
logopedie.

Reușita corectării depinde de diagnosticul diferenţiat, de 
vârsta și de particularităţile individuale ale copilului. Pentru 
aceasta este necesară testarea prealabilă care ne indică un tablou 
detaliat al copilului logopat.

Cunoașterea copilului permite accesibilizarea activităţii 
instructiv-educative, care presupune o concordanţă deplină între 
posibilităţile elevilor și dificultăţile sarcinilor de învăţare. 

La vârsta preșcolară am constatat, ca tulburări de limbaj, 
dislaliile de evoluţie, bâlbâiala fiziologică, sigmatismele, 
rotacismele. Sunt frecvente deformări, omisiuni, înlocuiri 
(în special cu sunetele l, i, d, h, v, u). Specifică pentru vârsta 
de 5 ani este dislalia de cuvânt. Deși copiii pot pronunţa 
sunetele izolat, la nivelul silabelor, cuvintelor, apar substituiri, 
omisiuni, inversiuni de sunete, silabe, confundări ale sunetelor 
consonante. 

La baza acestora stau, în general, o percepţie deficitară 
a sunetelor (în special a celor asemănătoare), o insuficientă 
dezvoltare a auzului fonematic, instabilitatea psihomotorie etc. 
Perseverarea dislaliei la vârstă mai mare se poate datora unor 
carenţe pedagogice sau imitării unor modele greșite de pronunţie. 

Am mai întâlnit și copii cu întârzieri în evoluţia limbajului, 
manifestate prin vocabular redus, pronunţie incorectă și care la 
4-5 ani nu au posibilitatea formulării unor propoziţii simple.

Din cauză că la vârsta preșcolară copiii încă nu stăpânesc 
conţinutul exprimării, iar posibilităţile de formulare sunt reduse, 
comparativ cu rapiditatea gândirii, apar unele ezitări, repetiţii, 
întreruperi, acestea nefiind conștientizate, la început, de copii. 

În terapia limbajului se cere o stimulare permanentă prin 
oferirea de modele de pronunţie corectă, pe înţelesul copilului, 
adaptate la nivelul de cunoștinţe al copilului, prin jocuri 
didactice, memorizări, lecturi, convorbiri tematice.

Din literatura de specialitate, am ales diverse exerciţii pe care 
le facem împreună cu doamnele educatoare și cu părinţii. Terapia 
logopedică nu se poate realiza fără implicarea directă a părinţilor, 
deoarece copilul își petrece o mare parte de timp în cadrul 
familiei, unde, la rândul lor, părinţii îl vor stimula continuu.

Pentru educarea auzului fonematic, am folosit: exerciţii de 
imitare a sunetelor din natură, de pronunţare a unor serii de 
silabe opuse, din cuvinte paronime, de diferenţiere a consoanelor 
surde de cele sonore, de diferenţiere a sunetelor cu punct de 
articulare apropiat, de transformare a cuvintelor prin înlocuiri 
de sunete sau silabe. Exerciţiile de gimnastică generală, exerciţiile 
de dezvoltare a musculaturii aparatului fono-articulator, precum 
și cele de dezvoltare a auzului fonematic fac parte din terapia 
tulburărilor de limbaj. Cadrul didactic nu trebuie să piardă din 
vedere în cadrul acestor exerciţii educarea întregii personalităţi a 
elevilor, activizarea tuturor copiilor, crearea unui climat destins, 
favorabil învăţării. 

După exerciţiile de articulare, se urmărește pronunţarea 
sunetelor în silabe și cuvinte. Din mapă nu trebuie să lipsească 
liste de cuvinte care conţin sunetele: s, z, ţ, r, ș, j, grupurile ce-ci, 
ge-gi, sunetele: c, g, t, d, h, m, b, f, l, v, n, p. 

Următoarea etapă o reprezintă introducerea cuvintelor în 
propoziţii, urmărindu-se conștientizarea și automatizarea lor în 
vorbire, folosind exerciţii de memorizare a unor versuri specifice 
pentru anumite sunete, povestiri, repovestiri, discuţii după 
planșe (Mușu, 1996). 

Jocul didactic apare ca modalitate de dezvoltare a capacităţii 
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de exprimare orală și l-am folosit în proiectarea planificărilor 
individuale împreună cu educatoarele (Vrășmaș, 2007): 

1. jocuri pentru îmbogăţirea vocabularului elevilor: „Cine 
spune mai multe cuvinte despre...”, „Povestiţi ceva 
despre”, „Săculeţul fermecat”, „A venit toamna”, „La 
librărie”, „Cutia cu surprize”, „Cu ce călătorim”, „Spune 
unde stă”, „Ghici ce e”, „Ce s-a schimbat”, prin care se 
urmărește crearea unei atmosfere permisive, posibilitatea 
de a forma deprinderi de comportare civilizată, formu-
larea de propoziţii corecte prin exersarea continuă a 
actului vorbirii. 

2. jocuri pentru însușirea structurii gramaticale a limbii: „Eu 
spun una, tu spui multe”, „Cum este”, „Continuă ideea”, 
„Completează ce lipsește”, având menirea da a-i ajuta să 
înţeleagă acordul dintre substantiv și adjectiv, folosirea 
corectă a singularului și a pluralului, folosirea corectă a 
pronumelui, acordul corect între subiect și predicat.

3. Jocuri pentru exprimarea corectă: „Termină povestea”, 
„Formează propoziţii cu expresii date”, jocuri prin care 
se poate face automatizarea și consolidarea sunetelor 
corectate, precum și îmbogăţirea vocabularului. 

Intrarea copilului în lumea școlii aduce cu sine o problematică 
specifică. 

Însușirea citit-scrisului se face prin metoda fonetică, ana li-
tico-sintetică, prin activităţi diferenţiate pentru fiecare elev, 
în funcţie de particularităţile de vârstă și individuale. Scrisul 
este o activitate complexă, de aceea metodele și procedeele de 
însușire corectă trebuie să fie diversificate, folosind în același 
timp metode chinestezice, fonomimice, de percepţie vizuală, 
lingvistice etc. 

O mare parte dintre greutăţile întâmpinate la clasa I se dato-
rează imaturităţii școlare. Deși la această vârstă vorbirea este 
mult mai corectă, dispărând dislalia fiziologică, totuși limbajul 
imaturilor școlar păstrează o serie de particularităţi: relatarea 
evenimentelor, a povestirilor, a impresiilor personale este adesea 
incorectă, fiind necesară susţinerea prin întrebări, unii mai 
prezintă încă tulburări de pronunţie, precum și unele tulburări 
de ritm și fluenţă. 

Din punct de vedere psihopedagogic, multe dintre greșelile 
scris-cititului la școlarul mic se produc în limitele normalului, în 
cadrul școlarizării. Dacă ele se prelungesc și în clasele următoare, 
sunt considerate dislexii-disgrafii și presupun intervenţia specia-
lizată a logopedului. 

Printre dificultăţile cel mai frecvent întâlnite la vârsta școlară 
mică se pot aminti: dificultăţi în realizarea grafică a literelor; 
dificultăţi în corelarea complexului sonor cu simbolul grafic; 
omisiuni de litere, elemente grafice, silabe, finale de cuvânt, 

diftongi și chiar cuvinte; substituiri de litere, silabe, cuvinte; 
adăugiri de litere, silabe, cuvinte; inversiuni de litere, silabe, 
cuvinte; contopiri și comprimări de cuvinte; nerespectarea 
regulilor gramaticale. 

Trebuie să se intervină prin: exerciţii de legare a sunetelor de 
reprezentările lor grafice, de diferenţiere a sunetelor și literelor 
asemănătoare acustico-optic, de analiză fonetică a cuvintelor, de 
scriere corectă a diftongilor, exerciţii cu grupuri de consoane, 
exerciţii pentru scrierea corectă a grupurilor ce-ci, ge-gi, che-chi, 
ghe-ghi. 

După ce elevii scriu corect cuvintele se trece la scrierea în 
propoziţii, urmărindu-se apoi automatizarea achiziţiilor. În 
lucrările destinate dislexiei-disgrafiei (Verza, 2003), se propune 
o gamă variată de exerciţii de copiere, transcriere, dictare, 
compunere, autodictare – ca modalitate eficientă de realizare a 
autocontrolului. 

Optimizarea activităţilor instructiv-educative se referă la 
alegerea variantei celei mai bune pentru a obţine cu resurse 
minime o eficienţă maximă. Tratarea individualizată a ele-
vului îi ușurează acestuia realizarea unor sarcini școlare 
independent de colegii lui, ajutat mai mult sau mai puţin de 
învăţător. Reușita în rezolvarea acestor sarcini are efect benefic 
asupra personalităţii elevului, prin creșterea încrederii în for-
ţele proprii, prin decondiţionarea sa faţă de actul învăţării 
(Cosmovici, 1996). 

Am optimizat activităţile instructiv-educative prin:
• folosirea formelor de activitate frontală, pe grupe și 

individuală; 
• depistarea precoce a greșelilor și a dificultăţilor tipice ale 

elevilor la nivel individual; 
• realizarea abordării individualizate a elevilor; 
• folosirea fișelor de lucru cu conţinut unic, dar cu sarcini 

de lucru individualizate, a fișelor de muncă independentă, 
a fișelor pentru fixarea și consolidarea cunoștinţelor, a 
fișelor de recuperare, a fișelor ca temă pentru acasă, a 
fișelor pentru verificarea cunoștinţelor; 

• mărirea, varierea procedeelor de fixare, aplicare a 
cunoștinţelor, priceperilor și deprinderilor; 

• realizarea concretă, pe obiective, a tratării diferenţiate; 
• rezolvarea reală a activizării elevilor, pe tot parcursul 

lecţiei; 
• lărgirea posibilităţilor de tratare diferenţiată a elevilor, 

atât în cadrul lecţiei, cât și prin sarcini suplimentare 
pentru munca independentă, în afara clasei. 

Activitatea logopedică este centrată în special asupra copiilor 
nu numai din cauza frecvenţei mai mari a handicapurilor 
de limbaj, ci și pentru că la aceștia vorbirea este în continuă 
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structurare și dezvoltare, iar dereglările apărute au tendinţa ca, 
odată cu trecerea timpului să se consolideze și să se agraveze sub 
forma unor deprinderi deficitare, ceea ce necesită un efort mai 
mare pentru corectarea lor.

Prin caracterul aplicativ de prevenire și înlăturare a tulburărilor 
de limbaj în vederea dezvoltării psihice generale a persoanei, 
putem participa la:

– stabilirea relaţiilor cu semenii săi
– facilitarea inserţiei în comunitate
de a se forma și de a se dezvolta pe măsura disponibilităţilor 

sale.
Scopul educativ al logopediei este:
– formarea omului
– îl ajută pe copil să depășească dificultăţile școlare și de 

adaptare.
Pentru înlăturarea tulburărilor de limbaj, pentru scăderea 

frecvenţei de apariţie, am urmărit obiectivele:
– studierea și asigurarea unui climat favorabil dezvoltării și 

stimulării comunicării
– prevenirea cauzelor care pot determina handicapuri de 

limbaj
– studierea simptomatologiei, a metodelor și procedeelor 

adecvate corectării
– cunoașterea și prevenirea efectelor negative ale handicapurilor 

de limbaj asupra comportamentului și personalităţii logopatului
– elaborarea unei metodologii de diagnoză și prognoză 

diferenţiată în logopedie
 – popularizarea știinţei logopedice și pregătirea familiei și a 

școlii pentru a manifesta înţelegere și sprijin faţă de logopat
– studierea diferitelor aspecte ale deficienţelor senzoriale și 

mintale care influenţează constituirea structurilor de limbaj
– optimizarea activităţilor logopedice, atât pentru terapia 

handicapurilor de limbaj, cât și pentru evitarea eșecurilor școlare 
și comportamentale

– depistarea populaţiei cu deficienţe de limbaj începând cu 
o vârstă preșcolară și organizarea activităţii pentru prevenire și 
recuperare.

Pentru o bună desfășurare a corectării tulburărilor de limbaj 
trebuie să avem în vedere:

– orice abatere în formă și conţinut de la vorbirea standard 
marcată prin disfuncţionalitatea expresiei și receptivitatea 
limbajului constituie o tulburare a acestuia

– orice tulburare de limbaj are tendinţa de a se agrava și a se 
consolida în timp ca deprindere negativă

– tulburările de limbaj nu presupun un deficit de intelect sau 
senzorial, dar, atunci când apar pe un asemenea fond, ele sunt 
mult mai grave, mai variate și mai extinse

– tulburările de limbaj au o frecvenţă mai mare în copilărie și 
în perioadele de constituire a limbajului ca urmare a fragilităţii 
aparatului fonoarticulator și a sistemelor cerebrale implicate în 
vorbire

– toate tulburările de limbaj au un caracter tranzitoriu și sunt 
corectabile, educabile

– tulburările de limbaj, începând cu cele mai simple, produc 
efecte negative asupra personalităţii și comportamentului 
subiectului deoarece ele sunt trăite dramatic și tensional pe 
fondul unei frustrări și anxietăţi

– tulburările de limbaj nu se transmit ereditar, în timp, ci 
unele structuri anatomice care facilitează producerea acestora se 
pot regăsi la descendenţi

– tulburările de vorbire până la vârsta de trei-trei ani și 
jumătate nu au o semnificaţie logopedică sau defectologică, ci una 
fiziologică atunci când sunt produse ca urmare a nematurizării 
aparatului fonoarticulator sau a sistemelor cerebrale implicate în 
vorbire

– tulburările de limbaj prezintă o incidenţă mai mare și o 
simptomatologie mai gravă la sexul masculin comparativ cu cel 
feminin

– terapia tulburărilor de limbaj se bazează pe o metodologie 
corectiv- recuperativă care se realizează în relaţie cu dezvoltarea și 
stimularea întregii activităţi psihice a subiectului și armonizarea 
comportamentelor la condiţiile mediului înconjurător.

Această lucrare dovedește necesitatea corectării tulburărilor 
de limbaj încă din perioada preșcolară pentru a se evita apariţia 
dislexo-disgrafiei în ciclul primar. 

Pentru a susţine teoria vârstei preșcolare ca vârstă optimă 
pentru tratamentul dislaliilor putem argumenta: persistenţa 
dislaliei la intrarea în școală ar putea fi simţită în scris, poate 
să apară ridiculizarea de către cei din jur, apariţia complexelor 
de inferioritate, repulsie faţă de vorbire-citire, uneori chiar și 
apariţia logonevrozelor.

Copilul preșcolar are mai mult timp pentru tratamentul 
logopedic, în clasele primare apar temele de rezolvat acasă, iar 
colaborarea cu educatoarele se obţine mai ușor.

Pentru orice dascăl, nu este altă datorie mai nobilă decât să-i 
înveţe pe copii să se exprime corect oral și scris în dulcele grai 
românesc.
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„Copilul – scria George Călinescu – se naște curios de lume 
și nerăbdător de a se orienta în ea.” Natura îi satisface această 
pornire, îl incită. Este unanim acceptat faptul că este ușor să 
influenţezi formarea personalităţii copilului prin contactul 
direct cu natura, făcând apel la sensibilitatea acestuia, mai ales a 
copilului cu cerinţe educative speciale.

Stimularea senzorială a copiilor cu cerinţe educative speciale 
presupune indispensabil individualizarea și diferenţierea proce-
sului de învăţare, condiţii care pot fi realizate prin elaborarea 
programelor de intervenţie personalizate, realizate după evaluarea 
acestora.

Ca fiinţă socială, omul este dependent de ceilalţi oameni. 
Această dependenţă înseamnă, de fapt, ajutor, posibilitatea de 
a comunica și coopera, iar acest lucru dă naștere la sentimentul 
de apartenenţă și solidaritate umană. Atitudinile oamenilor faţă 
de copiii cu cerinţe educative speciale sunt în majoritatea lor 
negative, iar noi, cadrele didactice și părinţii acestora, trebuie 
să oferim un climat favorabil de dezvoltare armonioasă, într-
un mediu incluziv cât mai echilibrat, pentru a obţine egalizarea 
șanselor, participarea, integrarea școlară, profesională și socială a 
acestor copii. Educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale într-
un mediu incluziv adecvat urmărește:

• dezvoltarea la aceștia a unor capacităţi fizice și psihice 
care să-i apropie cât mai mult de ceilalţi copii, 

• implementarea unor programe cu caracter corectiv-
recuperator,

• stimularea potenţialului restant, care permite dezvoltarea 
compensatorie a unor funcţii menite să le suplinească pe 
cele deficitare, 

• crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei 
pentru activitate, în general și pentru învăţare, în special, 

• asigurarea unui progres continuu în achiziţia comunicării 
și a cogniţiei, 

• formarea unor abilităţi de socializare și relaţionare cu cei 
din jur,

• formarea unor deprinderi de exercitare a unor activităţi 
cotidiene, 

• dezvoltarea comportamentelor adaptative și a însușirilor 
pozitive ale personalităţii, care să faciliteze normalizarea 
deplină.

Știm cu toţii că în interiorul copiilor există o lume plină de 
surprize și de miracole, iar noi considerăm că, dacă intervenim 
corespunzător, vom avea acces în această lume. Adevărul este 
că dacă inima și mintea merg împreună spre copilul cu cerinţe 
educative speciale, căutând, stimulând și așteptând cu respect 
o invitaţie la mai bine, aceasta mai curând sau mai târziu va 
apărea. Deoarece cheia succesului în realizarea unei intervenţii 
terapeutice constă în felul în care se implementează activitatea, 
am apropiat copilul de natură considerând că ea are un rol foarte 
important în dezvoltarea și formarea copilului și în mod special 
îi influenţează aparatul senzorial, experienţa senzorială fiind o 
sursă veridică a cunoașterii cognitive, psiho-motrice, limbaj, 
autonomie personală, socializare.

Pentru practica modernă a educaţiei copiilor rămâne actuală 
teza exprimată de Comenius: „natura influenţează asupra 
dezvoltării aparatului senzorial al copilului, îl îmbogăţește cu 
cunoștinţe, îi cultivă calităţile morale, elevului i se dă un sistem de 
cunoștinţe știinţifice despre natură, accesibile nivelului de înţelegere, 
cunoașterea lumii înconjurătoare se sprijină pe principiul intuiţiei, 
avansării de la simplu la compus, luând în seamă activismul și 
conștiinciozitatea, familiarizarea cu natura are loc sub conducerea 
celor maturi”.

La ora actuală în Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă 
Senzorială Oradea unde ne exercităm profesia, unitatea școlară 
deservește 62 de copii care sunt organizaţi în grupe omogene, 
după criteriul de stabilitate, vârsta copiilor. Lucrăm împreună 
cu părinţii, astfel încât demersurile noastre să nu fie singulare, 
rătăcite sau izolate, ci bine integrate și absorbite de familia 
copilului.

Intervenţia prin activităţile desfășurate în natură, ca și orice 
alt demers, reprezintă un proces de optimizare, de suport sau de 
recuperare a potenţialului atât de divers al copilului. Însoţit de 
pasiune și conștiinciozitate, de libertate și fantezie, dă rezultate 

uimitoare. 
Copiii cu cerinţe educative speciale, prin activităţile 

desfășurate în natură, pot să-și exprime propriile capacităţi. 
Astfel ei capătă informaţii despre lumea în care trăiesc, intră în 
contact cu oamenii și cu obiectele din mediul înconjurător și 
învaţă să se orienteze în spaţiu și timp, toate conducând spre 
stimularea senzorială.

Datorită faptului că se desfășoară mai ales în grup, aceste 
activităţi asigură socializarea, iar pentru persoanele cu handicap 
e foarte important întrucât le oferă șansa de a interacţiona cu alţi 
copii, în general orice activitate având nevoie de minimum două 
persoane pentru a se desfășura. Activităţile desfășurate, atât cele 
comune, cât și cele individualizate le-am adaptat în funcţie de 
dizabilitatea copilului. 

Fiecare individ are anumite capacităţi. Într-o grupă de 
copii există de obicei un decalaj între performanţele copiilor, 
iar ritmul învăţării în cazul dat nu poate fi pentru toţi copiii 
același. Cu cât învăţământul este mai individualizat, cu atât el 
permite o respectare mai riguroasă a diferenţelor individuale ale 
elevilor. Un astfel de regim face posibil ca preșcolarii să activeze 
într-un ritm propriu. Deci, stimularea senzorială a copiilor cu 
CES presupune indispensabil individualizarea și diferenţierea 
procesului de învăţământ, condiţii care pot fi realizate prin 
elaborarea programelor de intervenţie personalizate. 

Planul de intervenţie personalizat este un program întocmit 
pentru fiecare copil cu cerinţe educative speciale care să permită 
adaptarea și readaptarea programei pentru învăţământul special în 
funcţie de progresele copilului, precum și fixarea altor obiective. 
Programele de intervenţie personalizate care pot stimula senzorial 
copiii trebuie să includă următoarele componente: 
• evaluarea nivelului actual de dezvoltare senzorială, psiho-

motrice, cognitivă și socială a copilului; 
• fixarea obiectivelor pe termen scurt și lung; 
• selectarea metodelor și procedeelor, a strategiilor și a mijloa-

celor didactice;
• durata intervenţiei terapeutice; 
• determinarea activităţilor și a resurselor care vor stimula 

senzorial copilul; 
• evaluarea progreselor fiecărui copil; 
• readaptarea programei în funcţie de progresele copilului 

integrat (fixarea altor obiective sau recurgerea la alte metode 
dacă progresele sunt lente ori par imposibile).

METODOLOGIA CERCETĂRII

Metodologia este teoria știinţifică despre căile sporirii efica-
cităţii cunoașterii umane. Metoda definită de Brimo reprezintă 
calea sau ordinea prin care se realizează învăţarea, urmând 
condiţiile, particularităţile actului învăţării, care respectă particu-
larităţile individuale. Felul practic, procedural, în care se utilizează 
o metodă sau alta de cercetare se numește tehnică. Cercetarea 
fundamentală are drept scop cunoașterea și înţelegerea lumii 
care ne înconjoară, deschiderea unei noi perspective prin lărgirea 
universului explicării realităţii. În acest context am aplicat terapia 
prin cunoașterea nemijlocită a naturii.

Principalele componente implicate în evaluarea vederii func-
ţionale constau în:
• acuitatea vizuală funcţională a mișcării oculare – a urmări o 

minge care se rostogolește, a descrie imagini într-o carte, a 
urmări mișcările capului mamei; 

• vederea de aproape – în cadrul unor activităţi de localizare, 
fixare, scanare, urmărire, schimbarea direcţiei privirii, 
coordonare ochi-mână, activităţi cotidiene; 

• vederea în spaţiul mediu și la distanţă – prin observarea 
modului în care copilul urmărește o persoană familiară care se 
deplasează prin câmpul său vizual de la stânga la dreapta sau 
modul în care privește un film pe ecranul TV; 

• utilizarea funcţională a câmpurilor vizuale – cum reacţionează 
la apropierea unor persoane și la mingi de diferite mărimi și 
culori care se rostogolesc;

•  recunoașterea culorilor – prin preferinţa manifestată de copil 
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faţă de două obiecte identice ca formă, dar de culori diferite; 
• abilităţi funcţionale de contrast – caracteristici ale mediului 

înconjurător (iluminat, spaţiu, distanţă și timp, materiale, 
stări sufletești, variabile evaluate în contexte familiare ca joc 
cu diferite obiecte desfășurate în aer liber, în curte, plimbări 
în parc, în pădure etc.).

STUDIU APLICATIV

Scopul studiului este determinarea particularităţilor indivi-
duale privind stimularea senzorială și motrice a copiilor, precum și 
elaborarea unui sistem eficient de activităţi care să faciliteze acest 
proces prin aplicarea programelor de intervenţie personalizate.

Obiectivele studiului 
• investigarea potenţialului copiilor privind dezvoltarea senzo-

rială și motrice, cognitivă, de limbaj, social, emoţională la 
vârsta preșcolară;

• implementarea unui program de activităţi care să stimuleze 
dezvoltarea senzorială a copiilor;

• diagnosticarea nivelului de dezvoltare a capacităţilor senzoriale 
și motrice după desfășurarea unor activităţi stimulative din 
planul de intervenţie personalizat.

Ipoteza
Derularea unui program de intervenţie personalizat pentru 

stimularea senzorială și motrice, cognitivă, socială și emoţională 
va duce la îmbunătăţirea performanţelor copiilor.

Scopul principal constă în determinarea impactului pe care 
îl au deprinderile și abilităţile vizuale asupra vieţii de zi cu zi a 
persoanei cu deficienţe vizuale. 

Am desfășurat programul cu 16 copii cu deficienţe de vedere 
ușoare, medii și grave. Programul de intervenţie personalizat 
a fost flexibil, având posibilitatea să eliminăm ori să adăugăm 
forme noi de stimulare a vederii copiilor.

Durata de desfășurare a programului a fost pe o perioadă de 
un an.

Instrumente de cercetare
Copiii își folosesc vederea în moduri diferite, în funcţie 

de mediul lor imediat, de starea fizică sau emoţională, de 
experienţele anterioare, stilul de învăţare, prin urmare, a evalua 

funcţiile vizuale ale copiilor nu înseamnă a-i izola. Funcţionarea 
vizuală a aceluiași copil poate varia de la o zi la alta sau de la o 
situaţie la alta, în funcţie de o serie de factori. 

Astfel, trebuie acordată o atenţie deosebită diferenţelor dato-
rate gradului de maturizare a sistemului vizual (care poate fi 
diferit chiar dacă copiii au aceeași vârstă cronologică), a nivelului 
de dezvoltare mentală, a limbajului și abilităţilor de comunicare, a 
motivaţiei sau importanţei acordate sarcinilor vizuale. În măsura 
în care funcţionarea și eficienţa vizuală sunt asociate factorilor 
fiziologici, psihologici, intelectuali și de mediu, putem spune că 
ea este unică în cazul fiecărei persoane. Prin urmare, doi copii cu 
același defect vor funcţiona vizual diferit.

Am utilizat în testarea copiilor Inventarul de Deprinderi 
Oregon și Testul Frostig.

Testul Frostig (The Marianne Frostig Developmental Test of 
Visual Perception) s-a concretizat în urma studiilor întreprinse 
pentru precizarea relaţiei dintre întârzierile în dezvoltarea vizual-
motorie și slaba performanţă pentru adaptarea impac tului școlar. 
Concluziile muncii acestui colectiv format din Frostig, Maslow, 
Leferver și Whittlesey, în anul 1964, au fost că este necesar un 
screening vizual-motor înaintea clasei I pentru a determina 
capacitatea copilului de a face faţă cerinţelor școlare, în special 
în pregătirea copilului pentru achiziţia cu mai mare ușurinţă a 
cititului și scrisului. Acest test a fost aplicat copiilor de 4-6 ani. 

Testul măsoară capacităţile perceptive și motrice prin cinci 
subteste:
• Coordonarea ochi-mână – sarcina subiectului este aceea de a 

trage linii drepte, șerpuite sau întrerupte între distanţe diferite;
• Obiectul – fondul percepţiei – care vizează capacitatea 

subiectului de a diferenţia între fondul percepţiei și obiectul 
percepţiei, pe fonduri care se complică gradual; testul cu-
prinde, de asemenea, figuri geometrice ascunse care trebuie 
identificate;

• Constanţa formei – subtestul presupune recunoașterea unor 
figuri geometrice în timp ce acestea își schimbă mărimea, 
construcţia și plasarea spaţială, diferenţierea acestor figuri de 
alte construcţii geometrice; sunt utilizate ca modele obiectuale 
cercuri, pătrate, alte patrulatere, elipse;

• Poziţia spaţială – examinează recunoașterea poziţiei formelor 
prezentate serial. În test se utilizează desene simplificate ale 
unor obiecte cotidiene;

•  Relaţiile spaţiale – analiza formelor și a modelelor simple; 
formele sunt alcătuite din linii de diferite lungimi și unghiuri, 
pe care copilul trebuie să le copieze; pentru a ajuta copilul 
există puncte de sprijin.
După evaluarea copiilor am întocmit planul de intervenţie 

INTEGRAREA ȘI RECUPERAREA COPIILOR CU CERINŢE 
EDUCATIVE SPECIALE PRIN MELOTERAPIE

Prof. Adriana-Elena Ficut, director adjunct C.S.E.I., Nr. 2, Oradea
Prof. Sanda Popa, profesor de muzică C.S.E.I., Nr. 2, Oradea

ABSTRACT

The therapeutical value of music since ancient times and the new place that melotherapy takes in the everyday life of a disabled child, as well as the 
role of the benefic and healing power of music over the individual, that of entertainment and enjoying, the educative cultural and therapeutical role, are 
some of the ideas constituting themslves as the argument (the first part of the work presented). 

I continued with the modalities specific to musical education.
The next lines are destined for presenting the therapeutical effects of music after which I insisted more on the basic ways of musical education: the song, 

the musical play, the musical audition.
All these are treated separately, reviewing the realization ways, starting from the premise that we, as teachers, but also as persons of the new educational 

system it is good to have in view that for reaching perfection it’s not needed to do extraordinary things, but to do extraordinary well any little thing proposed.
Short conclusions follow regarding the realization ways of musical education with these children, very special, which can open doors, can remove 

barreers and can give new dimensions to team-working in the relation with them. 
„Sănătatea este atât de muzicală, încât boala nu este nimic altceva decât o disonanţă și această disonanţă poate fi rezolvată prin muzică.” 

Boetius
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personalizat pentru copiii care prezentau cerinţe educative spe-
ciale senzoriale (vezi Anexa).

Am testat copiii iniţial cu Inventarul de Deprinderi Oregon, 
inventar de deprinderi vizuale, cognitive, limbaj, motricitate 
grosieră, motricitate fină și deprinderi sociale. Testul a fost 
aplicat individual, rezultatele au fost consemnate, centralizate și 
prelucrate statistic.

În urma interpretării testului am constatat:  

Total: 
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6=79,92

 

Am întocmit și am aplicat apoi programul de intervenţie 
personalizat pentru stimularea dezvoltării senzoriale, care a 
constat în activităţi desfășurate în pădure, în parc, pe stradă, 
în sala de grupă, dar și împreună cu părinţii și cu ceilalţi copii 
din grădiniţă. Activităţile au fost diverse și aplicate personalizat 
pentru a păstra diferenţele individuale ale copiilor. Astfel 
au „simţit” foșnetul frunzelor, duritatea copacilor, a pietrei, 
au realizat măști ecologice prin tehnici diferite (decupare pe 
contur, unire de puncte, înţepare pe contur, suprapunere de 
modele), au discriminat culori, forme, mărimi, prin exerciţii de 
manipulare, sortare, identificare, element de contrast (vizual și 
tactil-chinestezic), au plantat puieţi, iar mai târziu i-au măsurat, 
lung și scurt, au realizat un acvariu folosind apă și nisip, au 
format întregul, contribuind la stimularea motricităţii fine, au 
confecţionat căsuţe pentru păsări, folosind materiale și tehnici 
diverse, au efectuat exerciţii de respiraţie, suflând frunze, petale 
de flori, au comunicat între ei aflând mai multe despre gâzele 
pădurii. 

Identificarea și reproducerea unor stări emoţionale s-a realizat 
prin activităţi de felul „Flori vesele și triste”, „Fluturi și flori”, când 
copiii au efectuat experienţe simple prin care au înţeles, au mimat 
și au reprodus prin desen aceste stări, iar prin jocul cu marionete 
s-a activizat și s-a îmbogăţit vocabularul construind dialoguri 
imaginare pentru exprimarea propriilor trăiri și sentimente, 
exersându-și, totodată, capacităţile de comunicare expresivă ca 
mijloc de interrelaţionare. Jocul „Reporterul” a continuat această 
idee, copiii valorificând achiziţiile din vocabularul propriu, când 
au intervievat persoane pe stradă despre grija lor faţă de pădure.

Am desfășurat activităţi prin care am exersat formarea și 
consolidarea unor comportamente independente – pentru a 
proteja natura – copiii recunoscând semnul reciclării, înţelegând 
refolosirea, apoi împreună cu părinţii s-au confecţionat costume 
ecologice și măști pentru carnaval, devenind adevăraţi vânzători, 
negociind costul, iar prin dans și teatru de păpuși au exersat 

modalităţi de comunicare expresivă în diverse situaţii, utilizând 
moduri variate de exprimare: verbală, non-verbală, muzicală.

Buna dispoziţie a fost prezentă pe parcursul întregului 
demers didactic, copiii plimbându-se în natură, observând norii, 
explorând, dansând, jucându-se și susţinând un scurt spectacol, 
toate contribuind la dezvoltarea emoţională și a socializării lor. 

În urma aplicării programului de stimulare senzorială am 
aplicat retestul și am constatat o creștere la nivel senzorial, iar pe 
celelalte domenii creșterea a fost semnificativ mai mare.

Monitorizare și evaluare
• Realizarea unui bun parteneriat cu mass-media pentru 

popularizarea acţiunilor;
• Întocmirea unor rapoarte periodice privind modul de 

desfășurare și realizare a acţiunilor.
• Chestionare aplicate părinţilor. EVALUARE
Orală: observarea sistematică a copiilor, conversaţie euristică, 

chestionare orale.
Practică: acţiuni concrete, albume cu fotografii, concursuri.

CONCLUZII 

Desfășurarea programului privind stimularea senzorială 
și motrice a copiilor a dus la diferenţe semnificative, fiind 
demonstrat statistic, ceea ce confirmă ipoteza formulată la început 
și conform căreia exerciţiile sistematice aplicate personalizat au 
dus la îmbunătăţirea performanţelor copiilor.

Prin activităţile desfășurate în natură am stimulat în permanenţă 
indicii funcţionali ai vederii: acuitatea vizuală, câmpul vizual, 
sensibilitatea luminoasă și de contrast, sensibilitatea cromatică, 
simţul profunzimii, localizarea vizuală, capacitatea de disociere și 
rapiditatea actului perceptiv.  

Copiii cu deficienţe senzoriale, în cazul nostru cu ambliopie 
ușoară și medie, au obţinut pe cale tactil-chinestezică și auditivă o 
mare bogăţie de informaţii pe care cei cu vedere normală le obţin 
pe cale vizuală. În cazul deficienţei vizuale se manifestă anumite 
tipuri de mecanisme compensatorii, care au suplinit, într-un fel 
sau altul, capacitatea funcţională diminuată, mecanisme care au 
susţinut realizarea unei autonomii personale. 

În timpul desfășurării activităţilor copiii au căpătat încredere 
în posibilităţile proprii, iar prin acţiunile de explorare senzorială 
a mediului înconjurător s-au format și s-au exersat abilităţi 
psiho-motrice generale, asigurând, totodată, relaxare, recuperare 
psihică, motorie și un grad avansat de socializare.
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ARGUMENT

A scrie despre muzică este o plăcere. Privită în ansamblu, arta 
invită să se pășească în lumea ei nemuritoare ca într-un templu, 
cu sufletul curat, cu dragoste și înţelepciune. Toate formele sale 
de manifestare: sculptura, arhitectura, muzica și poezia, pictura 
și dansul sunt o vie expresie a sentimentelor umane.

De-a lungul timpului, omul sensibil la frumos și-a exprimat 
ideile, cele mai frumoase sentimente, prin diferite forme ale artei. 
Iată de ce se spune că, prin caracterul ei mitologic și simbolistic, 
arta era și este necesară. De aceea putem spune că muzica face 
parte din viaţă. Omul a cântat probabil deja încă înainte de a 
vorbi. El a folosit muzica fie ca mijloc de comunicare, fie sub 
forma cântecului religios sau șamanic, fie din hedonism sau în 
scop de tămăduire a unei suferinţe.

Încă din Antichitate au fost sesizate și recunoscute virtuţile 
tămăduitoare ale muzicii. Credinţa în forţa terapeutică a acestei 
arte este veche. Se zice că Apolo, zeul soarelui, poeziei și muzicii, 
pe lângă arta de a cânta la liră, stăpânea îndeletnicirea de medic. 
Pitagora, filosof, matematician, poet, muzician și medic, afirma 
că sănătatea este un echilibru care poate fi restabilit cu ajutorul 
muzicii. Platon a considerat muzica drept principiu de bază al 
formării spirituale, tot așa cum gimnastica este principiul de bază 
al formării corporale.

Valoarea terapeutică a muzicii este recunoscută de medicii 
romani, iar mai târziu faimoasa școală arabă, reprezentată prin 
Avicena, Maimonide, aplica acest sistem pe scară largă. Poate 
Boetius a exprimat cel mai direct și mai plastic ideea valorii 
terapeutice a muzicii prin cuvinte.

Educaţia muzicală este una dintre componentele principale 
ale educaţiei estetice, având o contribuţie de seamă în crearea 
premiselor necesare reprezentărilor, noţiunilor, emoţiilor și 
sentimentelor estetice ale copiilor (Ion Șerfezi, „Metodica 
predării muzicii”, Ed. Did. și Pedagogică, București).

Cântecele, jocurile cu cântec, jocurile muzicale, audiţiile – 
ca mijloc de bază al educaţiei muzicale a copiilor, bine alese și 
conduse de propunător îl învaţă de pe acum să-și apropie și să 
guste frumosul din artă. Muzica este arta care influenţează și 
impresionează cea dintâi pe copiii de la vârsta cea mai fragedă.

Prin intermediul cântecului, al jocurilor cu cântec, al 
audiţiilor muzicale, copiii din școala specială învaţă să asculte 
muzica, îndeosebi vocală, li se trezește dorinţa de a cânta și li 
se formează priceperi și deprinderi elementare de a interpreta 
expresiv piese muzicale pentru copii. Este cunoscut faptul că 
acești copii (majoritatea) abandonează deseori activităţile rigide 
ca: matematica, citirea, găsind o adevărată odihnă și deconectare 
în activităţile muzicale, ori în cele de abilitare manuală.

Învăţământul special, dator să-și regleze activitatea educa-
ţională și terapeutică în funcţie de personalităţi patologice, 
are sarcina de a cunoaște bine și de a pregăti copiii în vederea 
recuperării și integrării lor sociale. 

Muzica îi impresionează de timpuriu pe copii. Îndeosebi 
cântecele și jocurile cu cântec le produc emoţii plăcute și 
puternice, le întovărășesc jocurile și plimbările, fac parte din 
distracţiile lor, le leagănă odihna (Emilia Comișel – „Folclorul 
Copiilor în istoria literaturii române”, Ed. Academiei, București, 
1970). 

Nu trebuie uitată valoarea formatoare pe care muzica o 
împarte cu celelalte discipline artistice, dezvoltând simţul estetic 
și întâlnirea cu lumea sunetelor – fie că este vorba de audiţie sau 
de creativitate.

Având un astfel de impact, muzica joacă un rol important 
în echilibrul și adaptarea individului. Ea poate să îndeplinească 
simultan sau succesiv diverse funcţii, atingând, uneori, un 
obiectiv mai mult cultural decât terapeutic, uneori, mai mult 
terapeutic, uneori, pe amândouă.

Fără îndoială, efectele fiziologice și psihice ale muzicii nu 
sunt miraculoase. Influenţa ei nu merge până la o vindecare 
completă, dar în toate cazurile, muzica determină o ameliorare a 
echilibrului general și o direcţionare a evoluţiei spre normalitate.

EFECTELE TERAPEUTICE ALE MUZICII

Muzica este o prezenţă afectivă cu ocazia anumitor evenimente 
mai importante din viaţă precum: nașterea, căsătoria, răpunerea 
dușmanului, moartea etc.

Treptat a luat naștere muzicoterapia sau meloterapia al cărei 
leagăn se spune că ar fi fost în Antichitate (India, Tibet), de unde 
a trecut la evrei, greci, romani și tot așa mai departe.

În „Dicţionarul Enciclopedic de psihiatrie” al lui George Gorgos, 
meloterapia (gr. melos = cântec; therapia = îngrijire) este definită 
ca fiind o metodă de psihoterapie non-verbală, care se bazează pe 
efectul binefăcător al muzicii asupra funcţiilor neuropsihice ale 
organismului uman ea putând fi folosită individual sau în grup.

Printre reţetele găsite în papirusul Ebers se află și câteva formule 
magice, pe care preoţii-medici le rosteau la căpătâiul bolnavilor, 
de multe ori împreună cu ei, pentru ca invocarea divinităţii să le 
vindece bolile. La rândul lor, medicii greci sfătuiau bolnavii să se 
plimbe sau să stea cât mai multă vreme în locuri pitorești, mai 
ales pe malul apelor sau în pădure și să asculte muzica păsărilor. Și 
cele mai apropiate instrumente pentru „vindecarea” bolilor erau 
flautul și lira. Platon, unul dintre adepţii muzicoterapiei, spunea 
că armonia sufletelor poate fi obţinută prin cântec. Trebuie spus 
că muzicoterapia s-a bucurat și de atenţia multor compozitori 
celebri, unii dintre ei apelând la ea în clipele cele mai grele.

Dacă, până nu demult, medicii aplicau muzicoterapia în mod 
empiric, neavând cunoștinţe despre legile fizice ale sunetelor și 
efectele lor asupra unui organism viu, azi ei o folosesc numai pe 
baze știinţifice.

Astăzi este unanim acceptată ideea că sunetul face parte din 
viaţă. Dintotdeauna, sunetele au fost folosite pentru comunicare, 
pentru transmiterea unor informaţii. În esenţă, sunetul rezultă 
dintr-o mișcare vibratorie, iar vibraţiile care produc sunete sunt 
o energie care există pretutindeni în Univers. Sunetul reprezintă 
o forţă nevăzută, dar care poate produce modificări esenţiale în 
viaţa, psihicul și sufletul nostru. De-a lungul întregii sale existenţe, 
omul a folosit mai ales sunetele muzicale atât pentru plăcerea sa, 
cât și pentru liniștea, odihna și vindecarea sa. De cele mai multe 
ori, în vechime, cântecele, incantaţiile sau descântecele însoţeau 
aplicarea oricărei reţete pentru însănătoșire. Cunoștinţele noas-
tre privind cântecele și descântecele, armoniile și sunetele au 
supravieţuit până astăzi și constituie o vie moștenire pentru viitor 
(Sanda Mehedincu, „Drumurile muzicii din timpuri vechi până 
la trubaduri”, Ed. Muzicală București 1986).

Meloterapia, metodă cu vechi state de serviciu în slujba 
omului bolnav, este folosită pe baze știinţifice de câteva decenii 
în destul de multe ţări: Austria, Australia, Anglia, Brazilia, China, 
Italia, România, Rusia etc. Prima Asociaţie de Muzicoterapie a 
luat fiinţă în anul 1950 (SUA), iar după trei ani a fost creată 
Societatea Internaţională pentru Educaţie Muzicală sub egida 
UNESCO. În anul 1974 a avut loc în Franţa primul congres de 
muzicoterapie.

MIJLOACELE SPECIFICE EDUCAŢIEI MUZICALE

Muzica reprezintă arta de a exprima sentimente și idei cu 
ajutorul sunetelor combinate într-o manieră specifică.

Educaţia muzicală este una dintre componentele principale 
ale educaţiei estetice. Privită în relaţiile cu copiii cu dizabilităţi, 
prin specificul ei, va primi noi și multiple valenţe, dând nuanţare, 
colorit, fineţe, poezie nebănuită unor fenomene care, probabil, 
ar rămâne ignorate sau nu ar reuși să se facă acceptate, repetate 
de copil, prin caracterul său dinamic, prin adaptabilitatea sa 
permanentă la joc, la individualitatea copiilor, educaţia muzicală 
poate deschide uși, poate ridica bariere, poate reuși să dea noi 
dimensiuni muncii de echipă în relaţie cu acești „copii foarte 
speciali”.

Mijloacele de bază ale educaţiei muzicale sunt cântecul, jocul 
muzical, audiţiile muzicale. Prin acestea copiii se vor deprinde 
să asculte la început muzică, să intre în rezonanţă cu aceasta, iar 
apoi treptat li se va trezi dorinţa de a participa și ei activ la actul 
cântării. Se pot forma treptat, cu răbdare și înţelegere, priceperi 
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și deprinderi de interpretare clară, corectă, nuanţată și chiar 
expresivă a pieselor muzicale ( Ion Șerfezi –Metodica predării 
muzicii, Ed. Didactică și Pedagogică, București).

Cântecele, jocurile muzicale vor dobândi în relaţie cu acești copii 
multiple valenţe formative atât dezvoltării proceselor psihice-cognitive 
– a capacităţii de tip perceptiv-acţional, a celor de tip reprezentativ 
simbolic, a limbajului, a gândirii, a memoriei, a imaginaţiei chiar și 
a atenţiei – cât și la dezvoltarea comportamentului social-afectiv, a 
comportamentului psiho-motor și ludic, a autonomiei personale și 
sociale, contribuind la valorificarea unor posibile aptitudini muzicale 
(Emil Verza –Psihopedagogie Școlară, Ed. Didactică și Pedagogică, 
București 1992).

Cântecul
Sunetul, ritmul, cuvântul – iată trei noţiuni de a căror 

armonie, coexistenţă, nuanţare, expresivitate trebuie să ne 
apropiem cu grijă și respect.

Linia melodică, ritmul și arta cuvântului vor putea exprima 
ceea ce, poate, prin cuvinte obișnuite este de neexprimat, 
punându-și amprenta atât asupra emiţătorului, al interpretului, 
cât și asupra receptorilor, a auditoriului.

Bogăţia informativă și formativă depășește cadrul strict al 
audierii muzicale, întrepătrunzându-se cu multe discipline de 
învăţământ: limba și literatura română, matematica, știinţele 
naturii, geografia, istoria, arte plastice, educaţia tehnologică, 
educaţia religioasă, educaţia fizică, dirigenţia ș.a.m.d.

Potrivit metodicii de predare a muzicii, în selectarea cântecelor 
pentru școală, trebuie să se ţină cont de câteva criterii esenţiale: 
concordanţa cu subiectul și scopul lecţiei, valoarea estetică, 
valoarea educativă și accesibilitatea cântecelor pentru elevi.

 Se naște firesc întrebarea dacă aceste criterii pot primi 
noi valenţe terapeutice, compensator-recuperatorii, astfel ca 
pedagogia specială „centrată pe copil” să poată fi tradusă în fapte 
cu ajutorul muzicii.

În această idee ne întoarcem la citatul extras din „Tratatul de 
estetică muzicală” al lui Dimitrie Cuclin enunţat la începutul 
acestui capitol: „nota comună între sunetul muzical și fiinţa vie este că 
ambele sunt caracterizate de principiul organizării” (Dimitrie Cuclin 
– Tratat de estetică muzicală, Tiparul Oltenia, București, 1993).

O disfuncţionalitate cât de mică în acest sistem organizat, bine 
structurat și în continuă devenire a personalităţii și organismului uman 
va avea repercusiuni asupra activităţilor specific umane desfășurate de 
individ – ca efect al modificărilor survenite asupra profilului psiho-
fizic al acestuia.

Pe măsură ce timpul trece, dacă nu se intervine cu prompti-
tudine, profesionalism și umanism, problemele se pot adânci, 
în niciun caz nerezolvându-se de la sine (George Ionescu – 
Psihoterapie, Ed. Știinţifică, București, 1990).

Prin activităţile de muzică în scopul formării de cunoștinţe, 
priceperi și deprinderi muzicale, se vor avea în vedere principiile, 
scopul, metodele muzicii în general, armonia unică a limbajului 
poetic, limbajul muzical și ritmul frazelor, ideilor muzicale 
exprimate prin cântec care să-și poată pune amprenta pe 
profilul personalităţii copilului cu cerinţe educative speciale, 
armonizându-l după propria armonie.

Caracterul ordonat și unitar al acestora, adaptabilitatea, flexi-
bilitatea, valenţele informative, formative, estetice prin armonia 
unică existentă în cântec răspund în mod firesc principiilor 
enunţate de educaţia specială.

Prin însuși jurământul pe care îl depun preoţii și medicii, 
ei se angajează să trateze în mod egal, fără preferinţe, fără idei 
preconcepute orice persoană care li se adresează.

Atât medicina – fundamentată știinţific, cât și religia – funda-
mentată pe revelaţie, din vremuri străvechi au recunoscut și au 
apelat la muzică pentru a-i valorifica efectele benefice asupra 
psihicului uman.

Orice familie care are un copil cu cerinţe educative speciale 
va apela atât la tratamente de specialitate, medicamentoase și 
nemedicamentoase, cât mai ales va spera că, dacă acestea nu 
se vor putea dovedi eficiente, prin rugăciune și cântec religios, 
miracolul Divin va putea lumina viaţa lor și a copilului lor, va 
deschide punţi de comunicare. 

Privind acest copil și familia lui prin prisma orientărilor date 
de Declaraţia de la Salamanca, a unei psihopedagogii centrate 
pe copil, în ideea nominalizării, socializării și integrării cu șanse 
egale în societate, acești factori trebuie și pot să-i vină în ajutor pe 
perioada întregii vieţi, ajutându-l ca printr-o structură internă 
bazată pe încredere în forţele proprii, moralitate, frumos, 
demnitate să poată înfrunta realitatea cruntă de multe ori – 
aceasta, în relaţie cu realismul crud. Cântecele cu teme religioase, 
scurtele povestioare care le însoţesc contribuie prin bogăţia 
mesajului la formarea spirituală, morală a copilului, bazată pe 
respect, dragoste faţă de toţi cei cu care acesta intră în contact, 
faţă de Hristos Domnul, care a rostit pentru toate veacurile 
„Lăsaţi copiii să vină la mine”.

Accesibile și încărcate de semnificaţii sunt cântecele religioase 
legate în mod direct de marile sărbători ale creștinătăţii cum ar fi 
de exemplu: Crăciunul și Paștele.

Caracterul participativ al sărbătorilor de iarnă, antrenarea 
copiilor de toate vârstele, din toate familiile, conferă acestora 
calităţi comunicaţionale și de socializare. Colindele învăţate 
în timpul activităţilor de muzică vor avea o finalitate bine 
definită, copiii știind că de sărbători vor putea colinda familia, 
rudele, prietenii, iar dacă vor merge în vacanţă în sat, vor putea 
participa activ alături de alţi copii la organizarea unor serbări 
festive.

Înţelegând mesajul, simbolistica multor obiceiuri de iarnă, 
prin însoţirea colindelor cu scurte povestioare, poezii specifice 
zonei, prin făurirea unor măști sugestive și accesorii, instrumente 
muzicale, copilul pășește firesc în lumea religiei, a muzicii, 
învăţând, trăind, vibrând de emoţie, integrându-se firesc grupului 
de copii (G. Breazul – „Un capitol de educaţie muzicală” Ed. 
Cartea Românească, București, 1937).

În încercarea de dezvăluire a acelor canale prin care copilul 
acceptă pătrunderea dascălului în lumea lui, remarcăm nevoia 
acestuia de dragoste, de ocrotire. Chiar dacă nu conștientizează, 
până în momentul în care va putea păși independent în lume, 
are o nevoie imperioasă de un mediu și de un climat familial 
echilibrat, bazat pe dragoste, înţelegere și respect reciproc. Orice 
dezechilibru, orice act al unuia dintre părinţi din care ar deduce 
că nu este iubit, înţeles, ocrotit, poate avea influenţe puternice 
asupra întregii deveniri a acestui copil cu cerinţe educative 
speciale.

Sprijinirea actului de comunicare părinte-copil, sugerarea 
unor comportamente firești de întâmpinare a dorinţelor celui-
lalt, de înţelegere, de manifestare pozitivă a sentimentelor se 
pot realiza prin învăţarea unor cântece dedicate mamei, fraţilor, 
părinţilor, familiei în general.

Iată cum nevoia de a primi sau de a dărui dragoste, privită 
ca element vital pentru copil, îl pot face să înţeleagă prin cântec 
principiile morale, să trăiască sentimente de duioșie, de dor, de 
dragoste, iar apoi să le comunice celor dragi.

Această permanentă nevoie de dragoste din partea ambilor 
părinţi, care se concretizează în protecţie, securitate și orientare 
a copilului pentru dezvoltarea lui armonioasă, nu este unica ce 
condiţionează evoluţia viitoare a copilului cu cerinţe educative 
speciale.

Se mai pune problema ca modelele de conduită, calităţile, dar 
și defectele părinţilor, să aibă o mare influenţă formativă decisivă 
asupra caracterului copilului. Acesta, în devenire adult, ar putea 
lua ca model unele defecte majore ale părinţilor săi, din teama 
de a nu avea un eșec în viaţa de familie, de a nu „păţi la fel”, 
ei pot să se închidă și mai mult în sine ori pot avea manifestări 
dezechilibrate.

Prin cântece descriptive ale unei vieţi de familie armonioase, 
aceștia pot să înţeleagă, treptat că, luându-și „soarta în mâini”, 
pot da un sens pozitiv vieţii lor viitoare. Însoţirea cântecelor 
de texte educative, scurte povestioare, poezii pot conștientiza 
copilul în această direcţie.

Mulţi părinţi, dintr-o tendinţă exagerată de ocrotire a 
copilului, încearcă să preia ei înșiși, chiar până la vârstă înaintată, 
atribuţii pe care le-ar putea îndeplini cu mare ușurinţă copiii. 
Astfel, copilul crește cu mentalitatea că el nu are nicio obligaţie 
în viaţa de familie sau că nu o poate îndeplini.

Alt caz, la fel de grav, este cel al părinţilor care folosesc excesiv 
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copiii la munci care depășesc cu mult posibilităţile lor fizice sau îi 
pun în diferite situaţii pentru a-și satisface nevoile financiare sau 
din egoismul de a exploata copilul.

În toate aceste cazuri, pe lângă „munca de echipă” desfășurată 
atât cu copilul cu cerinţe educative speciale, cât și cu familia 
acestuia, conţinutul cântecelor învăţate la orele de activităţi 
muzicale poate stimula copilul spre activităţi pe măsura lui sau îi 
poate oferi modelul de armonie familială ideală.

Și ceea ce este mai important, armonia muzicii va ajuta 
din nou gândirea, sentimentele copilului să înţeleagă armonia 
familială, ca într-o etapă superioară să poată fi transpuse în 
acţiuni concrete.

Frumuseţea naturii l-a fascinat din vremuri străvechi pe om. 
Trăind în mijlocul mirajului de culori, de sunete, în derularea 
ciclică a tuturor anotimpurilor, oamenii au descoperit curând că 
ea „cântă”. Au ascultat, pe rând, „muzica” valurilor, a vântului, 
a păsărilor, a anotimpurilor sau au ascultat vrăjiţi cântecul unor 
scoici mari, culese din nisipul fierbinte. Prin firea sa, inventivă și 
cu simţ muzical, omul primitiv a început să răspundă naturii tot 
prin muzică.

Comunicarea om-natură, prin intermediul muzicii, o regăsim 
în multe creaţii naţionale și universale ale marilor nume înscrise 
în istoria universală a muzicii.

Cântecele legate de natură fac apel la resorturile afective ale 
personalităţii, dar și la toate procesele cognitive antrenate.

Sentimentele naturii care generează aceste creaţii se asociază 
cu dragostea de viaţă, cu admiraţia pentru frumos.

Sentimentele transmise prin cuvânt, sunet și ritm pot fi 
solicitate să fie exprimate prin mimica feţei interpretului, prin 
interpretarea în oglindă. Pentru asigurarea alegerii celei mai 
potrivite expresii se vor oferi mai multe variante de interpretare.

Prin mimă și pantomimă, se pot exprima gânduri, sentimente, 
gesturi sugerate de textul cântecului, asigurându-se integrarea 
comportamentelor psihomotrice în structuri ritmico-melodice 
și de conţinut.

De exemplu, prin cântecul „Piticii”, se pot descrie forme 
geometrice, mișcări de dans, stări sufletești, acţiuni.

Privind cântecul prin prisma bogăţiei conţinutului, a tematicii 
largi la care se referă, făcând practic trimiteri la fiecare aspect al 
existenţei omului pe pământ, la tot ce-l înconjoară, la norme și 
principii de conduită, la idealuri, aspiraţii, acesta poate fi inclus 
în cadrul majorităţii activităţilor de cunoaștere desfășurate în 
școală.

Jocul muzical
Relaţia de empatie dintre un copil și lumea muzicală nu este 

unică. Reluând ideea de flexibilitate, de adaptabilitate a acestui 
obiect de învăţământ, vom înţelege cum mijloacele specifice ale 
acestuia pot primi dimensiuni atractive, stimulator-motivaţionale 
pentru copii, prin interrelaţionarea acestora cu jocul.

Jocul muzical va avea influenţe atât asupra organizării mintale, 
asupra comportamentului psiho-motor, cât și asupra organizării 
proceselor afectiv-motivaţionale și ale organizării structurilor 
relaţionale ale personalităţii.

Jocul muzical vine să valorifice toate activităţile perceptive, toate 
activităţile senzo-motrice, toate activităţile vocale, de comunicare; 
domeniile afective: domeniile intelectuale, activităţile de expresie 
corporală și estetică.

În ideea aplicării principiilor educaţiei speciale, a muncii 
recuperator-compensatorie centrată pe copil, cunoscând rezis-
tenţa la actul învăţării pe care acesta o manifestă adeseori, 
disfuncţionalităţile individuale care apar la nivelul diferitelor 
procese psihice cognitive, afectiv-motivaţionale, volitive, a trăsă-
turilor de personalitate, jocul muzical poate fi apreciat ca bază a 
conceperii activităţilor de educaţie muzicală.

Imboldurile interne ale copilului cu dizabilităţi nu vin întot-
deauna în sprijinul dascălului în atingerea scopului pe care acesta 
și-l propune, nici în etapa exerciţiilor tehnico-vocale, uneori 
nici în faza de fixare și consolidare a cunoștinţelor, nici chiar în 
cea de evaluare, de postînvăţare sau evaluare globală, chiar dacă 
copilul a avut reacţii de entuziasm în demersurile de învăţare a 
cântecului, a noţiunilor specific muzicale propuse.

Pentru a lua în mod conștient o hotărâre care să-i pară neim-

pusă, firească, pe deplin opţională, pentru a-i cultiva un anumit 
interes de cunoaștere a lumii muzicale sau chiar de afirmare 
prin aceasta a individualităţii sale, copilul cu dizabilităţi trebuie 
pregătit cu măiestrie de către cadrul didactic. Forma de realizare 
a unei asemenea pregătiri psihologice nu se poate înscrie decât 
pe coordonatele jocului muzical. Iată cum acesta, în complexa 
activitate de educaţie muzicală, poate trece de valenţele de mijloc 
de educaţie la cele de procedeu metodic.

Jocul muzical introdus în toate activităţile de învăţare a 
noţiunilor specifice muzicii, în diferitele etape ale lecţiei de 
muzică, creează copilului cu dizabilităţi buna dispoziţie pentru 
manifestarea opţiunii și pentru săvârșirea tuturor acţiunilor 
specific muzicale la care participă.

Privind jocul muzical în relaţie cu evoluţia firească a copilului 
cu dizabilităţi, se va acorda o pondere lărgită acestuia în cadrul 
activităţilor de educaţie muzicală, mai ales în ciclul primar și în 
primele clase ale ciclului gimnazial. Treptat, complexitatea jocului 
muzical evoluează pe măsura progreselor înregistrate de copii.

Toate exerciţiile tehnico-vocale care vizează actul respirator, 
auzul fonematic, auzul muzical, emisia, dicţia sau cele de formare 
a simţului ritmic, melodic, armonico-polifonic pot primi tentă 
de joc muzical prin definirea unor coordonate precise, prin 
aportul creativităţii dascălului.

Prin jocul muzical, în aceste etape se vizează atât atingerea 
obiectivelor propuse, cât și îmbogăţirea repertoriului copilului cu 
anumite jocuri, exerciţii muzicale pe care acesta le poate include 
în mod firesc în jocurile sale din timpul liber. Folclorul copiilor 
este o sursă inepuizabilă de astfel de jocuri (Emilia Comișel – 
„Folclorul copiilor în istoria literaturii române I” Ed. Academiei, 
București 1970). 

Prin specificul ei, educaţia muzicală apelează la observarea, 
mânuirea diferitelor instrumente muzicale sau jucării muzicale 
(xilofon, clopoţei, fluier, trianglu).

Concret, experienţa simplă de lovire, de zguduire, de 
distribuire, de organizare a unor instrumente sau jucării muzicale 
constituie o activitate de cunoaștere a acestora, de recunoaștere 
după anumite criterii, contribuind atât la învăţarea, cât mai ales 
la dezvoltarea diferitelor procese psihice.

Deosebirea lor după formă și mărime, culoare, după sunetul 
produs antrenează procesele senzoriale, perceptive de văz și de 
auz, iar exerciţiile de lungă durată în explorarea-manipularea lor 
contribuie atât la organizarea mintală, cât și la lărgirea sferei de 
cunoaștere.

Treptat, prin intermediul jocului muzical, copilul va putea 
diferenţia instrumentele muzicale după unele însușiri ale acestora 
privind materialul din care sunt făcute, apoi împărţindu-le după 
categorii – instrumente muzicale cu coarde, de suflat, de percuţie.

Jocul muzical, prin aportul căruia copilul cu dizabilităţi intră 
în contact direct cu instrumentele și jucăriile muzicale, dă o 
mai mare eficienţă procesului instructiv-educativ, recuperator-
compensatoriu al acestuia.

Prin relaţionarea directă a instrumentului muzical cu 
interpretul, apelând la mimă și pantomimă prin intermediul 
jocului muzical, copilul cu dizabilităţi poate recunoaște sau chiar 
„interpreta” imaginar la un instrument muzical.

Jocurile muzicale simbolice se traduc, astfel, în identificarea 
copilului cu un model – „De-a dirijorul”, „Orchestra veselă” 
și altele, iar prin reprezentarea unei situaţii va contribui la 
socializarea acestuia.

Prin flexibilitate și adaptabilitate, jocul muzical poate fi 
asociat, astfel, cu expresia corporală prin dans, pantomime și, 
de asemenea, cu expresia vocală (înţeleasă ca expresivitate a 
limbajului poetic și a celui muzical).

Dansul constituie, în primul rând, o formă fundamentală 
de manifestare a acţiunii, a mișcării, a deplasării în spaţiu, cu o 
semnificaţie imprimată de intensităţi și direcţia trăirilor afective. 
El antrenează întregul organism, atât sub raport fizic, cât și sub 
raport psihic.

Integrat jocului muzical, dansul poate organiza, pe baza unor 
ritmuri, mișcarea de expresie a corpului, reprezentând o formă 
complexă de comunicare prin mișcare a ideilor, sentimentelor 
transmise prin muzică.

Din punctul de vedere al comportamentului general, dansul 
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asociat cu muzica reeducă, armonizează, impunând o ritmicitate 
și o coordonare de ansamblu a mișcărilor corpului. Asocierea, 
prin jocul muzical, a pantomimei cu lumea muzicală are o 
importanţă deosebită în integrarea firească a copilului în lumea 
simbolurilor.

Prin pantomime, se pot exprima gesturi specifice unui 
personaj simbolic al lumii muzicale (dirijorul, violonistul, 
pianistul etc.) sau unei acţiuni. Această acţiune se poate referi 
la redarea prin gesturi a conţinutului unui cântec. Influenţa 
pantomimei asociată cu jocul muzical este vastă, valorificând o 
paletă largă de procese psihice, stimulându-le și contribuind la 
recuperarea, la compensarea acestora.

Metoda principală pentru formarea și consolidarea deprin-
derilor muzicale este cea a exerciţiilor. Pe tot parcursul activităţilor, 
se va acorda, în primul rând, atenţie ţinutei corpului copiilor. 
Trebuie să se ţină cont de faptul că majoritatea copiilor cu 
cerinţe educative speciale au ușoare sau, uneori, grave deficienţe 
fizice, acestea influenţând poziţia corpului și, implicit, actul de 
respiraţie și interpretare.

 În munca cu copilul cu dizabilităţi educarea respiraţiei, 
realizarea prin diferite exerciţii a unui echilibru între inspiraţie și 
expiraţie are o mare importanţă corectiv-recuperatorie.

Sub formă de joc muzical, se poate cere copiilor să imite 
fluieratul trenului, șuieratul vântului, sâsâitul șarpelui, după 
modelul profesorului, executând, în același timp, mișcări ușoare 
de trunchi și braţe.

În munca cu copiii cu dizabilităţi trebuie să ţinem cont de 
faptul că poate exista o slabă dezvoltare sau dereglare a auzului 
fonematic. Dat fiind că recepţia limbajului se face deficitar, nici 
emisia interpretării nu este normală. Specialiștii arată că există 
o strânsă relaţie între auzul fonematic și producerea mișcărilor 
articulatorii. Așa vom putea înţelege de ce mulţi copii, în 
cadrul activităţilor muzicale, întâmpină dificultăţi în imitarea 
unor fraze muzicale – ei neputând, în același timp, să compare 
propria interpretare cu cea model a profesorului și, totodată, 
să realizeze un autocontrol cu ajutorul auzului asupra emiterii 
frazei muzicale date.

Muzica, prin specificul ei, vine în întâmpinarea muncii 
logopedice prin diferite jocuri:

1. de recunoaștere a vocilor celor care îi strigă (Deschide 
urechea bine), a instrumentelor și jucăriilor muzicale, a 
sunetului produs de diferite obiecte prin lovire;

2. diferenţierea sunetelor produse de diferite instrumente 
muzicale (la început prin audierea unor interpretări 
instrumentale solo, iar apoi tot mai departe);

3. imitarea sau identificarea unor animale (cântece cu 
conţinut specific: „Broscuţele”);

4. audierea unor dialoguri muzicale între elevi, imprimate 
pe banda magnetică, cu recunoașterea vocii fiecăruia, a 
numărului de voci auzite;

5. jocuri muzicale de recunoaștere a unui interpret sau chiar 
gen muzical din cultura muzicală accesibilă a copiilor.

6. Diferenţierea timbrului vocal de cel instrumental prin 
distingerea sunetelor după sursa care le-a produs.

Exemplele nenumărate, produse de fantezia, creativitatea 
dascălului sau preluate din folclorul copiilor, din jocurile 
multiple pe care aceștia le-au făurit, ne călăuzesc spre activităţi 
plăcute, dinamice, accesibile, dominate de tot ce are copilăria 
mai frumos, jocul, spre una dintre cele mai eficiente metode de 
învăţare: exerciţii prin jocuri muzicale.

Audiţia muzicală
Specialiștii afirmă că: „handicapaţii au o tendinţă spre egoism 

și tendinţe distructive, sunt agresivi și adesea deprimaţi, pasivi 
și indiferenţi” (Constantin Păunescu „Cercetări de didactică a 
învăţământului special” București, 1978). Este posibil ca un copil, 
liniștit și controlat, în interior să resimtă haos. În acest sens, muzica, 
ca artă izvorâtă din suflet și destinatară a tot ce are omul mai 
frumos, mai bun în el, poate deschide porţile acestui suflet refugiat 
în sine, îl poate învăţa să comunice cu el însuși, îl poate învăţa să 
comunice cu lumea. Se spune că muzica înnobilează omul. Astfel, 
ea poate descoperi acele calităţi, prin a căror valorificare copilul, 

în devenire tânăr, apoi adult, să se poată integra în viaţa socială, în 
activităţi, să poată da un sens pozitiv vieţii lui, să poată fi considerat 
„normal”, cu șanse egale în construirea viitorului.

Și toate acestea pentru că cineva l-a învăţat arta de a trăi 
prin muzică, de a fi un iubitor de muzică, pentru că viaţa poate 
căpăta sclipiri de lumină, de culoare, de poezie. Ea poate produce 
efecte sigure asupra psihicului și în special asupra afectivităţii. 
O muzică „frumoasă”, așa cum a demonstrat legenda lui Orfeu, 
poate învia și pietrele.

Nu ne va mira astfel faptul că, peste ani, s-ar putea să ne 
întâlnim la un concert sau la un spectacol muzical cu un fost 
elev, care a realizat că în această lume a muzicii de ieri și a muzicii 
de azi și-a regăsit confortul psihic atât de necesar.

În școli, pe lângă audiţiile muzicale din lecţiile direct legate 
de programa școlară, se pot organiza audiţii cu o sferă mult mai 
largă, cuprinzând elevi din diferite clase și chiar părinţii acestora.

Astfel, ţinând cont de capacitatea de înţelegere a copiilor, 
lucrările muzicale introduse spre audiere vor avea o evoluţie de la 
simplu la complex, lărgind, treptat, sfera de cunoaștere a copiilor, 
contribuind la menţinerea unui tonus psiho-fizic optimist.

În această idee, la început se poate propune spre audiere 
muzică cu text, pentru ca înţelegerea simbolisticii limbajului 
muzical să fie ușurată de asocierea ei cu textul respectiv. În 
continuare, se va trece la audierea unor lucrări muzicale pe două-
trei voci. Într-o fază mai avansată a educaţiei muzicale, se pot 
audia și canoane la două voci.

Cadrul didactic trebuie să ţină cont și de organizarea întregii 
activităţi de audiere, de pregătirea și de realizarea acesteia, 
ţinând cont de posibilităţile concrete de dotare tehnică a școlii, 
de diagnoza și prognoza detaliilor specifice muncii cu copiii cu 
cerinţe educative speciale (valoarea estetică, educativă, corectiv-
compensatorie a acesteia, accesibilitate, viziune unitară prin 
coroborarea acţiunilor educative).

CONCLUZII

Între copilul cu dizabilităţi și această lume primitoare a 
muzicii, cât și în relaţie cu dascălul, capabil să dea viaţă tuturor 
mijloacelor de care ea dispune, se deschid porţi inaccesibile 
altora, chiar datorită empatiei care se realizează între copil și 
această artă, între copil și profesorul de muzică.

Dacă plăcerea de a asculta muzică este primul indiciu al 
muzicalităţii naturale a copilului, cântarea, executarea muzicii 
cu vocea, constituie cea de a doua bucurie pentru el. Aceasta 
însă nu este mai puţin importantă decât prima (audierea), ci 
poate chiar mai atrăgătoare, datorită caracterului ei activ, în care 
copilul simte și bucuria unei realizări personale. Această bucurie 
va fi ca o licărire de speranţă într-un suflet cu multiple complexe, 
cauzate de eșecuri generatoare de neîncredere, spaimă uneori. În 
realitate, copilului îi este, probabil, teamă de a nu părea inferior 
colegilor de generaţie capabili de succes școlar pe toate planurile.

Pregătirea pentru viaţa adultă poate fi sprijinită prin învăţarea 
de timpuriu a copilului cu dizabilităţi, cu necesitatea de a lupta 
în permanenţă pentru a-și valorifica realele calităţi muzicale 
chiar și după ce vor ajunge adulţi încadraţi în muncă. Satisfacţia 
obţinută prin activităţi muzicale în diferite formaţii artistice 
ale comunităţii, coruri bisericești, va contribui la menţinerea 
tonusului lor psiho-fizic, la socializarea lor, la comunicarea cu ei 
înșiși și cu cei din jur, oferind o nouă perspectivă vieţii de adult.

„Tot așa și eu cântecul acesta, Harmide: l-am învăţat în oaste de 
la un doctor trac, unul din ucenicii lui Zamolxe despre care se spune 
că au puterea să te facă nemuritor. Acest trac spunea că doctorii greci 
au mare dreptate să facă observaţia de care pomenii. Dar, adăugă 
el, Zamolxe, regele nostru, care e zeu, spune că precum nu se cade 
să încercăm a vindeca trupul fără să vedem de suflet, fie că tocmai 
din pricina asta, sunt multe boli la care nu se pricep doctorii greci, 
fiindcă nu cunosc întregul de care ar trebui să se îngrijească. Căci 
dacă acesta merge rău, este peste putinţă ca partea să meargă bine. 
Toate pornesc de la suflet, care înrâurește trupului, precum capul 
înrâurește asupra ochilor. Prin urmare, întâi de toate și mai presus 
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de orice, trebuie să ne îngrijim de suflet, dacă vrem să fie în bună 
stare capul și trupul întreg. CU CÂNTECE DE VRAJĂ SĂ NE 
CURĂŢIM SUFLETUL!” (Platon)
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