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Rezumat. Procesul de socializare a copiilor cu sindromul Down parcurge o cale destul de anevoisă 

întâlnind dificultăţi de diferit ordin. Specialiştii în domeniu menţionează că cunoaşterea de către 

cadrele didactice a specificului socializării acestor copii poate contribui la facilitarea procesului 

numit. Autorii articolului de faţă evidenţiază importanța dezvoltării abilităţilor sociale pentru copiii 

cu sindromul Down încă de la vârsta timpurie, fapt ce solicită de la cadrele didactice din grădiniţă, 

de la cadrul didactic de sprigin, de la membrii familiei competenţe în crearea unor condiţii care vor 

marca în mod semnificativ dezvoltarea socio-afectivă a copilului. 

Abstract. The process of socializing children with Down's syndrome is going through a rather 

uneventful way, encountering difficulties of different order. Specialists in the field mention that 

teachers' knowledge of the specificity of socializing these children can help facilitate the process. 

The authors of this article highlight the importance of developing social skills for children with 

Down Syndrome from early age, requiring teachers from the kindergarten, from the pedagogical 

support framework, and family members, skills to create conditions that will significantly mark the 

socio- emotional development. 

Cineva a spus că ,,Unii copii sunt precum nişte roabe: trebuie să fie împinşi. 

Unii sunt precum bărcuţele: trebuie să fie vâslite. Unii sunt precum zmeele: dacă nu 

le ţii strâns de sfoară vor zbura departe, sus. Unii sunt precum pisicuţele: tare 

mulţumite când sunt mângâiate. Unii sunt ca nişte remorci: folositoare numai când 

sunt trase. Unii sunt precum baloanele: tare uşor de vătămat de nu le mânuieşti cu 

grijă. Unii sunt mereu de nădejde şi gata să te ajute. Este o chestiune de opinie”. 

Această afirmaţie pe bune poate fi raportată şi la atitudinea faţă de copiii cu 

sindromul Down. 

Conform statisticilor, în lume unul din 800 de copii se nasc cu sindromul Down, 

adică, aproximativ, există 50 de milioane de persoane cu acest sindrom. În Republica 

Moldova conform datelor oficiale circa 40 de copii cu sindromul Down se nasc anual 

[15]. 

Problematica copiilor cu nevoi speciale, din categoria cărora fac parte şi copiii 

cu sindrom Down, este una cu ramificaţii puternice în toate sferele societăţii, nu doar 

în domeniul educaţiei. În acest sens discursurile la toate nivelurile sociale şi politice 

vizează aspecte cu referire la egalitatea pentru toţi oamenii, acces egal la resursele 

societăţii, fie ele de natură materială sau nu.  

La etapa actuală politica şi practica educaţională din numeroase ţări ale lumii 

este orientată în direcţia incluziunii copiilor cu cerinţe educative speciale în medii 
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educaţionale şi de viaţă cât mai aproape de cele obişnuite, normale ale unei 

comunităţi. Această politică este pe larg desfăşurată de Convenţia cu privire la 

drepturile copilului (1989) [2].  

Este indiscutabil că copiii cu sindrom Down sunt într-o poziţie de mare 

vulnerabilitate socială, vulnerabilitate ridicată, pe de o parte, de situaţia lor specifică 

de persoană cu dizabilități, dar, pe de altă parte, şi de reacţia şi modul în care 

societatea tratează aceste persoane.  În orice ţară există anumite persoane care, din 

cauza unor deficienţe, incapacităţi nu se pot “integra” în comunitate prin propriile lor 

forţe.  

Problematica copiilor cu sindrom Down este marcată nu atât de aspectul 

emoţional, cât de cel social. De aceea, societatea, prin diverse mecanisme şi pârghii, 

are să urmărească şi satisfacerea nevoilor /trebuinţelor reale ale acestor copii, să le 

asigure respectarea deplină a intereselor, a demnităţii şi drepturilor lor în orice 

împrejurare şi în raport cu orice sistem de referinţă, în vederea incluziunii acestora ca 

membrii deplini ai societăţii.  

Grădiniţa este prima experienţă a vieţii în societate a copilului. Ea constituie un 

cadru nou pentru copil, prin dimensiunile şi conţinuturile sale, prin activităţile 

variate, noi şi interesante. Este o înşiruire de metamorfoze, de o coloratură afectivă 

intensă şi de un dinamism de nestăvilit. Adaptarea la noul mediu va fi de lungă 

durată, cu progrese şi regrese, cu eforturi perseverente, atât din partea copilului 

însuşi, cât şi a adulţilor care-l susţin. 

Sindromul Down (sinonim - trisomia 21) este cea mai comună anomalie 

cromozomială care poartă numele medicului britanic Langdon Down ce pentru prima 

dată a identificat elementele sindromului în cauză în anul 1860, iar mai târziu l-a 

descris într-un articol publicat în anul 1866. Un copil cu Down va avea 47 de 

cromozomi în fiecare celulă, în loc de 46 cât există în mod normal [4]. 

Autorul Peter E.M. Lauteslager în cartea “Copiii cu sindrom Down.  Dezvoltare 

motorie şi intervenţie” a specificat că acest sindrom poate fi recunoscut încă de la 

naştere, datorită caracteristicilor fizice distincte: ochi oblici, capul plat la spate, gâtul 

scurt, păr rar şi subţire, nas mic cu baza largă, profil facial aplatizat, gura mică, limba 

mai mare decât de obicei, de aceea copiii stau cu limba afară şi pot saliva mai mult, 

formă anormală a urechii (urechi displazice), mâini scurte, îndesate cu degete scurte, 

degetul mic curbat în interior, în palmă au de obicei o singură linie orizontală, tonusul 

muscular este scăzut (hipotonie), încheieturile foarte elastice, lungimea şi greutatea 

este mai mică la naştere [7].  

Caracteristicilor fizice enumerate mai sus li se pot asocia diferite malformaţii:  
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 40% prezintă malformaţii cardiace, din care jumătate sunt grave şi pot necesita 

intervenţie chirurgicală,  

 aproape 50% din copiii cu sindrom Down au probleme de auz, iar cele vizuale 

sunt şi mai frecvente,  

 aproximativ 30% pot avea afecţiuni ale glandei tiroide de tip hipotiroidie,  

 riscul de a face leucemie este de 15-20 de ori mai mare decât la restul populaţiei,  

 tegumentele sunt uscate şi îmbătrânesc mai repede, după cum pot face mai uşor 

eczeme,  

 creierul este dezvoltat incomplet cea ce duce la retard mintal,  

 pot apărea malformaţii la nivelul renal sau digestiv [6, 4].  

Caracteristicile intelectual-cognitive sunt: nivelul intelectual variază între 

Q.I.20-Q.I.70. Foarte rar se întâlnesc cazuri în care Q.I. să fie mai mare de 70; au 

probleme legate de conceptul de număr care se vor regăsi la nivelul matematic şi în 

aprecierea şi operarea cu noţiuni temporale ca „ieri”, „mâine”; au mai mult abilităţi 

practice decât teoretice; le plac activităţile ce presupun o anumită rutină în executare; 

memoria este deficitară, întârziere în dezvoltarea limbajului. Copilul cu sindromul 

Down vorbeşte pe la patru ani, articularea cuvintelor este mai dificilă şi vorbirea lui 

este greu înţeleasă din cauza limbii mai mari şi a problemelor de dentiţie.  

Caracteristici socio-emoționale ale copiilor cu Sindrom Down: sunt afectivi şi se 

ataşează uşor de persoanele apropiate; au un ritm bun şi le place muzica; le place 

rutina, nu le plac situaţiile inedite, au probleme cu adaptarea la situaţii noi; au o 

toleranţă redusă la frustrare, sunt distructivi, dar în general sunt mai puţin distructivi 

decât persoanele cu retard mintal [6]. 

În majoritatea cazurilor, sindromul Down apare în urma unui accident genetic 

produs în timpul diviziunii celulare din momentul conceperii copilului. Principalele 

caracteristici sunt în general cunoscute şi diagnosticul se stabileşte precoce, fie în 

maternitate, fie în reţeaua medicinii de familie, originile sale precise pot fi mai 

diverse decât suntem dispuşi sǎ credem şi ajutorul concret pe care îl putem oferi 

copilului poate fi mult mai complex decât cel pe care acesta îl primeşte în mod 

curent.  

Dr. Ivan Puiu concretizează, că copilul cu sindrom Down se va dezvolta şi va 

învăţa pe parcursul vieţii sale, începând cu etapa când el este nou-născut, la început 

total dependent de părinți pentru satisfacerea oricărei nevoi, iar odată cu trecerea 

anilor va deveni din ce în ce mai competent [5]. Ceea ce este diferit la ei este rata 

dezvoltării, care este mai redusă, înceată faţă de copilul tipic. Pentru ambii, copil tipic 

şi copil cu sindrom Down, ţinta dezvoltării din copilărie este câștigarea independenţei 
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personale. La copiii cu sindrom Down dezvoltarea este însă nu numai mai înceată, 

dar şi incompletă, iar persoana adultă cu sindrom Down va avea nevoie de mai mult 

ajutor decât una normală de aceeaşi vârstă.  

Copilul tipic îşi dobândește deprinderile de viaţă într-un ritm mediu. Însă acest 

ritm variază în proporții diferite de la un copil la altul. De exemplu, unii copii încep 

să meargă la nouă luni, iar alții, egali din punct de vedere al normalității, se ridică şi 

merg de abia la 18 luni. 

Copiii cu sindrom Down variază și ei din punct de vedere al ritmului dezvoltării, 

la unii acesta fiind mai ridicat, iar la alții mai scăzut. Dezvoltarea generală este 

controlată de către creier. Copiii cu sindrom Down au creierul format în mod diferit 

față de cei tipici [5].  Acest lucru face ca procesul de învățare a unor noi deprinderi să 

fie mai puțin eficient. Se știe în momentul de față că, cu o educație corespunzătoare ei 

se pot dezvolta mai rapid decât se credea la început, însă ei nu pot atinge nivelul 

celorlalți copii [5]. Respectiv, copilul cu sindrom Down are nevoie de ajutor pentru a-

și dezvolta maximul potențial, însă fără a-l impune să treacă peste propriile capacități. 

Rezultatul unui astfel de “stres” la copil poate fi o reacție sub limita lor normală. 

Dificultatea rostirii noilor cuvinte în procesul de extindere a vocabularului, 

neânsuşirea suficientă a sensului cuvintelor, conflictele în care copilul se află din 

această cauză cu persoanele din jur, are ca efect producerea unor stări de 

irascibilitate, de plâns, de impulsivitate, de încăpăţânare, crize de furii sau timiditate, 

fugă, deviere de conduită care împiedică dezvoltarea personală și socială, distingerea 

prietenilor de străini și jocul cu ceilalți copii. Maturizarea socio-afectivă a copilului 

începe să se contureze mai dificil. Vârsta la care copilul începe să perceapă şi să fie 

atent la ceea ce se petrece în jurul lui este diferită de copiii cu o dezvoltare în normă.  

Pentru a preântâmpina un eventual eşec al copilului este nevoie de o perioadă de 

pregătire psihologică. Copilul trebuie ajutat să facă primul său pas ca individ 

independent. Este foarte important să depăşească acest moment fără traume. 

Contradiicţile pot să nu capete în mod obligatoriu forma unor conduite deviante, mai 

ales dacă se folosesc metode corespunzătoare de dirijare a activităţii copilului. Dacă 

trecerea respectivă nu este ajutată la timp, ea duce la fenomene de dezadaptare şi 

dezintegrare din cadrul relaţiilor sociale tot mai largi. 

În acest context, ţinem să menţionăm rolul cadrelor didactice, personalitatea 

acestora în socializarea copiilor cu sindrom Down. Metodele educative aplicate în 

cazul acestor copii vor prevedea posibilităţile individuale ale fiecărui copil. Ca orice 

alt copil, un copil cu sindrom Down dezvoltă o serie de abilităţi. Cu o educaţie 
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adecvată şi încurajare copiii cu sindrom Down pot învăţa mult mai mult decât se 

crede în general.  

În ultimul timp creşte popularitatea programelor de asistență pedagogică 

timpurie. Studiile comparative au arătat că copiii care au fost implicați în astfel de 

programe, în momentul în care au intrat în grădiniță și școală, puteau deja să facă mai 

mult decât cei care nu au participat la astfel de programe. Învăţarea copiilor cu 

sindrom Down se bazează pe punctele lor forte: o bună percepție vizuală și abilități 

vizuale, inclusiv abilitatea de a învăța și de a folosi semne, gesturi și ajutoare vizuale; 

abilitatea de a învăța text scris și de a o folosi; capacitatea de a învăța din exemplul 

semenilor și adulților, dorința de a copia comportamentul acestora.  

Grădiniţa este o oportunitate ideală pentru ca un copil să fie implicat într-un 

grup de semeni şi să fie crescut într-un mediu lingvistic cu copiii cu limbaj normal. 

A fi cadru didactic al unui copil “special” ridică un şir de întrebări: cum de 

crescut un astfel de copil? ce trebuie de facut pentru început: de corectat dezvoltarea 

tulburată de dizabilitate? de tratat? de învăţat? Sau de oferit îngrijire, protecție, 

comunicare, mângâiere, joacă, plimbare? 

Experiența cadrelor didactice și a altor specialiști implicați în această problemă 

arată că, odată cu varietatea posibilelor poziții, există două strategii principale pentru 

a le răspunde și, în consecință, două strategii pentru educarea unui copil “special” și o 

atitudine față de acesta. Pe de o parte, de făcut totul pentru ca ei să fie fericiți, 

sănătoși şi atunci, adultul devine pentru acești copii totul - sprijin şi iarăşi, sprijin. Pe 

de altă parte, există și un alt mod: “Un copil este un copil, iar pentru fericirea sa este 

nevoie de tot același lucru ca și pentru fericirea altor copii”. Respectiv, este necesar 

de făcut pentru acești copii tot ce trebuie pentru un copil obișnuit cu efort, răbdare și 

dragoste. 

Toate direcțiile de muncă corecțională și educațională sunt interdependente, iar 

sarcinile de formare sunt rezolvate într-un complex. Planificarea lucrului cu un astfel 

de copil se bazează pe rezultatele diagnosticului copilului. Obiectivele activităților 

trebuie să fie clare și specifice, luând în considerare caracteristicile individuale, 

zonele de dezvoltare actuală și imediată a copilului. 

Cadrele didactice, specialiştii din diverse centre educaţionale unde se află astfel 

de copii pot observa formele caracteristice ale dizabilităţii acestora. Şi anume, cele 

mai mici schimbări de comportament. O analiză comună efectuată de educatori și 

psihologi privind comportamentul copilului va permite să evidențieze dinamica lui și 

să aleagă modalități de a-l corecta, starea de spirit, simptomele bolii etc. 
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Unitatea cerințelor tuturor specialiştilor și părinților este un element important al 

procesului educațional în general. Fiecare activitate ar trebui să fie un succes. Eșecul, 

însoțit de emoții negative, poate provoca un refuz de participare suplimentară la 

formare sau refuzul de a efectua o acțiune deja aproape stăpânită. Dezvoltarea 

abilităților motorii mari și fine apare mai lent, datorită tonusului muscular redus, 

elasticității excesive a ligamentelor, sensului redus al echilibrului și altor probleme de 

sănătate.  

Cele mai eficiente metode şi forme de lucru cu astfel de copii includ: 

logoritmica pentru dezvoltarea mișcărilor;  organizarea temporală a vorbelor; nu sunt 

folosite cuvintele „spune”, „repetă”, deoarece acest lucru poate duce la refuzul de a 

comunica. Este mult mai eficient de creat condiții în care copilul însuși vrea să spună 

ceva. La folosirea imaginilor și subiectelor se arătă și obiecte naturale, reale, care 

sunt ilustrate în imagine.  

Cadrele didactice care lucrează cu copiii cu sindromul Down vor pune accent pe 

următoarele tipuri de activităţi: 

Activitatea creativă - lucrul cu diverse materiale și subiecte permite dezvoltarea 

nu numai a abilităților motorii fine și a preciziei mișcărilor, ci și a acțiunilor de 

planificare, a imaginației, a gândirii creative și a independenței. 

Terapia prin poveste este o posibilitate de a găsi o soluție pentru problemele 

psihologice, comportamentale. Accentul se pune pe sentimentele altor persoane, ceea 

ce permite copilului să se dezvolte în societate ca indivizi. Toate acestea contribuie la 

dezvoltarea atenției, gândirii vizual-figurative, formarea personalității copilului. 

Interacțiunea (cercul de prieteni) - dansuri, jocuri cu mișcări, jocuri ce permit 

dezvoltarea comunicării, respectului și atenției, să se adapteze într-o situație de 

echipă. 

Art-terapia este cea care dă persoanei o stare afectivă tonică și care îi reduce 

starea de tensiune sau anxietate, aşa încât experienţa să fie cât mai benefică atât 

pentru copilul cu nevoi speciale, cât şi pentru copiii tipici din grupă. Tot ea e aceea 

care facilitează comunicarea interpersonală, face să crească sociabilitatea persoanei, 

să se adapteze mult mai ușor, să rezolve eficient stări conflictuale. 

Copii diagnosticați cu sindromul Down sunt considerați ca având o capacitate 

sporită de a interacţiona cu alte persoane, fiind în mare parte empatici, astfel este 

absolut firesc să fie trataţi ca fiecare alţi copii. Vor fi cu adevărat echilibraţi şi vor 

dezvolta comportamente pozitive numai acolo unde se vor simţi acceptaţi şi iubiţi. 

Acceptarea și toleranța este ceea ce persoanele cu dizabilități au nevoie pe tot 

parcursul vieții.  
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Un specialist ce lucrează cu copii cu sindrom Down va ţine cont de următoarele 

idei: 

- un astfel de copil are speranțe, drepturi și demnitate, în ciuda condiției sale, el 

este o persoană, 

- fiecare copil își poate manifesta sentimentele, ca şi orice alt copil. Nu trebuie 

de căutat “manifestări ale sindromului” în comportamentul şi emoțiile lui, 

- nevoile de bază ale unui copil cu sindrom Down nu diferă de nevoile altor 

copii, 

- adesea, părinții copiilor tipici se tem că copiii lor comunică cu semenii lor cu 

sindromul Down. O astfel de neînțelegere prezintă o mare problemă a 

societății, ca și pentru copiii cu sindrom Down, pentru părinții lor. Echipa 

pedagogică trebuie să promoveze sentimentul de toleranţă pentru fiecare copil 

mai “special”, 

- un copil cu sindromul Down într-un grup de copii nu ar trebui să atragă toată 

atenția și timpul. Nu trebuie “tratat” ca o “cruce” ce trebuie purtată, 

- un copil cu sindrom Down nu numai că are nevoie de dragostea rudelor, dar și 

de comunicare și prietenie cu semenii, colegii de grupă. 

Aceşti copii au nevoie de mai multă atenţie în ceea ce priveşte solicitările vieţii 

zilnice. Progresul majorităţii dintre ei este influenţat de stimularea şi dragostea oferite 

în familie, felul de a‐l include în viaţa socială prin educaţie. Deşi fiecare copil are 

calităţi individuale, există un anumit profil de puncte forte: dezvoltarea şi învăţarea 

socială chiar din copilărie. Deci, copiii se bucură şi învaţă din interacţiunile sociale cu 

adulţii şi persoanele de vârsta lor. Totodată, sunt foarte sensibili la eşec, la semnalele 

emoţionale nonverbale de dezaprobare. Copiii pot obosi de la supraaprecierea 

activităţilor suplimentare. 

Părinţii îşi pot ajuta copiii să înveţe începând cu terapia ocupaţională 

(planificarea jocurilor şi învăţarea structurată) [8]. Copilul trebuie să fie activ şi 

adaptabil, iar părinţii au datoria permanentă de al face să progreseze, să se 

perfecţioneze şi să-şi mărească valoarea umană. Ataşamentele afective ale copilului 

mic se transformă în relaţii emoţionale stabile, consistente şi de durată. 

Specialiştii în lucru cu părinţii recomandă: 

- părinții copiilor cu sindrom Down trebuie să împărtășească durerea de a pierde 

acel copil la care au visat și despre șocul care l-au trăit. Dacă este cazul, de 

permis părinților să-şi arate sentimentele pe care trebuie să le împărtășească; 
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- de oferit sfaturi sau informații despre ceea ce este sindromul Down și cum de 

lucrat cu astfel de copii. De experimentat comunicarea directă cu persoanele cu 

sindrom Down;  

- de lucrat simultan cu ambii părinți, precum și cu alte rude pe care părinții le 

consideră potrivite pentru a informa; 

- comunicările cu părinţii să aibă loc în locuri private, convenabile pentru 

conversație;  

- părinții sunt întotdeauna experți în problema cu privire la copilul lor; 

- de ţinut cont că nimeni nu știe exact ce să spună și cât de bine să ajute acest 

copil. Prin urmare e bine de adresat la specialişti, de discutat cu ceilalți 

specialiști prezentând cele mai mari dificultăți și de încercat de găsit împreună 

o soluție. 

Procesul de dezvoltare, educare a copiilor cu sindromul Down nu este posibil 

fără o cooperare strânsă cu echipa de specialişti, cu părinții lor. Pentru a include 

social un copil cu sindrom Down este necesar de un parteneriat, rata de succes fiind 

mai mare atunci când se lucrează asupra mai multor factori simultan [5]. Viaţa 

socială a copiilor diagnosticaţi cu sindrom Down atinge aceleaşi paliere ca şi cea a 

celor tipici: în relaţiile cu alţi copii şi cu adulţii (cunoscuţi sau străini), prieteniile la 

locul de joacă, independența în societate, comportamentele nepotrivite sau empatia 

faţă de alte persoane.  

Donald W. Winnicott, psiholog specializat pe copii, menţionează că adulții 

implicați în educația copiilor nu este nevoie să fie perfecți, trebuie să fie doar „destul 

de buni”, încercând să înțeleagă copilul și să afle strategiile cele mai eficiente fără a 

se strădui să găsească soluția perfectă.  
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