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PSIHOLOGIE SPECIALĂ

Ceea ce vom semăna în sufletele copiilor aceea vom culege la urmă.
Caracterul moral este un mărgăritar preţios, care străluceşte ca un diamant,

oriunde s-ar afla: într-o căsuţă modestă ori într-un palat, 
luminează, clădeşte, răspândeşte bunătate în jurul său.

 Vazghen

PARTICULARITĂŢI ALE PROCESELOR PSIHICE ŞI ÎNVĂŢAREA 
DE TIP ŞCOLAR LA ELEVII CU SINDROMUL DOWN

PARTICULARITIES OF MENTAL AND LEARNING PROCESSES TYPE 
SCHOOL PUPILS WITH DOWN SYNDROME

Svetlana RUSNAC, Mutalap GHIULNAZ

Cuvinte-cheie: aferenţe senzoriale, bariere de învăţare, câmp percep-
tiv, învăţare dirijată, procese cognitive, sindrom Down.

rezumat
Copiii cu tulburări psihice, cum ar fi sindromul Down, necesită un tratament 

special pentru viaţa lor socială şi, printr-o cunoaştere corectă a caracteristicilor lor 
mentale, ghidat de un proces continuu educaţional, se va contribui la integrarea lor 
în comunitate în calitate de persoane pregătite de a deveni adulţi care-şi vor duce 
viaţa sub semnul normalităţii. Fiecare copil doreşte să ştie, să descopere şi să înţe-
leagă lumea prin joc, astfel şi copilul afectat de sindromul Down se joacă, descoperă, 
cunoaşte şi înţelege în acelaşi mod modificările vieţii.

Keywords: associated sensory, learning barriers, perceptual field, di-
rected learning, cognitive processes, Down syndrome. 

summary
Children with mental disorders, such as Down Syndrome, require a special treat-

ment for their social life and, through a proper knowledge of their mental characteris-
tics, guided by a continuous education, they could integrate into the community in the 
childhood, prepared to become an adult and live under the sign of normality. Every child 
longs to know, to discover and to understand the world through playing; so children 
affected by the Down syndrome – play, discover, study and understand the life as well. 

Ключевые слова: связанные сенсорные, обучение барьеры, поля 
восприятия, режиссер обучение, когнитивные процессы, синдром 
Дауна.

Резюме
Дети с психическими расстройствами, в том числе и с синдромом Дау-

на, требуют особого подхода для подготовки к социальной жизни, чтобы 
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посредством познания их психических особенностей, в процессе непрерывного 
обучения, они могли интегрироваться в сообществе еще в детстве, а впос-
ледствии, став взрослыми, жить в соответствии с нормативными предпи-
саниями. Каждый ребенок жаждет познания, желает открыть и понять ок-
ружающий мир через игру. Дети с синдромом Дауна также играют, откры-
вают, познают и понимают жизнь во всех ее измерениях.

Specificul proceselor psihice la copi-
ii/elevii cu cerinţe educative speciale de-
termină apariţia unor particularităţi ma-
jore în activitatea didactică desfăşurată 
cu aceştia. Dacă, în condiţii obişnuite de 
dezvoltare şi funcţionalitate normală a 
analizatorilor, dependenţa de senzaţii a 
celorlalte procese cognitive poate trece 
neobservată, în situaţii speciale de blo-
care, diminuare sau suprimare a canale-
lor senzoriale, mai ales a celor auditive 
şi vizuale, calitatea proceselor cognitive 
este dependentă în mare măsură de ca-
litatea şi aportul aferenţelor senzoriale. 

Pentru dezvoltarea personalităţii şi 
pentru dezvoltarea psihică în general, 
învăţarea are un rol decisiv, pentru că, 
în esenţă, cu ajutorul ei dobândim noi 
comportamente. Între învăţare şi cele-
lalte procese psihice există relaţii de in-
terdependenţă: pe de o parte, pentru a 
învăţa este necesară antrenarea tuturor 
proceselor psihice, pe de altă parte, învă-
ţarea modifică şi restructurează celelalte 
procese psihice. 

L. S. Vâgotski, în lucrarea, „Opere 
psihologice alese”, pune accent pe pro-
gresul posibil, deci pe posibilităţile de 
dezvoltare intelectuală ale copiilor cu sin-
drom Down, posibilităţi ce îşi găsesc va-
lorificarea într-una dintre cele mai fireşti 
activităţi ale copilăriei – învăţarea dirijată, 
mediată de adult, inclusiv sub forma sa lu-
dică, afectivă, practică, dar şi cognitivă.

Orice activitate de învăţare, inclusiv 
cea şcolară, se realizează prin interrela-
ţionarea funcţiior şi proceselor psihice, 

cu accent predominant pe procesele 
psihice cognitive. Astfel, în cunoaşte-
rea elementară se evidenţiază îndeosebi 
rolul senzaţiilor, percepţiei, atenţiei şi 
memoriei, aprofundarea cunoaşterii 
accentuează rolul reprezentărilor, ima-
ginaţiei şi gândirii, iar motivaţia şi co-
municarea elev-profesor acţionează în 
permanenţă ca un motor al activităţii 
psihice. Activitatea de reflectare a rea-
lităţii în structurile superioare ale sis-
temului nervos are un caracter selectiv, 
iar dezvoltarea intelectuală, ca latură a 
dezvoltării psihice generale, este ea în-
săşi condiţionată de felul cum decurge 
şi cum a decurs activitatea de însuşire a 
anumitor cunoştinţe şi deprinderi. Ar-
hitectura cognitivă a psihicului uman 
permite persoanei să înveţe din rapor-
turile sale cu factorii de mediu sau din 
propria sa experienţă (învăţarea depin-
de şi de modul de organizare a bazei de 
cunoştinţe prealabile). Baza de cunoş-
tinţe are un rol esenţial atât în procesa-
rea secundară a informaţiei senzoriale, 
cât şi în toate prelucrările ce au loc prin 
intermediul memoriei (modul de orga-
nizare al cunoştinţelor în memorie fa-
cilitează reactualizarea lor) sau atenţiei 
(ca funcţie psihică, atenţia, cu toate că 
nu are conţinut informaţional propriu, 
facilitează performanţele celorlalte pro-
cese psihice, reprezentând, de fapt, ori-
entarea activităţii intelectuale în raport 
cu scopurile implicite sau explicite ale 
învăţării). Atenţia apare ca o condiţie 
primară pentru desfăşurarea proceselor 
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de cunoaştere, autoanaliză şi autoevalu-
are precum şi a comportamentelor mo-
torii, asigurând declanşarea, menţine-
rea şi optimizarea proceselor cognitive. 
Se poate spune că atenţia este un nod, 
un releu al vieţii şi activităţii psihice. În 
cadrul sistemului psihic uman, interac-
ţiunea tuturor părţilor componente este 
o condiţie obligatorie, fără de care acti-
vitatea umană, adaptarea la mediu, cre-
area unor valori nu ar fi posibile. Astfel, 
raportul gândire – limbaj – memorie – 
atenţie rezidă mai întâi în apartenenţa 
lor la ceea ce numim inteligenţă, acel 
ansamblu de elemente ale psihismului 
ce permite cunoaşterea prin detaşarea 
de experienţa nemijlocită şi care se con-
stituie treptat, în ontogeneză, prin in-
teracţiunea cu mediul sociocultural.

Analizând specificul proceselor psi-
hice la copiii/elevii cu diferite tipuri de 
deficienţă, vom descoperi câteva parti-
cularităţi majore în activitatea didactică 
desfăşurată cu aceştia. Dacă, în condiţii 
obişnuite de dezvoltare şi funcţionalita-
te normală a analizatorilor, dependenţa 
de senzaţii a celorlalte procese cognitive 
poate trece neobservată, în situaţii speci-
ale de blocare, diminuare sau suprimare 
a canalelor senzoriale, mai ales a celor au-
ditive şi vizuale, calitatea proceselor cog-
nitive este dependentă în mare măsura de 
calitatea şi aportul aferenţelor senzoriale.

P. Popescu-Neveanu defineşte sen-
zaţiile ca procese psihice de semnalizare 
şi reflectare, prin intermediul aferenţelor 
unui singur analizator, a proprietăţilor 
simple şi separate ale obiectelor şi feno-
menelor, în forma unor imagini directe, 
elementare [2, p 319]. Orice persoană pre-
zintă o sensibilitate exteroceptivă (pentru 
semnalele venite din afara organismului), 
o sensibilitate interoceptivă (semnalele 
venite de la organele interne) şi o sensibi-

litate proprioceptivă (semnalele venite de 
la receptorii specifici din muşchi, tendoa-
ne şi articulaţii). În acelaşi timp, sensibi-
litatea este dependentă de integritatea şi 
maturizarea căilor nervoase; prin urma-
re, la un copil cu SDR Down există o mare 
probabilitate de diminuare a sensibilită-
ţii, fapt confirmat în realitate de prezenţa 
la aceşti copii a unor praguri ridicate în 
cazul sensibilităţii absolute, dar mai ales 
în cazul sensibilităţii diferenţiale. Afecta-
rea sensibilităţii normale reprezintă una 
dintre trăsăturile care pot fi constatate de 
timpuriu la copilul cu dizabilitate menta-
lă şi care va exercita o influenţă negativă 
asupra activităţii senzorial-perceptive şi a 
formării în continuare a capacităţilor cog-
nitive ale acestuia. 

Percepţia este definită ca un proces 
cognitiv primar, de reflectare a obiectelor 
şi fenomenelor în totalitatea însuşirilor 
lor, în momentul când acestea acţionea-
ză asupra analizatorilor noştri. Calitatea 
percepţiei, ca şi cea a senzaţiilor, este de-
pendentă atât de caracteristicile reale ale 
obiectelor şi fenomenelor percepute, cât 
şi de starea funcţională a analizatorilor 
implicaţi în actul perceptiv, de preocu-
pările, interesele şi experienţa percepti-
vă a persoanei. De asemenea, percepţia 
este o conduită psihologică mai comple-
xă, bazată în mare măsură pe experienţa 
noastră personală şi socială, o interpre-
tare a realităţii, deci o stare subiectivă 
care implică întreaga personalitate. 

La copiii cu SDR Down, percepţia 
are un caracter fragmentar, incomplet, 
limitat, rigid, dezorganizat, dificultăţile 
de analiză şi sinteză determină confuzii 
şi imposibilitatea delimitării clare a unor 
detalii din câmpul perceptiv sau incapa-
citatea reconstruirii întregului pornind 
de la elementele componente. Îngusti-
mea câmpului perceptiv afectează foarte 
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mult orientarea în spaţiu şi capacitatea 
intuitivă de a stabilii relaţii între obiec-
tele din jur. Constanţa percepţiei de for-
mă, mărime, greutate şi natura materia-
lului din care este confecţionat un obiect 
se realizează, la copilul cu SDR Down , 
într-un ritm foarte lent şi cu mari dificul-
tăţi, comparativ cu perceperea culorilor, 
ce se realizează relativ mai uşor. Insufici-
enţele perceptive la aceşti copii pot fi ac-
centuate şi de explorarea nesistematică, 
haotică a realităţii, de activism explora-
tor limitat şi rigid, interacţiunea deficita-
ră cu alţi factori (memoria operaţională, 
structurarea spaţială etc.). 

Reprezentările pot fi definite ca 
imagini secundare ale realităţii care re-
flectă un anumit grad de generalitate şi 
selectivitate. Caracterul mai mult sau 
mai puţin cuprinzător al reprezentări-
lor depinde în mare măsură de calitatea 
activităţilor perceptive; ne reprezentăm 
nu numai obiecte şi fenomene care stau 
la baza constituirii noţiunilor concrete 
(inclusiv a unei părţi însemnate din vo-
cabularul copilului), ci şi procese, acţi-
uni, relaţii ce sunt puternic implicate în 
operaţiile gândirii. Prin conţinutul lor, 
reprezentările au multe în comun cu 
percepţia şi imaginaţia, în timp ce prin 
mecanismele formării şi funcţionării lor 
se apropie mai mult de gândire şi limbaj, 
fiind în strânsă legătură cu funcţia semi-
otică. La copiii cu SDR Down cercetări-
le au evidenţiat câteva caracteristici ale 
reprezentărilor: caracterul îngust şi uni-
lateral, slaba diferenţiere între reprezen-
tările din aceeaşi categorie, estomparea 
diferenţelor între reprezentări sau chiar 
deformarea lor în timp, rigiditatea, lipsa 
de dinamism şi flexibilitate, insuficienta 
corelare cu experienţa personală, pierde-
rea treptată a specificului reprezentări-
lor deja formate, reproducerea în desene 

cu greutate şi inexactitate a elementelor 
spaţiale (poziţie, mărime, formă). 

În cazul persoanelor cu SDR Down 
gândirea capătă o serie de particulari-
tăţi care determină scăderea eficienţei 
intelectuale sub nivelul minim al adap-
tabilităţii la solicitările mediului. Astfel, 
putem vorbi de inconsecvenţa gândirii 
sau lipsa de coerenţă, pierderea trepta-
tă a capacităţii de concentrare şi efort. 

Principalele caracteristici ale gândi-
rii la copiii cu SDR Down sunt: vâscozi-
tatea genetică (manifestărilor complexe 
în dinamica dezvoltării intelectuale, ca-
racterizată prin numeroase inegalităţi 
şi oscilaţii concretizate într-o evoluţie 
încetinită, greoaie, inconsistentă şi ne-
determinată), rigiditatea reacţiilor şi a 
comportamentului adaptativ, consecinţă 
a dereglării mobilităţii proceselor corti-
cale de excitaţie şi inhibiţie. În contextul 
activităţilor educative, una dintre sarci-
nile prioritare ale învăţământului pentru 
elevii cu SDR Down constă în prevenirea 
şi combaterea manifestărilor de inerţie 
şi în dirijarea comportamentului lor.

Ca şi gândirea, imaginaţia este şi 
ea afectată, mai mult sau mai puţin, la 
copiii cu SDR Down din cauza sărăciei 
şi caracterului lacunar al bagajului de 
reprezentări, insuficientei dezvoltări a 
limbajului si a gândirii, rigidităţii reac-
ţiilor adaptative.

Memorarea într-o activitate de 
învăţare depinde de o serie de factori, 
inclusiv la elevii cu SDR Down: inte-
resul pentru învăţare sau înţelegerea 
scopului învăţării şi a utilităţii celor ce 
trebuie memorate, activismul sau învă-
ţarea prin acţiune, prin rezolvarea unor 
situaţii-problemă, prin efort de analiză 
şi organizare a materialului de învăţat, 
desfăşurarea activităţilor cognitive pe 
un fond emoţional optim.
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Radu Gheorghe susţine că una din-
tre caracteristicile cele mai evidente ale 
proceselor mnezice la copilul cu SDR 
Down o reprezintă fidelitatea redusă a 
memoriei [3, p 78], care se manifestă nu 
numai prin inexactităţi în reproducere, 
dar şi ca urmare a unor interferenţe între 
informaţii apropiate ca sens sau prove-
nite din contexte asemănătoare. De ase-
menea, diminuarea fidelităţii memoriei 
poate fi determinată şi de unele greşeli 
comise în activităţile didactice: ritmul 
prea rapid sau, dimpotrivă, încetinit în 
derularea exerciţiilor de învăţare, lipsa 
de echilibru în utilizarea metodelor şi 
mijloacelor de predare-învăţare (verbale, 
intuitive, practice), tendinţa de a solicita 
elevilor simpla reproducere a cunoştin-
ţelor, acordarea unei atenţii insuficiente 
evaluării continue. Rezultatele oricărei 
activităţi de învăţare sunt pozitive numai 
în cazul în care cele învăţate pot fi reacti-
vate din memorie, pentru a fi folosite în 
practică la momentul oportun; prin ur-
mare, este necesar ca în activităţile de în-
văţare educatorii să-i ajute pe elevi să în-
ţeleagă conţinuturile, să memoreze şi să 
organizeze informaţiile stocate prin exer-
ciţii de repetare sistematică, de transfer, 
de aplicare în practică.

Atenţia reprezintă o formă superi-
oară de activare psihologică, prin care 
se asigură desfăşurarea optimă a pro-
ceselor cognitive şi a oricărei activităţi 
destinate atingerii unui scop. La elevul 
cu SDR Down, atenţia involuntară este 
cea care poate fi captată şi menţinută 
cu oarecare uşurinţă. În ceea ce priveş-
te atenţia voluntară, ea este superioară 
prin eficienţa pe care o asigură activită-
ţilor psihice, îndeosebi activităţilor cog-
nitive, dar prezintă şi unele dezavantaje, 
în sensul că oboseala apare mai repede, 
capacitatea de concentrare scade, cu 

precădere în cazul persoanelor cu sis-
tem nervos fragil şi fatigabilitate crescu-
tă. Atenţia postvoluntară dobândeşte o 
mare valoare compensatorie şi educativă 
prin exersarea îndelungată a deprinderii 
de a fi atent, mai ales în timpul unor acti-
vităţi practice, manuale, implicate iniţial 
în contexte ludice, dar apoi, treptat, şi în 
situaţii obişnuite de viaţă.

În cazul majorităţii elevilor cu SDR 
Down capacitatea de concentrare a 
atenţiei este scăzută, aceştia nu reuşesc 
să se concentreze asupra unor elemente 
colaterale,unii rămânând fixaţi din ca-
uza inerţiei specifice, iar alţii pierzând 
şirul desfăşurării logice din pricina in-
stalării premature a oboselii. O altă 
trăsătură a atenţiei o constituie capaci-
tatea de cuprindere, volumul acesteia, 
respectiv cantitatea de elemente asupra 
cărora o persoană se poate orienta şi 
concentra în aceeaşi secvenţă de timp. 
La şcolarul cu SDR Down volumul 
atenţiei este mai redus. Atât la copilul 
cu SDR Down, unde volumul este mai 
redus, cât şi la cel normal, acest volum 
poate fi influenţat pozitiv prin asigura-
rea câtorva condiţii favorizante: corela-
rea exerciţiilor de creştere a volumului 
atenţiei cu exerciţii de stimulare a capa-
cităţii mnezice, a dezvoltării vocabula-
rului şi a bagajului de reprezentări.

Radu Gheorghe afirmă că învăţarea 
copiilor cu sindrom Down – schimbările 
de comportament (ca urmare a acţiunii de 
învăţare), presupune premise organice, 
de maturizare anatomică şi neurofiziolo-
gică a individului; astfel, învăţarea umană 
face parte dintr-un proces de organizare şi 
dezvoltare a întregii sale personalităţi [3, 
p 123], iar Spance pune accent pe învăţa-
rea bazată pe impuls emoţional, regăsită 
de altfel cu o preponderenţă mai mare la 
copiii cu SDR Down [5, p 253].
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Un aspect foarte important al re-
laţiei învăţare-dezvoltare la elevii cu 
SDR Down, în perspectiva recuperării 
acestora, se referă la faptul că diversele 
afecţiuni sau tulburări care influenţea-
ză structura şi dinamica personalităţii 
lor se plasează într-o anumită ierar-
hie, unele dintre ele având un caracter 
primar, ca rezultat nemijlocit al lezării 
organismului, iar altele, un caracter 
derivat (secundar sau terţiar ) care se 
adaugă ulterior, ca rezultat al interacţi-
unii dintre organismul afectat primar şi 
factorii de mediu. Dereglările derivate 
reprezintă, de fapt, tulburările dobândi-
te în condiţiile specifice ale dezvoltării, 
adică în prezenţa unor factori perturba-
tori/dereglatori ai acesteia. În literatura 
de specialitate ele mai sunt numite fie 
abateri în dezvoltare, fie disontogenii 
(dereglări ale procesului de structurare 
a personalităţii în ontogeneză), fie în-
târzieri în dezvoltare. Mai trebuie men-
ţionat faptul că între tulburarea primară 
şi consecinţele sale secundare în planul 
dezvoltării există o interacţiune com-
plexă, rezultatele acesteia depinzând 
în mare măsură de condiţiile de mediu, 
precum şi de activismul sau pasivitatea 
cu care persoana cu SDR Down parti-
cipă la activităţile procesului educativ-
compensator şi recuperator.

Oamenii învaţă în moduri diferite. 
În timp ce unii învaţă mai uşor citind 
cărţi, alţii învaţă mai bine cu ajutorul 
imaginilor şi diagramelor, unii prefe-
ră să înveţe în grup, alţii singuri etc. 
Având în vedere diferenţele de opinie 
în privinţa ideii că predarea trebuie să 
se realizeze conform stilului de învăţare 
preferat de elevi sau că profesorii ar tre-
bui să-i ajute pe elevi, pentru ca aceştia 
să-şi dezvolte şi alte stiluri de învăţare, 
cei care susţin mai degrabă varietatea 

stilurilor de învăţare decât corelarea lor 
cu stilurile de predare promovează ide-
ea că o parte importantă din responsa-
bilitatea profesorului este să-i ajute pe 
elevi să-şi atingă potenţialul maxim.

În sfera relaţiilor sociale, de cele 
mai multe ori, copiilor cu SDR Down le 
sunt afectate deprinderile de a se con-
forma, de a respecta şi de a-şi interio-
riza norme, reguli şi scheme de com-
portament, deprinderile de conduită 
civilizată, de igienă şi autoservire, de 
muncă etc., care le-ar putea permite o 
integrare socială optimă.

Chiar dacă unele dintre particulari-
tăţile copilului cu SDR Down sunt mai 
evidente în procesul de conturare a per-
sonalităţii, o mare parte dintre ele pot fi 
diminuate şi prevenite prin măsuri edu-
cative corecte şi complete şi prin pro-
grame terapeutice adecvate. Prevenirea 
şi eliminarea stărilor afective negative, 
a modelelor de comportament greşite 
conduc la crearea unui climat afectiv 
pozitiv, stimulativ şi tonic, care impul-
sionează maturizarea conduitei copilu-
lui şi permite structurarea echilibrată şi 
armonioasă a personalităţii acestuia.
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