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Cuvinte cheie: dificultăţi de învăţare, funcţii instrumentale, programul Sindelar de 

dezvoltare al funcţiilor instrumentale,  relaţii interumane, autocunoaştere, intecunoaştere 

În  ultima perioadă, s-a înlocuit clasificarea şi etichetarea copiilor în categorii diferite 

în funcţie de deficienţă, prin conceptul de „copii cu cerinţe educaţionale speciale”. Tot mai 

mult se face simţită nevoia ca şcolile obişnuite să se implice prin lărgirea obiectivelor lor, 

astfel încât să poate cuprinde o mai mare diversitate de elevi şi să permită înglobarea, în 

sistemul general, a cât mai multor copii cu cerinţe educaţionale speciale. În deplin acord cu 

legislaţia internaţională privind egalizara şanselor şi a unei educaţii pentru toţi, strategia 

propusă de Ministerul Educaţiei Naţionale se doreşte a fi una coerentă, logică şi modernă care 

să ţintească  spre : asigurarea unei participări totale şi active în viaţa comunităţii, a elevilor 

deficienţi, asistarea permanentă şi continuă a acestora spre a-i conduce spre o viaţă 

independentă în acord cu propriile cerinţe şi aspiraţii, dar şi capacităţi de realizare; tratarea 

cauzelor deficienţelor, prevenirea agravării lor, şi diminuarea consecinţelor suportate de elevi; 

evitarea oricăror forme de discriminare. Această atitudine manifestată la nivelul întregii 

societăţi trebuie să respecte principiul normalizării, adică asigurarea accesului, pentru toate 

categoriile de persoane, la tiparele existenţiale şi la condiţiile de viaţă cotidiană cele mai 

apropiate posibil de normele considerate normale pentru o viaţă obişnuită. 

Strategiile de formare a unei atitudini pozitive în ceea ce priveşte realizarea eficientă a 

integrării şi incluziunii tuturor categoriilor de copii trebuie să ţină cont de situaţia concretă a 

fiecărui copil integrat în şcoala obişnuită, precum şi de contextul complex în care integrarea 

se desfăşoară. Totuşi există o categorie de copii care în continuare pare a fi dezavantajată, 

necunoscută, şi anume copiii cu dificultăţi de învăţare. 

Definirea conceptului de dificultăţi de învăţare este un demers oarecum dificil datorită 

naturii aparte a fenomenului. Diverşi autori care s-au preocupat de această problemă au 

elaborat numeroase definiții care s-au succedat la interval de câţiva ani, fie adăugând noi 

elemente, fie renunţând la unele din cele anterioare, considerate depăşite, pe măsură ce 

studiile şi cercetările privind dificultăţile de învăţare avansau. O dată cu trecerea timpului s-au 

stabilit mai multe semnificaţii ale tremenului, de la dificultăţi şcolare înţelese ca piedici, 

probleme pe care le întâmpină elevii în învăţarea şcolară, la dificultăţi de învăţare înţelese ca 

dizabilităţi sau ca şi dificultăţi specifice de învăţare. 

Există o corelaţie interesantă între dificultăţile de învăţare şi tulburările instrumentale 

definite de Haim (1963, după Vrăşmaş, E., 2007, pag. 25) ca „un ansamblu de date 

neurobiologice care intervin în adaptarea umană la mediul material, prin intermediul 

motricităţii, şi la mediul uman prin intermediul limbajului”. Este vorba de fapt despre 
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totalitatea mecanismelor funcţionale care pot fi considerate ca fiind instrumente ale învăţării 

sau care facilitează învăţarea.  Studii tot ma multe sprijină ideea conform căreia inadaptarea 

şcolară şi problemele pe care le întâmpină elevii în învăţare sunt datorate în proporţie destul 

de mare (două din trei cazuri) tulburărilor instrumentale şi afective.  

Lucrarea de faţă porneşte tocmai de la această premisă încercând să demonstreze 

faptul că în situaţia în care funcţiile instrumentale afectate sunt corectate şi se dezvoltă normal 

vor duce şi la îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor cu dificultăţi de învăţare. 

Copiii care se confruntă cu dificultățile de învățare, dacă sunt ajutaţi pot înregistra 

progrese, chiar dacă reduse, iar dacă sunt acceptaţi de către cadrul didactic şi de clasa din care 

fac parte, ei se vor strădui mai mult pentru a face față cerințelor programei școlare și pentru a 

depăși aceste dificultăți. 

În ceea ce priveşte structura lucrării, aşa cum aceasta se obsevă şi în cadrul 

cuprinsului, există două capitole teoretice şi două care cuprind partea practică. 

Capitolul I, intitulat „Dificultăţi de învăţare – abordare interdisciplinară” se ocupă de 

problematica dificultăţilor de învăţare. S-a pornit de la dezvoltare, înţeleasă ca acel proces 

complex de trecere de la inferior la superior, de la simplu la complex ce se realizează printr-o 

suită de stadii, proces în care în anumite situaţii pot să apară probleme care vor duce la 

apariţia tulburărilor de dezvoltare, a întârzierilor în dezvoltare şi a dificultăţilor de învăţare. 

Am încercat definirea ddificultăţilor de învăţare atât din perspectivă unilaterală cât şi 

interdisciplinară, concluzionând că un copil/elev are dificultăţi de învăţare dacă:  

 există o diferenţă semnificativă între capacităţile sale şi performanţa şcolară atinsă;  

 progresul realizat de el în procesul de învăţare  este minim sau zero, pe o perioadă mai 

mare de timp;  

 are o dizabilitate/incapacitate  care-l împiedică să utilizeze facilităţile educaţionale 

care sunt puse la dispoziţia copiilor de aceeaşi vârstă cu el;   

 lucrează în plan şcolar la un nivel inferior copiilor de aceeaşi vârstă;  

 are dificultăţi persistente în  învăţarea citit-scrisului şi a calculului matematic;  

 are dificultăţi emoţionale şi de comportament care împiedică frecvent şi la un nivel 

considerabil procesul de învăţare a copilului  sau chiar a întregii clase;  

 are deficienţe senzoriale şi psihice care necesită un echipament sau  servicii 

specializate suplimentare;  

 are dificultăţi continue de comunicare şi interacţiune care-l împiedică în dezvoltarea 

unor relaţii sociale echilibrate şi formează obstacole în procesul învăţării. 
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Definiţia de lucru emisă şi utilizată de noi a fost: dificultăţile de învăţare sunt 

reprezentate de tulburări în sfera învăţării care împiedică elevul să obţină performanţe 

şcolare identice cu ale celorlalţi semeni (de aceeaşi vârstă, cu acelaşi nivel intelectual) 

fără a avea nici o deficienţă sau dizabilitate vizibilă şi recognoscibilă. Ele pot fi cauzate 

de nedezvoltarea sau incompleta dezvoltare a unor funcţii instrumentale simple dar şi de 

o stimă de sine scăzută datorată unor probleme de relaţionare cu cei din jur. 

În continuare am prezentat etiologia, diferite taxonomii din literatura de specialitate 

dar şi proprii, structura componenţială a dificultăţilor de învăţare (considerând că putem 

vorbi despre componenta cognitivă, afectivă, motivaţională, volitivă, caracterială şi 

temperamentală), modalităţile de depistare, examinare, evaluare şi intervenţie 

educaţională. 

Cel de-al doilea capitol al lucrării prezintă un program de evaluare şi dezvoltare al 

funcţiilor instrumentale care ar putea sta la baza dificultăţilor de  învăţare, propus de 

psihologul austriac Brigitte Sindelar. Proba ce evaluează funcţiile instrumentale: atenţie 

vizuală şi acustică, percepţie vizuală şi acusică, memorie vizuală şi acustică, codare 

intermodală, percepţie serială, motricitate verbală, coordonare vizuo-motorie, orientare 

spaţio-temporală cuprinde un număr de 19 subprobe verbale şi nonverbale care se 

administrează individual şi a căror utilizare este relativ uşoară deoarece nu necesită 

existenţa unor instrumente deosebite şi nu sunt legate de timp. Singura cerinţă emisă este 

de a crea un mediu favorabil copilului în care acesta să se simtă bine. Este prezentat şi 

programul de dezvoltare al funcţilor instrumentale afectate, program care a fost preluat şi 

adaptat conform cerinţelor sistemului de învăţământ românesc şi capacităţilor elevilor cu 

care s-a lucrat. 

Capitolul al III-lea intitulat  Experimentul întreprins pe tema „Programe de intervenţie 

pentru copiii cu dificultăţi de învăţare” cuprinde descrierea etapei constatative care a stat la 

baza formulării obiectivelor şi ipotezelor cercetării precum şi rezultatele obţinute de noi în 

această etapă.  

Obiectivele formulate pentru etapa constatativă au fost: 
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 cunoaşterea şi descrierea proceselor atipice în dezvoltarea şi funcţionarea 

şcolarului mic, a cauzelor care duc la apariţia acestora, a factorilor care le 

determină, a domeniilor în care ele pot să apară 

 analiza relaţiei existente între rezultatele şcolare ale elevilor cu dificultăţi de 

învăţare şi modul de funcţionare al funcţiilor instrumentale 

 evaluarea principalelor funcţii instrumentale care ar putea determina apariţia 

dificultăţilor de învăţare 

 radiografierea relaţiilor existente în grupul clasă integrator al copiilor cu 

dificultăţi de învăţare 

 conceperea/proiectarea şi aplicarea unor programe de intervenţie pentru copiii 

cu dificultăţi de învăţare în vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare ale 

acestora 

Eşantionul de subiecţi cu care s-a lucrat a fost stabilit pe bază de randomizare 

stratificată ţinându-se cont de vârsta cronologică a subiecţilor (elevi de 9-10 ani, clasa a III-a). 

Am lucrat cu un număr de 60 de subiecţi dintre care 30 au aparţinut grupului experimental şi 

30 grupului de control. 

În etapa constatativă s-au utilizat ca şi metode: observaţia psihosocială, testul Matici 

Progresive Color, metoda Sindelar, testul şi matricea sociometrică. Pe baza interpretării 

rezultatelor din pretest concluzia principală care poate fi extrasă este că cele două loturi, 

experimental şi de control, sunt aproximativ identice în ceea ce priveşte dezvoltarea funcţiilor 

instrumentale, a rezultatelor la Limba Română şi Matematică dar şi a modului în care sunt 

priviţi şi percepuţi elevii cu dificultăţi de învăţare de către colegii lor (toate rezultatele fiind 

susţinute de praguri de semnificaţiemai mare de 0,010 la testul t). 

 Cercetarea experimentală întreprinsă în vederea proiectării şi aplicării unor programe 

de intervenţie cu valoare de „bune practici” pentru elevii cu dificultăţi de învăţare a fost 

subordonată principiilor şi normelor metodologice care ghidează realizarea investigaţiilor 

psihopedagogice. Astfel abordarea experimentală a temei propuse a implicat parcurgerea a 

trei etape distincte: 

- etapa documentării teoretice şi a sintezei datelor furnizate de demersul investigativ 

de natură constatativă, fapt care a condus la formularea ipotezei experimentale; 

- etapa delimitării spaţiului operaţional, etapă concretizată în realizarea eşantionării 

conţinutului şi a populaţiei studiate; 
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- etapa realizării designului experimental, respectiv a proiectării pretestului, 

experimentului propriu-zis, posttestului, retestului şi a conţinutului acestora; 

 Investigaţiile subsumate cercetării de faţă sunt stabilite în acord cu următoarele 

obiective specifice: 

 proiectarea şi aplicarea unor programe de intevenţie pentru copiii cu dificultăţi de 

învăţare în două direcţii principale: 

o stimularea cognitivă a funcţiilor instrumentale care ar putea fi cauza 

dificultăţilor de învăţare 

o îmbunătăţirea relaţiilor din cadrul grupului integrator al elevilor cu 

dificultăţi de învăţare  

 înregistrarea, monitorizarea şi compararea rezultatelor obţinute de elevii din grupul 

experimental şi cel de control în pretest, posttest şi retest 

Organizarea şi desfăşurarea experimentului s-a bazat pe sinteza premiselor teoretice şi 

a obiectivelor specifice enunţate anterior, permiţând formularea ipotezei de lucru necesare 

unui experiment eficient şi relevant. Prin urmare, ipoteza de bază în virtutea căreia s-a 

structurat experimentul are la bază ideea că programele de intervenţie proiectate în vederea 

dezvoltării funcţiilor instrumentale care cauzează dificultăţi de învăţare dar şi a îmbunătăţirii 

relaţiilor elevilor cu procese atipice în dezvoltare cu ceilalţi colegi de clasă ar crea un context 

favorabil învăţării conducând la creşterea rezultatelor şcolare ale elevilor de clasa a III-a la 

disciplinele limba română şi matematică. 

În manieră sintetică, ipoteza generală necesară organizării şi desfăşurării 

experimentului întreprins s-ar putea concretiza astfel: Proiectarea şi aplicarea unor 

programe de intervenţie cu valoare de „bune practici” poate contribui la îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare la elevii cu procese atipice în dezvoltare. 

 Datorită faptului că cercetarea întreprinsă a fost orientată către două direcţii principale 

am considert necesară concretizarea ipotezei generale în două ipoteze secundare. Astfel avem: 

Ipotza secundară 1: 

Introducerea unui program de stimulare cognitivă a funcţiilor instrumentale ale 

copiilor cu procese atipice în dezvoltare (dificultăţi de învăţare) determină îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare ale acestor copii 

Ipoteza nulă (Ho):  îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor cu 

dificultăţi de învăţare se datorează hazardului 

Variabila independentă: A – tipul de intervenţie (stimulare cognitivă a funcţiilor 

instrumentale) 
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    a0 – grupul de control, fără intervenţie 

a1 – grupul experimental, supus programului de 

stimulare cognitivă 

Variabila dependentă: X - performanţele şcolare cuantificate în calificative 

obţinute la Limba Română şi Matematică  

 

Ipoteza secundară 2: 

Introducerea unor activităţi de cunoaştere şi autocunoaştere a elevilor, de consiliere a 

grupului integrator (a copiilor cu dificultăţi de învăţare) poate contribui la îmbunătăţirea  

relaţiilor din cadrul grupului (a grupului în general, a elevilor cu dificultăţi de învăţare cu 

ceilalţi membri ai grupului) 

Ipoteza nulă (Ho): îmbunătăţirea relaţiilor din cadrul grupului se datorează 

hazardului 

Variabila independentă: B – tipul de intervenţie (programul de consiliere ) 

   b0 – grupul de control, fără intervenţie 

   b1 – grupul experimental, supus programului de consiliere 

Variabila dependentă: Y – tipul de relaţii din cadrul grupului 

Designul experimental 

Experimentul s-a desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2010-2011  conform 

următorului design experimental: 

Tabel nr. 1. Designul experimental general 

           Etapa 

Lotul 

Pretest Etapa 

experimentală 

Posttest Retest 

Folow-up 

Experimental Eşantionarea 

Stabilirea 

nivelului la care 

se situează 

loturile de 

subiecţi 

Diagnoza 

Se aplică celeaşi 

probe la ambele 

loturi 

Introducerea 

variabilelor 

independente 

Măsurarea 

variabilelor 

dependente 

Identic la 

ambele loturi 

Măsurarea 

evoluţiei în timp 

a 

caracteristicilor 

supuse analizei 

Se aplică celeaşi 

probe la ambele 

loturi  

De control Non-intervenţie 
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Experimentul pedagogic întreprins a fost derulat în perioada 2010-2011, cu 

următoarele etape şi secvenţe distincte: 

- etapa constatativă finalizată cu administrarea pretestului; 

- etapa intervenţiei psihopedagogice şi aplicarea posttestului; 

- retestul; 

Etapa constatativă s-a derulat în intervalul mai- noiembrie 2010, iar la finele acesteia a 

avut loc administrarea pretestului. Etapa de pretest a fost organizată şi proiectată în aşa fel 

încât să permită stabilirea gradului de comparabilitate statistică între loturile experimentale şi 

cele de control din punct de vedere al dezvoltării funcţiilor instrumentale, al performanţelor 

şcolare ale elevilor la Limba Română Şi Matematică dar şi al modului în care se stabilesc 

relaţiile într-o clasă de elevi.  

Etapa desfăşurării experimentului formativ s-a derulat în intervalul noiembrie 2010-

mai 2011 şi a avut în vedere intervenţia asupra activităţii didactice şi educaţionale la lotul 

experimental, în timp ce activitatea lotului martor s-a desfăşurat fără a fi influenţată de 

variabilele experimentale preconizate. La sfârşitul acestei perioade a fost administrat 

posttestul, având ca obiectiv principal monitorizarea comparativă a evoluţiei şcolare a elevilor 

din grupul experimental şi cel de control în vederea confirmării ipotezelor experimentale dar 

şi a relaţiilor stabilite în cadrul grupului integrator, clasa de elevi. 

Etapa de retest  a avut loc în lunile septembrie şi octombrie ale anului şcolar 2011-

2012, având drept scop verificarea stabilităţii în timp a rezultatelor obţinute în cursul 

intervenţiei experimentale derulate în anul şcolar anterior. 

În vederea asigurării cadrului impus de necesitatea testării validităţii ipotezei 

formulate, pentru desfăşurarea experimentului am proiectat un program de intervenţie 

formativă care s-a desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2010-2011, aplicat claselor implicate 

în experiment în cadrul programului şcolar. 

Programul experimental a constat în: 

1. conceperea şi aplicarea unor programe de dezvoltare a funcţiilor instrumentale a 

căror funcţionare deficitară poate sta la baza apariţiei dificultăţilor de învăţare 

2. conceperea şi realizarea unor activităţi de consiliere bazate pe jocuri de cunoaştere, 

autocunoaştere şi comunicare realizate în vederea îmbunătăţirii relaţilor din cadrul 

grupului integrator al elevilor cu dificultăţi de învăţare incluşi în experiment 

 În vederea desfăşurării optime a experimentului s-a avut în vedere o colaborare cu 

cadrele didactice din şcoală şi în special cu învăţătorii de la clasele care constituiau 

eşantioanele de subiecţi, constând în explicitarea scopului şi condiţiilor de realizare a 
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cercetării, solicitându-se sprijin şi colaborare din partea acestora în derularea programului 

propus.  

 În ceea ce priveşte capitolul IV al lucrării, acesta se ocupă de Analiza şi interpretarea 

rezultatelor. Este vorba atât de rezultatele obţinute în urma introducerii programului de 

dezvoltare al funcţiilor instrumentale la copiii cu dificultăţi de învăţare şi de performanţele 

obţinute de aceştia la cele două materii luate în calcul Limba română şi Matematică cât şi de 

rezultatele referitoare la modul în care elevii cu procese atipice de dezvoltare sunt percepuţi 

de către clasa-grupul integrator.  

Valorile pragurilor de semnificaţie  obţinute sunt redate în tabelul de mai jos. 

Tabel nr. 2: Valorile lui F (Fischer) pentru performanţele elevilor la Limba română şi 

Matematică 

 df F p 

Rezultate 

matematică 

1-58 82,693 ,000 

Rezultate Limba 

română 

1-58 37,936 ,000 

   

Valoarea lui F(1,58)  – rezultate Matematică= 82,693, semnificativă la  p< 0,01  

Valoarea calculată pentru F(1,58) – rezultate Limba română = 37,936 este 

semnificativă la un   p< 0,01 

Din toate acestea putem extrage o singură concluzie şi anume: funcţiile instrumentale 

afectate sau nefuncţionale pot duce la dificultăţi de învăţare dar intervenind asupra lor, 

stimulându-le dezvoltarea, ajungem la îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor. 

Intervenţia are deci efect. Rezultă că prima ipoteză experimentală : introducerea unui 

program de stimulare cognitivă a funcţiilor instrumentale ale copiilor cu procese atipice 

în dezvoltare (dificultăţi de învăţare) determină îmbunătăţirea performanţelor şcolare 

ale acestor copii poate fi confirmată. 

 În urma orelor de consiliere desfăşurate pe parcursul a 2 luni (câte o oră pe 

săptămână), ale căror proiecte de activitate sunt redate în anexe am aplicat din nou acelaşi test 

sociometric compus din trei categorii de itemi: 

- Stat în bancă 

- Învăţat acasă 

- Joaca în pauze 

Rezultatele au fost interpretate prin intermediul matricilor sociometrice pe baza cărora am 

calculat indicii sociometrici care vin să confirme ipoteza secundară nr.2 : introducerea unor 
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activităţi de cunoaştere şi autocunoaştere a elevilor, de consiliere a grupului integrator 

(a copiilor cu dificultăţi de învăţare) contribuie la îmbunătăţirea  relaţiilor din cadrul 

grupului (a grupului în general, a elevilor cu dificultăţi de învăţare cu ceilalţi membri ai 

grupului.  

După părerea noastră îmbunătăţirea relaţiilor din grup va duce la creşterea sintalităţii 

grupului respectiv, la o mai pronunţată dorinţă de ajutare a celorlalţi, la o mai bună acceptare 

a acestora care va avea ca rezultat şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor din 

clasa respectivă în general, cu dificultăţi de învăţare în special. 

Rezultatele obţinute de grupul experimental se datoreazǎ implementǎrii unui program de 

intervenţie bazat pe dezvoltarea funcţiilor instrumentale implicate în apariţia dificultăţilor de 

învăţare pe de o parte şi pe consilierea clasei în care sunt integraţi elevii cu dificultăţi de 

învăţare pe de altă parte. Suntem în mǎsurǎ sǎ apreciem astfel cǎ cele două ipoteze nule se 

suspendǎ, modificǎrile pozitive intervenite în cazul elevilor din grupul experimental nu se 

datoreazǎ aleatorului, factorilor conjucturali, situaţionali, întâmplǎtori, ci demersurilor 

întreprinse care au facilitat obţinerea unor rezultate semnificativ (statistic) crescute în cazul 

grupului experimental, în raport cu cel de control. Respingând/anulând ipotezele nule, 

acceptǎm valoarea de justeţe a ipotezei formulate la începutul cercetǎrii şi recomandǎm 

implementarea variabilei independente şi în alte contexte educaţionale, prin aplicarea de 

programe bazate pe dezvoltarea funcţiilor instrumentale şi consilierea claselor în care sunt 

integraţi elevi cu procese atipice în dezvoltare. 

 În concluzie putem afirma că rezultatele obţinute în posttest de loturile experimentale 

denotă eficienţa intervenţiei formative asupra amelirării rezultatelor şcolare ale elevilor. 

Afirmaţia de mai sus este susţinută de pragurile de semnificaţie mai mici decât 0,05 în fiecare 

situaţie, evidenţiate prin calculele statistice efectuate şi care demonstrează modificările 

pozitive survenite la nivelul loturilor experimentale. 

 Rezultatele din retest confirmă eficienţa programului de dezvoltare introdus arătând ca 

acestea şi-au păstrat eficienţa în timp, măsurarea aplicându-se la un interval de trei luni de la 

încetarea experimentului formativ.  

Concluzii raportate la obiectivele şi ipotezele propuse 

În literatura de specialitate (Bruner, 1970; Feuerstein 1979; Fodor şi Spelke 1990; 

Nelson 1996; Geary 1998; Tomasello 2002, Sindelar 1992, 1994), întâlnim destul de des idei 

conform cărora: 

 Fiinţele umane sunt modificabile, societatea modificându-se dacă persoanele 

care o compun vor fi schimbate 
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 Un rol important în dezvoltarea cognitivă îl deţine limbajul care contribuie la 

reflectarea şi transformarea experienţei pentru a putea face faţă cerinţelor 

societăţii 

 la baza tulburărilor de învățare și de comportament, pe lângă alte cauze 

posibile, se găsesc în procent destul de mare (în mai mult de 20 % dintre 

cazuri) funcțiile instrumentale slab dezvoltate sau care funcționează 

dizarmonic 

 funcţiile instrumentale de care trebuie să ţinem cont atunci când întâlnim elevi 

cu dificultăţi de învăţare sunt: diferitele forme de percepţie şi discriminare 

auditivă şi vizuală, forme ale memoriei şi atenţiei vizuale şi auditive, 

coordonarea vizuo-motorie, schema corporală şi orientarea spaţio temporală, 

motricitatea articulatorie. Dacă în cazul acestora apar probleme de funcţionare 

şansa ca dificultăţile de învăţare să apară este mult mai mare. 

 Pentru obţinerea unor rezultate pozitive în învăţare este necesar ca elevul să 

dispună de o stimă de sine crescută, sau aflată cel puţin la nivel mediu, care 

depinde în mare măsură de felul în care acesta este privit şi acceptat de grupul 

din care face parte, sau din care ar dori să facă parte 

În cercetarea întreprinsă am pornit tocmai de la ideile enumerate mai sus, formulând 

pe baza lor o ipoteză generală şi anume: Proiectarea şi aplicarea unor programe de 

intervenţie cu valoare de „bune practici” poate contribui la îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare la elevii cu procese atipice în dezvoltare. 

Sigur, intervenţia în cazul elevilor cu dificultăţi de învăţare, ca de altfel în cazul 

oricărei categorii de elevi poate fi orientată în foarte multe direcţii: de la dezvoltarea 

elementelor simple care pot sta la baza dificultăţilor până la introducerea unor proiecte de 

intervenţie individualizată pentru fiecare elev în parte, de la consilierea elevului până la 

consilierea grupului din care acesta face parte sau a familiei în care creşte un elev cu o 

anumită dizabilitate, de la pregătirea cadrelor didactice care lucrează cu aceşti elevi până la 

încercări de pregătire a societăţii în care aceştia urmează să se integreze. Normal că nu am 

putut include aici toate aceste elemente, ca urmare ne-am orientat activitatea spre două direcţii 

de bază, obiectivele principale urmărite fiind: 

 stimularea cognitivă a funcţiilor instrumentale care ar putea fi cauza dificultăţilor de 

învăţare 
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 îmbunătăţirea relaţiilor din cadrul grupului integrator al elevilor cu dificultăţi de 

învăţare  

Ca urmare, prima ipoteză secundară formulată a fost: Introducerea unui program de 

stimulare cognitivă a funcţiilor instrumentale ale copiilor cu procese atipice în 

dezvoltare (dificultăţi de învăţare) determină îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale 

acestor copii. În acest scop am utilizat în vederea testării funcţiilor instrumentale o metodă 

foarte eficientă şi relativ uşor de utilizat dezvoltată de psihologul austriac Brigitte Sindelar. Pe 

baza rezultatelor obţinute în pretest am creat un program de corectare al funcţiilor 

instrumentale, program ce conţine atât exerciţii preluate după Sindelar cât şi exerciţii adaptate 

sau create personal în vederea atingerii obiectivelor propuse. În posttest şi retest funcţiile 

instrumentale au fost evaluate din nou cu aceeaşi metodă şi analizând rezultatele finale se 

poate afirma că în cele mai multe cazuri programul propus a fost eficient (demonstrat prin 

pragurile de semnificaţie mai mici decât 0,05), s-au îmbunătăţit rezultatele elevilor pentru 

fiecare subprobă în parte (subprobe care testează modul de dezvoltare a funcţiilor 

instrumentale), excepţie făcând 5 subprobe şi anume subprobele 8 (Integrare intermodală-

realizarea conexiunii între cuvânt şi imagine), 9 (Memorie vizuală-serială- memorarea ordinii 

imaginilor), 13 (Memorie intermodală- redarea unor  imagini cu cuvinte), 17 (Atenţie vizuală- 

identificarea unei forme) şi 18 (Atenţie acustică – identificarea unui cuvânt în text), fapt 

explicabil destul de simplu tocmai prin specificul activităţilor şcolare şi a tipurilor de exerciţii 

care se desfăşoară zilnic în cadrul activităţilor şcolare.  

Însă ceea ce se înregistrează ca succes constituie îmbunătăţirea  rezultatelor şi 

performanţelor şcolare ale elevilor la cele două materii de bază (Limba Română şi 

Matematică) într-un interval de timp relativ scurt (6 luni), existând diferenţe semnificative 

între pretest şi posttest dar şi între pretest şi retest atât la Limba română cât şi la Matematică, 

pragul de semnificaţie fiind mai mic decât 0,01.  

Concluzia care poate fi trasă analizând rezultatele obţinute este că ipoteza secundară 1 

se confirmă, elevii cu dificultăţi de învăţare îşi îmbunătăţesc performanţele şcolare dacă li se 

dezvoltă funcţiile instrumentale deficitare. 

În ceea ce priveşte partea a doua a programului de intervenţie, cea referitoare la 

îmbunătăţirea imaginii elevilor cu dificultăţi de învăţare în grupul clasă integrator, care ar 

putea duce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale acestor elevi am reuşit demonstrarea 

faptului că prin utilizarea unor jocuri de cunoaştere-intercunoaştere imaginea elevilor cu 

dificultăţi de învăţare în faţa colegilor lor creşte (o demonstrează indicii sociometrici calculaţi 

în pretest,  posttest şi retest).  
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Eperimentul s-a desfăşurat la patru clase (2- experimentale, 2- de control) dar pe un 

număr relativ mic de elevi cu dificultăţi de învăţare (6 elevi), chiar dacă numărul de subiecţi 

incluşi în experiment a fost mai mare: 92 de subiecţi din care 46 din lotul experimental şi 46 

din lotul de control. Rezultatele obţinute vin să confirme şi ipoteza secundară 2: 

Introducerea unor activităţi de cunoaştere şi autocunoaştere a elevilor, de consiliere a 

grupului integrator (a copiilor cu dificultăţi de învăţare) poate contribui la 

îmbunătăţirea  relaţiilor din cadrul grupului (a grupului în general, a elevilor cu 

dificultăţi de învăţare cu ceilalţi membri ai grupului). 

 

Concluzii referitoare la grupul de elevi participanţi la experiment  

 Eficienţa activitǎţilor formative prin aplicarea unor programe de intervenţie pentru 

dezvoltarea funcţiilor instrumentale şi pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor 

cu dificultăţi de învăţare, precum şi pentru întărirea coeziunii grupului clasă în care sunt 

integraţi aceşti elevi,  desfǎşurate pe parcursul unui semestru şcolar a fost înregistratǎ prin 

aplicarea post-testului, atât pentru grupul experimental, cât şi pentru grupul de control. Scopul 

aplicǎrii acestui test a fost de a înregistra şi compara evoluţia performanţelor şcolare la grupul 

experimental, prin efectuarea de comparaţii între etapa constatativǎ şi etapa experimentalǎ. 

Testele de evaluare au confirmat o creştere semnificativǎ pentru grupul experimental şi o 

menţinere a nivelului iniţial performanţial la grupul de control, existând o discrepanţǎ între 

cele douǎ grupuri, relevantǎ din punct de vedere statistic. Aceasta dovedeşte cǎ variabila 

independentǎ implementatǎ confirmǎ aşteptǎrile iniţiale, cǎ poate fi consideratǎ o soluţie 

optimǎ în ameliorarea rezultatelor şcolare la nivelul populaţiei de elevi de clasa a III-a. 

 Grupul de control s-a menţinut la un nivel uniform, constant, cu uşoare fluctuaţii la 

nivel individual în achiziţia de cunoştinţe de Limba şi literatura românǎ şi Matematică. Deşi 

este alocat prin Planul de învǎţǎmânt un numǎr mult mai mare de ore la aceastǎ disciplinǎ 

comparativ cu altele, rezultatele învǎţǎrii sunt de cele mai multe ori sub aşteptǎri, iar frecvenţa 

dificultǎţilor de învǎţare se manifestǎ atât în capacitatea de comunicare oralǎ, cât şi scrisǎ, 

preponderent axate însǎ pe capacitatea de lecturǎ, pe comprehensiunea unui text scris, pe 

reproducerea logicǎ, coerentǎ şi fluentǎ a unui conţinut.    

 Referitor la  grupul experimental putem aprecia cǎ: 

 în cadrul activitǎţilor de recuperare desfăşurate prin joc, elevii demonstrează o 

motivaţie crescutǎ corelatǎ cu un grad ridicat de participare la lecţii  

 elevii sunt stimulaţi sǎ se implice în rezolvarea sarcinilor de lucru  prin 

elementele de joc, recompense, penalitǎţi şi bonusuri într-o gamǎ diversificatǎ, 
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parcurgând integral secvenţa de învǎţare, devenind mai motivaţi de a intra în 

posesia unor noi informaţii; 

 fiind grupaţi în foarte multe dintre activităţile desfăşurate elevii realizează că 

nu sunt singurii care se confruntă cu o asemenea problemă, li se dezvoltă 

capacitatea şi dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi, de a colabora cu ei ceea ce va duce 

şi la o toleranţă mai crescută în clasă, la reducerea agresivităţii faţă de ceilalţi 

colegi 

 activitǎţile remediale desfǎşurate cu un singur elev, cu sarcini diferenţiate, 

conduc la o condiţie privilegiatǎ şi invidiatǎ de restul grupului rezultând o 

creştere a stimei de sine a subiectului în cauzǎ, activitatea nefiind perceputǎ ca 

în sistemul tradiţional unde elevul este stigmatizat şi etichetat de grup în cazul 

în care prestează o activitate de acest tip. 

 activităţile de consiliere, prin jocurile de autocunoaştere şi intercunoaştere 

introduse, duc la creşterea informaţiilor pe care elevii le au unii despre ceilalţi, 

aceasta contribuind la o mai bună acceptare, la creşterea stimei de sine, chiar la 

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, a dorinţei de a participa împreună la 

diferitele activităţi organizate 

 percepţia timpului de lucru şi a efortului depus scade considerabil elevii 

solicitând în permanenţǎ alte lecţii-activităţi de consiliere 

 se stabilesc noi relaţii educaţionale între profesor şi elev în spaţiul clasei, relaţii 

bazate pe încredere reciprocǎ, o comunicare eliberatǎ de constrângerea 

discursului didactic clasic, învǎţǎtorul nu mai este depozitarul informaţiei, ci îşi 

asumǎ noi roluri în cadrul clasei. 

 

Desigur, nu avem pretenţia de a fi epuizat tematica abordată, ca urmare dintre limitele 

lucrării se pot aminti: 

 numărul mic de elevi cu care s-a desfăşurat experimentul, mai ales în ceea ce priveşte 

cea de-a doua ipoteză. Dar după cum am specificat deja este vorba despre numărul mic 

al elevilor cu dificultăţi de învăţare care sunt incluşi într-o clasă obişnuită. Ori lucrţnd 

în această situaţie cu clase ar fi fost practic imposibilă activitatea la mai multe grupe. 

Dar, demonstrând eficienţa programului printre intenţiile ulterioare de cercetare se 

numără şi cea de extindere a acestor tipuri de activităţi la cât mai multe clase în care 
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sunt şi elevi cu dificultăţi de învăţare, în primul rând prin cooptarea şi trezirea 

interesului cadrelor didactice care lucrează cu aceştia. 

 Nu s-a realizat încă o demonstrare concretă şi exactă a faptului că relaţiile pozitive din 

cadrul clasei duc la creşterea performanţelor şcolare ale elevilor cu dificultăţi de 

învăţare. Pentru viitor intenţionăm realizarea unor corelaţii între rezultatele şcolare ale 

elevilor, stima de sine a acestora şi indicii sociometrici care indică modalitatea în care 

ei au reuşit să se integreze în grupul/clasa din care fac parte. 

Aportul adus de lucrarea realizată ar fi: 

 încercarea de sintetizare a cât mai multor informaţii referitoare la dificultăţile de 

învăţare, prin consultarea bibliografiei autohtone şi stăine. 

 sublinierea rolului funcţiilor de bază (instrumentale) în dezvoltarea cognitivă a 

preşcolarilor şi şcolarilor mici 

 introducerea unei metode, puţin cunoscute şi utilizate la noi în ţară, de evaluare a 

funcţiilor instrumentale (Metoda Sindelar), metodă care de altfel este relativ uşor de 

aplicat şi interpretat şi care ar putea constitui un real sprijin tuturor specialiştilor care 

lucrează cu copii care au diferite întârzieri în dezvoltare. 

 Crearea unui program de dezvoltare a funcţiilor instrumentale, pe baza celui dezvoltat 

de Brigitte Sindelar, dar prin adaptarea exerciţiilor la specificul sistemului de 

învăţământ românesc şi prin introducerea unor noi tipuri şi categorii de exerciţii, 

concepute special în acest scop 

 Introducerea unor activităţi de consiliere a clasei din care fac parte elevii cu dificultăţi 

de învăţare în scopul îmbunătăţirii imaginii acestora, ca premisă pentru o mai bună 

participare la activitatea de învăţare 

 demonstrarea rolului deosebit de important al cadrului didactic în formarea 

comportamentului copiilor cu care lucrează şi a importanţei de a fi informaţi pentru a 

putea să ne raportăm corect la toate categoriile de copii. 
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