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MODELE PSIHOPEDAGOGICE DE PREGĂTIRE PENTRU 

ŞCOALĂ A COPIILOR CU CECITATE 

FRUNZE Olesea, lector  

 

Summary 

In this article is presented the data of the finding experiment, 

more precisely, the results obtained after applying the psycho 

pedagogical models of school preparation for blind children. The 

preschoolers that where included in the educational correction 

program have obtained significantly better results than children from 

the control group. The didactic work should be adapted to the 

specific development of the blind children and these models can be 

used as premises for developing training programs for blind 

preschoolers.  

 

Numeroase cercetări au relevat faptul că şi la copiii nevăzători 

pot fi formate reprezentări juste prin programe adecvate, organizate 

în funcție de nivelul intelectual al copilului şi respectând principiile 

de organizare a activităților educative [1].  

Desfășurând programul formativ cu preşcolarii cu cecitate, 

activitățile se realizau prin învăţare mediată, termin introdus de către 

pedagogul Reuven Feuerstein în 1979, adaptat şi definit de C. 

Marinache în 2013 ca învăţare perceptiv mediată – drept o formă a 

învăţării umane/sociale ce are în vedere elaborarea, cu sprijin sau 

îndrumare dirijată din partea unui adult mediator, a schemelor 
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perceptive, a strategiilor de explorare perceptivă, a capacităţii de 

discriminare perceptivă situată la parametrii înalţi, a raţionamentului 

perceptiv .  

Activitățile desfăşurate cu copii aveau la baza conceptul de 

mediere, astfel încât li se oferea: sprijin verbal (îndemn, repetarea 

instrucţiunilor, precizări, sugestii de rezolvare); sprijin fizic (sprijin 

oferit prin co-acţiune: mâna propunătorului plasată peste cea a 

subiectului, cu rol de ghid); combinaţii de sprijin (sprijin verbal şi 

acţional). Tactil-kinestezia este modalitatea senzorială cu rol 

compensator prioritar la copii cu deficienţă severă de vedere [3].  

La R. Feuerstein (2006), experienţa de învăţare mediată se 

referă la calitatea interacţiunii dintre copil şi mediul înconjurător, 

dependentă de activitatea unui adult experimentat şi intenţionat, care 

se interpune între copil şi lume. Experienţele de învăţare mediată 

devin, astfel, o condiţie a modificabilităţii cognitive structurale, 

facilitând dezvoltarea funcţiilor cognitive şi formarea de strategii de 

învăţare eficientă.  

La vârsta preşcolară, în condițiile unei continue îndrumări din 

partea adulților, în familie şi grădiniță, în procesul de realizare a 

sarcinilor adecvate, care vizează activități de joc şi unele activități 

practice şi de instruire se va ajunge treptat la organizarea şi 

explorarea vizuală prin intermediul analizatorilor intacți sau a 

restului minimal de vedere. Cercetările experimentale făcute de către 

I. P. Pavlov, în laboratorul lui, au demonstrat că „nimic nu rămâne 

imobil, nemaleabil, totul poate fi realizat, totul poate fi modificat în 

bine sub rezerva creării condițiilor corespunzătoare şi la vârsta 

corespunzătoare‖ [2]. 

În susținerea acestei idei este lansată și concepția autoarei 

Maria Miontessori (1977) ,,întregul sistem de educare a deficientelor 

senzoriale trebuie să se realizeze prin activitatea de joc ca, condiție 

corespunzătoare vârstei preșcolare. Folosind interesul copiilor pentru 

joc, M. Montessori a realizat, prin activități practice, o dezvoltare 
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sistemică a analizatorilor care antrena imaginația, gândirea şi 

întreaga personalitate a copilului.  

Л. И. Солнцева explică în studiile sale că la baza compensării 

cecității stau procesele de devenire şi dezvoltare a funcțiilor psihice 

superioare: „compensarea nu reprezintă procesul de scoatere a 

deficienţei doar că intensifică potențialul copilului‖. 

А. Г. Литвак (2000) scria că, copilul se naște cu așa numitul 

reflex de orientare sau de căutare. Se întâmplă ca acest reflex să 

devină activitate de orientare numai în condiții sociale optime de 

dezvoltare, atunci consecințele deficienţei se vor reduce şi procesul 

de cunoaștere se va desfășura normal. Vederea se învață prin 

formarea abilitaților de manipulare a instrumentelor de lucru 

corespunzătoare. Copilul cu cecitate învață să mănânce, să se 

deservească, să se deplaseze şi să se orienteze în spațiu. Există 

consensul pedagogic că educația lor trebuie axată nu atât pe 

deficienţă, cit pe posibilitățile de care dispun. 

Emil Verza (1988) abordează pregătirea pentru şcoală, ca acel 

proces ce reclamă existenţa reală a motivelor de cunoaştere, 

modalităţi de acţiuni, în urma cărora copilul cu deficiente de vedere 

va putea asimila deprinderi elementare de calcul şi reproducerea 

corectă a povestirilor. Proces care este analizat de autoarea M. 

Rotaru (2012) în cercetările sale, drept o chestiune de vie actualitate 

în condiţiile intensificării şi accelerării întregului proces de 

modernizare a învăţământului special. 

Modelele elaborate de noi urmăresc realizarea la maxim a 

posibilităților preşcolarului, iar, pe de altă parte, antrenarea funcțiilor 

psihofizice neafectate, astfel încât să poată suplini activitatea 

funcțiilor deficitare pentru a ajunge la formarea unor abilitați ce să-i 

permită copilului o integrare eficientă în mediul școlar.  

Modelele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a 

copiilor cu cecitate, elaborate în cadrul cercetării de faţă, sunt 

flexibile, cu aplicaţie în grup şi individual. Ele sunt fundamentate pe 
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diferenţierea şi individualizarea procesului educaţional, astfel încât 

să satisfacă nivelul de învăţare şi dezvoltare pentru fiecare preşcolar 

cu cecitate. În acest mod şi se explică demersul pedagogic important 

care a constat în proiectarea activităţilor, care îmbinau elementele de 

joc cu cele de învățare, cele din urma necesare pentru lansarea către 

şcolaritate.  

Am format două grupe: una experimentală şi cea de control. În 

grupa experimentală au intrat 8 copii orbi cu diagnosticul de AV < 

0,02 din familii care au frecventat şedinţele de recuperare. În cea de 

control au fost incluşi 8 copii orbi, cu același diagnostic, care nu au 

fost incluși în activităţile programului formativ. În funcție de 

obiectivele și conținuturile activităților, de particularitățile de vârstă 

ale copiilor, durata unei activități a fost între 25 și 30 de minute. 

Implementarea modelelor psihopedagogice ale programului formativ 

a durat 6 luni fiind în corespundere cu SÎDC. Cu fiecare subiect din 

grupa experimentală s-au realizat câte 60 activităţi individuale, câte 2 

– 3 activități pe săptămână (12 activităţi ale fiecărui model şi 12 

activităţi suplimentare, pentru componenta stabilită în urma evaluării 

iniţiale ca cea mai slab formată). Activităţile individualizate realizate 

erau menite sa dezvolte noi valente formative în pregătirea copilului 

cu deficienţe severe pentru şcoală. 

Fiecare activitate viza un domeniu al pregătirii pentru şcoală şi 

includea în sine următoarele etape: 

1. moment organizatoric – 3-4 minute. 

Scopul: stabilirea contactului între copii şi psihopedagog, 

crearea atmosferei de încredere; 

2. activitatea corectional-dezvoltativă propriu-zisă – 10-15 

minute. 

Scopul: realizarea sarcinilor pedagogice esenţiale la tema 

activităţii ale modelului propus; 

3. relaxarea musculaturii oculare – 5 minute. 

Scopul: înlăturarea încordării oculare; 
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4. încheierea activității – 3-5 minute. 

Scopul: analiza comportamentului şi a răspunsurilor din partea 

copiilor.  

Aprioric se cunoaşte faptul că relațiile de mediu în care cresc 

şi se educă acești copii, în deosebi e vorba de relațiile de interacțiune 

familială, pot influenţa nivelul de socializare a acestora. Conform 

tradiţiei formate în ţările ex-sovietice, educarea copilului cu cecitate 

se analizează, în majoritatea cazurilor, în exclusivitate prin prisma 

propriilor probleme ale copilului. Se considera suficient să ne 

limităm la recomandările metodice pentru părinţi vizând problemele 

instruirii şi unele sfaturi care se referă le educaţia copilului. Credem 

că rezolvarea problemei ce ţine de pregătirea copiilor pentru şcoală 

poate fi găsit şi în sfera realizării acţiunilor de ,,sprijin,, nu numai 

asupra copilului, dar şi asupra părinţilor săi. În pedagogie, aşa autori 

ca C. Cucoş (2009), C. Ciobanu (2009) evidenţiază rolul dublu pe 

care şi-l asumă părinţii în dezvoltarea copiilor. Pe de o parte, familia 

trebuie să creeze un mediu de încredere şi respect, iar, pe altă parte, 

să ofere suport în procesul de învățare [2]. 

 

Bibliografie 

1. Gherguț A., Sinteze de psihopedagogie speciala, Ghid pentru 

concursuri si examene de obținere a gradelor didactice, Editura 

Polirom, Iaşi, 2007. 

2. Preda, V., Elemente de psihopedagogie special, Editura Eikon, 

Cluj-Napoca, 2007. 

3. Rozorea, A., Deficienţa de vedere din perspectivă psihosocială şi 

psihoterapeutică, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, Bucureşti, 

2003. 

  


