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ARGUMENT

Reţinerea în dezvoltare psihică (RDP) are o pondere evidentă în struc-
tura eşecului şcolar. De aceia reformarea învăţămîntului trebuie să cores-
pundă condiţiilor socio-culturale şi să faciliteze învingerea dificultăţilor 
în aspecul adaptării şi socializării. O altă latură este modernizarea învăţă-
mîntului ce trebuie să fie orientat nu numai la capacităţile intelectuale dar 
şi la specificul sferei emoţional-volitive şi îndeosebi la reglarea emoţio-
nal-volitivă. Reformarea incorectă şi negîndită a sistemului de învăţământ 
fară a recurge la specificul dezvoltării reglării emoţional-volitive deseori 
duce la dezadaptarea şi tulburările de comportament.

Aplicarea diagnosticului şi dezvoltarea reglării emoţional-volitivă este 
o strategie principală în dezvotarea învăţămîntului special ce va spori ela-
borarea sistemelor optimale diferenţiate în instruirea diferitor categorii de 
copii cu cerinţe educative speciale (CES). Integrarea eficientă a copiilor cu 
CES va fi eficientă dacă va fi elaborat şi implementat un sistem de diagnos-
ticare privind reglarea emoţional-volitivă şi asistenţă psihopedagogică co-
respunzătoare. Trebuie de menţionat că educaţia şi instruirea copiilor cu 
RDP se bazează pe dezvoltarea reglării emoţional-volitivă. 

Cercetarea actuală prezintă unele componente ale succesului integrării 
şi dezvoltării reglării emoţional-volitive ca bază în formarea socializării 
şi adaptării, a impactului psihocorecţional în dependentă de necesităţile 
copilului. 

Lipsa cercetărilor în domeniul dat şi necesitatea elaborării unor pro-
grame psihopedagogice au stat la baza studiului cercetării a componene-
telor structurale reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP. Astăzi prac-
ticieni au nevoie de aceste programe argumentate privind dezvoltarea şi 
psihofuncţionalitatea reglării emoţional-volitive. 

Abordarea complexă interprinsă în cercetare permite: argumentarea 
etapelor principale de diagnosticare a reglării emoţional-volitive la aceşti 
copii; constatarea specificului structurii psihofuncţionale ale reglării emo-
ţional-volitive; cercetarea corelării dintre emoţii şi voinţa în reglarea emo-
ţional-volitivă şi elaborarea programului complex de dezvoltare a reglării 
emoţional-volitive. Sunt constatate efectele pozitive ale după aplicarea 
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modelelor elaborate pentru ambele form de RDP. Este necesar de aten-
ţionat ideia ca condiţia principală pentru optimizarea diagnosticului este 
alegerea pronostică a criteriilor speciale reieşind din specificul dezvoltării 
reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP. 

 Importanţa practică a acestei lucrări constă în crearea condiţiilor de 
perfectare a diagnosticului, propunerea modelului diagnostic şi propune-
rea programelor complexe. 

 Lucrarea prezintă interes pentru dezvoltarea psihologiei speciale, 
pedagogiei speciale, pedagogiei preşcolare, psihopedagogiei incluziunii, 
psihologiei generale, dezvoltării, sociale juridice, psihodiagnostic şi psi-
hocorecţie.

 Este bine venită penrtu studenţi, masteranzi de profil pedagogic, edu-
catorilor, profesorilor de clasele primare, psihologilor practicieni. 

Autor: Victoria Maximciuc, 
dr. în psihologie, lector superior
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INTRODUCERE

Actualitatea şi importanţa problemei de cercetare în acest studiu este 
determinată de schimbările de ordin sociocultural din ultimii ani din 
Republica Moldova, care au un impact susţinut asupra tuturor sferelor 
personalităţii, inclusiv asupra emoţiilor şi voinţei. Studierea particulari-
tăţilor sferei emoţional-volitive a persoanei cu RDP, care este o categorie 
a populaţiei cu o poziţie evident dezavantajată faţă de alte categorii de 
oameni, este una dintre problemele majore ce poate fi soluţionată numai 
prin efortul comun al psihologilor, pedagogilor, medicilor. Cercetătorii 
din domeniul psihopedagogiei speciale îşi canalizează eforturile spre de-
pistarea căilor de corectare a fenomenului dat în scopul depăşirii reţinerii 
în dezvoltarea psihică a copiilor, precum şi pentru a găsi remediile corec-
ţionale pentru creşterea capacităţii de reglare emoţional-volitivă. În acest 
context, problema elaborării unor modele psihopedagogice de dezvoltare 
a sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP, la ora actuală, reprezintă o 
problemă stringentă şi necesită un studiu continuu. 

Reformarea învăţământului trebuie să corespundă condiţiilor socio-
culturale, să contribuie la depăşirea dificultăţilor în contextul adaptării 
şi socializării copiilor cu reţinere în dezvoltarea psihică, având în vedere 
faptul că aceştia înregistrează nereuşită şcolară într-un raport semnifica-
tiv. Conform datelor actuale, indicii nereuşitei şcolare la copii cu RDP va-
riază după diferiţi autori: 20 % Р.Д.Тригер [175], 2-20% И.И. Мамайчук, 
М.Н. Ильина [128], 44% П.В Безменов П.В.[48]. 

În ultimele decenii, problema privind dezvoltarea, adaptarea şi integra-
rea copiilor cu dificultăţi de învăţare generează un interes deosebit din par-
tea specialiştilor. Reţinerea în dezvoltarea psihică (RDP) constituie unul 
dintre factorii eşecului şcolar. Actualmente se constată o creştere a acestei 
forme de dizontogenii, la baza căreia stau cele mai variate cauze: majorarea 
cerinţelor procesului instructiv-educativ, agravarea stării social-economice 
a societăţii, lipsa tehnologiilor complexe de psihocorecţie etc. 

În ceea ce priveşte aspectul sociopsihopedagogic, actualitatea cerce-
tării este determinată şi de modernizarea procesului instructiv-educativ, 
odată cu creşterea cerinţelor faţă de sfera cognitivă şi cea a sferei emo-
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ţional-volitive, şi anume a reglării emoţional-volitive. De aceea, determi-
narea stării psihofuncţionale a reglării emoţional-volitive în activitate la 
copiii cu RDP este deosebit de importantă pentru practică. Conform cer-
cetărilor lui O.A. Конопкин [102; 103] şi А.Н. Леонтьев [117], formarea 
capacităţilor de reglare emoţional-volitivă este deosebită pentru socializa-
rea copilului. 

Cercetările efectuate de către Н.Л. Белопольская [49; 50] − combi-
narea specifică a defectului primar cu cel secundar – conduce la apariţia 
unui dezechilibru în sistemul dinamic „personalitatea – mediul social” şi 
are impact negativ asupra socializării personalităţii copilului.

Impactul îndelungat al dezadaptării educaţionale rezidă în perturbări 
în dezvoltarea personalităţii, socializării şi apariţia unor dereglări din par-
tea reglării emoţional-volitive a comportamentului (Е.Н. Васильева [57], 
Т.Н. Князева [97], В.И. Лубовский [122; 123], У.В. Ульенкова [178; 
179], И.А. Кудрявцев [108]).

Particularităţile reglării emoţional-volitive a copiilor cu RDP prezintă 
specificul dezvoltării psihologice a acestei dizontogenii psihice, constată 
В.В. Лебединский, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг [114], Н.Я. Семаго, 
M.M. Семаго [160; 161] şi У.В.Ульенкова [149]. Se observă instabilitatea 
reacţiilor emoţionale, lipsa vivacităţii emoţiilor, aceşti copii sunt impulsivi 
şi nehotărâţi, se constată schimbări afective condiţionate de imaturitatea 
structurilor cerebrale şi de factorii psihosociali nefavorabili. Toate aceste 
abateri creează un stil de comportament particular: copiii se adaptează 
greu la normele şi cerinţele colectivului. 

Studiul literaturii relevă că, deşi realizările în domeniul psihologiei co-
piilor cu RDP sunt multidimensionale şi oferă noi condiţii de explorare a 
potenţialului acestora, problema reglării emoţional-volitive a acestor copii 
rămâne insuficient abordată, deoarece fenomenul dat are o structură com-
plexă şi o arie mai vasta decât domeniul cognitiv. Investigaţia acestei teme 
ne-a condus la elaborarea unor modele de dezvoltare a sferei emoţional-
volitive la copiii cu RDP. 

Cercetările efectuate asupra dezvoltării psihice a copiilor cu RDP ates-
tă şi demonstrează necesitatea elaborării unui set de acţiuni psihopedago-
gice adecvate pentru apropierea acestora de standardul de dezvoltare nor-
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mală. Aspectul respectiv şi-a găsit confirmare în cercetările întreprinse 
de unii specialişti în domeniu de peste hotare В.И. Лубовский [122; 123; 
124; 125], B.B. Лебединский [113], М.С Певзнер [138], Л.С. Выготский 
[62], I. Străchinaru [32], D. Ungureanu [34], van Nieuwentruijzen  
M. Orabio de Castro B., van Aken M.A.G., W. Matthys [224],  
A.A. Straus, L. Lenthinen [222], P. Wender [226], C. Warnemuende [225],  
K.M. Barth [1], C. Bodea [2], E. Cocadă, M. Voinea [11], D.V. Popovici [26], 
V. Preda [28], E. Vărzaru [36], E. Vrasmas [37,38;39], precum şi în cele din 
Republica Moldova − N. Bucun [4; 5; 6; 7], V. Olărescu [20; 21; 22; 23; 24];  
T. Mocreac [18], O. Bodrug [3], A. Ciobanu [10]. 

Tot mai frecvent, sfera emoţional-volitivă a copiilor cu RDP devine su-
biect de cercetare. Contribuţii valoroase în acest domeniu au adus cercetă-
torii ruşi M.C. Певзнер [138], Н.Л. Белопольская [49; 50], И.Ю. Кулагина 
[111], В.В. Ковалёв [98], Ю.Б. Максименко [127], Е.А. Порошина [146], 
Р.Д. Тригер [175], У.В. Ульенкова [149; 177; 178;179], ş.a. 

Deşi în psihologia specială se acordă o atenţie considerabilă dezvol-
tării psihice a copiilor cu RDP, în literatura de specialitate ea este tratată 
controversat; pe de altă parte, reglarea emoţional-volitivă este cercetată 
episodic, oferind doar nişte modalităţi de creare a condiţiilor de valorifi-
care a potenţialului acestor copii şi nu reflectă metodologii complexe de 
dezvoltare a reglajului emoţional-volitiv. Totodată, urmează să fie stabilite 
metodele şi tehnicile dezvoltativ-corecţionale de valorificare a variabilelor 
psihologice ale reglării emoţional-volitive, modelele psihopedagogice de 
dezvoltare a sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP. 

 Actualitatea problemei de cercetare este condiţionată şi de către unele 
nepotriviri, spre exemplu:

•	între cerinţele instituţiei de învăţământ preuniversitar şi ale societăţii 
faţă de dezvoltarea reglării emoţional-volitive, anume a reglării emo-
ţional-volitive şi a sistemului de măsuri psihocorecţionale existente;

•	lipsa programelor psihocorecţionale privind dezvoltarea reglării 
emoţional-volitive din punct de vedere structural la copiii cu RDP 
la vârsta de 6-7 ani;

•	 între tehnologiile psihocorecţionale orientate spre normalizarea 
reglării emoţional-volitive din perspectiva principiului structural şi 
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lipsa ei în sistemul lucrului psihocorecţional contemporan la această 
categorie de copii şi la vârsta de 6-7 ani. 

 În acest context, cercetarea pe care am efectuat-o are o deosebită ac-
tualitate teoretică şi practică. În felul acesta, elaborarea unor modele psi-
hopedagogice de dezvoltare a sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP 
devine deosebit de actuală. 

 Problema ştiinţifică este determinată de contradicţia ce denotă, pe de 
o parte, insuficienţa studierii dezvoltării sferei emoţional-volitive la copiii 
cu RDP, iar pe de alta, de necesitatea elaborării unor modele psihopeda-
gogice ce ar influenţa pozitiv asupra dezvoltării reglării emoţional-volitive 
la copiii cu RDP. 

Scopul studiului a constat în elaborarea şi aprobarea modelelor psi-
hopedagogice de dezvoltare a sferei emoţional-volitive în baza studierii 
particularităţilor sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP.

Prin investigaţia dată, am realizat următoarele obiective operaţionale:
– studierea, interpretarea şi argumentarea reperelor conceptuale pri-

vind particularităţile psihologice ale sferei emoţional-volitive la co-
piii cu RDP expuse în literatura de specialitate;

– identificarea raportului dintre emoţii şi voinţă în activitatea copiilor 
cu RDP;

– elaborarea proiectului de cercetare şi stabilirea bateriei de diagnosti-
care a sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP;

– investigarea particularităţilor sferei emoţional-volitive la copiii cu 
RDP psihogenă şi cerebrogenă;

– determinarea indicilor psihofuncţionali ai componentelor structura-
le ale reglării emoţional-volitive şi elucidarea dinamicii lor în activi-
tatea de învăţare; 

– elaborarea şi implementarea programului psihopedagogic complex 
de dezvoltare şi corectare a sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP;

– elaborarea unor modele psihopedagogice de dezvoltare a sferei emo-
ţional-volitive la copiii cu RDP;

– aprobarea experimentală şi evaluarea eficienţei modelelor psihope-
dagogice de dezvoltare a reglării emoţional-volitiv în activitatea co-
piilor cu RDP. 
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1. BAZELE TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE STUDIERII  
REŢINERII ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ

1.1. Analiza studiilor ştiinţifice privind  
reţinerea în dezvoltarea psihică (RDP)

Printre elevii ce probează nereuşită şcolară se relevă un grup de copii 
care reprezintă o mare varietate de tablouri clinice şi psihopedagogice re-
unite sub denumirea de reţinere în dezvoltarea psihică (RDP).

Reţinerea în dezvoltarea psihică prezintă o stare limitrofă a dizon-
togeniei, caracterizată prin maturizarea încetinită a funcţiilor psihice.  
Р.Д. Тригер [175] estimează că în ultimul deceniu numărul copiilor cu 
RDP a crescut considerabil.

Noţiunea de RDP se include într-un termen mai larg – intelect de li-
mită. Intelectul de limită este caracterizat printr-un tempo încetinit al 
dezvoltării funcţiilor psihice şi deprinderilor personalităţii, se deosebeşte 
calitativ de retardul mintal şi are caracter reversibil.

Problema RDP este pe larg cercetată în diferite ţări. În literatura ştiin-
ţifică de specialitate sunt prezentate o varietate de concepte referitoare la 
problema abordată în cercetare.

Un interes deosebit pentru psihologia specială o prezintă analiza struc-
turii deficienţei psihice. В.В. Лебединский [111], studiind defectul psihic 
la copiii cu RDP, constată că pentru aceştia sunt caracteristice următoa-
rele: tablou eterogen (dezvoltare defectuoasă, subdezvoltarea proceselor 
psihice); afecţiune parţială cu nedezvoltarea unor funcţii corticale; preva-
larea sistemelor de reglare superioară, comparativ cu nedezvoltarea.

Cercetătorii ruşi Т.А. Власова, К.С. Лебединская [59]; М.Г. Рей-
дибойм [153] demonstrează că factorul principal în dezvoltarea copiilor 
cu RDP este imaturitatea sferei emoţional- volitive, cu nedezvoltarea sfe-
rei cognitive, în dependenţă de mecanismul etiopatogenetic. 

Conform datelor recente (Н.Я. Семаго, M.M. Семаго [160; 161]), 
criteriul principal pentru desemnarea conceptului reţinere în dezvoltarea 
psihică este dezvoltarea uniformă şi întârzierea neînsemnată a tempoului 
formării tuturor funcţiilor psihice în comparaţie cu norma.
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Potrivit modelului propus de autorii sus-numiţi, copiilor cu RDP sin-
cronă (infantilism constituţional) le sunt caracteristice mai multe com-
ponente psihologice (viteza activităţii este dependentă de tonusul psiho-
logic şi de starea somatică; reglarea activităţii este instabilă şi depinde de 
motivaţie, instabilitatea atenţiei voluntare; lateralizarea nu este specifică; 
atitudinea critică este adecvată; învăţarea nu este în normă, sfera cognitivă 
este imatură, dezvoltarea comportamentului afectiv corespunde normei). 

În RDP asincronă (forma somatogenă), comportamentul imatur este 
dependent de confortul fizic; capacitatea de muncă şi viteza activităţii sunt 
dependente de starea emoţională; în lateralizare predomină partea stângă; 
sunt prezente imaturitatea mecanismelor de reglare afectiv-emoţională, 
impulsivitate, orientare spaţială slabă, respectarea regulilor sociale, se păs-
trează atitudinea critică în situaţii obişnuite, dar în situaţii noi apar reacţii 
de protest, învăţarea corespunde vârstei, sfera cognitivă se dezvoltă mai 
intens; formarea noţiunilor spaţial-temporale corespunde la fel vârstei; în 
dezvoltarea comportamentului emoţional se observă tempo încetinit în 
dezvoltarea nivelului 1 (reactivitatea polară) şi 2 (stereotipuri) şi instabili-
tatea nivelului 4 (control emoţional).

Autorii Н.Я. Семаго şi M.M. Семаго [161] consideră că copiii cu 
dereglări minimale ale creierului manifestă nedezvoltarea parţială a fe-
nomenelor psihice. La aceşti copii predomină reglarea voluntară imper-
fectă, orientarea defectuoasă spre scop, lipsa programării şi a controlului. 
Acestea prezintă semne neurologice evidente. Atitudinea critică este di-
minuată din cauza impulsivităţii; atenuării orientării spre scop, a asteniei; 
capacitatea învăţării corespunde vârstei; activitatea cognitivă este afecta-
tă de reglarea voluntară deficitară; în activitatea de joc lipseşte anticipa-
rea comportamentului altor copii drept consecinţă a lipsei capacităţii de 
introspectare a propriului comportament; apare agresivitatea din cauza 
tempoului încetinit în dezvoltarea reglării volitive; în organizarea com-
portamentului afectiv se constată o asincronie. 

Mai mulţi cercetători relevă parametrii neuropsihologi (В.В. Лебе-
динский [111]; Ю.В. Микадзе, Н.К. Корсакова [131]; Л.М. Шипицына 
И.И. Мамайчук [186]. Savantul В.Ф. Шалимов [182] descrie indicii neu-
ropsihologici esenţiali în manifestarea RDP. Primul indice se caracterizea-
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ză prin lipsa afecţiunii primare a proceselor psihice superioare, încetinirea 
în dezvoltare şi organizarea funcţională odată cu înaintarea în vârstă, ceea 
ce se explică prin transformarea lentă a activităţii externe în structura pla-
nului mental al conştiinţei. Din cauza reţinerii în reorganizarea relaţiilor 
intrasistemice şi a dezvoltării ierarhice, apare heterocronia în maturizarea 
zonelor frontale, tempoparietale, occipitale, a lobului temporal, a structu-
rilor subcorticale şi transcorticale. Al doilea indice neuropsihologic con-
stituie grupul de dereglări ale proceselor psihice superioare. Ю.В. Ми- 
кадзе şi Н.К. Корсакова [131], realizând studii neuropsihologice, au con-
statat două cauze ale eşecului şcolar: iregularitatea dezvoltării copilului 
(deviere de la normă, lipsa unei reguli în dezvoltare fără afecţiuni ale cre-
ierului) şi afecţiuni minimale ale creierului.

După cum menţionează В.И. Лубовский, Г.Р. Новикова, В.Ф. Ша-
лимов [125], problema diagnosticului diferenţial al dizontogeniilor psi-
hice, îndeosebi RDP, este permanent actuală. Aceşti autori au analizat şi 
au stabilit unele lacune în clasificarea realizată de către К.С. Лебединская 
(vezi Tabelul 1.1.). 

Tabelul 1.1. Particularităţile clinico- psihologice ale formelor de RDP 
abordate de către К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, Г.Р. Новикова 

şi В.Ф. Шалимов

Forma de 
RDP

К.С. Лебединская В.И. Лубовский, Г.Р. Но-
викова, В.Ф. Шалимов

RDP consti-
tuţională

Este condiţionată de factorii 
genetici; 
Se manifestă prin infantilism 
armonic şi tempo încetinit în 
dezvoltarea sferei motivaţio-
nale;
Prezintă nematurizarea sferei 
cognitive ca afecţiune prima-
ră şi secundară.

Imaturitatea constuţională afec-
tează sfera emoţional-volitivă şi 
alte componente ale activităţii 
psihice, deoarece, din punct de 
vedere ontogenetic, mecanismul 
principal este imaturitatea mor-
fofuncţională a structurilor cere-
brale complexe şi noi. 
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RDP soma-
togenă

Este condiţionată de factorii 
etiologici ai bolilor cronice 
somatice;
Se manifestă prin astenie cro-
nică, care facilitează diminu-
area tonusului psihic şi pre-
dominarea stărilor nevrotice.

Procesele de activare a tonusului 
psihic sunt însoţite de stările as-
tenice, care se bazează pe diferite 
mecanisme patogenetice provo-
cate de bolile somatice şi factorii 
psihosociali, inclusiv şi depriva-
rea, şi au un tablou clinico- psi-
hologic diferit.

RDP psiho-
genă

Factorii etiologici sunt edu-
caţia incorectă în familie. 
Apar trăsături de imaturitate 
a sferei emoţional- volitive. 

Este analizat mai detailat factorul 
psihosocial. Aici totul depinde de 
importanţa subiectivă şi conţinu-
tul acestor factori. Apare un com-
plex de frământări psihotrauma-
tice cu aspect emoţional negativ 
şi, ca urmare, personalitatea for-
mează mecanisme de protecţie. 
Nu sunt excluse importanţa boli-
lor somatice şi deprivarea.

RDP cere-
broorganică

Se caracterizează prin defici-
tul parţial al funcţiilor corti-
cale şi tulburări encefalopa-
tice.

Trebuie de luat în considera-
re modelul clinico-dinamic al 
tulburărilor rezidual-organice 
(dinamica clinică specifică, pa-
toplastia, specificul structurării 
proceselor psihice).

Autorii vizavi au elaborat un model amplu de diagnostic al RDP care 
include următoarele componente: psihopatologică, dizontogenetică (de-
reglările de vârstă), social – funcţională, personală şi comportamentală. 

Diagnosticul clinico-psihologic al RDP, conform opiniei lui В.Ф. Ша-
лимов [182], poate fi realizat după următoarele direcţii: nivelul dezvoltă-
rii cronologice individuale; sindromul psihopatologic, dinamica simptoa-
melor psihopatologice, corelarea semnelor de afectare şi nedezvoltare cu 
schimbările funcţional – dinamice.

В.Ф. Шалимов [182] a propus trei tipuri de intelect de limită, fiecare 
cu subtipurile sale: 

1. Tipul de retard condiţionat de factorii constituţional-genetici: inclu-
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de infantilismul parţial − imaturitatea personalităţii şi sferei emoţional-
volitive; nematurizarea parţială a funcţiilor psihice superioare şi intelectul 
de limită.

2. Tipul de alterare cerebrală condiţionat de afectarea rezidual- organi-
că: include tulburări cerebroastenice simple şi complexe. 

3. Tipul deprivaţional condiţionat de impactul stresului: include două 
subtipuri: reacţia la stres de durată, varianta de retardare deprivării fami-
liale cu tulburări cognitive uşoare. 

Aplicând diverse tehnici neuropsihologici, В.Ф. Шалимов a constatat 
că starea funcţiilor psihice superioare în cazul formelor prezentate mai 
sus de RDP nu se deosebesc. Această particularitate confirmă faptul că, 
independent de factorii etiologici RDP este condiţionată de încetinirea 
dezvoltării sistemului nervos central (proceselor de mielinizare, formarea 
sinapselor şi legăturilor interanalizatorice). 

Un interes deosebit îl prezintă factorii etiologici. Astfel, atenţia se ori-
entează asupra posibilei condiţionări genetice la copiii cu RDP: anoma-
lii cromozomiale – sindromul Şereşevki-Terner, sindromul Klainfelter  
(К.С. Лебединская [115]). Prin intermediul metodelor neuropsihologice 
şi genealogice T. Глезерман [66] a depistat prezenţa defectului psihic, si-
milar cu al copilului, la membrii familiei şi la rudele apropiate. 

Unii autori (Л.М. Шипицина şi И.И. Мамайчук [186]; G.M. Senf 
[221], I. Corboz [202], P. John S.K. Glarge, A.Mampilly [210], Wilmshurst 
L. [40], K.M. Barth [1], C. Bodea [2], E. Cocadă, M. Voinea [11], D.V. Po- 
povici [26], V. Preda [28], E. Vărzaru [36], E. Vrasmas [37; 38; 39], E. Ver-
za [35]) menţionează influenţa negativă a toxicozei în perioada sarcinii 
asupra creierului şi enumără consecinţele acesteia: Rh-conflictul, sarci-
na prematură, slăbiciunea primară a activităţii de naştere, asfixiile, bolile 
infecţioase la copii, traumele craniocerebrale în copilărie, hipotrofiile şi 
spasmofiliile, degresiuni ale metabolismului, disfuncţii primare ale siste-
mului endocrin.

Factorii psihosociali sunt: educaţia în familii incomplete, cuplurile re-
petate ale părinţilor, deprinderile dăunătoare ale părinţilor, decesul unui 
părinte, devieri în timpul educaţiei copilului de către mamă şi bunică, si-
tuaţia materială grea ş.a., care, de asemenea, au un rol decisiv în manifes-
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tarea RDP. В.В. Ковалёв [98] menţionează şi complexitatea programelor 
şcolare, debutul şcolarizării la o vârstă mai mică decât cea recomandată, 
iar И.Л. Морозова [132] constată poluării mediului în dezvoltarea RDP, 
în special acesta manifestându-se asupra afectarii motricităţii

Cercetările de ultimă oră pun în evidenţă aspectul epidemiologic al 
RDP. În 2004 В.Б. Никишина [136], a cercetat structura tipică a dizonto-
geniilor psihice în corelaţie cu factorii sociali, demografici şi morali. Au-
toarea a constat următoarele particularităţi ale difuzării RDP: 1) cu cât 
mai înalt este coeficientul de migrare a populaţiei, cu atât mai mică este 
probabilitatea naşterii copiilor cu RDP; 2) cu cât mai mare este distanţa 
între locurile de naştere ale părinţilor, cu atât probabilitatea naşterii copi-
ilor cu RDP este mai mică.

Conform literaturii străine de specialitate, putem constata patru tipuri 
de abordări în cercetarea psihologică şi instruirea copiilor cu RDP. Aceste 
patru tipuri pot fi şi combinate.

1. În cercetările efectuate în Occident este reputat conceptul pedagogic 
care vizează copiii cu capacităţi insuficiente pentru instruire (educationaly 
disabled children with learning disabilities). Adepţii acestei abordări includ 
în grupul respectiv diferiţi copii, al căror eşec şcolar este condiţionat de 
un şir de afecţiuni ale sistemului nervos central, defecte ale analizatorilor 
şi de delăsarea pedagogică.

2. Cea de-a doua abordare examinează apariţia eşecului şcolar ca re-
zultat al condiţiilor nefavorabile ale vieţii şi educaţiei, care pe parcursul 
dezvoltării condiţionează o limitare a experienţei senzomotorii a copilului 
şi comunicării cu cei din jur, încetinesc maturizarea dezvoltării intelectu-
ale, creând probleme în dezvoltarea personalităţii. Copiii care au nevoie 
de studii speciale pentru a învinge condiţiile nefavorabile sunt consideraţi 
ca dezadaptaţi (maladjasted), delăsaţi pedagogic (în literatura britanică, 
supuşi depravării sociale – culturale-socially and culturally deprived). Ase-
menea viziuni sunt caracteristice doar pentru SUA şi Marea Britanie.

3. Specialiştii din Germania califică grupurile de copii cu întârziere în 
dezvoltare care au nevoie de instruire specială pentru învingerea acestei 
întârzieri drept copii cu tulburări ale comportamentului (Verhatenssta-
rungen). În acest caz, concepţia este tratată ca formă de comportament.
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4. În Belgia predomină conceptul despre „patologia mintală de grad 
uşor”. Acest concept include toate dizontogeniile psihice, care în urma 
unor factori nocivi au semne de tempo încetinit în dezvoltare (E. Broe-
kaert, Hove C. Van [175]). Conceptul respectiv este legat de elaborările 
psihiatrilor şi psihoneurologilor din SUA (A. Strauss şi L. Lenthin [222]). 
Conform acestora, multitudinea formelor de RDP, manifestate prin eşec 
şcolar, este condiţionată de stările reziduale nefavorabile şi afecţiunile cre-
ierului apărute în perioada timpurie de dezvoltare. Copiii din aceasta ca-
tegorie sunt numiţi copii cu dereglări cerebrale minimale. 

În monografia elaborată de către A. Strauss şi L. Lenthin (considera-
tă în literatura de specialitate una clasică) sunt descrise particularităţile 
esenţiale ale copiilor cu RDP: eşecul şcolar (dacă copilul învaţă în şcoala 
obişnuită) şi comportamentul nu întotdeauna adecvat, cu păstrarea, în 
majoritatea cazurilor, a capacităţilor intelectuale. Autorii clasifică factorul 
etiologic drept afecţiune timpurie neînsemnată a sistemului nervos cen-
tral. Ei atenţionează că, deşi indicii testelor intelectuale ale mai multor 
copii din această categorie sunt în limitele normei, aceştia întâlnesc difi-
cultăţi în procesul de instruire.

Psihologii şi pedagogii străini consideră că la majoritatea copiilor afec-
ţiunile organice ale creierului nu se manifestă neapărat prin afecţiuni neu-
rologice, însă ele pot condiţiona dereglări în procesul de instruire (A. Stra-
uss, L. Lenthin [222]; S.A. Kirk, W. Kirk [213; 214] ). Specialiştii consideră 
că este nevoie de a-i diferenţia pe aceşti copii de oligofreni, surzi, orbi, 
de copiii cu dereglări ale limbajului, care sunt numiţi „copii cu dereglări 
specifice în instruire”.

Disfuncţia minimală a creierului prezintă un grup polimorf de stări pa-
tologice. P. Wender [226] determină semnele primare (hiperactivitate) şi 
secundare (impulsivitate, eşecul şcolar, încăpăţânare, nesupunerea regulii).

Problema respectivă şi-a găsit confirmare şi în cercetările întreprinse 
în România şi în Republica Moldova. D. Ungureanu [34], la debutul cer-
cetărilor sale, în anii 1962-1963, utilizează preponderent termenul dizabi-
litate de învăţare (learning disabilities). Ulterior, sintagma a fost înlocuită 
cu dificultate de învăţare. Autorul consideră că dificultatea este diferită de 
dizabilitate şi este mai adecvată situaţiei. 
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Criteriile psihologice ale acestei dizontogenii psihice sunt sistemati-
zate coerent de către savanţii români (К.М. Barth [1], E. Vrasmas [37], 
D.V.Popovici [26]). Pentru К.М. Barth [1], 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 vreo deficienţă sau dizabilitate vizibilă 
şi recognoscibilă. 

Referitor la cauzele posibile, atestăm diferite abordări: după D. Ungu-
reanu [34], cauzele sunt „posibile”, „presupuse”, „reale”; după E Vrasmas 
[38], cauzele sunt: biologice, psihologice, fiziologice, aparţinând mediului 
educaţional şi necunoscute; după К.М. Barth [1], dificultăţile de învăţare 
pot fi cauzate de nedezvoltarea sau incompleta dezvoltare a unor funcţii 
instrumentale simple, dar şi de o stimă de sine scăzută, datorată unor pro-
bleme de relaţionare cu cei din jur.

A. Gherguţ [17], sintetizând datele din literatura de specialitate, aten-
ţionează că dificultăţile de învăţare se manifestă, cu predilecţie, în zona 
capacităţilor instrumentale: vorbit, scris, citit, calcul. Originea dificultă-
ţilor este plasată în: disfuncţii uşoare ale conduitelor perceptive şi psiho-
motorii; tulburări ale structurii corporale şi lateralităţii; orientarea spa-
ţio-temporală deficitară; insuficienţa de atenţie şi motivaţie; întârzierea în 
dezvoltarea limbajului şi a proceselor psihice. 

În Republica Moldova. problema RDP a fost cercetată multiaspectu-
al de către N. Bucun [ 6; 7], D. Gânu [ 16], V. Olărescu [20; 21; 22; 23; 
24], O. Bodrug [ 3], A. Ciobanu [10] ş.a. V. Olărescu [20] tratează pro-
blema RDP ca pe o maturizare încetinită a funcţiilor psihice, determinată 
de disfuncţiile minimale ale creierului. Imperfecţiunea sferei cognitive 
este condiţionată de imaturizarea primară a sferei emoţional-volitive şi a 
însuşirilor de personalitate. Stările cerebroastenice şi tulburările encefa-
lopatice diminuează capacitatea de muncă intelectuală. Pentru RDP este 
caracteristică o dezvoltăre specifică a sferei psihomotrice, dar şi nivelul 
scăzut al capacităţii de muncă. A.Сucer şi V. Olărescu [14], analizînd fac-
torii psihologici, pedagogici şi sociali, propun profesorilor să folosească 
anumite cerinţe, principii şi metode pentru a îmbunătăţi reuşita şcolară 
a copiilor cu RDP. O. Bodrug [3] abordează problema RDP prin prisma 
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imperfecţiunii structurii lexico-semantice a limbajului. Aceste dificultăţi 
sunt determinate de dereglarea a trei tipuri de gândire: operaţional-intu-
itivă, imaginativă şi verbal-logică, ce au rol decisiv în perceperea şi uti-
lizarea structurii lexico-semantice. A. Ciobanu [10] efectuează o analiză 
riguroasă a multiplelor concepţii ştiinţifice în care se abordează problema 
copiilor cu diferite forme de RDP şi conchide că copiii instituonalizaţi de 
la naştere, aflaţi în condiţii sociale deprivaţionale, se dezvoltă cu tulburări 
de personalitate, caracteristice reţinerii psihofizice. Autoarea a diagnosti-
cat forma deprivaţională a RDP şi a propus un model psihopedagogic de 
corecţie a acesteia. 

O activitate deosebită de cercetare a fost dedicată clasificării formelor 
de RDP: după M.С. Певзнер [138], ele se clasifică în felul următor: in-
fantilismul simplu; infantilismul complicat, cu dezvoltarea insuficientă a 
sferei cognitive şi a limbajului. M.С. Певзнер a delimitat forma secundară 
condiţionată de cerebrostenii. К.С. Лебединская [115] a propus urmă-
toarele forme de RDP: constituţională, somatogenă, psihogenă şi cere-
brogenă. К.В. Козловская şi A.В. Горюнова [99] au efectuat clasificarea 
conform gradului maturizării funcţiilor psihice: forma uşoară – dezvolta-
rea deprinderilor este întârziată în limitele unei perioade de vârstă; forma 
medie – dezvoltarea deprinderilor locomotorii, verbale a reacţiilor emo-
ţionale şi a altor funcţii neuropsihice care apar ca formaţiuni psihice noi 
la finele unei perioade de vârstă; forma gravă – dezvoltarea deprinderilor 
este întârziată cu două perioade de vârstă. Н.Я. Семаго şi M.M. Семаго 
[160] evidenţiază următoarele forme de reţineri în dezvoltarea psihică: 
reţinerea uniformă în dezvoltare (infantilismul armonic); reţinerea neu-
niformă în dezvoltare (infantilismul dizarmonic). 

Putem concluziona că RDP este o stare care a determinat un şir de 
cercetări, în special asupra specificului de etiologie, patogeneză, dinamică 
şi prezentarea RDP.

1.2. Specificul dezvoltarii copiilor cu RDP

Literatura de specialitate înregistrează numeroase cercetări ce iau 
în discuţie problema particularităţilor de dezvoltare psihică a copii-
lor cu RDP (В.И. Лубовский [122; 123; 124; 125], M.Л. Белопольская 
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[49; 50], Л.И. Переслени [139], T.A. Власова К.С. Лебединская [59], 
M.A. Реидибойм [153], Р.Д. Тригер [174; 175], У.В. Ульенкова [177; 178; 
179], С.Ч. Шевченко [183 ], K.M. Barth [1], C. Bodea [2], E. Cocadă,  
M. Voinea [11], D.V. Popovici [26], V. Preda [28], E. Vărzaru [36], E. Vras-
mas [37; 38; 39], N. Bucun, V.Maximciuc [7], V. Olărescu [20], O. Bodrug 
[3], A. Ciobanu [10]).

Atenţia este o condiţie psihică, ce facilitează şi favorizează, în cazul 
dezvoltării în normă, procesele psihice superioare şi trăsăturile de per-
sonalitate sau, în cazul dezvoltării deficitare, le frânează. Atenţia la co-
piii cu RDP a fost studiată multidimensional de către Л.И. Переслени 
[139], C.M. Понарядова [144] Л.Ф. Чупров [181], И.И. Мамайчук, 
М.Н. Ильина [128 ]. Л.И. Переслени [139], examinând psihofiziologia 
atenţiei, a demonstrat că dezechilibrul între procesele de inhibare şi iritare 
manifestat la nivelul lobului frontal conduce la încetinirea prelucrării in-
formaţiei senzoriale şi la selectivitatea defectuoasă a atenţiei.

Л.E. Чупров [181] a atenţionat că la aceşti copii este insuficient dez-
voltată atenţia voluntară, e scăzut volumul atenţiei drept consecinţă a sub-
dezvoltării memoriei şi gândirii.

C.M. Понарядова [144], studiind dinamica dezvoltării atenţiei la co-
piii cu RDP, a constatat că stabilitatea atenţiei apare în clasele 3-4. 

И.И. Мамайчук şi М.Н. Ильина [128] menţionează trăsăturile prin-
cipale ale atenţiei la copiii cu RDP: instabilitatea, lipsa de concentrare, 
incapacitatea de distribuţie a atenţiei. 

Dereglarea atenţiei conduce şi la unele deficienţe ale percepţiei, menţi-
onează П.Б. Шошин [194] şi Л.И. Переслени [139]. Autorii au constatat 
imperfecţiunea analizei vizuale, tactilo-kinestezice, auditive. 

З.М. Дунаева [78] a constatat dezvoltarea insuficientă a percepţiei 
spaţiale, lipsa orientării propriei personalităţi şi a cunoaşterii adecvate de 
sine, corelaţionare limitată cu mediul. 

Numeroşi autori consideră că dereglările memoriei conduc spre 
eşec şcolar printre aceştia fiind: T.В. Егорова [79], M.С. Лутоян [126],  
В.Л. Подобед [141], В.И. Лубовский [122, 123], la rândul său, Егорова 
[86], a constat atenuarea păstrării informaţiei, instabilitatea urmelor mne-
zice în sistemul nervos central, dificultăţi în utilizarea metodelor raţionale 
de memorare.
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M.С. Лутоян [126] a elaborat o serie de modele psihopedagogice pen-
tru dezvoltarea memorării logice.

В.И. Лубовский [122] a constatat că pe parcursul activităţii de învăţa-
re se observă imprecizia reproducerii informaţiei, diminuarea volumului 
materialului propus pentru memorare, dezvoltarea lentă a productivităţii 
memorării repetate, inhibiţia sporită a urmelor mnezice sub influenţa in-
terferenţei.

Activitatea de gândire a copiilor cu RDP la diferite perioade de vâr-
stă a fost examinată de un şir de cercetători (В.И. Лубовский [122;123], 
У.В. Ульенкова [177], Т.Н. Волковская [60], T.A. Стрекалова [171; 172], 
care au constatat o nereuşita evidentă în rezolvarea problemelor comple-
xe, superficialitatea gândirii, orientarea spre semne ocazionale. Studiind 
dinamica dezvoltării gândirii la copiii cu RDP, autorii au decis că gândirea 
concret-acţională se dezvoltă mai intens, comparativ cu cea verbal-logică, 
care se află în stare de stagnare.

În literatura de specialitate atestăm un şir de publicaţii semnate de că-
tre У.В. Ульенкова [149; 177], care abordează aspectul experimental-psi-
hologic al problemei cercetate. Prin investigaţiile psihologice asupra feno-
menului gândirii, autoarea a propus dezvoltarea nivelară a acestui proces 
psihic la copiii cu RDP şi un program de corecţie. 

T.A. Стрекалова [171; 172] consideră că aceşti copii întâlnesc dificul-
tăţi în generalizarea obiectelor, în trecerea de la un principiu de clasificare 
la altul, pot formula concluzii, dar nu le pot argumenta.

В.И. Лубовский [122; 123] estimează că reglarea gândirii prin inter-
mediul vorbirii este atenuată, din această cauză suferă operaţiile de analiză 
şi sinteză.

M.Ю. Борякова [54], E.С. Слепович [167; 168], В.А. Киселёва [94], 
O. Bodrug [3] au abordat rolul gândirii în dezvoltarea limbajului la copiii 
cu RDP. O. Bodrug [3], studiind limbajul (structura lexico-semantică), a 
ajuns la concluzia că acesta suferă din cauza imperfecţiunii gândirii (ope-
raţional-intuitivă, imaginativă, verbal-logică). 

В.А. Киселёва [94] menţionează următoarele trăsături specifice de 
dezvoltare a activităţii verbale la copiii preşcolari cu RDP: imaturitatea 
sistemică în dezvoltarea funcţiilor şi a proceselor psihice superioare im-
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plicate în limbaj. Aceste particularităţi condiţionează apariţia unui tablou 
specific de tulburări de limbaj.

E.С. Слепович [167; 168] a studiat dezvoltarea vorbirii la copiii cu 
RDP. Autorul a constatat următoarele particularităţi: deosebiri evidente 
între volumul vocabularului activ şi al celui pasiv (acest lucru este carac-
teristic, în special, pentru cuvinte care desemnează calitatea şi atitudinea), 
utilizarea nediferenţiată a cuvintelor, utilizarea insuficientă a cuvintelor 
abstracte şi concrete, dificultăţi în utilizarea spontană a cuvintelor.

Referinţe la unele particularităţi ale psihomotricităţii putem întâlni în 
lucrările semnate de V. Olărescu [20] şi И.В. Удилова [176]. И.В. Удилова 
[176] subliniază dezvoltarea insuficientă a motricităţii fine şi încălcarea 
ritmicităţii mişcărilor, imperfecţiunea coordonării statice şi reciproce, 
condiţionată de infantilismul motor. 

Un interes deosebit prezintă cercetarea efectuată de către V. Olărescu 
[20] în Republica Moldova, care vizează psihomotricitatea şi capacitatea 
de muncă ale copiilor cu RDP. Autoarea a stabilit următoarele particulari-
tăţi ale variabilelor cercetate: tempo bradiritmic în rapiditatea mişcărilor; 
prezenţa dischineziilor; dezautomatizarea mişcărilor este determinată de 
insuficienţa neurodinamicii; diminuarea capacităţii de diferenţiere şi or-
ganizare a mişcărilor; prezenţa perseveraţiilor de geneză premotorie, eco-
praxii, tremur; imperfecţie a motricităţii fine; nematurizarea integrităţii 
chinestezice; indicii diminuaţi ai organizării optico-chinestezică a mişcă-
rilor; tempo încetinit în programarea şi controlul mişcărilor; în executa-
rea praxiei complexe s-au depistat mişcări haotice, neorientate şi nediri-
jate, sinchinezii faciale, tremur; în executarea mişcărilor programate au 
fost înregistrate îndeplinire în braditempo, mişcări echopraxice, perseve-
raţii. Autoarea menţionează că tempoul încetinit în dezvoltarea funcţiilor 
psihice şi mai cu seama dezvoltarea psihomotricităţii se manifestă prin 
scăderea şi disfuncţionalitatea dinamicii capacităţii de muncă. Conform 
datelor obţinute în cercetare, autoarea a propus un program dezvoltativ-
corecţional complex.

Un deosebit interes prezintă cercetările sferei motivaţionale la copi-
ii cu RDP. T.A. Власова şi К.С. Лебединская [59] atenţionează că sfera 
motivaţională nu este dezvoltată: copilul continuă să se afle în circuitul 
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intereselor preşcolare, predomină motivele de joc, nu apar interese faţă de 
învăţătură, nu sunt responsabili, din această cauză suferă productivitatea 
activităţii. У.В. Ульенкова [149] remarcă faptul că în structura ierarhică 
a dezvoltării intelectuale a copiilor cu RDP locul central îl ocupă motivul 
organizării procesuale a activităţii, motivul atragerii atenţiei adultului şi 
comunicării cu el, mai puţin sunt accentuate atingerea rezultatului final, 
interesul faţă de conţinutul activităţii, lipseşte motivul de competiţie. 

Е.А. Поляков [142] a atenţionat că în condiţiile depravării sociale pre-
domină motivaţia hedonistică (orientată spre satisfacere), se manifestă 
anxietatea, agresivitatea şi autoagresiunea. 

В.M. Браунфельд [55], analizând structura motivelor la adolescenţii 
cu RDP, remarcă faptul că predomină motive de ocolire, motivul comple-
xităţii, sporirea sarcinii, motive de autodeterminare, prestigiu, respect de 
sine, motive de prosperitate.

И.А Конева [101] a consacrat cercetările sale dezvoltării eu-lui pro-
priu şi a menţionat următoarele: se constată imaturitatea eu-lui propriu; 
din cauza imperfecţiei gândirii verbal- logice are loc o încetinire în or-
ganizarea cognitivă a eu-lui; la copiii cu RDP mai devreme apare criza 
de autopercepţie; cauzele şi manifestările acestora sunt diferite de cele ale 
copiilor cu dezvoltarea normală. 

Pe parcursul realizării studiului, am atestat un şir de cercetări psiho-
pedagogice ce abordează problemele preşcolarilor de vârstă mare şi ale 
elevilor mici cu RDP. Însuşirea cuvintelor noi se realizează defectuos, 
observă Р.Д. Тригер [174] . Suntem de acord cu observaţiile făcute de 
autori В.А. Киселёва [95]; Костенкова Ю.А., Тригер Р.Д., Шевченко  
С.Г. [104], З.M Дунаева [78], D.V. Popovici [28 ] care constată că difi-
cultăţile în învăţarea citirii sunt condiţionate de imperfecţiunea funcţiei 
integrative a creierului, de imperfecţiunea legăturilor intra- şi extraana-
lizatorice (au o dinamica pozitivă), de imperfecţiunea analizei şi sintezei 
auditive, de insuficienţa perceperii optico-spaţiale, de imperfecţiunea pre-
lucrării informaţiei senzoriale. 

E.С. Слепович [168] a studiat particularităţile activităţii de joc la aceş-
ti copii şi a constatat două tipuri de tulburări: tulburări apărute din cauza 
maturizării lente a activităţii de joc şi tulburări condiţionate de următoa-
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rele particularităţi psihologice ale copiilor cu RDP: dificultăţi în dezvol-
tarea sferei motivaţionale şi în orientarea spre scop (imperfecţiunea eta-
pei iniţierii ideii, diminuarea varietăţii căilor de realizare a acţiunii, lipsa 
necesităţii de perfecţionare a activităţii). Jocul de subiect este mai puţin 
activ, deoarece apariţia intenţiei şi a planului de realizare este stopată de 
către motivul vital, lipseşte creativitatea combinată; partea operativă a jo-
cului este dominantă (caracterul concret limitat, fixarea asupra rolului de 
joc şi a procedeului de realizare, modelarea superficială a atitudinii faţă 
de mediu).

Comunicarea la copiii cu RDP a fost cercetată de către Н.Н. Шешукова 
[184], Н.В. Карпушкина [93], Е.С. Слепович şi А.M. Поляков [167]. 
Autorii au menţionat că la copiii cu RDP predomină comunicarea situ-
aţională, care are caracteristici specifice şi este corelată cu jocul şi cu ac-
tivitatea practică. După cum subliniază Е.С. Слепович şi А.M. Поляков 
„produsul activităţii comunicative este imaginea despre sine manifestată 
prin reprezentările insuficient generalizate, cu un set de acţiuni concrete 
şi raţionamente stereotipe de apreciere” [167, p. 67-68 ]). 

Analizând datele din literatura consacrată aspectelor psihologice, con-
statăm că pentru aceşti copii este caracteristică o atenuare a prelucrării 
informaţiei senzoriale, memoria voluntară nu este dezvoltată din cauza 
imperfecţiunii gândirii, predomină gândirea concret-acţională, limbajul 
nu se dezvoltă, deoarece gândirea este insuficient dezvoltată, solicită aju-
torul adultului, nu posedă cunoştinţe despre mediu, la ei predomină mai 
mult jocul. Toate aceste schimbări au o dinamică pozitivă sub inciden-
ţa procesului instructiv-educativ şi a intervenţiei psihologice. Am atestat 
foarte puţine cercetări despre caracter, temperament, particularităţile mo-
ral-etice, autoapreciere. Totodată, am stabilit că există un număr mic de 
cercetări care ar aborda problemele caracterului, temperamentului, parti-
cularităţilor moral-etice, autoaprecierii copiilor cu RDP. 

1.3. Aspecte psihologice ale sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP

Studiind dezvoltarea proceselor cognitive la copiii cu RDP autorii  
T.A. Стрекалова [171, 172], У.В. Ульенкова [177], A. Ciobanu [10], au 
constatat că deficienţa de intelect este condiţionată de imaturizarea sferei 
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emoţional-volitive la aceşti copii. În literatura de specialitate, imaturizarea 
sferei emoţional-volitive este numită infantilism psihic sau psihofizic.

Pentru prima dată termenul infantilism a fost utilizat de către psihia-
trul francez A. Laseg în 1864, pentru a releva semnele caracteristice pen-
tru copii, care se menţin ulterior şi la adulţi. Mai târziu, termenul a fost 
preluat şi descris clinic de către cercetătorii E. Brissaud, în 1899.G. Anton 
a fost cel care, în 1908, pentru prima dată a utilizat acest termen pentru 
persoanele cu RDP. Este cazul să menţionăm că termenul infantilism este 
folosit aproape în toate ţările. În literatura medicală germană din dome-
niul psihiatriei pentru vârstă infantilă şi adolescentină termenul este uti-
lizat foarte rar şi cu sensuri contradictorii. Unii autori îl preferă pe cel de 
reţinere (Retardierung), în special reţinere parţială [56].

Infantilismul psihic se manifestă prin dependenţă, sugestionare cu as-
piraţia de a primi satisfacere, ceea ce reprezintă motivul esenţial al condu-
itelor persoanelor ce îl deţin, predominarea activităţii de joc, indiferenţă, 
diminuarea simţului datoriei şi răspunderii. Aceşti copii nu-şi pot sub-
ordona comportamentul cerinţelor colectivului. Sunt caracterizaţi prin 
incapacitatea de mobilizare în depăşirea dificultăţilor, au o impulsivitate 
mărită. Doar în aspect psihofizic în literatura de specialitate, infantilismul 
psihic este studiat pe larg de către M.С. Певзнер [138], В.В. Ковалёв [98], 
К.С. Лебединская [115], I. Corboz [202], M.A. Рейдибойм [153]. 

Conform afirmaţiilor lui A. Busemann [201], persoanelor cu RDP le 
este caracteristică o irosire mare de energie în activităţi neduse la bun sfâr-
şit şi lipsa de eficienţă finală. Aceasta reprezintă, într-adevăr, o particula-
ritate evidentă nu doar pentru copiii cu RDP, dar şi pentru cei cu o etio-
logie traumatică sau postencefalitică. Procesele afective sunt prezente în 
întreaga viaţă psihică a individului, de la subconştient şi inconştient până 
la nivelul superior – conştiinţa – şi interacţionează cu toate celelalte pro-
cese psihice şi însuşiri de personalitate. Se manifestă, astfel, o interacţiune 
complexă între latura intelectuală şi cea afectivă, ele impulsionându-se şi 
reglându-se reciproc. La persoanele cu RDP, în comparaţie cu persoane-
le normale, aceasta interacţiune este puternic bulversată, trăirile afective 
scăpând, adesea, de sub controlul inteligenţei, iar activitatea cognitivă fi-
ind insuficient stimulată afectiv. 
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De-a lungul timpului, au existat teorii care au susţinut interacţiunea din-
tre afectivitate şi voinţă. Referindu-se la acest aspect, Herbert A. Simon [ 207] 
consideră că emoţiile nu pot exista fără voinţă. 

Cercetătorul român Gh. Radu [27] afirmă că, în legătură cu structura 
afectiva a persoanelor cu RDP, s-ar putea vorbi de o heterocronie a proceselor 
afective, fiind mai bine păstrate elementele primare, bazale ale afectivităţii; pe 
fundalul trăsăturilor de specificitate procesele afective superioare fiind mai 
puţin structurate. Numărul limitat al manifestărilor afective, mai ales al 
celor superioare, este efectul diminuării funcţiilor subcorticale, care duce 
la sărăcirea proceselor afective, atât cantitativ, cât şi calitativ.

Particularităţile dezvoltării sferei emoţional-volitive sunt cercetate 
pe larg de către mai mulţi autori de peste hotare: T.З. Стернина[170],  
Е.С. Слепович [168], A.И. Захаров [83], Л.В. Кузнецова [109], E.В. Ва-
сильева [57], Н.П. Горбунов, M.M. Безусова, T.A. Хамадиарова [68], 
M.Л. Белопольская [49; 50], И.Ю. Кулагина [111], Е.А. Медведева 
[130], Л.М. Беткер [53] , Н.В. Капитоненко [91], precum şi de unii din 
Republica Moldova: T. Mocreac [18] şi A. Ciobanu [10].

T.З. Cтернина [170] a studiat stările emoţionale ale persoanei prin 
prisma şcolarilor de vârstă mică cu dereglări mintale. Autorul a constatat 
că copiii cu RDP determină starea emoţională (bucuria, furia, mirarea, 
frica, suferinţa) conform expresiei exterioare a feţei, la fel ca şi copiii cu 
psihicul normal, şi percep diferite modalităţi de expresii emoţionale la alte 
persoane, dar au dificultăţi în determinarea stărilor emoţionale proprii.

Е.С. Слепович [168] a cercetat imaginaţia emoţională şi a constatat 
că copiii cu RDP pot manifesta doar emoţii simple. Aprecierea emoţiona-
lă pe parcursul ascultării povestirii este mai bună, comparativ cu analiza 
emoţională prezentată în imagine.

О. Авагелян [41], în studiul său empiric, atenţionează asupra faptului 
că formarea empatiei, ca stare emoţională, se apropie de dezvoltarea nor-
mală.

E.Н. Васильева [57] şi Г.И. Ефремова [80] menţionează despre unele 
probleme în dezvoltarea sferei moral-etice: sfera emoţiilor sociale este săra-
că în conţinut, copiii cu RDP nu sunt predispuşi pentru relaţii emoţionale 
stenice cu semenii lor, sunt dereglate contactele emoţionale cu apropiaţii. 
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Conform cercetărilor efectuate de către Л.В. Кузнецова [110] asupra 
temperamentului conform „scalei determinгrii temperamentului”, copiii 
cu RDP prezintă predispunere pentru dezechilibrul emoţional. Copiii cu 
RDP se disting prin instabilitate emoţională. În relaţiile cu cei apropiaţi, 
se observă o instabilitate emoţională cu pragul scazut al apariţiei fricii. 
S-a constatat că frecvenţa fricii la copilul cu RDP este de 1,5 ori mai mare, 
comparativ cu semenii săi. A.И. Захаров [83], Л.В. Кузнецова [110], E.В. 
Васильева [57] Е.С. Слепович [168] atenţionează că copilul manifestă 
nelinişte pronunţată faţă de adultul de care este dependent.

Л.В. Кузнецова [116] subliniază că copiii cu RDP în momentul exa-
minării unei imagini recunosc mai uşor starea emoţională redată prin 
comportamente complexe, comparativ cu expresiile mimice; totodată, ei 
surprind mai uşor suferinţa, spre deosebire de copiii cu psihicul normal. 

Experienţele consacrate reacţiilor emoţionale la copiii cu RDP în situa-
ţii de apreciere au fost studiate şi de către И.Ю. Кулагина [111]. Autoarea 
constată că specificul reacţiilor emoţionale este determinat de influenţa 
autoaprecierii şi a motivelor dominante. Supraaprecierea la aceşti copii 
condiţionează apariţia neliniştii şi scade activitatea de muncă.

Cercetătoarea Т.Н. Павлий [137] a analizat comportamentul emoţional 
la copiii cu RDP conform modelului elaborat de către В.В. Лебединский, 
O.С. Никольская, E.П. Баенская, M.M. Либлинг [114] pentru copiii cu 
autism. Autoarea a propus determinarea profilului de maturizare al sferei 
emoţionale prin metoda proiectivă (testul de organizare a comportamen-
tului emoţional), prezentând următorul profil emoţional al copilului cu 
RDP: sensibilitate sporită, contacte emoţionale intense, disconfort din ca-
uza aprecierii incorecte a schimbărilor dinamice din mediul înconjurător, 
sentimente nematurizate, sensibilitate sporită la aprecierea altor persoane. 
Dumneai atenţionează că copiii cu RDP au nevoie de susţinere emoţiona-
lă din partea celor apropiaţi. Dacă această consolidare lipseşte, atunci la 
copil scade activitatea, apare neliniştea, autoaprecierea inadecvată condi-
ţionează apariţia sugestibilităţii. 

У.В. Ульенкова [178] a efectuat un studiu comparativ consacrat speci-
ficului neliniştii la copiii cu RDP în diferite condiţii de instruire pedago-
gică (în clasele corecţionale, în scoli obişnuite). Cercetătoarea a atenţionat 



27

că, pentru copiii din clasele corecţionale este specifică prezenţa stresu-
lui social, frica de autoprezentare; în şcolile obişnuite predomină frica în 
relaţiile cu profesorii, o nelinişte generală, rezistenţa fiziologică atenuată 
contra stresului. 

M.П. Горбунов, M.M. Безусова şi T.A. Хамадиарова [68] au consta-
tat că particularitatea esenţială a afectivităţii copiilor cu RDP constă în 
tensiunea psihoemoţională persistentă, cu predominarea simpaticotoniei.

M.Л. Белопольская [50] şi И.Ю. Кулагина [111], studiind motivaţia la 
copiii cu RDP, au sesizat că susţinerea interesului faţă de procesul de studiu 
devine posibilă doar prin modificarea comportamentului emoţional.

M.Л. Белопольская [49], cercetând specificul reacţiilor emoţionale 
în cazul insuccesului şcolar la aceşti copii, a menţionat că trebuie să ne 
axăm nu doar pe zona dezvoltării proxime a sferei cognitive, dar şi pe sfe-
ra emoţională. Л.M. Бледнова [59] a constatat frecvenţa mărită a reacţii-
lor emoţionale la copiii cu RDP, comparativ cu copiii cu psihicul normal, 
fapt ce se explică prin încetinirea maturizării reglării volitive. Autoarea 
subliniază că acest copil nu poate include conştient mecanismele reglării 
emoţionale.

Nivelul de dezvoltare a proceselor volitive a constituit problema de 
studiu a cercetătorului S.Ia. Laizane [112]. În cercetările efectuate, acesta 
menţionează că organizarea volitivă defectuoasă la copiii cu RDP rezidă 
în incapacitatea lor de a constitui planul intern al acţiunii.

Studiind activitatea copiilor cu RDP, Г.И. Жаренкова [81], С.A. До-
мишкевич [75], Н.В. Бабкина [46] au consemnat următoarele reacţii ale 
acestor copii: impulsivitate, orientare slabă spre un anumit scop, apari-
ţia dificultăţii atunci când e nevoie de subordonat acţiunea conform mai 
multor sarcini, atenuarea autocontrolului, nematurizarea voinţei. 

 Particularitatea esenţială a sferei moral-volitive la copiii cu RDP sus-
ţine T. Mocreac [18] constă, în faptul că ei realizează sarcina parţial, dar 
nu în întregime, încetează să îndeplinească însărcinările după o nereuşită, 
respectă regulile comportamentale. 

 În baza cercetărilor efectuate, ţinând seama de factorii ce influenţează 
constituirea personalităţii copiilor cu RDP (cauza plasării copilului în casa 
de copii, vârsta când copilul a fost plasat în casa de copii, particularităţile 
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sferei emoţional-volitive) A. Ciobanu [10], a descris forma deprivaţiona-
lă a sferei emoţional-volitive, care cuprinde: dereglări somatovegetative, 
preneurotice, anxietate, sentimentul de inferioritate, neîncredere în sine, 
agresivitate, toleranţă la frustrare. În urma diagnosticului diferenţial al 
formelor de RDP (deprivaţională, somatogenă, psihogenă, cerebrogenă), 
cercetătoarea a stabilit particularităţile sferei emoţional-volitive la aceşti 
copii. Autoarea a subliniat că activitatea voluntară în forma deprivaţiona-
lă, somatogenă este de nivel mediu, în cea psihogenă este relativ înaltă, în 
cea cerebrogenă este redusă. Gradul defavorizării emoţionale este cel mai 
înalt în forma deprivaţională; mediu, în forma somatogenă şi cerebrogenă; 
înalt, în forma psihogenă. Diagnosticarea cauzalităţii fricii a demonstrat 
că pedeapsa din partea adulţilor se manifestă în formă deprivaţională, 
somatogenă – frica medicală, psihogenă şi cerebrogenă – frica de singu-
rătate. Particularităţile toleranţei la frustrare sunt: forma deprivaţională 
ce manifestă tendinţa de a-i învinui pe cei din jur, somatogenă – situaţii 
frustrante ce orientează reacţii spre sine, psihogenă – reacţia este îndrep-
tată în interior, manifestând un nivel mediu de toleranţă în situaţii critice, 
cerebrogenă – situaţia frustrantă generează reacţiile spre sine, aplanarea 
constructivă a conflictelor în situaţii critice, manifestând un nivel mediu 
de toleranţă la frustrare. Tulburările emoţionale denotă nivelul cel mai 
înalt în RDP deprivaţională; înalt − în psihogenă; nivel mediu – în RDP 
somatogenă şi cerebrogenă.

Cercetătorii T.В. Гордеевa şi Т.А. Мишина [69] au constatat că la co-
piii cu RDP reacţiile emoţionale pozitive sunt mai puţine, comparativ cu 
cele ale copiilor cu psihicul normal. Autorii constată că diminuarea capa-
cităţii diferenţierii reacţiilor emoţionale ale altor persoane condiţionează 
înţelegerea imperfectă a reacţiilor emoţionale proprii. Ei explică sensibili-
tatea mărită la frică a copiilor cu RDP prin vocabularul lor sărac. 

Manifestarea agresivităţii la copiii cu RDP cu vârsta de 7-9 ani a fost 
studiată de către У.В. Ульенкова şi И.К. Йокубаскайте [149]. Aceştia i-au 
descris pe copii în felul următor: sunt mai puţin îngăduitori, sunt violenţi, 
supărăcioşi, atacatori, răzbunători, bănuitori şi nu acceptă părerea altora. 
Autorii menţionează că toţi parametrii predomină la nivelul mediu, fapt 
ce ne permite să afirmăm că aceste caracteristici nu s-au transformat în 
trăsături de personalitate. 
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Diferenţele dintre comportamentul distructiv-agresiv şi constructiv-
agresiv se înregistrează prin comportament ofensiv şi instabilitate. Savanţii 
au studiat particularităţile sferei motivaţionale la copiii cu RDP agresivi şi 
au stabilit următoarele: la aceşti copii nu se dezvoltă motivul de atingere a 
scopului, deoarece ei reacţionează extrapunitiv. La copiii cu comportament 
destructiv-agresiv predomină motivul de atingere a succesului. La copiii cu 
comportament constructiv-agresiv se observă inexpresivitatea reacţionă-
rii, ce condiţionează nedezvoltarea necesităţii de atingere a scopului. 

O cercetare actuală consacrată investigaţiei relaţiilor emoţionale din-
tre părinţi şi copiii cu RDP a fost efectuată de către О.В. Суворова şi 
Е.Н. Васильева [173], Е.А. Медведева [130] şi Р.Д. Тригер [175]. Autorii 
au constatat următoarele particularităţi: trăsăturile principale ale relaţiei 
emoţionale ca sensibilitatea, manifestările comportamentale ale relaţiilor 
emoţionale, acceptarea emoţională la mamele care au copiii cu RDP sunt 
diminuate; în familii predomină atmosfera emoţională negativă (frecvent 
se manifestă atitudinea de oprimare); în relaţiile dintre copiii cu RDP şi 
părinţii lor se atestă o atitudine autoritară, hiperprotecţia şi infantilizarea. 
Studiul acestor relaţii au constatat izolarea, îndepărtarea, lipsa contactului 
emoţional viu, sărăcia vocabularului emoţional sau indiferenţa emoţio-
nală, predominarea relaţiilor formale cu cerinţe înalte şi lipsa susţinerii 
copilului, fapt ce creează starea emoţională negativă, anxietatea şi pesi-
mismul la copil. 

Specificul determinării reacţiilor emoţionale după parametrii parali-
ngvistici a fost cercetat de Л.М. Беткер [53]. Autoarea a constatat înce-
tinirea tempoului maturizării şi capacităţii determinării reacţiilor emoţi-
onale; probabilitatea determinării corecte la copiii cu RDP este legată cu 
auzul emoţional. Imperfecţia determinării reacţiilor emoţionale, explică 
savanta, este condiţionată de diminuarea descrierii verbale şi sărăcia lexi-
cului emoţional. 

Efectuând un studiu comparativ în privinţa dezvoltării sferei emoţio-
nale la diferite tipuri de dizontogenii psihice Н.В. Капитоненко [91], a 
constatat la copiii cu RDP ceva special şi anume, insuficienţa dezvoltării 
structurilor psihologice noi ce ţin de sfera emoţională care în continuare 
facilitează dezvoltarea comportamentului dezadaptiv.
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Cercetările efectuate de către Е.А. Полякова [143] au atenţionat asu-
pra specificului dezvoltării personalităţii copiilor cu RDP în condiţiile 
instituţionalăzării. Au fost evidenţiate următoarele trăsături: la copiii cu 
RDP persistă imaturitatea personalităţii, care se manifestă prin labilitatea 
dispoziţiei, nerespectarea cerinţelor profesorilor, minciună, conflict, auto-
confirmare, atragerea atenţiei asupra sa. La baza acestor particularităţi stau 
imaturitatea reglării voluntare şi autocontrolului. Agresivitatea la copiii cu 
RDP este orientată spre alte persoane şi predomină în situaţii frustrative 
reacţii extrapunitive. În condiţiile deprivării sociale, frica se evidenţiază 
mai tare decât la cei educaţi în familie. Acest fenomen este condiţionat 
de lipsa satisfacerii necesităţii de securitate emoţională. Pentru copiii cu 
RDP, în condiţiile deprivării sociale, sunt caracteristice reacţiile agresive 
în timpul problemelor şi dificultăţilor apărute în comunicare, tendinţa la 
autoagresie. 

Н.Л. Белопольская şi Н.П. Клейменова [51] au cercetat particula-
rităţile calitative ale zonei proxime de dezvoltare emoţională. Autorii au 
menţionat că însuşirea înţelegerii situaţiilor emoţionale este corelată cu 
problemele instruirii şi educaţiei acestor copii, iar normalizarea compor-
tamentului copiilor cu RDP poate fi efectuată prin instruirea emoţională 
şi că nivelul actual de înţelegere a sensului emoţional este diminuat. Pen-
tru a rezolva această problemă este nevoie de asistenţă psihologică indi-
viduală, cu accentuarea experienţei anterioare, ajutorul adultului în cazul 
dat fiind doar organizatoric, deoarece există un decalaj dintre nivelul ac-
tual şi potenţialul acestor copii. 

În psihologia specială sunt puţine tehnici de cercetare a reglării emo-
ţional-volitive la copiii cu RDP, iar în literatura specială am atestat doar 
tehnici care cercetează separat emoţiile şi voinţa la aceşti copii.

 În anul 1990 У.В. Ульенкова [179] a elaborat o tehnică de cercetare 
a autoreglării – „Determinarea capacităţii generale de învăţare”, pe care a 
aplicat-o pe 150 de copii în vârstă de 7-8 ani. Autoarea a prezentat algorit-
mul autoreglării activităţii intelectuale: S = M+ (C1+ C2+C3), unde S este 
autoreglarea, M – motivarea activităţii, C – autocontrolul, C1 –autocon-
trolul la etapa de orientare, C2 – autocontrolul la etapa de executare, C3 
– la etapa de control – apreciere. În 2007, autoarea a modificat tehnica şi a 
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elaborat câteva etape de cercetare: 1) determinarea specificului dezvoltării 
autoreglării; 2) cercetarea corelaţiilor dezvoltării autoreglării şi particula-
rităţile individual – tipologice de conştientizare a autocontrolului. 

Altă strategie de cercetare a fost propusă de către У.В. Ульенкова în 
2007 [149], pentru cercetare a dezvoltării formării planului intern de acţi-
une prin activitate productivă. Prin această metodă autoarea şi-a pus sco-
pul de a elabora tehnici pentru evaluarea particularităţilor individual – ti-
pice ale planului intern de acţiune şi a determina zona actuală şi proximă 
de dezvoltare. Elaborarea tehnicii a fost bazată pe lucrările lui Е.И. Исаев 
[88] şi Я.А. Пономарёв [145] despre: a) motivele activităţii, modelarea 
rezultatului şi surselor pentru atingerea lui; b) verbalizarea programului; 
c) selectarea acţiunilor obiective şi sistematizarea conform programului; 
d) autoaprecierea. Autoarea a elaborat şi scalele de evaluare. 

У.В. Ульенкова şi Ю.Л. Левицкая [149] au propus o tehnică consti-
tuită din mai multe componente pentru aprecierea dezvoltării capacităţii 
la studii prin desen. Elaborarea tehnicii a fost bazată pe principiile emise 
de către Л.С. Выготский. Prima activitate a avut scop de a evalua capaci-
tatea de a activa după exemplul prezentat verbal. Maturul prezintă vizual 
obiectul şi explică copiilor regulile de acţiune; 2) copiilor le-a fost prezen-
tat obiectul în mod vizual, fără explicaţii; 3) aplicarea instrucţiei verbale 
cu prezentarea şi fără prezentarea obiectului; 4) participarea minimală a 
adultului în activitate. Au fost determinate criteriile componentei motiva-
ţională, operaţională şi de control. 

Cercetarea E.А. Порошина [146] pentru prima dată a cercetat specifi-
cul dezvoltării activităţii voluntare la copiii cu RDP somatogenă prin teh-
nici neuropsihologice. Un studiu comparativ de dezvoltare a sferei emoţi-
onale la copiii cu diferite tipuri de dizabilităţi, inclusiv la copiii cu RDP, a 
fost efectuat de către Н.В. Капитоненко [91]. Autoarea a aplicat testul de 
cercetare a nivelului de anxietate (P. Tamml, M. Dorki, B. Amen), Hand-
testul (A. Vagner în prelucrarea Н.Я. Семаго), Autoportretul (P. Berke), 
Animalul inexistent (М. Дукаревич). Н.А. Деревянкина în 2005 [71] a 
cercetat sfera emoţională prin aplicarea observaţiei.

În 1997 Т.Н. Павлий, [ 137], pe baza conceptului lui В.В. Лебединский, 
Е.Р. Баенская şi М.М. Либлинг [114], a elaborat testul reglarea emoţio-
nal-bazală. Autorii s-au bazat pe următoarele principii: 1) obiectul cerce-
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tării – reacţiile emoţionale ca unităţi ale conştientului ce reflectă relaţiile 
copilului la influenţele mediului ambiant; 2) metoda testării – caracterul 
proiectiv care permite determinarea experienţei diferenţiate şi nediferen-
ţiate a experienţei emoţionale; 3) conţinuturi în material stimulativ – con-
ţinuturi prezentate în fişe ce reflectă reacţiile emoţionale specifice fiecărui 
nivel de reglare emoţional-volitive. Pentru elaborarea tehnicii prezentării 
şi scalei de evaluare, Т.Н. Павлий a preluat ideile altor autori. Ideea apli-
cării filmului este preluată din modificarea testului Rene Julea (И.Н. Ги- 
льяшева, Н.Д. Игнатьева [65]). Ideea determinării atitudinii emoţionale 
a persoanei faţă de eveniment a fost preluată din testul de cercetare a an-
xietăţii (Р.С. Немов [135]). Forma elaborării protocolului şi prelucrarea 
datelor este preluată din tehnica proiectivă de cercetare a personalităţii 
„HAND- TEST” [148].

Cercetarea atitudinilor emoţionale dintre mamă şi copiii preşcolari 
cu RDP a fost realizată de către О.В.Суворова şi Е.Н. Васильева [173]. 
Autorii au aplicat chestionarul atitudinii emoţionale dintre copil – părin-
te, chestionarul atitudinii părinteşti, metoda observării relaţiilor copil – 
părinte în momentul întâlnirilor, convorbirea proiectivă conform fişelor 
pentru determinarea aşteptărilor copilului faţă de mamă, ancheta proiec-
tivă pentru determinarea tipului atitudinii de apreciere şi tipul motivaţiei 
cererii de către mamă faţă de copil.

Studiind literatura din domeniu, constatăm că cercetarea dezvoltă-
rii sferei emoţional-volitive este aplicată pe larg şi se caracterizează prin 
nematurizare la toate nivelurile sale structurile. Cu toate acestea, putem 
atesta şi date episodice despre mecanismele de interacţiune dintre emoţii 
şi voinţă la copiii cu RDP. 

1.4. Conceptul de reglare psihologică

O trăsătură importantă pentru sistemul nervos central este reglarea 
proceselor psihice. Reglarea prezintă un proces dinamic, complex, consti-
tuit din aprobarea scopului, planificarea atingerii scopului, cu selectarea 
procedeelor optimale şi controlul activităţii. 

Interacţiunile dintre emoţii şi voinţă conturează o problemă aparte în 
psihologia specială – cea a reglajului emoţional-volitiv la copiii cu RDP.
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Cercetările realizate în domeniul reglării psihicului sub incidenţa vo-
inţei au condus la elaborarea conceptului de autoreglare, care, ulterio,r a 
determinat apariţia unei noi direcţii de cercetare, ce a avut drept obiect de 
studiu reglarea emoţional-volitivă (Е.П.Ильин [87], В.K. Калин [89; 90], 
В.И. Селиванов [158], В.А. Иванников [85]). 

După В.А. Иванников [85], reglarea emoţional-volitivă este manifes-
tarea voinţei şi autoreglării voluntare a reacţiilor emoţionale, stărilor emo-
ţionale şi acţiunilor prin schimbarea reacţiilor emoţionale şi a atitudinii 
faţă de acţiune. 

În psihologie există diferite viziuni asupra corelaţiilor dintre reglarea 
volitivă şi cea emoţională. Psihologii unesc emoţiile şi voinţa într-un sis-
tem singular pentru a consemna o formaţiune psihică deosebită a elevi-
lor mici. Totuşi, în ceea ce priveşte această coeziune, există diferite opinii 
despre prioritatea emoţiilor sau voinţei în reglarea emoţional-volitivă. 
В.K. Вилюнас [58], M.B.Arnold [192], J. Belsky, M.Fish, R.Isabella [196], 
E.Dinner [203], R.S. Lasaurus [211] consideră că în structura emoţional-vo-
litivă predomină reglajul emoţional, iar А.И. Высотский [64], В.A. Иван- 
ников [85], E.П. Ильин [87], В.И. Селиванов [158], T.И. Шульга [188] 
plasează pe primul loc, în acest caz, reglajul volitiv.

În acelaşi timp, diferenţierea studiilor de specialitate conform criteriu-
lui sus-numit este una relativă, deoarece practica psihopedagogică reclamă 
necesitatea evidenţierii resurselor de optimizare a reglării prin diminuarea 
emoţiilor negative. Problema reglării volitive este cercetată multiaspectual 
în psihologia aplicată (O.В. Дашкевич [70], Я. Рейковский [154], П.А. Ру- 
дик [156]). Esenţa acestor studii se rezumă la următoarele: specificul vo-
inţei constă în învingerea dificultăţilor afective, şi anume a emoţiilor ne-
gative.

În psihologia occidentală, impactul emoţiilor asupra conduitelor uma-
ne este analizat de către savanţii: R.P. Bagozzi, H. Baumgartner, R. Pie-
ters, S.P. Broun, W.L. Cron, J.W.-Jr Slocum [193] M. Perugini, M. Conner 
[219], J.Coştier [13], A. Nicholas, J.Kudesmaj [19], E. Stanculescu [31]. 
Aceşti cercetători presupun că există emoţii proactive, care se manifestă în 
momentele de prognozare a rezultatelor activităţii. Când corelaţiile dintre 
emoţiile pozitive şi cele negative din categoria emoţiilor proactive ating 
masa critică, atunci sunt activate şi procesele volitive.
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K. Корнилов [105] menţiona că emoţiile nu există în afara voinţei. 
Emoţiile prezintă un stimulent important pentru voinţă. Intelectul, ca for-
ţă ce dirijează acţiunile umane, fără integrarea emoţiilor nu întotdeauna 
are impact asupra voinţei.

Reglarea emoţional-volitivă îşi începe acţiunea atunci când emoţiile 
dezorganizează activitatea conform estimărilor lui E.П. Ильин [87].

В.K. Калин [90] constată că emoţiile asigură mobilizarea generală a 
tuturor sistemelor organismului, în acelaşi timp, reglarea volitivă asigură 
mobilizarea selectivă a posibilităţilor psihofizice ale omului. Reglarea vo-
litivă are funcţia „de schimbare conştientă a gradului includerii emoţiilor”. 
Divizarea reglării în emoţională şi volitivă ridică probleme de interacţiune 
reciprocă. Savantul consideră că emoţiile şi voinţa pot avea o coincidenţă 
după orientare sau pot crea dominante concurente. Autorul atrage aten-
ţia la relaţia strânsă dintre emoţii şi voinţă. Reglarea volitivă întotdeauna 
ţine de emoţii, care se schimbă în conformitate cu motivaţia şi rezultatele 
activităţii. Calităţile volitive sunt apreciate ca structuri compensatorii ale 
unei stări emoţionale negative: compensarea fricii este curajul, al frustră-
rii – insistenţa, al neliniştii – hotărârea.

Pentru a spori funcţionalitatea calităţilor volitive, este nevoie de o can-
titate de energie psihică. Voinţa nu are propria sursă de energie, o astfel 
de sursă pentru procesele volitive sunt emoţiile. Dacă emoţiile stimulează 
activitatea, atunci nu este necesară dezvoltarea anumitor trăsături volitive, 
consideră psihologul rus Д.Б. Эльконин [189].

Problema interacţiunii dintre emoţie şi voinţă este tratată şi prin pris-
ma motivaţiei (Я. Рейковский [154]). Motivul are coloratură emoţională, 
activitatea emoţională este o formă a comportamentului motivaţional ori-
entat spre un anumit scop.

Prezintă un interes deosebit concepţia elaborată de В.В. Лебединский, 
Е.Р. Баенская, şi М.М. Либлинг [114], ce vizează structura reglării emo-
ţionale a comportamentului. Această structură include următoarele nive-
luri: nivelul 1 (al reactivităţii polare) – funcţia psihologică este adaptarea 
psihologică pasivă, reacţia tonică a proceselor afective; frământările afec-
tive sunt legate cu senzaţiile de confort sau de disconfort. Nivelul 2 (al 
stereotipurilor) – funcţia psihologică este formarea stereotipurilor emo-
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ţionale în urma contactului cu mediul. Nivelul 3 (expansiunea) – adapta-
rea activă într-o situaţie nestabilă – este legat de atingerea scopului dorit. 
Nivelul 4 (controlul emoţional) – contactul emoţional cu oamenii; baza 
comportamentului emoţional spontan.

Urmărind scopul cercetării influenţei emoţiilor asupra persoanei în 
general, savanţii atrag atenţia asupra diferitor căi şi mecanisme ale acestei 
influenţe. Una dintre direcţii ţine de concentrarea cercetărilor asupra mo-
dificărilor activităţii cerebrale, modificărilor sistemului vascular şi respi-
rator în trăirile emoţionale ( П.В. Симонов, Е.П. Ершов [166].). 

În literatura de specialitate sunt prezentate concepţiile privind influen-
ţa emoţiilor asupra proceselor cognitive. K.Izard [86] şi В.Д. Небылицин 
[134] au constatat că starea de frică şi nelinişte poate deregla percepţia 
informaţiei, gândirea şi coordonarea motricităţii spontane. Un interes 
deosebit îl prezintă posibilitatea de a face memorizarea mai selectivă şi 
eficientă prin accentuarea sau diminuarea emoţiilor (В.K. Вилюнас [58], 
K. Izard [93] ).

Este important să menţionăm cercetările care iau în discuţie influenţa 
emoţiilor asupra acţiunii, activităţii, comportamentului şi personalităţii 
(E. Duffy [204], A.Н. Леонтьев [117], O.A. Конопкин [103]). Conform 
concepţiei lui A.Н. Леонтьев, emoţia are funcţia de prezentare a scopuri-
lor personale în conştiinţa subiectului şi, drept consecinţă, produce regla-
rea activităţii umane.

Conform opiniei lui М.Я.Басов [47], emoţiile îndeplinesc funcţia de 
semnalizare internă, prin intermediul căreia se prezintă în conştient va-
loarea imediată a formaţiunilor neconştientizate din punctul de vedere al 
motivelor activităţii efectuate. În mai multe publicaţii s-a demonstrat că 
emoţiile determină asimilarea informaţională a persoanei (В.К. Вилюнас 
[58], A.Н. Леонтьев [117], iar conştientizarea informaţiei prin interme-
diul verbalizării este unul dintre mecanismele transferului biologicului în 
social. Adepţii concepţiei motivaţionale a emoţiilor, fondatorul căreia este 
considerat S. Freud [206], consideră emoţiile ca o forţă a activităţii psihi-
ce, pe care o orientează şi o reglează, care organizează procesele cognitive 
şi comportamentele ale individului. Emoţiile nu sunt date filogenetic, ci se 
dezvoltă în ontogeneză. 
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Conform teoriei lui П.К. Анохин [44], emoţiile au apărut ca senzaţii 
subiective, care apreciau trebuinţele umane, influenţa factorilor externi, 
rezultatele activităţii şi satisfăceau trebuinţele interne. Satisfacerea orică-
rei nevoi este însoţită de frământări emoţionale cu caracter pozitiv. Asoci-
ată cu finisarea succesibilă a acţiunii, emoţia pozitivă se fixează în memo-
rie şi începe să joace rolul de mecanism principal în realizarea activităţii 
orientate spre un scop conştient. Emoţiile pozitive contribuie la însuşirea 
activităţii corespunzătoare, iar în cazul eşecurilor în realizarea scopului 
inhibă activitatea şi facilitează căutarea metodelor succesibile în atingerea 
scopului. Emoţiile, conform aserţiunilor lui П.К. Анохин, asigură desfă-
şurarea activităţii. 

Cercetarea funcţiilor operativ-reflective ale emoţiilor este efectuată în 
lucrările lui П.В. Симонов [164; 165]. Concepţia informaţională propusă 
de către savant indică spre funcţia reglatoare a emoţiilor, dar şi participarea 
lor în comportamentul orientat spre un scop. Autorul apreciază emoţia ca 
o reflectare a oricărei trebuinţe actuale, calităţile ei, dimensiunile şi proba-
bilităţile, posibilităţile satisfacerii ei, care este apreciată de către subiect pe 
baza experienţei ereditare sau a celei dobândite. Cercetătorul demonstrea-
ză că emotivitatea sporită la copii şi adolescenţi se explică nu prin trăire 
sentimentală sau printr-o particularitate subcorticală, dar prin imperti-
nenţa informaţională şi incapacitatea de a-şi satisface trebuinţele vitale. 

O.A. Конопкин [102], cercetând rolul emoţiilor în activitatea de ori-
entare, a constatat următoarele: reflectarea emoţională a realităţii orien-
tează persoana în relaţiile necesare cu mediul înconjurător şi separarea 
obiectului conştientizat ca obiect de necesitate; emoţiile formează scopuri 
precise şi apreciază consecinţele atingerii lor; aprobarea scopului corelea-
ză cu trăirile emoţional-volitive, prin intermediul cărora se menţine siste-
mul de orientare activă; emoţiile determină succesul activităţii, programul 
acţiunilor executate şi reglează trebuinţele superiore ale personalităţii; 
emoţiile sunt valori personale ce se pot prezenta ca motive de actualizare 
care susţin activitatea.

Analizând rezultatele obţinute de către alţi savanţi П.В. Симонов [164; 
165], consideră că fiecare tip de activitate reclamă o tensiune emoţională 
optimă, prin intermediul căreia activitatea este realizată cel mai eficient.
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În investigaţiile teoretice şi empirice întreprinse Б.И. Додонов [73; 74] 
a elaborat concepţia „orientării emoţionale a personalităţii”. Sensul acestei 
concepţii constă în faptul că motivaţia comportamentelor şi activităţii oa-
menilor le determină orientarea emoţională. 

În 1990, J.P. Mayer şi P.Salovey [216] au introdus termenul inteligenţă 
emoţională. Conform modelului elaborat de savanţi, inteligenţa emoţio-
nală are patru niveluri: (1) perceperea, evaluarea şi exprimarea emoţiilor; 
(2) facilitarea emoţională a gândirii; (3) înţelegerea şi analiza emoţiilor, 
precum şi utilizarea cunoştinţelor emoţionale; (4) controlul emoţional. 
Continuarea acestor cercetări găsim şi în lucrările lui Carmen L. [10; 14]

O cercetare interesantă a fost efectuată de către В.A. Иванников şi 
E.В. Эйдман [85], despre structura calităţilor reglajului emoţional-voli-
tiv şi legătura între aceste calităţi: calităţi moral-volitive condiţionate de 
reglarea social-normativă (răspunderea, iniţiativa, independenţa, obliga-
tivitatea, energia); calităţi ce ţin de reglarea emoţional-volitivă (răbdarea, 
stăpânirea de sine); calităţi volitive propriu-zise, legate de autoreglarea 
motivaţională (fermitatea, perseverenţa, curajul).

Autoreglarea voluntară este un proces sistemic organizat al activită-
ţii psihice interne a persoanei conform iniţiativei, construcţiei, susţinerii 
şi conducerii diferitor forme şi tipuri ale activităţii spontane, realizează 
scopul pe care şi l-a propus persoana (O.A. Koнoпкин [103]; В.И. Mo-
рoсaнoвa [133], C.Ţurcanu [33]).

O.A. Koнoпкин [103] a propus concepţia de autoreglare conştientă şi a 
descris structura ei, care include: aprobarea scopului, programul de acţi-
une, aprecierea criteriilor de succes, aprecierea rezultatelor şi corecţia ac-
ţiunilor. În opinia savantului, componentele autoreglării conştiente sunt: 
prezenţa unei structuri funcţionale şi formarea ei, subordonarea strictă a 
scopului rezultatului preconizat, factorul emoţional-relaţional, capacita-
tea de a prelucra informaţia în planul intern al conştiinţei.

În psihologia specială atestăm lucrări în care structura şi componente-
le reglajului emoţional-volitiv la copiii cu dizabilităţi sunt elucidate episo-
dic. Н.Ю. Кондратенко [100], studiind lexicul copiilor cu limbajul dez-
voltat sub normă, a constatat următoarele: aceşti copii posedă cunoştinţe 
diferenţiate despre propriile emoţii, se confruntă cu dificultăţi în expresia 
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mimică a furiei, fricii şi uimirii, coloratura emoţională este aplicată rar. 
А.Н. Шимгаев [185], studiind mecanismele declanşării fricii la copiii cu 
cecitate, explică că aceste mecanisme se activează graţie statutului social 
diminuat de deprivarea vizuală şi conduc spre reglaj emoţional-volitiv de-
ficitar. Trăind această emoţie – frica, copiii manifestă reacţii de protecţie 
diferite, în dependenţă de intensitatea situaţiei psihotraumatice. Compor-
tamentul de protecţie duce la inhibiţia proceselor cognitive. Impactul or-
ganic asupra reglajului emoţional-volitiv la copiii cu vârsta de 3 şi 6 ani a 
fost studiat de către В.В. Лорер [121]. Autorul a menţionat următoarele: 
copiii cu insuficienţă organică demonstrează comportament emoţional 
adaptiv diferit în funcţie de vârstă: la copiii de 3 ani reglajul este orientat 
spre mama, la cei de 6 ani – spre alte persoane. Conduitele copilului de-
pind de acţiunile mamei: în cazul hiperprotecţiei din partea mamei, co-
piii demonstrează un comportament adecvat; în cazul comportamentului 
sensibil din partea mamei se dezvoltă reglajul normal. 

У.В. Ульенкова [149] a stabilit particularităţile autoreglării la copiii cu 
retard mintal: dificultăţi în decodarea regulilor la etapa orientativă, orien-
tarea preponderent spre regulile de caracter senzorial, copierea mecanică 
a exemplului, lipsa modernizării procesului de executare, nerespectarea 
unor reguli, incapacitatea comparării rezultatului obţinut cu exemplul la 
etapa de apreciere, autocontrol slab diferenţiat la toate etapele activităţii.

Particularităţile comportamentale ale copiilor cu RDP sunt prezentate 
în lucrările psihologilor Л.Э. Семёнова [163], С. Дрвота [77]. Analizând 
comportamentele copiilor cu RDP plasaţi în casa de copii, Л.Э. Семёнова 
[163] a dedus următorul profil psihologic al acestora: comportament situ-
ativ, lipsa experienţei proprii, tempo încetinit în dezvoltarea conduitelor 
voluntare, lipsa propriei identităţi, dominarea identităţii de grup, raporta-
rea la interiorul său. С. Дрвота [77] atenţionează că comportamentul ostil 
al copiilor cu RDP se datorează faptului că le lipseşte capacitatea de relaţi-
onare cu cei din jur, drept urmare, nu se pot include în activităţile sociale. 

Lucrările de specialitate prezintă cercetări complexe ale proceselor psi-
hice superioare şi doar episodic elucidează procesele psihice reglative şi 
volitive la copiii cu RDP. Sistemul elaborat de către M.Н. Фишман [180] 
al structurării datelor vizuale ale analizei electroencefalogramei au con-
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diţionat rezolvarea problemei despre specificul organizării funcţionale a 
creierului la copiii cu RDP. Autorul a constatat că schimbările evidente ale 
activităţii cognitive, ale sferei emoţional-volitive şi ale comportamentului 
acestor copii se produc din cauza schimbărilor funcţionale ale sistemelor 
de reglare superioară (trunchi cerebral, legături talamocorticale, frontota-
lamice, nematurizarea cortexului cerebral). 

В.И. Лубовский [122; 124] şi T.В. Егорова [79] atenţionează că pen-
tru această categorie de copii sunt caracteristice nivelul scăzut al dezvol-
tării operaţiilor de control al activităţii proprii, dificultăţile în menţinerea 
instrucţiei pentru o anumită perioadă de timp.

Reglarea deficitară se manifestă elocvent în toate momentele procesu-
lui de instruire. Г.И. Жаренкова [81] caracterizează activitatea copiilor cu 
RDP prin lipsa interesului stabil la realizarea sarcinilor propuse, impulsi-
vitate; orientare slabă în sarcini, fapt ce condiţionează apariţia acţiunilor 
greşite; orientarea imperfectă spre un scop; activitate diminuată; lipsa ini-
ţiativei şi a dorinţei pentru ameliorarea rezultatelor obţinute; înţelegerea 
greşelilor etc. 

În investigaţiile efectuate de Г.M. Капустина [92], Р.Д. Тригер [175], 
С.Г. Шевченко [183] s-a constatat că copiii comit multe greşeli din cauza 
incapacităţii de concentrare a atenţiei, de utilizare a regulilor impuse în 
activitate, de realizare a autocontrolului legat de efectuarea sarcinii.

Mai mulţi autori remarcă diminuarea productivităţii proceselor psihi-
ce la copiii cu RDP în cazul lipsei sau dezvoltării deficitare a reglării voliti-
ve. De exemplu, dificultatea de a memora voluntar, diminuarea controlu-
lui pe parcursul memorizării prezintă o consecinţă a incapacităţii copiilor 
cu RDP de a organiza raţional lucrul şi de a-l controla(T.В. Егорова [79], 
В.Л. Подобед [141]).

Specificul dezvoltării structurilor autoreglării conştiente la adolescen-
ţii cu RDP a fost cercetată de Н.В. Астахова [45], şi a constatat imperfec-
ţiunea modelării condiţiilor şi a aprecierii rezultatelor. 

Există mai multe publicaţii în care sunt investigate diferite aspecte ale 
particularităţilor dezvoltării autoreglării la copiii cu RDP şi la cei cu psihi-
cul normal: E.Б. Аксёнова [42] a cercetat particularităţile autoreglării la 
copiii de 5-7 ani în activitatea de joc şi la lecţiile de dezvoltare a vorbirii; 
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В.В. Князева [97] a analizat autoreglarea în structura dezvoltării gândi-
rii independente la copiii cu RDP de vârstă şcolară; Н.Л. Росина [152] a 
studiat particularităţile autoreglării în procesul de instruire a elevilor din 
clasa întâi; В.В. Кисова [96] a analizat dezvoltarea autoreglării prin surse 
productive la preşcolarii de vârstă mare cu RDP. Autorii au ajuns la un 
numitor comun: autoreglarea este în legătură directă cu dezvoltarea acti-
vităţii autocontrolului la toate etapele de activitate. 

Г.И. Ефремова [80] a cercetat dezvoltarea psihologică specifică auto-
reglării moral-etice a comportamentului preşcolarilor cu RDP şi a ajuns 
la următoarele concluzii: în cazul dezvoltării psihice asincronice nu se re-
alizează reglarea spontană a comportamentului în diferite situaţii sociale, 
deoarece lipsesc trăsăturile de personalitate caracteristice vârstei. Tempoul 
încetinit al dezvoltării psihice şi intelectuale, dezvoltarea încetinită a perso-
nalităţii are urmări asupra dezvoltării autoreglării moral-etice a comporta-
mentului. Astfel, nu se realizează potenţialul de vârstă al sferei moral-etice 
şi al autoreglării, fapt ce împiedică dezvoltarea generală a psihicului.

În cercetările efectuate de către Н.И. Борякова [54], З.M. Дунаева 
[78], В.И. Лубовский [124], У.В. Ульенкова [149] s-a constatat dificulta-
tea reglării verbale a acţiunilor. Copiii întâlnesc dificultăţi în planificarea 
acţiunilor în plan verbal, nu întotdeauna se ghidează de o singură cerinţă. 
Dările de seamă verbale despre acţiunile efectuate nu sunt complete, co-
pilului îi este mai uşor să efectueze acţiuni conform instrucţiunii, decât să 
dea darea de seamă verbală despre lucrul efectuat. În dezvoltarea vorbirii 
interne, conform opiniei emise de У.В. Ульенкова [183], la copiii cu RDP 
există un tempo încetinit de dezvoltare a capacităţii de prognozare şi au-
toreglare a activităţii. 

Н.Л. Белопольская, Н.П. Клейманова [51], И.Ю. Кулагина [111], 
T.Н. Павлий [137], В.И. Прегуда [147] şi Н.П. Слободняк [169] au 
descris unele aspecte ale comportamentului emoţional şi ale reglării vo-
luntare. Autorii subliniază că nematurizarea şi instabilitatea emoţională 
a copiilor cu RDP favorizează neadaptarea la condiţiile de instruire, iar 
ajutorul oferit de către adult în activitatea comună poate ameliora semni-
ficativ situaţia.

În prezent, se atestă un şir de publicaţii în care sunt descrise metode 
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şi forme de organizare a intevenţiilor psihologice individuale şi de grup 
(Н.Ю. Борякова [54], С.Д. Забрамная [82], Н.Р. Локалова [120]; Н.M. 
Пылаева şi T.Б. Ахутина [150]; Н.П. Слободняк [169]; A.В. Семенович 
[162], Порошина Е.А. [146]). Totuşi, elaborarea unor metode de cerceta-
re şi dezvoltare a autoreglării generale la copiii cu RDP se întâlneşte spo-
radic.

 Mai puţine cercetări au fost consacrate problemelor autoreglării emo-
ţionale. Г.Д. Горбунов [67] a propus conceptul de reglare psihologică, 
menţionând că funcţia de reglare a emoţiilor reprezintă un sistem general 
de autoreglare. Acest sistem este constituit din două componente: prima 
componentă determină reglarea psihologică, esenţa căreia constă în faptul 
că procesele vegetative se schimbă sub incidenţa reglatoare a conştientu-
lui; a doua componentă semnifică faptul că reglarea psihică se atestă în 
comportamentul omului, în care emoţiile prezintă o unitate structurată 
a relaţiilor subiective. Prima componentă este realizată prin intermediul 
programelor ereditare, a doua constă în comutarea conştientului de la o 
activitate reproductivă la una creativă, în situaţii noi, necunoscute.

Conform datelor cercetătoarei Л.В. Сафонова [157], autoreglarea 
emoţională conduce spre crearea stărilor necesare prin schimbarea ori-
entării aspiraţiei emoţionale, ghidării, conştientizării şi evaluării situaţiei. 
Structura funcţională a procesului de autoreglare emoţională conţine trei 
componente: aspiraţia emoţională, reflexia emoţională, autoaprecierea 
expresiei emoţionale.

 Aspiraţia emoţională, conform lui Л.Я. Дорфман [76], reprezintă uni-
tatea perceperii emoţionale, orientării în formarea legăturilor de sens. În 
aspiraţia emoţională se includ perceperea emoţională, orientarea emoţio-
nală, legăturile de sens. Dezvoltarea autoreglării emoţionale este prezen-
tată în structura ierarhică, iar maturizarea emoţională se dezvoltă stadial 
(vezi Fig.1.1):

 Primul stadiu – autoreglarea involuntară: copilului îi este caracte-
ristic comportamentul impulsiv, formarea reacţiilor adaptive prin metoda 
probelor şi greşelilor.

Al doilea stadiu – înţelegerea: copilul conştientizează cuvintele, noţi-
unile, acţiunile volitive, planurile interne, rezultatul final.
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Al treilea stadiu – conştientizarea: presupune colaborarea şi influen-
ţarea reciprocă a nu mai puţin de două subiecte în procesul activităţii (vezi 
Fig.1.1, p.35).

 Descrierea nivelelor de autoreglare emoţională este prezentată în Ane-
xa nr.1.

 

Prima fază: nivelul impulsivitaţii spontane 

A doua fază: nivelul adaptiv de căutare 

Prima fază: nivelul conştientizării 
primare 

A doua fază: nivelul reglării 
conştiente 

Prima fază: nivelul  de cercetare 

A doua fază: nivelul 
interreglativ 

Fig.1.1. Model ierarhic de autoreglare emoţională

Studiul teoretic al problemei abordate ne-a condus spre următoarele 
concluzii:
•	RDP cuprinde 20% după Р.Д. Тригер [175], 2-20% după И.И. 

Мамайчук, М.Н. Ильина [128], 44% după П.В Безменов [48] din 
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elevii claselor primare cu maladii psihice. Această situaţie solicită re-
alizarea unor activităţi complexe de psihocorecţie 

•	RDP prezintă o forma limitrofă a dizontogeniilor psihice şi solicită a 
fi delimitată de dezvoltarea normală. Maturizarea încetinită a funcţii-
lor psihice determină disfuncţii minimale uşoare ale creierului.

•	În aspect psihologic, copiii cu RDP prezintă un complex de simpto-
me: maturizare încetinită şi lezare parţială a sistemului nervos cen-
tral; imperfecţiunea sferei cognitive, a comunicării, a personalităţii; 
diminuarea capacităţii de muncă este condiţionată de imaturitatea 
primară a sferei emoţional-volitive. Stările cerebrastenice şi dereglă-
rile encefalopatice diminuează capacitatea de muncă intelectuală, în-
cetează tempoul de maturizare a unor funcţii psihice.

•	Psihologii au elaborat un şir de clasificări ale RDP, în funcţie de ur-
mătoarele principii: etiopatogenetic, clinico-psihopedagogic şi pro-
gnostic determinat.

•	Investigaţiile întreprinse de cercetători au relevat indicii generali şi 
specifici de diagnosticare şi diferenţiere a formelor de RDP.

•	Nu am atestat cercetări complexe cu referinţă la dezvoltarea şi corec-
tarea reglării emoţional-volitive în dependenţă de forma de RDP. 

•	Numeroşi autori abordează problema legităţilor dezvoltării în caz de 
RDP, dezvoltarea sferei cognitive, însă până în prezent legitatea dez-
voltării reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP n-a fost elaborată. 

•	Adaptarea copilului cu RDP la activitatea de învăţare va fi insufici-
entă şi nu va permite diminuarea eşecului şcolar, dacă una din com-
ponentele structurale ale reglării emoţional- volitive este dezvoltată 
insuficient. 

•	Remarcând cercetările fundamentale referitoare la problema sferei 
emoţional-volitive la copiii cu RDP, trebuie menţionat că reglarea 
emoţional-volitivă la aceşti copiii rareori a devenit obiect de cerceta-
re. Majoritatea cercetărilor realizate în acest domeniu sunt orientate 
spre constatare stărilor şi trasaturilor sferei emoţional-volitive. Unele 
reflectă particularităţile reglării emoţional-volitive, dar nu abordează 
acest proces din punct de vedere structural, nu explică mecanismele 
de corelare dintre emoţii şi voinţă la aceşti copii.
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2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A SFEREI  
EMOŢIONAL-VOLITIVE LA COPIII CU REŢINERE  

ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ

2.1. Metodologia cercetării sferei emoţional-volitive  
la copiii cu RDP

Programul de cercetare a problemei înaintate presupune o abordare 
complexă şi este fundamentat pe poziţiile ipotetice că sfera emoţional-
volitivă la copii are un impact direct asupra dezvoltării personalităţii şi 
determină în mare măsură modul de organizare a procesului de învăţare 
în şcoală. Modelele comportamentale ale acestor copii sunt în dependenţă 
de nivelul de dezvoltare a sferei emoţional-volitive. Colectivul de copii şi 
influenţa adulţilor, mediul activităţilor determină procesul de adaptare şi 
dezvoltare a personalităţii. Este bine cunoscut că în mare majoritate co-
piii cu RDP sunt primiţi diferit de către colectivele în care sunt încadraţi 
pentru educaţie. 

În lucrările de specialitate, problema afectivităţii este tratată în strânsă 
legătură cu cea a voinţei. Educaţia şi instruirea copiilor cu RDP dintotdea-
una a prezentat un subiect de discuţie pentru specialişti. În trecut, atenţia 
a fost orientată cu precădere asupra metodelor de asigurare a înţelegerii şi 
asimilării cunoştinţelor. Astăzi, devine tot mai evident faptul că nu se pot 
neglija nici alţi factori, frecvent asociaţi cu RDP, în primul rând tulburări-
le sferei afectiv-volitive. Organizarea corectă a învăţământului presupune 
asigurarea condiţiilor propice lichidării tulburărilor afective, fără de care 
succesul în munca educativ-instructivă este incomplet. 

În cercetarea empirică a fost antrenat un eşantion de 99 de copii pre-
şcolari şi şcolari mici, format din două loturi experimentale: primul lot 
experimental – 55 de copii cu RDP, care aveau vârsta cuprinsă între 6 şi 
7 ani: preşcolari de 6 ani din grupele preşcolare din gimnaziul-internat 
pentru copiii orfani şi rămăşi fără îngrijirea părinţilor din or. Străşeni – 
17 copii cu RDP psihogenă, 13 copii cu RDP cerebrogenă; elevi mici de 
7 ani tot din instituţia sus-numită din clasele primare – 18 copii cu RDP 
psihogenă, 7 copii cu RDP cerebrogenă; al doilea lot experimental – 44 de 



45

preşcolari şi şcolari mici cu DN: 25 de copii din grădiniţa nr. 8 din munici-
piul Chişinău şi 19 elevi mici de 7 ani din Liceul-teoretic „K. Sibirschi”din 
municipiul Chişinău. Eşantionul a fost format după principiul retenţie şi 
normalitate în dezvoltarea psihică.

În cercetarea noastră, am dat prioritate copiilor de 6-7 ani, deoarece 
această vârstă este un hotar cronologic în dezvoltarea copilului: se pregă-
teşte pentru a fi instruit şi îşi schimbă activitatea dominantă. În această 
perioadă apare un nou motiv – „trebuie”, fapt ce conduce la apariţia sen-
timentului de datorie şi răspundere. Apare trebuinţa acută de a comunica 
cu semenii şi necesitatea susţinerii emoţionale în grup. Paralel cu acţiunile 
voluntare, coexistă relaţii impulsive determinate de emoţii puternice. La 7 
ani, noua situaţie socială de dezvoltare se caracterizează prin activitatea de 
învăţare, care impune sarcini complexe. Copilul trebuie să fie disciplinat, 
organizat, să facă ceea ce nu doreşte. În aceasta perioadă apar formaţiuni 
psihice noi precum: voluntaritatea proceselor psihice, reflexia, autocon-
trolul şi planul interior de acţiune. 

Tempoul încetinit în apariţia formaţiunilor psihice noi în această pe-
rioadă la copilul cu RDP sporeşte accentuarea nematurizării sferei emo-
ţional-volitive şi anume a factorului ei dominant – reglarea emoţional-
volitivă la copilul cu RDP. Confruntându-se cu noua situaţie socială de 
dezvoltare, copilul cu RDP nu poate să se adapteze din cauza particulari-
tăţilor sus- numite. De aceea, am considerat că anume în această perioadă 
este nevoie de cercetat particularităţile psihologice de dezvoltare a sferei 
emoţional-volitive la copiii cu RDP. 

În cercetarea noastră au fost implicaţi copii cu RDP şi cu DN. Pentru 
a diferenţia corect aceste două categorii de copii, am apelat la metoda ob-
servării orientate asupra copilului în activitate, elaborată de către И.И. 
Мамайчук şi М.Н. Ильина [128]. Metoda dată cuprinde câteva blocuri 
ce diagnostichează următoarele: dezvoltarea motricităţii, dezvoltarea 
funcţiilor senzo-perceptive, dezvoltarea intelectului, dezvoltarea activi-
tăţii de joc, dezvoltarea deprinderilor practice. În continuare prezentăm 
indicii dezvoltării psihologice la copiii cu DN şi la cei cu RDP la vârsta de 
6-7 ani. 
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Tabelul 2.1. Indicii dezvoltării psihologice la copiii cu vârstă de 6 ani
(După И.И. Мамайчук şi М.Н. Ильина [128])

Funcţii Copiii dezvoltaţi normal Copiii cu RDP
Motricitatea Mişcările sunt exacte, ener- 

gice, se efectuează cu uşu-
rinţă şi graţie. Copiii cu 
plăcere sar în sus, liber 
prind mingea cu o mână. 
Liber desenează cu creioa-
ne colorate, decupează cu 
foarfecele.

Încetinirea, neîndemânarea miş-
cărilor. Întâmpină dificultăţi la 
prinderea mingii. Întâmpină di-
ficultăţi majore în decuparea cu 
foarfecele. 

Activitatea 
senzoro-per-
ceptivă

Examinează obiect în mod 
planificat. Cunoaşte denu-
mirea obiectelor, culorilor.

Întâmpină dificultăţi în analiza 
planificată a obiectului. Predo-
mină mişcările haotice şi de joc 
în planificare. Activitatea nu este 
orientată spre un scop, nedezvol-
tarea autocontrolului

Activitatea 
intelectuală

Numără până la 10. Are 
deprinderi practice simple 
de adunare şi scădere în 
mod concret. Numeşte zi-
lele săptămânii consecvent, 
anotimpuri. Sunt formate 
noţiuni de gen. Generali-
zează obiecte prin exclude-
re. Face concluzii pe baza 
fişelor. Vocabularul verbal 
este bogat.

Numără până la 10. Are deprin-
deri practice simple de adunare şi 
scădere în mod concret. Numeşte 
zilele săptămânii consecvent, la fel 
şi anotimpurile. Sunt formate no-
ţiuni de gen. Generalizează obiec-
te prin excluderea, dar motivarea 
răspunsurilor neclare. Întâmpină 
dificultăţi în reproducerea unei 
poveşti cu un vocabular verbal să-
rac, structura lexico- semantică a 
limbajului este nedezvoltată. 

Activitatea de 
joc

Manifestă interese stabile în 
activitatea de joc. Au roluri 
şi jocuri preferate. Preferă 
jocurile în grup. 

Există însă Interes faţă de joc, însă 
conţinutul jocului trebuie să fie 
stereotip. Preferă jocuri individu-
ale. În jocurile de grup iau rol de 
executor. Jocuril sunt scurte, fără 
idee înaintată. Nu manifestă inde-
pendenţă şi nici activism. 
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Comporta-
ment

Coordonează acţiunile pro-
prii cu alţi copii. Respectă 
reguli din poziţie conştien-
tă. În momentul respectă-
rii regulii face observaţii la 
ceilalţi copii. 

Lipseşte controlul emoţional. În 
momentul conflictului apare furia. 
Reguli nu respectă. La unii copii se 
observă un negativism în comuni-
carea cu semenii săi. Nu manifestă 
interes faţă de jocul în grup. 

Deprinderi 
practice

Toate deprinderile practi-
ce sunt dezvoltate conform 
vârstei (îmbrăcarea, igiena 
personală). 

Deprinderile practice se dezvoltă 
conform vârstei, dar se observă 
mişcări încetinite pe parcursul 
deservirii. Lipseşte iniţiativa în 
autodeservire. 

Tabelul 2.2. Indicii dezvoltării psihologice la copiii cu vârstă de 7 ani
(După И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина [128])

Funcţii Copiii cu dezvoltarea normală Copiii cu RDP
Motricitatea Este dezvoltată motricitatea 

fină. 
Tempou încetinit în dezvolta-
rea motricităţii fine. Imperfec-
ţia coordonării mişcărilor şi a 
echilibrului. 

Activitatea 
senzoro-per-
ceptivă

Diferenţiază corect figurile ge-
ometrice complexe, evidenţiind 
semne diferite şi identice. Folo-
seşte în activitatea constructivă 
şi în arta plastică culori. 

În procesul diferenţierii figuri-
lor geometrice complexe pre-
domină procedee haotice, fără 
orientare preventivă. Activita-
tea constructivă este nedezvol-
tată.

Activitatea 
intelectuală

Rezolvă probleme simple la 
adunare şi scădere. Diferenţi-
ază corect cantitatea. Este dez-
voltată generalizarea, motivând 
corect răspunsurile. Clasifică 
obiectele după diferite criterii. 
Formează legături cauza – efect 
în povestiri, remarcând compo-
nentul principal. Singur poate 
alcătui o povestire. Cunoaşte 
literele, silabele, este în stare să 
citească un text simplu. 

Întâmpină dificultăţi în rezolva-
rea problemelor fără baza con-
cretă. În generalizarea obiec-
telor se orientează pe semne 
principale, dar motivarea răs-
punsului nu este clară. Este în 
stare să formuleze concluzii în 
povestiri simple. Evidenţiază 
legăturile cauza − efect. Întâm-
pină dificultăţi într-o povestire 
desfăşurată. Apar probleme la 
formarea silabelor din litere. 
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Activitatea 
de joc

Formează un plan al jocului. Pe 
parcursul activităţii este în stare 
să generalizeze şi să analizeze. 
Manifestă creativitate în joc. 
Preferă jocurile în grup. 

Preferă jocuri preferate şi in-
dividuale. În jocuri se repetă 
teme, predomină imitarea. 

Comporta-
mentul

Apreciază corect faptele proprii, 
în aprecierea proprie frecvent se 
orientează la maturi. Se întăresc 
deprinderil de comportament 
comunicativ. 

 În aprecierile faptelor proprii 
se orientează către maturi sau 
copiii cu autoritate. Se obser-
vă un comportament imitativ, 
predomină reacţii afective. 
Comportament poate fi nesta-
bil şi egocentric. 

Deprinderi 
practice

Poate executa ordinile comple-
xe. 

Sunt dezvoltate deprinderile 
practice de autodeservire. În 
executarea ordinului lipseşte 
iniţiativa şi independenţa. Mo-
tricitatea fină nu este dezvoltată. 

Scopul experimentului de constatare constă în stabilirea particulari-
tăţilor psihologice ale componentelor structurale ale reglării emoţional-
volitive la copiii cu RDP.

În contextul experimentului, am avut de verificat următoarele ipoteze:
1. Sfera emoţional-volitivă la copiii cu RDP se caracterizează prin dife-

rite niveluri de dezvoltare.
2. Maturizarea încetinită a afectivităţii şi voinţei provoacă schimbări în 

dinamica reglării emoţional-volitive şi conduce la apariţia unor dificultăţi 
în dezvoltarea reglării comportamentului copiilor cu RDP.

Lipsa unor cercetări consacrate problemei dezvoltării reglării emoţi-
onal-volitive a activităţii la copiii cu RDP, lipsa metodologiei diferenţiale 
de cercetare a reglării emoţional-volitive şi a autoreglării conştiente, lipsa 
cercetării interactivităţii dintre emoţii şi voinţă, interacţiunii dintre auto-
reglare şi emoţii ne-a permis să formulăm, la această etapă de cercetare, 
următoarele obiective:

1) investigarea particularităţilor specifice ale reglării emoţional-voliti-
ve, ale autoreglării conştiente şi autoreglării emoţionale la copiii cu RDP 
şi la cei dezvoltaţi normal (DN);
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2) cercetarea raportului dintre emoţii şi voinţă în activitatea copiilor cu 
RDP şi anume a corelaţiilor dintre reglarea emoţională şi volitivă, a auto-
reglării conştiente, intreconexiunile dintre autoreglare şi emoţii;

3) determinarea indicilor psihofuncţionali ai reglării emoţional-voliti-
ve şi elucidarea dinamicii ei în activitate;

4) cercetarea impactului factorilor organici şi psihosociali asupra re-
glării emoţional-volitive, autoreglării conştiente şi autoreglării emoţionale 
la copiii cu RDP.

Pentru elaborarea şi implementarea modelului complex de diagnosti-
care a reglării emoţional-volitive a activităţii şi determinarea particularită-
ţilor specifice, ne-am bazat pe următoarele principii: principiul dezvoltării 
copilului, al umanităţii, al abordării complexe, al studierii integral-siste-
mice şi al cercetării în dinamică.

În scopul realizării obiectivelor centrale ale lucrării, am structurat ex-
perimentul de constatare în trei blocuri metodologice.

Cercetarea reglării emoţionale

Au fost aplicate următoarele tehnici: „Diagnosticul stărilor emoţi-
onale”, după Л. Листик [119]; „Metamorfoze”, după Н. Семаго [159]; 
„Reglarea bazal-emoţională”, după T. Павлий [137]. Scopul general este 
cercetarea nivelului de dezvoltare a reglării emoţionale şi a celei emoţio-
nal-spontane. 

Tehnica „Diagnosticul stărilor emoţionale” are un caracter complex, 
deoarece studiază legăturile dintre emoţii, percepţie şi limbaj, formarea 
structurilor afectiv-cognitive şi impactul lor în reglarea proceselor cogni-
tive şi în comportamentul copilului. Este o tehnică de cercetare a abilităţii 
copiilor de 5-7 ani de a recunoaşte stările emoţionale. Scopul – studierea 
abilităţii copiilor de 5-7 ani de a recunoaşte stările emoţionale ale omului 
după expresiile faciale (mimică).

Material-stimul:
•	Poze a 6 expresii faciale masculine şi 6 feminine ce reflectă diferite 

stări emoţionale: bucurie, tristeţe, furie, calm, mirare, teamă.
•	12 ilustraţii cu imagini din basme care reflectă emoţiile personajelor 
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de ambele genuri: bucurie, tristeţe, furie, calm, mirare, teamă.
•	12 situaţii (6 despre mama şi 6 despre tata) în care personajele trăiesc 

stări emoţionale ce au fost percepute de copii în experienţa ante- 
rioară. 

Testul dat poate fi utilizat pentru a cerceta componentele reglării emo-
ţionale prin aprecierea nivelului de dezvoltare a reglării emoţional-moti-
vaţionale, reglării emoţional-verbale şi controlului emoţional.

Au fost analizaţi următorii parametri: nivelul de dezvoltare a reglării 
emoţional-motivaţionale prin variabilele: perceperea emoţională 1, per-
ceperea emoţională 2, perceperea emoţională 3, perceperea emoţională 4; 
nivelul de dezvoltare a reglării emoţional-verbale: clasificarea emoţională 
1, clasificarea emoţională 2; nivelul de dezvoltare a controlului emoţional: 
diferenţierea stărilor emoţionale proprii, diferenţierea emoţiilor adultului 
1, diferenţierea emoţională 2; DSE total.

Evaluarea rezultatelor. Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte un 
punct. În punctele 5) şi 6) se apreciază dezvoltarea vocabularului emoţi-
onal caracteristic pentru această vârstă, punctul 7) descrierea adecvată a 
situaţiei în care copilul poate fi bucuros, trist etc. Suma este constituită din 
punctajul total.

Nivel superior: 38-54 de puncte.
Nivel mediu: 22-37 de puncte.
Nivel inferior: mai jos de 21 de puncte.
 Testul „Metamorfoze” [159] a fost elaborat de J. Ruaier, este unul pro-

iectiv şi reprezintă o variantă complexă compusă din diferite tehnici pro-
iective de cercetare a personalităţii. Testul poate fi administrat copiilor 
începând cu vârsta de 4-4,5 ani până la etapa preadolescentă de 13-14 ani. 

Conform clasificării testelor proiective după L. Frank, metoda dată 
este inclusă în grupul celor catarsice, unde situaţia de joc este provocată 
de întrebări puse în situaţii special organizate. Răspunsurile la aceste în-
trebări pot confirma conflictele extrapersonale sau specificul reacţionării 
cu emoţii corespunzătoare în anumite situaţii concrete. 

Tehnica dată se realizează în patru etape:
1. Alegerea pozitivă.
2. Alegerea negativă.
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3. Întrebări suplimentare.
4. Etapa finală (trei dorinţe).
Principiul tehnicii se bazează pe presupunerea că perceperea afectiv-

personală poate transfera imaginea omului într-o reprezentare obiectivă. 
Tehnicile proiective au fost utilizate în scopul determinării profilului 

tipologic al reglării emoţionale, a frământărilor emoţionale în situaţii con-
crete, evaluării funcţiei stimulatoare a emoţiilor (fobii, dorinţe conştienti-
zate sau neconştientizate, necesităţi).

Prin utilizarea testului am analizat următorii parametri: tipul protecţie 
–preferinţă, tipul protecţie – refuz, tipul demonstrativ – preferinţă, tipul 
demonstrativ – refuz, tipul autoconfirmare – preferinţă, tipul autoconfir-
mare – refuz, tipul social-aprobat – preferinţă, tipul social-aprobat – re-
fuz, tipul agresiv – preferinţă, tipul agresiv – refuz, tipul normal-condiţio-
nat – preferinţă, tipul normal-condiţionat – refuz, tipul protest.

Tehnica „Reglarea emoţional-bazală” (REB), după T. Павлий [137]), a 
fost aplicată pentru a evalua structura nivelară a reglării emoţionale la 
copiii cu diferite forme de RDP şi la cei cu DN. 

Materialul stimulator constă din 48 de fişe, pe care sunt prezentate 16 
imagini, împărţite în trei variante (A, B, C). Fiecare subiect are numărul 
său. În partea inferioară a fişei este o ramă, unde copilul pune una din 
cele două fişe adăugătoare, pe care este reprezentată mimica oamenilor. 
Investigaţia se petrece în forma de joc.

Instrucţiuni: Acum, împreună cu tine, vom crea un film cu desene ani-
mate (se prezintă subiectul). În acest film ne vom imagina că eroul nostru 
a plecat în călătorie şi vom urmari ce se va întâmpla cu el în timpul călă-
toriei. În această imagine sunt redate, în 3 variante, modurile în care poate 
să se comporte eroul nostru. Tu trebuie să alegi numai varianta care crezi 
că este cea mai potrivită eroului nostru. Acesta va fi primul cadru. Eroul 
nostru nu are faţă, de aceea tu trebuie să-i alegi faţa care crezi că este cea 
mai potrivită în această situaţie.

Evaluarea rezultatelor
Pentru evaluarea rezultatelor, pe formular există o cheie, unde sunt 

marcate cu litere latine nivelurile de organizare emoţională:
PR – emoţii caracteristice pentru nivelul 1 (reactivitate polară).
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ST– emoţii caracteristice pentru nivelul 2 (stereotipie).
E – emoţii caracteristice pentru nivelul 3 (expansiune).
K – emoţii caracteristice pentru nivelul 4 (control emoţional).
Fiecare nivel indică hiperfuncţie, stare adecvată şi hipofuncţie. Hiper-

funcţia este prezentată în fişa A, în cheie se marchează cu litera G (de 
exemplu, GPR), situată în coloana stângă; reacţiile adecvate sunt înregis-
trate în fişa B, în cheie sunt marcate prin PR şi localizate în coloana mijlo-
cie; hipofuncţia, în fişa C, se marchează cu litere mici (pr) şi se localizează 
în coloana dreaptă. 

Prin intermediu subiectelor „Tren”, „Restaurant” se examinează sensi-
bilitatea contactului emoţional, atitudinea faţă de acest contact. Se apre-
ciază structura emoţiilor 1 şi 4. Varianta A se conturează în cazul când 
copilul are nevoie acută de emoţii pozitive, varianta C apare în cazul când 
copilul manifestă sensibilitate în contactele emoţionale. 

Subiectele „Focuri”, „Odihnă”, „Ploaia” se folosesc pentru examinarea 
nivelelor 2, 3 de organizare emoţională. Alegerea acestor variante ne in-
dică confortul sau disconfortul în urma satisfacerii necesităţilor somatice.

Prin aplicarea probelor „Foc”, „Paznic”, „Peştera”, „Incendiu” se exami-
nează nivelul expansiunii, al reactivităţii polare, al stereotipelor şi al con-
trolului emoţional. Subiectele „Laudă”, „Rană” apreciază nivelul expansiu-
nii, însă în aceste situaţii se simte influenţa nivelurilor 2 şi 4.

În compartimentul „Aprecierea categoriilor” se iau în cerculeţ fră-
mântările corespunzătoare ale copilului şi se apreciază cu un punct. Se 
calculează suma conform categoriilor: normă, hiperfuncţie, hipofuncţie, 
apoi se calculează procentul răspunsurilor conform fiecărei categorii şi 
conform numărului general al răspunsurilor (în total – 32).

Determinarea nivelului dominant în organizarea afectivă se calculează 
conform sumei şi procentului pentru fiecare nivel şi se compară indicii 
cantitativi (nivel care are mai mult de 4 puncte sau 25% din cantitatea 
generală a răspunsurilor).

Cercetarea reglării volitive
Am aplicat următoarele tehnici: „Problema nerezolvabilă”, după  

Н.И. Александрова şi T.И. Шульга [43]; „Da” şi „Nu”, după Л. Красиль-
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никова [118]. Scopul general a fost evaluarea maturizării reglării volitive 
şi interconexiunea emoţii –voinţă. 

Cercetarea interacţiunii dintre emoţii şi voinţă a fost efectuată cu aju-
torul testului „Problema nerezolvabilă”, după Н.И. Александрова şi T.И. 
Шульга.

Scopul cercetării constă în determinarea corelaţiilor dintre stabilitatea 
emoţională şi efortul volitiv în activitatea intelectuală. 

Au fost analizaţi următorii parametri: nivelul şi cauza insuccesului, 
numărul de încercări, stabilitatea emoţională şi dezvoltarea calităţilor vo-
litive.

Testul „Da” şi „Nu” a fost elaborat de Л. Красильникова în scopul de-
terminării specificului dezvoltării reglării volitive la copiii cu diferite for-
me de RDP şi la cei cu DN. 

Tehnica dată este simplă şi sigură în diagnosticarea dezvoltării com-
portamentului volitiv la copiii de 6-7 ani şi, în special, a comunicării ver-
bale spontane. 

Tehnica a fost utilizată în scopul studierii maturizării reglării volitive 
prin aprecierea respectării regulii.

 Cercetarea autoreglării activităţii
 Am aplicat următoarele tehnici: „Desenare pe puncte”, după A.Л. Вен-

гер [72]; „Diagnosticul autoreglării emoţionale”, după Л.В. Сафонова 
[157]. Scopul general a fost cercetarea autoreglării voluntare şi a autore-
glării emoţionale. 

Prin intermediul testului „Desenare pe puncte”, după A.Л. Венгер [72], 
am stabilit particularităţile autoreglării voluntare, spontaneităţii, planifi-
cării şi controlului activităţii la copiii cu diferite forme de RDP şi la cei cu 
DN. 

Testul include 6 probleme prezentate pe fişe. În partea stângă este am-
plasat exemplul, în dreapta – puncte de diferite culori. 

Evaluarea rezultatelor: fiecare element se apreciază cu câte un punct. 
Pentru nr. 1 şi 5 se dau 0-6 puncte, pentru nr. 2, 3, 4,6 se dau 0-7 puncte. 

– 33-40 puncte (5-6 probleme) – nivelul superior – copilul se orientea-
ză la sistemul de cerinţe, controlează conştient activităţile proprii;

– 19-32 puncte (3-4 probleme) – nivelul mediu – orientarea la sistemul 
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de cerinţe este dezvoltat insuficient, există imperfecţiuni în dezvoltarea 
spontaneităţii;

– mai puţin de 19 puncte (2 probleme şi mai puţin) – nivelul inferior 
al reglării acţiunilor proprii, nu respectă cerinţele propuse de către matur. 

Tehnica „Diagnosticul autoreglării emoţionale” am aplicat-o pentru a 
evalua particularităţile autoreglării emoţionale la copiii cu diferite forme 
de RDP şi la cei cu DN. Tehnica cercetează mecanismele reglării stărilor 
emoţionale proprii prin aprecierea elementelor structurale ale autoreglă-
rii emoţionale: aspiraţia emoţională, reflexia, autoaprecierea, caracteris-
tica integrală a autoreglării emoţionale. La temelia tehnicii stă conceptul 
lui Л.Я. Дорфман [76] şi Л.В. Сафонова [157] cu privire la organizarea 
structural-funcţională şi ierarhică a autoreglării emoţionale.

Scopul cercetării rezidă în determinarea dezvoltării structurilor de au-
toreglare emoţională la copiii de 6-7 ani cu RDP psihogenă şi cerebroge-
nă. Au fost analizate următoarele caracteristici: aspiraţia, reflexia şi auto-
aprecierea emoţională. 

Pentru a valida datele experimentului de constatare, am aplicat teste 
statistice de comparare a datelor: Testul Mann-Whithey U şi Testul Wil-
coxon W. Aplicarea acestor teste este argumentată prin prezenţa eşantioa-
nelor mici neparametrice. Testul Mann-Whithney U a fost folosit pentru 
compararea valorilor medii. Testul Wilcoxon W a fost folosit pe studiul 
diferenţelor care apar între observaţii în perechi. În urma aplicării testelor 
comparative, s-a constatat că, dacă z >1,96, avem o diferenţă semnificativă 
(indiferent de semn), p-eroare (max. 0,05). 

Administrarea testelor, chestionarelor, a tehnicilor prezentate în acest 
paragraf ne-a permis să studiem profund procesul de dezvoltare a sferei 
emoţional-volitive la copiii de vârstă preşcolară şi şcolară mică cu RDP, 
factorii, componentele afectivităţii (agresivitatea; ostilitatea; sentimentul 
culpabilităţii; indicele urii; neliniştea; insecuritatea; sentimentalismul; bu-
curia; iritabilitatea; neîncrederea; negativismul; probleme comunicative; 
inteligenţa redusă; instabilitatea emoţională; dominarea; impulsivitatea; 
Eu – l slab dezvoltat; realismul; suspiciunea; practicitatea/inventivitatea; 
anxietatea; conservatismul; tensiunea internă; compensarea; conflictele 
interne; regresia; insecuritatea; negativismul; excitarea afectivă; retardarea 
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afectivă; izolarea; conflictele afective; încrederea în sine; impulsivitatea; 
sociabilitatea şi adaptabilitatea; dificultăţile în adaptare; frica de ataşare; 
inhibiţia) şi particularităţile voinţei (instabilitatea, reglajul volitiv slab sau 
absenţa totală a acestuia).

2.2. Cercetarea componentelor structurale ale reglării  
emoţionale la copiii cu RDP

În scopul verificării ipotezei, RDP se caracterizează prin diferite nive-
luri de dezvoltare a sferei emoţional-volitive; maturizarea încetinită a aces-
tei formaţiuni provoacă schimbări în dinamica reglării emoţional-volitive 
şi conduce la apariţia unor dificultăţi în dezvoltarea comportamentului, 
am întreprins o cercetare empirică mai amplă a sferei emoţional-volitive 
la copiii cu RDP. Pentru a surprinde mai bine particularităţile acesteia, 
am cercetat, mai întâi, separat, reglarea emoţională şi volitivă, apoi le-am 
abordat integral. Pentru a cerceta componentele reglării emoţionale la co-
piii cu diferite forme de RDP şi cei cu DN am aplicat testul „Diagnosticul 
stărilor emoţionale” după Л. Листик [119].

Tehnica are caracter complex, deoarece studiază legăturile dintre emo-
ţii, percepţie şi limbaj (formarea structurilor afectiv-cognitive şi impac-
tul lor în reglarea proceselor cognitive şi în comportamentul copilului (E. 
Izard, [86]). 

Prin utilizarea acestei tehnici, am cercetat componentele reglării emo-
ţionale apreciind nivelul de dezvoltare a reglării emoţional-motivaţionale, 
a reglării emoţional-verbale şi a controlului emoţional.

Au fost analizaţi următorii parametri: nivelul de dezvoltare a reglării 
emoţional-motivaţionale prin variabilele: perceperea emoţională 1 (atitu-
dinea copilului faţă de un etalon emoţional, în cazul aprecierii stării emo-
ţionale în aspect concret-acţional şi determinarea ei pe fişe cu expresii 
mimice feminine). Copiii cu RDP cerebrogenă au înregistrat nivel inferior 
– 70%, mediu – 30%, superior – 0; cu RDP psihogenă – nivel inferior – 
60%, mediu – 37%, superior- 0; copiii DN – nivel inferior – 2%, mediu 
– 73%, superior – 25%, perceperea emoţională 2 (atitudinea copilului faţă 
de starea emoţională într-un plan concret-imaginativ şi determinarea ei 
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pe poze cu expresia mimică feminină). Copiii cu RDP cerebrogenă – ni-
vel inferior – 60%, mediu – 40%, superior – 0; cu RDP psihogenă – nivel 
inferior – 54%, mediu – 46%, superior – 0; copii cu DN – nivel inferior 
– 23%, mediu – 73%, superior – 4%, perceperea emoţională 3 (atitudinea 
copilului faţă de un etalon emoţional în cazul aprecierii stării emoţionale 
în aspect concret – acţional şi determinarea ei pe fişe cu expresii mimice 
masculine). Copiii cu RDP cerebrogenă – nivel inferior – 55%, mediu – 
45%, superior – 0; copiii cu RDP psihogenă – nivel inferior – 60%, mediu 
– 40%, superior – 0; copii DN – nivel inferior – 5%, mediu – 57%, superior 
-30%; perceperea emoţională 4 (atitudinea copilului faţă de starea emoţi-
onală concret-imaginativă şi determinarea ei pe poze cu expresia mimică 
masculină). Copiii cu RDP cerebrogenă – nivel inferior – 55%, mediu – 
45%, superior – 0; cu RDP psihogenă – nivel inferior – 34%, mediu – 66%, 
superior – 0, copii DN – nivel inferior – 25%, mediu – 30%, superior – 
45%; aprecierea dezvoltării reglării emoţional-verbale – clasificarea emo-
ţională 1 (percepţia şi denumirea corectă a stărilor emoţionale cu expresie 
feminină). Copiii cu RDP cerebrogenă – nivel inferior – 70%, nivel mediu 
– 30%, nivel superior – 0; copiii cu RDP psihogenă – nivel inferior – 57%, 
nivel mediu – 43%, nivel superior – 0; copiii DN – nivel inferior – 7%, 
nivel mediu – 63%, nivel superior – 30%; clasificarea emoţională 2 (per-
cepţia şi denumirea corectă a stărilor emoţionale cu expresie masculină). 
Copiii cu RDP cerebrogenă – nivel inferior – 65%, nivel mediu – 35%, 
nivel superior – 0; cu RDP psihogenă – nivel inferior – 57%, nivel mediu 
– 43%, nivel superior – 0; copii DN – nivel inferior – 11%, nivel mediu – 
53%, nivel superior – 36%; nivelul de dezvoltare a controlului emoţional 
– diferenţierea stărilor emoţionale proprii (comportamentul emoţional 
al copilului în diferite situaţii), diferenţierea emoţiilor adultului 1 (atitu-
dinea copilului la expresii mimice feminine), diferenţierea emoţională 2 
(atitudinea copilului la expresii mimice masculine); DSE (diagnosticul 
stărilor emoţionale – total).

Analiza rezultatelor a demonstrat insuficienţa dezvoltării sferei emoţi-
onale la copiii cu RDP cerebrogenă şi psihogenă în comparaţie cu copiii 
cu DN. Cei cu DN au înregistrat nivel superior aproape la toţi indicii cer-
cetaţi.
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În continuare, în Fig. 2.1. (vezi p. 49), vom prezenta grafic valorile me-
dii obţinute la copiii cu DN şi la copiii cu RDP cu vârsta cuprinsă între 6 
şi 7 ani.

Prezentarea grafică a rezultatelor ne permite să constatăm unele dife-
renţe între mediile obţinute la copiii cu DN în vârstă de 6-7 ani şi la copiii 
cu RDP cu vârsta de 6-7 ani la cei 9 parametri. 

 Studiul comparativ al rezultatelor copiilor cu DN şi al celor cu RDP ne 
confirmă postulatele teoretice formulate în capitolul 1 al lucrării: copiii cu 
DN au înregistrat cote înalte, care dovedesc dezvoltarea componentelor 
reglării emoţionale adecvate vârstei lor, iar copiii cu RDP, dimpotrivă, au 
dovedit cote joase, fapt ce relevă probleme de reglare emoţională, maturi-
zarea încetinită a componentelor reglării emoţionale.
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Fig.2.1. Valorile medii obţinute la copiii de 6-7 ani prin utilizarea testului 
„Diagnosticul stărilor emoţionale”

Datele obţinute au fost supuse procesării statistice după metoda statis-
tică nonparametrică Mann-Whitney. Conform scalei de evaluare, expu-
nem, în continuare, analiza comparativă a rezultatelor obţinute la copiii 
cu DN şi la cei cu RDP în Tabelul 2.3. (vezi p.50).

În urma prelucrării statistice a rezultatelor obţinute, am stabilit dife-
renţe statistice semnificative la următorii parametri: perceperea emoţio-
nală 1: z=-7,178, p=0,001; perceperea emoţională 2: z=-4,139, p=0,001; 
perceperea emoţională 3: z=-7,088, p=0,001; perceperea emoţională 4: 
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z=-2,201, p=0,001; clasificarea emoţională 1: z=-6,216, p=0,018; clasifi-
carea emoţională 2: z=-6,353, p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale 
proprii: z=-5,218, p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultului 
1: z=-5,018, p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultului 2: z=-
6,028, p=0,001; DSE total: z=-7,973, p=0,001. Rezultatele obţinute confir-
mă ipoteza noastră despre nematurizarea componentelor reglării emoţio-
nale la copiii cu RDP: perceperea emoţională, imperfecţiunea clasificării 
emoţionale, diferenţierea defectuoasă a stărilor emoţionale proprii şi a 
persoanelor adulte.

Analiza comparativă a rezultatelor demonstrează că copiii cu RDP au o 
reţinere în dezvoltarea perceperii emoţionale, iar aceasta, drept consecin-
ţă, facilitează imaturitatea reglării emoţionale prin diminuarea importan-
ţei motivaţionale pentru copil. K. Izard susţine: „Teoria emoţiilor diferen-
ţiale tratează emoţia ca o modalitate dominantă în organizarea percepţiei, 
având importanţă motivaţională pentru individ. Teoria emoţiilor diferen-
ţiate atestă prezenţa permanentă a emoţiilor în conştiinţă şi impactul lor 
asupra perceperii, gândirii şi comportamentului” [86, p. 101]. Constatăm 
că la copiii cu RDP există o imaturitate a funcţiei motivaţionale a emoţi-
ilor; prin urmare, putem vorbi despre componenta emoţional-motivaţi-
onală. Imperfecţiunea componentei emoţional-motivaţionale are impact 
negativ asupra comportamentului copilului. Datele noastre confirmă ide-
ea expusă de către С.Л. Рубинштейн [155] şi Я. Рейковский [154], pre-
cum că reglarea emoţională internă se formează prin includerea organică 
a emoţiilor în “ţesutul necesităţilor”. Emoţiile nu activizează necesităţile 
acestora. În cazul aprobării scopului, copiii cu RDP nu apreciază emoţi-
onal actualitatea necesităţii şi consecinţele atingerii scopului. Potenţialul 
motivaţional al scopului nu formează tonusul emoţional-volitiv necesar 
pentru a depăşi anumite dificultăţi în realizarea activităţii.

 Sărăcia vocabularului şi a expresiilor emoţionale este determinată 
de imaturitatea reglării spontane şi volitive şi de lipsa interacţiunii din-
tre emoţii şi voinţă prin limbaj. Л.С. Выготский [63, p. 24-25] atenţio-
na: „Prin intermediul limbajului copilul este capabil să devină stăpân pe 
comportamentul propriu, să se privească pe sine dintr-o parte, ca pe un 
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obiect. Limbajul îl ajută să perceapă acest obiect”. Incapacitatea de a vorbi, 
limbajul limitat reduc relaţionarea copilului cu mediul înconjurător, iar 
comportamentul lui devine dependent şi situaţional.

Tabelul 2.3. Semnificaţia diferenţelor componentelor reglărilor 
emoţionale dintre copiii cu DN şi cei cu RDP (6-7 ani)

Parametri Mann-
Whitney U WilcoxonW z p

perceperea emoţională 1 210,00 1750,00 -7,178 0,001

perceperea emoţională 2 649,56 2189,50 -4,139 0,001

perceperea emoţională 3 219,00 1759,00 -7,088 0,001
perceperea emoţională 4 911,50 2451,50 -2,201 0,001
clasificarea emoţională 1 346,00 1886,00 -6,216 0,018
clasificarea emoţională 2 320,50 1860,50 -6,353 0,001
diferenţierea stărilor em. pr. 478,50 2018,50 -5,218 0,001
dif. st. em. adultului 1 507,50 2047,50 -5,018 0,001
dif. st. em. adultului 2 365,50 1905,50 -6,028 0,001
DSE – total 78,50 1618,50 -7,973 0,001

 Imperfecţiunea diferenţierii stărilor emoţionale reflectă imperfecţiu-
nea controlului emoţional. La copiii cu RDP domină emoţiile negative, 
care, prin urmare, au impact negativ asupra procesului reglării percepe-
rii, gândirii şi altor fenomene psihice. Pentru ca reglarea volitivă să devi-
nă funcţională, copilul trebuie să deţină o anumită cantitate de energie 
psihică. Emoţiile negative nu formează energie psihică, necesară pentru 
activarea reglării volitive la aceşti copii, iar voinţa nu are propria sursă 
de energie. O astfel de sursă pentru procesele volitive sunt emoţiile pozi-
tive opinează Д.Б. Эльконин [189]. Lipsa energiei psihice pozitive denotă 
imaturitatea relaţiilor dintre emoţii şi voinţă, insuficienţa conştientizării 
emoţionale şi incapacitatea copilului de a avea atitudini pozitive versus 
comportamentul său din punctul de vedere al exemplului, normei, regulii.

Deoarece în lotul copiilor cu RDP am inclus preşcolari şi elevi mici cu 
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RDP cerebrogenă şi psihogenă, în continuare vom prezenta analiza date-
lor obţinute în raport cu aceştia (vezi Fig. 2.2.).
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Fig. 2.2. Valorile medii obţinute la copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi 
RDP psihogenă, „Diagnosticul stărilor emoţionale”

Rezultatele prezentate în Fig. 2.2. (vezi p. 51) relevă diferenţele între 
mediile obţinute la copiii cu RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă, cu vâr-
stă cuprinsă între 6 şi 7 ani la cei 9 parametri, pe care i-am considerat 
componente ale reglajului emoţional.

În Tabelul 2.4. prezentăm rezultatele diferenţelor statistice semnificati-
ve obţinute prin compararea datelor copiilor cu RDP cerebrogenă de 6-7 
ani şi a celor cu RDP psihogenă de 6-7 ani.

În urma prelucrării statistice a rezultatelor obţinute, se observă o di-
ferenţă statistic semnificativă la parametrul perceperea emoţională 3: 
z=-2,630, p=0,009. Nu s-au demonstrat diferenţe statistic-semnificati-
ve la următorii parametri: perceperea emoţională 1: z=-1,352, p=0,176; 
perceperea emoţională 2: z=-1,180, p=0,238; perceperea emoţională 4:  
z=-0,255, p=0,799; clasificarea emoţională 1: z=-0,374, p=0,708; clasifi-
carea emoţională 2: z=-0,927, p=0,354; diferenţierea stărilor emoţionale 
proprii: z=-1,343, p=0,179; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultu-
lui 1: z=-0,284, p=0,776; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultului 2: 
z=-0,613, p=0,540; DSE – total: z=1,020, p=0,308. Rezultatele obţinute ne 
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vorbesc despre o dezvoltare a perceperii emoţionale la copiii cu RDP ce-
rebrogenă în vârstă de 6-7 ani, comparativ cu copiii cu RDP psihogenă de 
6-7 ani.

Diferenţa între mediile la parametrul DSE la copiii de 6-7 ani cu DN şi 
la cei cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă le prezentăm în Fig. 2.3.

Tabel 2.4. Semnificaţia diferenţelor componentelor reglării emoţiona-
le dintre copiii cu RDP cerebrogenă şi cei cu RDP psihogenă (6-7 ani)

Parametri Mann-
Whitney U

Wilco-
xon W

z p

perceperea emoţională 1 289,00 499,00 -1,352 0,176
perceperea emoţională 2 326,00 536,00 -1,180 0,238
perceperea emoţională 3 332,00 542,00 -2,630 0,009
perceperea emoţională 4 274,00 484,00 -0,255 0,799
clasificarea emoţională 1 308,00 518,00 -0,374 0,708
clasificarea emoţională 2 285,00 495,00 -0,927 0,354
dif. stărilor em. Proprii 277,00 487,00 -1,343 0,179
dif. stărilor em. adultului 1 321,00 951,00 -0,284 0,776
dif. stărilor emoţionale adultului 2 322,50 532,50 -0,613 0,540
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Fig. 2.3. Valorile medii obţinute la copiii de 6-7 ani cu DN şi cu RDP  
cerebrogenă şi cu RDP psihogenă, la parametrul DSE,  

„Diagnosticul stărilor emoţionale totale”
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Rezultatele prezentate în Fig. 2.3. relevă diferenţele între mediile obţi-
nute de copiii cu DN şi de cei cu RDP cerebrogenă şi psihogenă la vârsta 
de 6-7 ani. 

Analiza rezultatelor calitative ale dezvoltării componentelor reglării 
emoţionale la copiii cu RDP denotă nematurizarea reglării emoţional-
motivaţionale prin perceperea emoţională, a reglării emoţional-verbale 
– clasificarea emoţională condiţionată de reţinerea în dezvoltarea reglă-
rii spontane prin limbaj, imperfecţiunea diferenţierii stărilor emoţionale 
proprii şi ale maturilor din cauza nematurizării controlului emoţional şi, 
ca urmare, reţinerea în dezvoltarea interacţiunii dintre emoţii şi voinţă. 
Am constatat o dezvoltare neînsemnată a perceperii emoţionale la copiii 
cu RDP cerebrogenă. 

Pentru a evalua structura tipologică a reglării emoţionale la copiii cu 
diferite forme de RDP şi la cei cu DN, am aplicat tehnica „Metamorfoze” 
după Н. Семаго [159].

Acest test proiectiv prezintă o variantă complexă de test, compusă din 
diferite tehnici proiective de cercetare a personalităţii: tehnica „Anima-
lul preferat”, elaborată de H. Pigem (1945–1949), tehnica „Metamorfoză”, 
propusă de J. Ruaier. 

Conform clasificării testelor proiective după L. Frank [159], metoda 
dată este inclusă în grupul celor catarsice, unde situaţia de joc este provo-
cată de întrebări puse în situaţii special organizate. Răspunsurile la aceste 
întrebări pot confirma conflictele extrapersonale sau specificul reacţio-
nării cu emoţii corespunzătoare în situaţii concrete. Principiul tehnicii se 
bazează pe presupunerea că perceperea afectiv-personală poate transfera 
imaginea omului într-un obiect. Tehnicile proiective au fost utilizate în 
scopul determinării profilului tipologic al reglării emoţionale, a frămân-
tărilor emoţionale în situaţii concrete, a evaluării funcţiei stimulatoare a 
emoţiilor (fobii, dorinţe conştientizate sau neconştientizate, necesităţi). 
Testul cercetează câteva tipuri de reglare emoţională: tipul de protecţie 
(nişte preferinţe ale copilului când el se simte maximal protejat), tipul 
agresiv (alegerea de către copil a imaginilor unde el prezintă un pericol 
pentru cei din jur), tipul demonstrativ (sunt nişte variante de comporta-
ment demonstrativ, care exprimă necesitatea de a fi în centrul atenţiei sau 
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este caracteristic pentru copiii care sunt lipsiţi de atenţia altor persoane), 
tipul autoconfirmare (acest tip prezintă libertate, independenţă, autocon-
firmare prin conştientizarea propriei valori), tipul social-aprobat (poate 
avea caracter protectiv, când copilul răspunde pasiv aşteptărilor adultului, 
sau ne informează despre o jenă a copilului în acceptarea normelor soci-
ale), tipul protest (atitudine negativă faţă de acţiunile de cercetare sau o 
reacţie de protest), tipul normal-condiţionat (prezintă o atitudine obişnu-
ită la mediul înconjurător). Fiecare tip este constituit din: preferinţă (do-
rinţele copilului) şi refuz (dorinţa copilului de a se elibera de nişte trăiri 
negative). 

Datele brute obţinute au fost supuse procesării statistice. Am analizat 
din punctul de vedere al statisticii comparative următorii parametri: tipul 
de protecţie –preferinţă, tipul de protecţie – refuz, tipul demonstrativ – 
preferinţă, tipul demonstrativ – refuz, tipul autoconfirmare – preferinţă, 
tipul autoconfirmare – refuz, tipul social-aprobat – preferinţă, tipul so-
cial-aprobat – refuz, tipul agresiv – preferinţă, tipul agresiv – refuz, tipul 
normal-condiţionat – preferinţă, tipul normal-condiţionat – refuz, tipul 
protest.

În Fig. 2.4. (vezi p. 55) prezentăm rezultatele obţinute de copiii cu DN 
şi de copiii cu RDP cu vârsta cuprinsă între 6 şi 7 ani. Rezultatele prezente 
în figura 2.4. relevă diferenţe între mediile obţinute la copiii cu DN şi la cei 
cu RDP cu vârsta cuprinsă între 6 şi 7 ani.

Procesul de învăţare este totdeauna influenţat de emoţii, natura şi ex-
tinderea achiziţiilor corelează cu calitatea îngrijirilor şi cu perceperea co-
pilului, cu opiniile sale despre el şi despre ceilalţi. 

Un ataşament anxios se formează în cazul când responsabilităţile şi 
atitudinile pozitive ale părinţilor în creşterea copilului nu sunt statornice, 
erorile educaţionale nu sunt recuperate planificat, ci doar ocazional. Co-
pilul percepe inconsecvenţa atitudinilor părinteşti, părinţii sunt impredic-
tibili în acţiunile şi atitudinile lor. Copilul simte că este apreciat de către 
părinţi ca valoare, dar această atitudine nu este percepută de către el ca 
una statornică; el atrage atenţia sa către părinţi, dar ea nu este obţinută 
cu regularitate. El are nevoie de a atrage continuu atenţia către sine şi de 
a reconfirma aprecierea de sine ca valoare. Aceste circumstanţe, în care 
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copilul este nevoit de a atrage continuu atenţia şi de a depăşi neîncetat 
anxietatea, pot conduce la o accelerare a proceselor de învăţare.
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Fig. 2.4. Valorile medii obţinute la copiii de 6-7 ani, “Metamorfoze”

Un ataşament ambivalent se creează în cazul când principiile de creşte-
re şi educare a copilului sunt neclare, nestatornice, carenţele educaţionale 
sunt recuperate ocazional. În acest caz, senzaţiile copilului sunt confuze: 
nesiguranţă în aprecierea sa ca valoare, frică, incertitudine. El „cerşeşte” 
atenţia părintească şi atitudinea bună, dar aici predomină frica şi închide-
rea în sine. Acest tip de ataşament poate influenţa învăţarea în mod variat, 
copilul ar putea să aibă performanţe la şcoală mai bune decât în cazul 
învăţării individuale cu părinţii. 

În Tabelul 2.5. prezentăm analiza comparativă a copiilor cu DN şi a 
celor cu RDP după parametrii enumăraţi mai sus (vezi p. 56).

În urma prelucrării statistice a rezultatelor obţinute la copiii cu DN şi 
la cei cu RDP, am înregistrat diferenţe statistic-semnificative la următorii 
parametri: tipul demonstrativ – preferinţă: z=-3,007, p=0,003; tipul auto-
confirmare – refuz: z=-4,121, p=0,001; tipul social-aprobat – preferinţă: 
z=-4,199, p=0,001; tipul social-aprobat – refuz: z=-3,471, p=0,001; tipul 
normal-condiţionat – preferinţă: z=-5,271, p=0,001; tipul normal-condi-
ţionat – refuz: z=-3,973, p=0,001; tipul protest: z=-4,166, p=0,001. N-am 
obţinut diferenţe statistic-semnificative la următorii parametri: tipul de 
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protecţie – preferinţă: z=-0,377, p=0,706; tipul de protecţie – refuz: z=-
1,427, p=0,154; tipul demonstrativ – refuz: z=-1,054, p=0,292; tipul au-
toconfirmare – preferinţă: z=-0,374, p=0,708; tipul agresiv – preferinţă: 
z=-0,174, p=0,862; tipul agresiv – refuz: z=-1,388, p=0,165. Rezultatele 
obţinute reflectă un tablou mozaic la copiii cu DN, dar cu predominarea 
tipului normal-condiţionat, comparativ cu copiii cu RDP, ceea ce denotă 
o dezvoltare normală a corelaţiilor dintre emoţii şi voinţă.

Tabelul 2.5. Semnificaţia diferenţelor structurii tipologice a reglării 
emoţionale dintre copiii cu DN şi cei cu RDP (6-7 ani)

Parametri Mann-
Whitney U

Wilcoxin 
W

z p

Tipul de protecţie – preferintă 1182,00 2722,00 -0,377 0,706
Tipul de protecţie – refuz 1052,50 2042,50 -1,427 0,154
Tipul demonstrativ – preferinţă 795,00 1785,00 -3,007 0,003
Tipul demonstrativ – refuz 1070,00 2610,00 -1,054 0,292
Tipul autoconfirmare – preferinţă 1176,00 2716,00 -0,374 0,708
Tipul autoconfirmare – refuz 846,00 2386,00 -4,121 0,001
Tipul social-aprobat – preferinţă 636,00 1626,00 -4,199 0,001
Tipul social-aprobat – refuz 802,50 2342,50 -3,471 0,001
Tipul agresiv – preferinţă 1190,50 2730,50 -174 0,862
Tipul agresiv – refuz 1057,00 2047,00 -1,388 0,165
Tipul normal-condiţionat – prefe-
rinţă

487,50 2027,50 -5,271 0,001

Tipul normal-condiţionat – refuz 658,50 2198,50 -3,973 0,001
Tipul protecţie 649,50 1639,50 -4,166 0,001

Imaturitatea organizării cerebrale la copiii cu RDP se manifestă prin 
maturizarea încetinită a mecanismelor de inhibare a cortexului, prin in-
termediul căruia se efectuează reglarea şi controlul activităţii regiunilor 
profunde. 

Dezvoltarea la copil a reglării volitive şi motivaţionale a comportamen-
tului propriu prin metode corecţionale psihopedagogice condiţionează 
maturizarea mecanismelor inhibitoare de reglare a cortexului cerebral.
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Copiii cu RDP rămân în urmă, comparativ cu semenii lor cu psihicul 
normal, după maturizarea structurii activităţii cognitive. Această întârzie-
re se manifestă prin nedezvoltarea părţii operaţionale a activităţii. Proble-
mele cognitive sunt rezolvate la nivelul impulsului, deoarece copilul este 
inapt de a utiliza procedeul adecvat. Autorii menţionează că activităţile 
corecţionale trebuie să fie orientate spre dezvoltarea intereselor de instru-
ire (motiv de sens) şi a abilităţilor de efectuare a operaţiilor cognitive în 
procesul efectuării sarcinilor de studiu (motiv procesual).

Dezvoltarea reglării emoţional-volitive la elevii mici cu RDP este 
condiţionată în mare măsură de factorii genetici, dar este modulată de 
anturajul şi ambianţa copilului. Aceşti factori constituie sursa de bază în 
formarea aptitudinilor de durată pentru învăţare şi pentru obţinerea unei 
stări de bine fizice şi psihologice, aceste capacităţi fiind corelate cu gradul 
de control asupra stresului, perceperea de sine, preconcepţia relaţiilor, co-
municarea şi viziunile preconcepute asupra lumii.

Deoarece reglarea emoţional-volitivă a copilului cu RDP depinde de 
comportamentul adultului, modelul relaţional părinte-copil, nivelul cul-
tural etc., dezvoltarea copilului este profund influenţată de calitatea ataşa-
mentului părintesc. 

Ataşamentul copilului cu RDP se formează în urma interacţiunilor 
dintre copil şi mamă (părinte), prin perceperea vocii ei, expresiei feţei, cu-
vintelor exprimate de către ea, prin mângâierea copilului, exprimarea dra-
gostei şi afecţiunii etc. Dezvoltarea emoţională a copilului este condiţiona-
tă şi de abilităţile copilului de a-şi exprima necesităţile sale şi, ca răspuns, 
de reacţia părinţilor la aceste necesităţi. Armonizarea acestor interrelaţii, 
depăşirea unor carenţe sau defecte comportamentale părinteşti constituie 
condiţii fundamentale, cu impact de durată, pentru crearea sistemului de 
valori al copilului, fidelităţii şi confidenţei relaţiilor părinte-copil. Interac-
ţiunile copilului cu alte persoane şi modalitatea acestora influenţează, la 
fel, procesul de învăţare al copilului, la formarea „sinelui”, a comunicării 
verbale şi a celei nonverbale.

Securitatea fizică şi emoţională şi reglarea stresului constituie premise 
importante pentru o dezvoltare optimă a copilului cu RDP. Elevul mic 
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dispune de un potenţial limitat de autocontrol asupra stresului şi necesită 
suport părintesc în acest domeniu. 

Starea de insecuritate, în cazul neglijării emoţionale din partea celor 
din jur, are repercusiuni de durată asupra programării şi funcţionării 
axei hipotalamus-hipofiză-suprarenale a copilului – mecanisme de bază 
în dezvoltarea potenţialului de control şi depăşire a stresului. Securitatea 
emoţională se bazează pe o relaţie armonioasă părinte-copil în creşterea şi 
educarea copilului şi include unele competenţe indispensabile părinteşti, 
preţuirea necondiţionată a copilului ca valoare majoră, insuflarea încre-
derii, evitarea stărilor de teroare şi frică, garantarea securităţii copilului.

La baza dezvoltării emoţionale a copiilor cu RDP stau relaţiile părinte 
– copil, interacţiuni cu influenţe reciproce şi asupra copilului, şi asupra 
părinţilor. În acest context, un rol incontestabil îl are ambianţa emoţio-
nală a copilului şi capacităţile lui de: utilizare adecvată a relaţiilor, control 
cognitiv şi involuntar al stresului, concentrare, starea lui de spirit, dispozi-
ţia, motivarea, încrederea, abilitatea de a renunţa la control sau dominare, 
abilitatea de a depăşi stresul legat de schimbările din viaţă, autoaprecierea 
şi altele. Un anturaj emoţional sănătos oferă copilului posibilitatea de a 
învăţa deprinderi şi competenţe de independenţă, încredere, utilizare a 
relaţiilor şi atitudinilor. El îşi formează opinia faţă de sine ca valoare, ca-
pătă senzaţia de acceptare necondiţionată din partea părinţilor şi cea de 
încredere şi securitate, condiţii care permit o învăţare optimă şi care susţin 
formarea capacităţilor de flexibilitate şi rezistenţă.

În continuare, vom prezenta valorile medii obţinute de copiii cu RDP 
cerebrogenă şi RDP psihogenă prin utilizarea testului „Metamorfoze” 
(vezi Fig. 2.5.).

Rezultatele prezentate în Fig. 2.5. demonstrează diferenţele între medi-
ile obţinute de copiii cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă cu vârsta 
de 6-7 ani.

Pentru a sesiza diferenţele între variabilele cercetate, am comparat da-
tele obţinute de aceşti copii. Analiza comparativă a rezultatelor obţinute la 
copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă este prezentată 
în Tabelul 2.5.
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Fig. 2.5. Valorile medii la copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi RDP  
psihogenă stabilite prin utilizarea testului „Metamorfoze”

Tabel 2.5. Semnificaţia diferenţelor structurii tipologice a reglării 
emoţionale dintre copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă  

şi cei cu RDP psihogenă

Parametri Mann-
Whitney U

Wilcox-
on W

z p

tip de protecţie – preferinţă 319,00 949,00 -1,088 0,276
tip de protecţie – refuz 257,00 887,00 -1,975 0,048
tip demonstrativ – preferinţă 317,00 572,00 -0,596 0,551
tip demonstrativ – refuz 312,50 522,50 -0,710 0,478
tip autoconfirmare – preferinţă 349,50 979,50 -0,014 0,989
tip autoconfirmare – refuz 340,00 550,00 -0,756 0,450
tip social-aprobat – preferinţă 335,00 965,00 -0,273 0,785
tip social-aprobat – refuz 329,50 539,50 -0,535 0,593
tip agresiv – preferinţă 290,00 920,00 -1,347 0,178
tip agresiv – refuz 300,00 510,00 -1,065 0,287
tip normal-condiţionat – preferinţă 302,50 512,50 -0,901 0,368
tip normal-condiţionat – refuz 343,50 553,50 -0,118 0,906
tip protest 309,00 939,00 -0,734 0,463
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În urma prelucrării statistice a rezultatelor obţinute, se poate obser-
va diferenţa statistic-semnificativă la parametrul tipul protecţie – refuz: 
z=-1,975, p=0,048. Nu s-au înregistrat diferenţe statistic-semnificative la 
următorii parametri: tipul de protecţie – preferinţă: z=-1,088, p=0,276; 
tipul demonstrativ – preferinţă: z=-0,596, p=0,551; tipul demonstrativ 
– refuz: z=-0710, p=0,478; tipul autoconfirmare – preferinţă: z=-0,014, 
p=0,989; tipul autoconfirmare – refuz: z=-0,756, p=0,450; tipul social-
aprobat – preferinţă: z=-0,273, p=0,785; tipul social-aprobat – refuz: z=-
0,535, p=0,593; tipul agresiv – preferinţă: z=-1,347, p=0,178; tipul agresiv 
– refuz: z=-1,065, p=0,287; tipul normal-condiţionat – preferinţă: z=-
0,901, p=0,368; tipul normal-condiţionat – refuz: z=-0,118, p=0,906; tipul 
protest: z=-0,734, p=0,463, deoarece copiii de 6-7 ani cu RDP cerebroge-
nă se deosebesc de cei cu RDP psihogenă prin predominarea tipului de 
protecţie – refuz, ca rezultat al dezvoltării mecanismului compensator de 
protecţie şi izolare. La aceşti copii, am observat tendinţe dismorfofobice 
(prefer să fiu un fotoliu vechi, care stă în ungher şi pe care nimeni nu-l 
observă). Acest fenomen ne confirmă faptul că la copil nu sunt dezvoltate 
aşa sentimente ca încrederea şi simpatia, deoarece nu există legături afec-
tuoase între copil şi matur (J.Bowlby [199]). Date statistice demonstrează 
imperfecţiunea reglării emoţionale, care, drept consecinţă, modifică com-
portamentul copiilor.

Analiza rezultatelor obţinute confirmă faptul că la copiii cu DN se ob-
servă un tablou mozaic, prin predominarea tipului normal-condiţionat, 
comparativ cu copiii cu RDP. Copiii cu RDP cerebrogenă se deosebesc de 
cei cu RDP psihogenă prin dominarea tipului de protecţie – refuz.

Pentru a evalua structura nivelară a reglării emoţionale la copiii cu 
diferite forme de RDP şi la cei cu DN, am aplicat testul „Reglarea emoţio-
nal-bazală” (REB) după T. Pavlii [137].

Tehnica este bazată pe următoarele principii: 1) tulburările afective, în 
calitate de componente ale conştientului, reflectă interacţiunea individua-
lă a copilului cu mediul înconjurător; 2) caracterul proiectiv reflectă ima-
ginea nediferenţiată a formelor de experienţă afectiv-verbală, care apoi 
se includ în tulburări emoţionale mai complexe; 3) materialul stimulativ 
provoacă diferite reacţii emoţionale, caracteristice pentru diferite niveluri 



70

ale comportamentului emoţional, conform conceptului „Reglarea com-
portamentului emoţional-bazal”elaborat de către В.В. Лебединский, Е.Р. 
Баенская şi М.М. Либлинг [120].

Testul este fundamentat pe următoarele idei: ideea aplicării filmului 
(modificarea testului Rene-Jili (И.Н. Гильшева, Н.Д. Игнатьева [65]), 
ideea aplicării expresiei mimice în aprecierea atitudinii emoţionale  
(Р.С. Немов [135]), forma procesului-verbal (HAND-TEST) [148]. 

Scopul aplicării testului a fost aprecierea specificului dezvoltării nivela-
re a comportamentului emoţional în mod separat, determinarea reacţiilor 
emotive la copiii cu RDP şi la cei cu DN în diferite situaţii şi determinarea 
„profilului” nivelurilor reglării afective.

Au fost analizaţi următorii parametri: reacţia adecvată la nivelul reacti-
vităţii polare – PR, la nivel de stereotipuri – ST; la nivelul expansiunii – E, 
la nivel de control emoţional – K; hiperfuncţia nivelară – GPR, GST, GE, 
GK; hipofuncţie – nivelară pr, st, e, k. Fiecare dintre aceste parametri pre-
zintă o stare a reglării emoţional-volitive: PR prezintă nişte reacţii prima-
re de adaptare psihologică, ST prezintă adaptarea la mediul înconjurător 
şi formarea stereotipurilor afective, E – adaptarea activă la nişte situaţii 
neprevăzute, K– colaborarea emoţional-pozitivă, formarea mijloacelor 
de orientare în frământările emoţionale, formarea regulilor şi normelor 
afective. CPR – creşterea pragului sensibilităţii în aprecierea impactului 
mediului înconjurător, limitarea distanţei în comunicarea cu adulţii şi 
semenii, limitarea în determinarea calităţii activităţii, diminuarea selec-
tivităţii acţiunii; GST– creşte diapazonul reacţiilor senzoriale primare plă-
cute, reprimarea aprecierii reacţiilor pozitive, apare furia şi nerăbdarea, 
GE – apare o reacţie marcată prin afect faţă de mediul înconjurător; GK – 
limitarea distanţei în comunicarea cu adulţii şi semenii, diminuarea selec-
tivităţii contactelor sociale, dispare insistenţa în comportamentul orientat 
spre scop. Pr este aprecierea neadecvată a propriei securităţi, disconfort 
emoţional; st prezintă sensibilitatea sporită la unele persoane, obiecte, si-
tuaţii, impresionalitatea, superselectivitatea, piederea controlului asupra 
formelor stereotipice de adaptare, nehotărârea, experienţa negativă în co-
laborarea cu mediul, dispariţia dorinţei trecerii prin dificultăţi. K relevă 
diminuarea contactului emoţional, dezadaptarea individuală. 
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În Fig. 2.6. prezentăm rezultatele obţinute la copiii cu DN şi la copiii 
cu RDP în vârstă de 6-7 ani. Rezultatele prezentate în Fig. 2.6. relevă dife-
renţele dintre mediile obţinute la copiii cu DN şi la cei cu RDP în vârstă 
de 6-7 ani la 12 parametri.

În cazul dezvoltării psihice asincronice nu se realizează reglarea spon-
tană a comportamentului în diferite situaţii sociale, deoarece lipsesc trăsă-
turile de personalitate caracteristice vârstei. Tempoul încetinit al dezvoltă-
rii psihice şi intelectuale, dezvoltarea încetinită a personalităţii are urmări 
asupra dezvoltării autoreglării moral-etice a comportamentului. Astfel, nu 
se realizează potenţialul de vârstă al sferei moral-etice şi al autoreglării, 
fapt ce împiedică dezvoltarea generală a psihicului.
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Fig. 2.6. Valorile medii obţinute la copiii cu vârsta de 6-7 ani stabilite prin 
utilizarea testului “REB”

Copiii întâlnesc dificultăţi în planificarea acţiunilor în plan verbal, nu 
întotdeauna se ghidează de o singură cerinţă. Dările de seamă verbale des-
pre acţiunile efectuate nu sunt complete, copilului îi este mai uşor să efec-
tueze acţiuni conform instrucţiunii, decât să dea darea de seamă verbală 
despre lucrul efectuat. În dezvoltarea vorbirii interne, conform opiniei 
emise de У.В. Ульенкова [149], la copiii cu RDP există un tempo încetinit 
de dezvoltare a capacităţii de prognozare şi autoreglare a activităţii. 
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Dezvoltarea limbajului la copilul cu RDP se face prin explicarea de 
către părinţi şi cei din jur a sensului sunetelor auzite. Limbajul folosit este, 
de regulă, primitiv şi sărac, fapt care conduce la o insuficientă stimulare a 
dezvoltării şi la o reţinere a dezvoltării limbajului şi comunicării. 

Pentru o dezvoltare optimă a limbajului la copilul cu RDP este nevoie 
de fortificarea continuă a cunoştinţelor, prin repetări, interpretări, încu-
rajări etc., activităţi absente în cazul neglijării. Strigătele nervoase, vocea 
ridicată, tonalitatea brutală a vorbirii pot influenţa înţelegerea intuitivă a 
semnificaţiei unor cuvinte de către copil. Din cauza limbajului sărac, co-
pilul cu RDP poate avea probleme de comunicare şi de stabilire a relaţiilor 
cu alţi copii, dificultăţi de integrare şcolară şi socială, autoapreciere joasă. 

Evitând comunicarea, aceşti copii nu-şi îmbogăţesc vocabularul, pot 
realiza unele trăsături autiste de neînţelegere a sensului ascuns al cuvinte-
lor, sarcasmului sau umorului. Vorbirea neîncetată le poate provoca sen-
zaţii neplăcute, chiar de durere. În acest caz pot fi observate şi dificultăţi 
de înţelegere a limbajului cunoscut, din cauza stărilor emoţionale; copilul, 
ca rezultat al experienţelor sale negative, poate fi concentrat doar la in-
tonaţie, tonalitate, maniera de comunicare, sensul cuvintelor scăpându-i. 
Folosirea de către copil a unui jargon primitiv cu cuvinte murdare poate 
servi şi ca indicator sugestiv al neglijării emoţionale, abuzului. Copilul se 
adaptează prin autorestricţii, în cazul când necesităţile sale nu sunt reali-
zate adecvat; refuzul de a comunica serveşte pentru el drept instrument 
de control.

Comunicarea nonverbală a copilului cu RDP are şi ea particularităţi 
semnificative. În 

condiţii normale, copilul apelează la comunicarea nonverbală din pri-
mul an de viaţă, la vârsta de 18 luni demonstrând capacităţi conştiente de 
modulare a răspunsului. Evitarea fixării privirii la faţa răutăcioasă condu-
ce la stagnarea însuşirii semnificaţiei mimicii şi altor componente ale co-
municării nonverbale. Capacităţile reduse de concentrare îl împiedică în 
citirea unor nuanţe subtile ce ţin de achiziţiile de socializare. Impulsivita-
tea exagerată contribuie la incapacitatea de a reacţiona printr-un compor-
tament adecvat, în special, din cauza absenţei unor modalităţi cognitive 
eficiente de control, care ar fi trebuit să fie învăţate de la părinţi.
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Frica de respingere compromite interacţiunile şi comunicarea cu cei 
din jur. Precauţia exagerată şi teama de reacţii negative, reacţiile inadecva-
te de frică, hipersensibilitatea la atingere etc. pot conduce la izolare socia-
lă. O atitudine exagerată de prietenie sau alte comportamente de protejare 
exagerată din partea adultului pot contribui la crearea unei impresii false 
de dezvoltare socială bună a copilului. 

Analiza particularităţilor psihologice ale copiilor cu RDP duce la evi-
denţierea pasivităţii intelectuale, volum redus de cunoştinţe  şi  reprezen-
tări asupra lumii înconjurătoare, întârziere în formarea operaţiilor min-
tale, subdezvoltarea tuturor părţilor vorbirii, gătinţa permanentă pentru 
conflict, incapacitatea de a rezolva situaţiile tensionate, autocritică scăzu-
tă, dependenţă mărită a comportamentului de situaţie, nivel jos de reglare 
volitivă. 

În Tabelul 2.6. prezentăm rezultatele comparative la copiii cu DN şi la 
copiii cu RDP.

Tabelul 2.6. Semnificaţia diferenţelor dezvoltării nivelare a reglării 
emoţionale dintre copiii de 6-7 ani cu DN şi copiii cu RDP

Parametri Mann-Whitney U Wilcoxon W z p

GPR 980,00 2520,00 -1,677 0,094
PR 569,00 2109,00 -4,601 0,001
pr 392,00 1382,00 -5,892 0,001
GST 955,50 2495,50 -1,905 0,057
ST 458,00 1998,00 -5,416 0,001
st 361,00 1351,00 -6,074 0,001
GE 487,00 2027,00 -5,355 0,001
E 298,00 1838,00 -6,547 0,001
e 239,00 1229,00 -6,901 0,001
GK 521,50 2061,50 -4,980 0,001
K 213,00 1753,00 -7,130 0,001
k 115,00 1105,00 -7,807 0,001
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 În urma prelucrării rezultatelor obţinute, am estimat diferenţe statis-
tic-semnificative la următorii parametri: PR: z=-4,601, p= 0,001; pr: z=-
5,892, p=0,001; ST: z=-5,416, p= 0,001; st: z=- 6,074, p= 0,001; GE: z=-
5,355, p=0,001; E: z=-6,547; p=0,001,; e: z=-6,901, p=0,001,; GK: z=-4,980, 
p=0,001,; K: z=-7,130, p= 0,001; k: z=- 7,807, p=0,001. Nu am constatat 
diferenţe statistic-semnificative la următorii parametri: GPR: z=-1,677, 
p=0,094; GST: z=-1,905, p=0,057, deoarece la copiii cu DN, comparativ 
cu copiii cu RDP, se observă o tendinţă spre maturizarea tuturor nivelu-
rilor reglării emoţionale şi, mai cu seamă, a nivelurilor superioare care se 
includ în reglarea emoţional-volitivă (nivelul expansiunii şi controlului 
emoţional).

 În Fig. 2.7. prezentăm rezultatele obţinute la copiii cu RDP cerebroge-
nă şi cu RDP psihogenă cu vârsta cuprinsă între 6 şi 7 ani.
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Fig. 2.7. Valorile medii la parametrii testului „REB” la copiii de 6-7 ani cu 
diferite forme de RDP

Rezultatele prezentate în Fig. 2.7. demonstrează diferenţe între mediile 
obţinute la copiii cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă la vârsta de 
6-7 ani. 

Mediile obţinute nu diferă esenţial, fiind aproape identice. Copiii cu 
ambele tipuri de RDP denotă nematurizarea reglării emoţionale şi incapa-
citatea diferenţierii emoţionale şi, drept consecinţă, lipsa reglării volitive a 
activităţii dominante şi acţiunilor sociale. 
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În tabelul 2.7. (vezi p. 65) vom reda rezultatele comparative ale dezvol-
tării nivelare a reglării emoţionale la copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă 
şi la cei cu RDP psihogenă. 

În urma prelucrării statistice a rezultatelor obţinute, am constatat dife-
renţe statistic-semnificative la următorii parametri: PR: z=-1,994, p=0,046; 
E: z=-2,345, p=0,019; K: z=-2,060, p=0,039; k: z=-2,388, p= 0,017. Nu am 
înregistrat diferenţe statistic-semnificative la următorii parametri: GPR: 
z=-0,346, p=0,729; pr: z=-1,802, p=0,072; GST: z=-1,304, p=0,192; ST: z=-
1,650, p=0,099; st: z=-0,360, p=0,719; GE: z=-0,322, p=0,747; e: z=-1,182, 
p=0,237; GK: z=-0,566, p=0,571. Rezultatele obţinute prin prelucrarea 
statistică ne dovedesc că la copiii cu RDP cerebrogenă de 6-7 ani, compa-
rativ cu copiii cu RDP psihogenă de 6-7 ani, reglarea emoţional-volitivă 
este neomogenă. La ei, se atestă o dezvoltare înaltă a nivelului de reactivi-
tate polară, reţinere în dezvoltarea controlului emoţional din cauza ima-
turităţii lobului frontal. 

Tabelul 2.7. Semnificaţia diferenţelor dezvoltării nivelare a 
reglării emoţionale la copiii de 6-7 ani cu RDP  

cerebrogenă şi la cei cu RDP psihogenă

Parametrii Mann-Whitney U Wilcoxon W z p

GPR 331,00 961,00 -0,346 0,729
PR 240,00 450,00 -1,994 0,046
Pr 250,50 880,50 -1,802 0,072

GST 282,00 912,00 -1,304 0,192
ST 260,50 470,50 -1,650 0,099
St 330,00 960,00 -0,360 0,719

GE 33450 544,50 -0,322 0,747
E 222,00 432,00 -2,345 0,019
E 283,50 913,50 -1,182 0,237

GK 319,00 539,00 -0,566 0,571
K 237,00 447,00 -2,060 0,039
K 217,00 847,00 -2,388 0,017
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 În conformitate cu cele expuse mai sus, putem afirma că la copiii cu 
RDP se înregistrează o reţinere în dezvoltarea tuturor nivelurilor reglării 
emoţionale şi mai cu seamă a celor care se includ în reglarea emoţional-
volitivă (nivelul expansiunii şi nivelul controlului emoţional). Analiza 
comparativă confirmă faptul că în RDP cerebrogenă, spre deosebire de 
RDP psihogenă, se observă o dezvoltare neomogenă, din cauza imaturi-
tăţii lobului frontal, care dirijează reglarea emoţional-volitivă, dezvoltarea 
nivelului reactivităţii polare, expansiunii şi reţinerii în dezvoltarea contro-
lului emoţional. 

O personalitate fragilă, dizarmonică, precum este copilul cu RDP, deter-
mină şi raporturi instabile între elementele afective, schimbările justificate ale 
stărilor afective, trecerea bruscă de la o stare la alta; iar în plan comportamen-
tal, copilul manifestă reacţii necontrolate, paradoxale. Din cauza caracterului 
exploziv, haotic, schimbător, emoţiile au influenţă destabilizatoare asupra 
vieţii psihice a copilului cu RDP. 

Copilul cu RDP reuşeşte într-o măsură mică să-şi evalueze trăirile şi ma-
nifestările afective, ele ies de sub controlul conştient, căpătând, adesea, carac-
teristici discordante şi sunt inadecvate în raport cu mediul, sub raportul 
intensităţii şi al expresivităţii. Probabil, manifestările emoţionale foarte 
puternice, neadecvate la stimulul care le-a produs, sunt efectul capacităţii 
reduse a scoarţei cerebrale de a realiza un control asupra centrilor subcor-
ticali. Dar sunt şi excepţii – nu toţi copiii cu RDP manifestă emoţii explozive. 
Unii dintre ei sunt placizi, au o capacitate redusă de a stabili contacte afec-
tive adecvate cu adulţii sau cu copiii de aceeaşi vârstă. 

Structurile psihice ale copilului cu RDP evoluează, ca urmare a dez-
voltării trăsăturilor emoţional-volitive, într-un mod distorsionat, urmând 
acelaşi traiect al personalităţii normale, însă incomplet şi la niveluri cali-
tative mult mai scăzute. Astfel emotivitatea copilului cu RDP trebuie să 
urmeze modificările caracteristice organizării personalităţii acestuia. Ea 
este modificată prin:

– organizarea deficitară generală a structurilor şi funcţiunilor neuropsi-
hice; 

– autonomie marcantă a structurilor, cu predominarea structurilor ener-
getice (biologice);

– dezorganizarea circuitelor cortico-subcorticale;
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– dereglarea mecanismului endocrin; 
– corticalizare slabă, care conduce la o nediferenţiere a comportamentu-

lui emoţional; 
– structura axiologică a comportamentului emoţional care prezintă o sla-

bă forţă de integrare valorică. 
Toate aceste dereglări, în consecinţă, modifică structura şi funcţionali-

tatea emotivităţii, dar nu împiedică total manifestarea acesteia, dimpotri-
vă, oricât ar părea de paradoxal, dezordinea cu care este dotată organizarea 
personalităţii copilului cu RDP creează formule foarte diferite ale compor-
tamentului emoţional, cu un grad mult mai mare de probabilitate decât în 
cazul copiilor normali. Acest fapt creează, pe de o parte, o mare dificultate 
în stabilirea categoriilor de manifestări afective, iar pe de altă parte,o com-
plicaţie extremă în ceea ce priveşte educabilitatea copilului cu RDP. Poate 
mai mult decât la copilul normal, emotivitatea copilului cu RDP este legată 
de motivaţia existenţială. Inserţia sociala a copilului cu RDP, datorită tulbu-
rărilor procesului de formare a Eu-lui, creează totdeauna o stare conflictua-
lă. Din cele expuse mai sus, putem deduce că una din caracteristicile de bază 
care definesc formula emotivităţii copilului cu RDP este starea conflictuală. 

La majoritatea copiilor cu RDP am depistat simptomul de întârziere 
în apariţia şi organizarea formelor diferenţiate de reacţii emoţionale şi de 
comportament emoţional, care se caracterizează prin: inhibiţie (îngheţa-
re) emoţională, defensivitate, retragere, refuz, negativism. Datele demon-
strează că cel mai frecvent întâlnit este negativismul, care se manifesta prin-
tr-o forţă deosebită de non-participare la activitate, la relaţii interpersonale, 
la joc, lentoare accentuată, somnolenţă, dezinteres, apatie etc. De cele mai mul-
te ori, originea acestor modificări de hipoemotivitate este de natură neuro-
endocrină şi au o consecinţă deosebită asupra procesului de învăţare. La ei, 
se constată o trecere rapidă de la apatie la explozii emoţionale: râs –plâns, 
respingere – adeziune, tristeţe – bucurie etc.; instabilitate psihoemoţiona-
lă relaţională, hiperemotivitate, impulsivitate; insensibilitate emoţională, 
anxietate, depresie, frică de noutate, de schimbări de relaţii; tulburări ale 
ritmului vorbirii, ale fonaţiei şi articulaţiei; sugestibilitate crescută, credu-
litate prin lipsă de discernământ axiologic. 

Imaturitatea emoţională face ca un copil de vârstă şcolară mică cu RDP 
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să aibă adeseori manifestări proprii preşcolarilor, sub aspectul emoţiilor şi 
sentimentelor. Aceşti copii sunt capabili să lucreze cu eficienţă numai dacă 
profesorul stă lângă ei, dacă îi încurajează şi îi aprobă în permanenţă. La 
un nivel infantil se desfăşoară şi jocul lor. Copiii cu RDP, chiar şi atunci 
când nu prezintă tulburări ale afectivităţii, au o gamă mai redusa de senti-
mente, decât normalii de aceeaşi vârstă.

2.3. Cercetarea reglării volitive la copiii cu RDP

Cercetând aspectul istoric al dizontogeniei sferei emoţional-volitive la 
copiii cu RDP, И.Ф. Марковская [129] a determinat etiologia simptome-
lor primare şi secundare în dezvoltarea asincronă a reglării. În RDP con-
stituţională, simptomul primar este nematurizarea iniţierii şi orientării 
spre un scop, iar cel secundar este imperfecţiunea programării şi contro-
lului; în RDP cerebrogenă, simptomul primar este lipsa capacităţii de pro-
gramare a acţiunii (simplificarea şi falsificarea), iar cel secundar – refuzul; 
în RDP somatogenă simptomul primar este deficitul controlului şi al con-
centrării atenţiei, simptomul secundar este incapacitatea de programare 
a acţiunilor; în RDP psihogenă nu au fost depistate dereglări specifice, 
deoarece nu există date despre organizarea funcţiilor psihice superioare. 
Activitatea voluntară a copiilor cu RDP prezintă deficienţe în toate mo-
mentele desfăşurări sale.

Scopurile pe care şi le fixează copiii cu RDP sunt, in general, scopuri 
apropiate, generate de trebuinţele sau de interesele momentane. O altă 
particularitate constă în faptul că copiii cu RDP se abat de la scopul ce le-a 
fost fixat, dacă întâmpină dificultăţi în realizarea lui, şi execută o altă ac-
tivitate, mai uşoară. Din această cauză, la ei apare disconfortul emoţional. 
Acestei categorii de copii le este caracteristică utilizarea surselor de reglare 
externă, dar cu evaziunea de la scopul general şi conformarea la scopuri 
limitate, de compromis. De regulă, în asemenea cazuri se conturează două 
tipuri de scopuri limitate: stimulator (de a finaliza mai rapid activitatea 
sau acţiunea) şi slab stimulator (de a continua activitatea sau acţiunea).

Pentru antrenarea copiilor cu RDP într-o activitate, este importantă 
mobilizarea energiei lor şi asigurarea cooperării acestor copii cu adulţii şi 
cu semenii.
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În general, copiii cu RDP de orice grad au nevoie de susţinere şi încu-
rajare în timpul apropiat executării acţiunii şi pe parcursul derulării ei. In-
strucţiunile frecvente, chiar dacă sunt scurte, sporesc eficienţa activităţii. 
Evident, elevii cu RDP au nevoie de multe încurajări, dar nu trebuie să se 
exagereze în această privinţă, pentru a nu le dezvolta supraaprecierea (să 
nu-şi formeze păreri exagerat de bune despre sine). Pe măsura învingerii 
anumitor obstacole în realizarea scopului preconizat, copiilor li se vor fixa 
scopuri noi, de o complexitate mai mare. 

Comunicarea verbală spontană şi respectarea regulilor de acţiune sunt 
indici ai voinţei şi, totodată, condiţii de dezvoltare a reglării voluntare, de 
aceea, pentru a atinge scopul cercetării realizate de noi, ne-am propus să 
cercetăm aceste variabile. 

Pentru determinarea specificului dezvoltării reglării volitive la copiii 
cu diferite forme de RDP şi la cei cu DN am aplicat testul „Da” şi „Nu” 
după Л. Красильникова [118]. Metodica este simplă şi sigură, printre 
tehnologiile de diagnosticare a dezvoltării comportamentului volitiv la 
copiii cu vârsta de 6-7 ani şi în special pentru depistarea nivelului de co-
municare verbală spontană. 

Tehnica dată a fost utilizată în scopul studierii maturizării reglării vo-
litive, prin aprecierea respectării regulii.

Valorile medii obţinute la copiii de 6-7 ani cu DN şi la cei cu RDP sunt 
ilustrate în Fig. 2.8. 
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Fig. 2.8. Valorile medii obţinute la parametrii testului „Da” şi „ Nu”  
la copiii de 6-7 ani DN şi la cei cu RDP
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Analizând rezultatele obţinute la copiii cu DN şi la cei cu RDP, au fost 
estimate diferenţe statistice dintre mediile obţinute la această categorie de 
vârstă. 

Cercetarea ne-a permis să stabilim că copiii cu DN se deosebesc de 
copiii cu diferite forme de RDP, datele fiind prezentate în Tabelul 2.8. (vezi 
p. 69).

Tabelul 2.8. Semnificaţia diferenţelor dezvoltării reglării 
volitive dintre copiii de 6-7 ani cu DN şi cei cu RDP

Diferenţa statistică
Mann-Whitney U 613,00

Wilcoxon W 2153,00
z -4,247
p 0,001

În urma prelucrării statistice a rezultatelor, am obţinut diferenţe statis-
tic-semnificative la următorii parametri: răspunsuri corecte (punctaj) şi 
procente ale răspunsurilor corecte: z=-4,247, p=0,001, deoarece la copiii 
cu DN, comparativ cu copiii cu RDP, are loc maturizarea normală a reglă-
rii volitive. Copiii cu DN respectau mai frecvent regulile de desfăşurare 
a activităţii, iar cei cu RDP nu le respectau întotdeauna, deoarece nu le 
înţelegeau sau aşteptau să le fie demonstrată acţiunea de mai multe ori.

Infantilismul psihic, constată И.А. Кудрявцев [108], creează dereglări 
de comportament: nematurizarea voinţei (neorganizare, lipsa capacităţii 
de a înfrunta dificultăţi, supunerea la influenţele negative, dorinţa acu-
tă de a primi plăceri, incapacitatea concentrării asupra acţiunii orientate 
spre un scop; reţinerea maturizării sferei moral-etice (nedezvoltarea in-
terzicerilor normative interne, a sentimentelor morale, relaţii indolente, 
indiferenţă faţă de unele lucruri sociale); nedezvoltarea conştiinţei de sine 
(reflexie nefastă, insuficienţă de autocontrol şi autoanaliză conform cerin-
ţelor sociale, autoapreciere joasă, neconştientizarea propriilor capacităţi). 

Rezultatele obţinute confirmă faptul că reglarea volitivă prin interme-
diul semnului (limbajului) are un tempo încetinit în maturizarea copiilor 
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cu RDP. Comportamentul lor coincide cu activitatea subiectivă, este ne-
conştientizat şi nu le trezeşte copiilor atitudini şi emoţii pozitive.

În Fig. 2.9. (vezi p.70) sunt prezentate grafic rezultatele obţinute de 
copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă.

Rezultatele prezentate în Fig. 2.9. demonstrează diferenţe între mediile 
obţinute la copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă. 

Diferenţele statistice dintre copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi cei 
cu RDP psihogenă sunt prezentate în Tabelul 2.9. (vezi p. 70). 

Tabel 2.9. Semnificaţia diferenţelor dezvoltării reglării volitive dintre 
copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi cei cu RDP psihogenă

Corect
Mann-Whitney U 328,50

Wilcoxon W 538,50
z -0,391
p 0,696

În urma prelucrării statistice a rezultatelor obţinute, nu am constatat 
diferenţe statistice semnificative la parametrul corect: z=-0,391, p=0,696, 
deoarece în ambele forme de RDP se constată nematurizarea reglării voli-
tive, cauzată de factori psihosocial şi organic. 
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 Datele statistice obţinute ne permit să concluzionăm că la copiii cu 
RDP, comparativ cu cei cu DN, se constată un nivel redus de reglare vo-
litivă. Performanţele copiilor cu RDP cerebrogenă şi psihogenă denotă o 
dezvoltare defectuoasă a reglării volitive sub incidenţa diferitor factori: la 
cei cu RDP cerebrogenă dominând factorul organic, iar la cei cu RDP psi-
hogenă – cel psihosocial. Nematurizarea reglării volitive la copiii cu RDP 
cerebrogenă este condiţionată de reţinerea în maturizarea funcţiei regla-
torii, localizată în lobul frontal, care este apreciată ca factor conducător ce 
stă la baza reţinerii în dezvoltarea psihică. Factorul psihosocial determină 
traiectoria dezvoltării psihice generale şi, respectiv, a reglării volitive la co-
piii cu RDP psihogenă: lipsa încurajării şi susţinerii din partea adultului, 
absenţa interesului faţă de activitatea realizată. 

Reţinerea în dezvoltarea reglării volitive la copiii cu RDP cerebrogenă 
şi la cei cu RDP psihogenă denotă nematurizarea corelaţiilor dintre emoţii 
şi voinţă. Emoţiile nu se includ în dezvoltarea spontaneităţii şi a voinţei. 
Regulile activităţii, enunţate de adult, nu le trezesc copiilor nici un fel de 
trăire emoţională (pozitivă sau negativă), de aceea regula nu se transfor-
mă într-un motiv cu sens personal orientat spre activitate. 

Datele obţinute în urma cercetării emoţiilor şi voinţei ne-au condus la 
studierea reglării emoţional-volitive drept componentă psihologică. 

Adaptarea copiilor cu RDP la cerinţele mediului este deseori compli-
cată din cauza prezenţei tulburărilor emoţionale. Urmările pe care le au 
particularităţile emoţiilor asupra eficienţei activităţii sunt atât de însem-
nate, încât este dificil să se cunoască nivelul intelectual real al unui copil 
cu tulburări profunde în sfera emoţională. 

Observaţiile clinice au demonstrat existenţa unei categorii de copii la 
care anumite carenţe emoţionale grave blochează dezvoltarea intelectuală 
sau maschează posibilităţile cognitive reale. La aceşti copii, normalizarea 
vieţii emoţionale poate duce la o dezvoltare ulterioară normală a capacită-
ţilor intelectuale sau, cel puţin, la o îmbunătăţire a ei. Tulburările emoţio-
nale par a fi sursa cea mai importantă a neadaptării şcolare.

În studiul realizat am cercetat interacţiunea dintre emoţii şi voinţă cu 
ajutorul testului „Problemă nerezolvabilă” după Н.И. Александрова şi 
T.И. Шульга [43]. Scopul cercetării constă în determinarea corelaţiilor 
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dintre stabilitatea emoţională şi efortul volitiv în activitatea intelectuală. 
În continuare prezentăm rezultatele privind interacţiunea dintre emo-

ţii şi voinţă la subiecţii cercetaţi: copiii cu RDP cerebrogenă au dovedit 
nivel inferior 65%, mediu 35%, superior 0; cei cu RDP psihogenă – nivel 
inferior 43%, mediu 37%, superior 20%; copiii cu DN – nivel inferior 25%, 
mediu 23%, superior 52%. Distribuirea rezultatelor privind interacţiunea 
dintre emoţii şi voinţă la subiecţii experimentaţi este reflectată în Fig.2.10. 
(vezi p. 72).

 Prin utilizarea testului am analizat următoarele caracteristici: nive-
lul şi cauza insuccesului în activitate, numărul de încercări în realizarea 
sarcinilor, stabilitatea emoţională şi dezvoltarea calităţilor volitive. Toa-
te aceste caracteristici demonstrează gradul de corelare dintre emoţii şi 
voinţă: nivel superior – stabilitatea emoţională, cu dezvoltarea calităţilor 
volitive, nivel mediu – instabilitatea emoţională, cu impulsivitate, nivel 
inferior – instabilitatea emoţională, cu nematuritatea calităţilor volitive; 
cauza insuccesului – adecvată, neadecvată, finalizare spontană a activită-
ţii, numărul de încercări prezintă gradul de maturitate a insistenţei. 

 Fig.2.10. Distribuirea rezultatelor privind interacţiunea dintre emoţii şi 
voinţă la subiecţii experimentaţi

În continuare, vom analiza rezultatele privind interacţiunea dintre 
emoţii şi voinţă la subiecţii experimentali.

Rezultatele obţinute de copiii cu DN şi de cei cu RDP cu vârsta de 6-7 
ani la parametrii interacţiunii emoţii – voinţă sunt ilustrate în Fig. 2.11.
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Fig. 2.11. Valorile medii obţinute de copiii de 6-7 ani cu DN şi de cei cu RDP 
stabilite prin utilizarea testului „Problemă nerezolvabilă”

Analizând valorile medii prezentate în Fig. 2.11., obţinute de copiii cu 
DN şi de cei cu RDP în vârsta de 6-7 ani, au fost estimate diferenţe dintre 
mediile obţinute la această categorie de vârstă.

Copiii cu DN au demonstrat o medie de 1,73 cote, iar cei cu RDP – 
2,35 cote. Copiii cu RDP mai frecvent nu pot rezolva problemele propuse. 
Incapacitatea lor de concentrare şi distribuţie a atenţiei conduce spre in-
voluntaritate în realizarea activităţii. Ei denotă instabilitate emoţională şi 
impulsivitate, deoarece calităţile volitive sunt imature, spre deosebire de 
copiii cu DN, care mai frecvent rezolvă problemele cu care se confruntă.

În tabelul 2.10. prezentăm rezultatele comparative la copiii cu DN şi la 
cei cu RDP.

Tabelul 2.10. Semnificaţia diferenţelor interacţiunii emoţiilor 
şi voinţei dintre copiii cu DN şi cei cu RDP (6-7 ani)

Nivel Cauza ins. Nr. de încer. Stab. emoţ.
Mann-Whitney U 728,50 728,50 728,50 728,50
Wilcoxon W 1718,50 1718,50 1718,50 1718,50
z -3,604 -3,604 -3,604 -3,604
p 0,001 0,001 0,001 0,001

În urma prelucrării statistice a rezultatelor, am obţinut diferenţe statis-
tic-semnificative dintre copiii cu DN şi cei cu RDP la următorii parametri: 
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nivelul, cauza insuccesului, numărul de încercări, stabilitatea emoţională 
z=-3,604, p=0,001, deoarece la copiii cu DN, comparativ cu copiii cu RDP, 
se constată stabilitatea emoţională cu maturizarea calităţilor volitive în ac-
tivitatea intelectuală.

O deosebită importanţa în imaturitatea corelaţiilor dintre emoţii şi  
voinţă o are instabilitatea emoţională la copiii cu RDP. Instabilitatea emo-
ţională nu condiţionează aprobarea emoţională a scopului, apare neliniş-
tea, frica, neîncrederea în sine. Manifestarea acestei particularităţi duce 
la concentrarea asupra frământărilor proprii şi sustragerea sau evitarea 
de la activitate. Pe de altă parte, nematuritatea calităţilor volitive accentu-
ează neliniştea sau declanşează afectul. În cazul afectului, excitabilitatea 
emoţională inhibă comportamentul volitiv. Emoţiile nu se manifestă ca 
nişte indicatori în aprecierea situaţiei, ca urmare, nu este activată reglarea 
volitivă a emoţiilor.

Pe parcursul activităţii, copiii cu DN, comparativ cu cei cu RDP, în 
momentul confruntării cu dificultăţi lucrau în linişte, căutau căi noi pen-
tru rezolvarea problemelor, demonstrând un nivel superior de dezvoltare 
a calităţilor volitive: au avut spirit de iniţiativă, insistenţă, independenţă, 
activism, au manifestat comportament adecvat de căutare, au realizat mai 
multe încercări.

În Fig. 2.12. prezentăm grafic rezultatele obţinute de copiii de 6-7 ani 
cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă.
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Fig. 2.12. Valorile medii la parametrii testului „Problema nerezolvabilă” la 
copiii de 6-7 ani cu diferite forme de RDP
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Tabelul 2.11. sintetizează rezultatele comparative la copiii de 6-7 ani cu 
RDP cerebrogenă şi la cei cu RDP psihogenă. 

Tabelul 2.11. Semnificaţia diferenţelor dintre interacţiunea emoţii-
lor şi voinţei la copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi la cei cu RDP 

psihogenă

Nivel Cauza ins. Nr. de încerc. Stab. emoţ. 
Mann-Whitney U 234,50 234,50 234,50 234,50
Wilcoxon W 864,50 864,50 864,50 864,50
z -2,217 -2,217 -2,217 -2,217
p 0,027 0,027 0,027 0,027

În urma prelucrării statistice a rezultatelor obţinute, se constată dife-
renţe statistic-semnificative la următorii parametri: nivelul şi cauza insuc-
cesului, numărul de încercări, stabilitatea emoţională: z=-2,217, p=0,027. 
La copiii cu RDP cerebrogenă, în comparaţie cu cei cu RDP psihogenă de 
6-7 ani, are loc maturizarea încetinită a zonei frontale; drept consecinţă, 
sunt mai stabili emoţional şi posedă calităţi volitive mai dezvoltate.

Pe parcursul desfăşurării activităţii, copiii cu RDP psihogenă au fost 
instabili din punct de vedere emoţional, fapt manifestat prin comporta-
ment emoţional şi atitudinea ostilă faţă de experimentator şi materialul 
prezentat; se mirau des, nu erau sârguincioşi, au fost încăpăţânaţi, cu nivel 
superior de independenţă, dar nu au putut folosi aceste calităţi pentru în-
vingerea dificultăţilor, nu vedeau cauza insuccesului în propria persoană.

Analiza cantitativă a datelor relevă că copiii cu RDP, comparativ cu 
copiii cu DN, sunt emoţional nestabili, calităţile volitive sunt insuficient 
dezvoltate, iar activitatea intelectuală nu poate fi realizată eficient. Rezul-
tatele comparative între copiii cu RDP cerebrogenă şi cei cu RDP psiho-
genă demonstrează o dezvoltare mai înaltă a stabilităţii emoţionale şi a 
calităţilor volitive în activitatea intelectuală la RDP cerebrogenă.

Dezvoltarea voinţei, sub diferitele sale aspecte, este o sarcină impor-
tantă în educarea copiilor cu RDP. Având în vedere dificultatea întâm-
pinată de ei în urmărirea scopurilor complexe şi îndepărtate, educatorul 
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va desfăşura activitatea copilului secvenţial, prin înserierea scopurilor, de 
la cele mai simple şi actuale la altele mai complexe şi mai îndepărtate. 
Important este să i se formeze copilului obişnuinţa de a duce la capăt ac-
ţiunea începută. 

O mare importanţă, în desfăşurarea activităţii voluntare are formarea 
capacitaţii de a da o relatare cât mai completă asupra activităţii. Acest as-
pect, evident deficitar la copiii cu RDP, se poate perfecţiona printr-o mun-
ca educativă susţinuta. 

Dezvoltarea voinţei începe cu organizarea formelor externe de condui-
tă. Educarea voinţei trebuie să cuprindă toate momentele ei: să se dezvolte 
capacitatea de frânare a acţiunilor impulsive, să se formeze obişnuinţa de 
a delibera şi a planifica acţiunea, de a fixa scopuri realiste, capacitatea de 
a persevera şi a face eforturi pentru învingerea obstacolelor care stau în 
calea realizării scopurilor fixate, precum şi obişnuinţa de a analiza critic 
produsele activităţii îndeplinite.

2.4. Specificul autoreglării voluntare la copii cu RDP

Mai puţine cercetări au fost consacrate problemelor autoreglării emo-
ţionale. Г.Д. Горбунов [67] a propus conceptul de reglare psihologică, 
menţionând că funcţia de reglare a emoţiilor reprezintă un sistem general 
de autoreglare. Acest sistem este constituit din două componente: prima 
componentă determină reglarea psihologică, esenţa căreia constă în faptul 
că procesele vegetative se schimbă sub incidenţa reglatoare a conştientu-
lui; a doua componentă semnifică faptul că reglarea psihică se atestă în 
comportamentul omului, în care emoţiile prezintă o unitate structurată 
a relaţiilor subiective. Prima componentă este realizată prin intermediul 
programelor ereditare, a doua constă în comutarea conştientului de la o 
activitate reproductivă la una creativă, în situaţii noi, necunoscute.

Reglarea emoţională oferă posibilitatea de dirijare a propriilor emoţii şi 
capacitatea modelării gândurilor, sentimentelor, dorinţelor şi posibilităţi-
lor, capacitatea de a susţine armonia procesului vitalităţii (Л.Я. Дорфман 
[76]). Conform datelor cercetătoarei Л.В. Сафонова [157], autoreglarea 
emoţională conduce spre crearea stărilor necesare prin schimbarea ori-
entării aspiraţiei emoţionale, ghidării, conştientizării şi evaluării situaţiei.
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Cu ajutorul testului „Desenare pe puncte”, după A.Л. Венгер [72], au 
fost stabilite particularităţile autoreglării voluntare la copiii cu diferite for-
me de RDP şi la cei cu DN. Autorul a propus acest test pentru cercetarea 
specificului menţinerii cerinţelor, care presupune dezvoltarea spontanei-
tăţii, planificării şi controlului activităţii. 

Scopul cercetării constă în aprecierea componentelor autoreglării vo-
luntare.

Rezultatele studiului comparativ al copiilor cu DN şi al celor cu RDP 
sunt prezentate în Fig. 2.13..

Prezentarea grafică a valorilor medii demonstrează diferenţele obţinu-
te la copiii cu DN şi la cei cu RDP. 

Analiza comparativă a rezultatelor (vezi fig. 2.13., p. 76; Tab. 2.12., p. 
77) obţinute la copiii cu DN şi la cei cu RDP a relevat diferenţa statistic-
semnificativă la parametrul puncte: z=-5,357, p=0,001, deoarece compo-
nentele autoreglării voluntare la copiii cu DN sunt mai bine dezvoltate. 
Copiii cu RDP nu sunt influenţaţi de factorul emoţional-atitudinal, care 
este important pentru aprobarea scopului, aprecierea criteriilor de succes, 
aprobarea programului activităţilor executive.
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Fig. 2.13. Valorile medii obţinute la copiii de 6-7 ani cu DN şi la cei cu RDP 
stabilite prin utilizarea testului „Desenare pe puncte”

Prezentăm în figura 2.14. rezultatele obţinute la copiii cu RDP cerebro-
genă şi cu RDP psihogenă.
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Tabelul 2.12. Semnificaţia diferenţelor dezvoltării componentelor 
autoreglării voluntare la copiii de 6-7 ani cu DN şi la cei cu RDP

Puncte
Mann-Whitney U 451,00
Wilcoxon W 1991,00
z -5,357
p 0,001

Rezultatele prezentate în Fig. 2.14. demonstrează diferenţele între me-
diile obţinute la copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psiho-
genă.
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Fig. 2.14. Valorile medii la copiii de 6-7 ani cu RDP ceredrogenă şi la cei cu 
RDP psihogenă, stabilite prin aplicarea testului „Desenare pe puncte”

În Tabelul 2.13, prezentăm semnificaţia diferenţelor dezvoltării com-
ponentelor autoreglării voluntare dintre copiii de 6-7 ani cu RDP cerebro-
genă şi cei cu RDP psihogenă.

În urma prelucrării statistice a rezultatelor obţinute se constată o dife-
renţă statistic-nesemneficativă: z=-0,610, p=0,542, deoarece în RDP cere-
brogenă şi în RDP psihogenă (6-7 ani) se constată o reţinere în dezvolta-
rea componentelor autoreglării voluntare, cauzată de factorul organic şi 
de cel psihosocial.
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Tabel 2.13. Semnificaţia diferenţelor dezvoltării componentelor 
autoreglării voluntare dintre copiii de 6-7 ani cu RDP  

cerebrogenă şi cei cu RDP psihogenă

Puncte
Mann-Whitney U 315,50
Wilcoxon W 525,50
z -0,610
p 0,542

Analiza comparativă a rezultatelor obţinute confirmă faptul că la copiii 
cu RDP se manifestă o nematuritare a componentelor autoreglării volun-
tare, comparativ cu copiii cu DN. Nivelul redus al dezvoltării componen-
telor autoreglării voluntare în RDP cerebrogenă şi psihogenă indică ne-
maturitarea funcţiei reglatorii, cauzată de factorul social şi de cel organic.

Pentru a evalua componentele autoreglării emoţionale la copiii cu di-
ferite forme de RDP şi la cei cu DN am aplicat tehnica „Diagnosticul au-
toreglării emoţionale”.

Tehnica se bazează pe selectarea mecanismelor reglării stării proprii 
prin aprecierea structurii autoreglării emoţionale: aspiraţia emoţională, 
reflexia, autoaprecierea, caracteristica integrală a autoreglării emoţiona-
le. La temelia tehnicii stă conceptul teoretic al lui Л.Я. Дорфман [76] şi 
tehnica de cercetare elaborate de către Л.В. Сафонова [157] cu privire la 
organizarea structural-funcţională şi ierarhică a autoreglării emoţionale.

Scopul cercetării rezidă în determinarea nivelului de dezvoltare a 
structurilor de autoreglare emoţională la copiii de 6-7 ani cu RDP psiho-
genă şi cerebrogenă. Au fost analizate următoarele caracteristici: aspiraţia 
(prezintă o directivă de generare şi schimbare a reacţiilor emoţionale), 
reflexia (reprezintă o trăsătură procesuală de observare şi autoanaliză a 
reacţiilor emoţionale), autoaprecierea emoţională (este o caracteristică 
generală care include controlul emoţional, anticiparea şi corecţia emoţio-
nală), integralitatea autoreglării emoţionale (vezi Anexa 1).

Rezultatele obţinute la copiii de 6-7 ani cu DN şi la cei cu RDP sunt 
ilustrate în Fig. 2.15. Prezentarea grafică a rezultatelor relevă diferenţe în-
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tre mediile obţinute de copiii în vârstă de 6-7 ani cu DN şi cei cu RDP la 
tehnica „Diagnosticul caracterului integrativ al autoreglării emoţionale” 
(vezi p. 79).

La copiii cu RDP predomină motivul de organizare a activităţii şi atri-
butelor ei, motivul de atragere a atenţiei adultului, motivul de evitare a 
insuccesului; mai slab sunt pronunţate motivul atingerii rezultatului, di-
minuarea interesului faţă de conţinutul problemei, lipseşte motivul de 
competiţie. Activitatea este caracterizată prin pasivitate, atitudine nea-
decvată faţă de dificultăţi, au nevoie de susţinerea emoţională şi sprijin 
din partea adultului. Este dezvoltată insuficient componenta operaţio-
nală: operaţiile prin care se poate realiza scopul sunt dezvoltate slab sau 
lipsesc; prezintă nivel scăzut de efectuare a însărcinărilor, se manifestă 
incapacitatea folosirii exemplului şi de a planifica şi cea de autoapreciere 
şi control, predomină impulsivitatea, incapacitatea de a accepta şi a men-
ţine instrucţia. 
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Fig. 2.15. Valorile medii obţinute la copiii de 6-7 ani cu DN şi la cei cu RDP 
stabilite prin utilizarea tehnicii „Diagnosticul caracterului integrativ al auto-

reglării emoţionale”

În Tabelul 2.14. prezentăm rezultatele comparative ale dezvoltării 
structurilor autoreglării emoţionale la copiii cu DN şi la cei cu RDP.
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Tabelul 2.14. Semnificaţia diferenţelor dezvoltării structurilor 
autoreglării emoţionale dintre copiii de 6-7 ani cu DN şi cei cu RDP

Puncte
Mann-Whitney U 572,00
Wilcoxon W 2112,00
Z -5,233
P 0,001

În urma procesării statistice a rezultatelor obţinute prin utilizarea teh-
nicii „Diagnosticul caracterului integrativ al autoreglării emoţionale”, am 
constatat diferenţa statistic-semnificativă la parametrul puncte: z=-5,233, 
p=0,001, deoarece la copiii cu DN, comparativ cu copiii cu RDP, se obser-
vă maturizarea structurilor autoreglării emoţionale. La copiii cu RDP s-a 
constatat nematuritatea tuturor componentelor autoreglării emoţionale: 
lipsa coloraţiei emoţionale la nivel de aspiraţie, frământările emoţionale 
haotice, autoapreciere defectuoasă, tempo încetinit în dezvoltarea contro-
lului emoţional al stărilor proprii, al faptelor şi comportamentului pro-
priu, tempo încetinit în dezvoltarea anticipării şi corecţiei emoţionale a 
rezultatelor.

În Fig. 2.16. prezentăm în mod grafic rezultatele obţinute la copiii de 
6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă. 
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Fig.2.16. Valorile medii obţinute la copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi 
cu RDP psihogenă stabilite prin utilizarea testului „Diagnosticul  

caracterului integrativ al autoreglării emoţionale”
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Rezultatele prezentate în figura 2.16. relevă diferenţele între mediile 
obţinute la copiii în vârsta de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psi-
hogenă. 

În Tabelul 2.15. este prezentată semnificaţia diferenţelor dezvoltării 
structurilor autoreglării emoţionale la copiii de 6-7 ani cu RDP cerebro-
genă şi la cei cu RDP psihogenă

Tabel 2.15. Semnificaţia diferenţelor dezvoltării structurilor auto-
reglării emoţionale la copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogenă şi cei cu 

RDP psihogenă

Puncte
Mann-Whitney U 295,00
Wilcoxon W 505,00
z -1,389
p 0,165

În urma prelucrării statistice am stabilit o diferenţă statistic-nesemni-
ficativă la parametrul puncte: z=-1,389, p=0,165, deoarece nematurizarea 
structurilor autoreglării emoţionale se produce la ambele forme de RDP, 
dar sunt cauzate de diferiţi factori. Pentru ambele forme de RDP este 
caracteristică lipsa flexibilităţii emoţionale, deprinderile de autoreglare 
sunt la nivel de imitare, autoaprecierea este accentuată, persistă impul-
sivitatea.

Analizând rezultatele obţinute prin utilizarea tehnicii „Diagnosticul 
caracterului integrativ al autoreglării emoţionale”, am atestat nematuri-
zarea autoreglării emoţionale la copiii cu RDP. Nu s-au demonstrat dife-
renţe dintre RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă, deoarece nematurizarea 
corelaţiei dintre emoţii şi voinţă sunt determinate de factorul social şi cel 
organic.

La şcolarii mici din clasele primare cu RDP, din cauza nematurizării 
zonelor frontale, se observă o insuficienţă evidentă a proceselor de acti-
vizare locală, diminuarea controlului şi concentrării atenţiei. Aceasta se 
manifestă prin abatere constantă, incapacitatea concentrării atenţiei asu-
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pra unei acţiuni, dificultăţi în elaborarea planului de acţiuni, diminuarea 
controlului asupra activităţii proprii. Ajutorul organizatoric efectuat de 
către adult stimulează activitatea zonelor frontale şi, prin intermediul lor, 
şi a altor structuri ale creierului, în rezultat copilul se include în activitate.

În urma cercetării empirice a particularităţilor reglajului emoţional-
volitiv la copiii cu RDP putem conchide că: 
•	Copiii cu RDP au manifestat imaturitatea componentelor structurale 

ale reglajului emoţional-volitiv, spre deosebire de cei cu DN.
•	Imaturitatea componentelor reglării emoţionale s-a constatat prin 

reţinere în dezvoltarea componentei emoţional-motivaţionale (per-
ceperea emoţională 1; perceperea emoţională 2; perceperea emoţio-
nală 3; perceperea emoţională 4); a componentei emoţional-verbale 
(clasificarea emoţională 1; clasificarea emoţională 2); a controlului 
emoţional (diferenţierea stărilor emoţionale proprii; diferenţierea 
stărilor emoţionale ale adultului 1; diferenţierea stărilor emoţionale 
ale adultului 2). Incapacitatea diferenţierii stărilor emoţionale reflec-
tă imperfecţiunea controlului emoţional, drept urmare condiţionează 
imaturitatea relaţiilor dintre emoţii şi voinţă prin insuficienţa con-
ştientizării emoţionale şi a incapacităţii copilului de a avea atitudini 
versus comportamentul său din punctul de vedere al exemplului, 
normei, regulii. Percepţia emoţională, în calitate de componentă a 
reglării emoţionale, este dezvoltată la un nivel mai înalt la copiii cu 
RDP cerebrogenă, comparativ cu cei cu RDP psihogenă.

•	La copiii cu DN, comparativ cu cei cu RDP, s-a constatat un tablou 
mozaic în tipologia reglării emoţionale, cu predominarea tipului nor-
mal-condiţionat. La copiii cu RDP cerebrogenă de 6-7 ani, compa-
rativ cu copiii cu RDP psihogenă, predomină tipul de protecţie ca 
rezultat al dezvoltării mecanismului compensator de protecţie prin 
izolarea şi frământările dismorfofobice ale copilului. 

•	La copiii cu RDP s-a manifestat nematuritatea tuturor componen-
telor reglării emoţionale şi mai cu seamă a celor care se includ în 
reglarea emoţional-volitivă: reactivitatea polară-PR; nivelul stereoti-
purilor- ST; nivelul expansiunilor- E; controlul emoţional. În RDP 
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cerebrogenă, comparativ cu RDP psihogenă, se observă o dezvoltare 
neomogenă a nivelului reactivităţii polare, expansiunii şi reţinerii în 
dezvoltarea controlului emoţional, din cauza tempoului încetinit în 
dezvoltarea lobului frontal, unde este localizată reglarea emoţional-
volitivă. 

•	Copiii cu RDP, comparativ cu copiii cu DN, au demonstrat imaturi-
tatea reglării volitive. Emoţiile nu se includ în dezvoltarea spontane-
ităţii şi a voinţei. Regulile activităţii, enunţate de adult, nu le trezesc 
copiilor nici un fel de trăire emoţională (pozitivă sau negativă), de 
aceea regula nu se transformă într-un motiv cu sens personal orientat 
spre activitate. Reglarea volitivă prin intermediu semnului (limbaju-
lui) are un tempo încetinit în maturizarea copiilor cu RDP. Compor-
tamentul lor coincide cu activitatea subiectivă, este neconştientizat şi 
nu le trezeşte copiilor atitudini şi emoţii pozitive. Nu s-a constatat di-
ferenţe statistic semnificative în dezvoltarea reglajului volitiv la RDP 
cerebrogenă şi la RDP psihogenă, fiindcă RDP este condiţionată de 
imaturitatea sistemului de reglare, iar RDP psihogenă este cauzată de 
factorii psihosociali. Lipsa încurajării şi susţinerii din partea adultu-
lui determină un nivel scăzut în RDP psihogenă, copilul pierzându-şi 
interesul faţă de lucrul început. 

•	Copiii cu RDP, comparativ cu copiii cu DN, sunt emoţional nesta-
bili, având nedezvoltate calităţile volitive în activitatea intelectuală. 
Rezultatele comparative între copiii cu RDP cerebrogenă şi cei cu 
RDP psihogenă demonstrează o dezvoltare mai înaltă a stabilităţii 
emoţionale şi a calităţilor volitive în activitatea intelectuală la RDP 
cerebrogenă.

•	La copiii cu RDP se manifestă o nematuritare a componentelor auto-
reglării voluntare şi autoreglării emoţionale, comparativ cu DN. Nu 
s-au confirmat diferenţele statistice între RDP cerebrogenă şi RDP 
psihogenă. Nivelul redus al dezvoltării componentelor autoreglării 
voluntare şi autoreglării emoţionale în RDP cerebrogenă şi psihoge-
nă indică nematurizarea funcţiei reglatorii cauzate de factorul social 
şi de cel organic.
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•	La copiii cu RDP la vârsta de 6-7 ani se constată tempo încetinit în 
apariţia formaţiunilor noi: voluntaritatea proceselor psihice şi, mai cu 
seamă, maturizarea reglării emoţional-volitive. 

În aspect general, reglarea emoţional-volitivă la copiii cu RDP se dis-
tinge prin nematurizarea reglării emoţional-motivaţionale, prin reţinere 
în dezvoltarea perceperii emoţionale şi a clasificării stărilor emoţionale, 
prin nematurizarea reglării emoţional-verbale şi aceasta din cauza sărăciei 
vocabularului emoţional activ, imperfecţiunea diferenţierii stărilor emo-
ţionale proprii şi ale maturilor din cauza nematurizării controlului emo-
ţional şi, ca urmare, reţinerea în dezvoltarea interacţiunii dintre emoţii şi 
voinţă. 
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3. DEZVOLTAREA SFEREI EMOŢIONAL-VOLITIVE  
LA COPIII CU REŢINERE ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ ÎN 

CONDIŢII EXPERIMENTALE

3.1. Strategii şi principii de dezvoltare a reglării  
emoţional-volitive la copiii cu RDP

Psihologii au constatat că maturizarea insuficientă a autoreglării con-
ştiente a activităţii este un factor ce acţionează inhibitor asupra dezvoltării 
cognitive şi a personalităţii şi una din cauzele principale care condiţio-
nează dificultăţi în activitatea instructiv-cognitivă. Nu se atestă însă studii 
complexe ale dezvoltării reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP. В.В. 
Кисова [96] a realizat un studiu în care descrie metodologia dezvoltării 
auticontrolului la copiii cu RDP de vârstă şcolară mică. Autoarea propune 
un program formativ care poate fi realizat în câteva etape: 1) dezvoltarea 
motivaţiei pozitive faţă de activitate, 2) planificarea prealabilă, 3) dezvol-
tarea autocontrorului pe parcursul activităţii, 4) aprecierea rezultatelor 
activităţii proprii.

Un program de dezvoltare a autoreglării activităţii a elaborat У.В. 
Ульенкова [149], pe care l-a structurat în câteva etape: 1) reorientarea 
motivului de la activitatea de joc la cea de învăţare, 2) formarea abilităţilor 
de modelare a rezultatului şi de programare a activităţii, 3) formularea 
verbală a planului de acţiune, apoi trecerea la planul intern, 4) realizarea 
activităţii programate conform scopului preconizat, 5) formarea autoa-
precierii adecvate. 

И.Ф. Марковская [129] propune efectuarea psihocorecţiei conform 
formei de RDP şi particularităţilor nematurizării reglării spontane. Co-
piilor cu RDP constituţional li se aplică motivarea prin joc, accentuarea 
controlului verbal şi planificare prin limbaj; la cei cu RDP somatogenă se 
face acordarea unui ajutor (scăderea volumului sarcinii, creşterea timpu-
lui pentru prezentări ilustrative), controlul verbal, stimularea emoţională; 
la cei cu RDP cerebrogenă se realizează formarea abilităţii de desfăşurare 
a activităţii pe etape.

Е.А.Порошина [146] a elaborat şi ea un program complex de dezvol-
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tare a reglării voluntare la copiii cu RDP somatogenă în care a inclus ur-
mătoare aspecte: 1) formarea programării (organizarea locului de muncă, 
plasarea obiectelor pe foaia de hârtie); 2) formarea sistemului de apreciere 
(tehnici de terapie behavioristă); 3) formarea autocontrolului (obligaţiuni 
casnice, ritual de început şi sfârşit al activităţii, activităţi consacrate însu-
şirii regulilor de comportament, jocuri cu reguli, tehnici de vizualizare, 
psihomotoare şi de relaxare). 

Datele obţinute în urma realizării experimentului de constatare ne-au 
oferit unele sugestii metodice pentru organizarea experimentului forma-
tiv. 

Programul formativ a inclus câteva modele psihopedagogice de dez-
voltare a reglării emoţional-volitive la copiii cu ambele forme de RDP. Ela-
borarea modelelor a fost fundamentată pe următoarele rezultate empirice: 
1) copiii cu RDP au un nivel mai redus de dezvoltare a reglării emoţional-
volitive, comparativ cu cei cu dezvoltarea normală; 2) la copiii cu RDP se 
atestă nematuritatea tuturor componentelor structurale ale reglării emo-
ţional-volitive, tempo încetinit în dezvoltarea legăturilor dintre emoţii şi 
voinţă; 3) copiii cu ambele forme de RDP manifestă caracteristici similare 
ale reglării emoţional-volitive. Respectiv, modelele elaborate urmăresc ur-
mătoarele obiective:

1. dezvoltarea componentelor structurale ale reglării emoţionale;
2. dezvoltarea nivelară a reglării emoţionale;
3. dezvoltarea reglării volitive în context multiaspectual;
4. dezvoltarea autoreglării voluntare prin normalizarea tuturor com-

ponentelor structurale. 
În organizarea experimentului formativ ne-am bazat pe următoarele 

postulate teoretice:
1. Reglarea emoţional-volitivă are o structură unică şi este o condiţie 

esenţială pentru dezvoltarea intelectului (С.Л. Рубинштейн [155]).
2. Reglarea emoţional-volitivă este o manifestare a voinţei şi a auto-

reglării spontane a reacţiilor emoţionale şi a atitudinii faţă de activitate 
(В.A. Иванников [84] ).

3. În activitatea psihică se atestă interrelaţia dintre emoţii şi voinţă 
(Л.C. Выготский [61]).
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4. Comportamentul emoţional are o organizare nivelară (В.В. 
Лебединский, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг [114] ).

5. Orice trăire emoţională are un tablou specific de manifestare şi este 
însoţită de o mimică similară la toate persoanele (K. Izard [86]).

6. Principala caracteristică a reglării volitive este mobilizarea conştien-
tă a capacităţilor fizice şi psihice ale personalităţii pentru învingerea difi-
cultăţilor în activitatea orientată spre un anumit scop (В.И. Селиванов 
[158]).

7. Dezvoltarea autoreglării conştiente la copiii cu RDP este condiţia 
principală pentru diminuarea eşecului şcolar (У.В. Ульенкова [149]).

În ultimii ani îşi găseşte o largă aplicare în practica psihologică un grup 
de metode orientate spre studierea comportamentelor sociale ale perso-
nalităţilor. Rezultate înalte pot fi obţinute în corecţia datelor cercetărilor 
empirice prin implementarea metodelor de grup. 

Iată care sunt principiile ce au stat la baza elaborării şi realizării pro-
gramului de dezvoltare a sferei emoţional-volitive la copii cu RDP :

Principiul diagnosticării precoce, unităţii corecţiei psihologice şi 
psihodiagnosticului. Conform acestui principiu, obiectivele corecţiei 
psihologice pot fi formulate corect numai în baza diagnosticării psiho-
logice integrale şi identificării cauzelor şi mecanismelor apariţiei dere-
glărilor. Diagnosticarea şi corecţia psihologică se efectuează într-o cheie 
unică, pe parcursul întregii etape de lucru. Procesul influenţei psihologice 
de grup oferă posibilitatea diagnosticării particularităţilor comunicative şi 
trăirilor interne ale copilului.

Principiul sistemic al sarcinilor de corectare, profilaxie şi dezvoltare 
reflectă raportul reciproc în evoluţia diferitor laturi ale personalităţii, care 
permite optimizarea procesului dat din contul intensificării altor laturi 
ale personalităţii. În afară de aceasta‚ programul psihologic de influenţă 
trebuie să fie orientat nu doar spre corijarea abaterilor psihologice şi pre-
întâmpinarea lor, ci şi spre crearea condiţiilor favorabile pentru realizarea 
plenară a personalităţii. În acest context, corecţia sferei emoţional-volitive 
la copiii cu RDP s-a realizat în complex, într-un cadru mai larg de per-
fecţionare a personalităţii, prin implicarea stărilor emoţionale pozitive, 
priceperilor comunicative, voinţei, încrederii în sine etc.
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Principiul activismului. Fiecare metodă de intervenţie psihologică 
presupune implicarea activă a subiecţilor în acţiuni special elaborate. În 
procesul de realizare a acestor acţiuni se creează condiţii optime pentru 
aplanarea situaţiilor de conflict şi dezvoltarea emoţiilor copiilor în par-
ticular şi a personalităţii lor în general. Acest principiu are o importanţă 
metodologică esenţială în psihologie (introdus într-o primă formulare de 
P. Janet [209] şi dezvoltat de marii psihologi ai contemporaneităţii J. Pi-
aget [218], Л.С. Выготский [61], А.Н. Леонтьев [116; 117], K. Pribram 
[220]). Din punct de vedere genetic, procesul de formare a unei structuri 
psihice noi, chiar dacă este vorba de adult, decurge mai rapid şi incompa-
rabil mai eficient, dacă se integrează în cadrul acţiunii externe cu obiecte, 
scheme sau imagini. 

Principiul abordării patogenice. Strategiile şi însărcinările psiho-
corecţionale au fost selectate în funcţie de reacţiile şi stările emoţionale 
negative ale persoanelor cu RDP. Scopul prioritar al corecţiei constă în 
înlăturarea cauzelor problemelor psihologice ale clienţilor. Fiecare acti-
vitate efectuată în cadrul experimentului formativ trebuie să presupună 
implicarea activă a subiecţilor în acţiunile special elaborate. Activităţile 
propuse trebuie să prevadă dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor soci-
ale de colaborare, de compromis etc.

Principiul atragerii active a mediului social apropiat în activitatea 
de corecţie psihologică este determinat de rolul pe care îl are cercul apro-
piat semnificativ de comunicare pentru formarea personalităţii clientului. 
Sistemul de relaţii cu apropiaţii, ale căror influenţe copilul le acceptă, re-
prezintă componenta centrală a situaţiei sociale de dezvoltare a persoanei. 

Principiul evaluării în dinamică. Programul corecţional a fost reali-
zat respectându-se anumite exigenţe, derivate din nivelul dezvoltării re-
glării emoţional-volitive. Durata de timp depindea de cele menţionate. 

Principiul multilateralităţii presupune includerea şi consideraţiu-
nea particularităţilor reglării emoţional-volitive, corelarea dintre emoţii 
şi voinţă. 

Principiul structuralităţii a concepe reglarea emoţional-volitivă ca 
un sistem alcătuit dintr-un şir de componente şi structuri interacţionale şi 
determinate de rezultatele activităţii întregului sistem. 
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În scopul influenţării asupra dezvoltării sferei emoţional-volitive la 
copiii cu RDP prin intermediul comunicării şi interacţiunii copilului cu 
adultul şi semenii, au fost utilizate metode şi procedee de corecţie psiho-
logică elaborate în cadrul curentelor psihologice de bază. Instrumentarul 
selectat se caracterizează prin mecanisme proprii de acţiune,acestea fiind:

Orientarea psihodinamică: 1) Abordarea psihanalitică a lui K. Jung 
[190] constă în utilizarea tehnicilor orientate spre „imaginarea activă”. 
Concepţia lui K. Horney [208] este reprezentată de analiza evenimentelor 
esenţiale din viaţa individului, fără o studiere temeinică a sferei emoţiona-
le. E. Bern [197] pledează pentru eliminarea stereotipurilor ce s-au format 
în copilărie. 2) Terapia analitică individuală, elaborată de A. Adler [191], 
susţine dezvoltarea interesului social prin diminuarea sentimentului de 
inferioritate.

Orientarea umanistă: 1) Psihoterapia nondirectivă, sau centrată pe cli-
ent (C. Rogers [223]), este orientată spre lichidarea necorespunderii din-
tre emoţii şi Eu – l persoanei, obţinând perspectiva de a trăi din plin. 2) 
Psihodrama (J.L. Moreno [217]) abordează ideea despre facilitarea mani-
festării sentimentelor ascunse, obţinerii insait-ului, crearea formelor noi 
şi eficiente de comportament prin intermediul jocului dramatic liber. 3) 
Terapia prin joc ne-a permis utilizarea următoarelor tehnici: a) tehnica 
de lucru cu fanteziile, ce folosesc o vizualizare orientată şi o imaginaţie 
activă; b) relatarea de poveşti şi povestiri.

Metodele speciale, suplimentare: 1) Terapia prin artă ce are drept scop 
armonizarea dezvoltării personalităţii prin intermediul dezvoltării capaci-
tăţilor de autoexprimare şi autocunoaştere. 2) Terapia corporală, elaborată 
de V. Raih [151], care considera că mecanismelor de apărare psihologică, 
ce frânează funcţionarea sănătoasă a organismului, le poate fi opusă re-
zistenţă, modificându-le prin intermediul contactelor corporale. Terapia 
corporală se realizează prin intermediul exerciţiilor psiho-gimnastice, le-
gate de respiraţie şi funcţiile motorii şi chinestezia verbală, centrate pe re-
laxare şi destindere musculară. 3) Terapia prin muzică este prezentat prin 
exerciţii orientate spre mărirea încrederii în forţele proprii, spre facilitarea 
procesului comunicativ şi spre relaxare. 4) Terapia prin dans este orientată 
spre conştientizarea propriului corp, crearea imaginii pozitive despre cor-
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pul propriu, dezvoltarea capacităţilor comunicative, studierea emoţiilor, 
însuşirea experienţei de grup.

Programul formativ a constat din următoarele elemente componente: 
– concepte-cheie (ideile principale ale fiecărei activităţi); 
– obiectivele (adică rezultatele măsurabile ale activităţii); 
– lista de materiale necesare; 
– descrierea activităţilor (fiecare activitate prezintă procedee);
– întrebările pentru discuţie. 

3.2. Modele psihopedagogice elaborate pentru dezvoltarea  
sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP

Perceperea emoţională este o caracteristică a stereotipului comporta-
mental emoţional propriu fiecărei persoane. Orientarea emoţională este 
determinată de vectorii şi modalităţile selectării emoţionale (pozitive sau 
negative).

Legăturile de sens reprezintă un sistem de criterii subiective necesare 
atingerii scopului (criterii de succes). Deprinderile elementare ale reglării 
emoţionale constituie controlul emoţional, iar contactul emoţional inclu-
de controlul tuturor acţiunilor şi comportamentul persoanei în întregime.

Autoaprecierea expresiei emoţionale este caracteristica rezultativă, 
care, alături de controlul emoţional, anticipează corecţia emoţională şi 
este esenţială în luarea deciziilor în situaţii de incertitudine.

Sfera emoţional volitivă la copiii cu RDP a fost dezvoltată prin imple-
mentarea unor modele psihopedagogice special elaborate în acest sens. 
Modelele au fost aplicate în cadrul activităţilor formative.

 Scopul activităţilor formative constă în dezvoltarea reglăriii emoţio-
nal-volitive la copiii cu RDP.

Experimentul formativ s-a bazat pe ipoteza că dezvoltarea sferei emo-
ţional-volitive la copiii cu RDP va fi eficientă dacă vor fi dezvoltate com-
ponentele structurale ale reglării emoţional-volitive, vor fi normalizate 
corelaţiile dintre emoţii şi voinţă. Realizarea activităţilor psihopedagogice 
va duce la creşterea potenţialului intelectual la aceşti copii.
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Iată care sunt obiectivele experimentului formativ: 
•	elaborarea şi implementarea programului psihopedagogic complex 

de dezvoltare şi normalizare a sferei emoţional-volitive la copiii cu 
RDP;

•	elaborarea modelelor psihopedagogice de dezvoltare a reglării emo-
ţional-volitive la copiii cu RDP;

•	aprobarea experimentală şi evaluarea eficienţei modelelor psihope-
dagogice de dezvoltare a reglării emoţional-volitive în activitatea co-
piilor cu RDP.

Mai multe cercetări confirmă importanţa studiului realizat în direcţia 
dezvoltării sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP. Problema eşecului 
şcolar este condiţionată de imaturitatea emoţională şi de reglarea emoţio-
nală a comportamentului (Н.Л. Белопольская [49; 50], В.И. Лубовский 
[123; 124], Т.А. Власова К.С. Лебединская [59], С.А. Домишкевич [75], 
М.С. Певзнер [138], Л.И. Пeреслени, Е.М. Мастюкова [140], М.А. 
Рейдибойм [153], У.В. Ульенкова [149]. În literatura de specialitate însă 
nu găsim lucrări ştiinţifice consacrate elaborării şi implementării progra-
melor de dezvoltare şi normalizare a reglării emoţional-volitive la aceşti 
copii. Deoarece literatura de specialitate nu ne oferă modalităţi de corecţie 
a variabilei cercetate, am elaborat patru modele de intervenţie psihopeda-
gogică, din care a fost constituit programul formativ:

Modelele psihopedagogice sunt fundamentate pe principiile: unităţii 
diagnosticului şi dezvoltării, determinismului, antrenării, complexităţii, 
individualizării şi diferenţierii evaluării în dinamică, multilateralităţii, 
demonstrativităţii, orientării spre succes, gradului de intensitate de RDP, 
asigurării conştientizării şi activismului copiilor în procesul activităţilor 
dezvoltative.

Modelele psihopedagogice inserează obiective, conţinuturi, strategii 
metodice şi de evaluare. Mecanismul de bază al activităţii dezvoltativ-co-
recţionale a fost susţinerea emoţională a copiilor prin intermediul comu-
nicării, acceptării lor, prin acordarea susţinerii de către matur şi obţinerea 
încrederii în el. Anume astfel de relaţii ne-au permis să producem schim-
bări pozitive într-un timp scurt.

Mecanismele psihopedagogice fundamentale ale modelelor sunt: sati-
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sfacerea trebuinţei de reglare emoţional-volitivă, cunoaşterii de sine; sti-
mularea reflexiei; micşorarea discrepanţei dintre succes şi insucces.

Modelele au vizat formarea a patru tipuri de abilităţi comportamentale 
la subiecţii participanţi: 

1) exprimarea afectivităţii sociale (conştientizarea sentimentelor);
2) răspunsul empatic ( înţelegerea totală a partenerului de dialog);
3) comunicarea imaginilor şi acţiunilor (trecerea adecvată de la expri-

marea sentimentelor sociale la răspunsul empatic);
4)  ajutorul (facilitarea).
 În elaborarea modelului „Dezvoltarea componentelor reglării emoţiona-

le” ne-am axat pe specificul dezvoltării componentelor reglării emoţiona-
le: reglarea emoţional-motivaţională – perceperea emoţională imperfectă; 
reglarea emoţional-verbală – vocabularul emoţional sărac din cauza expe-
rienţei emoţionale comunicative insuficiente, lipsa relaţionării cu cei din 
jur; controlul emoţional – lipsa capacităţii de apreciere a reacţiilor emoţi-
onale proprii şi a persoanelor din mediul înconjurător, reacţii emoţionale 
neadecvate.

 Modelul elaborat este bazat pe teoria emoţiilor diferenţiate elaborată 
de I. Izard [86], conform căreia emoţiile formează sistemul motivaţional; 
fiecare emoţie prezintă o manifestare specifică, emoţiile interacţionează 
cu procesele cognitive, formând structurile afectiv-cognitive de care de-
pinde dezvoltarea unei personalităţi echilibrate. Teoria motivaţională a 
emoţiilor (E. Duffy [204], M.B. Arnold [192]) consemnează că emoţiile 
au un mesaj stimulator asupra comportamentului. 

 Pentru dezvoltarea şi normalizarea componentelor reglării emoţio-
nale, am formulat obiective speciale pentru fiecare componentă: pentru 
reglarea emoţional-motivaţională – dezvoltarea şi normalizarea percepe-
rii emoţionale, formarea expresiilor emoţionale, formarea frământărilor 
emoţionale; pentru dezvoltarea reglării emoţional-verbale – dezvoltarea 
clasificării emoţionale, cunoaşterea expresiilor emoţionale. Pentru dez-
voltarea controlului emoţional – formarea diferenţierii stărilor emoţiona-
le la sine şi la maturi. 

Modelul psihopedagogic a fost constituit din diferite jocuri şi exerciţii, 
care corespund vârstei şi au obiective speciale, şi a fost realizat în câteva 
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etape: 1) dezvoltarea perceperii conştiente a emoţiilor; 2) dezvoltarea ex-
presiei mimice; 3) dezvoltarea clasificării emoţionale; 4) dezvoltarea dife-
renţierii emoţionale. 

La început, am format grupul de copii prin aplicarea jocurilor „Hora”, 
apoi am folosit jocuri pentru dezvoltarea perceperii emoţionale: „Percepe-
rea emoţională”, „Călătorie” (vezi Anexa 2). La etapa dezvoltării frământă-
rilor emoţionale, am aplicat jocurile: „Întâlnirea cu un prieten”, „Desenul 
tematic”, „Ochi în ochi”. La etapa dezvoltării expresiilor mimice am recurs 
la jocurile: „Ghiceşte emoţia”, „Antrenăm trăirea emoţiilor”, „Harta dispo-
ziţiei”, „Culorile dispoziţiei”, „Situaţii”. Pentru formarea clasificării emo-
ţionale sunt eficiente: „Reproducerea emoţiilor conform mimicii”, „Unu, 
doi, trei”, „Fotografii”, „După ciuperci”, „Apreciază dispoziţia motanului”. 
La etapa diferenţierii stărilor emoţionale am aplicat terapia prin dans – 
„Dansul”, „Dansul animalelor” şi jocurile „Ochi în ochi”, „Magicianul”, 
„Propoziţii”.

După aplicarea modelului la copiii cu ambele forme de RDP s-a for-
mat perceperea emoţională corectă, s-a îmbogăţit vocabularul emoţional, 
copiii au devenit apţi de a diferenţia stările emoţionale proprii şi la adulţi.

În elaborarea celui de-al doilea model psihopedagogic ne-am bazat pe 
următoarele particularităţi constatate la copiii cu RDP la etapa de cerce-
tare empirică: imaturitatea corelaţiilor dintre emoţii şi voinţă şi impactul 
lor negativ asupra dezvoltării personalităţii; tempo încetinit în dezvoltarea 
corelaţiilor dintre emoţii şi voinţă, care se manifestă prin următoarele tră-
sături: tensiune emoţională, instabilitate emoţională, imaturitate în ma-
nifestarea şi transformarea reacţiilor emoţionale, imperfecţie în reglarea 
reacţiilor emoţionale conform cerinţelor şi situaţiilor, atitudine emoţio-
nală negativă faţă de orice activitate de muncă şi de instruire, autocontrol 
emoţional diminuat, comportament emoţional spontan imatur, adapta-
re defectuoasă la situaţii noi, reacţii emoţionale neadecvate pe parcursul 
activităţii, neîncredere în sine, izolare, incapacitate de a percepe adecvat 
dorinţele şi reacţiile partenerului de joc, conflictualitate, egocentrism, ne-
respectarea normelor şi regulilor, lipsă de compasiune.

Pentru a evalua eficienţa acestui model, ne-am propus realizarea ur-
mătoarelor obiective: dezvoltarea nivelului reactivităţii polare prin dimi-
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nuarea tensiunii emoţionale şi formarea contactului senzorial; dezvoltarea 
nivelului stereotipurilor prin concentrarea copilului asupra senzaţiilor; 
reproducerea stimulilor ritmici; dezvoltarea nivelului expansiunii prin 
formarea spiritului de risc, competiţie, concurenţă a capacităţii de apla-
nare a conflictelor prin formarea reacţiilor emoţionale adecvate în situaţii 
afectiv-importante, cu perspectiva rezolvării pozitive; dezvoltarea nivelu-
lui controlului emoţional prin dezvoltarea parteneriatului în grup, dezvol-
tarea reflexiei şi a autocontrolului comportamental.

Modelul a fost fundamentat pe teoria elaborată de către В.В. Лебе-
динcкий, Е.Р. Баенская şi М.М. Либлинг [114] despre structura nivelară 
a reglării emoţionale a comportamentului, deosebind: nivelul reactivităţii 
polare, nivelul stereotipurilor, nivelul expansiunii şi nivelul controlului 
emoţional.

După cum menţionează М.М. Семаго şi Н.Я. Семаго [128, p. 302], 
fiecare nivel are funcţia sa, este dotat cu mecanisme proprii de reglare, 
care, pe parcursul dezvoltării, se transformă, se reorganizează şi introduc 
un colorit emoţional specific în activitatea psihică. Aceste niveluri sunt, 
pe de o parte, nişte „unităţi” ale sferei emoţional-afective (М.М. Семаго,  
Н.Я. Семаго ) şi, pe de altă parte, nişte trepte în organizarea reglării emo-
ţional-volitive. La fiecare nivel sunt rezolvate anumite probleme, care faci-
litează adaptarea personalităţii la condiţiile schimbătoare de viaţă. 

Nivelul reactivităţii polare coincide cu faza de adaptare primară a co-
pilului cu RDP şi constă în crearea unui anturaj stimulativ: culori relaxan-
te, intensitatea moderată a stimulentului luminos şi cel auditiv. Reacţiile 
emoţionale la acest nivel nu conţin aprecierea pozitivă sau negativă, ele 
sunt legate de perceperea confortului sau discomfortului. La o vârstă mai 
mare acest nivel are funcţia de fondal în realizarea adaptării emoţiona-
le. Principale psihotehnici pentru formarea reglării de tonus emoţional 
sunt: crearea anturajului (mobila comodă, folosirea culorilor liniştite de 
anturaj); aplicarea unor sunete şi culori. И.И. Mамайчук şi М.Н. Ильина 
[134] au constatat că prin aplicarea luminii, sunetului şi contactului tactil 
adecvat se formează un anumit fundal emoţional pozitiv. 

Al doilea este nivelul stereotipurilor, ce îndeplineşte funcţia de forma-
re a reacţiilor stereotipice. Acest nivel are un rol important în formarea 
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reacţiilor de adaptare în primele luni de viaţă. La acest nivel are loc prelu-
crarea informaţiei afective importante. Pentru a forma aceste reacţii, am 
aplicat psihotehnici speciale, orientate spre concentrarea copilului asupra 
senzaţiilor proprii, perceperea şi reproducerea mişcărilor ritmice şi de ba-
lansare. 

La nivelul expansiunii reacţiile emoţionale au un rol deosebit în adap-
tarea la situaţii neprevăzute. Copilul capătă un interes deosebit faţă de 
un anumit obiect, se stăruie să treacă prin dificultăţi. Expansiunea a fost 
realizată prin aplicarea următoarelor psihotehnici: provocarea şi trăirea 
emoţiilor negative prin jocuri de competiţie şi dramatice (înscenarea bas-
melor, discutarea situaţiilor de conflict). 

La nivelul al patrulea – controlul emoţional prezintă un nivel integra-
tiv pe baza corelării şi subordonării tuturor nivelelor precedente, – am 
aplicat psihotehnici pentru dezvoltarea colaborării, parteneriatului, em-
patiei, autocontrolului.

Desigur, în programul nostru noi ne-am bazat pe starea psihofunc-
ţională a acestor nivele la copiii cercetaţi şi am elaborat acest model sub 
aspect diferenţiat. De exemplu, diminuarea sau afectarea unui nivel duce 
la dezadaptarea afectivă, iar accentuarea mecanismelor afective unuia din 
aceste nivele conduce spre eficienţa emoţională. Accentuarea nivelului re-
activităţii polare se manifestă prin necesitatea pronunţată faţă de confor-
tul emoţional. Pronunţarea nivelului stereotipurilor la copiii cu RDP se 
manifestă prin legături emoţionale profunde, aceşti copiii au o memorie 
afectivă pronunţată şi sunt stabili în deprinderile proprii. Accentuarea ni-
velului expansiunii îi face pe copii curajoşi îndeosebi în situaţii de risc. 
Pronunţarea nivelului controlului emoţional se manifestă prin concentra-
rea asupra relaţiilor omeneşti. Aceşti copiii au o compătimire pronunţată, 
sunt conştiincioşi în respectarea regulilor, dar au un disconfort în situaţii 
nestabile, de încordare emoţională în relaţiile cu persoanele, creşte nivelul 
expansiunii. 

Pentru realizarea eficientă a modelului am luat în considerare existen-
ţa problemelor emoţionale complexe la copiii cu RDP şi am determinat 
fazele principale de aplicare a acestui model, care include următoarele: 
1) de iniţiere – organizarea colectivului de copiii, formarea predispunerii 
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pozitive pentru activitate, am aplicat jocuri spontane şi de comunicare;  
2) pregătitoare – structurarea grupului, formarea activităţii şi indepen-
denţei, dezvoltarea susţinerii emoţionale în grup, am aplicat jocuri de su-
biect şi de dramatizare; 3) reconstructivă – corecţia reacţiilor emoţional 
neadecvate, însuşirea de a găsi forme necesare de reacţionare emoţională 
în diferite situaţii, am aplicat jocuri de concurenţă şi discutarea situaţiilor 
problematice, metode de rezolvare a acestora; 4) de consolidare a reacţii-
lor emoţionale adecvate în situaţii de conflict formarea atitudinii adecvate 
faţă de sine şi cei din jur, am aplicat jocuri propuse de copii. 

 Pe baza structurii prezentate mai sus am elaborat obiectivele şi schema 
modelului. 

Acest model psihopedagogic a fost realizat în următoarele etape:  
1) formarea unei atitudini pozitive faţă de activitate; 2) organizarea gru-
pului; 3) dezvoltarea susţinerii emoţionale; 4) dezvoltarea reflexiei şi au-
tocontrolului emoţional; 5) consolidarea comportamentului spontan;  
6) analiza emoţiilor negative; 7) dezvoltarea sentimentelor de competiţie 
şi de risc; 8) aplanarea conflictului; 9) învingerea fricii de contactul tac-
til; 10) dezvoltarea unor stereotipuri afective; 11) dezvoltarea atitudinii 
adecvate faţă de sine; 12) dezvoltarea perceperii adecvate a despărţirii de 
persoanele apropiate. 

La fiecare etapă am aplicat tehnici speciale (jocuri şi exerciţii) (vezi 
Anexa 2). La etapa formării unei atitudini pozitive faţă de activitate am 
aplicat „Salutul”, „Ghiceşte cine este”, „Pătrunde cu forţa în cerc”. În urma 
efectuării acestora am constatat comportament spontan şi dispoziţie afec-
tivă pozitivă la copii. Pentru organizarea grupului, am utilizat jocurile: 
„Lănţişorul”, „Creşte balonul”, „Gemenii siamezi”.

La etapa dezvoltarea susţinerii emoţionale am organizat „Telefonul 
stricat”, „Rezolvă problema”. La etapa dezvoltării reflexiei şi autocontro-
lului emoţional am folosit tehnicile: „Asociaţii”, „A clipi”, „Totul invers” 
, „Purtăm pălării”. Scopul acestei etape constă în formarea spiritului de 
colaborare şi susţinere a partenerilor, aprecierii şi perceperii adecvate a 
insucceselor proprii. Pentru a consolida comportamentul spontan, am 
utilizat jocurile: „Reprezentarea unui animal”, „Reprezentarea obiectelor 
neînsufleţite”, „Reprezentarea colectivă a unui animal”, „Până la cădere”. 
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La etapa de analiză a emoţiilor negative am aplicat psihotehnici orientate 
spre modelarea de situaţii cu coloraţie emoţională negativă, cu perspecti-
va rezolvării pozitive: „Povestea groaznică”, dramatizarea poveştilor „De-a 
ascunselea”. 

Pentru dezvoltarea sentimentului de competiţie şi de risc, am organi-
zat jocuri de competiţie: „Cine a sărit mai departe”, „Strânge cucuie”, „Sla-
lom gigant”. Pentru a le dezvolta copiilor abilităţi şi priceperi de aplanare a 
conflictelor, am aplicat elemente de training comportamental: am discutat 
cu copiii nişte situaţii de conflict. La etapa învingerii fricii de contactul 
tactil, am utilizat jocurile: „Palmă în palmă”, „Intră în cerc”, Gemenii si-
amezi”. Pentru dezvoltarea stereotipurilor afective, am executat cu copiii 
diferite mişcări: sărituri, lovituri ritmice, balansări. La etapa dezvoltării 
atitudinii adecvate faţă de sine, am utilizat jocurile „Sentimentele noastre”, 
„Eu sunt sculptor” şi elemente din terapia prin artă – „Când voi deveni 
matur”, „Desenează-te pe tine şi clasa ta”, în scopul diminuării sentimen-
tului de neîncredere. La ultima etapă, ne-am străduit să formăm un fond 
emotiv pozitiv, să accentuăm rolul contactelor interpersonale, să dezvol-
tăm la copii încrederea în sine şi să le formăm o autoapreciere adecvată, 
prin utilizarea tehnicilor „Alege jocul după dorinţă” şi „Urarea”. 

Pe parcursul aplicării acestui model am constatat la copii o dinamică 
pozitivă: a apărut susţinerea în grup, reacţii emoţionale adecvate, fondul 
emoţional pozitiv, independenţă în activitate, încredere în sine, compor-
tament spontan, diminuarea emoţiilor negative. 

În elaborarea modelului „Dezvoltarea reglării volitive” am luat în con-
siderare că imaturitatea reglării volitive are impact negativ asupra reu-
şitei şcolare. În acest scop, am specificat particularităţile reglării volitive 
la copilul cu RDP: lipsa atitudinii pozitive faţă de regulă, impulsivitatea, 
lipsa iniţiativei, lipsa capacităţii de a organiza propriul comportament şi 
dorinţe conform cerinţelor procesului instructiv-educativ, autocontrol 
imperfect, incapacitatea de a face faţă dificultăţilor, dereglări în funcţio-
narea proceselor psihice – toate acestea din cauza tempoului încetinit în 
dezvoltarea reglării volitive.

Elaborarea acestui model este bazat pe câteva concepte. Primul grup 
de concepte este elaborat pe baza teoriilor care reflectă corelarea dintre 
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emoţii şi voinţă. R.P. Bagozzi, H. Baumgartner, R. Pieters, S.P. Broun,  
W.L. Cron, J.W.-Jr Slocum [193] M. Perugini, M. Conner [219] confirmă 
existenţa emoţiilor proactive care se manifestă în momentele de progno-
zare a rezultatelor activităţii. Când corelaţiile dintre emoţiile pozitive şi 
cele negative din categoria emoţiilor proactive ating masa critică sunt acti-
vate procesele volitive. K. Корнилов [105] afirmă că emoţiile nu există în 
afara voinţei. Emoţiile prezintă un stimulent important pentru voinţă. In-
telectul, ca forţă ce dirijează acţiunile umane, fără integrarea emoţiilor nu 
întotdeauna are impact asupra voinţei. E.П. Ильин [87] susţine că regla-
rea emoţional-volitivă îşi începe acţiunea atunci când emoţiile dezorga-
nizează activitatea. В.K. Калин [90] constată că emoţiile asigură mobili-
zarea generală a tuturor sistemelor organismului, în acelaşi timp, reglarea 
volitivă asigură mobilizarea selectivă a posibilităţilor psihofizice ale omu-
lui. Al doilea grup se bazează pe conceptul elaborat de I. Kuhl [215] de in-
cludere a procesului volitiv ca control la acţiune. Al treilea grup este bazat 
pe o serie de concepte: М.Я.Басов [47, p.14] – voinţa este un mecanism 
psihic prin intermediul căruia personalitatea îşi reglează funcţiile psihi-
ce proprii; R. May [87, p.39 ] – voinţa prezintă capacitatea personalităţii 
de a organiza comportamentul propriu conform scopului; Е. П. Ильин 
– atenţia voluntară este un instrument de autocontrol, ultimul este legat 
de prelucrarea informaţiei, compararea cu etalonul şi evaluarea informa-
ţiei noi [94, p. 109]. Al cincilea grup se bazează pe conceptul elaborat de  
Е.П. Ильин − „voinţa prezintă o necesitate în învingerea dificultăţilor” [87,  
p. 43.]. Al şaselea grup se bazează pe dezvoltarea relaxării şi impactul ei 
benefic asupra proceselor psihofiziologice ale organismului (I. Şulţ, E Kue, 
В.М. Бехтерев [128]). 

Pentru realizarea modelului, am formulat următoarele obiective:  
1) dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de regula impusă de adult; 2) dezvol-
tarea capacităţii de respectare a regulii; 3) dezvoltarea abilităţii de control 
a acţiunii; 4) dezvoltarea capacităţii de a regla procesele psihice (dezvol-
tarea atenţiei voluntare); 5) dezvoltarea funcţiei de relaxare; 6) formarea 
capacităţii de depăşire a dificultăţilor. 

Modelul „Dezvoltarea reglării volitive” este format din şase blocuri, 
care corespund obiectivelor stabilite. Fiecare bloc conţine jocuri şi exerci-
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ţii conform obiectivelor sus-numite, cu excepţia primului bloc. Prin apli-
carea acestui model, intenţionăm dezvoltarea motivaţiei pozitive faţă de 
activitate şi a corelaţiei dintre emoţii şi voinţă prin coloratura emoţională 
a regulii. În acest scop, am aplicat următoarele jocuri: „Semaforul”, „Pira-
mida şi mingea”, „Figuri geometrice”. 

Alte jocuri şi exerciţii au fost utilizate pentru: dezvoltarea capacităţii 
de respectare a regulii („Cucuveaua”, „Căscaţii”, „Patru stihii”, „Focul”, 
„Vulpişoară, unde eşti?”); dezvoltarea controlului activităţii („Da şi Nu”, 
„Copierea exemplului”, „Trei culori”, „Broasca-ţestoasă”, „Pătrunde prin 
mâini”; dezvoltarea reglării locomotorii („Încordarea şi relaxarea”); dez-
voltarea proceselor psihice – îndeosebi a atenţiei voluntare – („Caută ace-
laşi obiect”, „Proba de corectură”, „Dictare aritmetică”, „Mâinile atente”, 
„Construirea conform modelului”). De asemenea, am folosit tehnici de 
relaxare („Fluturaşii”, „Copacul”, „Floarea”, „Prinde şoarecele”) şi jocuri 
pentru formarea capacităţii de depăşire a dificultăţilor – („Foca”, „Râsul”).

 După aplicarea modelului, am constatat o dinamică pozitivă în dez-
voltarea şi normalizarea reglării volitive. Copiii au manifestat dorinţa de 
a activa, au respectat regulile impuse, au fost insistenţi în depăşirea difi-
cultăţilor. 

Modelul al patrulea, „Dezvoltarea autoreglării voluntare” − este unul 
complex, deoarece vizează toate particularităţile psihologice ale activităţii 
copilului cu RDP, depistate la etapa de constatare: lipsa motivaţiei de învă-
ţare, dominarea motivelor de joc, lipsa atitudinii emoţionale pozitive faţă 
de activitate, motivul dominant al activităţii nu are coloraţie emoţională, 
funcţiile de orientare şi operaţionale slab dezvoltate, impulsivitate, lipsa 
capacităţii de a aprecia corect rezultatele muncii proprii (sunt mulţumiţi 
de orice rezultat), pe parcursul desfăşurării activităţii pot manifesta reac-
ţii emoţionale neadecvate, funcţia de planificare imatură, incapacitate de 
orientare spre scop conform programului de activitate, lipsa corelaţiilor 
dintre activitatea practică şi etapele de planificare, susţinerea insuficien-
tă a copilului din partea adultului pe parcursul activităţii, neîncredere în 
sine, lipsa independenţei, imaturitatea reglării verbale (tempo încetinit în 
transformarea planului extern în unul intern), nu există interes faţă de 
activitate, nu apare planificarea prealabilă, concentrarea insuficientă asu-
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pra problemei, capacitatea, numai în linii generale, de a formula ideea şi 
a determina activitate în continuare numai cu doi paşi înainte, aprecierea 
incorectă, neadecvată şi indiferentă.

 În realizarea acestui model am aplicat următoarele principii psihope-
dagogice: lucrul cu copiii trebuie să fie conform „zonei proxime de dez-
voltare”; treptat de crescut complexitatea însărcinărilor; de avut în vedere 
caracteristici psihologice pentru fiecare copil, viteza şi profunzimea im-
pactului intervenţiilor dezvoltativ-corecţionale; de efectuat asistenţa psi-
hopedagogică diferenţiată la toate activităţile; de aplicat pe larg comunica-
rea specială orientată spre scop între copil-psiholog-semenii săi; de aplicat 
intens activitatea productivă. 

 Pentru realizarea modelului am respectat condiţiile psihopedagogice 
necesare pentru dezvoltarea autoreglării voluntare la copiii cu RDP:

•	crearea motivelor emoţional-pozitive pentru reglarea activităţii pro-
prii, atragerea atenţiei asupra procedeelor de reglare, formarea nece-
sităţii în reglarea conştientă;

•	dezvoltarea orientării în structura activităţii (etapa de orientare, exe-
cutare, de control) şi componentelor ei (plan, scop, procedeu de exe-
cutare, aprecierea rezultatului obţinut);

•	formarea însuşirilor de realizare conştientă pe etape a activităţii;
•	asigurarea sistemului de algoritme de control;
•	asigurarea sistemului materializat de efectuarea controlului prin sis-

temul semnelor sau verbală (prezentarea descrierilor);
•	asigurarea unei activităţi active prin aplicarea situaţiilor problemati-

ce, însărcinărilor netradiţionale, „greşelilor profesorului”. 
Modelul a fost realizat în mai multe etape. Prima etapă a avut scopul 

de a forma motivaţia emoţional-pozitivă şi reorienta copilul de la motivul 
de joc la cel orientat spre conţinutul sarcinii. Au fost utilizate următoarele 
jocuri: „În ospeţie la creionul vesel”, „Prietenul meu cu patru picioare” 
„Poveste veche”.

A doua etapă a fost orientată spre formarea autoreglării voluntare a 
activităţilor executive (formarea şi păstrarea procedeului acţiunii sub con-
ducerea adultului). La această etapă, le-am propus copiilor să analizeze 
exemplul concret compus din elemente simple şi să-l reproducă pe etape, 
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sub conducerea adultului, iar după aprecierea de către adult a rezultate-
lor activităţii copilului să corecteze greşelile cu ajutorul adultului. În acest 
scop, am aplicat jocurile: „Parcul auto”, „Cine a venit la noi” , „Cine mă 
laudă mai tare”, „Ghiceşte”. 

Etapa a treia a fost orientată spre dezvoltarea autoreglării voluntare 
prin formarea funcţiei de planificare a acţiunilor. Copiilor li s-a propus 
să realizeze desene la temele: „La zoo”, „Aleg mobila pentru camera….”, 
„Covor colorat” şi acţiuni de elaborare a planului, de soluţionare a sarcini-
lor cu mai multe trepte, de repartizare a funcţiilor, de cooperare în grup. 
Aceste activităţi au urmărit: planificarea împreună cu adultul a etapelor 
efectuării activităţii, apoi efectuarea de sine stătător a acestor acţiuni; 
aprecierea rezultatelor împreună cu adultul; corectarea greşelilor de sine 
stătător; darea de seamă despre activitatea prezentată pe etape.

La a patra etapă ne-am propus formarea la copii a autoreglării volun-
tare prin dezvoltarea capacităţii de a lua decizii, a-şi fixa şi menţine scopul 
în activitate. Copiii au realizat activităţi de modelaj („Iepuraşii”), desenare 
la o tematică („Clovnii”), joc („Ajută iepuraşii să se întâlnească”), aplicaţie 
tematică („Jucării pentru cei mici”), care erau orientate spre dezvoltarea 
capacităţilor de: luare a deciziei de sine stătător; planificare a consecvenţei 
acţiunii realizate de sine stătător; efectuare a activităţii de sine stătător; 
apreciere a rezultatelor activităţii; depistare şi corectare a greşelilor de sine 
stătător; a comenta cu voce tare consecutivitatea etapelor în realizarea ac-
tivităţii pentru a atinge scopul preconizat.

Pentru dezvoltarea psihică a copilului este foarte important jocul. În 
joc se formează toate aspectele activităţii psihologice şi reglarea ei. Pen-
tru copiii cu RDP este caracteristică lipsa capacităţii de a desfăşura jo-
cul comun cu alţi copii (fără adult), deoarece nu se conformă scopului 
general al jocului, nu ţin cont de interesele generale, nu-şi pot controla 
propriul comportament. Aceşti copii preferă jocul fără nici un fel de reguli  
(Л.В. Кузнецова [110], С.Г. Шевченко [183]). 

Diferiţi specialişti în domeniul respectiv au realizat mai multe cerce-
tări. E.Б. Аксёнова [42] a investigat activitatea de joc a preşcolarilor de 
vârstă mare cu RDP şi a menţionat următoarele particularităţi de auto-
reglare în joc: acceptarea formală a rolului propus de către adult, înde-
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plinirea rolului propus parcurge unele secvenţe ale activităţii de joc prin 
intermediul jucăriilor şi materialelor, copiii nu conştientizează necesita-
tea regulilor de joc şi subordonarea comportamentului regulilor de joc.  
E.С. Слепович [168] a stabilit că lipsa motivaţiei şi scopului în activitatea 
de joc se manifestă la aceşti copii prin diversitatea slabă a acţiunilor de joc 
şi a acţiunilor obiect – joc, realizarea acţiunilor după şablon, folosirea pro-
poziţiilor şi acţiunilor standard în momentul realizării jocului. Copiii nu 
manifestă interes pentru a forma un joc comun, nu pot identifica ideea ge-
nerală şi căile de realizare, ei au nevoie de ajutor din partea adultului. Л.В. 
Кузнецова [109] tratează activitatea de joc la preşcolarii mari cu RDP ca 
o condiţie obligatorie a pregătirii pentru şcoală, sub aspectul dezvoltării 
componentei motivaţional-volitive. Conform datelor obţinute de autor, la 
momentul plecării la scoală, motivele de joc predomină la o treime din 
numărul general al copiilor cu RDP. Analiza rezultatelor a arătat că jocul 
rămâne important şi pentru şcolarii mici cu RDP. 

În procesul desfăşurării programului formativ am intervenit creativ în 
cazurile depăşirii efectelor de grup nedorite. Şedinţele din programul for-
mativ au fost constituite din patru etape de bază: 

I. Înviorarea psihologică
Obiective: diminuarea încordării psihice şi emoţionale, normalizarea 

tonusului muscular, orientarea atenţiei copiilor spre activitate, stimularea 
copiilor la o activitate comună şi spre comunicarea reciprocă. 

II. Însuşirea emoţiilor 
Obiective: Dezvoltarea abilităţii de a-şi înţelege propriile emoţii şi pe 

ale altora, reprezentarea lor corectă şi trăirea lor. Emoţiile, stările folosite 
în exerciţii: interes-atenţie/luare-aminte; bucurie-satisfacţie-admiraţie-
mirare/surprindere; nenorocire–disperare–suferinţă-compătimire; furie-
ură-invidie; ofensă-necaz; dispreţ-silă-dezgust; frică-spaimă; ruşine-vină; 
anxietate-frustrare; compătimire-jale-gingăşie; amărăciune-tristeţe. Înde-
plinirea diferitor sarcini musculare prin repetări imitate ale unor exerciţii; 
dezvoltarea abilităţii de menţinere a atenţiei asupra senzaţiilor, de deose-
bire şi comparare; dezvoltarea abilităţii copiilor de schimbare a mişcărilor, 
controlul senzaţiilor musculare. 
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Este foarte importantă consecutivitatea exerciţiilor, respectarea schim-
bării şi comparării mişcărilor în dependenţă de caracterul lor, prin miş-
cări: încordare-relaxare, brusc-lent, des-rar, fracţionat–întregit, mişcări 
abia vizibile–încremeniri, rotiri ale corpului şi sărituri, mişcări libere în 
mediu şi ciocniri cu obiecte. Toate exerciţiile sunt însoţite de încordare 
musculară şi relaxare. O asemenea schimbare a mişcărilor influenţează 
armonizarea activităţii psihice prin reglarea activităţii creierului, care 
duce la îmbunătăţirea dispoziţiei, dispariţia inerţiei. Diferenţierea şi con-
ştientizarea tuturor senzaţiilor este inaccesibilă copiilor, dar concentrarea 
atenţiei asupra cel puţin uneia la fiecare activitate se impune cu necesitate. 

III. Comunicarea emoţiilor
Obiectivul: dezvoltarea abilităţilor generale de comunicare ca una din-

tre abilităţile primordiale în activităţile şcolare, a abilităţilor de influenţă 
asupra interlocutorului. 

În exerciţii sunt incluse acţiuni de schimbare cu rolurile partenerilor 
de comunicare, de apreciere a propriilor emoţii şi ale partenerului. Exer-
ciţiile ajută copiilor să depăşească barierele în comunicare cu care se con-
fruntă în viaţa reală. 

IV. Comportamentul psihosocial
Obiectivul: dezvoltarea abilităţilor de reglare a reacţiilor de comporta-

ment; consolidarea efectului pozitiv, ce stimulează şi reglează activitatea 
psihică şi fizică a copilului, echilibrarea stării emoţionale, ameliorarea dis-
poziţiei. 

A fost inclusă demonstrarea situaţiilor tipice ale dificultăţilor psiho-
logice, evidenţierea şi cunoaşterea formelor tipice ale comportamentului 
adaptat şi neadaptat; formarea şi întărirea comportamentelor adaptative şi 
rezolvarea conflictelor; dezvoltarea abilităţilor de alegere independentă şi 
construire a formelor reale de reacţii şi acţiune în diferite situaţii. 

Activităţile de dezvoltare a sferei emoţional-volitive la elevii mici cu 
RDP au fost adaptate la profilul său de dezvoltare, cu planificarea activi-
tăţilor pentru:

•	îmbunătăţirea capacităţilor de a crea şi susţine relaţii (contactul vi-
zual, folosirea atenţiei, încredere, capacitate de a renunţa la control, 
limbajul, comunicarea, empatia, înţelegerea ierarhiei şi rolurilor so-
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ciale, relaţii cu alţi copii – capacităţi de negociere, de control al emo-
ţiilor, al agresivităţii);

•	sporirea abilităţilor de adaptare (toleranţa la schimbări, depăşirea 
stresului şi a senzaţiilor exagerate de primejdie);

•	sporirea competenţelor personale (motivare, autoapreciere, abilităţi 
cognitive şi motorii, autoajutorare, conştiinţă emoţională, abilităţi de 
autoîngrijire, de concentrare, modele de învăţare);

•	schimbarea modelului de joc (imaginaţie, cooperare, jocul de roluri, 
capacităţile de joc, plăcerea jocului).

Este important ca aceste activităţi să fie iniţiate după o analiză minu-
ţioasă a factorilor de risc şi cauzativi ai stării copilului (factori genetici), 
după o evaluare a capacităţilor cognitive şi emoţionale, a capacităţilor de 
depăşire a stresului, a oportunităţilor de învăţare (ambianţă stimulantă, 
jucării etc.), alimentaţiei etc.

La fel, am ţinut cont şi de următoarele situaţii: 
•	care sunt factorii determinanţi în afectarea dezvoltării sferei emoţio-

nal-volitive;
•	ce poate fi schimbat, cum şi cât de uşor şi repede;
•	dacă schimbările planificate vor fi suficiente pentru a redresa situaţia;
•	ce factori pot afecta schimbările planificate;
•	care este riscul de tergiversare a iniţierii activităţilor;
•	factorii de rezistenţă şi factorii facilitatori ai dezvoltării sferei emo-

ţional-volitive;
•	cum ar putea copilul percepe schimbarea şi îmbunătăţirea sferei 

emoţional-volitive;
•	surse de sporire a autoaprecierii;
•	care sunt activităţile necesare, cine le va acorda şi în ce perioade de 

timp.
Eficienţa modelelor psihopedagogice a fost evaluată prin intermediul 

desfăşurării experimentului de control. În experimentul formativ au fost 
incluşi copiii cu RDP de 6-7 ani, forma psihogenă: 18 copii – grup expe-
rimental, 17 copii – grup de control; RDP – 6-7 ani, forma cerebrogenă, 
10 copii – grup experimental, 10 copii – grup de control. Durata experi-
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mentului formativ a fost de şase luni, de două ori pe săptămână şi cu un 
interval al activităţilor de 25-35 de minute.

În continuare, prezentăm criterii de formare a eşantionului angajat. La 
baza formării grupului experimantal − RDP cerebrogenă –, au fost puse 
următoarele principii, care s-au manifestat evident din punct de vedere 
clinico – psihologic:

1) prezenţa afectării organice a creierului prin examinarea documen-
telor medicale;

în statutul neurologic, prezenţa sindroamelor neurologice: a hidroce-
faliei (6 copii) şi a distoniei vegeto-vasculare (4 copiii);

2) statutul somatic: displaziile corporale (2 copii);
3) evidenţierea imaturităţii emoţional-volitive (infantilismul organic 

de tip instabi (4 copii) sau inhibitor (6 copii), cu afectarea funcţiei cog-
nitiive (dereglările particularităţilor atenţiei – 5 copii, vocabular săraс, сu 
tulburări fonematice în limbaj – 6 copii);

4) afectarea motricităţii, îndeosebi a motricităţii fine, care este vizibilă 
prin metoda observaţiei;

5) prezenţa sindroamelor encefalopatice evidente (astenia cerebrală – 
7 copii, sindromul apatico-adinamic – 2 copii şi psihopatic – 1 copil, sin-
dromul convulsiv – 2 copii);

6) predominarea simptoamelor de afectare (dereglarea structurii ac-
tivităţii psihice), cu încetinirea dezvoltării (tempo încetinit în formarea 
nivelului de vârstă al activităţii psihice).

În grupul de control, în cazul formei RDP cerebrogene, au fost incluşi 
copiii cu această formă, dar cu semne clinico-psihologice mai diminuate.

Pentru RDP psihogenă, constituirea grupului experimental s-a bazat 
pe următoarele principii de formare, care, desigur, erau mai evidente din 
punct de vedere clinicopsihologic:

1) factorii psihosociali agravaţi;
2) importanţa subiectivă pentru copil a factorului psihosocial negativ 

– 18 copii;
3) imaturitatea patologică a sferei emoţional-volitive (К.С. Лебе-

динская [138]): labilitate afectivă, impulsivitate, sugestionalitate, lipsa 
simţului de datorie şi de răspundere, nedezvoltarea calităţilor volitive – 18 
copii;
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4) predominarea reacţiilor emoţionale negative în cazul activităţii sau 
comunicării cu semenii – 18 copii;

5) activitatea selectivă evidentă: timp îndelungat de joacă în jocuri pre-
ferate – 18 copii; 

6) diminuarea activităţii cognitive din cauza lipsei motivaţiei orientată 
spre activitate – 18 copii. 

În grupul de control, în cazul formei de RDP psihogenă, au fost incluşi 
copii cu semne mai diminuate, comparativ cu grupul experimental. 

Considerăm oportun a diferenţia orientarea intervenţiilor psihologice 
la etapa formativă în funcţie de tipul de RDP: pentru RDP cerebrogenă va 
fi adecvată dezvoltarea componentelor reglării emoţional-volitive, pentru 
RDP psihogenă – normalizarea reglării emoţional-volitive. Dezvoltarea 
este procesul de acumulări cantitative şi calitative ce se produc în fiecare 
nivel psihic al personalităţii. Normalizare a este orice acţiune de readucere 
la normal; în această accepţie, orice readaptare tinde spre normalizarea 
individului.

3.3. Evaluarea dezvoltării reglării emoţional-volitive  
în condiţii experimentale speciale

Studiind orientarea şcolarilor de vârstă mică cu RDP în sarcinile de 
instruire, Н.И. Королько [107] a demonstrat că aceştia nu înţeleg struc-
tura sarcinii, nu pot determina condiţiile efectuării ei, nu percep cerinţele 
pentru efectuarea sarcinii. Conform părerii autoarei, stabilirea unui scop 
clar, formarea componentelor acţiunilor de orientare (orientare sub as-
pect general, informaţional, de căutare, planificare) prin intermediul exer-
ciţiilor în care se utilizează orientarea externă, care trece apoi în structuri 
interne la copiii cu RDP, e posibilă prin corecţia dereglărilor de orientare 
în sarcina de instruire. 

În lucrarea lui Ю.Б. Максименко [127], consacrată dezvoltării auto-
controlului la copiii cu RDP de 6-7 ani, se constată că eficienţa scăzută a 
activităţii corelează direct cu maturizarea slabă a autocontrolului. Insufici-
enţa autocontrolului la copiii cu RDP se observă cel mai bine în cantitatea 
greşelilor efectuate, în multitudinea greşelilor impulsive, în incapacitatea 
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de a folosi instrucţiuni şi metode optime de organizare a controlului. Au-
tocontrolul se va dezvolta ascendent pe parcursul procesului de instruire 
dacă se vor utiliza metode şi tehnici corecţionale. Programul corecţional, 
special alcătuit de către autor, orientează spre dezvoltarea pe etape a acţiu-
nilor de autocontrol. Fiind utilizat în activitatea de instruire, a condiţionat 
ameliorarea evidentă a realizării sarcinii în experiment prin corecţia gre-
şelilor şi perfecţionarea autocontrolului.

Am apreciat eficienţa modelelor psihopedagogice elaborate prin datele 
obţinute la retestarea copiilor cu următoarele tehnici aplicate şi la etapa 
experimentului de constatare: 

•	pentru modelul „Dezvoltarea componentelor reglării emoţionale” am 
utilizat tehnica „Diagnosticul stărilor emoţionale”, pentru a cerceta 
componentele reglării emoţionale prin aprecierea nivelului de dez-
voltare a reglării emoţional-motivaţionale, reglării emoţional-ver-
bale, controlului emoţional. Au fost analizaţi următorii parametri: 
nivelul de dezvoltare a reglării emoţional-motivaţionale prin variabi-
lele: perceperea emoţională 1, perceperea emoţională 2, perceperea 
emoţională 3, perceperea emoţională 4; nivelul de dezvoltare a reglă-
rii emoţional-verbale: clasificarea emoţională 1, clasificarea emoţi-
onală 2; nivelul de dezvoltare a controlului emoţional: diferenţierea 
stărilor emoţionale proprii, diferenţierea emoţiilor adultului 1, dife-
renţierea emoţională 2; DSE total.

•	pentru modelul „Dezvoltarea reglării emoţional-volitive” – „Reglarea 
emoţional-bazală” după T. Павлий −, a fost aplicată pentru a evalua 
structura nivelară a reglării emoţionale la copiii cu diferite forme de 
RDP şi la cei cu DN. 

•	pentru modelul „Dezvoltarea reglării volitive” – a fost utilizată „Da” şi 
„Nu” în scopul determinării specificului dezvoltării reglării volitive 
la copiii cu diferite forme de RDP şi la cei cu DN. 

•	pentru modelul „Autoreglarea conştientă” – s-a recurs la „Desenarea 
pe puncte”, cu scopul stabilirii unor particularităţi ale autoreglării vo-
luntare, spontaneităţii, planificării şi controlului activităţii la copiii 
cu diferite forme de RDP şi la cei cu DN. 

Modelele psihopedagogice au fost utilizate în funcţie de nivelul dezvol-
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tării fiecărui copil. Rezultatele estimate în urma efectuării experimentului 
formativ dovedesc accesibilitatea, eficienţa şi necesitatea aplicării acestor 
modele. Aplicarea lor demonstrează creşterea indicilor psihologici măsu-
raţi la toţi parametrii.

În Tabelul 3.1. sunt prezentate rezultatele analizei comparative a da-
telor obţinute la faza experimentului de constatare şi după realizarea 
activităţilor de corecţie prin testul „Diagnosticul stărilor emoţionale” la 
copiii cu RDP cerebrogenă.

Tabelul 3.1. Diferenţele statistice ale datelor obţinute la etapa de con-
statare şi la cea formativă la subiecţii din grupul experimental cu RDP 

cerebrogenă la testul „Diagnosticul stărilor emoţionale”

Parametrii Mann-Whi-
they U

Wilcoxon 
W

z p

percepţia emoţională 1 0,001 55,000 -3,871 0,001
percepţia emoţională 2 0,001 55,000 -3,905 0,001
percepţia emoţională 3 0,001 55,000 -3,854 0,001
percepţia emoţională 4 0,001 55,000 -3,886 0,001
Clasificarea emoţională 1 0,001 55,000 -3,891 0,001
Clasificarea emoţională 2 0,001 55,000 -3,838 0,001
dif. st. emoţ. pr. 4,500 59,500 -3,509 0,001
dif. st. emoţ. ad. 1 4,500 59,500 -3,496 0,001
dif. st. emoţ. ad. 2 4,000 59,000 -3,547 0,001
DSE total 5,500 55,500 -3,609 0,001

 Compararea rezultatelor obţinute de grupul experimental şi de cel de 
control, formate din copii cu RDP cerebrogenă şi psihogenă, ne-a per-
mis să evidenţiem diferenţe semnificative la parametrii: percepţia emo-
ţională 1: z=3,871, p=0,001; percepţia emoţională 2: z=-3,905, p=0,001; 
percepţia emoţională 3: z=-3,854, p=0,001; percepţia emoţională 4: z=-
3,886, p=0,001; clasificarea emoţională 1: z=-3,891, p=0,001; clasificarea 
emoţională 2: z=-3,838, p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale proprii: 
z=-3,509, p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultului 1: z=-
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3,496, p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultului 2: z=-3,547, 
p=0,001; DSE total: z=-3,609, p=0,001. 

Datele statistice prezentate mai sus probează eficienţa modelului, de-
oarece activităţile formative au fost concentrate spre dezvoltarea compo-
nentelor la care copiii au înregistrat rezultate joase la etapa de constata-
re. La copiii din grupul experimental cu RDP cerebrogenă, la faza retest, 
au crescut evident toţi parametrii, fapt ce comunică despre dezvoltarea 
componentei emoţional-motivaţionale, emoţional-verbale, a controlului 
emoţional. 

 În tabelul 3.2. prezentăm rezultatele obţinute în urma analizei compa-
rative a datelor test – retest prin tehnica „Diagnosticul stărilor emoţiona-
le” la RDP psihogenă.

Tabelul 3.2. Diferenţele statistice la subiecţii din grupul experimental 
cu RDP psihogenă obţinute la etapa de constatare şi la cea formativă 

prin tehnica „Diagnosticul stărilor emoţionale”

Parametrii Mann-Whit-
ney U

Wilcoxon 
W

z p

percepţia emoţională 1 9,000 180,001 -4,924 0,001
percepţia emoţională 2 12,500 183,500 -4,914 0,001
percepţia emoţională 3 0,001 171,000 -5,222 0,001
percepţia emoţională 4 3,000 174,000 -5,173 0,001
clasificarea emoţională 1 2,500 173,500 -5,126 0,001
clasificarea emoţională 2 10,500 181,500 -4,910 0,001
dif. stărilor emoţ. pr. 25,000 196,000 -4,413 0,001
dif. st. emoţ. ad. 1 12,500 183,500 -4,825 0,001
dif. st. emoţ. ad. 2 2,500 173,500 -5,206 0,001
DSE total 2,900 172,000 -4,173 0,001

Compararea rezultatelor obţinute de grupul experimental format din 
copiii cu RDP psihogenă ne-a permis să evidenţiem diferenţe semnifica-
tive la parametrii: perceperea emoţională 1: z=-4,924, p=0,001; percepe-
rea emoţională 2: z=-4,914, p=0,001; perceperea emoţională 3: z=-5,222, 
p=0,001; perceperea emoţională 4: z=-5,173, p=0,001; clasificarea emoţi-
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onală 1: z=-5,126, p=0,001; clasificarea emoţională 2: z=-4,910, p=0,001; 
diferenţierea stărilor emoţionale proprii: z=-4,413, p=0,001; diferenţierea 
stărilor emoţionale ale adultului 1: z=-4,825, p=0,001; diferenţierea stă-
rilor emoţionale ale adultului 2: z=-5,206, p=0,001; DSE total: z=-4,173, 
p=0,001. 

Datorită intervenţiilor psihologice, putem observa unele schimbări 
survenite în creşterea diferitor forme şi tipuri ale comportamentelor emo-
ţional-volitive la copiii cu ambele tipuri de RDP. La compararea rezul-
tatelor grupurilor experimentale cu rezultatele grupurilor de control am 
observat că valorile copiilor din grupurile experimentale s-au mărit la ma-
joritatea parametrilor. 

În rezultat am înregistrat cote mai înalte la toţi parametrii. Aplicarea 
unui program formativ a favorizat normalizarea componentelor reglării 
emoţionale din punct de vedere calitativ. Contactele strânse şi colaborarea 
permanentă cu adultul, în experimentul de formare, a favorizat dezvolta-
rea experienţei emoţionale a copiilor cu RDP psihogenă. 

În continuare prezentam datele obţinute în urma comparării grupului 
experimental şi a celui de control, cu aplicarea modelului „Dezvoltarea 
componentelor reglării emoţionale”.

Pentru început, prezentăm în mod grafic rezultatele obţinute de copiii 
din grupul experimental şi din cel de control la aprecierea parametrilor 
stărilor emoţionale, prin aplicarea testului „Diagnosticul stărilor emoţio-
nale” (în Fig. 3.1.).

Demonstrarea grafică relevă o diferenţă între medii la copiii din grupul 
experimental şi cel de control la RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă.

Dezvoltarea este un proces continuu, învăţarea şi utilizarea capacităţi-
lor pot varia în funcţie de starea emoţională. Astfel, o viziune instantanee 
poate induce în eroare în decizia despre dezvoltarea copilului. Este impor-
tant a se ţine cont de mediul de dezvoltare şi de schimbările evolutive, cu 
implicarea mai multor specialişti în evaluare.

 Copilul poate avea abilităţi disproporţional avansate, ele fiind condiţi-
onate de responsabilităţile şi experienţele trăite. Trebuie să atragem aten-
ţia la această dezvoltare accelerată a copilului, care ar putea fi o expresie a 
unor experienţe spirituale dureroase şi o modalitate de a le depăşi. Această 
creativitate distinctă a copilului are loc deseori în urma unui dezechilibru 



123

familial profund, ca o reacţie de depăşire a realităţilor dure. Prin dezvol-
tarea unui spirit înalt de observaţie, asociat cu o sete nesăbuită de a atrage 
atenţia faţă de sine, se accelerează şi unele capacităţi ale copilului şi modul 
de a reacţiona.

 După cum estimează datele obţinute la compararea grupurilor experi-
mentale cu cele de control, am reuşit să compensăm, însă în mod diferit, 
particularităţile reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP cerebrogenă şi 
la cei cu RDP psihogenă: la cei cu RDP cerebrogenă am reuşit dezvoltarea 
diferitor particularităţi volitive şi afective şi, drept consecinţă, dezvoltarea 
reglării afectiv-volitive; la cei cu RDP psihogenă s-a normalizat reglarea 
afectiv-volitivă. Copiii din grupurile de control manifestau neîncredere, 
impulsivitate, regresie, inhibiţie, retardare afectivă şi frica de ataşare, 
spre deosebire de semenii lor din grupurile experimentale. Datorită 
implementării metodelor psihopedagogice, putem observa schimbările 
survenite în creşterea capacităţii de reglare emoţional-volitivă la copiii din 
ambele grupuri formative. La compararea rezultatelor grupurilor experi-
mentale cu rezultatele grupurilor de control, am observat că valorile co-
piilor din grupurile experimentale au crescut la majoritatea parametrilor. 
Prezentăm în continuare rezultatele experimentului de control obţinute 
prin aplicarea repetată a testului „Diagnosticul stărilor emoţionale”. 
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 Fig.3.1. Valorile medii obţinute la copiii din grupul experimental şi la cei 
din grupul de control cu diferite forme de RDP la aplicarea testului  

„Diagnosticul stărilor emoţionale”
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Compararea rezultatelor medii ale grupurilor experimentale a copiilor 
cu RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă la manifestarea reglării emoţional-
volitive relevă faptul că valorile subiecţilor din grupurile experimentale au 
tendinţa de a se apropia la toţi parametrii de rezultatele obţinute de copiii 
cu DN. Aceste rezultate ne permit să vorbim despre faptul că, în urma 
organizării şi realizării experimentului formativ, reglarea emoţional-
volitivă la copiii din ambele grupuri experimentale a crescut, dar, în acelaşi 
timp, trebuie să menţionăm că nu putem vorbi despre atingerea nivelului 
normativ de manifestare a reglării emoţional-volitive. Prezentăm în Tabe-
lul 3.3. (vezi p. 107) diferenţele statistice ale grupului experimental şi de 
control la copiii cu RDP cerebrogenă.

Tabelul 3.3. Diferenţele statistice ale grupului experimental şi cel de 
control cu RDP cerebrogenă stabilite prin testul  

„Diagnosticul stărilor emoţionale”

Parametrii Mann-Whit-
ney U

Wilcoxon W z p

perceperea emoţională 1 2,00 57,00 -3,713 0,001
perceperea emoţională 2 0,00 55,00 -3,905 0,001
perceperea emoţională 3 5,00 60,00 -3,457 0,001
perceperea emoţională 4 0,00 55,00 -3,924 0,001
clasificarea emoţională 1 0,00 55,00 -3,900 0,001
clasificarea emoţională 2 0,00 55,00 -3,845 0,001
dif. st. emoţ. pr. 1,50 56,50 -3,737 0,001
dif. st. emoţ. ad. 1 2,00 57,00 -3,689 0,001
dif. st. emoţ. ad. 2 3,00 58,00 -3,617 0,001
DSE total 0,00 55,00 -3,787 0,001

Compararea rezultatelor obţinute de copiii cu RDP cerebrogenă 
din grupul experimental şi din cel de control ne-a permis să evidenţi-
em diferenţe semnificative la parametrii: perceperea emoţională 1:  
z=-3,713, p=0,001; perceperea emoţională 2: z=-3,905, p=0,001; per-
ceperea emoţională 3: z=-3,457, p=0,001; perceperea emoţională 4: z=-
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3,924, p=0,001; clasificarea emoţională 1: z=-3,900, p=0,001; clasificarea 
emoţională 2: z=-3,845, p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale pro-
prii: z=-3,737, p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultului 1:  
z=-3,689, p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultului 2:  
z=-3,617, p=0,001; DSE total: z=-3,787, p=0,001. 

Datele statistice prezentate mai sus confirmă eficienţa modelului apli-
cat. La copiii din grupul experimental, am constatat rezultate mai înalte, 
comparativ cu cei din grupul de control, la parametrii: perceperea emoţio-
nală, clasificarea emoţională, diferenţierea stărilor emoţionale proprii şi la 
matur. Datele obţinute demonstrează că modelul psihopedagogic aplicat a 
favorizat dezvoltarea lobului frontal ca factor esenţial în reglarea psihică. 

Prezentăm în Tabelul 3.4. (vezi p. 108) est preyentată analiza compara-
tivă la copiii din grupul experimental şi din cel de control cu RDP psiho-
genă.Compararea rezultatelor obţinute de grupul experimental şi de cel de 
control, formate din copii cu RDP psihogenă, ne-a permis să evidenţiem 
diferenţe semnificative la parametrii: perceperea emoţională 1: z=-4,941, 
p=0,001; perceperea emoţională 2: z=-4,851, p=0,001; perceperea emoţi-
onală 3: z=-5,104, p=0,001; perceperea emoţională 4: z=-4,768, p=0,001; 

Tabelul 3.4. Diferenţele statistice dintre grupurile experimental şi cel 
de control cu RDP psihogenă

Parametrii Mann-Whit-
ney U

Wilcoxon 
W z p

perceperea emoţională 1 6,00 159,00 -4,941 1
perceperea emoţională 2 12,50 165,50 -4,851 0,001
perceperea emoţională 3 1,50 154,50 -5,104 0,001
perceperea emoţională 4 13,00 166,00 -4,768 0,001
clasificarea emoţională 1 2,50 155,50 -5,057 0,001
clasificarea emoţională 2 5,00 158,00 -5,001 0,001
dif. st. emoţ. pr. 7,50 160,50 -4,890 0,001
dif. st. emoţ. ad. 1 0,00 153,00 -5,127 0,001
dif. st. emoţ. ad. 2 0,00 153,00 -5,222 0,001
DSE total 0,00 153,00 -5,066 0,001
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clasificarea emoţională 1: z=-5,057, p=0,001; clasificarea emoţională 2: 
z=-5,001, p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale proprii: z=-4,890, 
p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultului 1: z=-5,127, 
p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultului 2: z=-5,222, 
p=0,001; DSE total: z=-5,066, p=0,001.

Compararea rezultatelor obţinute de grupul experimental şi de cel de 
control, formate din copii cu RDP psihogenă, ne-a permis să evidenţiem 
diferenţe semnificative la parametrii: perceperea emoţională 1: z=-4,941, 
p=0,001; perceperea emoţională 2: z=-4,851, p=0,001; perceperea emoţi-
onală 3: z=-5,104, p=0,001; perceperea emoţională 4: z=-4,768, p=0,001; 
clasificarea emoţională 1: z=-5,057, p=0,001; clasificarea emoţională 2: 
z=-5,001, p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale proprii: z=-4,890, 
p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultului 1: z=-5,127, 
p=0,001; diferenţierea stărilor emoţionale ale adultului 2: z=-5,222, 
p=0,001; DSE total: z=-5,066, p=0,001.

Rezultatele studiului comparativ au pus în evidenţă diferenţe între gru-
pul experimental şi cel de control, formate din copiii cu RDP psihoge-
nă. Modelul „Dezvoltarea componentelor reglării emoţionale” a favorizat 
normalizarea componentelor reglării emoţionale.

Activităţile de reabilitare au fost direcţionate asupra modelării per-
ceperii şi reacţiilor emoţionale ale copilului, concomitent cu reajustarea 
comportamentului sociale. 

În continuare, prezentăm diferenţele între medii la parametrul DSE 
la copiii cu RDP cerebrogenă şi psihogenă de 6-7 ani din grupul experi-
mental şi de control (Fig. 3.2, vezi p. 109). Rezultatele obţinute confirmă 
diferenţe între mediile obţinute la parametrul sumar DSE pentru copiii cu 
RDP cerebrogenă şi cei cu RDP psihogenă din grupul experimental şi de 
control.

Compararea rezultatelor medii ale grupurilor experimentale ale copi-
ilor cu RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă cu rezultatele grupurilor de 
control relevă faptul că valorile subiecţilor din grupurile experimentale, 
în urma aplicării modelului psihopedagogic, au tendinţa de a se apropia, 
la toţi parametrii, de indicii normali.
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Fig.3.2. Valorile medii obţinute la parametrul DSE prin utilizarea testului 
„Diagnosticul stărilor emoţionale” 

 Stresul cronic are influenţă de durată asupra abilităţilor de învăţare, în 
special în cazul afectării proceselor de programare a funcţionalităţii axei 
hipotalamus-hipofiză-suprarenale. În consecinţă, apar tulburări de dez-
voltare, inclusiv ale funcţiilor de explorare, concentrare, memorie, control 
al emoţiilor, comportament cu risc, particularităţi de înţelegere şi expresie 
a comunicării nonverbale, dificultăţi de control comportamental, de dis-
poziţie, de integrare şcolară.

Dificultăţile de concentrare sunt condiţionate de anturajul emoţional 
inadecvat. La copiii neglijaţi emoţional riscul tulburării hiperactivitate/
deficit de atenţie este semnificativ sporit, una din cauzele de bază fiind 
comportamentul părinţilor (abuzul de droguri, substanţe, crizele de furie) 
cu care se confruntă copilul. Însuşirea capacităţilor de concentrare este 
corelată cu necesitate a copilului de a se adapta la ambianţa nesigură, ne-
cesitatea de a nu lua în seamă unele comportamente şi de a se concentra 
selectiv la altele.

În continuare, vom analiza rezultatele experimentului de control ob-
ţinute prin aplicarea repetată a testului „REB”. Prezentăm în Tabelul 3.5. 
(vezi p. 110) rezultatele obţinute de copiii cu RDP cerebrogenă în faza test 
– retest din perspectiva testului „REB”.
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Tabelul 3.5. Diferenţele statistice ale datelor obţinute la etapa de con-
statare şi la cea formativă la subiecţii din grupul experimental cu RDP 

cerebrogenă după testul „REB”

Parame-
trii Mann-Whitney U Wilcoxon W z p

GPR 22,000 77,000 -2,205 0,027
PR 1,000 56,000 -3,844 1
Pr 14,000 69,000 -2,766 0,006
GST 48,500 103,000 -0,122 0,903
ST 1,500 56,500 -3,727 0,001
St 14,000 69,000 -2,768 0,006
GE 33,500 88,500 -1,347 0,178
E 0,001 55,000 -3,896 0,001
E 8,000 63,000 -3,226 0,001
GK 38,500 93,500 -0,915 0,360
K 0,001 55,000 -3,822 0,001
K 20,001 182,000 -3,565 0,001

 
În urma prelucrării statistice a datelor, am constatat diferenţe statistic-

semnificative la următorii parametri: GPR: z=-2,205, p=0,027; PR: z=-3,844, 
p=0,001; pr: z=-2,766, p=0,006; ST: z=-3,727, p=0,001; st: z=-2,768, 
p=0,006; E: z=-3,896, p=0,001; e: z=-3,226, p=0,001; K: z=-3,822, p=0,001; 
k: z=-3,565, p=0,001. Nu s-au manifestat diferenţe statistic-semnificati-
ve la parametrii: GST: z=-0,122, p=0,903; GE: z=-1,347, p=0,178; GK:  
z=-0,915, p=0,360. 

Experimentul de control a relevat schimbări semnificative în dezvol-
tarea reacţiilor emoţionale la toate nivelurile, inclusiv la cele superioare. 
Reglarea emoţional-volitivă s-a modificat, comparativ cu datele din expe-
rimentul de constatare, deoarece modelul formativ a inclus psihotehnici 
speciale de dezvoltare a tuturor nivelurilor de reglare emoţională. 

Prezentăm în Tabelul 3.6. (vezi p. 111) rezultatele obţinute la subiecţii 
din grupul experimental cu RDP psihogenă în faza test – retest prin utili-
zarea testului „REB”.
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Tabelul 3.6. Diferenţele statistice ale datelor obţinute la etapa de con-
statare şi la cea formativă la subiecţii din grupul experimental cu RDP 

psihogenă prin utilizarea testului „REB”

Parametrii Mann-Whitney U Wilcoxon W z p
GPR 88,500 259,500 -2,433 0,015
PR 19,000 190,001 -4,594 0,001
Pr 43,500 214,500 -3,843 0,001
GST 135,000 306,000 -0,980 0,327
ST 24,500 195,500 -4,425 0,001
St 31,000 202,000 -4,000 0,001
GE 108,000 279,000 -1,858 0,063
E 10,500 181,500 -4,707 0,001
E 15,500 186,000 -4,880 0,001
GK 96,500 267,500 -2,182 0,029
K 8,500 179,500 -4,941 0,001
K 21,000 192,000 -4,565 0,001

Comparând rezultatele medii ale grupului experimental cu RDP psi-
hogenă, obţinute la etapa de constatare şi la cea formativă din perspectiva 
testului „REB”, am estimat diferenţe statistic-semnificative la următorii 
parametri: GPR: z=-2,433, p=0,015; PR: z=-4,594, p=0,001; pr: z=-3,843, 
p=0,001; ST: z=-4,425, p=0,001; st: z=-4,000, p=0,001; E: z=-4,707, 
p=0,001; e: z=-4,880, p=0,001; GK: z=-2,182, p=0,029; K: z=-4,941, 
p=0,001; k: z=-4,565, p=0,001. Nu s-au demonstrat diferenţe statistic-sem-
nificative la următorii parametri: GST: z=-0,980, p=0,327; GE: z=-1,858, 
p=0,063, deoarece obiectivele speciale şi psihotehnicile metodologice nu 
au fost orientate spre dezvoltarea acestor parametrii. 

Rezultatele obţinute în urma prelucrării statistice a datelor confirmă 
dezvoltarea tuturor nivelurilor comportamentului emoţional. Cele mai 
evidente rezultate cantitative s-au manifestat la niveluri care se includ în 
reglarea emoţional-volitivă. Aceste date indică normalizarea structurii 
comportamentului emoţional la copiii cu RDP psihogen, comparativ cu 
datele obţinute în experimentul de constatare. 
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 În Fig. 3.3. şi 3.4. (vezi p.112) sunt prezentate rezultatele obţinute de 
copiii cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă din perspectiva testului 
„REB” la etapa de constatare şi după intervenţiile psihologice prin utiliza-
rea modelelor psihopedagogice. 

Fig. 3.3. Valorile medii la subiecţii cu RDP cerebrogenă în faza test şi retest, 
din perspectiva testului „REB”

Fig. 3.4. Valorile medii la subiecţii cu RDP psihogenă în faza test şi retest, 
din perspectiva testului „REB”

Rezultatele ilustrate în Fig. 3.3., 3.4. denotă diferenţele între mediile 
obţinute de copiii cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă, din perspec-
tiva testului „REB”, la etapa de constatare şi după intervenţiile psihologice. 

În urma realizării intervenţiilor psihologice, prin implementarea mo-
delelor psihopedagogice, rezultatele experimentului de control confirmă 
o dezvoltare a reglării emoţional-volitive. 

Mediile obţinute de copiii cu RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă din 
grupurile experimentale şi din cele de control sunt prezentate în Fig. 3.5. 
(vezi p. 113). Rezultatele prezintă diferenţa între mediile obţinute la copiii 
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cu ambele forme de RDP din grupurile experimental şi cel de control. 
Datele relevă dezvoltarea tuturor nivelurilor structurii reglării emoţionale 
şi a nivelurilor care formează structura reglării emoţional-volitive, apro-
pierea de reacţii adecvate la copiii din grupul experimental, comparativ cu 
cei din grupul de control cu ambele forme de RDP. 
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Fig. 3.5. Valorile medii obţinute de copii prin aplicarea testului „REB”

Autoreglarea la aceşti copii este o componentă esenţială a capacităţii de 
învăţare şi o condiţie de dezvoltare a acestei capacităţi.

Prin intermediul metodelor speciale au fost stabilite trăsăturile gene-
rale şi particulare de autoreglare la copiii de 6 ani cu RDP comparativ cu 
copiii cu psihicul normal: realizarea unor sarcini ce nu le trezeşte atitu-
dine emoţională pozitivă, lipsa unui interes stabil, orientarea numai spre 
obţinerea imediată a rezultatului, lipsa dorinţei de a efectua o activitate, 
renunţarea în orice moment la finisarea activităţii; la etapa orientării în 
sarcină, ei verbalizează numai scopul general al activităţii, regulile efectu-
ării sarcinii şi volumul necesar nu sunt conştientizate şi realizate în activi-
tatea practică; mai bine conştientizează regulile senzoriale şi mai greu se 
formează operaţiile logice. Copiii nu apreciază rezultatul în mod obişnuit, 
ci din punctul de vedere al problemelor puse în sarcină: ei nu ajung la 
rezultatul necesar, dar totuşi sunt satisfăcuţi de lucrul efectuat, nu aspiră 
la perfecţionare. 
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Prezentăm în Tabelul 3.7. (vezi p.114) datele sintetizate ale analizei 
comparative a grupurilor experimentale şi a celor de control cu RDP ce-
rebrogenă şi RDP psihogenă. Datorită intervenţiilor psihologice, putem 
observa schimbările survenite în reglarea emoţional-volitivă la copiii cu 
RDP cerebrogenă. La compararea rezultatelor grupului experimental cu 
rezultatele grupului de control am observat că valorile obţinute de copiii 
din grupul experimental s-au mărit la majoritatea parametrilor. Pentru 
grupul experimental format din copiii cu RDP cerebrogenă s-au obţinut 
diferenţe statistic semnificative la următorii parametri: GPR: z=-2,161, 
p=0,043; PR: z=-3,737, p=0,001; pr: z=-2,571, p=0,009; GST: z=-2,276, 
p=0,029; ST: z=-3,829, p=0,001; st: z=-2,366, p=0,019; E: z=-3,680, 
p=0,001; e: z=-3,115, p=0,001; K: z=-3,565, p=0,001; k: z=-3,526, p=0,001. 
Nu s-au constatat diferenţe statistic-semnificative la parametrii: GE:  
z=-1,136, p=0,280; GK: z=-0,667, p=0,529, deoarece obiectivele speciale şi 
psihotehnicile metodologice ale modelelor elaborate nu au fost orientate 
spre dezvoltare acestor parametri. 

Tabelul 3.7. Semnificaţia diferenţelor dintre grupurile experimentale 
şi cele de control cu RDP cerebrogenă, obţinute prin utilizarea  

testului „REB”

Parametrii Mann-Whitney U Wilcoxon W z p

GPR 23,00 78,00 -2,161 0,043
PR 1,00 56,00 -3,737 0,001
pr 16,50 71,50 -2,571 0,009
GST 21,50 76,50 -2,276 0,029
ST 0,00 55,00 -3,829 0,001
st 19,50 74,50 -2,366 0,019
GE 35,50 90,50 -1,136 0,280
E 2,00 57,00 -3,680 0,001
e 9,50 64,50 -3,115 0,001
GK 41,50 96,50 -0,667 0,529
K 3,50 58,50 -3,565 0,001
k 5,00 60,00 -3,526 0,001
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 Datorită intervenţiilor psihologice, putem observa schimbările surve-
nite în reglarea emoţional-volitivă la copiii cu RDP cerebrogenă. La com-
pararea rezultatelor grupului experimental cu rezultatele grupului de con-
trol am observat că valorile obţinute de copii din grupul experimental s-au 
mărit la majoritatea parametrilor. Pentru grupul experimental format din 
copiii cu RDP cerebrogenă, s-au obţinut diferenţe statistic semnificative 
la următorii parametri: GPR: z=-2,161, p=0,043; PR: z=-3,737, p=0,001; 
pr: z=-2,571, p=0,009; GST: z=-2,276, p=0,029; ST: z=-3,829, p=0,001; st:  
z=-2,366, p=0,019; E: z=-3,680, p=0,001; e: z=-3,115, p=0,001; K: z=-3,565, 
p=0,001; k: z=-3,526, p=0,001. Nu s-au constatat diferenţe statistic-sem-
nificative la parametrii: GE: z=-1,136, p=0,280; GK: z=-0,667, p=0,529, 
deoarece obiectivele speciale şi psihotehnicile metodologice ale modelelor 
elaborate nu au fost orientate spre dezvoltare acestor parametri. 

Datele studiului comparativ confirmă diferenţele semnificative dintre 
grupul experimental şi cel de control la copiii cu RDP cerebrogenă. Efici-
enţa modelului „Dezvoltarea reglării emoţional-volitive” a fost confirmată 
prin maturizarea sistemului cerebral de reglare la aceşti copii. 

Prezentăm în Tabelul 3.8. diferenţele dintre grupul experimental şi cele 
de control cu RDP psihogenă.

Tabelul 3.8. Semnificaţia diferenţelor dintre grupurile experimental şi 
cel de control cu RDP psihogenă, prin aplicarea testului „REB”

Parametrii Mann-Whitney U Wilcoxon W z p

GPR 67,50 238,50 -3,015 0,004
PR 0,00 153,00 -5,117 0,001
Pr 2,00 173,00 -5,049 0,001
GST 88,50 259,50 -2,228 0,032
ST 3,00 156,00 -5,011 0,001
st 29,00 200,00 -4,150 0,001
GE 115,00 286,00 -1,312 0,219
E 3,00 156,00 -5,049 0,001
e 21,00 192,00 -4,414 0,001
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GK 111,50 282,50 -1,443 0,173
K 0,00 153,00 -5,141 0,001
k 11,50 182,50 -4,770 0,001

Compararea rezultatelor medii obţinute de copiii cu RDP psihogenă 
din grupul experimental cu rezultatele grupului de control, la dezvoltarea 
particularităţilor reglării emoţional-volitive, relevă faptul că valorile su-
biecţilor din grupul experimental s-au mărit şi au tendinţa de a se apropia 
la toţi parametrii de normă. Pentru copiii cu RDP psihogenă, s-au consta-
tat diferenţe statistic-semnificative la următorii parametri: GPR: z=-3,015, 
p=0,004, p<0,05; PR: z=-5,117, p=0,001; pr: z=-5,049, p=0,001; GST:  
z=-2,228, p=0,032; ST: z=-5,011, p=0,001; st: z=-4,150, p=0,001; E: z=-5,049, 
p=0,001; e: z=-4,414, p=0,001; K: z=-5,141, p=0,001; k: z=-4,770, p=0,001. 
Nu s-au atestat diferenţe statistic-semnificative la următorii parametri: 
GE: z=-1,312, p=0,219; GK: z=-1,443, p=0,173, deoarece obiective specia-
le şi psihotehnice nu a fost orientate spre normalizarea acestui parametru. 

Comparând rezultatele medii ale grupului experimental şi ale celui de 
control din perspectiva testului „REB”, am estimat diferenţe statistic-sem-
nificative la nivelurile care se includ în reglarea emoţional-volitivă la copi-
ii cu RDP psihogenă. Modelul „Dezvoltarea reglării emoţional-volitive” a 
favorizat normalizarea structurii reglării emoţional-volitive prin consoli-
darea relaţiei copil – adult. 

În continuare, vom analiza rezultatele experimentului de control, obţi-
nute prin aplicarea repetată a testului „Da şi „Nu”. 

 În tabelul 3.9. rezultatele sunt prezentate obţinute de copiii cu RDP 
cerebrogenă şi RDP psihogenă la etapa experimentului de constatare şi 
după implementarea modelelor psihopedagogice prin utilizarea testului 
„Da” şi „Nu”.

În urma prelucrării statistice, au fost estimate diferenţe statistic-sem-
nificative la copiii cu RDP cerebrogenă: z=-3,880, p=0,001, la copiii cu 
RDP psihogenă: z=-4,089, p=0,001. În felul acesta, s-a demonstrat efici-
enţa modelului „Dezvoltarea reglării volitive”. La copiii cu ambele forme 
de RDP s-a format atragerea emoţională faţă de regulă: regula a căpătat o 
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coloraţie emoţională pozitivă, care, în continuare, se transformă într-un 
motiv pozitiv. La aceşti copii capacităţile de menţinere a regulii şi de de-
păşire a dificultăţilor s-au dezvoltat până la nivelul normei. Prin dezvolta-
rea atenţiei voluntare s-au maturizat mecanismele de reglare a proceselor 
psihice.

Tabelul 3.9. Semnificaţia diferenţelor la copiii din grupurile 
experimentale cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă la etapa  
experimentului de constatare şi după implementarea modelelor  
psihopedagogice stabilită prin utilizarea testului „Da” şi „Nu”.

RDP cerebrogenă RDP psihogenă

Mann-Whitney U 0,001 35,000
Wilcoxon W 55,000 206,000
Z -3,880 -4,089
P 0,001 0,001

Prezentăm în Fig. 3.6. (vezi p. 117) rezultatele obţinute de copiii cu 
RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă din grupurile experimentale şi din 
cele de control prin aplicarea testului „Da şi „Nu”.

Rezultatele prezentate în figură relevă diferenţe între mediile obţinute 
de copiii cu RDP cerbrogenă şi RDP psihogenă din grupurile experimen-
tale şi cele de control. 
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Comparând rezultatele medii ale grupului experimental şi ale celui de 
control la copiii cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă, din perspecti-
va aplicării testului „Da” şi „Nu”, am estimat diferenţe statistic-semnifica-
tive (Tabelul 3.10.)

Tabelul 3.10. Semnificaţia diferenţelor dintre grupurile experimental 
şi cel de control cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă, după testul 

„Da” şi „Nu”

RDP cerebrogenă RDP psihogenă

Mann-Whitney U 1,00 1,50
Wilcoxon W 56,00 154,50
Z -3,725 -5,059
P 0,001 0,001

La compararea grupului experimental cu cel de control al copiilor cu 
RDP cerebrogenă am obţinut diferenţe statistic-semnificative la următo-
rii parametri: corecte: z=-3,725, p=0,001. La copiii cu RDP psihogenă, se 
înregistrează diferenţe statistic-semnificative la parametrii corecte : z=-
5,059, p=0,001. 

În conformitate cu aceste rezultate, putem confirma că copiii din gru-
purile experimentale, comparativ cu cei din grupurile de control, incluşi 
într-o activitate, au îndeplinit lejer această probă, învingând barierele in-
terioare şi exterioare, realizând însărcinările în mod conştient. Ei au putut 
să se mobilizeze, să-şi fixeze scopuri conştiente şi să le urmeze. Copiii din 
grupurile de control, conform datelor obţinute la etapa experimentului 
de constatare, n-au putut să se conducă de scop în activitate. Activitatea 
acestora se caracteriza prin sustrageri frecvente, incapacitate de concen-
trare şi de supunere la ordinele verbale ale adultului. Conform rezultate-
lor obţinute, remarcăm creşterea reglării volitive a activităţii la copiii din 
grupurile experimentale.

În continuare, vom analiza rezultatele experimentului de control obţi-
nute prin aplicarea repetată a testului „Desenare pe puncte”. 

 În tabelul 3.11. prezentăm rezultatele obţinute la subiecţii din grupul 
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experimental cu RDP cerebrogenă şi psihogenă la etapa de constatare şi la 
cea formativă prin aplicarea testului „Desenare pe puncte”. 

Tabelul 3.11. Semnificaţia diferenţelor din grupul experimental la 
subiecţii cu RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă la etapa de constatare 

şi la cea formativă prin aplicarea testului „Desenare pe puncte”

RDP cerebrogenă RDP psihogenă
Mann-Whitney U 2,000 0,001
Wilcoxon W 57,000 171,000
Z -3,662 -5,142
P 0,001 0,001

În urma prelucrării statistice a rezultatelor obţinute, s-au constatat di-
ferenţe statistic-semnificative la RDP cerebrogenă: z=-3,662, p=0,001, la 
RDP psihogenă: z=-5,142, p=0,001. Datele obţinute confirmă dezvoltarea 
componentelor autoreglării voluntare la copiii cu RDP cerebrogenă prin 
maturizarea lobului frontal. La copiii cu RDP psihogenă, componentele 
autoreglării voluntare au tendinţa de a se apropia de normă. Compara-
tiv cu rezultatele obţinute la etapa experimentului de constatare, copiii 
cu ambele tipuri de RDP au fost orientaţi spre activitate prin formularea, 
menţinerea şi realizarea scopului. Presupunem că acest lucru a devenit 
posibil în urma implementării modelelor psihopedagogice. 

În cele ce urmează, vom prezenta analiza comparativă a datelor obţi-
nute de grupurile experimentale şi cele de control cu RDP cerebrogenă şi 
RDP psihogenă, din perspectiva testului „Desenare pe puncte”.

Rezultatele prezentate în Fig. 3.7. ilustrează diferenţe între medii la 
grupurile experimentale şi la cele de control prin aplicarea testului „De-
senare pe puncte”.

Rezultatele obţinute la copiii cu RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă 
relevă diferenţe între mediile obţinute. Drept consecinţă a realizării 
activităţilor formative, am reuşit să influenţăm diferite componente ale 
reglării emoţional-volitive, atât la copiii cu RDP cerebrogenă, cât şi la cei 
cu RDP psihogenă, care au fost incluşi în grupurile experimentale. Aceşti 
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copii tratează situaţia frustrantă ca fiind prea puţin importantă, fixându-
se pe satisfacerea necesităţilor proprii. Ei se orientează spre finalitatea 
activităţii, învingând obstacolele de sine stătător, spre deosebire de seme-
nii lor din grupul de control, care evită confruntarea cu obstacolele, se 
fixează pe ajutorul adultului exterior şi pe autoapărare. Aceştia, de cele 
mai dese ori, aşteaptă ca cineva din exterior să le soluţioneze problema, 
manifestând forme de comportament neadaptate. Subiecţilor din grupul 
experimental, în timpul şedinţelor special organizate, li s-a oferit o vari-
etate de situaţii frustrante, când au fost puşi în situaţia de a găsi răspunsuri 
la solicitările multiple ale mediului, având posibilitatea de a-şi dezvolta 
capacităţile adaptive. 

Astfel, este evident că, deşi ambele grupuri experimentale au obţinut 
rezultate mai înalte, în comparaţie cu grupurile de control, la compararea 
rezultatelor deţinute de subiecţii grupurilor experimentale, observăm că 
acţiunile corective sunt mai eficiente la copiii cu RDP psihogenă, la care 
componentele autoreglării voluntare au tendinţa de normalizare. La co-
piii cu RDP cerebrogenă, în pofida caracteristicilor reţinerii, am obţinut 
o dezvoltare a unor particularităţi volitive şi afective şi, drept consecinţă, 
dezvoltarea reglării afectiv-volitive.
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 Datele sintetizate obţinute la experimentul de control de către copiii 
cu RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă sunt prezentate în Tabelul 3.12.

Tabelul 3.12. Semnificaţia diferenţelor dintre grupurile experimental 
şi cel de control cu RDP cerebrogenă şi cu RDP psihogenă prin  

aplicarea testului „Desenare pe puncte”

RDP cerebrogenă RDP psihogenă
Mann-Whitney U 3,50 2,50
Wilcoxon W 58,50 155,50
Z -3,545 -4,978
P 0,001 0,001

 
În urma prelucrării statistice, constatăm diferenţe statistic-semnificati-

ve la parametrul puncte la copiii cu RDP cerebrogenă: z=-3,545, p=0,001; 
la RDP psihogenă: z=-4,978, p=0,001. Rezultatele obţinute denotă faptul 
că cei din grupul experimental, comparativ cu cei din grupul de control, 
au îndeplinit această probă prin orientarea spre scop. Conform rezultate-
lor obţinute, remarcăm creşterea autoreglării voluntare.

Pentru atingerea cu succes a scopului în cadrul activităţilor dezvolta-
tive şi de normalizare, am menţinut o atmosferă caldă şi interacţiune şi 
comunicare emoţională pozitive, sprijin din partea colectivului, pentru 
stabilirea relaţiei adult – copil, copil – copil, necesare pentru dezvoltarea 
reglării emoţional-volitive.

Considerăm că activităţile dezvoltativ-corecţionale au influenţat pozi-
tiv asupra reglării emoţional-volitive a activităţii. În felul acesta, se justi-
fică ipoteza noastră: cunoscând particularităţile individual-tipologice ale 
reglării emoţional-volitive, putem crea condiţii necesare pentru dezvolta-
rea acestor copii.

Generalizând rezultatele obţinute în urma realizării experimentului 
formativ, putem formula următoarele concluzii: 

•	Au fost elaborate şi implementate modele psihopedagogice funda-
mentate pe principiile: unităţii diagnosticului, dezvoltării, norma-
lizării şi corecţiei, individualizării şi diferenţierii, determinismului, 
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structuralităţii, complexităţii, demonstrativităţii, evaluării în dina-
mică, multilateralităţii, orientării spre succes, al nivelului de consti-
tuire a reglării emoţional-volitive.

•	Modelele psihopedagogice propuse inserează obiective, conţinuturi, 
strategii, metodică şi evaluare.

•	Numărul de activităţi de dezvoltare, de normalizare şi materialul 
prevăzut în modelele dezvoltativ-corecţionale au fost determinate de 
nivelul, structura şi tipologia de constituire a fiecărui component al 
parametrilor cercetaţi de reglare emoţional-volitivă.

•	Verificarea modelului „Dezvoltarea reglării emoţionale” am efectu-
at-o prin testul „Diagnosticul stărilor emoţionale”. Datele prezentate 
relevă dezvoltarea tuturor componentelor reglării emoţionale, ma-
nifestate prin parametrul referitor la date comparative între grupul 
experimental şi cel de control DSE-total.

•	Evaluarea modelului „Dezvoltarea reglării emoţional-volitive” am 
efectuat-o prin testul „Reglarea emoţional-bazală ”. Datele prezenta-
te confirmă dezvoltarea tuturor nivelurilor şi, mai cu seamă, a nive-
lurilor care formează structura reglării emoţional-volitive, apropie-
rea de reacţii adecvate la copiii din grupul experimental, comparativ 
cu cei din grupul de control cu ambele forme de RDP. La copiii cu 
ambele forme de RDP s-au format capacităţi de adaptare în situa-
ţii noi neprevăzute, s-a diminuat frica, s-a dezvoltat sentimentul de 
competiţie, s-a format imaginea pozitivă despre sine şi a celor din 
jur, controlul emoţional, autocontrolul şi reflexia comportamentului. 

•	Aprecierea modelului „Dezvoltarea reglării volitive” am realizat-o 
din perspectiva aplicării testului „Da” şi „Nu”. Rezultatele confirmă 
faptul că copiii din grupurile experimentale, comparativ cu cei din 
grupurile de control, fiind incluşi într-o activitate, se conduc de re-
guli, iar regula a primit o coloraţie emoţională şi s-a transformat în-
tr-un motiv pozitiv. Conform rezultatelor obţinute, remarcăm creş-
terea reglării volitive a activităţii la copiii din grupul experimental la 
RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă.

•	Eficienţa modelului „Dezvoltarea autoreglării voluntare” am verifi-
cat-o prin testul „Desenare pe puncte”. Rezultatele obţinute denotă 



141

faptul că copiii din grupul experimental, comparativ cu cei din gru-
pul de control, au îndeplinit această probă prin orientarea spre scop. 
Conform rezultatelor obţinute, remarcăm creşterea autoreglării vo-
luntare.

•	Aplicarea modelelor dezvoltativ-corecţionale au demonstrat la co-
piii din grupul experimental dezvoltarea reglării emoţional-volitive 
prin dezvoltarea perceperii emoţionale, a categorizării şi diferenţierii 
emoţionale, prin dezvoltarea reglării şi autoreglării voluntare.

•	Experimentul formativ ne-a permis să elucidăm posibilităţile de dez-
voltare a reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP cerebrogenă şi 
RDP psihogenă în urma implementării practice a modelelor elabo-
rate.

•	Compararea rezultatelor obţinute de copiii din grupul experimental 
cu rezultatele obţinute de copiii din grupul de control, iar în unele 
situaţii şi a datelor experimentului de constatare, a permis estimarea 
schimbărilor cantitative şi calitative la copiii din grupul experimen-
tal.

•	Mecanismul de bază al activităţilor de dezvoltare şi normalizare a 
fost coloraţia emoţională a activităţii, susţinerea copilului din partea 
adultului pe parcursul activităţii, susţinerea copilului din partea co-
lectivului.

•	Explicaţiile decalajului descoperit justifică ipoteza înaintată de noi: 
cunoscând particularităţile individual-tipologice ale reglării emoţi-
onal-volitive la copiii cu RDP, putem crea condiţiile necesare pentru 
atingerea nivelului normal de vârstă. 



142

ÎNCHIERE

Cercetarea efectuată, prin rezultatele teoretice şi experimentale, a con-
tribuit la soluţionarea problemei ştiinţifice importante în domeniu − 
stabilirea fundamentelor psihologice teoretico-aplicative ale dezvoltării 
reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP. Studiul literaturii relevă că, 
deşi realizările în domeniul psihologiei copiilor cu RDP sunt multidimen-
sionale şi oferă noi condiţii de explorare a potenţialului acestora, proble-
ma reglării emoţional-volitive rămâne insuficient abordată. Fenomenul 
dat este complex şi are o structură mai complicată şi o cuprindere mai vastă 
decât domeniul cognitiv. Investigaţia acestei teme ne-a condus la elabora-
rea unor modele de dezvoltare a sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP. 

Studiul teoretic al problemei sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP 
ne-a permis formularea următoarelor concluzii:

•	Situaţia social-economică gravă din Republica Moldova a condus 
la creşterea numărului de copii cu reţinere în dezvoltarea psihică 
în clasele primare. Principala problema psihologică a acestor copii 
este nematurizarea reglării emoţional-volitive, care creează un şir de 
dificultăţi în dezvoltarea intelectuală şi personală, scade capacitatea 
de muncă, afectează comunicarea, generând abateri în dezvoltarea 
psihică generală, cu caracter specific reţinerii în dezvoltarea psihică.

•	Până în prezent nu au fost elaborate studii complexe cu referinţă la 
cercetarea reglării emoţional-volitive la vârsta de 6-7 ani când copiii 
sun şcolarizaţi. Nu există modele de diagnostic prin prisma structu-
rii reglării emoţional-volitive, numărul de tehnici de cercetare a co-
relaţiilor dintre emoţii şi voinţă este limitat, lipsesc modele complexe 
de dezvoltare a reglajului emoţional-volitiv la aceşti copii. 

Ghidaţi de ideile expuse mai sus‚ am realizat, în cadrul cercetării, un 
studiu complex al sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP. Elaborarea 
modelului complex de diagnostic a reglării emoţional-volitive şi a mo-
delelor psihopedagogice complexe cu prelucrarea datelor obţinute, ne-a 
permis să stabilim următoarele:

 – Copiii cu RDP au manifestat imaturitatea componentelor structura-
le ale reglajului emoţional-volitiv, spre deosebire de cei cu DN.
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 – Imaturitatea componentelor reglării emoţionale s-a constatat prin 
reţinere în dezvoltarea componentei emoţional-motivaţionale, emoţio-
nal/verbală şi control emoţional.

 – La copiii cu DN, comparativ cu cei cu RDP, s-a constatat un tablou 
mozaic în tipologia reglării emoţionale, cu predominarea tipului normal-
condiţionat. La copiii cu RDP cerebrogenă de 6-7 ani, comparativ cu co-
piii cu RDP psihogenă, predomină tipul de protecţie ca rezultat al dezvol-
tării mecanismului compensator de protecţie prin izolarea şi frământările 
dismorfofobice ale copilului. 

- La copiii cu RDP s-a confirmat nematuritatea tuturor componentelor 
reglării emoţionale şi mai cu seamă a celor care se includ în reglarea emo-
ţional-volitivă: reactivitatea polară-PR; nivelul stereotipurilor- ST; nivelul 
expansiunilor- E; controlul emoţional. În RDP cerebrogenă, comparativ 
cu RDP psihogenă, se observă o dezvoltare neomogenă a nivelului reacti-
vităţii polare, expansiunii şi reţinerii în dezvoltarea controlului emoţional, 
din cauza tempoului încetinit în dezvoltarea lobului frontal, unde este lo-
calizată reglarea emoţional-volitivă. 

 – Copiii cu RDP, comparativ cu copiii cu DN, au demonstrat imaturi-
tatea reglării volitive. Emoţiile nu se includ în dezvoltarea spontaneităţii 
şi a voinţei. Regulile activităţii, enunţate de adult, nu le trezesc copiilor 
nici un fel de trăire emoţională (pozitivă sau negativă), de aceea regula 
nu se transformă într-un motiv cu sens personal orientat spre activita-
te. Reglarea volitivă prin intermediu semnului (limbajului) are un tempo 
încetinit în maturizarea copiilor cu RDP. Comportamentul lor coincide 
cu activitatea subiectivă, este neconştientizat şi nu le trezeşte copiilor ati-
tudini şi emoţii pozitive. Nu s-a constatat diferenţe statistic semnificative 
în dezvoltarea reglajului volitiv la RDP cerebrogenă şi la RDP psihogenă, 
fiindcă RDP este condiţionată de imaturitatea sistemului de reglare, iar 
RDP psihogenă este cauzată de factorii psihosociali. Lipsa încurajării şi 
susţinerii din partea adultului determină un nivel scăzut în RDP psihoge-
nă, copilul pierzându-şi interesul faţă de lucrul început. 

– Copiii cu RDP, comparativ cu copiii cu DN, sunt emoţional nestabili, 
având nedezvoltate calităţile volitive în activitatea intelectuală. Rezultatele 
comparative între copiii cu RDP cerebrogenă şi cei cu RDP psihogenă de-



144

monstrează o dezvoltare mai înaltă a stabilităţii emoţionale şi a calităţilor 
volitive în activitatea intelectuală la RDP cerebrogenă.

– La copiii cu RDP se manifestă o nematuritare a componentelor auto-
reglării voluntare şi autoreglării emoţionale, comparativ cu DN. Nu s-au 
confirmat diferenţele statistice între RDP cerebrogenă şi RDP psihogenă. 
Nivelul redus al dezvoltării componentelor autoreglării voluntare şi auto-
reglării emoţionale în RDP cerebrogenă şi psihogenă indică nematuriza-
rea funcţiei reglatorii cauzate de factorul social şi de cel organic.

– Analiza datelor de bază a experimentului de constatare i-au permis 
autorului să stabilească că la copiii cu RDP la vârsta de 6-7 ani se consta-
tă tempo încetinit în apariţia formaţiunelor noi: voluntaritatea proceselor 
psihice şi, mai cu seamă, maturizarea reglării emoţional- volitive. 

– Elaborarea şi implementarea modelelor psihopedagogice de dez-
voltare a procesului de reglare emoţional-volitivă în condiţii special or-
ganizate determină creşterea potenţialul psihofuncţional şi favorizează 
dezvoltarea psihică generală, determină compensarea, corecţia şi tempoul 
dezvoltării sferei emoţional-volitive a acestor copii, confirmate de către 
autor. 

– Modelele psihopedagogice au compensat în mod diferit particula-
rităţile reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP cerebrogenă şi la cei 
cu RDP psihogenă: la cei cu RDP cerebrogenă, am obţinut dezvoltarea 
diferitor particularităţi volitive şi afective şi, drept consecinţă, dezvoltarea 
reglării afectiv-volitive; la cei cu RDP psihogenă, reglarea afectiv-volitivă 
s-a normalizat.

Lucrarea se integrează în teoria şi practica corecţională şi reabilitară, 
reprezentând o viziune mai largă a diferitor aspecte caracteristice activi-
tăţii educaţionale, care se raportează simultan la planurile psihologic şi 
pedagogic. 

 Pentru viitor, se recomandă să se efectueze un studiu psihopedagogic 
referitor la metodologia de dezvoltare, de compensare şi corectare a sfer-
ei emoţional-volitive şi a interacţionării ei cu alte structuri şi fenomene 
psihice, precum şi la căile de socializare a acestei categorii de copii.
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LISTA ABREVIERILOR

RDP − reţinere în dezvoltarea psihică
DN − dezvoltarea normală
REB − reglarea emoţional- bazală
DSE − diagnosticul stărilor emoţionale
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Anexa 1
Tabelul “Harta caracteristicilor autoreglării emoţionale”

Nivele Aspiraţia 
emoţională 
(gradul inclu-
derii perce-
perii)

Reflexia 
(gradul in- 
cluderii con-
ştientizării şi 
înţelegerii)

Experienţa 
activării pri- 
mare (meto-
dele manifes-
tării şi reglării

Experienţa 
colaborării 
(în activi-
tate)

Experienţa 
comuni-că-
rii (speci- 
ficul legătu- 
rilor reci-
proce)

1. Impul-
sivitatea 
spontană

Compătimire 
nepremediară

Diferenţiere 
intuitivă, 
neconştien- 
tizată la ni- 
vel primit 
sa nu

Autoexpri- 
marea impul-
sivă, neconşti-
entizată

Reglarea 
emoţională 
impulsivă

Apropierea 
emoţională 
lipseşte

2. Adapta-
bilitatea

Compătimire 
emoţională 
la apelul emo- 
ţional, con-
ştientizarea 
situativă

Recunoaşte-
rea emoţiei 
după denu-
mirea ei de 
către adult

Expresie ne-
conştientizată, 
la nivel de 
imitare

Căutare in- 
tuitivă de 
colaborare 
plăcută, de- 
prinderi de 
reglare emo- 
ţională con- 
ştientă lip-
sesc

Comunica-
rea la nivel 
de manipu-
laţii

3.Conşti-
entizarea 
primară

Compătimire 
emoţională 
spontană. 
Situativ se 
observă con- 
ştientizarea 
apelului emo-
ţional

Recunoaşte-
rea şi înţe- 
legerea 
emoţiilor 
fundamen-
tale

Autoexpresie 
spontană, 
cunoaşterea 
procedeelor 
de expresie 
emoţională

Reglarea 
emoţională 
la nivel de 
imitare

Tendinţa la 
autoreglare 
emoţională 
ca imitare 
în comu-
nicarea cu 
maturul
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4. Reglarea 
conştientă

Perceperea 
emoţională, 
conştientiza-
rea şi înţelege-
rea este esenţa 
compătimirii. 
Sensibil la 
experienţa 
nouă

Nivelul op-
tim de con-
ştientizare 
şi înţelegere 
la nivel de 
verbalizare 
emoţională

Expresii 
emoţionale 
spontane. 
Stăpânirea 
expresiilor 
emoţionale

Tendinţa 
reglării 
emoţionale 
pe fondal 
imitării ca 
adultul

Comu-
nicarea 
standardtă. 
Tendinţa 
spre au-
toreglarea 
emoţională

5. Căutare-
cercetare

Nivel superior 
de compătimi-
re emoţională

Nivelul 
superior al 
conştienti- 
zării şi înţe- 
legerii, cău- 
tarea sinoni-
melor, dez- 
voltarea vo-
cabularului 
emoţional

Expresii 
emoţionale 
adecvate. 
Autoreglarea 
emoţională 
conştientizată

Căutarea 
creativă a 
diferitor 
forme de 
parteneriat

Empatia, 
sinceritatea, 
flexibilita- 
tea emo-
ţională şi 
socială

6. Interre-
glativitatea 

Nivel superior 
de compătimi-
re emoţională, 
flexibilitatea, 
plasticitatea

Nivelul 
superior de 
dezvoltare a 
reflexiei; vo-
cabularului 
emoţional 
bogat

Manifestare 
creativă a 
expresiilor 
emoţionale

Dezvolta-
rea reglării 
emoţionale 
reciproce în 
activitate

Empatia, 
armonia, 
nivelul 
autoreglării 
emoţionale 
reciproce în 
comunicare



148

Anexa 2
Dezvoltarea reglării emoţional-volitive

Modelul 1. Dezvoltarea componentelor reglării emoţionale

Dezvoltarea perceperii conştiente a emoţiilor
1. „Hora”. Copiii formează un cerc, se uită unul la altul în ochi şi transmit în 

acest mod dispoziţia proprie.
2. „Fraza din cerc”. Copiii stau în cerc şi pronunţă fraza: „Eu mă duc la şcoală”, 

exprimând dispoziţie proprie.
3. „Perceperea emoţională”. Psihologul, prin expresii mimice, prezintă copi-

ilor din grup cui îi este trist, vesel. Copiilor li se propune să numească cuvinte 
cu sens opus (antonime): vesel – trist, bucuros – supărat, liniştit – excitat, timid 
– curajos, lent – rapid.

4. „Călătorie”. Psihologul prezintă copiilor un tablou. Copiii sunt rugaţi să pri-
vească atent, apoi să se transpună pe sine în acest tablou. Se folosesc întrebările: 
Unde te găseşti acuma? Ce se întâmplă pe parcursul călătoriei tale? Tu doreşti să 
iei pe cineva cu tine?

5. „Desene”. Copiii privesc nişte desene. Pentru fiecare animal caută un stă-
pân, unindu-i printr-o săgeată. Numesc dispoziţiile copiilor.

Dezvoltarea frământărilor emoţionale
1. „Întâlnirea cu un prieten”. Psihologul povesteşte despre un băiat şi prietenul 

său. A venit vara, prietenul băiatului, împreună cu părinţii săi, a plecat la odihnă. 
Băiatul a rămas singur. A devenit trist. A trecut o lună. Într-o zi, mergând pe stra-
dă, băiatul a văzut un autobus din care coborî prietenul său. Băiatul s-a bucurat 
nespus de mult. Copiii înscenează această situaţie după dorinţă.

2. „Desenul tematic”. Copiilor li se propune tema desenului „La şcoală”. Apoi 
se face o convorbire. Ce ai desenat tu? Ce emoţii simţi când desenezi?

3. „Ochi în ochi”. Psihologul propune copiilor să-şi găsească o pereche şi să se 
uite unul la altul în ochi, încercând să transmită diferite emoţii. De exemplu: Eu 
sunt trist, ajută-mă! Eu sunt vesel, hai să ne jucăm!

Dezvoltarea expresiei mimice
1. „Ghiceşte emoţia”. Psihologul reproduce diferite expresii mimice, iar copiii 

trebuie să le ghicească. Cine ghiceşte, conduce jocul.
2. „Antrenăm trăirea emoţiilor”. Astăzi noi ne vom pregăti să devenim actori. 

La şcoală sunt înscrişi după susţinerea unui examen. Trebuie să încerci să fii: po-
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somorât ca norul de toamnă, supărat ca doi berbeci pe un pod, flămând ca lupul, 
speriat ca iepurele, sau ca puiul căzut din cuib, ca pisicul la care hămăie câinele, să 
zâmbeşti ca soarele, să faci o expresie de parcă ai fi văzut o minune.

3. „Harta dispoziţiei”. Copiilor li se propun cercuri în care trebuie să desene-
ze o dispoziţie (bucurie, tristeţe, mirare). Fiecare trebuie să aleagă o dispoziţie a 
prietenului său. 

4. „Culorile dispoziţiei”. Se alege conducătorul jocului, i se leagă ochii. Copiii, 
prin comportament emoţional, prezintă diferite culori (roşu, albastru, verde). 

5. „Situaţii”. Priveşte desene şi spune în care situaţii au nimerit copiii. Cum 
te gândeşti tu, ce dispoziţie are fiecare copil în această situaţie? Desenează feţele 
copiilor conform dispoziţiilor prezentate în poze.

Categorizarea emoţională
1. „Reproducerea emoţiilor conform mimicii”. Psihologul prezintă fotogra-

fiile copiilor cu diferite dispoziţii. Copiii trebuie să le reproducă cu intonaţii şi 
mimică.

2. „Unu, doi, trei”. Psihologul prezintă un tablou cu dispoziţii diferite ale per-
sonajelor. La comanda: „Unu, doi, trei” copiii prezintă o anumită dispoziţie înfă-
ţişată pe tablou.

3. „Fotografii”. Scufiţa Roşie vrea o amintire despre voi, copii. Trebuie să ne fo-
tografiem. Copiii au diferite dispoziţii pe faţă. Fotograful trebuie să le memoreze. 
Apoi fotograful se întoarce cu spatele, iar copiii îşi schimbă dispoziţia. Fotograful 
se întoarce cu faţa spre ei şi le aminteşte copiilor cine ce dispoziţie a avut.

4. „După ciuperci”. Psihologul spune: „Am un coş, eu trebuie sa-l umplu cu 
ciuperci comestibile şi cu ciuperci necomestibile. Prezentaţi ciupercile prin dis-
poziţie proprie: care sunt bune de mâncat şi care nu. Cine a ghicit, este un bun 
ciupercar.

5. „Apreciază dispoziţia motanului” pe fiecare din tabele şi foloseşte cuvintele: 
liniştit, mirat, supărat.

Dezvoltarea diferenţierii emoţionale
1. „Dansul”. Fiecare copil îşi găseşte o pereche. Un copil din pereche dansează 

un dans trist, altul – un dans vesel. Apoi copiii inversează rolurile. 
2. „Dansul animalelor”. Dansaţi ca iepuraşii veseli,ca ursul trist, ca lupul mirat.
3. „Ochi în ochi”. Copiii îşi găsesc perechea .Se străduie să transmită dispoziţia 

unul altuia.
4. „Magicianul”. Copiii aleg un magician; el pierde dreptul de a vorbi. Prin in-

termediul mimicii şi al gesturilor povesteşte cum a devenit magician, exprimând 
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starea emoţională proprie. Toate mişcările magicianului copiii le descriu cu cuvin-
te. Magicianul, şi el îşi exprimă atitudinea proprie faţă de descriere prin cuvinte.

5. „Propoziţii”. Care dintre propoziţii corespund dispoziţiilor copiilor? Pune 
lângă propoziţie numărul pozei corespunzătoare.

Modelul 2 „Dezvoltarea reglării emoţional-volitive”
Formarea predispunerii pozitive la activitate
1. „Salutul”. Copiii stau în cerc şi aruncă unul altuia un balon, pronunţându-şi 

numele. Peste un timp copiilor li se propune să arunce balonul altui copil, cu care 
acesta doreşte să se joace.

2. „Ghiceşte cine este”. Copilul cu ochii închişi îi atinge pe alţi copii şi spune 
cum îi cheamă.

3. „Pătrunde cu forţa în cerc”. Copiii formează un cerc, se ţin strâns de mâini. 
Unul dintre copii încearcă să pătrundă în cerc cu forţa.

Organizarea grupei
1. „Lănţişorul”. Copiii îl aleg pe conducătorul lănţişorului. Aceştia formează 

un cerc. Conducătorul aleargă repede, în permanenţă schimbând direcţia şi dis-
trugând cercul. 

2. „Creşte balonul”. Copiii formează un cerc şi stau unul lângă altul ca un 
balon umflat. Apoi suflă în pumni şi fac un pas înapoi. După câteva inspiraţii se 
iau de mâini şi spun: „Creşte, creşte, nu te sparge”. Psihologul spune: „Balonul a 
plesnit!”. Toţi copiii fug în diferite părţi.

3. „Gemenii siamezi”. Copiii îşi caută perechea. Psihologul leagă mâna dreaptă 
a unui copil şi mâna stânga a altui copil. Fiecare copil are un creion în mână. La 
începutul jocului copiii se înţeleg ce anume vor desena. Timpul pentru o activita-
te durează 5-6 minute. În continuare jocul se complică. Unui copil i se leagă ochii 
şi cel văzător îl conduce pe cel cu ochii legaţi.

Dezvoltarea susţinerii emoţionale
1. Psihologul propune copiilor să aleagă unul din jocurile organizate la activi-

tăţile precedente. Copiii trebuie să ia o decizie.
2. „Telefonul stricat”. Psihologul alege cine va conduce jocul. Psihologul îi spu-

ne acestui copil un cuvânt în şoaptă şi acesta îl transmite mai departe. Se compară 
cuvântul care a fost spus la început cu cel spus la urmă.

3. „Rezolvă problema”. Psihologul propune copiilor probleme din matriţa lui 
Raven. Copiii, în mod colectiv, aleg răspunsul corect.

4. Copiii singuri propun o problemă.
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Dezvoltarea reflexiei şi autocontrolului emoţional
1. „Asociaţii”. Copiii aleg conducătorul jocului, iar acesta iese din cameră. 

Copiii între ei se înţeleg pe cine doresc să prezinte. Apoi intră conducătorul, în-
trebându-i pe copii despre acest copil. Este copac, floare, animal? Conducătorul 
trebuie să ghicească conform asociaţiilor.

2. „A clipi”. Fiecare copil îşi căută perechea. Copiii se uită unul la altul în ochi 
şi nu clipesc. Învingătorul îl ia în joc pe acela cu care doreşte să se joace.

3. „Totul invers”. Psihologul demonstrează nişte mişcări, iar copiii trebuie să le 
reproducă invers. Cine greşeşte, iese din joc.

4. „Umblăm în pălării”. Fiecare copil îşi pune pe cap câte un obiect. Psihologul 
urmăreşte cum este ţinuta şi mersul. Copiii se străduie ca obiectul să nu cadă din 
cap. Jocul se complică prin aplicarea unor piedici.

Consolidarea comportamentului spontan
1. „Reprezentarea unui animal”. Psihologul alege un copil şi se înţelege cu el 

ce animal va reprezenta. Copilul care a ghicit preia conducerea jocului.
2. „Reprezentarea obiectelor neînsufleţite” (în mod analogic).
3. „Reprezentarea colectivă a unui animal”. Participă 2-3 copii. Ceilalți copii 

ghicesc. Ei singuri îşi aleg partenerii cu care vor reprezenta animalele.
4. „Până la cădere”. Psihologul propune copiilor se facă diferite mişcări. La 

toate propunerile copiilor psihologul spune că doreşte să continue. Psihologul nu 
se grăbeşte să arate semnul măsurii (semnul exclamării desenat pe un carton) şi 
arată semnul doar atunci când copiii s-au plictisit.

Prelucrarea şi frământarea emoţiilor negative
1. „Povestea groaznică”. Copiii, pe rând, spun poveşti groaznice. 
2. Reprezentarea poveştilor: „Trei urşi”, „Maşa şi ursul”, „Scufiţa Roşie”. Repar-

tizarea pe roluri. Dramatizarea poveştilor.
3. „Beţişorul”. Un copil trebuie să-l prindă pe altul şi să-i transmită beţişorul.
4. „De-a ascunselea”.

Dezvoltarea sentimentului de competiţie de risc
1. „Cine a sărit mai departe”.
2. „Strânge cucuie”.
3. „Slalom gigant”. Se aşează un rând de scaune în paralel. Copiii din două 

echipe trebuie să treacă prin spaţiul dintre scaune şi să nu le atingă. Dacă cineva 
atinge un scaun, se întoarce înapoi. Câştigă acela care nu greşeşte.
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Rezolvarea conflictului
1. Copiii joacă istoria „Cearta” cu schimbarea rolurilor. Se analizează diferite 

situaţii. 
2. Doi băieţi s-au certat, încearcă să îi împaci.
3. Tu şi prietenul tău v-aţi supărat unul pe celălalt. Încearcă să vă împăcaţi.
4. Copiii sunt antrenaţi într-un joc interesant, dar tu ai întârziat. Convinge-i 

că meriţi şi tu să te joci cu ei.

Învingerea fricii contactului tactil
1. „Palmă în palmă”. Fiecare copil îşi alege o pereche, îşi uneşte palmele cu 

palmele prietenului şi ambii merg înainte până la o anumită ţintă. Apoi pot fi 
aplicate diferite obstacole.

2. „Intră în cerc”. Copiii formează un cerc şi stau unul lângă altul. Alt copil 
încearcă să pătrundă în cerc.

3. „Gemenii siamezi”. Fiecare copil îşi găseşte o pereche. Apoi psihologul îi 
leagă pe fiecare de câte un picior şi le propune să meargă.

Dezvoltarea stereotipurilor afective 
Se îndeplinesc diferite mişcări: sărituri, lovituri ritmice, clătinări.

Dezvoltarea atitudinii adecvate faţă de sine
1. „Sentimentele noastre”. Copiilor li se citeşte denumirea diferitor sentimente 

pe care ei trebuie să le reproducă vizual. 
2. „Eu sunt sculptor”. Fiecare copil îşi caută perechea. Sculptorul îi propune 

partenerului să ia diferite poze şi îl întreabă pe acesta pe cine reprezintă.
3. „Când voi deveni matur”. Fiecare copil se desenează pe el însuşi când va fi 

mare.
4. „Desenează-te pe tine şi clasa ta”.

Dezvoltarea perceperii adecvate a despărţirii
1. Alegerea jocului după dorinţă.
2. „Urare”. Copiii formează un cerc şi aruncă balonul unul la altul spunând 

urări de bine.
Pentru dezvoltarea atragerii emoţionale a regulii, am aplicat interpretarea 

muzicală. Aflându-se într-un grup de copii atraşi într-o activitate cu un scop 
anumit, copilul trebuia să-şi formuleze singur un program concret cu anumite 
cerinţe. Noi am aplicat prezentarea vizuală şi cea verbală.

Bloc 1
1. „Semaforul”. Copilul trebuie să privească cu atenţie. I se propun două seturi 

identice ale exemplului, dar va construi doar unul.
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2. „Piramida şi mingea”. Copilul trebuie să deseneze mingea şi piramida res-
pectând unele cerinţe prezentate verbal de două ori, apoi repetă în sine şi începe 
lucrul.

3. „Figuri geometrice”. Copilului i se solicită o atenţie maximă, rapiditate şi 
corectitudine şi să spună ce figuri vede. În trei figuri trebuie puse următoarele 
semne: în cerc – minus, în triunghi – plus, în steag – punct. În alte figuri nu se 
pune nimic. 

Bloc 2
1. „Cucuveaua”. Copiii aleg pe unul dintre ei care va juca rolul de cucuvea. 

Cucuveaua ziua doarme în cuib. Pe parcursul zilei copiii se mişcă. Psihologul co-
mandă: „Noapte”. Copii înlemnesc, iar cucuveaua îi prinde pe acei care se mişcă 
şi râd. Copilul care se mişcă şi râde devine cucuvea.

2. „Da” şi „Nu”. Cuvintele „Da” şi „Nu” nu pot fi spuse. Copiilor li se propun 
întrebări provocatoare, în care cuvintele „Da” şi „Nu” se interzice să fie pronunţate.

3. „Repartizează posturi”. Copiii îşi aleg un comandant. Comandantul stă în-
aintea coloanei de copii. Toţi copiii merg până când comandantul nu bate din 
palme. De câte ori a bătut comandantul, atâţia copii rămân pe loc şi tot aşa până 
când nu rămâne nici un copil.

4. „Caută tot acelaşi obiect” Copilului i se propun 6 păpuşi. Trebuie căutată 
numai copia ei.

5. Relaxare. De umflat obrajii, apoi se dă drumul la aer, de parcă s-ar stinge o 
lumânare. 

6. „Desenează figuri”. Copiilor li se propun fişe cu figuri. Copiii trebuie să le 
coloreze frumos, respectând marginile, cu câte o singură culoare (coloraţia mo-
notonă). 

Bloc 3
1.  „Căscaţii.” Psihologul spune: „Mergem conform semnului meu” (o pocni-

tură – mergem înainte, 4 pocnituri – mergem înapoi). Cine nu respectă regula, 
iese din joc.

2. „Copierea exemplului”. Copilului i se propun modele desenate pe pătrăţele. 
Copilul trebuie să le reproducă.

3. „Proba de corectură”. Timp de 5 minute trebuie găsite anumite litere şi luate 
în cerculeţ.

4. „Dictare aritmetică”. Copilului i se oferă hârtie şi creioane şi i se cere să 
deseneze 10 triunghiuri. Psihologul îi propune copilului să coloreze triunghiurile 
3 şi 7, 2 şi 4. 

5. Relaxare „Fluturaşii”. Psihologul spune: copii, închideţi ochii şi imaginaţi-
vă cum zboară fluturaşii de la o floare la alta.
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6. „Desenează beţişoare”. Instrucţia: ia creionul şi desenează beţişoare exact, 
repede, atent.

Bloc 4
1. „Patru stihii”. Copiii formează un cerc. Psihologul comandă: „apă” – copiii 

întind mâinile, „aer” – mâinile sus, „pământ” – mâinile în lungul corpului, „foc” 
– fac rotaţii.

2. „Trei culori”. Copiilor li se propun trei culori ale palmei: roşie, albastră, 
galbenă. Psihologul arată culoarea roşie – copiii strigă, galbenă – copiii vorbesc în 
şoaptă, albastră – copiii înlemnesc. Cine nu respectă regula, iese din joc.

3. „Spune”. Psihologul pune diferite întrebări copiilor, însă trebuie să răspun-
dă doar la comanda: „Spune”.

4. „Proba de corectură”. Psihologul le propune copiilor să se uite atent la 
obiecte. Expoziţia durează 2-3 minute. Apoi psihologul acoperă obiectele şi le 
cere copiilor să descrie forma, dimensiunile, culoarea. Psihologul fixează câte 
semne sunt descrise. Cine spune despre mai multe semne, acela este câştigătorul.

5. „Mâinile atente”. Psihologul citeşte nişte cuvinte. Dacă în cuvânt există li-
tera „i”, copiii ridică mâna dreaptă; litera „e” – ridică mâna stângă, dacă nu este 
nicio literă, copiii ţin mâna pe genunchi.

6. Relaxare. „Copacul”. Întindeţi mâinile înainte, încordaţi degetele şi strân-
geţi-le în pumni. Pe rând, relaxaţi palma şi mâinile. Desfaceţi degetele şi clătinaţi 
cu mâinile ca crengile stejarului.

7. Jocul „Foca”. Copiii se culcă pe podea. Psihologul le leagă picioarele cu un 
fular, apoi aruncă balonul spre focă, care se străduie să-l prindă sau să-l arunce 
în coş.

Blocul 5
1. „Focul”. Copiii se aşează împrejurul unui scaun care simbolizează focul. 

După comanda psihologului: „Fierbinte!” – copiii se îndepărtează de scaun; „E 
frig!” – se apropie; „Focul e mare!” – copiii se scoală şi flutură din mâini. Psiholo-
gul spune: „Focul ne-a adus prietenie” – toţi copiii se iau de mâini.

2. „Dezvoltarea reglării locomotorii.” Psihologul spune: „De la început încor-
daţi corpul, apoi relaxaţi-vă, apoi încordaţi mâinile”.

3. „Cameleonul”. De la început copiilor li se explică cine este cameleonul. Apoi 
li se pun diferite întrebări. De ce culoare este cameleonul dacă este pe iarbă? În-
trebările se pun rapid. Cine spune mai repede, acela conduce jocul.

4. „Proba de corectură”. Psihologul propune copiilor nişte probleme, spunân-
du-le că trebuie să socotească în minte. Rezultatele le scriu în momentul când 
psihologul va spune: „Scrieţi”.
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5. Relaxare. „Floarea”. Vă imaginaţi că sunteţi un sâmbure. De la sâmbure apa-
re un mugure. Din mugure – o floare frumoasă. Floarea se bucură de soare. Vă 
întoarceţi cu toţii spre soare.

Blocul 6
1. „Vulpişoară, unde eşti?”. Copiii formează un semicerc şi închid ochii. Psi-

hologul se apropie încetişor de un copil, pune mâna pe spatele acestuia. Asta în-
seamnă că el este vulpişoara, restul sunt iepuraşi. Psihologul o cheamă pe vulpe 
de trei ori, după care ea îi prinde pe iepuraşi. Iepuraşii prinşi ies din cerc.

2. „Broasca-ţestoasă”. Copiii stau la marginea covorului. La comanda psiholo-
gului, trebuie să meargă lent. Câştigă acela care vine ultimul.

3. „Pătrunde prin mâini”. Din mâini copiii fac un lacăt. Ei trebuie să treacă 
prin acest lacăt.

4. „Construirea conform modelului”. Din cubuşoare, conform exemplului, co-
piii urmează să facă o imagine din poveste.

5. Relaxare. „Prinde şoarecele”. Imaginaţi-vă că trebuie prins şoarecele. Pentru 
ca să-l prindeţi, vă mişcaţi încetişor, fără zgomot. Dacă doriţi, puteţi să-l luaţi în 
mâini. Acuma vă luaţi la revedere şi imaginaţi-vă cum toţi şoarecii fug prin uşă.

6. „Râsul”. Fiecare copil găseşte o pereche şi se străduie să facă tot posibilul ca 
prietenul să râdă. 

Modelul 4 Dezvoltarea autoreglării voluntare
Scopul: formarea motivaţiei emoţional-pozitive şi reorientarea motivaţiei de 

la motivul de joc la motivul orientat spre conţinutul sarcinii.
Surse: noi am aplicat activitatea de joc „În ospeţie la creionul vesel”, coloraţia 

desenelor conturate conform regulilor, desenul „prietenul meu cu patru picioare”, 
„Poveste veche” repartizarea rolurilor cu prezentarea scenică a povestei şi apoi 
coloraţia conturului eroilor din poveste şi dramatizarea.

Bloc 1
1. „Autoparc”. Copiilor li s-a fost propus modele de autocarediferite după for-

mă, marime, culori. În procesul convorbirii cu maturul copiilor li s-a lamurit că 
există diferite maşini, despre importanţa lor şi componentele principale. Copiii, 
studiind aceste construcţii, povestesc despre ele.

2. „Cine a venit la noi”. Un copil povesteşte despre o jucărică ascunsă, alţii 
ghicesc.

3. „Cine mă laudă mai tare”. Este un joc de competiţie: cine din copii a numi 
cît mai multe trasaturi ale eroului din poveste.

4. „Ghiceşte”. Copii şi-au pus în gînd un obiect şi povestea despre el. Psiholo-
gul îi laudă pe cei care au prezentat o descriere complexă. 
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Blocul 2
1.„Zoo” – desen tematic. Copiilor li s-a propus nişte scheme de animale. După 

alegerea schemei copilului i-â se propune să prezinte consecutivitatea acţiunii 
pentru atingerea scopului.

2.Construirea. „Mobilei pentru cameră”. Copilul poate participa în joc dacă 
spune altuia despre activităţile sale planificate. Copilul trebuie să aleagă fişa cu 
imaginea obiectului din mobilă prezentată în mod schematic. Apoi să vină la ma-
gazin şi să-i lămurească vînzatorului ce construcţie doreşte, ce-i trebuie şi cum 
va construi. 

3.„Covor colorat”. Copiii în mod colectiv fac pazlele, lor li s-a propus singuri 
să repartuzeze lucrul, de apreciat consecvenţa lucrului. 

Blocul 3
1.Modelajul „Iepuraşii”. Copiilor le-a fost prezentată schema, care a fost dis-

cutată. Apoi unul din copii trebuie să explice consecvenţa activităţilor pentru cei-
lalţi.

2. Desenul tematic „Clovnii”. A fost introdus un control reciproc în actvitatea 
de desenare colectivă. Clovnii avea cifră, prin intermediu căreia copii ştiiau con-
secvenţa colorării. Pînă la începutul desenării copiii repatruzau între ei creioane 
conform consecvenţei efectuării activităţilor. 

3. „Ajută-i pe iepuraşi să se întîlnească”. Copiilor le-a fost propus un labirint şi 
o regulă: de mers numai înainte. 
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