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Abstract 
 

Most studies refer to ongoing deficiencies that focus on their delay in creating knowledge, giving it 
or less importance to the social and emotional countries of their subjects. Then a gradually modified 

process is approached, with the fuller recognition of the fact that social relationships within the age group 

can influence the positive ability to adapt the child with mental deficiencies, self-esteem and subsequent 
cognitive clarity (Johnson, 1989, Gootman 1993). The concept The approach of competence in the field 

of pedagogy is more important for its dimensions and for it – the manifestation of the capacity, the skills, 

the individual abilities in the plan of interpersonal relations in order to facilitate the adaptation, its 

integration in the social field. 
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Copiii cu dizabilităţi mintale fac parte din categoria copiilor cu cerinţe de educaţie speciale 

[CES]. Gama cerinţelor speciale este mai vastă şi cuprinde, pe lângă categoria „dizabilităţi”, încă 

alte două categorii: „dificultăţi” şi „dezavantaje” (Organizația Economică de Cooperare și 

Dezvoltare, 2003). O categorie aparte în rândul copiilor cu cerințe educative speciale o constituie 

copiii cu dizabilități mintale. În literatura de specialitate există diverși termeni prin care este 

desemnată categoria copiilor care prezintă dizabilități mintale. Deficienţa mintală ce afectează 2-

3% din populaţie este o problemă foarte importantă atât din punct de vedere medical, psihologic, 

cât şi al individului şi al societăţii în general.  

Deficiența mintală se defineşte ca stare funcţională specială care apare în copilărie şi care 

se caracterizează prin valoarea scăzută a coeficientului de inteligenţă (IQ) şi limitarea funcţiilor 

adaptative. Reflectă relaţia între aşteptările mediului în care trăieşte şi posibilităţile individului. 

Stabilirea diagnosticului se face ţinând cont de următoarle aspecte: Nivelul intelectual rămâne cu 

mult sub valoarea medie (coeficientul de inteligență egal, sau sub 70-75). Începând cu anii 90 ai 

secolului XX, conceptul de competenţă socială devine subiect de studiu pentru mai mulţi 

cercetători: Weinert F.E. [1], Wine J.D. [2], Shroder H., Vorwerg M. [3], Ullrich R., Ullrich de 

Muynck R. [4], Phingsten U., Hintesch R. [5], Dutrénit J.-M. [6], M. Argyle [7], S. Moscovici 

[8] etc.  

Respectiv, studiile sunt orientate spre clarificarea definiţiei, a componentelor conceptului 

de competenţă socială în lucrările lui U. Phingsten şi R. Hintesch [5], F.E. Weinert [1] etc. În 

definirea retardului mental, Asociaţia Americană a Deficienţei Mintale a luat, în mod special, în 

considerare insuficienta dezvoltare a comportamentului adaptativ, definită ca limitare 

semnificativă în capacitatea individului de a răspunde satisfăcător cerinţelor privind maturarea, 

învăţarea, independenţa personală, precum şi responsabilităţilor sociale corespunzătoare grupului 
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său de vârstă sau grupului social. Deşi în această definiţie comportamentul adaptativ nu a fost 

conceptualizat în termeni de competenţă socială, a fost în mod evident subliniată importanţa 

comportamentului social competent pentru ilustrarea capacităţii de adaptare la mediul social 

Dizabilități mintale – caracterizare generală are drept scop definirea și înțelegerea unor 

termeni specifici psihopedagogiei speciale în vederea stabilirii unui cadru teoretic adecvat, a 

identificării criteriilor conform cărora o persoană poate fi considerată ca având dizabilități 

mintale, tipologia copiilor care prezintă dizabilități mintale și, nu în ultimul rând, reliefarea unui 

profil de dezvoltare psiho-fizică a acestor copii și a implicațiilor de natură psihopedagogică pe 

care prezența dizabilității le are asupra evoluției individului.  

Educația incluzivă – caracterizare generală, își propune abordarea unor aspecte legate de 

noile politici educaționale de integrare și incluziune. Dincolo de reluarea unor concepte teoretice 

precum normalizare, egalizarea șanselor, integrare, educație integrată și/sau incluzivă, integrare 

socioprofesională cu scopul oferirii unui cadru teoretic exhaustiv, teza de față aduce note de 

noutate prin abordarea dizabilității din perspectiva construirii discursului identitar, includerea 

copiilor cu deficiențe multiple asociate/dizabilități multiple în acest cadru al educației incluzive, 

precum și prin analiza comparativă asupra relațiilor care se stabilesc în trasarea finalităților 

educației între educația incluzivă și curentul general al educației [9]. 

Egalizarea şanselor include ansamblul de măsuri legislative, servicii sociale, instituţii care 

asigură pregătirea şcolară sau reconversia profesională puse la dispoziţia tuturor membrilor unei 

societăţi/ comunităţi, în mod particular avându-se în vedere persoanele cu dizabilităţi, astfel încât 

să se asigure o autentică valorificare a potenţialului psihofizic funcţional al acestora. În domeniul 

educaţiei, egalizarea şanselor susţine şcolarizarea copiilor cu deficienţe/disabilităţi în sistemul 

general de învăţământ (în măsura posibilităţilor materiale şi a asigurării unui personal calificat în 

cadrul comunităţii în care îşi derulează activitatea instituţia de învăţământ, dar şi în funcţie de 

particularităţile psihoindividuale ale copilului cu cerințe educative precum şi cuprinderea în 

sistemul obligatoriu de învăţământ (grădiniţe şi învăţământul obligatoriu de zece clase) a tuturor 

copiilor cu cerințe educative speciale, indiferent de tipurile de deficienţe/ dizabilităţi, incluzând 

aici şi deficienţele grave, inclusiv cele multiple, asociate [10]. 

Prin activitățile extracurriculare în dezvoltarea competențelor sociale la copiii cu 

dizabilități mintale se urmăreăte dezvoltarea următoarelor componente: comunicarea verbală, 

comunicarea nonverbală, asertivitatea, empatia, cooperarea, cunoaşterea şi rezolvarea 

problemelor, prezentarea de sine, gratitudinea şi sprijinul care sunt cheia prieteniei şi atracţiei 

interpersonale ca răspuns a trei nevoi fundamentale pe care, in special elevii cu dizabilitati 

mintale le au: acceptarea, aprobarea şi aprecierea . Lucrarea prezintă interes în studierea efectului 

pe care activitățile extradidactice îl au asupra dobândirii competențelor sociale de către elevii cu 

dizabilități mintale, precum și calitatea integrării ulterioare in societate. 

Elementele componente ale competențelor au trăsături specifice, care sunt observate în 

practicile educative, sunt abordate în literatura de specialitate, însă puțin cercetate, ceea ce 

creează dificultăți de integrare în societate. Astfel, problema abordării unor activități 

extradidactice eficiente în dezvoltarea competențelor sociale este o problemă ce necesită un 

studiu aprofundat pentru asigurarea succesului incluziunii. În acest context, tema cercetării are o 

deosebită actualitate teoretică şi practică. 

Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, 

la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
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lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, 

cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 

generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 

bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni 

frumoase şi valoroase. Îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare duce la modernizarea 

și perfecționarea procesului instructiv-educativ. Îmbinarea acestora permit manifestarea 

creativității și imaginației elevului, cât și cadrul didactic își poate afirma creativitatea în alegerea 

temelor, a materialului, arătându-și astfel măiestria, tactul pedagogic și dragostea față de copiii 

[11]. Activităţile extradidactice respectă principiul egalităţii şanselor, oferind fiecărui elev 

posibilitatea de a se implica, indiferent de rezultatele sale şcolare. Se dezvoltă astfel sentimentul 

încrederii în sine, în forţele proprii, fapt care va avea ulterior o mare influenţă asupra succesului 

şcolar. Prin caracterul lor ludic, activităţile extradidactice formează şi modelează inteligenţa 

elevilor. Ele dezvoltă totodată curiozitatea ştiinţifică, interesele de cunoaştere, spiritul de 

observaţie, creativitatea şi, nu în ultimul rând, gândirea critică a elevilor. Psihologul român V. 

Robu, în lucrarea sa „Competenţe sociale şi personalitatea”, a preluat modelul conceptului 

propus de M. Argyle şi a analizat competenţele sociale din perspectiva psihologiei aplicate în 

raport cu personalitatea, precum şi rolul acestora în contextul dezvoltării individului uman în 

continuare. Autorul subliniază importanţa conştientizării nevoii de dobândire a competenţei 

sociale, aspect care este exprimat printr-un „set de abilităţi şi deprinderi care facilitează relaţiile 

interpersonale şi obţinerea stării de bine în domeniul vieţii sociale [12].  

Este importantă studierea efectului pe care activitățile extradidactice îl au asupra 

dobândirii competențelor sociale de către elevii cu dizabilități mintale în vederea integrării 

ulterioare in societate a acestora. 
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