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 PREFAŢĂ 

 
 
Volumul de faţă prezintă într-o manieră elegantă, dar 

ştiinţifică una dintre temele actuale aflate în faţa părinţilor dar 
şi a întregii societăţi: cea a copiilor, fie ei şi cu cerinţe speciale. 

Responsabilitatea familiei şi a şcolii nu este suficientă 
pentru a da socoteală de reuşitele copiilor aflaţi într-o astfel de 
stare. Interdependenţele în multitudinea lor conduc la ideea că 
instituţiile în cauză pierd din autonomie, cedând în faţa unor 
centre specializate în domeniu, centre cu mare putere educaţio-
nală. Sistemul social care cuprinde şi şcoala dar şi familia, de-
vine de la o zi la alta tot mai coerent şi tot mai bine articulat. A 
vorbi despre „Importanţa activităţilor ludice în corecta-
rea –dezvoltarea limbajului şi personalităţii elevului de-
ficient mintal” este un demers, posibil limitativ (ar spune 
unii), dar acesta trebuie privit prin prisma unor posibilităţi 
reale de ameliorare, chiar de eradicare, printr-o cunoaştere pro-
fundă şi o acţiune în consecinţă aşa cum o face foarte bine au-
torul volumului. 

Copilul creşte în medii diferite, medii în care ar trebui să 
predomine respectul pentru celălalt şi pentru sine, toleranţa, 
dar şi al unei educaţii sănătoase, luând în calcul drepturile ina-
lienabile ale omului şi mediului educogen. 

Capitolele lucrării investighează, cercetează şi tratează 
totodată, dintr-o perspectivă cauzală „Importanţa activităţi-
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lor ludice în corectarea–dezvoltarea limbajului şi perso-
nalităţii elevului deficient mintal”. Cercetarea efectuată 
scoate la lumină cauze dar şi efecte ale unei educaţii multidi-
recţionale în domeniul vast al cerinţelor speciale. Ar fi suficient 
să mai adăugăm că cercetarea efectuată a obligat autorul să 
adecveze instrumentele în funcţie de posibilităţile subiecţilor 
cât şi de anumite interpretări în acord direct cu trăsăturile 
psiho-sociale ale statutului fiecăruia dintre cei supuşi analizei 
şi sintezei autorului cât şi a vârstei acestora. 

Noile provocări ale lumii contemporane, realitatea şi di-
namica vieţii de zi cu zi, impun ample schimbări atât în proiec-
tarea dar şi în implementarea politicilor educaţionale şi în Ro-
mânia, deoarece pe fondul acestor schimbări, întreaga proble-
matică a integrării/incluziunii şcolare a copiilor cu nevoi speci-
fice dar şi a celor proveniţi din medii socio-culturale precare a 
deveni o prioritate pentru mulţi specialişti din învăţământul 
nostru. 

Autorul, prin volumul de faţă, îşi propune şi reuşeşte pe 
deplin să ofere câteva direcţii de acţiune în tipul de educaţie 
adecvat copiilor cu CES, cu toate limitele pe care le cunoaştem 
şi care ţin de atitudinile şi opiniile cadrelor didactice, părinţilor 
şi a unor membrii ai comunităţilor, copiii fiind victime ale unor 
prejudecăţi, şi de ce nu, ale particularităţilor gradului şi tipu-
lui de dizabilitate întâlnit la copilul cu cerinţe speciale, fapt 
care conduce la o reţinere în ce priveşte încrederea lor efectivă 
la activităţile dintr-o şcoală obişnuită, normală. 

Capitolele lucrării care realizează un tot unitar au în ve-
dere nevoia identificării  modalităţilor concrete de intervenţie 
atât la nivelul şcolii cât şi, într-un plan mai larg, la nivel soci-
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al. De aici şi necesitatea preocupărilor continue de a găsi soluţii 
pentru o educaţie adecvată subiectului, copil sau tânăr, con-
vinşi fiind, asemenea autorului, că absolut toţi educatorii au 
obligaţia umană de a oferi prin specializarea avută instrumente 
proprii de ameliorare a climatului educaţional cât şi a resurse-
lor materiale necesare, antrenând susţinători din domenii dife-
rite. 

După cum se poate bine constata din sumar, lucrarea cu-
prinde problematica complexă a copiilor cu cerinţe speciale din 
mai multe unghiuri, fără să facă necesară emiterea unor norme 
de acţiune educaţionale. 

Nădăjduim că trimiterea cititorului la unele explicaţii 
constituie o modalitate clară de a-l ajuta să-şi lărgească sursele 
de informare, lucrarea constituindu-se într-un bun pe care nu 
ar fi rău să-l aibă fiecare specialist în domeniul complex al edu-
caţiei speciale. 

Lucrarea se recomandă pe sine şi prin terminologia de 
specialitate la zi, prin inovaţie, prin modalităţile concrete de 
prezentare a informaţiilor, prin abordarea noului şi multitudi-
nea de modalităţi de acţiune educativă în învăţământul special, 
tuturor specialiştilor care desfăşoară acţiuni educative, asisten-
ţe, intervenţie şi sprijin copiilor şi tinerilor cu cerinţe speciale 
sau aflate în situaţii de risc. 

 
Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
Volumul Importanţa activităţilor ludice în corecta-

rea-dezvoltarea limbajului si personalităţii elevului de-
ficient mintal, avându-l ca autor pe domnul Ionuţ Vlădescu, 
reprezintă un instrument ştiinţific relevant şi util, care se 
adresează deopotrivă studenţilor şi cadrelor didactice din învă-
ţământul special şi din cel de masă, consilierilor şcolari, psiho-
logilor, psihopedagogilor, chiar şi părinţilor, de fapt tuturor 
celor care interacţionează la un moment dat cu elevi care pre-
zintă deficienţe/dizabilităţi mintale. 

Aşa cum însuşi autorul afirma, lucrarea de faţă se doreşte 
a fi o încercare de abordare a unor aspecte specifice procesului 
de învăţământ din şcolile speciale, cu scopul de a verifica şi 
confirma valoarea unor modalităţi de lucru menite să conducă 
la identificarea celor mai potrivite metode, mijloace şi procedee 
de eficientizare a procesului de dezvoltare şi activizare a voca-
bularului şcolarilor mici din învăţământul special. 

Ca arhitectură, volumul este structurat în trei capitole, la 
care se adaugă introducerea, cu rol de argument, concluziile, 
referinţele bibliografice şi anexele. 

Capitolul I, intitulat Bazele teoretice este cel mai con-
sistent, fiind structurat în trei subcapitole şi anume: Rolul 
limbajului, Particularităţi ale limbajului la deficientul mintal 
şi respectiv Activităţile ludice în dezvoltarea personalităţii şco-
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larului mic. În acest context autorul abordează pe larg funcţiile 
limbajului, formele limbajului, relaţia dintre limbaj şi celelalte 
procese şi funcţii psihice, precum şi o serie de aspecte privind 
evoluţia limbajului la copil. De asemenea, sunt abordate suc-
cint tulburări de limbaj precum: dislalia, rinolalia, disgrafia, 
dislexia, mutismul electiv etc. În cel de al treilea subcapitol au-
torul abordează impactul diferitelor tipuri de jocuri, în cadrul 
procesului de dezvoltare psihofiziologică a şcolarului mic. 

Capitolul 2, intitulat în mod sugestiv Metodologia 
cercetării este dedicat studiului investigativ realizat de către 
autor, centrat pe evidenţierea modului şi a gradului în care ac-
tivităţile ludice contribuie la dezvoltarea şi corectarea limbaju-
lui şi la formarea personalităţii elevului deficient mintal. Ca 
atare, autorul încearcă să demonstreze că: dacă în activităţile 
de stimulare şi compensare a limbajului se aplică o serie de jo-
curi adecvate, variate şi gradate, raportate la particularităţile 
de vârstă şi individuale ale elevilor cu dizabilităţi mintale, 
atunci se va asigura dezvoltarea unui vocabular activ şi accesi-
bil, a unei gândiri bazată pe noţiuni clare, pe însuşirea corectă 
şi conştientă a semnificaţiei cuvintelor. 

Capitolul 3. Desfăşurarea programului experimen-
tal constă în prezentarea detaliată a demersului investigativ 
întreprins de-a lungul celor trei etape: constatativă, ameliorati-
vă şi finală, cu descrierea jocurilor didactice, a instrumentelor 
de lucru utilizate şi a rezultatelor obţinute. 

Concluziile asupra rezultatelor obţinute în urma aplicării 
diferitelor jocuri didactice fac dovada confirmării ipotezei de la 
care s-a pornit. 
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De remarcat este valoarea operaţională, pragmatică a 
prezentei lucrări, exemplele relevante şi atent selectate având 
un rol fundamental în înţelegerea problematicii abordate. 

Concluzionând, putem afirma că volumul supus recenză-
rii, bazat pe o documentare bogată (cca. 40 de surse bibliografi-
ce relevante) şi elaborat într-o manieră clară şi unitară repre-
zintă o lucrare valoroasă pentru domeniul psihopedagogiei spe-
ciale şi nu numai. 

 
Conf. univ. dr. Ana-Maria Petrescu 
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 INTRODUCERE 
 
 

Învăţământul special, ca parte integrantă a învăţă-
mântului preuniversitar, are ca scop principal acela de a 
oferi copiilor cu dizabilităţi condiţii psihopedagogice ne-
cesare dezvoltării psihofiziologice în vederea recuperării 
şi a integrării socio-profesionale. Obiectivul principal al 
învăţământului pentru copiii cu dizabilităţi este de a 
permite fiecărui copil să-şi urmeze drumul său propriu 
de creştere şi dezvoltare, oferind posibilitatea de valorifi-
care a potenţialului psihic şi fizic al fiecăruia, pentru do-
bândirea deprinderilor şi cunoştinţelor necesare integră-
rii în activităţile şcolare viitoare şi în activităţile socio-
profesionale.  

 Prezenta lucrare este o încercare de abordare a 
unor aspecte ale procesului de învăţământ din şcolile 
speciale cu scopul de a verifica şi confirma valoarea unor 
modalităţi de lucru spre a contribui la găsirea celor mai 
potrivite mijloace şi procedee menite să contribuie cât 
mai eficient la dezvoltarea şi activizarea vocabularului 
copiilor şcolari mici din învăţământul special. Datele ex-
perimentale demonstrează că asupra şcolarului mic cu 
dizabilităţi pot fi exercitate influenţe instructiv-educative 
cu rezultate spectaculoase dacă sunt alese metode şi pro-
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cedee adecvate şi dacă activităţile instructiv-educative se 
desfăşoară în special sub forma jocului. 

Un copil cu deficienţă mintală este sub semnul lui 
„altfel”. Liniile de dezvoltare sunt „altfel” decât la copilul 
obişnuit. Dizabilitatea mintală îi imprimă alte trăsături 
psihicului dar asta nu înseamnă că el nu poate fi adus la 
normalitatea integrării. Cu alte cuvinte anumite laturi ale 
psihicului unui copil cu deficienţă mintală rămân sub 
semnul potenţialităţilor. Activitatea ludică ce implică 
dezvoltarea limbajului contribuie, în mod explicit, la 
transformarea acestor potenţialităţi în posibilităţi. Jocul 
oferă copilului cu nevoi speciale pe de-o parte posibilita-
tea de a ne vorbi în lumea lui, despre modul lui de per-
cepţie a realităţii şi pe de altă parte posibilitatea de a îm-
bogăţi această imagine asupra realităţii, cu elemente noi. 
Importanţa activităţii ludice în dezvoltarea limbajului 
devine astfel esenţială. Copilul deficient mintal devine, în 
cadrul jocului, un copil ca oricare altul care învaţă să co-
munice cu sine şi cu ceilalţi. 

 Tocmai de aceea am considerat necesară dezvol-
tarea acestei funcţii în cadrul unor activităţi specifice. 
Dezvoltarea funcţiei de comunicare antrenează, implicit, 
stimularea celorlalte funcţii ale limbajului şi în ansamblu 
a tuturor celorlalte funcţii psihice ale copilului cu defici-
enţă mintală. Prin intermediul comunicării verbale, omul 
poate transmite ceea ce percepe, simte, doreşte, intenţio-
nează, gândeşte, cu alte cuvinte transmite întregul conţi-
nut al vieţii sale psihice. 
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,,Limbajul vorbit conţine în el nu numai informaţie 
(semnificaţie cognitivă), ci şi sensibilitate, atitudine, sen-
timent, convingere, voinţă, ceea ce îl face mai bogat, mai 
nuanţat şi mai complet pentru nevoile formării personali-
tăţii, în comparaţie cu alte mijloace” (Vlădescu, I. 2009, p. 
176). 

Jocul didactic utilizat în activităţile de comunicare 
îndeplineşte un rol deosebit în procesul instructiv-
educativ al elevilor cu dizabilităţi, având cea mai mare 
eficienţă în realizarea dezvoltării comunicării într-o for-
mă preferată, atractivă, într-o activitate de învăţare mul-
tiplă şi variată, prin care ei dobândesc nu numai deprin-
deri de comunicare, ci şi un sistem de noţiuni, de cunoş-
tinţe din diferite domenii, cu ajutorul cărora se realizează 
în mod treptat cunoaşterea lumii, a obiectelor şi fenome-
nelor naturii, a proceselor şi fenomenelor sociale, a vieţii 
psihice a oamenilor, în acelaşi timp îşi însuşesc principa-
lele norme şi reguli morale, care deţin un rol important în 
formarea convingerilor, în orientarea şi constituirea con-
duitelor morale. Activităţile ludice reprezintă nu numai o 
multiplă sursă de informare a şcolarilor din diferite do-
menii ale cunoaşterii, ci aduc o contribuţie importantă la 
îmbogăţirea şi mai ales activizarea vocabularului, la per-
fecţionarea vorbirii în general. 

Lucrarea de faţă este modul meu de a demonstra 
eficacitatea jocului ca metodă de îmbogăţire, activizare şi 
corectare a limbajului la elevii cu dizabilităţi, deoarece 
jocul rămâne pentru deficienţii mintali forma permanentă 
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a procesului de recuperare. Jocurile devin metodă de in-
struire în cazul în care ele capătă o organizare şi se suc-
ced în ordinea implicată de logica cunoaşterii şi învăţării. 

Scopul acestei cercetări este acela de a evidenţia 
modul şi gradul în care jocul didactic, utilizat în activita-
tea de stimulare şi compensare a limbajului la şcolarul 
mic cu dizabilităţi poate aduce un aport preţios în forma-
rea trăsăturilor pozitive de caracter şi prin varietatea lui 
tematică pune copilul în contact cu medii sociale, relaţii 
sociale, sentimente omeneşti, satisface setea de cunoaşte-
re şi contribuie intens la activizarea şi îmbogăţirea voca-
bularului la elevii cu dizabilităţi. 
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