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DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂŢARE – O PROBLEMĂ DE ACTUALITATE A 

SISTEMELOR EDUCAŢIONALE CONTEMPORANE 

Florentin Remus MOGONEA, Florentina MOGONEA 

 
Studiul de faţă încearcă să demonstreze existenţa dificultăţilor de învăţare în cadrul tuturor 

sistemelor şi proceselor de învăţământ, făcând, în particular, o radiografie asupra cauzelor 

şi manifestărilor acestora în sistemul de învăţământ românesc. Dificultăţile de învăţare sunt 

o realitate a tuturor sistemelor de învăţământ ale lumii, care nu trebuie ignorată, cu 

particularităţi specifice de la o naţiune la alta. Diagnosticarea lor, precum şi stabilirea unei 

prognoze favorabile pentru copii, ţin adesea nu neapărat de descrierile şi teoriile ştiinţifice, 

ci de intervenţia educativă, personalizată şi individualizată, promptă atât a cadrului didactic, 

cât şi a unei echipe de specialişti (psihologi, psihiatri, medici, profesori de sprijin etc.), din 

această ecuaţie nelipsind, în mod evident, părinţii, aspect care ţine de artă şi tact pedagogic. 
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Introducere 
 

Studiul problematicii copiilor cu dificultăţi de 

învăţare este relativ recent. Bineînţeles, dificultăţi 

de învăţare au existat dintotdeauna şi nu numai la 

copii, ci şi la persoanele de vârste adulte. Având 

în vedere însă că învăţarea şcolară este activitatea 

dominantă (alături de joc, în fazele timpurii ale 

copilăriei), frecvenţa apariţiei dificultăţilor de 

învăţare este mai ridicată la copii. Pe de altă parte 

însă, dificultăţile de învăţare din perioada 

copilăriei, cronicizate, asupra cărora nu se 

intervine, rămân şi la vârstele adulte, continuând 

să afecteze buna relaţionare şi integrare a 

individului în context socio-profesional. 

Aşa cum aprecia şi A. Chircev (1977), 

procesul învăţării nu se realizează printr-un 

demers rectiliniu, numai cu succese, ci presupune 

şi căderi şi reveniri continue, depăşirea de 

obstacole, bariere, reluarea efortului, reelaborarea 

strategiilor rezolutive, renunţarea la plăcerile, 

tentaţiile sau atracţiile imediate care vin din 

exterior. Presupune efort voluntar susţinut, 

îndelung, tenacitate pentru a atinge scopul 

învăţării şi pentru a depăşi obstacolele impuse de 

rezolvarea sarcinilor, temelor învăţării. 

Chiar şi în cazul elevilor talentaţi (şi chiar în 

situaţie de elitism) sau în cel al elevilor care au 

succese relativ constante şi considerabile la 

şcoală, la unele discipline sau chiar la toate, 

există posibilitatea apariţiei unor momente de 

sincopă, de căderi, de oscilaţii, de slabă 

organizare a activităţii de învăţare, cu efecte 

negative asupra calităţii acesteia. 

Sesizăm astfel firescul şi, uneori, chiar 

necesarul apariţiei în cadrul situaţiilor (şi 

procesului) de învăţare a dificultăţilor, a 

obstacolelor. De altfel, toate temele, sarcinile, 

problemele date spre rezolvare elevilor au un 

anumit grad de complexitate şi dificultate 

rezolutivă. Dar tocmai acestea incită la rezolvare, 

îl provoacă pe elev la încercări repetate, îi menţin 

motivaţia epistemologică la un nivel optim. 

Depăşirea acestor obstacole îi întăresc, 

consolidează încrederea în sine. Dimpotrivă, 

eşecurile repetate îl determină la renunţări, fuga, 

teama de a se implica, o slabă motivaţie, 

neîncredere în sine. 

În abordarea tradiţională, dificultăţile de 

adaptare şi de învăţare şcolară erau privite şi 

interpretate drept o problemă a copilului. Singurul 

„vinovat” de apariţia acestora era copilul. În 

prezent, asistăm la o manieră mai largă, mai 

generoasă, comprehensivă privind abordarea 

dificultăţilor de învăţare. Astfel, se pune 

problema adaptării şcolii la copil şi nu neapărat a 

copilului la exigenţele şcolii, motiv pentru care 

asistăm la preocupările şi provocările actuale 

privind găsirea unor căi/modalităţi pentru a 

facilita şi organiza eficient situaţiile de învăţare. 

Probleme precum eşecul şcolar, inadaptarea 

copilului la cerinţele şcolii, rezultate slabe şi 

randament scăzut sunt privite pluriperspectiv şi 

pluricauzal, nu doar ca prelungire a neputinţei 

elevului de a face faţă învăţării şi disciplinei 

şcolare, lipsei sale de motivaţie, lipsei interesului. 

În acest sens, sunt analizate şi interpretate şi alte 

elemente care îşi dau concursul la construirea 

experienţelor de viaţă şi de învăţare ale copilului, 

respectiv care se constituie în factori declanşatori 

sau frenatori într-o anumită situaţie de învăţare: 

fondul temperamental, inteligenţa emoţională, 

fondul afectiv, posibilităţile cognitive reale, 

funcţionalitatea metacogniţiilor, calitatea predării, 
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stilul de predare, stilul de învăţare (şi cel 

cognitiv), deficienţe ale predării (dispedagogii), 

relaţia familie-şcoală şi implicarea părinţilor în 

activitatea de învăţare a elevului (la şcoală şi 

acasă), vârsta şi anturajul, factori sociali, 

economici etc. Numai analiza obiectivă şi 

amănunţită a tuturor acestor factori poate crea o 

imagine clară asupra dificultăţilor de învăţare cu 

care se confruntă copilul în şcoală şi numai astfel 

se pot lua decizii şi soluţii pertinente. 

Evidenţiem realitatea că, pe parcursul etapelor 

de şcolarizare, orice copil întâlneşte obstacole, 

dificultăţi de învăţare. Acestea pot fi depăşite fără 

intervenţie, fără ajutor, dar, uneori, din motive 

diverse, exigenţele şi complexitatea sarcinilor de 

învăţare nu pot fi depăşite (lipsă de motivaţie, de 

interes, de voinţă, fuga de efort, blazare, 

neîncredere etc.) fără ajutor, intervenţie. În 

această situaţie, putem vorbi de dificultăţi de 

învăţare şi de necesitatea ca profesorul să 

intervină, susţinut şi de familie, iar, dacă este 

cazul, şi de alţi specialişti (logoped, psiholog, 

consilier, medic). În lipsa acestei intervenţii, prin 

cronicizare, dificultăţile de învăţare existente 

devin cauze pentru alte dificultăţi de învăţare, 

încât copilul este prins într-un cerc vicios, din 

care cu greu se va putea desprinde. 

Dincolo de firescul apariţiei şi prezenţei 

dificultăţilor în cadrul procesului de învăţare, 

semnalăm că există şi situaţii când pot să apară şi 

probleme grave, specifice, severe sau tulburări de 

învăţare. Acestea se încadrează în categoria 

dizabilităţilor de învăţare (dificultăţi de învăţare 

specifice) şi fac obiectul de studiu al 

psihopedagogiei speciale. Dar, în cadrul unei 

clasificări, şi acestea sunt integrate tot în 

categoria copiilor cu dificultăţi de învăţare, 

deoarece cea de-a doua categorie (cei cu 

dizabilităţi de învăţare) întâmpină dificultăţi şi 

obstacole ale învăţării şcolare, datorită deficienţei 

(afectării), tulburării (dezordinii) sau dizabilităţii 

respective. 

 

Societăţi în schimbare – educaţia în 

reformă 
 

Realităţile oferite de diferitele paliere ale 

macrosocialului începutului de mileniu trei 

evidenţiază un aspect foarte important pentru 

evoluţia ulterioară a societăţilor. De altfel, cel 

puţin în domeniul educaţiei, acest aspect a fost 

enunţat încă din 1968 ( Coombs.  Criza mondială 

a educaţiei: analiză de sistem). Afirmaţia că 

educaţia este în criză şi trebuie să se reformeze, 

să fie aduse soluţii novatoare, care, cel puţin din 

punct de vedere metodologic şi praxiologic să fie 

eficiente, a fost reluată de numeroşi specialişti în 

domeniul educaţiei (fie din România, fie din alte 

ţări). 

La noi, cu adevărat despre o Reformă efectivă, 

putem vorbi începând cu anii 1998, când 

ministrul Marga vorbeşte critic şi tranşant despre 

ineficienţa şi lipsa de competivitate a 

învăţământului românesc, care „poartă încă 

semnele romantismului secolului al XVIII-lea, ale 

pozitivismului începutului de secol actual, al 

socialismului răsăritean şi ale eforturilor 

dezordonate de a–l schimba”. (Marga, 1998, p. 

67) 

Sintetizând concepţiile mai multor teoreticieni 

ai acestui curent (Harvey, Bauman, Hassan, 

Williams, Bell, Graff, Lyotard, Călinescu etc.), 

Elena Macavei (2001, pp. 16-19) stabileşte 

comparativ trăsăturile postmodernismului în 

relaţie cu cele ale modernismului: 

- Modern: raţionalitate, rigoare logică, 

delimitare riguroasă, determinare, 

certitudine, încadrarea într-un stil, 

conformism, fixitate, permanent, imitare, 

continuitate, centralizat, unitar, 

convenienţă, certitudine, cultural, 

determinare. 

- Postmodern: conduită ludică, alternative, 

variante, renunţarea la limite, graniţe, 

indeterminare, ambivalenţă, amestecul 

stilurilor, contestare, rebeliune, mobilitate, 

efemer, imediat, originalitate, 

discontinuitate, descentralizat, fragmentar, 

toleranţă, incertitudine, intercultural, 

indetermanenţă (concept alcătuit, în opinia 

lui Ihab Hassan, din indeterminare şi 

imanenţă). 

Alţi autori (Taylor, 2005) apreciază că 

modernitatea are următoarele caracteristici 

esenţiale: 

- Dezvoltarea unor tehnologii mecanice şi 

electrice în contextul de industrializare 

accelerată a producţiei; 

- Revoluţii teoretice în domeniul fizicii şi al 

ştiinţelor sociale, bazate pe paradigma 

pozitivistă, de cunoaştere obiectivă a 

problemelor; 

- Tulburări demografice la scară largă, 

privind migraţia spre urban, cu consecinţe 

drastice asupra tradiţiilor rurale, agricole 

şi comunale; 

- Creşterea capitalismului de consum; 



Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale. Coordonator Adrian Roșan 

Departamentul de Psihopedagogie Specială 2013 - ISBN 978-973-0-15757-4 

 

3 

- Mărirea numărului de corporaţii 

multinaţionale şi internaţionalizarea 

pieţelor; 

- Birocratizarea vieţii sociale; 

- Dezvoltarea de sisteme mass-media 

puternice, care permit controlul publicului 

şi fragmentarea acestuia în funcţie de 

interese, aşteptări; 

- Creşterea influenţei statelor puternice în 

domeniul ideologic şi militar; 

- economie mondială fluctuantă datorită 

comerţului şi împrumuturilor naţionale, 

gestionate de statele puternice. 

În opiniile altora (Lyotard, 1984; Jameson, 

1991; Foster, apud Taylor, 2005; Crouse, 2008), 

sunt menţionate câteva trăsături privind educaţia 

şi cultura postmodernă: 

- Creşterea sistemelor mas media, la nivel 

mondial, ale căror activităţi transcend 

graniţele tradiţionale de spaţiu şi timp. 

Programele difuzate de aceste sisteme 

înlătură distincţiile importante constituite 

in mod tradiţionale pe identităţi culturale 

moderne. Apar dihotomii între „artă 

înaltă” şi „cultură populară”, „public” şi 

„privat”, „de suprafaţă” şi „de adâncime”. 

- Diversificarea de noi practici creative şi 

artistice care resping liniaritatea, coerenţa, 

unitatea şi realismul modernismului 

artistic şi care reciclează forme culturale 

vechi, adesea parodiind. Astfel, se 

realizează combinări de elemente diverse 

din cultura mas-media şi se îmbină în 

moduri noi şi neaşteptate, trăsăturile 

esenţiale fiind discontinuitatea, 

fragmentarismul, dar şi intertextualitatea. 

- Se măreşte suspiciunea privind 

credibilitatea naraţiunilor fundamentale, 

care au susţinut instituţiile dominante ale 

culturii moderne.  

- Sunt promovate culturile şi „poveştile” 

mici, locale, experienţele temporale, 

produse, uneori, de culturi marginalizate; 

nu mai există nici o metanaraţiune, nu 

mai există o bază obiectivă pentru critică, 

nu mai putem vorbi de o viziune asupra 

lumii care explică toată viaţa; există doar 

„poveşti” sau „povestiri”, care sunt 

viabile doar în cadrul unei comunităţi; 

cunoaşterea este total subiectivă şi este 

rezultatul culturii şi limbii; nu există un 

singur univers, ci multiuniversuri. 

- Societăţile se bazează pe includere, 

toleranţă, fragmentarism, 

multiculturalism; se pune accent pe 

diferenţe; oamenii sunt constructe sociale 

care sunt determinate social; 

- Dacă moderniştii puneau accent pe 

„grup”, postmoderniştii pun accent pe 

individ; 

- Eroziunea identităţii tradiţionale, bazate 

pe stabilitate şi esenţă. De exemplu, 

conceptul de „individ” a dominat filosofia 

şi psihologia moderne. În prezent, 

modelele sunt atipice şi se caracterizează 

prin ambiguitate, fluiditate, 

defragmentare, parţialitate şi 

simultaneitate. 

În literatura de specialitate (Leicester, 2000; 

Smith, Wexler, 2005; Rudaitytė, 2008), în 

prezent, se mai utilizează şi sintagma post-

postmodernism sau after-postmodernism, ca etapă 

distinctă, care accentuează principalele trăsături 

sau caracteristici ale postmodernismului. 

Trăsăturile esenţiale ale postmodernismului se 

reflectă nu numai în domeniul culturii, al artei, ci 

şi în domeniul educaţiei.  

După unii autori (Cucoş, 2000; Siebert, 2001; 

Stan, 2004; Joiţa, 2006; Ulrich, 2007; Joiţa, 2009; 

Maciuc, Ilie, Frăsineanu, Mogonea, Bunăiaşu, 

Mogonea, Ştefan, 2011) principalele tendinţe şi 

direcţii de factură postmodernă în educaţie, sunt:  

- Căutarea şi promovarea de alternative de 

predare-învăţare şi educaţionale; 

- Renunţarea la graniţa dintre ştiinţe; 

- Discontinuitate, descentralizare, toleranţă, 

incertitudine, interculturalitate, globalism, 

individualism, deconstrucţie, umanizarea 

tehnologiei, promovare a valorilor noi, 

diversificare a comunicării; 

- Promovarea noilor educaţii; 

- Realizarea unei reforme curriculare de 

profunzime, realizarea descentralizării 

manageriale, abordarea personalizată a 

strategiilor; 

- Utilizarea surselor alternative de 

informare; 

- Corelarea multiplă între diverse domenii 

ale formării, ale realităţii; 

- Deschiderea către comunitate, prin 

realizarea unui transfer de roluri 

educative şi către alţi factori; 

- Preferinţa pentru finalităţi educaţionale 

din categoria scopurilor, în detrimentul 

obiectivelor normative, referenţiale; 

- Acceptarea şi valorificare căilor şi 

modalităţilor multiple de instruire, de 

învăţare; 
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- Valorizarea deopotrivă a cunoştinţelor 

teoretice şi a celor aplicative; 

- Aprecierea importanţei pe care o are 

învăţarea contextuală, învăţarea prin 

punerea în situaţie; 

- Promovarea factorilor noncognitivi, 

socio-emoţionali, a autoreflexivităţii; 

- Valorizarea corelaţiilor intra-, inter-, 

transdisciplinare; 

- Promovarea studiului, predominant critic 

şi constructiv, al practicii educaţionale; 

- Valorificarea subiectivului şi a socialului; 

- Promovarea abordărilor flexibile, a 

interpretărilor şi reflecţiilor multiple, a 

explicaţiilor complexe şi complementare. 

Concluzionăm că educaţia este în continuă 

schimbare şi reformare prin care îşi afirmă 

carcaterul dinamic şi istoric. Societăţile îşi 

adaptează, din mers, traseele pe care să le urmeze, 

în funcţie de idealul educaţional, cu specific din 

ce în ce mai puţin naţional şi mai mult 

transfrontalier, cultural. Este, poate, şi motivul 

pentru care M. Maliţa (1998), vorbind despre 

aspectul transnaţional al educaţiei, dă sugestiv 

titlu unui volum (în care face o incursiune în 

istoria culturii şi civilizaţiei umane, încercând să 

surprindă şi caracteristicile educaţiei actuale): 

„zece mii de culturi, o singură civilizaţie”.  

 

Dificultăţile de învăţare – realităţi concrete 

ale sitemelor educative actuale 
 

Deşi au existat dintotdeauna, începând numai 

din anii `60 s-au manifestat preocupări tot mai 

intense faţă de această grupă de copii care nu 

fusese luată în seamă până aici. Se consideră că, 

oficial, problema dificultăţilor de învăţare este 

pusă în 1963, când într-un hotel din Chicago, un 

grup de părinţi se întrunesc pentru a discuta 

situaţia copiilor lor, majoritatea băieţi, care 

întâmpinau greutăţi evidente în activitatea 

şcolară. Această problemă a fost analizată de 

diferiţi specialişti care au fost invitaţi la această 

conferinţă (medici, psihologi, neurologi, 

profesori). Cel care a părut interesat mai mult de 

această problemă a fost un psiholog cu vastă 

experienţă în educarea copiilor retardaţi mintal şi 

cu tulburări de vorbire – Samuel Kirk ( Fodor, 

1997), motiv pentru care, astăzi, acesta este 

cunoscut ca „părinte” al studiului dificultăţilor de 

învăţare.  

Într-o manieră empirică şi speculativă, s-a 

discutat despre dificultăţile de învăţare şi mai 

înainte, în special despre problemele, aparent fără 

cauză, pe care copiii le întâmpinau în cadrul 

învăţării şcolare. Problematica acestor copii se 

dovedeşte totuşi greu de abordat datorită 

complexităţii fenomenului, varietăţii etiologice şi 

simptomatologice, cât şi problemelor diverse pe 

care le ridică necesitatea terapeutico-educativă. 

Există chiar studii mai recente care par să 

dovedească, într-o manieră convingătoare, că 

unele personalităţi cum ar fi T. A. Edison, W. 

Wilson, H. C. Anderson, Leonardo da Vinci, 

Rodin, Einstein, Proust etc. (Aaron, Phillips, 

1988) au prezentat diferite dificultăţi de învăţare 

focalizate pe diverse activităţi şcolare sau diferite 

paliere ale psihicului. Există şi alte exemple de 

oameni celebri care au avut dificultăţi de învăţare, 

care de cele mai multe ori au fost catalogaţi, drept 

„elevi problemă” şi care în cele din urmă s-au 

dovedit a fi nişte oameni cu aptitudini deosebite 

într-un anumit domeniu: Demostene, marele 

oartor al antichităţii, suferea de bâlbîială, pe care 

printr-un efort de voinţă şi cu exerciţii speciale a 

reuşit să o corecteze; Albert Eistein nu a vorbit 

până la vârsta de 3 ani. El a învăţat greu scris-

cititul şi recunoaşte în memoriile sale că îi veneau 

în minte întâi ideile şi abia apoi le punea în 

cuvinte; Lucian Blaga nu a vorbit până la vârsta 

de 5 ani (Cocoradă, Voinea, 2009). 

Departe de a contesta valoarea operelor 

acestora, asemenea studii încearcă să dovedească 

oarecum permanenţa şi firescul unor astfel de 

fenomene şi chiar să dovedească urmările puţin 

dăunătoare ale manifestării dificultăţilor de 

învăţare în plan socio-profesional sau încercă să 

demonstreze că ele pot fi diminuate, eradicate, 

depăşite. Totuşi, statistic vorbind, puţini dintre 

copiii cu dificultăţi de învăţare pot trece – singuri 

sau cu ajutor din jurul lor – peste consecinţele 

dificultăţilor de învăţare şi tot statistic vorbind, 

puţini, foarte puţini copii cu dificultăţi de învăţare 

ajung la performanţe asemănătoare cu cele ale 

personalităţilor numite mai sus. 

O problemă controversată o reprezintă şi 

necesitatea sesizării diferenţelor dintre copiii cu 

dificultăţi de învăţare şi copiii cu CES. Până în 

anii `80, copiii cu dificultăţi de învăţare au fost 

integraţi în categoria copiilor handicapaţi (cum 

erau numiţi pe atunci), adică a copiilor cu 

trebuinţe educative speciale. Abia din anii `80, 

categoria copiilor cu dificultăţi de învăţare se 

desprinde de cea a copiilor cu CES, deşi, prin 

aspectele terapeutico-educaţionale pe care le 

implică copiii cu dificultăţi de învăţare, prin 

situarea unor copii în proximitatea superioară a 
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debilităţii uşoare sau a intelectului liminar, 

fenomenul dificultăţilor de învăţare se aseamănă 

cu cel al copiilor cu CES.  

Diferenţa fundamentală ar consta în faptul că 

terapia copiilor cu dificultăţi de învăţare se 

realizează în şcoli de masă, prin programe 

instructiv-educative adaptate, personalizate (aşa-

numita educaţie de remediere), în timp ce terapia 

copiilor cu CES, în şcoli speciale (cu excepţia 

celor care pot fi integraţi în şcoala de masă). De 

asemenea, este cunoscut faptul că, dintre copiii cu 

CES care sunt integraţi în şcolile de masă, cei mai 

numeroşi sunt copiii cu dificultăţi de învăţare. 

Toţi copiii cu CES prezintă, datorită deficienţelor, 

greutăţi în învăţare (învăţarea înţeleasă în sens 

larg, generic, dar şi în sens concret, particular), 

dar copiii cu dificultăţi în învăţare nu prezintă 

aceste deficienţe, cauzele neputinţei lor de a face 

faţă solicitărilor şcolare fiind altele (lipsă de 

motivaţie, interes, anturaj, stil inadecvat de 

predare, stil inadecvat de învăţare, suprasolicitare 

nervoasă, oboseală cronică, disspedagogii, boli 

interne etc.). 

Aceste precizări pun în lumină imposibilitatea 

trasării unei linii demarcatoare clare între copiii 

cu cerinţe educative speciale şi copiii cu 

dificultăţi de învăţare propriu-zise. De altfel, nici 

etiologia şi nici simptomatologia nu ajută prea 

mult în stabilirea graniţei exacte între cele două 

categorii de copii, în literatura străină dificultăţile 

de învăţăre fiind tratate adesea drept dizabilităţi 

de învăţare şi invers. 

Se conturează trei direcţii de abordare a 

domeniului dificultăţilor de învăţare (Cocoradă, 

Voinea, 2009): 

a. Prima direcţie are în vedere recunoaşterea 

dificultăţilor fireşti întâmpinate de copii în actul 

de predare-învăţare caractersitic activităţii 

şcolare. 

b. A doua direcţie se referă la recunoaşterea 

unei noi categorii de probleme/dizabilităţi, 

neîncadrată în cele cunoscute. În afară de 

deficienţele recunoscute (mentale, senzoriale, de 

limbaj, psihomotorii) sunt identificate anumite 

dizabilităţi care se referă la procesul general al 

învăţării. 

c. A treia direcţie, perspectiva curriculară, 

constituie în fapt o reconstructive a câmpului de 

concepte şi practici (metode de intervenţie) 

specific educaţiei speciale. Această perspectivă 

porneşte de la ipoteza că orice individ poate 

întâmpina dificultăţi de învăţare la un moment 

dat, într-un domeniu sau altul al dezvoltării. Acest 

lucru nu trebuie să ne conducă însă, la a-l 

eticheta, 

exclude sau marginaliza, şi nici nu trebuie să 

introducă copii în categorii. 

Dincolo de interpretările teoretice prezentate 

mai sus, facem precizarea că această nouă zonă 

de cercetare a pedagogiei, amplă şi complexă în 

acelaşi timp, se confruntă cu „dificultăţi” de 

categorizare, de clasificare, privind etiologia şi 

simptomatologia. Studiile arată că există diferite 

interpretări, unghiui de vedere, explicaţii, 

interpretări din zone sphologice, chiar psihiatrice, 

biologice, sociologice, pedagogice etc.  

Nu avem în intenţie prezentarea acestora (nici 

în ceea ce presupune etiologia, nici în ceea e 

priveşte etiologia), însă dorim să precizăm în 

cazul cauzelor generatoare, mai tot timpul ne 

confruntăm cu o etiologie cumulativă (mai multe 

cauze, interne şi/sau externe) şi cu o 

simptomatologie variată, uneori atipică, de la 

individ la individ, chiar dacă etiologia este 

aceeaşi.  

De asemenea, semnalăm încă un aspect foarte 

important ce trebuie analizat: atât etiologia, cât şi 

simptomatologia copiilor cu dificultăţio de 

învăţare diferă de la o naţiune la alta, de la o 

cultură şi civilizaţie la alta, longitudinal şi 

latitudinal. Cu alte cuvinte, un copil care are 

dificultăţi de învăţare în însuşirea limbajului scris 

în România (care, să zicem, are avantajul 

ortografiei fonetice) nu poate fi comparat decât 

până la un anumit, etiologic şi simptomatologic 

vorbind, cu un copil care învaţă limba engleză 

(care nu beneficiază de avantajul de mai sus) sau 

rusă, coreeană, japonează, chineză, care au şi alte 

tipuri de litere, grafic vorbind. 

Semnalăm, astfel, necesitatea de a se realiza 

studii de caz, interpretări, analize cât mai 

complexe de un corp de specialişti (psihologi, 

psihiatrii, biologi, medici, biologi, consilieri 

şcolari, profesori de sprijin, părinţi etc.) pentru a 

surprinde cât mai exact cauzele şi efectele ce 

caracterizează situaţia unui copil care se 

confruntă cu dificultăţi de învăţare. Dificultăţile 

de învăţare sunt o realitate, aceasta trebuie 

recunoscută ca atare, întrucât, acestea, în şcoala 

de masă, reprezintă cel mai important factor care 

determină apariţia insuccesului şcolar, în varianta 

sa agravată – eşecul şcolar – în toate sitemele de 

învăţământ ale lumii. 
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Concluzii 
 

Din perspectiva unei abordări pedagogice, 

dificultăţile de învăţare sunt tratate şi definite în 

raport cu realitatea şcolii, cu adaptarea copilului 

la sarcinile şi cerinţele învăţării şcolare. Prin 

aceasta, dificultăţile de învăţare se exprimă prin 

existenţa unor piedici, obstacole, probleme 

ridicate de către învăţarea şcolară, devenind 

dificultăţi şcolare. Deşi această abordare este 

restrictivă (se referă doar la învăţarea şcolară şi 

nu la învăţare în general, deşi dificultăţile de 

învăţăre pot urmări individul uman, în ontogeneza 

sa, pe tot parcursul vieţii), este foarte utilă pentru 

profesorul de la catedră care poate căuta şi găsi 

căi, metode şi strategii adecvate tipului de 

dificultate întâlnit de către elevii săi. Mai mult, 

poate interveni diferenţiat, pentru fiecare 

categorie de dificultăţi de învăţare şcolare, 

respectiv pentru fiecare copil în parte. 

Pe baza definiţiilor şi aprecierilor semnalate în 

literatura de specialitate, putem concluziona că 

expresia „dificultăţi de învăţare”, în sens larg, 

general se referă la un ansamblu variat de 

obstacole şi momente de oscilaţie, concretizate 

într-o paletă amplă de manifestări particulare, 

care intervin în dezvoltarea personalităţii 

individului implicat în procesul continuu de 

învăţare. 

În sens restrâns, pedagogic, sintagma se referă 

la un anumit număr de slabe sau deficitare 

organizări ale activităţii de învăţare şcolară de 

către elevi, care pot afecta achiziţia (perceperea, 

receptarea), organizarea, retenţia, înţelegerea, 

tratarea (procesarea) informaţiei verbale sau 

nonverbale, respectiv redarea, exprimarea, 

comunicarea acesteia. Cu alte cuvinte, aceste 

dificultăţi, obstacole cronicizate de la nivelul 

activităţii de învăţare a elevului afectează inputul, 

procesarea propriu-zisă şi outputul informaţional, 

inclusiv aspectele metacognitiv şi noncognitiv, în 

cazul unor persoane care, de altfel, dau dovadă de 

integritate structurală şi funcţională a capacităţilor 

intelectuale de bază ale gândirii şi 

raţionamentului. Astfel, dificultăţile de învăţare 

sunt distincte de deficienţele mintale (sau de alte 

deficienţe şi/sau tulburări care ar încadra copiii în 

categoria celor cu CES), caracterizând copiii din 

sfera „normalităţii”, normalitate raportată la un 

coeficient de inteligenţă situat cel puţin în zona 

liminară sau medie. 

Semnalăm normalitatea apariţiei fenomenului, 

dar, în acelaşi timp, semnalăm necesitatea tratării 

cu atenţie sporită a fenomenului. Profeorul (în 

cazul în care părintele nu conştientizează 

amploarea şi efectele) este cel care poate 

semnala, interveni, aplica programe de intervenţie 

educativă personalizată, individualizată. În cazul 

unei nereuşite a strategiei de remediere 

educaţională, este necesară constituirea unui grup 

profesional de experţi care să ia în consideraţie 

diverse aspecte ale etiologiei şi 

simptomatologieie şi să refacă un traseu de 

remediere, recuperare educaţională. 

Diminuarea frecvenţei de manifestare a 

dificultăţilor de învăţare este un deziderat al 

tuturor sistemelor de învăţământ ale lumii. 

Atingerea acestui deziderat ţine de interesul şi 

importanţa pe care fiecare naţiune o acordă 

calităţii şi eficienţei învăţământului. Or, cum 

„sănătatea” spirituală, culturală, axiologică a unei 

naţiuni ţine de educaţie, trebuie să înţelegem 

drept prioritate de politică educaţională naţională 

şi internaţională, găsirea unor surse şi resurse, 

tactici şi strategii de intervenţie, în vederea 

diminuării frecvenţei de manifestare a 

dificultăţilor de învăţare, acestea fiind cauze 

posibile ale insuccesului şi/sau eşecului şcolar.
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