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LISTA ABREVIERILOR 

 

 

RMU – retard mintal uşor 

RM – retard mintal  

VŞM – vârstă şcolară mică 

CC – competenţă de comunicare 

GE – grupa experimentală 

GMN – grupa martor normă 

GMCES – grupa martor cu cerinţe educaţionale speciale 

DN – dezvoltare normală 

LT – liceu teoretic 

MFCC – Modelul formării competenţelor de comunicare 

(la elevii cu retard mintal uşor) 

BOA – Baza de orientare a acţiunii 
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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

 
Actualitatea şi importanţa temei este argumentată de premise teoretice 

şi practice.  

Importanţa generală a comunicării pentru fiinţa umană. Activitatea de 

comunicare verbală este definitorie omului şi umanităţii. Ea este universală 
şi omniprezentă şi se produce independent de caracteristicile individului – 

sex, vârstă, studii, statut social, etnie, reşedinţă etc.  

Eficienţa comunicării însă este în funcţie de nivelul de dezvoltare a 
competenţelor de comunicare ale persoanelor care comunică. Iar 

competenţa în comunicare presupune capacitatea persoanei de a-şi folosi 

resursele interioare pentru a se orienta la aspiraţia firească şi la potenţialul 
comunicativ al interlocutorului într-o situaţie concretă de comunicare, 

precum şi, la necesitate, de a identifica soluţii optime problemelor de 

comunicare.  

În modernitate, datorită globalizării, oamenii comunică mai mult ca 
oricând. Formarea şi dezvoltarea competenţei comunicative devine astfel o 

problemă de stringentă actualitate atât pentru persoană (educabil), cât şi 

pentru comunitatea naţională, regională, mondială.  
Importanţa comunicării pentru formarea personalităţii copiilor şi 

elevilor. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare se bazează pe practica 

raţională şi cea funcţională a limbii [14], iar deprinderile de comunicare – 
pe relaţionarea verbală îndelungată între oameni.  

Tipul de activitate specific elevilor de VŞM sunt jocurile. În cadrul lor 

elevii îşi dezvoltă capacitatea cultivării independente a noilor competenţe şi 

abilităţi de comunicare. Competenţele de comunicare reprezintă capacitatea 
de interacţionare a individului cu persoanele din jur, deci de dezvoltarea lor 

depinde calitatea interacţiunii cu lumea exterioară. Capacitatea de a stabili 

contacte şi relaţii personale cu persoanele din anturaj, alături de cunoaşterea 
obiectelor principale, a legilor şi a regulilor şcolare de bază, constituie 

indicatorii pregătirii copilului pentru o viaţă independentă. [1; 4; 9; 11; 12; 

18; 28; 38; 43; 47].  

Importanţa comunicării pentru copiii cu nevoi speciale. Una dintre 
principalele dificultăţi cu care se confruntă copiii cu RM este incapacitatea 

lor de a se lansa într-o comunicare productivă atât cu semenii, cât şi cu 

adulţii; aceşti copii nu pot rămâne, pentru mult timp, în contact cu alte 
persoane, cauza acestui fenomen constând în autoreglarea volitivă slabă. 

Dificultăţile se manifestă clar la VŞM, când, în mod normal, se produce 

tranziţia de la un tip de activitate diriguitor la altul [16; 29; 42; 45; 48; 50]. 
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Factorul autohton. Istoriceşte, în ţara noastră s-a stabilit un cadru 

sociolingvistic specific, caracterizat de bilingvismul român-rus, 
monolingvismul persoanelor rusofone; de cota sporită a lexicului de 

provenienţă rusă etc. Cota de cca 11% a copiilor cu nevoi speciale din 

învăţământul naţional şi cea de cca 5% a copiilor cu RMU atribuie formării 

competenţelor de comunicare la această categorie de educabili importanţă 
practică şi ştiinţifică [19]. 

Premisele teoretice şi cele practice, precum şi contradicţiile dintre ele, 

au identificat problema ştiinţifică: slaba dezvoltare a competenţelor de 
comunicare la copiii cu RM de VŞM este cauzată de cadrul teoretic şi 

metodologic neelaborat al învăţării comunicării de aceşti copii.  

Gradul de cercetare a problemei. Problema formării şi a dezvoltării 
competenţelor de comunicare la elevii cu RM a constituit obiectul de studiu 

al unui număr mare de autori din ţară şi de peste hotare: L.S. Vîgotschi 

[25]; A.R. Luria [34]; A.A. Leontev [32]; М.S. Pevzner [35]; L.М. Şipiţina 

[39]; D.V. Popovici [16]; E.F. Verza [20]; A. Racu [17]; E. Lapoşina [31] 
ş.a., care au stabilit că comunicarea are un rol important în dezvoltarea 

mentală a elevilor cu dizabilităţi de intelect. Aceşti copii manifestă 

subdezvoltare a vorbirii monologate şi a celei dialogate; au dificultăţi în 
comunicarea nonverbală; dau răspunsuri incomplete, motiv pentru care 

competenţele lor de comunicare/comunicare interpersonală sunt 

subdezvoltate [21]. Deci pentru copiii cu RM învăţarea comunicării are o 
importanţă deosebită, deoarece aceasta determină atât dezvoltarea 

capacităţii de comunicare propriu-zisă, cât şi dezvoltarea întregii sale fiinţe: 

psihofizică, intelectuală, socială, spirituală. 

B.G. Аnaniev [22], V.I. Lubovski [33], М.S. Pevzner [35] subliniază că 
pentru copiii de VŞM cu RM cel mai accesibil gen de activitate, prin care 

se formează şi competenţele de comunicare, este activitatea ludică. Pentru 

elevii de VŞM cu RMU jocurile dinamice reprezintă cea mai accesibilă şi 
mai importantă formă de activitate ludică. În cadrul lor elevii îşi dezvoltă 

capacitatea cultivării independente a noilor competenţe şi abilităţi de 

comunicare. Numeroase date ştiinţifice confirmă faptul că jocurile 

dinamice sunt benefice nu doar dezvoltării fizice, afective, intelectuale, 
psiho-sociale, aferente competenţelor de comunicare, ci şi corecţiei 

oportune a dezvoltării competenţelor de comunicare. În cadrul acestora 

copiii învaţă să cunoască fenomenele lumii din diferite perspective, să ia în 
considerare acţiunile şi interesele celor din alteritate, să respecte normele şi 

regulile impuse de contextul respectiv.  

Jocurile dinamice sunt practicate la orele de educaţie fizică şi în afara 
lor, în cadrul evenimentelor sportive şi de agrement, şi îşi propun ca 
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finalitate principală satisfacerea necesităţilor elevilor de a se mişca şi, 

implicit, de a-şi consolida tehnicile motorii. Însă o atare abordare, afirmă 
specialiştii, nu poate ţine cont întotdeauna de întreg potenţialul de 

dezvoltare al jocurilor dinamice [24; 28].  

Repere epistemice pentru soluţionarea problemei cercetării oferă 

produsele cunoaşterii ştiinţifice, aferente obiectului cercetării, precum: 
conceptul de competenţă (X. Roegiers [41]; S. Cristea [6]; Vl. Pâslaru 

[13;14] ş.a.); teoria instruirii formative (V.V. Davîdov [27]; D.B. Elkonin 

[26]); teoria legăturii esenţiale dintre gândire şi limbaj (J. Piaget [15]; L.S. 
Vîgotschi [25]); teoria lui P.I. Galperin privind acţiunile mentale [10; 26]; 

teoria privind dezvoltarea personalităţii infantile (B.G. Аnaniev [22]; L.S. 

Vîgotschi [25]; S.L. Rubinştein [36]; А.N. Leontiev [32] ş.a.); bazele 
teoretice ale metodologiei jocurilor dinamice (I. Ghimp, A. Budevici, [11]; 

A. Rotaru [18] ş.a.); conceptele privitoare la caracterul integrat şi integrator 

al educaţiei fizice (S.N. Danail [7]; C. Ciorbă [4]; I. Carp [3] ş.a.); 

conceptele despre unitatea sferelor bio-psiho-fizică, intelectuală şi 
spirituală în formarea personalităţii umane (Vl. Pâslaru [8]) şi importanţa 

majoră a educaţiei fizice în acest proces (V.K. Balisevici [23]; C. Ciorbă 

[4]). 
Scopul cercetării: Fundamentarea teoretică şi validarea experimentală a 

unei metodologii de formare-dezvoltare la elevii de VŞM cu RMU a 

competenţelor de comunicare în cadrul jocurilor dinamice. 
Obiectivele cercetării: Stabilirea pe cale teoretică a particularităţilor 

învăţării comunicării de către copiii de VŞM cu RMU; identificarea reperelor 

teoretice de formare-dezvoltare a competenţelor de comunicare la copiii de 

VŞM cu RMU în condiţiile jocurilor dinamice; studiul practicii şcolare de 
formare-dezvoltare la elevii de VŞM cu RMU a competenţelor de 

comunicare; elaborarea unui model didactic-educativ de formare-dezvoltare 

elevilor de VŞM cu RMU a competenţelor de comunicare şi validarea 
experimentală a acestuia; desfăşurarea unui sistem de activităţi didactic-

educative experimentale în cadrul jocurilor dinamice de formare-dezvoltare 

la elevii cu RMU a competenţelor de comunicare; analiza statistică şi 

matematică a datelor experimentului pedagogic, comentarea şi interpretarea 
acestora prin judecăţi de valoare, care să contureze valorile competenţelor de 

comunicare ale elevilor, formate-dezvoltate experimental în cadrul jocurilor 

dinamice; elaborarea concluziilor generale şi a recomandărilor practice. 
Ipoteza generală a tezei de doctorat susţine că formarea-dezvoltarea 

competenţelor comunicative la elevi de VŞM cu RMU poate avansa 

semnificativ în condiţiile aplicării unei metodologii ştiinţific întemeiate pe 
valorificarea potenţialului educativ al jocurilor dinamice.  
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Меtodologia cercetării a antrenat metode: teoretice: documentarea 

ştiinţifică, modelizarea teoretică, analiza şi generalizarea datelor ştiinţifice; 
praxiologice: anchetarea şi intervievarea; observarea pedagogică; testarea 

(nivelului de dezvoltare fizică şi psihomotorie; gradului de formare a CC); 

hermeneutice: comentarea şi interpretarea datelor ştiinţifice; experimentale: 

experimentul pedagogic; statistice şi matematice: analiza matematică a 
datelor statistice.  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constau în: 

 revelarea esenţei şi conturarea conceptelor de bază: comunicare, 

competenţă comunicativă, retard mintal uşor, jocuri dinamice;  

 elaborarea şi validarea experimentală a unei metodologii originale de 
formare la elevii de VŞM cu RMU a competenţelor de comunicare 

(Modelul FCC). 

Problema ştiinţifică soluţionată: au fost precizate particularităţile 
formării CC elevilor de VŞM cu RMU în cadrul jocurilor dinamice şi 

metodologia formării acestor elevi a CC în cadrul jocurilor dinamice 

(Modelul FCC). 

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în: 
 stabilirea reperelor epistemice (idei, concepte, principii, teorii) de 

formare a CC la copiii cu RMU în cadrul jocurilor dinamice; 

 modelizarea teoretică a metodologiei formării CC la aceşti elevi în 
cadrul jocurilor dinamice. 

Valoarea aplicativă a cercetării constă în: 

 oportunitatea utilizării Modelului FCC în formarea CC la elevii de 
VŞM cu RMU în cadrul jocurilor dinamice; 

 utilizarea datelor şi instrumentelor experimentului de formare a 

competenţei de comunicare în cadrul jocurilor dinamice – anchete, 

teste, metode şi procedee etc. 
Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin experimentarea 

Modelului FCC, prin comunicări la foruri ştiinţifice şi articole în reviste 

ştiinţifice. 
Publicaţiile la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt diseminate în 12 

publicaţii ştiinţifice în reviste ştiinţifice de specialitate [5], culegeri 

internaţionale peste hotare [4], culegeri ale comunicărilor la foruri 

ştiinţifice [3]. 
Volumul şi structura tezei. Teza este structurată în: introducere, trei 

capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (222 surse), 12 

anexe. Volumul de bază al tezei: 131 pag.; 12 figuri, 18 tabele.  
Cuvinte-cheie: competenţă, comunicare, retard mintal uşor, educaţie 

fizică, jocuri dinamice, activităţi sportive, model pedagogic. 
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CONŢINUTUL TEZEI  

 
Primul capitol al lucrării, INTERPRETĂRI CONCEPTUAL-TEO- 

RETICE PRIVIND FORMAREA COMUNICATIVITĂŢII LA ELEVII 

CU RETARD MINTAL, prezintă, conform specificului obiectului 

cercetării şi problemei ştiinţifice identificate, caracteristicile teoretice ale 
comunicării umane, conceptului competenţă comunicativă, particularităţile 

dezvoltării copiilor cu retard mintal, ludicul ca formă primordială şi 

universală de comunicare a copilului.  
Comunicarea şi competenţa de comunicare. Comunicarea este factorul 

primordial de dezvoltare psihosocială şi de psiho-socializare a copiilor cu 

RMU, iar activitatea ludică – tipul principal de activitate, elementul-cheie 
în formarea competenţei de comunicare uzuală, cognitivă, formativă, 

relaţională etc.; în dezvoltarea tuturor trăsăturilor de personalitate [42, 45]. 

Conceptul de competenţă comunicativă este implicit conceptului de 

comunicare: presupune prezenţa obligatorie a celui de al doilea subiect al 
comunicării şi o situaţie de comunicare, care-i determină pe cei doi subiecţi 

să interacţioneze. Interacţionând, ei săvârşesc cel mai important act de 

socializare.  
Nume de referinţă, precum G.P. Cepec, A. Beauchesne, M. Minder, 

J.Henry şi J.Cormier (Cf.: R. Dumbrăveanu şi colab., [8], X. Roegiers [41], 

S. Cristea [6], Vl. Pâslaru [13] ş.a.) au conceptualizat competenţa ca 
entitate generală a educaţiei. 

Deşi definirea competenţei mai este o problemă ştiinţifică nerezolvată 

deplin, studiile realizate până-n prezent îi conturează caracteristici 

esenţiale, precum: 
 este una din entităţile generale de bază ale pedagogiei moderne; 

 este atribuită exclusiv personalităţii educabilului; 

 este o entitate proiectată (obiectiv educaţional) şi o finalitate 
educaţională; 

 are structură insecabilă: nu se subdivide în alte componente, sintetizând 

cunoştinţele, capacităţile şi atitudinile; caracterul afectiv, cognitiv şi 

comportamental; 
 este omniprezentă şi transferabilă în alte situaţii şi activităţi; 

 include atât sferele afectivă, cognitivă şi comportamentală, cât şi cele 

verbală, lingvistică şi socioculturală. 
Sintetizând tezele mai importante ale competenţei/competenţei de 

comunicare realizate pe plan mondial şi naţional, definim competenţa de 

comunicare drept entitate unitară de cunoştinţe lingvistice, capacităţi, 
abilităţi şi deprinderi de comunicare; de atitudini comunicative şi generale 
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– specifice-implicite activităţii de comunicare, competenţă pe care 

educabilul şi-o formează prin efort personal susţinut şi ghidat profesional 
de către pedagogi, părinţi, alţi adulţi, într-un context socio-lingvistic 

comunitar, aferent mediului educaţional [44].  

Epistemic – ca valoare a cunoaşterii, competenţa de comunicare are 

similitudini esenţiale cu ludicul, ceea ce-i atribuie importanţă didactic-
educativă deosebită.  

Conţinutal şi structural, competenţa de comunicare are valoare verbală, 

lingvistică şi socioculturală. 
Particularităţi ale copiilor cu RM (conform surselor consultate): 

 sunt mult mai vulnerabili decât copiii cu parcurs normal de 

dezvoltare, deoarece majoritatea mecanismelor şi funcţiilor 

psihofiziologice şi, respectiv, ritmul de învăţare-dezvoltare sunt 
încetinite, diminuate sau chiar subdezvoltate; 

 au o imagine limitată asupra lumii exterioare; 

 universul intim le este guvernat de necesităţi, motivaţii şi interese 

rudimentare; 

 comportamentul deviant, problemele de socializare, dereglarea 

stimei de sine ş.a. sunt asociate nivelului redus al competenţelor de 

comunicare ale copiilor cu RM [17, 45].  
Aceste caracteristici le impune un activism redus în familie şi în 

colectivitatea şcolară, respectiv, o capacitate nesatisfăcătoare de 

comunicare, conlucrare şi integrare. 
Multe dintre deficienţele examinate, inclusiv cele de comunicare, fiind 

abordate, studiate şi interpretate într-o modalitate specifică, preponderent 

individuală şi minuţioasă, la nivelul tuturor proceselor de învăţare-
dezvoltare, pot fi diminuate sau chiar evitate prin aplicarea unor măsuri 

oportune speciale de profilaxie şi corecţie. 

Având în vedere caracterul general al funcţiilor comunicării, având 

copiii cu RM astfel de deficienţe, prezintă o comunicare axiologic, 
gramatical şi stilistic diminuată, precum şi un proces defectuos de învăţare 

a comunicării, respectiv, de inter-relaţionare şi socializare [42].  

Ludicul, ca şi comunicarea, este factor de formare-dezvoltare generală şi 
a copiilor cu RM. Caracteristicile mai sus-indicate ale competenţei de 

comunicare argumentează cercetarea formării-dezvoltării acesteia la copiii 

de VŞM cu RMU în primul rând în sfera ludicului – cea mai potrivită 
activitate categoriei respective de educabili. Valorificarea cu discernământ 

pedagogic a ludicului, în special a jocurilor sportive, poate aduce rezultate 

aşteptate.  



 
11 

Una din căile de ameliorare a situaţiei copiilor cu RM, este aplicarea 

ideii lui L.S. Vîgotschi despre similaritatea acţiunii metodologice asupra 
copiilor cu parcurs normal de dezvoltare şi a celor cu RM, deosebirea fiind 

în ritmul de învăţare-dezvoltare [25].  

Respectiv, metodologia formării la copiii cu RMU a competenţei de 

comunicare, conform surselor consultate, se impune a fi întemeiată pe: 
 principiul zonei dezvoltării proxime;  

 menţinerea priorităţii cunoaşterii emoţional-afective;  

 menţinerea în calitate de activitate dominantă a activităţii ludice;  
 diminuarea caracterului axiologic-formativ-comunicativ al jocului. 

În Capitolul 2, CADRUL METODOLOGIC ŞI EMPIRIC AL 

FORMĂRII COMPETENŢELOR DE COMUNICARE LA ELEVII CU 
RETARD MINTAL, este prezentat designul cercetării experimentale, 

nivelurile de formare a competenţei de comunicare elevilor de VŞM cu RM 

(prima etapă a experimentului de constatare), metodologia de apreciere a 

nivelului de dezvoltare psihologică şi psihomotorie a elevilor cu RMU, 
reperele teoretice socio-pedagogice de perfecţionare-inovare a procesului 

de formare a competenţelor de comunicare la elevii cu RMU. 

Designul cercetării. 
Subiecţii cercetării: GE – 10 elevi cu RMU din clasa a III-a; GMCES – 

10 elevi cu RMU din clasa a III-a; GMN – 10 elevi cu DN din clasa a III-a, 

instituţiile publice LT ”A.I. Cuza” şi LT ”Mihail Sadoveanu”, mun. 
Chişinău. 

Scopul experimentului: Dezvoltarea la elevii cu RMU a competenţelor şi 

abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală, aferente socializării lor în 

mediul înconjurător, în cadrul jocurilor dinamice.  
Obiectivele experimentului:  

 Dezvoltarea mijloacelor verbale de comunicare, care ar facilita 

formarea competenţelor de comunicare.  
 Educarea capacităţilor de aplicare practică a mijloacelor nonverbale 

de comunicare.  

 Dezvoltarea trebuinţelor de comunicare.  

 Dezvoltarea competenţei de comunicare şi a pragmatismului social 
în variate circumstanţe de viaţă. 

 Elevarea la elevi a manierelor socio-emoţionale şi a aspectelor 

specifice pozitive de caracter, care să le uşureze comprehensiunea 
reciprocă în procesul comunicării.  

Etapele cercetării experimentale: I – de identificare teoretică şi 

explorare practică; II – de formare experimentală; III – de prelucrare a 
datelor experimentului şi de generalizare a rezultatelor cercetării. 
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La prima etapă, valorile practice examinate au fost supuse analizei 

ştiinţifice, fiind astfel determinate scopul şi obiectivele cercetării 
experimentale; s-a conturat ipoteza cercetării; a fost conturată situaţia cu 

privire la competenţele de comunicare ale copiilor, a nivelului de pregătire 

şi dezvoltare fizică;a fost stabilită conexiunea dintre dezvoltarea calităţilor 

fizice şi dezvoltarea competenţelor de comunicare ale subiecţilor.  
La etapa a doua a fost elaborat Modelul FCC, identificabil cu 

metodologia formării copiilor de VŞM cu RMU a competenţei de 

comunicare, s-a desfăşurat experimentul formativ, în cadrul căruia a fost şi 
pusă în aplicare metodologia de autor privind utilizarea jocurilor dinamice 

cu acţiune orientată asupra procesului de dezvoltare a competenţelor de 

comunicare la copiii de VŞM.  
La etapa a treia au fost precizate aspectele teoretic-metodologice ale 

educaţiei fizice a copiilor de VŞM cu RMU; au fost analizate şi 

generalizate datele experimentului, fiind aplicate metodele de statistică 

matematică; s-a desfăşurat implementarea rezultatelor cercetării.  
Se menţionează că veridicitatea rezultatelor obţinute a fost asigurată de 

baza metodologică fiabilă a cercetării, de caracterul adecvat al metodelor 

aplicate în conformitate cu obiectivele urmărite, de volumul considerabil al 
datelor empirice, de selectarea pe principii reprezentative a subiecţilor 

cercetării, de corectitudinea şi obiectivitatea utilizării metodelor de 

statistică matematică, de aplicarea metodicilor şi tehnologiilor 
informaţionale moderne.  

Experimentul pedagogic. VŞM este perioada când influenţa orientată la 

dezvoltarea copilului trebuie să afecteze toate tipurile de activitate. Formele 

de bază ale activităţilor de educaţie fizică, din care fac parte şi jocurile 
dinamice de dezvoltarea competenţelor de comunicare, sunt exerciţiile de 

cultură fizică, gimnastica de dimineaţă, jocurile mobile în timpul 

plimbărilor, odihna activă, întrecerile sportive.  
Experimentul s-a desfăşurat în două etape: experimentul de constatare şi 

experimentul de formare.  

Datele experimentului de constatare au servit drept temei pentru 

identificarea formelor predominante de comunicare în clasele primare, 
pentru analiza comparativă a pregătirii morfo-funcţionale, psihomotorii, 

motorii generale a elevilor claselor a III-a cu şi fără RMU, precum şi pentru 

validarea eficacităţii Modelului FCC.  
În cadrul experimentului formativ a fost validată eficacitatea 

implementării, în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, a Modelului FCC. 

Partea experimentală s-a încheiat cu testarea tuturor parametrilor 
motorii, psihomotorii şi a dexterităţii manuale pentru cele două grupe,  
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GMCES şi GE, şi pentru grupa de control (GMN), precum şi cu analiza 

statistic-matematică a datelor obţinute. S-au realizat comparaţii între 
valorile iniţiale şi cele finale pentru fiecare grupă în parte. 

Aprecierea teoretică a nivelului de dezvoltare fizică, afectivă, 

intelectuală, psihosocială şi comunicativă a subiecţilor. În condiţiile 

disontogenezei, procesul de formare a competenţei comunicative şi însuşi 
procesul de comunicare sunt determinate, în totalitate, de structura 

deficienţei elevului, de particularităţile sale individuale, de aşteptările 

familiei în raport cu şcoala etc. Fără a ţine cont de aceşti şi alţi factori, 
pedagogul nu va avea succesul scontat în activitatea sa de abilitare 

comunicativă a contingentului său de elevi, fie cu RM, fie cu DN.  

Studii profunde privind caracteristicile formării competenţei 
comunicative la copiii cu RM au fost realizate de cercetători de referinţă, 

precum: N. Chomsky [40], D.V. Popovici [16], A.R. Luria [34] ş.а. 

Cu privire la componentele informaţional, comunicativ, interactiv, 

perceptiv ale abilităţilor comunicative, O.S. Stepina constată că elevii de 
VŞM cu RM au un nivel scăzut de percepţie a informaţiei, le lipseşte 

atenţia la mesajele interlocutorului, dorinţa de comunicare dialogică, ei 

preferând comunicarea monologică, întreruperea frecventă a naratorului în 
dorinţa de a-şi spune „cuvântul”. Pentru aceşti copii este caracteristic 

nivelul redus al capacităţii de transmitere a informaţiilor, ei acceptând să-şi 

exprime gândurile doar cu ajutorul întrebărilor sugestive. Cea mai mare 
dificultate a lor este capacitatea de a interacţiona cu un partener în 

planificarea în comun a activităţilor viitoare. Elevii cu RM sunt capabili să 

planifice activităţi comune doar dacă sunt motivaţi de un adult. În caz 

contrar, ei refuză orice interacţiune, manifestând neîncredere absolută în 
interlocutor [37]. 

E. Verza distinge instabilitatea comportamentului verbal al copiilor cu 

dizabilităţi mentale, redat prin greutatea de exprimare logico-gramaticală a 
cuprinsului situaţiilor în care se află şi de ajustare a conduitei verbale la 

schimbările ce se produc în mediul înconjurător [20]. 

Relevantă circumstanţelor menţionate devine concepţia M. Cojocaru-

Borozan, potrivit căreia competenţa de comunicare reprezintă suma 
dobândirii cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor, atitudinilor şi 

trăsăturilor temperamental-caracteriale de realizare a funcţiilor comunicării, 

obţinută prin dezvoltarea capacităţilor de comunicare [5]. 
Fireşte, în comparaţie cu multiplele aspecte şi caracteristici ale 

comunicării şi competenţei de comunicare, examinate de autori de referinţă, 

valorile dezvăluite de elevi în procesul testării sunt mult mai puţine, dar 
acestea sunt semnificative nivelului incipient de formare a competenţei de 
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comunicare într-un cadru puternic socializat (şcoala), în care predomină un 

nou tip de activitate, învăţarea. Deci pot fi aplicate şi în experimentul de 
formare, şi în recomandările practice de la finele disertaţiei. 

Competenţele de comunicare sunt de natură complexă şi multilaterală, 

ele incluzând aspectele informaţional, cooperant, problematic, relaţional 

etc. Toate tipurile de competenţe de comunicare au caracter social, fiind 
formaţiuni universale de activitate socială. Rolul principal în formarea 

acestor competenţe aparţine efortului de dezvoltare a comunicării (Tabelul 

2.1). 

Tabelul 2.1.Criterii de apreciere a nivelului de formare a competenţei 

comunicative la elevii cu RMU 
Crit

erii 
Indicatori 

Evaluare

a 

C
o

g
n

it
iv

 

Cunoaşterea comunicativă (cunoaşterea psihologiei 

comunicării, a modalităţilor de a înţelege obiectele sociale: 

pe sine însuşi, pe alţi oameni, grupuri, etc. 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,

6,7,8,9 

Cunoaşterea regulilor de bază ale organizării comunicării; 

cunoaşterea normelor situaţionale – salut, apel, atragerea 

atenţiei asupra celor similare. 

Experienţa de comunicare (cunoştinţe şi abilităţi 

comunicative). 

Instrucţiuni personale şi comunicative pozitive (în special, se 

concentrează pe interacţiunea interpersonală pentru 

implementarea sarcinilor profesionale). 

V
e
r
b

a
l 

co
m

u
n

ic
a
ti

v
 

Capacitatea/Abilitatea de a vorbi.  

 

 

 

1,2,3,4,5,

6,7,8,9 

Capacitatea/Aptitudinea de a comunica prin diferite forme de 

limbaj: tehnici de comunicare. 

Capacitatea/Abilitatea de a asculta. 

Capacitatea de a utiliza mijloacele nonverbale de comunicare 
– mimic-pantomimice, expresia adecvată.  

Mijloace paralingvistice: stăpânirea intonaţiei, capacitatea de 

a face pauză, capacitatea de a controla volumul, ritmul 

vorbirii, melodia. 

Mijloace kinetice: gesticulare, expresia facială. 

Mijloacele proxemice: posturi, mişcări, distanţa comunicării, 

precum şi capacitatea de a controla mişcările corpului, adică 

de a evita mişcările inutile. 
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C

o
m

p
o

r
ta

m
e
n

ta
l 

 

e
m

o
ţi

o
n

a
l 

Capacităţi de reglare a stării emoţionale în interacţiunea 

educaţională. 

 

1,2,3,4,5,

6,7,8,9 Capacităţi de percepţie interpersonală adecvată (capacitatea 

de a „citi” pe faţă, de a înţelege starea mentală a unui 

partener de comunicare) ş.a. 

Capacitatea de a folosi mijloace de comunicare verbale şi 

nonverbale pentru a exprima atitudinea personală faţă de ceea 

ce se întâmplă. 

Independenţă în luarea deciziilor, tendinţa spre succes, 
respectarea standardelor adecvate de comportament. 

In
te

r
a

ct
i

v
 

Prezenţa unei strategii de comunicare flexibilă. 1,2,3,4,5,

6,7,8,9 Deţinerea unei tactici de organizare a interacţiunii. 

Comportament constructiv într-o situaţie de conflict. 

Stăpânirea tehnicii persuasiunii în interacţiune. 

Astfel, după analiza teoretică-practică a concepţiilor privind formarea 
competenţei de comunicare şi evaluarea competenţelor de comunicare la 
elevii cu RMU, după aprecierea nivelului lor de dezvoltare psihică şi 
psihomotorie, după analiza reperelor sociopsihologice privind 
perfecţionarea procesului de formare a competenţelor de comunicare la 
copiii cu RMU, am determinat patru criterii de apreciere a competenţei 
comunicative, aplicarea fiecărui criteriu valorificând o multitudine de 
indicatori. Noi însă am selectat 4, ca fiind cei mai reprezentativi. Ulterior 
deci, în desfăşurarea experimentului formativ, ne-am axat pe evaluarea CC 
prin criteriile cognitiv, verbal-comunicativ, comportamental-emoţional şi 
interactiv. 

Valori ale competenţei de comunicare, demonstrate la etapa de 
constatare a experimentului. Metodologia experimentului proiectat s-a 
bazat pe preceptele metodologiei clasice de organizare şi desfăşurare a 
experimentului pedagogic, fiind adecvată obiectului cercetării – formării 
CC la elevii de VŞM cu RMU, şi subiecţilor cercetării – elevii de vârstă 
şcolară mică cu RMU, precum şi mediului sociolingvistic specific al 
Republicii Moldova (fonologie specifică graiului moldovenesc, prezenţa 
unui număr mare de rusisme în lexicul uzual, bilingvismul unilateral 
român-rusesc etc.).  

Importanţa comunicării pentru dezvoltarea generală şi cea specială este 
susţinută unanim de specialiştii în domeniu şi confirmată de către subiecţii 
cercetării, care comportă în general atitudini pozitive faţă de comunicare şi 
participanţii la comunicare (părinţi, învăţătoare, colegi de clasă etc.). Copiii 
cu RMU comunică cel mai uşor şi eficient în cadrul activităţii ludice. 
Ludicul deţine întâietatea şi în forma de exprimare. Se constată însă o 
partajare a activităţii ludice fizice şi intelectuale (jocuri la calculator). 
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Totuşi cca jumătate dintre copiii cu RMU au deseori blocaje în comunicare, 
faptul în sine reprezentând şi forţa motrice implicită a dezvoltării 
competenţelor de comunicare. 

Sinteza datelor teoretice cu privire la importanţa comunicării în 
dezvoltarea psihică şi psihomotorie a copiilor cu RMU a conturat un tablou 
complex al acestora, din care se evidenţiază concluzia generală că retardul 
general în dezvoltarea psihică şi psihomotorie reprezintă cauza principală a 
diminuării procesului de formare-dezvoltare a competenţelor de 
comunicare verbală. În particular, s-a constatat: 

 diminuarea nivelului de dezvoltare a sferelor emoţional-volitivă şi 
verbal-comunicativă; 

 instabilitate psiho-emoţională; 

 incapacitate de integrare a părţii în întreg; 

 capacitate imaginativă şi capacitate corelativă diminuate;  

 capacitate scăzută de sesizare a raporturilor cauză-efect; 

 slaba posedare a elementelor limbajului verbal etc.  
De unde deducem că ajustarea activităţilor de formare-dezvoltare a 

competenţei de comunicare a copiilor cu RM trebuie să angajeze antrenarea 
tuturor proceselor şi fenomenelor psihice şi fizice, conjugată cu activitatea 
de corecţie a acestora. Una din cele mai eficiente strategii de formare-
dezvoltare copiilor cu RM a capacităţii de comunicare, avansată de 
specialiştii în domeniu şi confirmată de cercetarea experimentală, este 
antrenarea lor psihologic şi pedagogic întemeiată şi didactic organizată într-
un sistem de activităţi de educaţie fizică în cadrul jocurilor dinamice. 

Aplicarea analizei statistic-matematice la comentarea-interpretarea 
datelor primei părţi a experimentului de constatare a demonstrat de 
asemenea că elevii de VŞM cu RMU şi cei cu DN au o dezvoltare fizică şi 
psihomotorie omogenă, deosebirea fiind în nivelul scăzut al indicilor la 
elevii de VŞM cu RMU faţă de cel al copiilor cu DN. Deci formarea 
competenţelor de comunicare la elevii cu RMU poate fi eficientizată şi în 
cadrul educaţiei fizice, în special, prin jocuri dinamice, aplicându-se o 
metodologie specială, care să integreze orientările şi influenţele pedagogice 
formative adecvate. 

S-a putut astfel stabili că importanţa comunicării pentru dezvoltarea 
generală şi cea specială este menţionată unanim de autorii de referinţă în 
domeniu, care conturează şi tabloul general al caracteristicilor capacităţii de 
comunicare a copiilor cu RM: 

 75% din subiecţi apreciază conştient importanţa comunicării pentru 
propria formare-dezvoltare; 

 comportă în general atitudini pozitive faţă de comunicarea cu 
părinţii, învăţătoarea, colegii de clasă/partenerii de joacă, oamenii 
străini (necunoscuţi); 
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 îi remarcă ca mai importanţi în comunicare pe colegii de clasă; 

 preferă comunicarea orală; 
 comunică cel mai uşor şi eficient în cadrul activităţii ludice; 

 ludicul deţine întâietatea şi în forma de exprimare; 

 peste 60% din subiecţi preferă să-şi petreacă timpul liber la 

calculator, ceea ce, în contextul obiectului cercetării noastre, 
reprezintă un transfer semnificativ al centrului de activitate din 

domeniul ludicului fizic în domeniul ludicului intelectual; 

 cca jumătate dintre copii au deseori blocaje în comunicare – faptul 
conştientizării acestui blocaj reprezentând forţa motrice implicită a 

dezvoltării competenţelor de comunicare. 

În Capitolul 3, METODOLOGIA FORMĂRII COMPETENŢELOR DE 
COMUNICARE ELEVILOR CU RETARD MINTAL UŞOR, este descris 

experimentul de formare – desfăşurare, rezultate, analiză, comentare-

interpretare şi concluzii. Prezentarea experimentului este anticipată de 

prezentarea Modelului FCC. 
În partea a II-a experimentului de constatare au fost stabilite 

caracteristicile competenţei de comunicare la subiecţii din cele trei grupe 

antrenate în experiment: GE, GMN, GMCES – în scopul stabilirii gradului 
de omogenitate a acestora. Probele efectuate pentru stabilirea gradului de 

omogenitate a grupelor de elevi antrenaţi în experiment au demonstrat că 

acestea, în mare, sunt omogene la toate probele testate, înregistrând 
rezultate ce se încadrează în limitele omogenităţii, diferenţe 

nesemnificative fiind atestate doar la proba săriturii în lungime (P<0,05). 

Acest rezultat definitoriu a validat desfăşurarea experimentului de formare. 

Metodologia formării competenţelor de comunicare elevilor cu retard 
mintal uşor (Modelul FCC).  

Modelul FCC (Figura 3.1) se întemeiază pe reperele epistemice stabilite 

în capitolele teoretice ale tezei cu privire la comunicare, 
competenţă/competenţă de comunicare, activitate ludică/jocurile dinamice, 

particularităţile comunicării elevilor de VŞM cu RMU etc.; stabileşte un 

sistem specific de metode-procedee/tehnici-forme-mijloace de formare 

elevilor de VŞM cu RMU a competenţelor de comunicare în condiţiile 
antrenării lor în jocuri dinamice, la orele de educaţie fizică şi în afara lor. 

Modelul FCC s-a întemeiat pe concepte, principii şi teorii cu privire la 

învăţare şi la învăţarea comunicării verbale, inclusiv de către copiii cu RMU. 
Baza conceptuală a Modelului FCC a determinat celelalte componente ale 

sale: metodele-procedeele/tehnicile-formele-mijloacele. În Figura 3.1 

reprezentarea acestora este inversă, de la simplu (stânga) la complex (spre 
dreapta), toate componentele sprijinindu-se pe anumite, principii şi teorii.



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fig. 3.1. Modelul formării competenţei de comunicare elevilor de VŞM cu RMU 
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Principiile Modelului construit de noi urmează a fi examinate în 

ansamblu şi în interdependenţa lor. Considerate în unanimitate şi în 
interacţiunea lor sistemică, ele constituie, de asemenea, importante mijloace 

de orientare pentru intervenţia pedagogică distinctă prin utilitate. 

Teoria formării treptate a acţiunilor mentale a fost dezvoltată în anii 

1950, dar originile sale se trag de la viziunile anterioare ale lui L.S. 
Vîgotschi cu privire la dezvoltarea funcţiilor mentale superioare. 

Opunându-se opiniilor subiectiv-idealiste asupra naturii psihicului, L.S. 

Vîgotschi era convins de legătura dintre psihic şi comportament. Astfel, 
conform principiului interiorizării, acţiunea mentală – internă, se formează 

ca o transformare a acţiunii practice iniţiale, trecerea ei treptată de la 

existenţa sub formă materială la existenţa sub forma vorbirii externe, apoi 
„vorbirea externă către sine” (pronunţie internă) şi, în cele din urmă, o 

acţiune internă restrânsă. 

Teoria formării pe etape a acţiunilor mentale se bazează pe abordarea 

psihologică a interiorizării de către L.S. Vîgotschi şi se referă la procesul de 
transformare a activităţii obiective externe în activitate mentală internă, 

provocând formarea structurilor intelectuale interne ale psihicului prin 

asimilarea realităţii sociale externe. De aici rezultă că predarea-învăţarea-
formarea pot fi examinate/apreciate ca un proces de interiorizare. Problema 

este cum să gestionăm cel mai bine acest proces. P.Ia. Galperin susţine că 

una dintre modalităţile de rezolvare a acestei probleme este crearea 
condiţiilor care să asigure formarea acţiunilor mentale cu proprietăţi 

prestabilite. Psihologul a distins două părţi ale acţiunii obiective stăpânite: 

înţelegerea ei şi capacitatea de a o realiza. Prima parte joacă rolul de 

orientare şi este numită „orientativă”, a doua vizează realizarea şi se 
numeşte „executivă”. El a acordat o importanţă deosebită părţii provizorii, 

considerând-o o „autoritate de guvernare”, iar mai târziu o va numi „harta 

navigatorului” [26]. 
Condiţia pentru formare a acţiunilor este baza orientativă a acţiunii 

(BOA) – un sistem de orientări şi instrucţiuni, informaţii despre toate 

componentele acţiunii (subiect, produs, mijloace, compoziţie şi procedură 

pentru efectuarea operaţiilor). P.Ia. Galperin şi N.F. Talîzina au realizat 
tipologia BOA după trei criterii: gradul de completitudine al acestuia 

(prezenţa informaţiilor despre toate componentele acţiunii: subiect, produs, 

mijloace, compoziţie, ordinea operaţiilor); o măsură de generalitate (aria 
clasei de obiecte cărora li se aplică această acţiune); metoda de obţinere 

(modul în care subiectul a devenit proprietarul acestui BOA) [10]. 

Ansamblul de măsuri privind activităţile de dezvoltare a competenţei 
comunicative a determinat: abordarea individuală şi diferenţiată, pornind de 
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la particularităţile dezvoltării fiecărui elev în parte; descărcarea psiho-

dinamică – succesiunea fazelor de încordare psihică şi de activism motor; 
diminuarea diferenţelor dintre instruire şi activitate zilnică: competenţele de 

comunicare se formează/dezvoltă la elevii cu RMU în şcoală, în procesul 

activităţii dinamice a elevului.  

Examinarea teoriilor cu privire la formarea competenţelor de 
comunicare la elevi demonstrează faptul că acestea pot fi aplicate şi în 

cazul activităţii de formare-dezvoltare a comunicării la elevii de VŞM cu 

RMU. Etapizarea activităţilor de formare acestei categorii de elevi a 
competenţelor comunicative valorifică aspectele formativ extern şi intern 

ale activităţii instructiv-educative într-o măsură semnificativă, în special 

prin aplicarea activităţilor motorii (de joc), caracteristice în mare măsură 
copiilor de VŞM. Drept rezultat, aceşti copii înregistrează niveluri 

satisfăcătoare şi bune în formarea unor astfel de valori definitorii 

competenţei de comunicare, precum integrarea socio-afectivă şi inter-

relaţionarea cu partenerii obişnuiţi de comunicare – părinţii, învăţătorii, 
colegii ş.a. 

Reperele epistemice generale ale metodologiei FCC elevilor de VŞM cu 

RMU au fost concretizate pentru fiecare componentă a Modelului FCC. De 
ex., pentru componenta Jocuri dinamice au fost structurate principii de 

selectare, condiţii şi reguli pentru aplicarea lor cu maximă eficienţă:  

 principiul absenţei constrângerii sub orice formă: copiii vor intra în 
joc doar dacă vor dori acest lucru;  

 principiul dezvoltării dinamice a jocului; 

 principiul menţinerii unei atmosfere ludice (stimularea sentimentelor 

reale ale copiilor); 
 principiul relaţiei dintre jocuri şi activităţile non-ludice; pentru 

pedagogi este important să transfere sensul principal al acţiunilor de 

joc în experienţa de viaţă reală a copiilor; 
 principiul trecerii de la jocuri simple la forme complexe de joc; 

logica trecerii de la jocurile simple la cele complexe este legată de 

aprofundarea treptată a conţinutului divers al sarcinilor şi regulilor 

de joc – de la starea jocului la situaţii de joc, de la imitaţia la 
iniţiativa jocului, de la jocuri locale la jocuri extinse ca spaţiu, de la 

jocuri legate de vârstă la cele „universale“. 

Metode. Din diversitatea metodelor de dezvoltare a competenţei de 
comunicare s-a evidenţiat prioritar metoda demonstrării, în cazul nostru 

aceasta având valoare reproductivă asistată (din partea profesorului de 

educaţie fizică) a modelelor comunicative aplicate în cadrul jocurilor 
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dinamice. În proiectele educativ-didactice (prezentate în Anexe) fiecare 

metodă este decompozată, după caz, în procedee/tehnici-forme-mijloace. 
Formele mai importante ale activităţii de formare elevilor a competenţei 

de comunicare în cadrul jocurilor dinamice au fost lecţia la clasă şi diverse 

activităţi în afara clasei: jocuri dinamice, plimbări etc. 

Mijloacele recomandate de Model şi utilizate în activităţile 
experimentale sunt tipologia jocurilor dinamice (care au şi funcţie de factor, 

metodă etc., prin asta explicându-se şi polifuncţionalitatea lor, caracterul de 

influenţă educativă multiaspectuală). 
Pentru dezvoltarea comunicării unui elev cu RMU au fost elaborate şi 

ulterior implementate treptat programe de formare în contextul activităţilor 

de educaţie fizică săptămânale, conform curriculumului disciplinar, care 
prevăd desfăşurarea de activităţi ludice şi de comunicare adecvate elevilor 

concreţi.  

S-a constatat că, cu cât mai devreme sunt aplicate astfel de programe – 

preferabil, din momentul când a fost confirmată deficienţa copilului – cu 
atât mai semnificative sunt rezultatele corecţional-formative. 

Cu subiecţii antrenaţi în experiment au fost obţinute rezultate 

satisfăcătoare şi bune la formarea competenţei de comunicare. Acestea 
validează valorile teoretice – temeiurile epistemice, psihologice şi 

pedagogice, şi valorile practice ale Modelului FCC – metodele-

procedeele/tehnicile-formele-mijloacele, în special cu aplicare în cadrul 
jocurilor dinamice la orele şi activităţile în / şi afară de sala de educaţie 

fizică.  

O valoare specială a aplicării Modelului FCC este cea reprezentată de 

influenţa formativă şi de dezvoltare polivalentă a sferelor psihofizică, 
motorie şi cognitivă ale elevilor. Or, este cunoscut faptul că activitatea de 

comunicare este complexă sui generis, deci şi activitatea de formare-

dezvoltare a acesteia trebuie să deţină caracteristici ale complexităţii şi 
polivalenţei finalităţilor educaţionale. Elevii de VŞM cu RMU, care au 

participat la experiment, au demonstrat că achiziţiile lor în domeniul 

comunicativ au certe caracteristici polivalente şi multifuncţionale. 

Concluzii generale la experimentul pedagogic. Aplicarea 
experimentală a Modelului de formare elevilor a competenţei comunicative 

a validat următoarele rezultate. 

Elevii de VŞM cu RMU:  
 formarea competenţei comunicative la elevii de vârstă şcolară mică 

cu RMU are loc în conformitate cu aceleaşi legi care determină 

dezvoltarea unui copil cu normă;  
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 retardul mintal, comportamentul şi caracteristicile de dezvoltare ale 

unui elev determină specificul procesului de formare a competenţei 
comunicative şi necesitatea organizării sale speciale;  

 elevilor de VŞM cu RMU le este dificilă formarea comunicativ-

verbală, de ex., trecerea de la poziţia de vorbitor/emiţător la cea de 

ascultător/receptor; 
 au slab dezvoltată nevoia de comunicare;  

 au un nivel redus de dezvoltare a sferei comunicaţionale;  

 sunt incapabili să exprime toate componentele comunicării;  
 rareori sunt iniţiatorii comunicării, din cauza lipsei intereselor şi 

motivelor, timidităţii şi incapacităţii de a începe o conversaţie;  

 au un vocabular sărac; 
 în unele cazuri încearcă să înlocuiască răspunsurile verbale cu 

anumite încuviinţări din cap, generând un răspuns monosilabic (da, 

nu); 

 sunt excesiv de distraţi;  
 le este dificil să se concentreze asupra conversaţiei, în special când 

sunt prezenţi stimuli laterali vizuali şi auditivi care le distrag atenţia; 

uită despre ce vorbeau şi nu mai ascultă interlocutorul; 
 nu folosesc mijloace non-verbale când comunică: expresiile faciale 

şi gesturile sunt rareori folosite, iar atunci când le folosesc, sunt 

lente, monotone etc. 
În acelaşi timp, fiind organizată ştiinţific activitatea de învăţare a 

comunicării (de ex., conform Modelului FCC), elevii de VŞM cu RMU: 

 se angajează cu plăcere în jocurile dinamice; 

 îşi asumă uşor roluri în cadrul jocurilor dinamice; 
 se manifestă afectiv în activitatea din cadrul jocurilor;  

 socializează mult mai uşor decât într-o comunicare uzuală; 

 manifestă un grad sporit de atenţie, memorie şi gândire operativă în 
cadrul jocurilor dinamice decât în alte activităţi de învăţare a 

comunicării; 

 pronunţă mai uşor cuvinte şi termeni aferenţi jocurilor dinamice 

decât cuvintele uzuale; 
 folosesc mai uşor lexicul specific jocurilor dinamice decât lexicul 

uzual; 

 însuşesc mai uşor sintagme, propoziţii şi chiar fraze aferente 
jocurilor dinamice; 

 în cadrul jocurilor dinamice obţin cea mai durabilă şi mai intensă 

stare de bine etc.  
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Recomandări practice. Jocurile dinamice reprezintă activitatea şi 

metoda cea mai potrivită pentru dezvoltarea generală, fizică, afectivă şi 
intelectuală şi cea specifică – de comunicare, a copiilor de VŞM cu RMU. 

Scopul dezvoltării abilităţilor de comunicare/comunicare verbală a 

copiilor cu RM depăşeşte activitatea de comunicare propriu-zisă, angajând 

dezvoltarea întregii personalităţi a acestora. Un aspect specific al 
dezvoltării personalităţii copiilor cu RM este securitatea lor psihică şi 

educarea încrederii faţă de lumea înconjurătoare în perspectiva integrării 

armonioase în această lume. Pedagogii deci, întotdeauna şi oriunde, trebuie 
să respecte şi să protejeze interesele elevilor, să lucreze în echipe 

multidisciplinare, coordonându-şi obligaţiile cu cele ale altor colegi, fără a 

separa învăţătura de îngrijire; să activeze în strânsă colaborare cu 
părinţii/familia copiilor. 

Un parcurs eficient de dezvoltare a competenţelor de comunicare ale 

copiilor cu RM poate fi realizat operând un sistem de asistenţă punctuală, 

clar orientată spre particularităţile individuale ale fiecăruia dintre ei, 
conform unor reguli speciale, stabilite de experţii în domeniu, care să ofere 

educabilului exemple elocvente, conforme potenţialului său de înţelegere 

despre cum trebuie să decurgă un proces normal de comunicare, despre 
avantajele şi importanţa actului comunicării pentru orice fiinţă umană, 

despre regulile comunicării eficiente pentru participanţii la comunicare: 

 Pentru pedagogi, părinţi, alţi adulţi: 
- evaluarea şi diagnosticarea sistematică a capacităţii de 

comunicare a copiilor cu RM; 

- observarea permanentă, consecventă şi discretă a reacţiilor 

comportamentale şi verbale ale copiilor în toate ipostazele vieţii 
lor; 

- utilizarea unui spectru larg de mijloace de captare a atenţiei, aflate 

la îndemână; 
- abordarea individuală şi diferenţiată faţă de învăţare/comunicare;  

- abordarea/studiul complex şi simultan al percepţiei copilului – al 

întregului sistem senzorial; 

- descărcarea psiho-dinamică – alternarea fazelor de încărcătură 
psihică, intelectuală cu cele de activitate motrice; oferirea de timp 

copilului (întotdeauna) pentru a răspunde, a realiza alte acte de 

comunicare; 
- motivarea interesului pentru fiecare situaţie de comunicare 

concretă;  

- tempou şi ritm încet, lin, direct; intonaţie binevoitoare; 
- limbaj fără subtexte; figuri de stil simple;  



 
24 

- prioritate comentariilor referitoare la obiectele şi fenomenele 

abordate, la acţiunile realizate;  
- mesaje accesibile, adecvate vârstei, în special, nivelului de 

dezvoltare intelectuală a fiecărui copil concret; 

- înlăturarea barierelor dintre învăţare şi activitatea vitală cotidiană; 

- comunicare permanentă şi consecventă. 
 Pentru copiii cu RM (cerinţe avansate de pedagogi şi părinţi): 

- ascultarea atentă (înţelegerea după auz) a oricărui element al 

comunicării celuilalt (pedagog, părinte, sămaşi, colegi ş.a.); 
- articularea corectă a cuvintelor într-un context dat; 

- evitarea utilizării cuvintelor-noţiuni separate, în afara contextului 

semantic;  
- capacitatea de a lega între ele nu doar cuvintele, ci şi sensurile lor;  

- capacitatea de a asculta mesajul care i se comunică; 

- capacitatea de a înţelege mesajul care i se comunică; 

- capacitatea de a respecta melodia frazei şi consecutivitatea în 
vorbire; 

- întreţinerea unei discuţii în baza cerinţelor de mai sus. 

Sinteza datelor teoretice, praxiologice şi experimentale ale 
metodologiei formării elevilor de VŞM cu RMU a competenţelor de 

comunicare în cadrul jocurilor dinamice: 

 Testarea subiecţilor cercetării la criteriul omogenităţii dezvoltării 
fizice, afective, intelectuale şi psiho-sociale a demonstrat că aceştia, 

în mare, au aproximativ acelaşi nivel de dezvoltare la toate criteriile 

aplicate, diferenţe nesemnificative fiind atestate doar la proba 

săriturii în lungime (P<0,05). Acest rezultat definitoriu a validat 
desfăşurarea experimentului de formare. 

 Cercetarea experimentală a validat transferul teoriilor cu privire la 

formarea CC la elevi în activitatea de formare-dezvoltare a 
comunicării la elevii de VŞM cu RMU. În cadrul activităţilor ludice 

motorii, etapizarea activităţilor de formare a CC valorifică aspectele 

extern şi intern ale activităţii instructiv-educative. În rezultat, 

subiecţii au înregistrat niveluri satisfăcătoare şi bune în formarea 
unor valori definitorii competenţei de comunicare, precum integrarea 

socio-afectivă şi inter-relaţionarea cu partenerii obişnuiţi de 

comunicare – părinţii, învăţătorii, colegii ş.a. 
 Rezultatele satisfăcătoare şi bune obţinute la formarea competenţei 

de comunicare elevilor de VŞM cu RMU validează valorile teoretice 

– temeiurile epistemice, psihologice şi pedagogice, şi valorile 
practice ale Modelului de formare elevilor a competenţei de 
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comunicare – metodele-procedeele/tehnicile-formele-mijloacele, în 

special cu aplicare în cadrul jocurilor dinamice la orele şi activităţile 
în/şi afară de sala de educaţie fizică.  

 O valoare specială a aplicării Modelului FCC este cea reprezentată 

de influenţa formativă şi de dezvoltare polivalentă a sferelor 

psihofizică, motorie şi cognitivă ale elevilor. Astfel s-a confirmat 
prin experiment teza conform căreia activitatea de comunicare este 

complexă sui generis, deci şi activitatea de formare-dezvoltare a 

acesteia trebuie să deţină caracteristici ale complexităţii şi 
polivalenţei finalităţilor educaţionale – condiţii oferite de antrenarea 

copiilor în jocuri dinamice. 

 Valoare practică intrinsecă au şi metodologia experimentului, datele 
particulare obţinute la fiecare probă, precum şi instrumentele 

evaluării şi testării, pe care cadrele didactice şcolare şi universitare le 

pot utiliza în activitatea lor educativă şi de formare profesională.  
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 
 

Rezultatele principale ale cercetării. Cercetarea a soluţionat problema 
ştiinţifică a dezvoltării competenţelor de comunicare la elevi cu retard 
mintal uşor de vârstă şcolară mică. Au fost obţinute următoarele valori 
ştiinţifice: 

au fost stabilite reperele epistemice ale formării la elevii de VŞM cu 
RMU a competenţei de comunicare, inclusiv în cadrul jocurilor dinamice la 
orele de educaţie fizică şi în afara lor; au fost inventariate particularităţile 
retardului mintal şi ale comunicării elevilor de VŞM; a fost elaborat un 
model teoretic-aplicativ de formare elevilor de VŞM cu RMU a 
competenţei de comunicare în cadrul jocurilor dinamice; a fost validată 
experimental aplicarea Modelului FCC la elevii de VŞM cu RMU; în baza 
datelor experimentului de formare, au fost stabilite particularităţile CC ale 
elevilor de VŞM cu RMU, dezvoltate în cadrul jocurilor dinamice.  

Valoarea ştiinţific-aplicativă a metodologiei elaborate de formare 
elevilor de VŞM cu RMU a CC a fost validată teoretic şi experimental, 
fiind confirmată şi de următoarele concluzii: 

1. Comunicarea este definitorie fiinţei umane, respectiv – pedagogiei 
dezvoltării generale a elevilor de VŞM cu RMU şi formării CC a acestora. 
Activitatea ludică este tipul diriguitor de activitate la VŞM, deoarece oferă 
multiple condiţii de activare a tuturor sferelor personalităţii – psiho-fizică, 
intelectuală, spirituală, deci, şi de formarea CC.  

2. Entitatea principală a comunicării este competenţa de comunicare. 
Epistemic – ca valoare a cunoaşterii, CC are similitudini esenţiale cu 
ludicul, ceea ce-i atribuie importanţă educativ-didactică deosebită. CC 
induce prezenţa obligatorie a celui de al doilea subiect al comunicării şi o 
situaţie de comunicare; îi determină pe cei doi subiecţi să interacţioneze şi, 
deci, să socializeze. Definitorii CC sunt atribuirea sa exclusiv la 
personalitatea educabilului, calitatea de obiectiv educaţional şi de finalitate 
educaţională, structura insecabilă (nu se divide în subcomponente, 
sintetizând cunoştinţe, capacităţi şi atitudini; caracterul afectiv, cognitiv şi 
comportamental). CC este omniprezentă şi transferabilă în alte situaţii şi 
activităţi. Conţinutal şi structural, CC are valoare verbală, lingvistică şi 
socioculturală. Cercetarea noastră a stabilit patru criterii de apreciere a CC: 
cognitiv, verbal-comunicativ, comportamental-emoţional şi interactiv, 
aplicate la analiza datelor experimentului de formare [44]. 

3. Retardul general psihic şi psihomotor este cauza principală a 
diminuării formării CC verbale, care se manifestă în: diminuarea nivelului 
de dezvoltare a sferelor emoţional-volitivă şi verbal-comunicativă; 
instabilitate psiho-emoţională, incapacitate de integrare a părţii în întreg, 
capacitate imaginativă şi capacitate corelativă diminuate; capacitate scăzută 
de sesizare a raporturilor cauză-efect, slaba posedare a elementelor 
limbajului verbal etc. [42]. 
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4. Conceptul epistemic de formarea CC elevilor de VŞM cu RMU în 
cadrul jocurilor dinamice include: teorii (dezvoltării subiectivului din 
obiectiv – Piajet; instruirii etapizate – Galperin), principii (nivelului proxim 
de dezvoltare, interiorizării – Vîgotschi), concepte şi idei (caracterul triadic 
al fiinţei umane şi unitatea sferelor bio-psiho-fizice, intelectuale, spirituale 
– Amasianţ), aferente comunicării, dezvoltării generale şi comunicative a 
acestei categorii de educabili, jocurilor dinamice – reprezentând şi baza 
conceptuală a metodologiei specifice acestei activităţi [10; 15; 25; 21; 46]. 

5. Pedagogic, formarea CC elevilor de VŞM cu RMU este condiţionată 
de particularităţile psiho-fizice, intelectuale şi spirituale ale acestora; 
mediul social, lingvistic şi cultural-pedagogic; tradiţia comunitară în 
educaţie; concepţia generală dominantă a pedagogiei speciale din mediul 
educaţional al elevilor [47]. S-a stabilit pe cale teoretică, iar cercetarea 
noastră a confirmat prin studiu praxiologic şi activitate experimentală, că 
elevii de VŞM cu RMU prezintă valori diminuate sau/şi denaturate, în 
raport cu DN, ale gândirii (predomină imaginile în detrimentul noţiunilor), 
percepţiei (nu cuprinde întregul obiect), imaginaţiei (asociaţii nemotivate 
cauzal, distanţare excesivă de obiectul percepţiei), capacităţii comunicative 
(pasivitate, spontaneitate, lexic sărac, structuri lingvistice diformate 
gramatical şi stilistic ş.a.), capacităţii de socializare (pasivitate, timiditate 
sau ataşament spontan nemotivat ş.a.), comportamentelor cotidiene 
(însingurare, înstrăinare, conflictualitate, ataşament doar faţă de persoanele 
apropiate ş.a.) [49]. 

6. Experimentul pedagogic a demonstrat că un posibil model de formare 
elevilor de VŞM cu RMU a competenţelor comunicative în cadrul jocurilor 
dinamice se va întemeia pe reperele epistemice sus-numite, va lua în 
considerare particularităţile dezvoltării generale şi comunicative ale acestei 
categorii de elevi, va structura conţinuturi educaţionale adecvate sus-
numitelor particularităţi, va prevedea aplicarea unei metodologii deduse din 
natura comunicării, inclusiv a comunicării în cadrul jocurilor dinamice, a 
tipului dominant de activitate la VŞM, a jocurilor dinamice, precum şi 
reperând pe particularităţile reale ale comunicării unor elevi reali [42]. 

7. Aplicarea Modelului de formare elevilor cu RMU a competenţelor de 
comunicare în cadrul activităţilor experimentale de educaţie fizică a 
demonstrat rezultate satisfăcătoare şi bune, care validează valorile teoretice 
– temeiurile epistemice, psihologice şi pedagogice, şi valorile practice ale 
Modelului FCC – metodele-procedeele/tehnicile-formele-mijloacele cu 
aplicare în cadrul jocurilor dinamice la orele de educaţie fizică şi activităţile 
în afară de clasă [43].  

Valorile Modelului FCC (deci ale metodologiei de FCC elevilor cu 
RMU) constau în: 

 oferirea unei epistemologii specifice pentru formarea CC, precum şi 
structurarea/antrenarea de metode specifice – ludice şi competitive – 
în toate formele instructiv-educative: la clasă, activităţi în afară de 
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clasă şi extraşcolare cu caracter de asanare, sportiv, recreativ; astfel 
este valorificat întregul potenţial al jocurilor în cultivarea 
comunicării; 

 structurarea unei tipologii a jocurilor dinamice pentru formarea CC: 
a) cu caracter preponderent individual; b) în perechi; c) de echipă, cu 
caracter competitiv;  

 acţiunea polivalent-unitară a jocurilor dinamice (tip de activitate, 
metodă şi factor de influenţă educativă) asupra dezvoltării generale 
şi comunicative a elevilor – de formare, de dezvoltare, educativă; 
respectiv, activarea concomitentă a sferelor psihofizică, motorie, 
afectivă, cognitivă, comportamentală şi însuşirea de trăsături 
acţional-fizice, de gândire corectă, de memorie şi atenţie avansate; 
socioafective, de comportament inter-relaţional ş.a. [47]. 

8. În urma aplicării experimentale a Modelului FCC se demonstrează că 
elevii de VŞM cu RMU, fiind organizată ştiinţific activitatea de învăţare a 
comunicării: îşi formează CC în baza aceloraşi legi care determină DN; 
determină specificul formării CC în funcţie de retardul mintal, 
comportamentul şi caracteristicile sale de dezvoltare; se angajează cu plăcere 
în jocurile dinamice; îşi asumă uşor roluri în cadrul lor; se manifestă afectiv; 
socializează mult mai uşor decât într-o comunicare uzuală; manifestă un grad 
sporit de atenţie, memorie şi gândire operativă în cadrul jocurilor dinamice 
decât în alte activităţi de învăţare a comunicării; pronunţă mai uşor cuvinte şi 
termeni aferenţi jocurilor dinamice decât cuvintele uzuale; folosesc mai uşor 
lexicul specific jocurilor dinamice decât lexicul uzual; însuşesc mai uşor 
sintagme, propoziţii şi chiar fraze aferente jocurilor dinamice; obţin,în cadrul 
jocurilor dinamice, cea mai durabilă şi mai intensă stare de bine etc. [43]. 

Recomandări practice (pentru pedagogi şi părinţi):observarea 
permanentă, consecventă şi discretă a comportamentului verbal al copiilor 
în toate ipostazele vieţii lor; comunicare permanentă şi 
consecventă;evaluarea şi diagnosticarea sistematică a capacităţii de 
comunicare a copiilor cu RM;abordarea/studiul complex şi simultan al 
percepţiei lor – al întregului sistem senzorial;înlăturarea barierelor dintre 
învăţare şi activitatea vitală cotidiană prin: abordarea individuală şi 
diferenţiată a învăţării/comunicării; descărcarea psiho-dinamică; motivarea 
interesului pentru fiecare situaţie de comunicare concretă; acordarea de 
prioritate comentariilor referitoare la obiectele şi fenomenele abordate, la 
acţiunile realizate; utilizarea unui limbaj simplu, fără subtexte şi figuri de 
stil; practicarea de mesaje accesibile, adecvate vârstei şi nivelului de 
dezvoltare intelectuală a fiecărui copil; folosirea unui tempou şi ritm încet, 
lin, direct; a unei intonaţii binevoitoare. 
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ADNOTARE  
Cebotaru Nina. Formarea competenţelor de comunicare la elevi cu retard mintal 

prin activităţi de educaţie fizică. Teză de doctor în ştiinţe ale educaţiei.  
Chişinău, 2021. 

 
Volumul şi structura tezei. Teza s-a constituit din introducere, trei capitole, 

concluzii generale şi recomandări, bibliografie (222 surse), 12 anexe. Volumul de bază 
al tezei: 131 pag.; 12 figuri, 18 tabele. Rezultatele obţinute în cadrul cercetării sunt 
reflectate în 12 publicaţii ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: competenţă, comunicare, retard mintal uşor, educaţie fizică, jocuri 
dinamice, activităţi sportive, model pedagogic. 

Domeniul de studiu – teoria generală a educaţiei – educaţia lingvistică în cadrul 
activităţilor de educaţie fizică. 

Scopul cercetării: Fundamentarea ştiinţifică a unei metodologii de formare-
dezvoltare la elevii de VŞM cu RMU a competenţelor de comunicare în cadrul jocurilor 
dinamice. 

Obiectivele cercetării: stabilirea particularităţilor comunicării la copiii de VŞM cu 
RMU; identificarea reperelor teoretice de formare a competenţelor de comunicare la 
copiii de VŞM cu RMU în condiţiile jocurilor dinamice; studiul practicii şcolare de 
formare la elevii de VŞM cu RMU a competenţelor de comunicare; elaborarea unui 
model pedagogic de formare elevilor de VŞM cu RMU a competenţelor de comunicare 
şi validarea experimentală a acestuia; desfăşurarea unui sistem de activităţi 
experimentale în cadrul jocurilor dinamice de formare la elevii cu RMU a 
competenţelor de comunicare; analiza statistică şi matematică a datelor experimentului 
pedagogic; evidenţierea valorilor competenţelor de comunicare ale elevilor, formate 
experimental în cadrul jocurilor dinamice; elaborarea concluziilor generale şi a 
recomandărilor practice. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constau în: 
 revelarea esenţei şi conturarea conceptelor de bază: comunicare, competenţă 

comunicativă, retard mintal uşor, jocuri dinamice;  
 elaborarea şi validarea experimentală a unei metodologii originale de formare la 

elevii de VŞM cu RMU a competenţelor de comunicare (Modelul FCC). 
Rezultatele obţinute care contribuie la soluţionarea problemei ştiinţifice 

soluţionate: 
 precizarea particularităţilor formării competenţei de comunicare elevilor de 

VŞM cu RMU în cadrul jocurilor dinamice; 
 metodologia formării la elevii de VŞM cu RMU a competenţelor de 

comunicare în cadrul jocurilor dinamice (Modelul FCC). 
Semnificaţia teoretică: 
 stabilirea reperelor epistemice (idei, concepte, principii, teorii) de formare a 

competenţelor de comunicare la copiii cu RMU în cadrul jocurilor dinamice; 
 modelizarea teoretică a metodologiei formării competenţei comunicative la 

elevii de VŞM cu RMU în cadrul jocurilor dinamice. 
Valoarea aplicativă a cercetării constă în:  

 oportunitatea utilizării Modelului FCC în formarea competenţelor de 
comunicare la elevii de VŞM cu RMU în cadrul jocurilor dinamice;  

 utilizarea datelor şi instrumentelor experimentului de formare a competenţei de 
comunicare în cadrul jocurilor dinamice – anchete, teste, metode şi procedee 
etc.  

 Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin experimentarea Modelului 
FCC, prin comunicări la foruri ştiinţifice şi articole în reviste ştiinţifice. 
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АННОТАЦИЯ 
Чеботару Нина. Формирование компетенций общения у школьников  

с умственной отсталостью методами физического воспитания.  
Диссертация на степень доктора педагогических наук. Кишинев, 2021 г. 

 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, общих 

выводов, рекомендаций, библиографии (222 источников), 12 приложений. Основной объем 
диссертации: 131 стр.; 12 рисунков, 18 таблиц. Полученные в рамках исследования 
результаты отражены в 12 научных публикациях. 

Ключевые слова: компетенция, общение, легкая форма умственной отсталости, 
физическое воспитание, подвижные игры, спортивные мероприятия, педагогическая 
модель.  

Область исследования: общая теория воспитания, языковое воспитание в рамках 
мероприятий по физическому воспитанию. 

Цель исследования: научное обоснование методологии формирования/развития 
компетенций общения у детей с легкой формой умственной отсталости младшего 
школьного возраста при помощи подвижных игр.  

Задачи исследования: выявление особенностей общения у детей младшего школьного 
возраста с легкой формой умственной отсталости; определение теоретических основ 
формирования компетенций общения у детей младшего школьного возраста с легкой формой 
умственной отсталости в условиях проведения подвижных игр; изучение педагогической 
практики формирования компетенций общения у детей младшего школьного возраста с 
легкой формой умственной отсталости; разработка педагогической модели формирования 
компетенций общения у детей младшего школьного возраста с легкой формой умственной 
отсталости и ее экспериментальное подтверждение; применение системы экспериментальных 
действий в рамках проведения подвижных игр, призванных сформировать у школьников с 
легкой формой умственной отсталости компетенций общения; статистический и 
математический анализ данных, полученных в рамках педагогического 
эксперимента;отражение параметров, характеризующих компетенции общения у 
школьников, сформированные в рамках подвижных игр; представление общих выводов и 
прикладных рекомендаций. 

Научная новизна и оригинальность исследования выражаются в следующих аспектах:  
 раскрытие сущности и формулирование основных концептуальных понятий: 

общение, коммуникативная компетенция, легкая форма умственной отсталости, 
подвижные игры;  

 разработка и экспериментальное подтверждение оригинальной методологии 
формиро- 
вания компетенций общения у детей младшего школьного возраста с легкой 
формой умственной отсталости (Moдель ФКО). 

Полученные результаты, способствующие решению поставленной научной задачи: 

 уточнение особенностей формирования компетенций общения у детей младшего 
школьного возраста с легкой формой умственной отсталости в рамках проведения 
подвижных игр; 

 методология формирования у детей младшего школьного возраста с легкой 
формой умственной отсталости компетенций общения в рамках проведенных 
подвижных игр (Moдель ФКО). 

Теоретическая ценность исследования выражается в следующих аспектах:  

 установление эпистемологических основополагающих понятий (идей, концепций, 
принципов, теорий) формирования у детей младшего школьного возраста с легкой 
формой умственной отсталости компетенций общения в рамках подвижных игр;  

 теоретическое моделирование методологии формирования у детей младшего 
школьного возраста с легкой формой умственной отсталости компетенций 
общения в рамках подвижных игр. 

Прикладная ценность исследования выражается в следующих аспектах:  

 целесообразность использования Moдели ФКО для формирования у детей 
младшего школьного возраста с легкой формой умственной отсталости 
компетенций общения в рамках подвижных игр;  

 применение экспериментальных данных и инструментов формирования 
компетенций общения в рамках подвижных игр: опросы, тесты, методы, приемы и 
т. д.  

Внедрение результатов научного исследования проводилось путем эксперимен- 
тирования Moдели ФКО, в рамках представленных на научных конференциях докладах и 
опубликованных в научных журналах статей. 
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ANNOTATION 
Cebotaru Nina. Training communication skills in students  

with mental retardation through physical education activities.  
PhD thesis in education sciences. Chisinau, 2021. 

 
Volume and structure of the thesis. The thesis was consisted of an introduction, three 

chapters, general conclusions and recommendations, bibliography (222 sources), 12 annex-
es. Basic volume of the thesis: 131 pag.; 12 figures, 18 tables. The results obtained in the 
research are reflected in 12 scientific publications. 

Key-words: competence, communication, mild mental retardation, physical education, 
dynamic games, sports activities, pedagogical model. 

Field of study – general theory of education – language education in physical education 
activities. 

The purpose of the research: The scientific substantiation of a training-development 
methodology for LSA students with MMR of the communication skills within the dynamic 
games. 

The objectives of the research: establishing the particularities of communication in 
children of LSA with MMR; identification of the theoretical landmarks for the formation of 
communication skills in LSA children with MMR in the conditions of dynamic games; the 
study of the school practice of training communication skills in LSA students with MMR; 
elaboration of a pedagogical model for training LSA students with MMR of communication 
skills and its experimental validation; carrying out a system of experimental activities within 
the dynamic training games for students with MMR of communication skills; statistical and 
mathematical analysis of pedagogical experiment data; highlighting the values of students' 
communication skills, experimentally formed in dynamic games; elaboration of general 
conclusions and practical recommendations. 

The novelty and scientific originality of the research consist in: 

 revealing the essence and outlining the basic concepts: communication, communica-
tive competence, mild mental retardation, dynamic games; 

 development and experimental validation of an original methodology for training 
LSA students with MMR in communication skills (CST Model). 

The results obtained which contribute to the solution of the solved scientific prob-
lem: 

 specifying the particularities of forming the communication competence of LSA 
students with MMR within the dynamic games; 

 methodology for training LSA students with MMR in communication skills in dy-
namic games (CST Model). 

Theoretical significance:  

 establishing epistemic landmarks (ideas, concepts, principles, theories) for the for-
mation of communication skills in children with MMR through dynamic games; 

 theoretical modelling of the methodology for forming communicative competence 
in LSA students with MMR within dynamic games. 

The applicative value of the research consists in:  

 the opportunity to use the CST Model in training communication skills in LSA stu-
dents with MMR through dynamic games; 

 use of data and tools of the experiment to form communication skills in dynamic 
games – surveys, tests, methods and procedures, etc. 

The implementation of the scientific results was achieved by experimenting with the 
CST Model, through communications to scientific forums and articles in scientific journals. 
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