
Revista de Medicină Şcolară şi Universitară 

Journal of School and University Medicine 

Vol II, Nr 4, octombrie 2015, pag. 44-48 

 

SCHOOL/ VOCATIONAL GUIDANCE TO A CHILD WITH DOWN SYNDROME – 

CASE STUDY 

 

 

Ana Voichița Șoldan  
asistent medical principal,  Psiholog – logoped/ Psihologie Psihopedagogie specială 

Dispensar medical școlar, Târgu Mureș 

 

ABSTRACT 

Down Syndrome has an average incidence of 1 in 600-700 newborns. In Romania there are about       

30 000 people with Down syndrome. Children with Down syndrome should not have problems 

integrating into society, either because of lack of family involvement, either because of the 
rejection from the community, young people and adults with this syndrome come to live at the 

margins of society . Their success depends on each of us! We present the case of a young girl 

with Down syndrome, with cardiac disease complex and severe, sensory deficits visual, cognitive 
impairment and mental retardation mild /moderate, dropout (Class VII), coming from a family 

numerous, with low incomes from rural areas, who requested evaluation and counseling for 

school and professional guidance. Currently, young girl attends a school of arts and crafts, 
tailoring specialization, the technological branch of special education. ,,Success seems to be 

largely given ability to continue when others abandon" 
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ORIENTAREA ȘCOLARĂ/PROFESIONALĂ LA UN COPIL CU SINDROM DOWN 

-  STUDIU DE CAZ 

 

REZUMAT 
Sindromul Down are o incidență medie de 1 la 600-700 nou-născuți. În România trăiesc 

aproximativ 30 000 de persoane cu sindrom Down. Copiii cu sindrom Down nu ar trebui să aibă 

probleme legate de integrarea în societate, fie din cauza lipsei de implicare a familiei, fie din 
cauza reacţiei de respingere din partea comunităţii, mulţi tineri şi adulţi cu acest sindrom ajung să 

ducă o viaţă la marginea societăţii. Reuşita lor depinde de fiecare dintre noi! Prezentăm cazul 

unei tinere cu sindrom Down, cu patologie cardiacă complexă și severă, deficit senzorial vizual, 
deficit cognitiv și întârziere mintală ușoară/moderată, abandon școlar (în clasa a VII-a), provenind 

dintr-o familie numeroasă, cu resurse materiale reduse, din mediul rural, care a solicitat evaluare 

și consiliere pentru orientare școlară și profesională. În prezent tânăra urmează  o școală de arte și 

meserii, specializarea croitorie, pe filiera tehnologică a învățământului special.,,Succesul, se pare 
că este în mare parte, dat de capacitatea de a continua, atunci când ceilalţi abandonează" 
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