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Introducere
Venirea pe lume a unui copil reprezintă
pentru părinte o schimbare ireversibilă,
iar pentru părinţii care au copii cu nevoi
speciale este şi o provocare. Întrebările
părinţilor ce vor fi completate după
răsfoirea acestui ghid sunt îndreptate în
trei mari direcţii: psihologic, social şi
medical.
Ceea ce se petrece în sufletul părinţilor
atunci când află că propriul copil are
nevoi speciale este un moment tragic ce
nu poate fi uitat niciodată.
Ce înseamnă să fii un bun părinte? Este o
întrebare pe care şi-o adresează
majoritatea părinţilor. Însă nu există o
reţetă specială pentru a fi un bun părinte.
Mulţi autori au afirmat că meseria de
părinte este cea mai importantă din câte
avem în viaţă şi totuşi foarte puţini dintre
noi suntem instruiţi pentru ea.
Predomină impresia că ştim din naştere
cum se cresc copiii, cum să ne
descurcăm cu ei când nu sunt
cooperanţi, cum să împăcăm nevoile lor
cu ale noastre, cum să-i ajutăm să
crească fericiţi şi împliniţi.
Nu trebuie să considerăm că viaţa
copilului devine reală abia atunci când
au ajuns la o anumită vârstă, viaţa
adevărată începe chiar din primul an de
viaţă, când este o viaţă reală, plină şi
grea. Familia reprezintă un instrument
de reglare a interacţiunilor dintre copil si
mediul fizic si social. Rolul familiei în
creşterea şi dezvoltarea psiho-somatică
a copilului nu poate fi înlocuit.

În familia copilului cu nevoi speciale
intervin de cele mai multe ori anumite
situaţii problematice între fraţi, între
părinţi şi copii şi în cuplu. Fiecare copil îşi
doreşte cât mai multă atenţie de la
părinţii lui şi nu realizează unde se
termină drepturile lui şi unde încep cele
ale părinţilor. Vom învăţa care sunt
abilităţile şi deprinderile rolurilor
parentale şi conjugale într-un mod
armonios şi eficient.
Suportul emoţional pentru părinţi este
esenţial, aspect dovedit de părinţii care
ne-au spus ce înseamnă viaţa de zi cu zi a
unui părinte care are copil cu nevoi
speciale şi spiritul de sacrificiu de care au
dat dovadă.

A da dovadă de dragoste necondiţionată
reprezintă baza conceptului de părinte.
Dacă ne întrebăm: este posibil să
creştem şi să educăm bine copiii?
Parcurgând acest ghid, puteţi găsi
răspunsul.

I. Părinţi care au copii cu nevoi speciale
I.1. Cum este să ai un copil cu nevoi speciale?
Sunt foarte multe lucruri pe care un
părinte le-ar putea face pentru a depăşi
perioada traumatizantă prin care a
trecut la aflarea diagnosticului copilului.
Înainte de a pune în discuţie ceea ce te
poate ajuta ca să depăşeşti momentele
de anxietate, vom lua în calcul reacţiile
care decurg din această experienţă.

Reacţiile cu care ne confruntăm
În acest proces al identificării posibilităţii
că propriul copil ar putea avea o
dizabilitate/handicap, majoritatea
părinţilor reacţionează în acelaşi mod
când se confruntă cu această
dezamăgire şi cu această imensă
provocare. Prima reacţie a părinţilor este
negarea: «Lucrul ăsta nu mi se poate
întâmpla mie, copilului meu, familiei
mele». Împreună cu negarea apare şi
furia care poate fi direcţionată către
personalul medical care oferă informaţii
despre problema copilului. Furia poate
afecta comunicarea între soţ şi soţie sau
cu alte persoane semnificative pentru
familie. Furia, se pare că este atât de
intensă încât atinge aproape pe toţi şi
aceasta pentru că furia este declanşată
de durere şi de o inexplicabilă pierdere.

O altă reacţie imediată este şi frica. De
cele mai multe ori, oamenii se tem de
necunoscut mai mult decât de ceea ce
este cunoscut, ştiut. Atunci când cunoşti
diagnosticul şi îţi poţi contura o idee
despre ce presupune viitorul copilului
tău îţi este mai uşor decât să înfrunţi

necunoscutul. În orice caz, frica de viitor
este o emoţie normală: „Ce se va
întâmpla cu copilul meu când va avea 5
ani, sau 12, sau 21?”, „Ce se va întâmpla
cu acest copil când eu nu am să mai fiu?”
Apoi, o altă întrebare apare: „Va putea el
vreodată să înveţe la vreo şcoală?”, „Va fi
capabil să urmeze vreun liceu?”. Părinţii
se tem că situaţia în care se află copilul să
fie cea mai gravă. Părinţii, în primă fază
gândesc că se confruntă cu o situaţie
care li se pare fără ieşire şi se aşteaptă la
ceea ce poate fi mai rău. Apoi îşi aduc
aminte de persoane cu nevoi speciale pe
care le cunosc. Uneori apare şi
sentimentul de vinovăţie pentru un
anume gând, vorbă sau faptă nepotrivită
îndreptată către o persoană cu nevoi
speciale. Este prezentă şi frica faţă de
respingerea societăţii, faţă de felul în
care fraţii sau surorile vor fi afectaţi, faţă
de răspunsurile la întrebări precum, dacă
vor mai fi şi alţi copii cu handicap în
această familie, dacă soţul/soţia va avea
capacitatea să iubească acest copil.
Aceste trăiri, sentimente legate de frică
pot chiar, imobiliza pe unii părinţi.

Apoi apare sentimentul de vinovăţie –
vina şi preocuparea privind cauza acestei
situaţii: „Sunt eu vinovat/ă pentru ceea
ce s-a întâmplat?”, „Sunt pedepsit/ă
pentru ceva ce am greşit?”, „Am avut
grijă de mine când am fost însărcinată?”,
„Soţia mea a avut grijă de ea suficient pe
perioada sarcinii?”. Uneori părinţii
gândesc că poate copilul a căzut din pat
când era mic şi s-a lovit la cap sau poate,
fraţii/surorile l-au scăpat din braţe.

Căutând cauzele dizabilităţilor, pot ieşi la
iveală sentimente de reproş faţă de sine
şi de remuşcare. Sentimentele de vină se
pot manifesta şi prin interpretările
religioase şi spirituale privind blamarea
şi pedeapsa. În momentul în care părinţii
se întreabă „De ce, eu?” sau „De ce,
copilul meu?” mulţi dintre părinţi
gândesc astfel: „De ce, Dumnezeu a
îngăduit aşa ceva?”, „Ce am făcut
Doamne, aşa de rău ca să merit asta?”.
Ca rezultat a neânţelegerii pe deplin a
ceea ce se întâmplă şi a ceea ce urmează
să se întâmple, confuzia se regăseşte în
starea de letargie, incapacitate de a lua
decizii şi supraâncărcare mentală.
Confruntându-se cu o astfel de traumă,
pentru părinţi orice informaţie poate
părea de neînţeles şi distorsionată. Ei
aud informaţii despre care nu au ştiut
până atunci, aud termeni care descriu
ceva ce nu pot înţelege. Deşi, încerci să
înţelegi despre ce e vorba, parcă totuşi
nimic nu are sens din informaţiile pe care
le primeşti. Adesea, se întâmplă ca
părinţii să nu fie pe aceeaşi lungime de
undă cu persoana care încearcă să
comunice cu ei despre ceea ce se
întâmplă cu copilul lor cu nevoi speciale.

Neputinţa trăită cu privire la dorinţa de a
schimba ceea ce se întâmplă este foarte
greu de acceptat. Nu poţi schimba faptul
că ai un copil cu nevoi speciale, şi totuşi
ca părinte vrei să te simţi competent şi
capabil în a avea control asupra propriei
tale vieţi. Este extrem de greu să fii
obligat să te bazezi pe modul de
gândire, opiniile şi recomandările altora.
Iar ca problema să fie mai mare, la
aceasta se adaugă şi faptul că „alţii” sunt
adesea străini, cu care nu s-a stabilit încă
nici o legătură sau o relaţie de încredere.

Dezamăgirea că propriul copil nu este
perfect, ameninţă egou-ul multor părinţi
şi vine ca o provocare pentru sistemul lor
de valori. Această remodelare a
aşteptărilor anterioare poate trezi un
sentiment de respingere în a accepta
propriul copil care nu poate să se
dezvolte corespunzător.

Respingerea este o altă reacţie pe care
părinţii o experimentează. Respingerea
poate fi îndreptată către copil, către
personalul medical sau către unii
membri din familie. Una din formele cele
mai serioase ale respingerii şi nu chiar
atât de neobişnuită, este „dorinţa de
moarte” a copilului – un sentiment pe
care mulţi părinţi îl trăiesc în cel mai
profund moment al depresiei lor. În
această perioadă, când atât de multe şi
diferite sentimente se perindă în mintea
şi inima părinţilor, nimeni nu poate
descrie şi măsura cât de intens un
părinte experimentează această
constelaţie de emoţii.
Nu toţi părinţii trec prin aceste stadii,
însă este foarte important pentru părinţi
să identifice potenţialele sentimente
care pot apărea şi să conştientizeze
faptul că nu sunt singuri în această
călătorie.
Sunt multe acţiuni constructive pe care
le poţi aborda imediat, multe resurse de
sprijin, comunicare şi reasigurare.

I. 2. Nu sunteţi singuri
Caută sprijin la un alt părinte
Un părinte povesteşte: „La 22 de ore
după ce copilul meu a fost diagnosticat,
un părinte mi-a spus ceva ce nu voi
putea uita vreodată: Poate nu îţi vei da
seama curând, însă la un moment dat în
viaţa ta îţi vei da seama că a avea o fetiţă
cu nevoi speciale este o binecuvântare.
Îmi aduc aminte că eram uimită de
aceste cuvinte care s-au dovedit a fi un
dar extraordinar care a aprins o lumină
de speranţă în mine.” Acest părinte a
adus în atenţie speranţa în viitor.

Îţi recomandăm să încerci să găseşti un
alt părinte al unui copil cu nevoi speciale,
de preferat un părinte care a ales să fie
un părinte de sprijin pentru alţii, la care
să cauţi suport şi ajutor.
În acest sens poți participa la grupuri
suport pentru părinţii care au în îngrijire
copii cu nevoi speciale. În cadrul
grupurilor suport ai ocazia să găseşti
părinţi de sprijin.

GRUPUL SUPORT este locul în care
niciodată nu eşti singur, unde te poţi
exterioriza, unde găseşti suport şi
posibile soluţii de rezolvare la
problemele tale!
În practica asistenţei sociale, grupul de
suport este utilizat de specialişti ca o
formă de intervenţie socială care
presupune participarea benevolă şi
structurată a unor persoane la dezbateri
şi identificarea unor soluţii la anumite

probleme comune.
Grupul suport se manifestă practic sub
diferite forme, în funcţie de
caracteristicile membrilor care îl
formează şi de problema care urmează
să fie dezbătută în cadrul acestuia. Cu
toate acestea, în cele mai multe dintre
studiile de specialitate realizate în acest
domeniu în prezent, se regăsesc trei
mari tipuri de grupuri suport:
Grupul suport cu scop terapeutic
Grupul suport profesional
Grupul de intervenţie comunitară
În practica asistenţei sociale se foloseşte
grupul suport profesional care
funcţionează ca o formă a suportului
psiho-emoţional reciproc. Aici folosim
reţele de sprijin, se oferă reciproc
informaţii, sfaturi, încurajare şi suport
emoţional.
Un psiholog afirma la un moment dat că,
provocarea constă în a admite că ai
nevoie de ajutor.
Primul pas în rezolvarea unei probleme o
reprezintă formularea ei. Dacă nu
formulezi situaţia care îţi creează
disconfort, în termenii unei probleme ce
urmează a fi rezolvată, sunt şanse
scăzute să te mobilizezi în direcţia
rezolvării ei. Calitatea vieţii noastre
depinde de întrebările pe care ni le
punem.

Avantajele grupului suport:
· poţi să te împrieteneşti, să intri în
contact cu alte persoane care înţeleg
într-adevăr situaţia prin care treci;
· ascultând pe alţii vorbind despre
suferinţa lor poţi înţelege mai bine
propriile sentimente care te copleşesc;
· poţi diminua starea de izolare şi poţi
descoperi că sentimentele tale sunt
normale şi comune printre alte
persoane;
· poţi oferi din experienţa ta şi celorlalţi
părinţi şi poţi deveni o persoană suport
pentru ceilalţi de lângă tine;
· poţi obţine alinare de la ceilalţi şi pe
parcurs poţi oferi la rândul tău alinare
altora. Poţi deveni confident şi mai
motivat să treci peste problemele tale;
· în cadrul acestor întâlniri te poţi
deschide, te poti descărca cum îţi este
mai confortabil;
primeşti consiliere şi sprijin şi ai ocazia să
cunoşti alte experienţe şi soluţii;
· ai oportunitatea pentru încurajarea
comunicării, de exprimare a opiniilor
personale şi profesionale, la construirea
unei identităţi profesionale şi acces
gratuit la informaţie;
· ai posibilitatea să înţelegi mai bine ce
tip de părinte eşti, să înveţi tehnici de
comunicare, să înţelegi comportamentul
copiilor, să-ţi dezvolţi capacitatea
parentală, să te descoperi pe tine, să îţi
îmbunătăţeşti relaţia de cuplu, să înveţi
tehnici de disciplinare a copiilor.

În urma participării la grupurile suport
organizate deja, părinţii au afat despre:
· importanţa faptului de a se îngriji pe ei
înşişi pentru a putea să-şi îngrijească
copiii mai bine;
· să înveţe modalităţi de a face faţă
stresului şi abilităţile de comunicare;
· să-şi înţeleagă mai bine copii;
· să înveţe abilităţi eficiente pentru rolul
de părinte şi abordări pozitive ale
disciplinării;
· să construiască o reţea de sprijin;
· să înveţe modele mai bune de
comunicare în interiorul familiei şi între
părinţi şi copii;
· să încurajeze părinţii de a participa
activ la activităţile în care sunt implicaţi
copiii;
· importanţa cooperării cu diferite
categorii de profesionişti implicaţi în
educaţia, îngrijirea şi socializarea
copiilor pentru a identifica cele mai bune
strategii de sprijin pentru dezvoltarea
copiilor;
· abordarea în mod pozitiv a diferitelor
situaţii speciale-de criză, cu care se
confruntă părinţii;

Vorbeşte cu partenerul tău, cu
familia şi alte persoane
semnificative
Încă sunt mulţi părinţi care nu comunică
sentimentele pe care le simt cu privire la
problemele pe care le întâmpină proprii
copii. Unul dintre parteneri nu este
neapărat preocupat să fie o sursă de
sprijin pentru celălalt. Cu cât sunt mai
multe cupluri care comunică în aceste
momente dificile, cu atât creşte sprijinul
colectiv. Trebuie înţeles că abordările
rolului de părinte sunt diferite pentru
fiecare dintre noi. Cum te vei simţi şi cum
vei răspunde acestei noi provocări poate
diferi de cel al celorlalţi. Încearcă să
explici fiecăruia cum te simţi; încearcă să
înţelegi atunci când vei vedea lucrurile
altfel decât ceilalţi. Dacă mai sunt şi alţi
copii în familie, vorbeşte şi cu ei şi fii
atent la nevoile lor. Dacă emoţional simţi
că nu faci faţă să vorbeşti cu copiii tăi sau
să vezi nevoile lor emoţionale, în acest
moment, identifică pe altcineva din
familia ta care poate stabili o legătură cu
ei. Vorbeşte cu persoanele semnificative
din viaţa ta – prietenul tău cel mai bun,
proprii tăi părinţi. Pentru cei mai mulţi
tentaţia de a se închide în sine este
foarte mare, însă poate fi cu adevărat
benefic să te bazezi pe prieteni de
nădejde sau rude care te pot ajuta în a
susţine această povară emoţională.

Caută sursele pozitive din
jurul tău
O sursă/resursă pozitivă de putere şi
înţelepciune poate fi medicul tău,

preotul sau alţi reprezentanţi ai
autorităţilor publice, dar şi un prieten
apropiat sau asistentul social. Apelează
la cei care au constituit o resursă pentru
tine şi în alte situaţii dificile întâmpinate
înainte, dar caută şi resurse noi pentru
situaţia în care te afli acum.

Când situaţia în care te afli pare a fi fără
ieşire este indicat să contactezi persoane
care crezi că te vor sprijini în a-ţi
împărtăşi durerea. Durerea împărtăşită
nu este atât de puternic prezentă ca
atunci când trăieşti doar tu singur, izolat
cu durerea ta. Uneori, consilierea oferită
de specialişti este foarte binevenită;
dacă tu consideri că îţi poate fi de ajutor
nu respinge acest mod de asistare.

Caută sursele pozitive din
jurul tău
Teama de ceea ce urmează să fie, în
viitorul apropiat sau îndepărtat te poate
imobiliza. Trăind cu realitatea fiecărei zi
este mai uşor de controlat dacă lăsăm
pentru viitor întrebări de genul „dacă se
întâmplă...”, „ ce va fi când...”. Deşi pare a
nu fi posibil, lucruri bune şi frumoase se
pot întâmpla în fiecare zi. Dacă te vei
îngrijora mereu pentru ceea ce va urma
să fie, nu vei face decât să rămâi şi fără
resursele care şi aşa sunt limitate. Sunt
suficiente lucruri pe care trebuie să te
concentrezi, prin urmare ia fiecare zi aşa
cum vine, pas cu pas şi îţi va fi mai bine şi
ţie şi copilului tău.

Învaţă terminologia
Când ţi se aduce la cunoştinţă o
terminologie cu care nu eşti obişnuit nu
ezita să întrebi ce semnifică fiecare
termen în parte. Când specialistul îţi
vorbeşte despre ce se întâmplă copilului
tău şi foloseşte un cuvânt pe care nu îl
înţelegi, opreşte conversaţia şi întreabă
ce semnifică acel termen.

Caută informaţii
Unii părinţi caută informaţii virtuale, alţii
însă nu insistă prea mult în acest sens.
Important este să cauţi şi să găseşti
informaţii cât mai clare. Nu-ţi fie teamă
să adresezi întrebări, pentru că astfel vei
face primul tău pas în încercarea de a-ţi
înţelege propriul copil. Învăţarea
modului de formulare a întrebărilor este
o artă care îţi poate face viaţa mai uşoară
în viitor. O metodă eficientă şi
recomandată este aceea de a scrie atât
întrebările pe care vrei să le clarifici
înainte de întâlnirea/vizita cu
specialistul, dar şi întrebările care apar în
timpul întâlnirii. Solicită informaţii scrise
de la doctori, terapeuţi cu privire la boala
copilului tău. O idee bună este aceea de
a păstra un carneţel de note cu
informaţiile care ţi-au fost oferite până în
prezent. În viitor acest carneţel îţi poate
fi de un real folos. De asemenea,
întotdeauna cere copii xerox după
evaluările efectuate, rapoartele de
diagnostic şi de evoluţie a copilului.
Păstrează toată documentaţia primită

într-un dosar care vă va fi la dispoziţie
oricând aveţi nevoie.

Nu te lăsa intimidat
Mulţi părinţi se simt stânjeniţi în
prezenţa persoanelor din domeniul
medical sau educaţional datorită
nivelului de educaţie scăzut sau lipsei de
informaţii din domenii specifice bolii
copilului. Nu te lăsa intimidat de nivelul
educaţional al acestor persoane care pot
fi implicate în tratarea copilului tău. Nu
trebuie să îţi ceri scuze pentru faptul că
îţi doreşti să ştii ce se întâmplă cu copilul
tău. Nu trebuie să te preocupe faptul că
deranjezi cu întrebările pe care le
adresezi sau că sunt prea multe întrebări
la care specialistul trebuie să răspundă.
Prin urmare, este foarte important ca tu
să înveţi cât de mult posibil despre ceea
ce se întâmplă propriului copil.

Nu-ţi fie teamă să îţi exprimi
sentimentele
Foarte mulţi părinţi, mai ales tăticii, îşi
reprimă emoţiile pentru că ei consideră
că este un semn de slăbiciune să exprimi
sentimentele faţă de alte persoane.
Taţilor copiilor cu nevoi speciale nu
trebuie să le fie teamă să-şi exprime
sentimentele, ei trebuie să înţeleagă că
a–ţi exprima sentimentele nu te face mai
„mic” în ochii celorlalţi.

Învaţă să accepţi sentimente
ca dezamăgirea şi furia
Apariţia sentimentelor de dezamăgire şi
furie este inevitabilă, mai ales atunci
când realizezi că toate dorinţele şi tot
ceea ce ai visat pentru copilul tău nu va fi
aşa cum îţi închipuiai. Este foarte
important să conştientizezi furia care
este în tine şi să o eliberezi. Pentru a face
acest lucru vei avea nevoie de sprijinul
unui specialist. Poate că nu vei avea
dispoziţia necesară pentru a încerca
acest lucru, însă este necesar să îţi dai
seama, cât de important este pentru a-ţi
îmbunătăţi viaţa şi pentru a avea din nou
o stare pozitivă. Prin conştientizarea şi
tratarea sentimentelor negative pe care
le simţi vei fi mai bine pregătit pentru a
înfrunta celălalte provocări care vor veni,
iar furia şi dezamăgirea nu vor mai limita
energia şi iniţiativa ta.

de realitate presupune a conştientiza şi
accepta că sunt lucruri în viaţă pe care le
putem schimba şi unele care nu vor
putea fi schimbate niciodată. Sarcina
noastră a tuturor este de a identifica
acele situaţii care pot fi schimbate şi apoi
să ne stabilim care e schimbarea pe care
ne-o dorim să o producem şi să punem
în aplicare planul.

Ţine minte: Timpul e de partea
ta!
Timpul vindecă multe răni. Asta nu
înseamnă că a trăi cu/şi a creşte un copil
cu nevoi speciale va fi uşor, însă se poate
spune că, odată cu trecerea timpului, pot
fi făcute foarte multe lucruri care să
amelioreze problema. Prin urmare,
timpul chiar ajuta!

Menţine o atitudine pozitivă
O atitudine pozitivă va constitui
întotdeauna pentru tine un instrument
valoros în întâmpinarea problemelor.
Este, cu adevărat, întotdeauna o parte
pozitivă în orice va să se întâmple. De
exemplu, se poate ca un copil care a fost
diagnosticat cu o dizabilitate să fie în
rest un copil sănătos.

Acceptă realitatea
Nu te rupe de realitate şi fă un efort în a
accepta viaţa aşa cum este. A nu te rupe

Caută sprijin specializat
pentru copilul tău
Deşi, uneori mai greu, chiar şi persoanele
care locuiesc în zone mai izolate au acces
la asistenţă profesionistă pentru a fi
sprijiniţi în problemele pe care le
întâmpină. În timp ce cauţi sprijin
specializat pentru copilul tău, ia în calcul
şi faptul că sunt programe şi pentru
ceilalţi membri ai familiei tale.

Ai grijă de tine

Păstrează rutina zilnică

În perioade de stress, fiecare persoană
reacţionează în mod diferit. Câteva
recomandări generale îţi pot fi de ajutor:
odihneşte-te suficient, mănâncă cât de
bine poţi, păstrează puţin timp doar
pentru tine, apelează la cei din jur pentru
sprijin emoţional, participă la grupuri
suport pentru părinţi.

Atunci când apare o problemă şi nu ştii
cum să procedezi, fă lucrurile pe care
obişnuiai să le faci oricum. Practicând
acest obicei, se pare, că se produce o
oarecare normalitate, atunci când totul
pare haotic.

Evită mila
Mila faţă de sine, mila din partea celor
din jur sau mila manifestată faţă de copil
este nesănătoasă. De milă nu are nevoie
nimeni. Empatia pe de altă parte, ca
abilitate a persoanei de a se pune în locul
alteia, este o atitudine care se doreşte a fi
încurajată.

Decide cum să faci faţă
situaţiilor
În această perioadă te poţi simţi întristat
sau furios privind felul în care cei din jur
reacţionează faţă de tine sau faţă de
copi l ul tău. R eacţi i l e m aj ori tăţi i
persoanelor la probleme serioase sunt
cauzate de teama faţă de necunoscut,
lipsa de înţelegere faţă de situaţia dată
sau de necunoaştere a problematicii.
Trebuie să înţelegi că multe persoane nu
ştiu să reacţioneze, să se comporte
atunci când văd un copil cu nevoi
speciale. Gândeşte-te la acest lucru şi ia
o hotărâre cu privire la modul în care eşti
privit tu sau copilul tău sau cu privire la
întrebările care îţi sunt adresate.
Încearcă să nu acorzi foarte multă
energie, fiind concentrat pe persoanele
care nu au capacitatea să aibă
comportamentul pe care tu îl preferi.

Adu-ţi aminte că acesta este
copilul tău
În primul rând şi mai presus de toate
această persoană este copilul tău. În
mod garantat, dezvoltarea copilului tău
este diferită de cea a altor copii, însă
acest lucru nu face copilul tău să fie
considerat fără valoare, nu este mai
puţin uman, mai puţin important sau
fără nevoia de a fi iubit. Iubeşte şi
bucură-te de copilul tău. Copilul este pe
primul loc, iar dizabilitatea lui este pe
locul doi. Când poţi să te relaxezi şi să ai
o atitudine pozitivă, când oferi tot ce ai
mai bun în tine, copilul tău este cel care
primeşte şi se bucură de starea ta,
dându-şi astfel puterea să mergi mai
departe şi să ai speranţă în viitor.

Nu eşti singur
Tendinţa de izolare la conştientizarea
diagnosticului primit pentru copil
constituie o stare generală printre
părinţi. În acest ghid sunt prezentate mai
multe recomandări care îţi pot fi de
ajutor şi care te pot sprijini în a-ţi
controla mai bine sentimentele şi trăirile.
De asemeni, te ajută şi prin faptul că afli
că aceste trăiri sunt comune pentru mai
mulţi părinţi aflaţi în situaţii similare ţie,
că înţelegerea şi ajutorul constructiv este
folositor pentru tine şi pentru copilul tău
şi că nu eşti singur în această călătorie.

II. Familia şi copilul cu nevoi speciale
II. 1. Copilul în primii ani de viaţă şi meseria de părinte
Ştim că familia îndeplineşte anumite funcţii,
care, ca urmare a restructurării familiale, au
suferit unele modificări:
· Copilul este de dorit să fie crescut în ideea
frumuseţii prin explorarea mediului său
familial şi a mediului său imediat
înconjurator în ideea deschiderii către viaţa
comunităţii , a unei vieţi în grup , în familie ,
societate.
· Viaţa părinţilor se schimbă odată cu
venirea pe lume a nou-născutului.
Cercetările din domeniu ne demonstrează
importanţa primilor ani din viaţa copilului
pentru stabilitatea personalităţii viitoare şi
capacitatea de a face faţă încercărilor vieţii.
Sufletul unui copil “este gingaş, este
inocent, este plin de duioşie, dar şi fragil,
vulnerabil şi resimte o nesfârşită nevoie de
iubire.” De sufletul copilulului au grijă
părinţii care îl pot cultiva, îl pot întări, îi pot
dărui încrederea în viaţă. Părinţii
îndeplinesc o funcţie fundamentală în
primul an de viaţă a copilului. Părinţii devin
instrumentul prin care se trasează destinul
copilului având o influenţă hotărâtoare.
· Daunele provocate de lipsa îngrijirilor
parentale în primele trei luni de viaţă nu
mai pot fi remediate integral sau parţial
după ce copilul a depăşit vârsta de doi ani
şi jumătate. Cele mai importante lucruri
pentru copil sunt: dragoste, timp şi
răbdare. “Ceea ce copii învaţă în primii ani,
constituie punctul de plecare al dezvoltării
complexe a individului”. Satisfăcându-se
nevoile de bază ale copilului (hrană,
îmbrăcăminte, îngrijire), pe scală urmează

nevoia de iubire şi ataşament, care este necesară
pentru dezvoltarea armnioasă a copilului, „la
copilul nou-născut şi la mamă funcţionează un
sistem comportamental de ataşament.” De altfel,
cerinţele nou-născutului se rezumă la întrebarea
pe care însuşi copilul şi-o adresează: este mama
aproape, atentă şi răspunde la nevoile mele?
Dacă răspunsul este afirmativ, copilul se simte în
securitate, iubit şi i se formează sentimentul
fundamental de încredere. În acest caz, reacţia
copilului va cuprinde comportamente deschise,
va zâmbi, va fi deschis şi sociabil, în caz contrar
va da dovadă de un ataşament extrem şi
anxietate. În funcţie de modurile de manifestare
a nevoii de ataşament, fie se va simţi în siguranţă
în viaţă, fie va trăi viaţa cu nelinişte şi tensiune
sau va fi evitant.
Copilul care se simte în siguranţă în viaţă este
copilul a cărui mamă dovedeşte empatie,
discută cu el şi exprimă emoţii, are încredere că
părintele este accesibil când are nevoie, se simte
competent, este orientat spre explorare, are o
viaţă afectivă pozitivă. Copilul care trăieşte viaţa
cu nelinişte, tensionant este copilul a cărui
mamă este anxioasă, nesigură, insensibilă la
semnalele copilului, intruzivă şi instabilă în
propriile emoţii; copilul plânge mai mult,
manifestă crize de anxietate ca urmare a
separării, mânie, îi lipseşte încrederea că părintele
este accesibil, fie e mereu alert, fie e mereu în
căutarea părintelui, se dezvoltă mai puţin, mai
imatur, retras şi nesigur în relaţii.
Copilul evitant este copilul a cărui mamă l-a
respins, l-a tratat cu răceală, indiferenţă, care a
avut emoţii negative, contact fizic abuziv şi
disconfort afectiv; când este separat de mamă,
copilul nu prea plânge sau evită reântâlnirea cu
ea, nu se arată interesant de oameni şi pune
accent pe explorare şi jocuri cu obiecte.

II. 2. Comunicarea cu cel mic
Comunicarea cu copilul începe chiar în
stadiul intrauterin. În această fază între
mamă şi copil se dezvoltă trei canale de
comunicare: fizic, comportamental şi
emoţional. Comunicarea fizică este iniţiată
de mamă care asigură hrana şi oxigenul
fără de care copilul nu poate trăi. În
comunicarea comportamentală între
mamă şi copil se ţese o reţea bogată de
gesturi (copilul simte ,de exemplu, starea
de confort a mamei care atunci când este
obosită obişnuieşte să-şi maseze
abdomenul).
Imediat după naştere, bebeluşii
“comunică” cu noi şi ne spun ce nevoi au.
Una dintre sarcinile noastre este să-i
privim, să-i ascultăm şi să înţelegem ce
spun ei. De exemplu, plânsul unui nounăscut e întotdeauna un semnal prin care
avertizează părinţii că ceva s-a întâmplat:
e ud, obosit, vrea să fie luat în braţe sau îi
este foame.
Copilul învaţă să comunice prin repetiţie.
Părinţii ar trebui să repete cuvintele simple
şi mai ales numele copilului. Chemându-l
pe nume, acesta învaţă să-şi recunoască
numele şi îi ajută pe părinţi să-i capteze
atenţia. Copilul mic are nevoie de
comunicare permanentă. De aceea se
recomandă ca părinţii să vorbească
bebeluşului şi să se uite în ochii lui. Dacă
bebeluşul gângureşte, se recomandă
părintelui să îi răspundă. Adultul trebuie
să mimeze sunetele emise de copil sau să
reia în cuvinte ceea ce crede că spune el.
Acest dialog, combinat cu ascultare, îl
ajută să înveţe procesul conversaţiei.

Pentru copiii mici se recomandă folosirea
jucăriilor în conversaţie. Copiii şi părinţii pot
folosi păpuşi sau telefoane – jucărie pentru
a vorbi unul cu celălalt sau cu alte
persoane. În afară de jucării, părinţii pot
dezvolta treptat deprinderile de
conversaţie ale copilului utilizând desenul,
pozele din cărţile cu poveşti sau de colorat.
Mai trebuie precizat faptul că părintele
trebuie nu numai să vorbească permanent
copilului, dar în acelaşi timp el trebuie să
folosească şi comunicarea prin gesturi. Un
contact vizual bun, o atitudine relaxată,
exprimarea sentimentelor prin expresiile
feţei şi ale corpului sunt tot atâtea
modalităţi de a-l învăţa pe copil să
comunice şi să devină o persoană
expresivă. Este foarte important ca părinţii
să poată comunica deschis, eficient cu
copilul lor, situaţie care conduce la armonia
întregii familii. Relaţiile între părinţi şi copii
sunt foarte bune atunci când are loc o
comunicare eficientă.
Copiii învaţă să comunice privindu-şi
părinţii. Dacă părinţii comunică între ei
eficient şi deschis, copilul va face acelaşi
lucru şi îşi va respecta părinţii. Dacă părinţii
comunică prin reproşuri, ţipete, violenţă,
copilul îşi va comunica trăirile în acelaşi
mod şi va considera lipsa de respect în
comunicare ca pe ceva firesc. Aptitudinile
de comunicare eficientă vor aduce
beneficii copilului pe tot parcursul vieţii.
Comunicarea se învaţă la fel ca mersul sau
folosirea oliţei. Este important ca în
comunicarea cu copilul, acesta să simtă că
este ascultat, că ceea ce spune el este tratat
cu importanţă şi că primeste un raspuns
exprimat în mod pozitiv, pe un ton calm,
chiar dacă este un mesaj negativ şi un
dezacord cu părerile lui. Atunci când se

comunică violent, când copilul nu este lăsat
să spună ce gândeşte pentru că “oricum
spune prostii”, când i se interzice categoric
un lucru fără a i se explica motivul ci
spunând doar “Nu şi gata!”, copilul se va
simţi nesigur, neînţeles, părinţii vor fi
consideraţi ca nefiind demni de încrederea
lui şi acest lucru poate genera drame mari.
Până la urmă, copilul va face ce vrea el, în
lipsa unei explicaţii pe care să o considere
valabilă asupra motivului pentru care ar
trebui să nu facă acel lucru. Părinţii care
comunică eficient şi pozitiv, au cele mai
mari şanse ca să fie ascultaţi de copii şi
părerea lor să fie considerată ca demnă de
luat în seamă de către aceştia.
Ambianţa familială este hotărâtoare pentru
modul în care copilul îşi fundamentează
concepţia generală despre lume şi viaţă şi
pentru formarea personalităţii sale. Modul
de a fi al părinţilor, felul lor de a gândi, de aşi exprima trăirile, va servi drept prim model
pentru copil. Dacă părinţii sunt capabili să-şi
păstreze calmul şi încrederea în situaţii
problematice, şi copilul va fi capabil de
autocontrol. Părintele comunicativ,
afectuos, deschis îl va stimula pe copil să se
deschidă şi să comunice la rândul său.
Atâţia părinţi se plâng că proprii copii nu
comunică cu ei, că au rezerve şi reţineri. De
cele mai multe ori, realitatea este că nu i-au
învăţat să comunice, având ei înşişi destule
dificultăţi, rezerve şi inhibiţii în comunicare.
Copilul are nevoie de o ambianţă caldă, dar
şi de reguli cărora să se conformeze,
stabilite în acord cu părinţii. "Cumpătarea e
măsura tuturor lucrurilor", o dozare optimă
a căldurii afective şi autorităţii părinteşti
fiind premisele unei bune adaptări a
copilului. Invers, excesele în exercitarea
autorităţii (un control excesiv sau

insuficient), determină dificultăţi în adaptarea
copilului.

Un părinte prea exigent, excesiv de autoritar, îi
măreşte acestuia dependenţa de el. Copilul nu
se mai simte liber, este mai puţin prietenos şi
spontan, va avea mari dificultăţi de maturizare.
La cealaltă extremă, copiii ai căror părinţi
exercită un control insuficient asupra lor, fiind
astfel forţaţi să fie prematur autonomi, sunt
dezordonaţi, mediocri, inadaptaţi la cerinţele
şcolare. Părintele ostil şi autoritar, creează
copilului o supunere forţată, pasiv-agresivă.
Copilul trăieşte în tensiune şi se simte respins,
nefericit, inferior şi va dezvolta teama de adulţi,
suspiciunea în legatură cu motivele şi
comportamentele altora, va avea tendinţa să se
autopedepsească şi să aibă dificultăţi de
relaţionare. Părintele ostil şi cu control
insuficient asupra copilului (genul de părinte ce
spune frecvent "l-am scăpat din mână"),
încurajează la acesta din urma impulsivitatea şi
conduitele dezordonate (cazul familiilor
delicvenţilor juvenili). Pentru părinţii care îşi
critică distructiv copiii în mod repetat şi îi
devalorizează, riscul este acela ca aceştia din
urmă să acorde credibilitate criticilor şi să le
asimileze.
De exemplu, copilul poate gândi: "Dacă tata
zice că sunt prost, înseamnă că aşa este".
Copilul suferă şi fiecare critică, fiecare eşec, îi
întăreşte convingerea că ceva nu este în regulă
cu el, că este inferior celorlalţi. Nu e de mirare că
astfel devine nesigur şi se subapreciază, iar
comportamentul lui este un răspuns al
propriilor convingeri deformate: se comportă ca
un "prost", convins fiind că aşa este. Aprobarea
şi valorizarea părinţilor sunt pentru copil
confirmări ale propriei valori şi în funcţie de
acestea, copilul se va aprecia sau sub-aprecia.

II. 3. Avem mai mulţi copii
Toată lumea este de acord că aşa cum
primul copil produce o mare schimbare
în viaţa părinţilor lui, tot aşa şi venirea pe
lume a celui de-al doilea copil duce la
câteva schimbări importante. Ele sunt
mai mici şi uneori nu li se acordă atenţia
cuvenită. “Aşa cum am procedat cu
primul, vom proceda şi cu al doilea”,
spun părinţii ignorând un fapt esenţial –
al doilea copil este diferit de primul.
Multe mame sesizează foarte timpuriu
diferenţele dintre copii dar puţine îşi dau
seama că şi ele s-au schimbat între timp.
De aceea este important să ne gândim la
aceste aspecte chiar înainte ca cel de-al
doilea copil să se nască.
Una dintre marile probleme care apare
cu al doilea copil este gelozia între fraţi.
De exemplu, copilul mai mare vede că
mama se ocupă mai mult de bebeluş şi
oscilează între două posibilităţi; ce este
mai valoros pentru a păstra admiraţia
familiei: să se identifice cu un sugar,
adică să regreseze în istoria sa
personală, să revină la obiceiurile pe
care le avea când era mic sau,
dimportrivă, să progreseze şi să se
identifice cu adulţii? Fiecare copil alege
varianta sa în funcţie de foarte mulţi
factori. E firesc ca atunci când vin o
mulţime de prieteni, rude şi cunoscuţi şi
toţi se opresc la pătuţul celui mic,
admirându-l iar pe el nu-l bagă mai
deloc în seamă, să dorească să fie şi el
mic din nou. De aici până la a face pipi pe
el, a nu mai vrea să mănânce, a reîncepe
să bea cu biberonul sau a se trezi
noaptea plângând nu este decat un pas.

El încearcă, inconştient, să "semene" cu cel
mic pentru a redobândi iubirea şi admiraţia
celor mari.
Pe de altă parte este adevarat că un sugar are
nevoie de mai multe îngrijiri şi deci mare
parte a timpului mama şi-o va petrece cu el.
Soluţia acestei probleme este că cel mare să
nu se simtă dat la o parte, să compensăm
lipsa de timp printr-o mai mare atenţie şi
receptivitate la nevoile şi dorinţele lui, să-l
ajutăm să dorească să fie "cel mare", care ştie
atâtea lucruri, să deseneze, să se joace, să
cânte etc. In această perioadă, unii copii pot
face progrese mari mai ales în activităţile
sportive şi artistice. Aceasta e o perioadă în
care cel mare câştigă mai multă libertate şi
autonomie. Şi acestea îl fac să aibă încredere
în el şi în părinţii lui, să dorească să le arate că
el este "mai mare".

Locul fraţilor şi surorilor
copiilor cu nevoi speciale în
sânul familiei
Acum 20 de ani în urmă, fraţii şi surorile
copiilor cu nevoi speciale nu constituiau un
motiv de atenţie în istoria handicapului; toată
atenţia era îndreptată asupra persoanelor cu
care profesioniştii lucrau în mod direct: copilul
cu nevoi speciale şi părinţii săi. Apoi, progresiv
au fost conştientizate posibilele repercursiuni
ale handicapului asupra celorlalţi copii aflaţi în
familie: fraţi/surori. În acest capitol vom aduce
în atenţie ce probleme pot crea fraţilor şi
surorilor, dificultăţile lor de a-şi găsi locul în
sânul familiei. Iar în ideea de a preveni, ne
propunem să aflăm cum să reperăm o
eventuală suferinţă şi cum să dezvoltăm o
experienţă pozitivă în relaţiile de familie şi cele
dintre fraţi.

Traumatismul parental la
aflarea diagnosticului
Pentru a înţelege ce implicaţii are
handicapul asupra copiilor fraţi trebuie să
ne întoarcem puţin la părinţi. În
m o m e n t u l
a f l ă r i i
diagnosticului/handicapului întreaga
familie este zdruncinată. Părinţii se
aşteptau să aibă un copil sănătos şi iată
că lucrurile stau cu totul şi cu totul altfel
decât se aşteptau. Nici un părinte nu
scapă de imensa culpabilitate de a se
considera responsabil de handicapul
transmis şi de faptul că «au dat naştere
unui copil imperfect». Prin urmare,
capacitatea lor parentală are de suferit
din start: ei sunt supuşi unei răni
profunde a propriului ego. În cotidianul
familial totul se schimbă. Părinţii devin
anxioşi, deseori sunt trişti, plâng, se
enervează uşor şi sunt mult mai puţin
disponibili. Câteodată problemele de
cuplu iau amploare, iar certurile sunt mai
dese. În această situaţie se impune o
nouă organizare a vieţii familiale. Toate
acestea sunt trăite, văzute, resimţite de
fraţii şi surorile copilului cu nevoi
speciale. Astfel, ei vor percepe adesea
handicapul mai întâi prin prisma
repercursiunilor care au loc asupra
părinţior. Ceea ce este perceput de copii
mai întâi este suferinţa părinţilor şi nu
handicapul, din moment ce această
noţiune pare abstractă adesea pentru
tinerii copii.

Din acest motiv, nu contează neapărat
explicaţiile detaliate ale bolii sau
handicapului oferite copiilor, ci
comunicarea cu privire la ceea ce se
întâmplă în familie. Ei au nevoie să ştie că
pot pune întrebări şi că îşi pot împărtăşi
sentimentele pe care le trăiesc. A vorbi
despre ceea ce gândesc şi simt le va
permite, pe de o parte să nu resimtă
culpabilitatea aşa puternic, şi pe de altă
parte, să reducă sentimentul de înstrăinare
şi angoasă faţă de noua situaţie. Însă cel mai
frecvent, părinţii vor să-şi protejeze copiii şi
să se protejeze ei înşişi de întrebări prea
dureroase, de întrebări care nu au răspuns
sau care se pun sub tăcere.
Este foarte dificil pentru fraţi/surori să nu
poată vorbi cu părinţii lor despre handicap:
ei au nevoie, pe de o parte să înţeleagă ce se
întâmplă şi pe de altă parte, să aibă stabilit
clar un rol în familie şi să poată lua parte
activ la situaţia cu care se confruntă familia.
Unul dintre rolurile pe care copilul îl poate
avea în familie este cel de a consola părinţii.
Dacă este interzis a se vorbi despre ceea ce
se întâmplă, copilul nu poate să-şi
consoleze părinţii şi astfel, el se simte
neputincios şi neliniştit. Vârsta joacă un rol
esenţial: un copil mic este încă foarte
dependent de părinţii săi, are nevoia de a fi
protejat, securizat şi va suferi foarte mult
dacă aceştia nu-şi vor arăta disponibilitatea
către el şi dacă vor fi trişti; un copil mai mare
de 8-9 ani va experimenta puţin diferit toate
aceste lucruri. Cu privire la aflarea
diagnosticului de handicap, poziţia celor
mai mici este adesea una mai uşor de
suportat.

Ai grijă de tine
Fraţii şi surorile se simt adesea vinovaţi
cu privire la handicap, şi acest lucru se
întâmplă din mai multe motive: ei se pot
simţi vinovaţi mai întâi pentru că nu pot
să-şi consoleze părinţii şi să ajute la
detensionarea familiei; de asemeni, se
pot simţi vinovaţi pentru simplu fapt că
ei nu suferă de nici un handicap şi că l-au
privat de «ceva» pe copilul cu handicap.
Toţi copiii îşi construiesc diferite scenarii
privind naşterea lor. Fraţii şi surorile
copilului cu handicap se consideră
vinovaţi de starea de handicap. De
exemplu, fratele geamăn al unui copil cu
handicap s-a gândit că a mâncat prea
mult în timpul sarcinii, furând din
mâncarea fratelui lui şi astfel, făcânduse vinovat de handicapul fratelui. Copiii
mai mari îşi pot imagina că respingerea
celui mai mic şi faptul că nu a dorit ca să
împartă părinţii cu acesta este motivul
pentru care fratele suferă de un
handicap. În cele din urmă, fraţilor şi
surorilor le este uneori ruşine cu fratele
cu handicap şi din acest motiv se simt
vinovaţi. Această ruşine pe care o simt în
faţa celorlalţi, diferenţa existentă între
cei doi este foarte culpabilizantă, căci ea
afectează imaginea pe care şi-o creează
despre sine şi despre cel pe care îl
iubeşte sau pe care trebuie să-l
iubească. Această ruşine nu este uşor
tolerată nici de părinţi, pentru că aduce
în faţă propriul lor sentiment de ruşine.

Gelozia şi agresivitatea
neexprimată
Prezenţa geloziei şi a rivalităţii sunt normale în
relaţia dintre fraţi: copii se formează
comparându-se cu fraţii şi surorile, fapt care îi
pregăteşte pentru interacţiunea socială. În
această relaţie, când unul dintre copii este cu
nevoi speciale, culpabilitatea, învinovăţirea
împiedică cel mai adesea copiii să-şi manifeste
gelozia sau agresivitatea asupra copilului cu
handicap. Prin urmare, ei au avut şansa de a
se fi născut normali, sănătoşi fiind mult mai
puternici decât copilul cu nevoi speciale,
mereu percepuţi ca fiind mai sensibili, fragili. În
aceste condiţii nu poate fi vorba despre
rivalitate, pentru că nu se pot compara de la
egal la egal. Prin urmare, agresivitatea poate fi
foarte culpabilizantă. Mai mult, cum ar putea
să fie în mod raţional gelos pe un frate sau o
soră care este în suferinţă? Fraţii şi surorile
adoptă adesea o atitudine protectivă sau
parentală vis-à-vis de copilul cu nevoi speciale,
ei fiind grijulii, responsabili.
Datorită dificultăţii de a «juca» această
rivalitate fraternă, jocurile de competiţie sunt
adesea excluse între fraţi şi surori, pentru a
lăsa loc jocurilor de imaginaţie, creative. Fraţii
şi surorile ştiu adesea să se adapteze foarte
bine la cerinţele şi nevoile copilului cu nevoi
speciale. Câteodată această agresivitate care
nu poate fi exprimată se poate întoarce
împotriva lor sau împotriva celei de a treia
părţi. Acest contrast relevă cum sunt
tranferate sentimentele în interiorul familiei. În
cazuri foarte rare agresivitatea este clar
exprimată sau chiar în mod copleşitor
manifestată prin respingerea totală a copilului
cu nevoi speciale.

Câteva recomandări…
Scopul acestui capitol nu este acela de a
dramatiza experienţele trăite de fraţii şi
surorile copilului cu nevoi speciale în sânul
familiei, ci acela de a atrage atenţia asupra
posibilelor repercursiuni psihologice generate
de această situaţie. Pentru a evita, preveni
riscurile suferinţei puteţi proceda astfel:
- oferirea de momente privilegiate
fraţilor/surorilor alături de părinţi, bunici sau
prieteni fără copilul cu nevoi speciale
(activităţi de timp liber, vacanţe, etc.). Referitor
la rolul bunicilor acesta este unul foarte
important şi benefic pentru că permite
copilului să găsească alt sprijin afectiv care
poate să compenseze lipsa disponibilităţii
părinţilor.
- explicarea handicapului (originea,
consecinţele, viitorul, etc) şi tot ceea ce acesta
implică ca schimbări şi particularităţi în
interiorul familiei fără a exista teamă faţă de
tipurile de întrebări ale copilului. Este esenţial
ca el să aibă libertatea de a adresa întrebările
care îl neliniştesc – copilul are nevoie în mod
fundamental de a fi liniştit.
- referitor la momentul când să fie dezvăluit
handicapul copilului este indicat să i se spună
fratelui/surorii de la o vârstă cât mai mică;
este foarte important ca el/ea să ştie ce se
întâmplă. Acest lucru îl linişteşte, înlătură
neliniştile, şterge orice idee de
responsabilitate, vinovăţie asupra
handicapului.
- lecturarea de cărţi adaptate copiilor: lectura
împreună va permite copilului să abordeze
subiecte la care nu are răspuns, să deschidă
un dialog cu copilul asupra handicapului şi
totodată îi va arăta că părinţii sunt pregătiţi să
îi primească întrebările, temerile, neliniştile cu
privire la ceea ce presupune handicapul.

- joaca în familie sau favorizarea jocului între
fraţi/surori pentru a dezvolta complicitatea lor.
Jocurile între fraţi sunt momente privilegiate
unde copiii se poziţionează unii în raport cu
ceilalţi şi creează legături foarte puternice. Cum
ne jucăm? În general, copiii se adaptează uşor
unii la alţii. Pot fi uneori ghidaţi, arătându-le
limitele şi capacităţile fraţilor/surorilor lui. Acest
lucru îl va ajuta să îl considere pe fratele cu
handicap ca fiind un membru parte al relaţiei
fraterne.
- participarea copiilor la grupuri suport care sunt
susţinute de profesionişti şi care permit copiilor
să adreseze întrebări pe care nu îndrăznesc să le
pună acasă, să-şi împărtăşească îndoielile,
neliniştile, bucuriile între copii şi să vadă că nu
sunt singurii care trăiesc o experienţă deosebită
ca frate al unui copil cu nevoi speciale.
- participarea la consiliere individuală dacă este
nevoie. Când este nevoie de un consult
psihologic? Atunci când:
sunt trişti, anxioşi;
au comportamente neadecvate: sunt agresivi,
agitaţi, inhibaţi;
rezultatele şcolare sunt foarte mici: acest lucru
poate fi tradus printr-o stimă de sine scăzută,
sursa dificultăţii de a investi în achiziţionarea de
cunoştinţe fiind fratele cu handicap, o
modalitate de a atrage atenţia asupra propriei
persoane.
se constată o atitudine prea agresivă sau o
stare de gelozie prea pronunţată asupra
copilului cu handicap.
În concluzie, esenţial este fără îndoială să fiţi
disponibili să ascultaţi şi să oferiţi atenţia
cuvenită şi copiilor care nu suferă de vreun
handicap; şi ei au în aceeaşi măsură nevoie de
un spaţiu al lor în sânul familiei pentru a trăi întrun mediu armonios şi pentru a şti unde se
situează faţă de handicapul fratelui/surorii lui.

II. 4. Relaţiile dintre părinţi
Relaţiile din familie (dintre părinţi şi copii şi
dintre părinţi) au consecinţe în privinţa
formării personalitaţii copilului. Tensiunile,
certurile din familie sunt traumatizante
pentru copil. Trăind repetat şi intens în
aceste tensiuni, trebuinţa de securitate a
copilului nu este satisfăcută, iar
personalitatea copilului se va cristaliza
dizarmonic. Acest fapt îi afectează evoluţia
sa şcolară. Suferinţa părinelui se reflectă în
comportamentul copiilor. În orice mediu
familial există neînţelegeri şi conflicte.
Practic, în evoluţia unei familii sunt incluse
şi astfel de evenimente mai puţin plăcute.
Stabilitatea familiei este puternic afectată
atunci când certurile, tensiunile şi violenţa
intră în rutină. Cauzele care determină
apariţia unor probleme serioase în mediul
familial ţin atât de membrii familiei (starea
de sănătate, lipsa unui loc de muncă, lipsa
banilor, apariţia unor vicii, tulburări psihice
şi sexuale, etc.) cât şi de factori exteriori
(izolarea de restul comunităţii,
apartenenţa la o anumită grupare etnică,
anturajul familiei). Pe fundalul violenţei
domestice şi a consumului de alcool,
relaţiile dintre membrii familiei se modifică
în rău, dar cei care suferă cel mai tare sunt
copiii. Aceştia pot fi comparaţi cu
adevăraţi “bureţi vii” care absorb absolut
toate stările şi emoţiile părinţilor lor. Nu e
adevărat că un copil e prea mic pentru a
înţelege ce se întâmplă când părinţii săi se
ceartă, se bat sau îşi vorbesc urât.

Chiar dacă copilul nu înţelege cuvintele,
cu siguranţă el îşi dă seama că ceva nu
este în regulă transformând în stări
sufleteşti intense reacţiile părinţilor (tonul
grav al vocii părinţilor care se ceartă,
atitudinea agresivă, starea de apatie şi
indiferenţă a mamei după un eveniment
de violenţă). Toate aceste emoţii
negative rămân pentru totdeauna în
sufletul copilului şi se vor manifesta la
maturitate. Acesta este modul în care
copilul învaţă şi transmite mai departe
adult fiind, ceea ce a simţit şi a văzut în
familia de origine. Cu cât copiii sunt
expuşi mai mult la certurile părinţilor, cu
atât dorm mai rău, potrivit unui studiu al
unei echipe de cercetatori americani. S-a
observat de mai multă vreme faptul că cei
care cresc în case unde conflictele sunt
foarte dese tind să aibă probleme
comportamentale, dar motivul exact
pentru care se întamplă acest lucru a
rămas un subiect deschis dezbaterilor.

Copiii se poartă urât când nu ştiu cum
altfel să reacţioneze. Câteodată un copil
este prea mic ca să aibă destule cunoştinţe
despre comportamentul în societate sau
nu are posibilităţi de comunicare
suficiente (vocabular redus) şi nu poate
face faţă cu succes unei anumite situaţii.
Un copil mai mic de 3 ani devine nervos
când nu găseşte suficiente cuvinte prin
care să îşi exprime sentimentele şi
dorinţele. Un preşcolar care simte că
spaţiul i-a fost invadat de un copil mai
mare, revine la primul impuls de apărare
care îi vine în minte - să muşte. Aceasta
nu-i efectiv o formă de neascultare
nesupunere, ci pur şi simplu o reacţie întro situaţie specifică.
Copiii se poartă urât când sunt obosiţi,
bolnavi sau flămânzi. Nu este o
coincidenţă faptul că problemele se
intensifică când s-a depăşit ora de culcare.
Sau felul cum reacţionează un copil aflat
într-un supermarket, când ora de prânz se
apropie. Este greu pentru oricine să facă
faţă unei anumite situaţii când ceva nu
funcţionează corect (mulţi adulţi sunt
irascibili când sunt flămânzi sau când le
este somn). De ce copilul tău ar fi diferit în
vreun fel?
Copiii se poartă urât pentru că nu au fost
învăţaţi cum să se poarte frumos. Este
natural: copiii continuă să se poarte întrun mod greu acceptabil. Ei preferă să se
poarte în continuare urât chiar dacă
uneori au fost corectaţi sau ignoraţi. Este
ca încercarea la loterie: "Dacă am câştigat
ieri, dar nu şi alaltaieri, de ce să nu încerc şi
astăzi? poate câştig."

Toate aceste explicaţii nu scuză însă
comportamentul foarte urât. Dar oferă
câteva pespective folositoare.
Înţelegerea acestui de ce? ajută la
diminuarea frustrărilor şi a creşterii
răbdării tale - lucruri importante care îl
vor ajuta pe copilul tău să se îndrepte în
direcţia cea buna.
Disciplina este necesară în orice familie.
Scopul ei este să ajute copilul să aleagă
acele comportamente care sunt
acceptabile şi să înveţe să se controleze.
Copiii vor încerca evident să treacă de
limitele stabilite de părinţi, însă au nevoie
de aceste limite pentru a deveni adulţi
responsabili. Spre exemplu, anumite
reguli ale casei pot include: fără televizor
sau calculator înaintea temelor sau fără
pedepse cu bătaia. Una dintre greşelile
frecvente pe care le fac părinţii este să nu
acţioneze atunci când regulile sunt
încălcate. Numai dacă veţi fi constant,
copilul va învăţa să respecte şi să facă
ceea ce aşteptaţi de la el. Acordaţi
suficient timp copiilor. Din cauza
cerinţelor pe care le au de îndeplinit
zilnic, este adesea greu pentru părinţi să
se întălnească la masă sau să petreacă
puţin timp împreună cu copilul. Nu este
însă imposibil, de exemplu, să vă treziţi cu
zece minute mai devreme dimineaţa
pentru a lua micul dejun cu cel mic sau să
faceţi împreună o plimbare după cină.
Copiii care nu primesc atenţia pe care o
doresc de la părinţi se poartă urât,
sperând ca măcar aşa să fie observaţi.

II. 5. Copii se poartă urât? Cum facem disciplina?
La ce te poţi aştepta şi care sunt posibile
cauze ce determină un comportament al
copilului mai puţin dorit de tine, ca
părinte?

Câteva recomandări…
Copiii se poartă urât când încă învaţă.
Pentru a-i ajuta să înţeleagă ce este
acceptabil, copiilor le trebuie explicat ce
este inacceptabil. Nu este de-ajuns pentru
ei să audă doar reguli sau poveţe oferite
de părinţi. Ei trebuie să testeze aceste
reguli pentru ei înşişi şi să împingă limitele
pentru a putea vedea exact ce este bine şi
ce este rău. Şi, de asemenea, părintele este
cel testat: Dacă voi face acest lucru, ce
reacţie va avea mama sau tata?
Copiii se poartă urât ca să atragă atenţia.
Mai mult decât orice, copilul îşi doreşte
afecţiune şi aprobare din partea părinţilor.
Dorinta de a satisface este o motivaţie
puternică. Un copil va face ce vor părinţii
lui (comportament frumos) pentru a le
atrage atenţia. Dar reacţia lor negativă este
la fel de valoroasă pentru un copil ca şi cea
pozitivă. Dacă el nu primeşte aprobarea şi
atenţia ta când se comportă frumos, el se
va hotărâ să ţipe sau să se agite până la
obraznicie. Aşa va fi sigur că atunci când
este pedepsit, sigur a reuşit să atragă
întreaga atenţie părintească. Rivalitatea
este un alt motiv pentru care fraţii au o
purtare urâtă, în competiţia pentru
dragostea şi atenţia părintească - fiecare
să obţină cât mai multă faţă de celălalt, ca
şi cum aceasta ar putea fi măsurată.

Copiii se poartă urât pentru a-şi exercita
independenţa. Aceasta este adevărat în special
în cazul copiilor de la 1 an la 3 ani, care încep să
înţeleagă că sunt persoane unice, diferite de
mama şi tata. Ei spun "da" când tu spui "nu" sau
"stop" când tu spui "mergi". Şi fac acest lucru
doar pentru că îşi explorează astfel puterile şi
află de ce pot fi în stare.
Copiii se poartă urât pentru că vor sa fie siguri
că tu eşti cel responsabil. În ciuda năzbâtiilor
ocazionale pe care le face şi chiar dacă continuă
să crească, copilul rămâne copil. Tu eşti mare şi
el este mic. Aşa cum copilul tău are nevoie de
tine pentru a-i oferi dragoste, hrană şi sprijin
moral, el depinde de tine ca să se simtă în
siguranţă în lume. Dacă răspunde obraznic şi
observă că tu nu rămâi nepăsător se simte
comfortabil. Aceasta îi oferă siguranţă, totul se
desfăşoară normal, conform ordinii fireşti a
lucrurilor. Desigur că el nu înţelege lucrurile sub
această formă, dar asta este ceea ce simte el.
Copiii se poartă urât deoarece dezvoltarea lor şi
aspiraţiile părinţilor nu se potrivesc. Un copil de
2 ani nu este fizic capabil să stea cuminte la o
masă la care se servesc cinci feluri de mâncare.
Aşa că se agită, plânge sau începe să răsucească
tacâmurile sau să răstoarne paharele. Este un
comportament urât pentru standardele unui
adult (standarde potrivite unui copil de 8 ani),
dar pentru un copil aşa de mic este doar o
modalitate de satisfacere a curiozităţii şi de
eliberare a energiei pe care o are. Intr-adevăr,
aruncatul tacâmurilor este inacceptabil, dar este
exagerat să ceri unui copil de 2 ani să stea
nemişcat, frumos la masă, timp de doua ore.

III. Aspecte medicale despre nevoile speciale ale copiilor
Există multiple nevoi speciale prezente la
copii. În acest capitol ne vom opri la
afecţiunile cele mai des întâlnite pentru a
aduce un plus de informaţie şi clarificare a
nevoii copilului şi implicit a părinţiilor.
Aşteptăm confirmări ale stării de sănătate
a copilului şi după ce trecem de starea de
negare în urma aflării diagnosticului
căutăm informaţii medicale, mergem la
medici, facem tot ce ne stă în putere în
speranţa că poate va fi mai bine copilul.
Este foarte important să fim informaţi. De
ce? Deoarece, cu cât ştim mai multe
despre nevoia specială a copilului, cu atât
putem reduce din manifestările bolii ceea
ce înseamnă o amelioarare a sănătăţii
copilului şi o remediere a sănătăţii
mentale a părinţilor. Iată câteva informaţii
despre cele mai frecvente afecţiuni care îi
fac pe copii să fie speciali.

III. 1. Convulsiile. Epilepsia
De ce este important ştim ce sunt
convulsiile? Pentru că...
· acestea sunt un grup relativ frecvent de
patologie la copil, manifestate la categorii
foarte diferite de boli.
· unele au tratament specific.
· poate exista risc pentru alţi membri ai
familiei.
· sunt frecvent întâlnite la epileptici.
Epilepsia – grup de simptome determinat
de activitatea electrică anormală a
creierului, cu apariţia de convulsii de
mărime variabilă.
Frecvent epilepsia se asociază cu autism,
întârziere în dezvoltare.

De ce apar convulsiile?
Convulsiile sunt determinate de cauze diferite
cum ar fi:
· Infecţii/ expuneri toxice în timpul sarcinii;
· Suferinţa la naştere;
· Tumori cerebrale;
· Traumatisme la cap;
· Boli genetice (malformații cerebrale, boli
metabolice, sindroame plurimalformative,
anomalii cromozomice).

Câte tipuri de convulsii există?
I. Grand mal (convulsii generalizate, convulsii
tonico-clonice)
· Convulsiile de tip grand mal implică
pierderea conştienţei;
· Durează câteva minute;
· Încep cu aura (zgomot în urechi,
ameţeală, miros specific);
· Urmează Faza tonică – rigiditatea
corpului;
· Se finalizează cu Faza clonică – mişcări
spasmodice, pierderea conştienţei, oprirea
respiratiei (cu învineţire), pierdere de
urină/scaun, ulterior crizei apare oboseala.

II. Petit mal (absente)
· Durează câteva secunde;
· Convulsiile se produc în timp ce persoana
priveşte în gol şi pare să nu fie atentă;
· Sau când pleoapele pot flutura rapid sau se
produc mişcări de mestecare;
· Copilul nu e conştient de ce se întâmplă;
· Se pot confunda adesea cu lipsa de atenţie
sau lipsa deliberată de răspuns la atenţionările
adultului.

III. Convulsii parţiale (simple, complexe)

VI. Convulsii mioclonice

· Contracţii ce încep într-o parte a
corpului (braţ, picior, faţă);
· Nu pot fi oprite, dar copilul este
conştient;
· Contracţiile se pot muta dintr-o parte
în alta şi se pot generaliza;
· Nu e un comportament ciudat sau
isterie;
· Necesită evaluare medicală.

· Contracţii musculare bruşte, scurte,
masive, care implică tot corpul sau
doar o parte;
· Poate determina copilul să verse ce are
în mână sau să cadă de pe scaun;
· NU E neândemânare;
· Se recomandă evaluare medicală.

VII. Spasme infantile
IV.Convulsii parţiale complexe
(psihomotorii, de lob temporal)
· Au debut cu privire în gol, urmate de
mişcări de mestecare sau alte activităţi;
· Copilul nu e conştient de anturaj,
mormăie, nu răspunde; acţionează
neîndemânatic; poate culege obiecte/ îşi
scoate hainele sau aleargă sau e
înfricoşat;
· Acelaşi set de acţiuni la fiecare
convulsie;
· Durează câteva minute; confuzia postconvulsie durează mai mult;
· Nu îşi aminteşte ce s-a întâmplat.

V. Convulsii atonice (atacuri de cădere)
· Copilul cade brusc;
· După 10 sec-1 min îşi revine, îşi recapătă
cunoştinţa, poate sta în picioare şi merge;
· NU E neîndemânare;
· Se recomandă evaluare medicală.

· Grupuri de mişcări rapide, bruşte;
· Specifice vârstei între 3 luni – 2 ani;
· Dacă copilul stă în şezut: capul cade în
faţă, braţele se flectează în faţă;
· Dacă copilul stă culcat: genunchii se
ridică, braţele şi capul se flectează, ca
şi cum copilul ar vrea în braţe;
· NU SUNT mişcări normale ale copilului
sau colici;
· Se recomandă evaluare medicală.

Ce semne apar atunci când urmează o
convulsie?
· Perioade scurte de absenţă (5-10 sec)
în care copilul nu răspunde;
· Perioade de confuzie;
· Căderea capului;
· Pierderea bruscă a tonusului muscular;
· Episoade de clipit rapid sau privire în
sus;
· Mişcări inadecvate ale gurii sau feţei şi
lipsa de expresie;
· Mişcări repetitive inadecvate la mediu;
· Mişcări bruşte ale braţului sau
piciorului.

În cazul copiilor cu nevoi speciale care
sunt situaţiile care pot conduce la apariţia
convulsiilor? Răspusul la această întrebare
ne ajută să evităm pe cât posibil situaţiile
care pot conduce la apariţia convulsiilor.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Respiraţii ample, adânci;
Alcalinitatea sângelui (pH basic);
Stres;
Lipsa somnului/ oboseala;
Zgomot/ lumina puternică intermitentă;
Constipaţia;
Concentraţia intensă;
Medicamente folosite necorespunzător;
Menstruaţia;
Consumul de alcool;
Puseu de creştere;
Glicemie scăzută;
Febra;
Consum excesiv de apă.

Care sunt activităţile contraindicate la copii
ce manifestă convulsii?
Sporturi ce presupun poziţia la înălţime
(alpinism, gimnastica pe aparate, căţărat pe
sfoară, călărit); sporturi ce presupun lovituri
(lupte, box, fotbal); mersul pe bicicletă;
activităţi ce presupun suflat repetat;
vizionarea TV cu lumina stinsă în cameră ;
înot sub apă.

Care sunt activităţile ce îi ajută pe copii care
manifestă convulsii?
Alergatul uşor; stimularea abilităţilor motorii;
activităţi de coordonare ochi/ membre; înot;
dans; activităţi individuale; activităţi în grup;
alimentaţie cetogenica (bogată în grăsimi,
săracă în glucide şi proteine); terapie
adjuvantă – B complex (B6).

Ce facem dacă apar convulsiile?
Care sunt investigaţiile medicale?
· Rămânem calmi;
· Lăsăm copilul pe podea pentru a evita
loviturile;
· Poziţionăm copilul cu capul pe o parte
şi dat pe spate;
· Îndepartăm obstacolele din jur;
·Nu bag nimic în gură sau între dinţi;
· Nu imobilizez copilul;
· Desfac hainele care îl pot strânge;
· Observ cu atenţie copilul;
· Chem salvarea dacă durata convulsiei
este mai mare de 5 min sau apar
convulsii una dupa alta;
· După convulsie las copilul să se
odihnească.

RMN cerebral; EEG; teste biochimice;
examinarea pielii cu lampa Woods
(ultraviolete); teste genetice: cariotip, MLPA
telomere, PCR (X fragil), test metilare etc.

III. 2. Convulsiile. Epilepsia
Sindromul Down este cea mai frecventă
afecţiune genetică (1/600 nou nascuti).
Aflarea diagnosticului este stress puternic
pentru parinti. Multe aspecte ale bolii pot
fi evitate sau recuperate. Copii sunt plăcuţi
şi receptivi la artă.

Cum arată copilul cu Sindrom
Down?
Cap (ochi mongoloizi, nas mic, gura mică,
limba proeminentă, urechi mici)
Mâini (scurte și late, degete scurte)
Anomalii interne (malformații congenitale
frecvente (malformații cardiace în
aproximativ 40% dintre cazuri, tulburări
digestive în peste 30% dintre cazuri)
afecțiuni oculare, tulburări metabolice și
imunologice)
Sistem nervos (hipotonie musculară,
dezvoltarea psihomotorie pe etape este
întârziată, copilul este lent, apatic, pasiv,
dar poate avea și episoade în care trece de
la docilitate la acțiuni de auto- și
heteroagresivitate, atenția este labilă la
toate vârstele, memoria preponderant
mecanică, comprehensiunea redusă,
dezvoltarea limbajului întârziată, toate
acestea îngreunând procesul educativ; au
o sensibilitate crescută pentru sunete
ritmate, muzică și dans, toate cazurile
prezintă grade diferite ale deficienței
mintale)

Dincolo de imaginea caracteristică
persoanelor trisomicese află o alta
realitate ; în multe aspecte, sunt
asemenea unor oameni obișnuiți, dispun
de un potențial afectiv aparte pe care
doresc să-l manifeste tot timpul, sunt
foarte sociabili, dornici să participe alături
de ceilalți la diferite activități unde să-și
pună în valoare propria personalitate.

Care este profilul genetic al
copilului?
Trisomie 21 libera și omogenă - În toate
celulele este un cromozom 21 în plus,
separat ca şi ceilalţi cromozomi. Este
determinat de vârsta mamei !
Trisomie 21 prin translocație Cromozomul 21 suplimentar este lipit de
alt cromozom. Afecţiunea poate fi
moştenită!
Trisomie 21 în mosaic- Copilul are celule
normale şi anormale. Este forma uşoară
de boală.

III. 3. Autismul
Care este gravitatea autismului?
"Să fii autist nu înseamnă să fii neuman.
Însă înseamnă să fii un străin. Înseamnă
că ceea ce este normal pentru mine, nu
este normal pentru alţi oameni. Sub
anumite aspecte, eu sunt foarte prost
echipat pentru a putea supravieţui în
această lume, precum un extraterestru
eşuat fără un manual de orientare...
Acordaţi-mi demnitatea de a mă
cunoaşte în termenii mei- recunoaşteţi
faptul că sîntem în mod egal străini unii
faţa de ceilalţi, că felul meu de a fi nu
este doar o versiune defectă a felului
vostru de a fi. Suspendaţi pentru o clipa
propriile voastre prezumţii. Definiţi-vă
propriii termeni. Lucraţi cu mine pentru a
construi punţi între noi.“
JimSinclair (persoană cu autism)
De ce este important să ştim ce este
autismul? Pentru-că...
Autismul este o tulburare de dezvoltare de
origine neurobiologică şi este considerată
drept una dintre cele mai severe tulburări
neuropsihiatrice ale copilăriei.
Care sunt cauzele autismului?
· Până în prezent nu s-a descoperit o
cauză specifică a autismului;
· Creierul persoanelor cu autism este mai
mare şi că există anomalii la nivelul
cortexului; că ar exista anomalii structurale
şi celulare în hipocâmp, amigdală şi
cerebel;
· factori genetici trebuie luaţi în consideraţie în
cele mai multe cazuri de autism;
· Există şi alţi factori, negenetici, implicaţi
în apariţia autismului. Interacţiunea dintre
potenţialul genetic şi mediul biologic la
nivelul pre- şi perinatal.

- Gravitatea autismului variază de la sever
la uşor, iar acesta se intersectează cu diverse
nivele de inteligenţă care, şi acestea, variază
de la dificultăţi profunde de învăţare, pînă la
nivele normale de inteligenţă sau, în cazuri
mai rare, la inteligenţă superioară, chiar
aproape de genialitate (aşa numiţii “savanţi”
sau „autistic savants”).
- Totuşi, aproximativ 70-75% dintre persoanele
cu autism au un nivel scăzut de funcţionare
intelectuală (diverse grade de retardare
intelectuală, de la uşor la sever) şi adaptativă.
- Autismul mai poate fi asociat cu alte
probleme cum ar fi: epilepsie (de care suferă
25-30% dintre persoanele cu autism),
hiperactivitate, dislexie, paralizie cerebrală,
ş.a.

Care sunt caracteristicile tulburărilor din
spectrul autismului?
Există un tipar comun al disfunctionalităţilor
psihofiziologice şi neuropsihologice.
Descrierea tulburărilor din cadrul spectrului
autismului se face la trei nivele: biologic
(creierul), psihologic (psihicul) şi
comportamental. Nu s-au descoperit încă
factorii biologici specifici care ar provoca
apariţia autismului.

Tulburări la nivelul interacţiunilor sociale
pot fi foarte izolate social; altele pot fi
pasive în relaţiile sociale sau foarte puţin
interesate de alţii.
alţi indivizi pot fi foarte activ angajaţi în
relaţiile sociale, însă într-un mod ciudat,

unidirecţional sau de o maniera intruzivă,
fără a ţine seama de reacţiile celorlalţi.
Toate aceste persoane însă au în comun
o capacitate redusă de a empatiza, deşi sunt
capabili de a fi afectuoşi, însă în felul lor.

Tulburări la nivelul comunicării verbale şi
nonverbale
· Problemele de comunicare apar la vârste
foarte mici
· Persoanele care nu comunică verbal nu
dezvoltă în mod spontan alternative de
comunicare;
· Se estimează că 30-50% dintre persoanele
cu autism rămân funcţional mute de-a lungul
vieţii, adică nu dezvoltă un limbaj cu ajutorul
căruia să poată comunica, în timp ce alţii pot fi
aparent foarte fluenţi în vorbire.
· Cei care au limbaj încep să vorbească, de
regulã, mai tîrziu şi o fac într-un mod
neobişnuit, specific: pot fi prezente ecolalia
imediată sau întârziată, inversiunea
pronominală, neologismele, idiosincraziile.
Au, de asemenea, probleme la nivelul
formal al limbajului (fonetic, prozodic,
sintagmatic- înălţimea vocii, debitul şi ritmul
vorbirii sau accentul pot fi anormale, de ex.
voce monotonă sau piţigăiată, vorbire
“cântată” sau cu ascensiuni interogative la
finele frazelor), dar şi semantic şi pragmatic.
· Pentru persoanele cu autism este foarte
dificil să aleagă şi să menţină un anumit
subiect de conversaţie;
· Reacţiile emoţionale ale persoanelor cu
autism, atunci cînd sunt abordate verbal şi
nonverbal de către ceilalţi, sunt de cele mai
multe ori inadecvate şi pot consta în:
evitarea privirii, inabilitatea de a înţelege
expresiile faciale, gesturile, limbajul

corporal al celorlalţi, adică tot ceea ce
presupune angajarea într-o interacţiune
socială reciprocă şi susţinerea acesteia.
Indiferent de abilităţile verbale, persoanele
cu autism au, în general, probleme în
înţelegerea comunicării şi dificultăţi serioase
în înţelegerea şi împărtăşirea emoţiilor
celorlalţi.

Tulburări la nivelul imaginaţiei, repertoriu
restrâns de interese şi comportamente
· La copiii cu autism jocul imaginativ, jocul
simbolic cu obiecte sau cu oameni nu se
dezvoltă în mod spontan ca la copiii
obişnuiţi;
· Lipsa imaginaţiei duce şi la tipare
comportamentale rigide de tipul
rezistenţei la schimbare şi a insistenţei
pe rutina zilnică;
· Persoanele cu autism pot avea o gamă
largă de simptome comportamentale care
includ hiperactivitatea, reducerea volumului
atenţiei, impulsivitatea, agresivitatea,
comportamente autoagresive (ex: lovitul cu
capul ori muşcatul degetelor, al mîinii sau al
încheieturii mîinii) şi, în special, la copiii mici,
accesele de furie.

III. 4. Retardul mintal
De ce este important să ştim ce este
retardul mental? Pentru-că...
· Retardul mental este o problemă
frecventă.

Altă clasificare
· RM specific – simplu/asociat, fără a se
asocia cu alte anomalii, fără a se încadra
într-un model;
· RM nespecific – asociat cu alte anomalii
şi care se încadrează într-un sindrom
specific.

De ce a apărut retardul mental?
RM uşor – sindrom fetal
· În cazul RM moderat şi sever apar
frecvent factori genetici şi factori de
mediu;
· RM sever şi moderat se asociază şi cu
alte anomalii (autism, convulsii);
· cauze genetice: anomalii cronozomice
de număr, anomalii cromozomice
structurale, microdeletii, reanjamente
subtelomerice, boli monogenice.
Care sunt caracteristicile retardului
mental?
Funcţia cognitivă este semnificativ
redusă. Prezintă limitări majore în ceea
ce priveşte:
· abilităţile sociale;
· capacitatea de a trăi în comunitate;
· comunicarea;
· independenţa la domiciliu;
· sănătatea;
·îngrijirea;
·munca;
·activităţile disctractive.
De câte tipuri este retardul mental?
·
·
·
·

uşor - QI - 50-70
moderat – 35 - 50
profund – 20 - 35
sever – mai mic de 20

· este cauzat de consumul de alcool în
primul trimestru de sarcină, de folosirea
vopselelor şi contactul cu solvenţi puternici;
· semne: microcefalie, facies caracteristic,
malformaţii cord, hiperactivitate cu deficit
de atenţie.
RM moderat/sever
· poate fi determinat de cauze negenetice
(suferinţa la naştere) şi genetice (cromozomice
şi monogenice), multifactoriale (mai multe
defecte mici şi acţiunea multifactorială) şi
mitocondriale (boli ce afectează muşchii şi
nervii);
De ce are nevoie copilul care are RM?
·
·
·
·
·
·
·
·
·

tratament de susţinere
educaţie adecvată;
stimulente cerebrale;
fizio-kinetoterapie;
terapie cu animale.
tratamentul complicaţiilor
convulsii – tratament specific
cataractă -tratament chirurgical.
tratament specific în boli metabolice.
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IV. Special pentru părinţi

A fi părinte este “cea mai frumoasă
aventură şi creaţie prin care dăm sens
destinului omenirii: devenim părinţi,
creăm o fiinţă, o ajutăm să se dezvolte şi
să-şi descopere puterile virtuale şi apoi
cu lacrimi de bucurie în ochi îi dăm aripi
să poată deveni autonomă, liberă şi săşi găsească propriile sensuri.”
M. Minulescu

IV. 1. Ce face ca o familie
să fie sănătoasă?
· Fă-ţi timp pentru a vorbi şi asculta
· Arată afecţiune, încurajare
· Acceptă diferenţe în fiecare persoană
· Păstraţi legătura cu prietenii şi rudele
· Fă-ţi timp de familie
· Respectă ritualurile familiei şi tradiţiile
· Ai grijă de valorile spirituale şi convingeri
· Foloseşte memento
· Creează un climat sănătos pentru
exprimarea sentimentelor
· Fii rapid cu laudele şi lent cu criticile
· Împarte puterea, căci promovează
încredere şi îngrijirea
· Dezvoltă prietenii pentru suport
· Gândeşte pozitiv

Gândirea pozitivă este o atitudine
mentală cu ajutorul căreia se depăşesc
obstacolele şi se îndeplinesc visele, se
obţin rezultate bune şi excelente, se
anticipează rezultate bune şi
satisfăcăctoare pentru fiecare situaţie şi
acţiune. Acest tip de gândire este
contagioasă.

Ralph Waldo Emerson a afirmat că
“strămoşul fiecărei acţiuni este un gând,
iar Denis Diderot: “eşti o fiinţă de plâns,
dacă nu îţi închipui că te poţi ridica
deasupra soartei''. P. Verra compara
mintea umană cu un iceberg cu cele două
părţi, conştientul şi subconştientul. A
gândi pozitiv înseamnă a ne folosi
sugestibilitatea conştientului nostru.

Se creionează următoarea întrebare: “De
ce oare suntem atât de inventivi când e
vorba să depistăm în fiecare situţie toate
pericolele posibile şi imaginabile, dar atat
de zgârciţi când e vorba să propunem, să
construim, să zidim, să facem să răsară
ceea ce e nou şi pozitiv, nu într-un viitor
îndepartat ci în prezent, aici şi acum? Dar
oare cum se face că, pe măsură ce
cunoaştem mai bine din ce sântem făcuţi,
înţelegem mai puţin cine suntem?” Dacă
vrem “să ne schimbăm comportamentele
şi să devenim mai performanţi trebuie să
intervenim asupra subconştientului,
selectând gânduri noi, pozitive cu care să
ne alimentăm în mod repetat şi sitematic
subconştientul.”

Cunoaşterea personală este esenţială, de
ea depinde construirea unei atitudini
pozitive. “Creşterea personală prevede
creşterea profesională”, important este a
ne aştepta întotdeauna la ceea ce este
mai bun şi a exprima acest lucru, sprijinul
acordat celorlaţi ajută la a avea succes,
trăirea vieţii cu integritate, deţinerea de
abilităţi de relaţionare cu oamenii,
întrevederea calităţilor din viaţa nostră şi
ignorarea relatării necazurilor.

„Nimic nu e imposibil dacă crezi cu
adevărat în ceva, poţi fi orice şi să ai viaţa
pe care ţi-o doreşti. Cu cât te simţi mai
bine, simţi fericirea, dragostea,
prosperitatea, succesul, ai să reuşeşti să
le atragi asupra ta şi să îţi creezi viaţa
mult dorită. James Arthur Ray, unul
dintre puţinii oameni care cunosc
secretul succesului a afirmat că totul stă
în puterea noastră în felul cum gândim şi
ceea ce simţim mai des. Ceea ce suntem
este rezultatul gândurilor noastre
trecute, gândurile noastre sunt
responsabile de emoţiile noastre şi
implicit de acţiunile noastre. Putem fi
fericiţi sau putem fi foarte nefericiţi
lucrând cu mintea în favoarea noastră
sau împotriva noastră.

În continuare vă prezentăm un mic
îndrumar ce poate fi aplicat în relaţia cu
copilul, ghid menit să dezamorseze
eventualele conflicte şi traume care pot
să apară în relaţia părinte-copil. Fiţi un
bun model pentru copil. Copiii învaţă
multe lucruri despre cum trebuie să se
poarte privindu-şi părinţii. Cu cât sunt
mai tineri, cu atât sunt mai influenţaţi.
Aşa că fiţi conştient în permanenţă că
sunteţi observat de copil. Studiile au
arătat că acei copii care sunt violenţi au
avut un model negativ acasă. Lăudaţi-l
când face lucruri bune. În general, este
important să lăudaţi copilul atunci când
face lucruri bune:

„Ți-ai făcut patul fără să ţi se ceară. Ăsta-i un
lucru extraordinar!”. Încurajare prin consideraţie
Ajutaţi copilul să aibă respect faţă de sine.
Copiii încep să dezvolte respectul de sine încă
de la o vârstă fragedă, când se văd prin ochii
celor din jur. Tonul vocii dvs., limbajul trupului
şi expresia dvs. sunt analizate în permanenţă
de copil. Cuvintele şi faptele dvs. ca părinţi
afectează dezvoltarea copiilor mai mult decât
orice. În consecinţă, aprecierea împlinirilor
copilului de către părinţi, oricât de mici ar fi, îl
vor determina să se simtă mândru; dacă este
lăsat să facă lucruri pentru el, copilul se va simţi
capabil şi independent. Prin contrast, criticarea
copilului şi compararea lui cu un alt copil îi vor
crea un sentiment de frustrare, se va simţi un
individ lipsit de valoare. Stabiliţi limite şi fiţi
perseverent cu disciplina.

IV. 2. Mama şi tata sunt
diferiţi
Diferenţele de gen în relatia de cuplu
Femeile şi bărbaţii sunt construiţi diferit,
atât din punct de vedere biologic, cât şi
psihologic. Totuşi, între ei apare adesea o
atracţie indiscutabilă, care poate fi doar de
ordin fizic sau poate fi mult mai intensă,
ajungând să denumească ceea ce se
numeşte... iubire! Unele dintre aceste
diferenţe neînţelese pe deplin pot
împiedica însă evoluţia sentimentului de
iubire şi implicit a relaţiei pe termen lung.

Intimitatea pentru cei doi
Există diferenţe între femei şi bărbaţi în
modul de a-şi manifesta iubirea. În mod
tradiţional, femeile au fost considerate ca
fiind mai romantice decât bărbaţii.
Cercetările din ultimele decenii par, însă,
să indice contrariul. Dintr-un punct de
vedere pe care îl putem numi clasic,
femeia este mai interesată şi mai deschisă
în faţa intimităţii decât bărbatul. Ea se
autodezvăluie în faţa bărbatului, simte
nevoia să se confeseze, este mai
sentimentală, mai afectoasă, mai tandră.
Bărbatul își manifestă mai retras latura
sentimentală, comportament însușit prin
educaţie și aderarea la normele sociale,
care avea drept scop să înăbuşe
sensibilitatea, să îi frâneze emoţiile, pentru
a-l transformă în dur. Chiar dacă bărbaţii
s-au arătat reticenţi în faţa intimităţii, în
realitate, în adâncul lor există tot atât

nevoie de intimitate ca şi la femei. Dacă
uneori bărbatul refuză intimitatea, acest
lucru se datorează faptului că a fost
educat să fie mai reticent faţă de
intimitate. Din fericire condiţia masculină
se află în plin proces de schimbare şi
viitorul ar putea fi radios pentru intimitate.

Autodezvăluirea
Cunoştinţa de sine a bărbatului se
defineşte prin capacitatea sa de a obţine
rezultate. Atingerea scopurilor este foarte
importantă pentru un bărbat, deoarece
este un mod de a-şi demonstra
competenţa şi a se simţi bine. Femeile
sunt orientate spre legături, ele sunt
preocupate să-şi exprime dragostea,
bunătatea şi grija, nefiind orientate doar
spre atingerea scopurilor. O trecere în
revistă a studiilor cu privire la
autodezvăluire indică faptul că femeile
sunt mai dispuse să vorbească despre
problemele lor emoţionale şi să se
raporteze într-o manieră mai personală în
relaţiile lor interpersonale, comparativ cu
bărbaţii. Bărbaţii, atunci când se decid să
vorbească despre ei înşişi, o fac în faţa
unui număr mic de persoane şi mai ales în
faţa femeilor. Însă, dezvăluirea în faţa unui
alt bărbat sau coleg este mai puţin
probabilă deoarece, un bărbat înseamnă
competiţie şi odată ce garda a fost
coborâtă, atacul poate produce mult rău.
Cu un prieten, bărbaţii preferă să schimbe
informaţii şi să realizeze activităţi plăcute,
mai curând, decât să se autodezvăluie
profund. Această diferenţă de gen nu este
la fel de mare la debutul unei relaţii, când
bărbaţii pot să se deschidă la fel de mult

ca şi femeile. Ilustrativă în acest sens este
metamorfoza pe care o suferă un bărbat
atunci când se îndrăgosteşte: el apare brusc
mai sensibil, mai tandru, mai grijuliu, mai
deschis şi mai generos, încât nici nu se mai
recunoaşte pe sine şi cu atât mai puţin
ceilalţi. Bărbaţii se simt mai motivaţi şi
mobilizaţi în cadrul unei relaţii, atunci când
se simt necesari, li se acordă încredere, li se
apreciază eforturile, femeile se simt
motivate şi mobilizate, atunci când simte că
i se acordă atenţie şi este respectată, însă
secretul de a întemeia o relaţie reuşită este
ca ambii parteneri să câştige. Când un
bărbat iubeşte o femeie are nevoie periodic
să se îndepărteze de ea, apoi se apropie din
nou, are nevoie de această depărtare pentru
a-şi satisface nevoia de independenţă sau
autonomie, deoarece un bărbat alternează
automat între nevoia de intimitate şi cea de
autonomie, dacă este înţeles de femei
relaţia intimă se va îmbogăţi considerabil.
Abilitatea unei femei de a da şi accepta
dragostea este o reflectare a felului în care
se percepe pe sine. Când este împăcată cu
sine, ea simte că are multă afecţiune de
oferit, dar când nu este împăcată cu sine,
simte existenţa unui gol interior şi nevoia
să-l compenseze prin dragoste. Nu numai
sensibilitatea afectivă, ci şi cea senzorială,
mai ales tactilă, este mai dezvoltată la femei.
Acestea posedă o vie tonalitate afectivă,
permite perceperea intimă a celorlalţi şi
primează în activitatea de îngrijire a copiilor.
Sarcina şi ulterior, hrănirea copilului la sân
fac ca femeia să trăiască mai mult prin
corpul ei şi să fie mai receptivă la senzaţii
care vin din interior. Femeile sunt mai
capabile decât bărbaţii să se angajeze în
orice formă a contactului tactil, această
diferenţă este bine stabilită în multe culturi.

Una din diferenţele mari referitoare la sexe
este felul în care reacţionează la stres.
Bărbaţii devin închişi şi concentraţi asupra
problemei, în timp ce femeile se simt bine
vorbind despre probleme. În momentul în
care află că are un copil cu nevoi speciale se
retarge, încercând să găsească soluţii la
probleme, nu acceptă realitatea, în schimb
femeia simte nevoia să vorbească, să fie
apropape de partener şi nu întelege de ce
partenerul ei se departeză. Singura soluţie
pe care o găseşte e supraimplicarea în
relaţia cu copilul cu nevoi speciale,
neglijând partenerul, neglijâdu-se chiar pe
ea.

Interpretarea limbajului
Limbajul femeii şi cel al bărbatului este
diferit, un bărbat nu vorbeşte despre
problemele lui personale, nu îşi dezvăluie
emoţiile, ar însemna să se pună într-o
poziţie de inferioritate, l-ar face vulnerabil, lar conduce către pierderea independenţei.
Bărbatul vorbeşte pentru a informa, pentru
a demonstra, el preferă generalizarea şi
abstractizarea. Preferă să discute despre
muncă, afaceri, sport şi tehnică. Femeia face
conversaţie pentru a se apropia de ceilalţi,
pentru a stabili relaţii, a crea legături, ea
vorbeşte despre ea, îşi spune grijile, îşi
comunica bucuriile, necazurile, îşi
încredinţează secretele, nu porunceşte, ci
incită. Dacă bărbatul caută să se facă
respectat, femeia doreşte să se facă iubită.
Din punct de vedere fiziologic şi psihologic
bărbatul este la fel de apt ca şi femeia să
dăruiască şi să primească mângâieri şi
tandreţe.

Comportamentul de afirmare constituie
prilejul consacrării unor alte diferenţe.
Agresivitatea fizică sau verbală
interferează sau anihilează intimitatea,
femeile fiind în general mai puţin agresive
decât bărbaţii. Faptul că bărbaţii au fost
priviţi ca activi şi încurajaţi să se afirme, iar
femeile au fost mai pasive şi supuse a
favorizat punerea pe prim plan a
satisfacţiei celorlalţi şi negarea sau
ignorarea unora dintre dorinţele femeilor.
Pentru a atinge un nivel ridicat de
intimitate diada are nevoie de emergenţa
femeii, care îşi recunoaşte şi dezvoltă
partea masculină, şi a bărbatului dispus
să-şi recunoască şi să-şi activeze partea
feminină a personalităţii. Bărbaţii râvnesc
putere, împlinire profesională şi să fie
apreciaţi. Femeile doresc relaţii
interumane profunde, stabilitate şi iubire.
A înţelege şi a accepta aceste diferenţe ne
ajută să avem relaţii armonioase cu
persoanele de sex opus.

Grija faţă de noi – grija faţă de copil
Încrederea în noi este o nevoie vitală
deoarece ne dă puterea de a înfrunta
dificultăţile şi de a ne ridica dupa o
înfrângere. Dacă lipseşte poate să ne ducă
la o serie de falimente existenţiale. Se
bazează pe autostima, pe dragostea
noastră proprie. Dacă am vrea să îi dăm o
definiţie a siguranţei de sine, a încrederii în
noi, am putea să spunem că este o
percepţie de a putea să înfruntăm cu
succes toate dificultăţile vieţii. În acelaşi
timp este lucrul care ne face să simţim
dorinţele. Dorinţa şi voinţa ne fac să fim
plini de optimism şi să înfruntăm altfel
problemele pe care le întâmpinăm în viaţă.
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