
 

Această publicaţie este parte a proiectului ,,Centru de voluntariat pentru copii cu dizabilități”, realizat cu sprijinul �nanciar al Fondului 
pentru Inovare Civică, program �nanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Rai�eisen  Bank, administrat 
de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

în lucrul cu copii cu dizabilități
GHIDUL VOLUNTARULUI





Cuprins

Introducere
I . Motivația pentru un curs dedicat voluntarilor
II. Despre copilul cu dizabilități - caracteristici și principii de lucru
III. Comunicarea
IV. Tulburări în dezvoltarea copilului cu dizabilități 

pag. 1
pag. 6
pag. 9
pag. 22
pag. 26



1

„Voluntarii nu sunt plătiți nu pentru că nu merită, ci pentru că sunt de neprețuit.” (Sherry Anderson)

Voluntariatul a cunoscut o creștere graduală, de-a lungul secolelor, ceea ce a dus la recunoșterea sa ca fenomen social în secolul XX. În 
Statele Unite ale Americii, în 1950, au apărut primii pioneri ai voluntariatului, iar la scurt timp au fost fondate și primele centre de 
voluntariat. Guvernele din țările europene au recunoscut voluntariatul în anul 1970. De atunci și până în prezent,  voluntariatul s-a 
dezvoltat constant și s-a extins la nivel mondial.

În România, statisticile arată că un procent de 14% din români se implică în activități de voluntariat, cu precădere în domeniul servici-
ilor sociale și protecția mediului. Chiar dacă nu este încă un număr foarte mare, importanța activităților de voluntariat este evidentă. 
Fără sprijinul voluntarilor, s-ar oferi mai puțin suport persoanelor în nevoie sau mediul înconjurător ar � mai puțin protejat. 

Deși sunt mai multe surse care oferă de�niții despre acest 
domeniu, vom lua două repere importante și cu expertiză în 
acest domeniu: Pro Vobis –  Centrul  Național  de  Resurse pentru  
Voluntariat și  Legea Voluntariatului nr. 78/2014. Conform 
Centrului  Național  de  Resurse pentru  Voluntariat Pro Vobis, 
voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, 
prin care o persoană �zică își oferă timpul, talentele și energia în 
sprijinul altora fără o recompensă de natură �nanciară. Legea 
Voluntariatului a de�nit voluntariatul ca participarea voluntaru-
lui - persoană �zică -, la activităţi de interes public desfăşurate în 
folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către 
persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remu-
neraţie, individual sau în grup.

Voluntariatul este caracterizat ca �ind o activitate neplătită, 
neobligatorie și realizată în bene�ciul public. Fiind o activitate 
neplătită înseamnă că voluntarul nu primește resurse �nanciare 
pentru orele de voluntariat realizate. De asemenea, volunta- 
riatul este o activitate neobligatorie, însemnând că voluntarul 
are dreptul să aleagă dacă își dorește sau nu să se implice în 
astfel de activități, fără să existe obligații asupra lui. Nu în ultimul 
rând, voluntariatul deservește un bene�ciu public, urmărind o 
nevoie a comunității. La întrebarea cine poate � voluntar?, 
răspunsul este unul care conturează un pro�l al persoanei 
dornice de a realiza activități de voluntariat. Așadar, orice 
persoană care se a�ă într-o stare �zică şi mentală bună, care 
dispune de timp liber şi manifestă seriozitate în activităţile în 
care a decis să se implice poate deveni voluntar.

Ce este voluntariatul?



Persoanele care își doresc să se implice în activități de voluntariat pot avea motivații foarte diferite, iar acestea sunt câteva dintre ele:
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• Dorinţa de a se implica în rezolvarea problemelor comunităţii;
• Dobândirea/menţinerea anumitor abilităţi;
• Pentru a dobândi experienţă de lucru;
• Dorinţa de a petrece timp cu alţi membri ai familiei implicaţi în activităţi de voluntariat;
• Dorinţa de a ieşi din casă;
• Dorinţa de a-şi face noi prieteni;
• Dorinţa de a se distra;
• Pentru a � provocat;
• Pentru a lucra cu un anumit grup de bene�ciari;
• Pentru a � responsabil cu și de ceva;
• Pentru a � parte a unui grup sau echipe;
• Pentru a întâlni membrii importanţi ai comunităţii;
• Pentru a obţine recunoaştere din partea comunităţii;
• Pentru a se remarca la locul de muncă.

Contextul actual al voluntariatului

Voluntariatul se bucură de un context favorabil, care încurajează implicarea voluntarilor în comunitate. Demersurile pentru elaborarea 
unei legi care să reglementeze statutul voluntarului au fost îndelungate,  dar cu �nalitatea dorită. Consultările publice s-au derulat în 
perioada 2009-2012, în cadrul cărora s-au propus amendamente de modi�care a Legii Voluntariatului  nr. 195 din anul 2001. În anul 
2009 au fost organizate mese rotunde în 15 locații din țară, unde 229 de voluntari și 106 reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor 
publice au fost implicați. În 2010 a fost organizată o dezbatere publică la Parlamentul României. Anul 2011 a fost numit Anul European 
al Voluntariatului și s-a constituit un grup de lucru pentru modi�carea Legii Voluntariatului. Seria dezbaterilor publice a continuat și în 
anul 2012, urmând ca în anul 2013 Federația VOLUM să inițieze discuții instituționale pentru asumarea politică a obiectivelor urmărite, 
prin sprijin parlamentar pentru adoptarea modi�cărilor propuse, în septembrie 2013 depunându-se legea la Biroul Permanent al 
Camerei Deputaților. În 2014, a fost promulgată Legea cu nr. 78 care reglementează activitatea de voluntariat în România.
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Legea 78/2014 aduce ca modi�cări generale  :

• Recunoașterea o�cială a importanței voluntariatului pentru societate în ansamblu, prin faptul că stimulează dezvoltarea personală 
și profesională și contribuie la punerea în practică a valorilor de responsabilitate socială și cetățenie activă;

• De�nirea termenilor utilizați: voluntariat, contract de voluntariat, activitatea de interes public, voluntarul, bene�ciarul activității de 
voluntariat și coordonatorul de voluntari;

• De�nirea voluntarului aduce o schimbare majoră prin introducerea referinței cu privire la dobândirea capacității de muncă. 
Conform codului muncii, dobândirea capacității de muncă  se face la 16 ani,  munca �ind posibilă de la  15 ani  cu acordul părinte- 
lui/reprezentantului legal. 

Pentru voluntari, principalele modi�cări sunt:

• Recunoașterea voluntariatului ca experiență profesională și/sau în specialitate dacă acesta este realizat în domeniul studiilor absol-
vite;

• Obligația de a păstra con�dențialitatea informațiilor la care are acces în activitatea de voluntariat pe perioada contractului, cât și pe 
o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia;

• Obligația de a anunța indisponibilitatea temporară în executarea activității de voluntariat.

Pentru ca activitatea pe care voluntarul o realizează să se desfășoare în bune condiții, voluntarul trebuie să își cunoască drepturile și 
obligațiile, conform legii. 

Drepturile voluntarilor:

• Dreptul de a � respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, 
abilitate �zică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii;
• Dreptul de a bene�cia de o întâlnire de orientare, referitoare la organizaţie, programul în care va activa voluntarul, la locul de desfăşu-
rare a activităţii, o prezentare a colegilor etc;
• Dreptul de a avea acces la toate informaţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul orgnizaţiei;      
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• Dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea programului la care urmează să participe;
• Dreptul de a-şi desfăşura activitatea în concordanţă cu preferinţele personale, temperamentul, studiile, dar în limitele disponibilităţii 
organizaţiei;
• Dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi acces la echipamente şi consumabile necesare derulării activităţii;
• Dreptul la o durată a timpului de lucru agreată de comun acord;
• Dreptul de a i se rambursa de către organizaţie, în condiţiile convenite prin contract şi potrivit legii, cheltuielile efectuate pentru 
derularea activităţii;
• Dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care desfăşoară activitatea, atât la începutul activităţii cât şi pe parcurs, 
pentru a bene�cia tot timpul de cele mai noi informaţii în domeniu;
• Dreptul la supervizare/orientare;
• Dreptul de a i se înmâna o �şă a postului, atunci când natura activităţii desfăşurate o cere;
• Dreptul de a primi instruire în domeniul protecţiei muncii în cadrul organizaţiei, în condiţiile legale, în funcţie de natura şi de caracter-
isticile activităţii pe care o desfăşoară;
• Dreptul de a � asigurat în funcţie de natura activităţii în conformitate cu prevederile legii voluntariatului;
• Dreptul de a i se elibera de către organizaţie un certi�cat nominal care să ateste prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienţa 
şi aptitudinile dobândite.

Obligaţiile voluntarilor

• Obligaţia de a îndeplini la timp sarcinile asumate;
• Obligaţia de a anunţa din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv întârzieri, absenţe etc.);
• Obligaţia de a păstra con�denţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, inclusiv după încetarea 
activităţii;
• Obligaţia de a participa la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către organizaţie;
• Obligaţia de a respecta procedurile, politicile şi regulamentele interne ale organizaţiei;
• Obligaţia de a folosi corespunzător baza materială disponibilă în cadrul organizaţiei şi utilizată în  desfăşurarea activităţii de volun-
tariat;
• Obligaţia de a trata cu respect și fără nici o discriminare toate persoanele cu care vine în contact în calitate de voluntar al organi-
zației. 
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Decalogul voluntarului

1. Fii un voluntar convins. Din moment ce ai fost de acord voluntar să îți oferi timpul unei cauze, respectă-ți angajamentul față de 
organizație. Dacă timpul sau alte motive nu îți mai permit implicarea în activități, anunță coordonatorul de voluntari sau organizația 
gazdă.

2. Folosește în mod e�cient energia. Nu îți asuma mai multe sarcini decât poți îndeplini. Evaluează-ți disponibilitatea și aptitudinile 
înainte să îți angajamentul realizării unei sarcini.

3. Emană entuziasm. Fii entuziasmat de ceea ce faci. Astfel, vei contribui la creșterea moralului persoanelor cu care lucrezi dar și al 
colegilor tăi voluntari.

4. Fii loial. Fii loial organizației tale și colegilor voluntari cu care lucrezi. Succesul activităților în care ești implicat depinde de angaja-
mentul pe care ți l-ai asumat și persoanele cu care lucrezi se bazează pe asta.

5. Fii generos. Fă din cuvântul mulțumesc cel mai folosit cuvânt din vocabularul tău. 

6. Prețuiește timpul celorlalți. Fii punctual la întâlnirile și activitățile stabilite. Colegii tăi voluntari și persoanele cu care lucrezi 
contează pe prezența ta în activități. 

7. Împărtășește cunoștințele. Activitatea de voluntariat este un proces de învățare continuă așa că împărtășește din cunoștințele pe 
care le ai și cu ceilalți colegi voluntari.

8. Învață să acorzi feedback. Pentru că vei lucra cu diferite categorii de persoane, este important să nu critici niciodată persoana. Dacă 
o activitate nu a decurs așa cum a fost plani�cată, evaluează motivele pentru care s-a ajuns în acea situație și cum pot � acestea reme-
diate pe viitor.

9. Fii transparent. Oferă informații despre munca ta colegilor tăi voluntari, organizației, dar și celor care nu sunt încă voluntari, cu 
respectarea con�dențialității. 

10. Tratează mereu cu respect. Nu discrima persoanele cu care intri în contact, indiferent de rasă, etnie, gen, religie, condiție socială 
sau �zică, ș.a. Fiecare om merită să �e tratat cu respect, indiferent de povestea sa.
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De ce este necesar un curs pentru voluntarii care vor lucra cu persoane cu dizabilități? Autorii acestui manual au identi�cat patru 
motive care stau la baza nevoii de informare și instruire: 
• percepțiile persoanelor care intră în contact cu persoanele cu dizabilități sunt bazate pe emoții de milă și compasiune și nu neapărat 
pe o cunoaștere a nevoilor reale ale acestora;
• ca să poată înțelege problematica complexă a dizabilității, voluntarul are nevoie de cunoștințe valide despre comunicare, comporta-
ment și stadiile de dezvoltare;
• când voluntarul are dobândite anumite cunoștințe despre dizabilitate crește gradul său de e�ciență în munca din acest domeniu;
• ca un voluntar să poată stabili relații de încredere cu persoanele cu dizabilități are nevoie să cunoască tehnici de comunicare, tipuri 
de activități în care să dezvolte și să valorizeze abilitățile acestora. 

Multe persoane sunt impresionate de situația di�cilă în care se 
a�ă persoanele cu dizabilități. Starea materială precară, accesul 
redus la educație și tratament, imposibilitatea inserției pe piața 
muncii care să �e adaptată nevoilor sunt motive ca persoana cu 
dizabilități să �e percepută ca �ind dependentă, împovărătoare, 
deviantă, care stârnește milă și compasiune. Persoanele cu 
dizabilități intelectuale sunt percepute cu frică datorită medi-
atizării unor cazuri de violență și promovării unei imagini de 
personalități cu potențial violent și imprevizibilitate. Percepția 
persoanei cu dizabilități este in�uențată de „ceea ce se spune” 
sau „ceea ce se interpretează”.  Studiile realizate de către organi-
zațiile neguvernamentale atestă faptul că „atitudinea față de 
persoanele cu dizabilități este încă una de respingere voalată și 
paternalistă, manifestată prin discriminare, milă, etichetare, 
izolare și marginalizare” (Raport - Grupul de inițiativă de consti-
tuire a Consiliului Național al Dizabilității din România în 2004). 

Dizabilitatea apare ca o formă de opresiune, datorită restricțiilor 
sociale pe care le implică. A � persoană cu dizabilitate înseamnă 
implicit a � discriminat, înseamnă restricții și izolare socială, iar 
„nivelul stimei și statusului social derivă din poziția în relația cu 
condițiile sociale mai largi și din relația cu o anumită societate” 
(Manea, 2006).  Sursele  atitudinilor  negative ale  populației 
generale față de persoanele cu dizabilități (Raport - Grupul de 
inițiativă de constituire a Consiliului Național al Dizabilității din 
România în 2004, p. 334)  „derivă din lipsa de informație corectă 
și completă privind particularitățile, capacitățile și trebuințele 
acestora, din contactul insu�cient și distorsionat cu această 
categorie de cetățeni și din interiorizarea grosieră a valorilor 
creștine”. Autorii raportului consideră că atitudinea dominantă 
este aceea a unui „dezinteres amabil, atenuat din când în când 
(de obicei cu ocazia sărbătorilor) de gesturi samaritene lipsite 
de adresabilitate directă”. Cei care lucrează direct cu persoanele 

I . Motivația pentru un curs dedicat voluntarilor

1. Schimbarea percepţiilor, atitudinilor şi mentalităţilor faţă de persoana cu dizabilităţi



cu dizabilități ajung, în scurt timp, să depășească toate aceste 
percepții negative și lipsite de fundament real. Comunicarea și 
deschiderea personală pentru o relație sinceră sunt premisele 
care stau la baza percepției persoanei cu dizabilități ca o 
persoană cu drepturi și șanse egale. Voluntariatul este o oportu-
nitate pentru relații în care cei doi actori, voluntarul și persoana 
cu dizabilități, se cunosc și își înțeleg reciproc nevoile.

Mentalitățile legate de dizabilitate sunt in�uențate și de modul 
cum ne raportăm sau folosim cele două concepte „dizabilitate” 
și „handicap”. Dizabilitatea este de�nită ca o stare �zică, psihică 
sau mentală care limitează activitatea, sub diverse forme, unei 
persoane. Termenul „dizabilitate” este menit să îl înlocuiască pe 
cel de „handicap”, în po�da faptului că legislația românească 
continuă să îl includă pe cel din urmă.
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Există câteva modele de abordare ale dizabilităţii: social, medical și caritabil. În funcție de modelul abordat, populația își va forma 
modalitățile de interacțiune (atitudini, principii de lucru, etc). Modelul social, se referă la modul în care persoanele cu dizabilităţi sunt 
tratate de către societate. Conform acestui model, dizabilitatea este o condiție de limitare a oportunităţilor de a lua parte la viaţa activă 
în comunitate, de la egal la egal şi se datorează unor bariere �zice sau sociale. Modelul social propune înlăturarea barierelor, prin 
schimbarea societăţii. Astfel, dizabilitatea nu mai este o problemă individuală, ci devine un fapt social condiţionat de politică, practici, 
atitudini şi mediul înconjurător. Ea survine în urma discriminărilor instituţionale. De exemplu, persoanele cu dizabilitate intelectuală 
nu îşi pot exercita dreptul la educaţia în școala de masă.

Modelul medical de�neşte dizabilitatea ca o problemă medicală, ce necesită tratament medicamentos. Dizabilitatea este concepută 
ca o problemă individuală, iar oamenii cu asemenea probleme sunt acceptaţi în societate după ce au fost „recuperați”. O astfel de 
atitudine e incorectă, pentru că persoanele cu dizabilităţi sunt la fel ca ceilalţi, iar starea lor de sănătate nu poate � un argument pentru 
excluderea lor socială.

Modelul caritabil promovează persoanele cu dizabilităţi ca �ind neputincioase şi care au nevoie de ajutor şi grijă permanentă. Modelul 
caritabil presupune că oamenii trebuie să simtă milă pentru persoanele cu dizabilităţi, în loc să-şi depăşească frica sau disconfortul 
faţă de ele. Însă persoanele cu dizabilități nu au nevoie de caritate/milă. Ele sunt egale cu ceilalţi şi trebuie tratate ca atare. 

Handicapul se referă la lipsa mijloacelor oferite unei persoane cu dizabilități de a funcționa în societate întocmai ca un om 
obișnuit, de a merge la școală (bene�ciind de o rampă de acces, dacă se deplasează într-un fotoliu rulant), de a se plimba 
pe stradă (având semafoare cu semnalizări sonore, dacă prezintă probleme de vedere).
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2. Dobândirea de cunoştinţe necesare în depăşirea problematicilor pe categorii de de�cienţe

Problematica complexă a dizabilității aduce provocări în sfera socială pe mai multe nivele: comunicare, dezvoltare și comportament. 
Cunoașterea informațiilor despre modalități e�ciente de comunicare cu persoana cu dizabilități, despre caracteristicile de dezvoltare 
psiho-emoțională și a modalităților speci�ce de manifestare comportamentală, ajută voluntarul în munca sa directă cu această 
categorie de persoane. 

3. Creşterea gradului de e�cienţă a muncii de voluntariat în domeniul serviciilor pentru persoanele 
cu dizabilităţi 

Manualul de față este folositor dacă doriți să lucrați ca voluntar cu persoanele cu dizabilități. Prin intermediul informațiilor din manual 
vei a�a recomandări despre ce/cum/când/cu ce să faci, primind sugestii de lucru, vei a�a cum să comunici cu o persoană cu dizabilități, 
la cine să apelezi pentru ca intervenția ta să �e e�cientă. Cunoscând mai bine problematica dizabilității și modalitățile de lucru cu 
persoana cu dizabilități ai acces la relații de lungă durată prin care să-ți valorizezi munca. Vei avea satisfacția că munca ta este apreciată 
și recunoscută și vei avea sentimentul că ești util comunității și important pentru cineva care are nevoie de ajutorul tău.

4. Dezvoltarea de noi metode şi abilităţi de lucru cu voluntarii

Manualul conține informații care descriu forme concrete de relaționare prin intermediul jocurilor și ale tehnicilor de comunicare cu 
persoana cu dizabilități. Este foarte important de știut că noțiunile corecte despre formele de dizabilitate sprijină percepția și modul 
de interacțiune a voluntarului cu persoana cu dizabilități în sensul îmbunătățirii calității vieții acestora: voluntarul are sentimentul 
lucrului bine făcut iar persoana cu dizabilități se simte înțeleasă și acceptată. Voluntarul va putea aprecia ceea ce este „�resc” în 
comportamentul persoanei cu dizabilități și va putea interacționa adecvat nevoilor acesteia. 
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II. Despre copilul cu dizabilități - caracteristici și principii de lucru
Sperăm că acest material va � util şi că el oferă informaţii preţioase care vor răspunde la unele din întrebările cu care vă confruntaţi 
atunci când lucraţi cu un copil cu nevoi speciale. Materialul cuprinde informaţii generale legate de teoria integrării senzoriale şi exem-
ple de activităţi pe care le puteţi face cu copilul.

Legătura care se formează între dumneavoastră şi copil îl va ajuta să îşi dezvolte limbajul, să deprindă abilităţi motorii �ne şi grosiere 
şi să se dezvolte în plan social şi comportamental. Dragostea pe care o aveţi pentru copii  are un imens impact  asupra bunăstării 
generale a copilului. De obicei, părinţii sunt cei care îşi înţeleg cel mai bine copiii. De aceea, ei sunt cei care ştiu mai bine decât oricine 
altcineva cum se simte copilul. Părinţii fac o serie de lucruri în mod natural, lucruri vitale pentru dezvoltarea optimă a copilului.

Părintele/educatorul/voluntarul trebuie să aibă în vedere câteva principii generale, ţinând seama de faptul că �ecare copil este diferit 
şi că reacţia �ecărui copil se poate modi�ca.

Aceste principii sunt:

1. Importanţa simţurilor

3

Atingerile şi mişcarea sunt la fel de importante ca şi văzul şi 
auzul, dacă nu chiar mai importante, în efortul de a-l ajuta pe 
copil să înveţe lucruri despre lumea înconjurătoare. Pe măsură 
ce copilul creşte, văzul şi auzul devin importante pentru 
învăţare. Aceasta nu înseamnă că văzul și auzul sunt mai puţin 
importante la sugar. De exemplu, un părinte bine intenţionat va 
pune sugarul într-un scăunel lângă sufragerie pentru ca bebe-
luşul să poată auzi şi vedea ce fac ceilalţi membrii ai familiei. O 
alternativă la aceasta ar � ca părintele să petreacă un timp cu 
bebeluşul ţinându-l în braţe, legănându-l sau cărându-l într-un 
port bebe sau leagăn.

Contactul �zic este foarte important, nu doar pentru senzaţia pe 
care o oferă, ci şi pentru dezvoltarea relaţiei părinte – copil. Un 
alt aspect demn de luat în seamă este varietatea de poziţii a 
corpului pe care copilul le ia în decursul unei zile. De exemplu, 
majoritatea bebeluşilor sunt ţinuţi, în spital, pe spate, şi de 
aceea, părintele va continua să ţină copilul tot pe spate, acasă, în 
pătuţ. Dar bebeluşul care stă pe burtă are senzaţii diferite decât 
un bebeluş care stă pe spate sau pe o parte. Oferind copilului o 
varietate de poziţii în timpul jocului, somn, sau în perioada de 
veghe, părintele îl va ajuta  să simtă gravitaţia, mişcarea şi 
propriul corp.
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2. Fiţi sensibil la reacţiile față de diferitele activităţi

3. Luaţi idei de la copilul dumneavoastră

De obicei, copiii caută acele tipuri de experienţe senzoriale de care are nevoie sistemul lor nervos. Dacă un copil caută informaţii 
senzoriale indiferent dacă e vorba de simţul tactil, mişcare, miros, văz sau auz, acesta este un indiciu că se doreşte un anumit tip de 
senzaţii. Dacă copilul caută mişcarea, atingerea, presiunea, vibraţia, stimuli vizuali sau auditivi, încercaţi să îi oferiţi aceşti stimuli în 
activităţile de joc obişnuite. De exemplu, dacă copilul vrea să �e strâns în braţe, părintele sau educatorul poate încerca jocuri ca: „ţară, 
ţară, vrem ostaşi”, mersul cu rucsacul pe la vecini, jocuri de rostogolire, de-a v-aţi ascunselea pe sub perne mari sau sub saltele, activi-
tăţi care oferă senzaţii proprioceptive de presiune.

4. Ţineţi cont de abilităţile copilului dumneavoastră

Ţineţi cont de solicitarea pe care copilul o resimte pentru a procesa senzaţiile. Un copil căruia îi place mişcarea şi care are un echilibru 
bun, va putea întreţine o conversaţie imaginară în timp ce se leagănă. Un copil care se teme de mişcare, va necesita o concentrare 
mare doar pentru a-şi menţine echilibrul, aşa că el nu va putea vorbi şi legăna în acelaşi timp. Ţineţi seama că �ecare copil va procesa 
informaţiile senzoriale şi va răspunde la acestea în mod unic.

Este important să recunoaştem şi să înţelegem modul în care 
�ecare copil este afectat de diferitele experienţe ale vieţii. 
Pentru unii copii, atingerea �nă poate � plăcută, dar pentru alţii 
ea poate duce la enervare sau la distragerea atenţiei. În mod 
similar, unii copii pot reacţiona negativ la zgomot puternic sau 
la anumite tipuri de sunete sau pot avea di�cultăţi în a ignora 
zgomotele de fond pentru a � atenţi la un sunet speci�c (de 
exemplu vocea profesorului). Unii copii pot reacţiona negativ la 
înălţime sau la anumite tipuri de mişcări, alţii pot dimpotrivă 
căuta mişcarea excesivă. Este important să recunoaştem că 
reacţiile copilului la anumite situaţii pot � rezultatul modului în 

care el percepe lumea şi nu trebuie să �e neapărat rezultatul 
unor probleme de comportament. Odată ce părintele a înţeles 
modul de percepţie al copilului, el poate răspunde mai e�cient 
la nevoile copilului şi îl poate ajuta pe copil să se adapteze şi să 
evite anumite situaţii neplăcute. De exemplu, copiii pe care îi 
supără atingerea �nă răspund deseori bine la atingerea fermă 
sau la presiune. Acesta este motivul pentru care strânsul în braţe 
calmează aproape toţi copiii. Pentru copilul care are di�cultăţi în 
a ignora zgomotele de fond pentru a rezolva o sarcină, se poate 
aranja un loc liniştit unde acesta să facă lecţiile sau temele de 
acasă.
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5. Totul e un joc

Informaţiile senzoriale pot � o forţă foarte puternică. Ele pot „motoriza” sau creşte nivelul de activare sau, dimpotrivă pot avea un efect 
opus. Senzaţiile pot avea un impact puternic asupra sistemului nervos, în special la copiii mici. Când încercaţi o activitate nouă, luaţi 
seama la efectele imediate şi de lungă durată, pentru că experienţele senzoriale noi sau diferite pot afecta somnul, pofta de mâncare, 
activitatea intestinelor, a vezicii urinare şi starea generală de organizare. O regulă bună în această privinţă este a nu face o activitate 
nouă care este în afara jocului.

6. Implicaţi-l pe copilul dumneavoastră în activităţi

Fiziologia creierului, când vorbim de mişcarea activă, reacţia şi comportamentul, diferă de situația în care organismul este implicat în 
activităţile pasive. Implicarea activă depinde de iniţiativa, plani�carea, execuţia sau dinamica răspunsului unui copil la o activitate. 
Activitatea pasivă poate oferi senzaţii sau mişcări care nu necesită neapărat un răspuns. Implicarea activă oferă cea mai bună ocazie 
de modi�care în creier, modi�care ce conduce la creştere, învăţare şi o mai bună organizare a comportamentului. Când un copil este 
implicat în mod activ într-o acţiune, el/ea are mai mult control asupra situaţiei. În opoziţie, activităţile pasive necesită mai puţine 
precauţii datorită faptului că nu se poate stabili cu precizie dacă copilul este atent  sau neatent. De aceea, când se plani�că experienţe 
noi de senzaţii şi mişcare, e mai bine să existe participarea activă a copilului. 

INTEGRAREA SENZORIALĂ

Integrarea senzorială se de�neşte ca �ind un grup de informaţii senzoriale, ca de exemplu: atingerea, mişcarea, văzul sau auzul. 
Prin integrare senzorială numeroase părţi ale sistemului nervos lucrează împreună pentru ca o persoană să poată interacţiona în mod 
e�cient cu mediul înconjurător şi pentru a � pe deplin satisfăcută de experienţele din mediu.  

Toate informaţiile pe care le primim din lumea înconjurătoare sunt receptate prin sistemul senzorial. Datorită faptului că multe 
procese senzoriale se produc la nivel subconştient, de obicei, nu ne dăm seama de ele. Chiar dacă suntem familiarizaţi cu simţurile 
implicate în gust, miros, văz şi auz, cei mai mulţi dintre noi nu ne dăm seama că sistemul nostru nervos sesizează atingerea, mişcarea, 
forţa de gravitaţie şi poziţia corpului. Integrarea senzorială se referă la organizarea mai  multor  simţuri ca: simţul tactil, aparatul 
vestibular, simţul proprioceptiv.



 Simţul tactil este simţul atingerii. Acesta este un sistem foarte puternic. Copiii cu probleme ale simţului tactil pot � hipersensi- 
 bili la atingere. Un sărut sau o atingere foarte �nă pe umăr pot �, pentru aceşti copii deosebit de dureroase. Copiii cu probleme 
tactile pot simţi senzaţia de atingere ca pe o iritare continuă, interminabilă. Alţii pot părea că nu sesizează atingerea. Copiii care nu 
primesc stimularea adecvată vor avea o dezvoltare cognitivă şi socială anormală.

 Aparatul vestibular  este „simţul mişcării”.  El  este  important  în reglarea tonusului muscular şi al echilibrului. Copiii cu pro- 
 bleme vestibulare par a � în permanent dezechilibru. De asemenea, ei pot avea di�cultăţi de coordonare ochi-mână. Unor 
copii le poate � frică să se mişte spre deosebire de alţii care caută mişcarea învârtindu-se sau balansându-se la nesfârşit. Copiilor li se 
va permite să se legene sau nu li se va permite să se învârtească.

 Simţul proprioceptiv  este „simţul nostru de poziţie”. În �ecare articulaţie din corpul nostru există receptori care informează  
 creierul asupra poziţiei în spaţiu a �ecărei părţi a corpului. De exemplu, dacă închideţi ochii ar trebui să ştiţi dacă braţul 
dumneavoastră  este îndoit sau nu sau dacă staţi în picioare sau pe scaun. Aceste informaţii sunt date de simţul proprioceptiv. Unii 
copii cu grave probleme ale acestui simţ nu ştiu unde se a�ă în spaţiu. Ei nu pot apuca un obiect fără să se uite la mână, sunt foarte 
neîndemânatici şi nesiguri pe mişcări şi pot �, fără să vrea, duri cu oamenii şi cu animalele.

Organizarea simţurilor tactil, vestibular şi proprioceptiv începe să funcţioneze foarte devreme în viaţă, încă înainte de a ne naşte. 
Legătura dintre simţuri este foarte complexă şi necesară pentru o interpretare adecvată a situaţiilor de viaţă şi pentru obţinerea 
unui răspuns adecvat la realitatea înconjurătoare. La această organizare se referă integrarea senzorială.

Tulburări de integrare senzorială

Pentru majoritatea copiilor, integrarea senzorială se dezvoltă de-a lungul activităţilor copilăriei, prin „dieta senzorială” care este canti-
tatea de informaţii tactile, propriceptive şi vestibulare pe care le primesc copii pe parcursul unei zile obişnuite. Această cantitate 
trebuie să crească continuu. 

12



13

Când procesul de integrare este distorsionat, apar o serie de probleme de învăţare, dezvoltare sau comportament. Dar nu toţi copii 
care au probleme de învăţare, de dezvoltare sau de comportament au disfuncţii integrativ-senzoriale. Totuşi, există anumite indicii 
care îi pot semnala unui părinte prezenţa unei astfel de disfuncţii. Iată o listă de semne posibile:

Sensibilitate crescută la atingere, mişcare, lumină sau sunet – copilul se poate manifesta prin comportamente ca iritabilitatea sau 
retragerea la atingere, evitarea atingerii diferitelor texturi sau a unor mâncăruri, evitarea sau frica în efectuarea unor activităţi obişnu-
ite care implică mişcarea.
Reactivitate scăzută la stimularea senzorială – copilul caută experienţe senzoriale intense, ca de exemplu lovirea de obiecte sau 
izbirea în obiecte. Copilul pare că nu îşi dă seama  de durere sau de poziţia corpului.
Nivelul activităţii care este anormal de ridicat sau de scăzut – copilul se poate a�a în continuă mişcare sau poate � încet şi poate 
obosi repede.
Probleme de coordonare – pot � observate în activităţile grosiere sau �ne.
Întârzieri de vorbire, de vocabular, motorii sau de învăţare – întârzierile de vorbire pot � în strânsă legătură cu integrarea senzorială 
de�citară. La şcolari pot apărea probleme şcolare chiar dacă inteligenţa este normală.
Slaba organizare comportamentală – unii copii pot prezenta o plani�care defectuoasă în abordarea unei sarcini. Unii copii pot avea 
di�cultăţi în abordarea unei situaţii, alţii pot reacţiona prin sentimente de frustrare, agresiune sau retragere în momentul în care au 
făcut o greşeală.
Stima de sine scăzută – un copil inteligent, dar cu aceste probleme va spune că unele sarcini sunt mai di�cile pentru el decât pentru 
alţi copii, dar nu va şti de ce. Când această situaţie apare, copilul poate � considerat „copil problemă” sau încăpăţânat. Când există o 
problemă greu de înţeles, părinţii şi copii se învinuiesc reciproc. Pot apărea tensiunea intrafamilială, stima de sine scăzută şi un 
sentiment general de neputinţă.

În mod obişnuit, un copil cu tulburări integrativ – senzoriale va prezenta mai multe dintre semnele enumerate mai sus.

Activităţi de învăţare 

Acest capitol cuprinde modele de activităţi pe care le puteţi face împreună cu copilul. El include idei de activităţi senzorio-motorii, 
activităţi în cerc, activităţi în aer liber şi activităţi pe care le puteţi face în zona de linişte, activităţi buco-motorii şi masaj.
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Activităţi senzorio-motorii

Activităţile senzorio-motorii trebuie să înceapă cu masaj şi cu comprimarea încheieturilor. La început se recomandă copilului să facă 
mai multe activităţi propriceptive „grele” ce vor � continuate cu exerciţii ale simţului vestibular şi tactil şi activităţi cognitive. Activităţile 
tactile se vor face după cele proprioceptive şi vestibulare, atunci când sistemul nervos este într-o fază optimă. Această sesiune trebuie 
făcută într-o zonă liniştită.

Zona de linişte

Zona de linişte este un loc unde copilul se poate retrage pentru a se relaxa sau pentru a se calma. Activităţile din zona de linişte trebuie 
pregătite astfel încât ele să �e la îndemâna copilului oricând doreşte acesta. Mulţi dintre copii vor � la început, copleşiţi de intensa 
stimulare şi vor folosi mai des zona de linişte. Câteva dintre semnele de supra-stimulare sunt: plâns, retragere şi comportament agresiv. 
În timpul activităţilor de relaxare, părintele poate face diferite jocuri imaginative cu copilul ca de exemplu: de-a tata şi mama, de-a 
doctorul, vânzătorul, �orăreasa, profesorul şi elevii, etc.

Activităţi în aer liber       

Activităţile în aer liber sunt pentru copii un mod minunat de a primi toate tipurile de stimulare senzorială. Joaca este bună pentru că 
nu trebuie să se ţină cont de curăţenie, gălăgie şi de tot felul de activităţi zgomotoase care necesită mai mult spaţiu decât poate oferi 
spaţiul de joacă.

Activităţi buco-motorii

Activităţile buco-motorii sunt acele tipuri de activităţi care implică gura. Ele sunt utile în pregătirea copilului pentru masticaţie şi 
vorbire prin dezvoltarea musculaturii şi scăderea hipersensibilităţii gurii. Ele se pot face înainte de �ecare masă sau oricând copilul şi 
părintele au un pic de timp liber.
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 Iată câteva sugestii: Plimbaţi limba în gură; împingeţi obrajii cu limba; su�aţi (balonaşe de săpun, pene, mingi mici de vată, în  
 muzicuţă); lipiţi buzele şi faceţi un sunet de puşcă-pac; strângeţi buzele ca la sărut; sorbiţi lichide subţiri sau groase; macaroane, 
jeleu, budincă, muşcaţi, roadeţi, încurajaţi-l pe copil să se joace cu periuţa de dinţi, repetaţi sunetele t-t-t, d-d-d, la-la-la, ci-ci-ci, ca-ca-ca, 
fredonaţi.

Masajul

Masajul reprezintă o formă de atingere fermă, cu impact foarte puternic. Pentru a învăţa această îndeletnicire este nevoie de practică. 
Există câteva indicaţii atunci când îl masăm pe copil:

1. Nu vom masa stomacul. Stomacul este o zonă foarte sensibilă, astfel că masarea stomacului poate � foarte neplăcută pentru copil;
2. Masajul se va face în funcţie de reacţia copilului.

Activităţi distractive

Casa este cel mai sigur loc şi mediul cel mai propice care poate 
exista pentru copiii dumneavoastră. Ea este un loc special unde 
copilul este binevenit, un loc sigur şi propice de dezvoltare a 
relaţiilor de dragoste între membrii familiei. Căminul este un 
mediu în care copilului i se dezvoltă simţul propriei valori 
deoarece el ştie că este iubit şi valorizat. Jocul şi învăţarea merg 
mână în mână. Jocul este pentru copil o treabă serioasă, pe care 
o iniţiază şi care este făcută într-un mod distractiv. Tot ceea ce 
experimentează copilul în primii ani de viaţă modelează 

personalitatea lui de mai târziu. Tot ce vede, sunetele, gusturile, 
mirosurile şi tot ce atinge este asimilat, duce la cunoaştere, la 
limbaj şi la coordonarea abilităţilor �zice. Copilul absoarbe 
aceste impresii fără efortul conştiinţei.  Aceşti  primi ani  sunt  o  
perioadă critică pentru ordonarea simţului impresiilor, al formă-
rii limbajului şi a dezvoltării coordonării. Copilul are nevoie, în 
timp ce i se dezvoltă abilităţile motorii, să experimenteze 
mişcarea şi să exploreze diferitele obiecte din mediul încon-
jurător.
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PRIMĂVARA

Ferma de păsări – vizitaţi o fermă din apropierea casei dumneavoastră. Observarea cuibarelor şi a puilor şi a găinilor va � un moment 
magic pe care copiii îl vor ţine minte.

Petrecerea ursuleţului – faceţi această activitate într-o zi ploioasă, o zi perfectă pentru o petrecere pentru ursuleţi. Ajutaţi copilul 
dumneavoastră să aranjeze câteva animale de pluş care vin la petrecere ca musa�ri. Um�aţi nişte baloane. Ajutaţi-l pe copilul 
dumneavoastră să um�e un balon. Prefaceţi-vă că oferiţi musa�rilor prăjitură şi distraţi-vă bând suc şi mâncând biscuiţi şi prăjituri.

Pisicuţele – vizitaţi o cunoştinţă care are pisici. Povestiţi-i copilului despre hrănirea, îngrijirea şi dragostea ce trebuie oferite unui 
animal de companie.

Sub cerul albastru – mergeţi la picnic cu copiii. Priviţi cerul şi povestiţi cu copilul despre el. Faceţi un foc de tabără şi bucuraţi-vă de o 
cină în jurul focului.

Artă pe asfalt – cumpăraţi o cutie de cretă colorată. Lăsaţi copilul să deseneze pe asfalt. Lăudaţi copilul pentru desenele pe care le 
face.

Urme de mâini – o dată la �ecare şase luni faceţi, cu tempera, o urmă a mâinii copilului. Aşezaţi copilul pe un taburete şi pictaţi-i 
palma. Faceţi o urmă şi nu uitaţi să o dataţi şi să scrieţi numele copilului pe foaie. Puneţi aceste urme într-un plic şi anexaţi-le la „Cartea 
Vieţii”. Aceste urme de palme sunt foarte special pentru copil şi reprezintă o dovadă a dezvoltării copilului.

Flutură vânt – tăiaţi fundul unei cutii de margarină şi capacul lăsând doar marginea care se prinde de cutie. Tăiaţi fâşii lungi de hârtie 
creponată, pânză sau panglică... Aranjaţi-le în jurul cutiei astfel ca ele să atârne şi închideţi capacul. Legaţi două fâşii pe diagonală 
pentru ca cutia să atârne. Atârnaţi cutia în balcon pentru a �utura în vânt.
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VARA

La pescuit – dacă se poate, mergeţi cu copilul la pescuit. Ajutaţi-l pe copil să pună momeala în cârlig şi să arunce undiţa. Bucuraţi-vă 
de momentele petrecute cu copilul în natură.

Castele de nisip – adunaţi nişte lopăţele, găleţi şi �gurine de nisip şi mergeţi cu copilul la cutia de nisip din parc ( dacă există ). Udaţi 
nisipul pentru a � mai uşor de modelat. Faceţi drumuri şi castele. Ajutaţi copilul să modeleze nisipul. Această activitate este foarte bună 
pentru dezvoltarea simţului tactil.

Vânătoarea de bogăţii – puneţi pe masa din bucătărie nişte bileţele care să îl direcţioneze pe copil spre un alt bileţel şi tot aşa către o 
surpriză: o bomboană sau ceva dulce care să îi arate cât de mult îl iubiţi.

Gata de acţiune – faceţi un zmeu şi încercaţi să îl lansaţi. Mergeţi cu copilul în parc şi jucaţi-vă cu discul, cu mingea sau cu zmeul.

Privit la stele – mergeţi noaptea cu copilul într-un loc întunecos şi priviţi stele şi luna.

La Grădina Zoologică – copiilor dumneavoastră le va plăcea foarte mult să meargă la Grădina Zoologică. Scoateţi sunete ca animalele. 
Vedeţi dacă şi copilul poate să imite cum fac animalele şi dacă pot repeta denumirea animalelor. Numiţi animalele de cel puţin cinci 
ori.

Ce pasăre este aceea? – încercaţi să vedeţi dacă la bibliotecă există o carte cu nume şi poze cu păsări. Faceţi o căsuţă de păsărele. 
Numiţi păsările care vin să mănânce la căsuţa păsărelelor. Observaţi şi numiţi păsările şi colorarea penajului.

Forme de nori – iată un mod de a � creativ. Într-o zi caldă de vară, cu nori pufoşi căutaţi un loc cu multă iarbă. Aşezaţi-vă pe iarbă şi 
priviţi la nori. Spuneţi ce vede �ecare. O persoană poate vedea un câine, altul o broască.

Lumina nopţii – într-o noapte de vară, ieşiţi afară şi puneţi o pânză pe becul unei lanterne mai puternice. Priviţi �uturii care se adună 
la lumină. Povestiţi cu copilul despre �uturii de noapte şi cum strălucesc ei în lumina lanternei. Priviţi insectele cum zboară către 
lumină.
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TOAMNA

Ruginiu şi auriu – distraţi-vă adunând frunze pentru colecţia frunzelor de toamnă. Luaţi o pungă şi ajutaţi copilul să adune forme 
diferite de frunze. Puneţi frunzele într-o carte la presat. Povestiţi cu copilul despre copaci şi despre frunze şi despre culori. 

Ferma – mergeţi cu copilul la o fermă. Dacă se poate daţi copilului să guste diferite produse din lapte. 

Sus, sus şi du-te – mergeţi cu copilul la aeroport pentru a privi cum decolează şi aterizează avioanele. Aveţi grijă să nu staţi prea 
aproape pentru că nu doriţi să afectaţi auzul copilului.

Vânătoarea măturătorului – alegeţi cinci obiecte casnice. Ascundeţi-le în altă parte decât în locul cu care e obişnuit copilul. Mergeţi 
împreună cu copilul şi vedeţi dacă el le poate găsi. Puteţi numi obiecte spunându-i copilului: Haide să căutăm.... Oferiţi copilului câte 
un cadou mic de �ecare dată când găsiţi obiectul.

Olimpiada nebunatică – imaginaţi-vă tot felul de jocuri ca de exemplu: să săriţi într-un picior dintr-un colţ în altul al camerei sau pe o 
coardă, să mergeţi cu spatele în timp ce vă întindeţi braţele, să mergeţi în patru labe în timp ce ţineţi o carte pe cap. Încurajaţi copilul 
să inventeze alte jocuri în care să se combine sărituri, cântat sau mers cu o minge mică în lingură. Ajutaţi copilul să facă aceste activi-
tăţi. 

Privitul norilor – iată un mod de a vă distra. Într-o zi caldă de vară, cu nori pufoşi, aşezaţi-vă pe iarbă şi priviţi norii. Fiecare trebuie să 
spună ce vede pe cer. O persoană poate vedea un câine, alta poate vedea o broască. Distraţi-vă.

Distracţie cu pulverizatorul – pe masa din bucătărie puneţi copilul să picteze cu marker lavabil. Prindeţi „pictura” deasupra căzii. Luaţi 
o sticlă cu pulverizator şi pulverizaţi apă pe pictură. Culoarea de pe pictură se va prelinge în cadă dând impresia unei cascade. Lăsaţi 
hârtia să se usuce şi apoi admiraţi „creaţia”. Copiilor le va face deosebită plăcere să stropească cu apă în cadă.

Distracţie cu spumant – puneţi de trei ori mai mult spumant în cadă. Distracţia constă în faptul că puteţi face diferite sculpturi din 
spumă : nori din spumă pe care să îi su�i într-o clipită, munţi, peşteri, poduri. Faceţi sculpturi din spumant cu copilul dvs.

Păpuşi mergătoare din hârtie – cum faci o păpuşă din hârtie să prindă viaţă? Mai întâi, faci diferiţi oameni sau animale din carton, 
tăind picioarele. Apoi puneţi copilul să deseneze animalul sau omul cu marker. Faceţi două găuri ca pentru degete în partea de jos a 
�gurinei pentru picioare şi faceţi �gurina să meargă. Faceţi un teatru de păpuşi cu astfel de păpuşele de hârtie. Fiecare persoană poate 
avea două �gurine. 

Scenă de vacanţă – distraţi-vă pictând pe geam un peisaj de vacanţă. 
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IARNA

Prieteni de patinaj – ţineţi minte cum vă distraţi alunecând pe gheaţă, într-o după-amiază însorită de iarnă. Învăţaţi copilul să patineze 
şi povestiţi-i despre patinaj. Ajutati-l să stea pe gheaţă şi cum să-şi folosească picioarele. Se poate folosi şi o sanie. 

Escapada pe zăpadă  - distraţi-vă cu zăpadă. Faceţi îngeraşi, daţi-vă cu sania pe un deal, construiţi o fortăreaţă. Ajutaţi copilul să facă 
un îngeraş din zăpadă. Ajutaţi-l să stea în zăpada moale să mişte mâinile pentru a lăsa urme pe zăpadă ca nişte aripi. Apoi să mişte 
picioarele pentru a face o rochie.  Ajutaţi  copilul să se  ridice din  zăpadă pentru  ca urma  să rămână intactă. Apoi arătaţi copilului 
îngeraşul pe care l-a făcut. Puneţi copilul pe sanie şi trageţi-l cu sania. Aceasta este o activitate foarte bună pentru copil. 

Puzzle – faceţi un puzzle cu întreaga familie. Puneţi puzzle-ul într-un loc unde să poată stea mai mult timp, eventual întregul weekend. 
Această activitate este foarte bună pentru a povesti şi pentru distracţie cu întreaga familie. 

Vacanţă în mijlocul iernii – luaţi o hartă veche şi daţi-o copilului. Alegeţi două puncte de pe hartă – să zice două oraşe mari. Puneţi 
copilul să ia un marker şi să facă drumuri care să lege cele două oraşe. Luaţi oraşul dumneavoastră ca punct de pornire şi oraşul de 
destinaţie – un oraş unde aveţi un prieten , rudă, sau un oraş pe care doriţi să-l vizitaţi. Povestiţi cu copilul despre locul unde veţi merge 
şi ce veţi face. Folosiţi această hartă data viitoare când mergeţi în oraşul respectiv. 

Comoara din librărie – mergeţi cu familia la bibliotecă. Luaţi o carte sau dacă se poate un video. Acasă, staţi împreună cu copilul şi 
mâncaţi pop corn şi citiţi sau priviţi �lmul video. Folosiţi acest timp pentru a ţine copilul în braţe.

Poftă mare – faceţi împreună cu copilul o prăjitură simplă. Lăudaţi copilul în tot ce face. Ajutaţi copilul să spargă nucile sau să amestece 
aluatul. Amestecaţi în castron punând mâna pe mâna copilului şi ajutaţi copilul să pună aluatul în tavă. Puneţi copilul să ofere prăjitura 
unor vecini sau bunici. 

Volei cu balonul – puteţi transforma orice cameră într-un teren de volei cu un balon. Aranjaţi spaţiul apoi legaţi o sfoară de spătarele 
a două scaune. Acesta este �leul şi terenul de volei. Um�aţi un balon şi lăsaţi copilul să vă ajute. Pentru a � mai amuzant, desenaţi pe 
balon doi ochi, un nas şi o gură. Ajutaţi copilul să deseneze pe balon. Povestiţi cu copilul despre ceea ce faceţi. Puteţi decora �leul cu 
bucăţi de hârtie. Acum încercaţi să ţineţi balonul în aer!

Frunzele morcovului – data viitoare când faceţi salată păstraţi un morcov cu partea verde. Puneţi morcovul într-un vas cu apă. Ţineţi 
vasul aproape de fereastră şi umpleţi vasul când apa s-a evaporat şi marcaţi cât au crescut frunzele în prima zi. Nu după mult timp veţi 
putea arăta copilului cât de mult au crescut frunzele.
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Disciplina

Disciplina şi �xarea limitelor sunt foarte importante pentru 
copii. Copiii se simt în siguranţă atunci când există reguli şi când 
ştiu ce pot face şi ce nu. Dacă nu începi să disciplinezi un copil 
de când e mic, e mult mai di�cil să îi impui limite mai târziu. Cu 
atât mai greu este dacă copilul este cu nevoi speciale. 
„Graniţa” este o linie de demarcaţie care de�neşte o persoană, 
care ne arată unde se sfârşeşte o persoană şi unde începe 
cealaltă. Ea ne arată ceea ce suntem şi ceea ce nu suntem şi 
pentru care din acţiunile noastre putem  � făcuţi sau nu 
responsabili. Dacă cunoaştem unde este „graniţa” unei persoane 
ştim la ce să ne aşteptăm. Putem cere ca persoana respectivă să 
îşi asume responsabilitatea în legătură cu diferite sentimente, 
comportamente şi atitudini.
Un copil are nevoie să ştie unde începe şi unde se termină, ce 
responsabilităţi are şi pentru ce nu poate � făcut responsabil. 
Copiii nu se nasc cu limite. Pentru ca un copil să  înveţe să îşi 
asume responsabilităţi, el trebuie să aibă limite foarte clare. 
Limitele îl fac pe copil să înveţe autocontrolul, responsabilitatea, 
libertatea şi dragostea. Graniţele îl ajută pe copil să vadă ce se 
aşteaptă de la el şi cum trebuie să crească pentru a împlini 
aceste aşteptări.
Copiii încearcă tot timpul să depăşească limitele. Este normal ca 

un copil să vrea să „întindă coarda”. Copiii vor să ştie cu ce le 
merge şi cu ce nu. Dar, dacă mediul în care interacţionează are o 
structură bine de�nită şi există reguli constante, copilul va 
începe să înţeleagă că există lucruri ce nu i se  permit niciodată 
să le facă. Copilul va protesta, desigur şi va face crize pentru că 
nu i se va face pe plac, dar, dacă sunteţi perseverent şi respectaţi 
şi dumneavoastră regulile, el va înţelege că nu înseamnă nu. 
Copiii pot face un nu să �e da dacă plâng sau dacă fac crize. 
Uneori copiii cer în magazin o bomboană, mama spune că nu, 
copilul începe să plângă şi mama spune da. Dar, copilul trebuie 
să înţeleagă că nu înseamnă nu şi că există reguli care trebuie 
respectate. Dacă nu sunteţi consecvent, copiii nu vor şti dacă au 
voie sau nu să facă ceva şi situaţia le va părea confuză.
Se mai întâmplă ca un copil să plângă sau să facă crize şi atunci 
adultul îi oferă o bomboană sau o prăjitură pentru a tăcea. 
Aceasta înseamnă că acel copil a fost răsplătit pentru că a plâns 
și a făcut criză. Copilul va învăţa că atunci când va plânge și va 
face criză va primi o bomboană sau o prăjitură. Este foarte greu 
din partea adultului să reziste tentaţiei acesteia, dar pe termen 
lung aceasta este soluţia cea mai bună. Copilul va învăţa: chiar 
dacă plânge sau face crize pentru a primi ceva, tot nu va primi 
aşa că nu va mai plânge. 

Pentru învăţarea limitelor există două etape pe care copilul le va parcurge: va protesta împotriva regulilor și va încerca să încalce 
limitele şi să îl pedepsească pe cel ce a impus limita.
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Este important pentru copil să înţeleagă că este pedepsit de 
către părinte deoarece este iubit de către acesta şi că nu este 
pedepsit pentru că părintele este supărat pe copil. Copiii trebuie 
să înţeleagă că le-aţi impus aceste limite pentru că îi iubiţi. 
Copilul trebuie să înţeleagă că v-aţi supărat pe ceea ce a făcut, 
deoarece el a încălcat limitele pe care le-aţi stabilit şi de aceea 
trebuie să �e pedepsit şi nu pentru că nu îl iubiţi. Ar trebui să nu 
�e niciodată nevoie să îi faceţi rău unui copil pentru a-i impune 
anumite limite. Pur şi simplu ar trebui să existe limite şi 
consecinţe atunci când aceste limite sunt încălcate. Câteva 
dintre consecinţe ar putea � următoarele: copilul să �e pus la 
colţ, să nu mai aibă acces la anumite drepturi şi privilegii sau să 
se scuze persoanei pe care a jignit-o sau să se retragă dintr-o 
activitate deoarece nu s-a purtat potrivit cu ceilalţi copii. Dar, în 
ceea ce priveşte disciplina copiilor cu nevoi speciale, este di�cil 
să determini dacă ei se comportă nepotrivit din cauză că sunt 
năzdrăvani sau din cauza problemelor senzoriale pe care le au. 
Pe măsură ce veţi ajunge să cunoaşteţi mai bine copiii, vă veţi da 
seama din ce cauză aceştia se comportă nepotrivit.

Unii copii cu probleme de integrare senzorială se vor răni, alţii îşi 
vor muşca mâna. Ei fac aceste lucruri deoarece sunt uneori 
copleşiţi şi nu ştie cum să acţioneze sau nu primesc su�cientă 
stimulare din partea mediului şi se muşcă pentru a simţi ceva. 
Evident nu dorim ca aceşti copii să se comporte în acest mod şi 
de aceea este indicat să le explicăm că nu trebuie să ne rănim ci 
mai degrabă să ne iubim şi spuneţi-le să-şi sărute mâna pe care 
au muşcat-o.
Pe măsură ce aceşti copii sunt pedepsiţi atunci când fac ceva 
nepotrivit, este de asemenea foarte important ca ei să �e lăudaţi 
atunci când fac lucruri bune. Este foarte important să-i încura-
jăm pe copii. Copilul înţelege că a făcut un lucru bun dacă îl 
îmbrăţişăm sau îl lovim uşor peste umăr. Lauda exprimată 
verbal este de asemenea importantă, de exemplu: „Bravo! Ai 
făcut o treabă bună!”. Dacă vedeţi un copil care ajută un alt copil 
sau împarte lucrurile cu acesta, este foarte important să-l 
lăudaţi. Gândiţi-vă numai ce efect au asupra voastră vorbele de 
încurajare ale şefului atunci când vă spune: „ Ai făcut o treabă 
bună!”. 

Dacă sunteţi consecvent, copilul va accepta că există limite şi va adopta o atitudine pozitivă cu privire la ele. Unul dintre lucrurile cele 
mai importante este ca părintele să nu se enerveze. Deseori, îl lăsăm pe copil să facă ce vrea până face ceva care ne enervează şi atunci 
îi aplicăm o lecţie de disciplină pentru că suntem furioşi. Învăţarea limitelor nu este ceva ce se poate învăţa într-o zi. Acest proces este 
di�cil şi de durată. Dar dacă faceţi totul cu dragoste, copilul va deveni iubitor şi fericit.
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III. Comunicarea

Relațiile între persoane nu se pot stabili în afara comunicării. Comunicarea însăși stabilește o relație. Chiar și atunci cînd nu există nici 
o formă de comunicare verbală, două persoane care sunt în aceeași încăpere comunică. Axioma 1 descrisă de Şcoala de la Palo Alto „Nu 
putem să nu comunicăm” ne transmite ceea ce statistic s-a stabilit: comunicăm nonverbal şi paraverbal în proporţie de aproximativ 
90% şi verbal în proporţie de 10 %. Prin natura noastră, acordăm importanţă şi dăm interpretări mesajelor care vin prin intermediul 
comportamentului şi mult mai puţin mesajului verbal.  Pentru  practicarea  cu  sens  a  comunicării cu o persoană cu dizabilităţi intelec-
tuale, voluntarul trebuie să cunoască importanţa pe care o are limbajul non-verbal şi paraverbal în transmiterea cu sens al mesajelor. 
Spre exemplu, dacă nivelul de înţelegere a persoanei care receptează mesajul este non-simbolic (mesajul poate � înţeles cu ajutorul 
obiectelor şi atingerilor) transmiţătorul va trebui să folosească în comunicare obligatoriu instrumente care însoţesc vizual cuvântul: 
spui şi arăţi cartea, jucăria, mărul...

În termeni generali, sunt factori care pot face comunicarea mai puţin e�cientă, sau chiar să eşueze complet: 
• diferenţe de percepţie – modul în care noi privim lumea este in�uenţat de experienţele noastre anterioare, astfel că persoane de 
diferite vârste, naţionalităţi, culturi, educaţie, ocupaţie, sex, temperament etc. vor avea alte percepţii şi vor interpreta situaţiile în 
diferite moduri;
• concluzii grăbite – deseori vedem ceea ce dorim şi să vedem şi să auzim ceea ce dorim să auzim, evitând să recunoaştem realitatea în 
sine; 
• stereotipii – riscul de a trata diferite persoane ca şi când ar � una singura; 
• lipsa de cunoaştere – este di�cil să comunicăm e�cient cu cineva care are o educaţie diferită de a noastră, ale cărei cunoştinţe în 
legătură cu un anumit subiect în discuţie sunt mai reduse; -lipsa de interes ale interlocutorului faţă de mesaj; - di�cultăţi de exprimare;
• emoţiile puternice atât ale emiţătorului cât şi ale receptorului;
• lipsa de încredere a interlocutorilor; 
• personalitatea – diferenţele dintre tipurile de personalităţi (ciocnirea personalităţilor) pot cauza probleme de comunicare, dar şi 
propria noastră percepţie a persoanelor din jurul nostru este afectată. 

Potenţialele bariere de comunicare nu depind numai de noi, respectiv receptor şi emiţător, ci şi de condiţiile de comunicare, pe care 
trebuie să le cunoaştem şi să le controlăm pentru ca procesul de comunicare să capete şansa de a � e�cient.  
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Dacă vrei să comunici e�cient, respectă câteva reguli :
• orientează comunicarea spre ceva pozitiv (pe fapte plăcute, stimulatoare, a�rmative);
• comunicați toți cei care vă a�ați în discuție, să vă permiteți schimbul de mesaje, punerea de întrebări;
• permite intervenţia tuturor cu mesaje;
• veri�că că ai înţeles mesajul (pune întrebări lămuritoare sau „am înțeles bine? Asta ai vrut să spui?”);
• nu amenința, nu șantaja, nu constrânge și nu � critic sau răutăcios;
• ceea ce spui verbal să coincidă cu ceea ce comunici nonverbal (dacă spui că nu te doare nimic dar fața ta este schimonosită de durere 
celalalt va ști că minți);
• evită să folosești termeni care sunt vagi, care fac aluzie, care nu explică clar ceea ce vrei sau ceea ce știi;
• evită să intervii peste cuvântul celuilalt;
• nu uita că o comunicare e�cientă presupune construirea de mesaje clare, concise şi exprimate cu expresii şi cuvinte uzuale.

Caracteristici de comunicare în relația cu persoana cu dizabilități
Comunicarea cu persoana care are dizabilități intelectuale are câteva caracteristici speci�ce de care voluntarul, familia, terapeuții țin 
cont. Deoarece copilul/tânărul care are autism prezintă la nivelul limbajului di�culțăți de înțelegere și exprimare cu sens a cuvintelor, se 
recomandă ca în procesul de comunicare care are loc în timpul activăților de învățare și socializare să se urmeze următoarele indicații :

• Folosiți propozitii scurte, pe ton ferm! („Daniel, deschide caietul!”). Tonul ferm nu va � perceput ca �ind agresiv, nu va speria, ci va oferi 
siguranță, copilul va ști că este o sarcină de îndeplinit.
• Fiți clari și previzibili! Schimbările, neclaritățile îi fac nesiguri. Acest lucru atrage după sine comportamente dezadaptative (auto și 
heteroagresivitate, stereotipii verbale).
• Utilizați transmiterea mesajului în forma vizuală (folosind obiecte la început, iar apoi imagini)! Mesajul este mai clar dacă este și văzut 
și auzit, nu doar auzit.
• Acordați-i mai mult timp de gândire! Autiștii gândesc în piese de puzzle. Au nevoie de timp să pună piesele în ordine. Acest lucru duce 
la o reacție mai târzie din partea lor. Uneori poate dura săptămâni.
• Subtitrați pentru el expresiile faciale, numiți-i emoția ce însoțește mesajul! („E trist pentru că a luat notă mică.”)
• Legați complimentele, recompensele, încurajările de lucruri concrete! („Bravo, ai desenat foarte frumos!”)
• Dați-i sarcini singulare! Acest lucru evită ca sarcina să �e abandonată înainte de �nalizare.
• Oferiți-i variante când trebuie să facă o alegere! („Vrei cuburi sau puzzle?” și nu „Ce vrei?”).



• Dați-i reguli, nu argumente și explicații, chiar dacă întreabă „De ce?”. Această întrebare nu are sensul pe care cei non-autiștii îl înțeleg. 
De exemplu, nu explica „Copilul nu se simte bine și nu poate să termine de lucrat felicitarea, hai să o terminăm împreună în locul lui” ci 
dă un ordin simplu „Facem felicitarea”. 
• Rămâneți calm și ferm chiar dacă vă supără! Nu arătați acest lucru. Când sunteți supărat, sunteți altă persoană, diferită de cea pe care 
o știe și care îi oferă siguranță. Orice schimbare îl neliniștește pe copilul autist.
• Nu îl certați când greșește! Nu va înțelege de ce faceți asta pentru că nu are capacitatea de a lega pedeapsa de greșeala făcută. Dacă 
vreți să se corecteze, retrageți recompensa.
• Folosiți un limbaj fără subînțelesuri! Glumele, ironiile, expresiile cu mai multe sensuri nu pot � înțelese.
• Nu îi dați sarcini în forma negativă! Nu îi spuneți ce să nu facă, ci ce să facă. (Nu îi spun: „Nu mai vorbi!”, ci „Taci!/Ține gura închisă!”).
• Evitați cuvinte ca: „imediat”, „poate”, „nu știu încă”, „un pic”! (la întrebarea: „Când plecăm?” nu răspund: „Imediat!”, ci „Când linia mare 
ajunge la 5!/Termini puzzle-ul și plecăm!”).
• Ocoliți întrebări de forma: „Vrei să … ?”! Sunteți mai clar dacă o spuneți ca pe o a�rmație. (Nu spun: „Vrei să scrii?”, ci „Scrie!”).
• Oferiți-i propoziții/comportamente șablon pentru anumite situații! Propozițiile/comportamentele șablon au mereu aceeași formă și 
se folosesc totdeauna când apare situația pentru care au fost create. (Nu poate să facă ceva singur, îl învăț să spună: „Ajută-mă!”).

În comunicarea cu un copil sau tânăr care are întârziere în dezvoltarea mintală se va ține seama de următoarele recomandări:

• Spune copilului ce se întâmplă acum şi aici;
• Vorbeşte copilului aşezându-te în faţa lui şi la nivelul lui;
• Vorbeşte cu el numai după ce ai stabilit contactul vizual cu el;
• Însoţeşte cuvintele de gesturi şi încurajează copilul să te imite;
• Când vorbeşti copilului foloseşte mimica pentru a-l ajuta să înţeleagă sensul celor exprimate de tine;
• Observă încercările copilului de a-ţi răspunde şi încurajează-le;
• Foloseşte cuvinte simple, propoziţii scurte, clare, însoţeşte cuvântul de obiect/imagine/gest;
• Accentuează cuvintele importante;
• Repetă aceleaşi cuvinte, acţiuni, gesturi, până se �xează;
• Oferă-i sarcini simple și foarte importante pentru grup.
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În comunicarea cu un copil sau tânăr care are paralizie cerebrală (în mod special este utilizator de scaun rulant) se va ține seama de 
următoarele recomandări:

• Prezintă-te şi spune-i de ce eşti lângă el;
• Con�rmă copilului că ştii cine este şi eventual solicită să îţi spună şi el acest lucru;
• Asigură-te că atunci când vorbeşti te ascultă, nu vorbi cu el fără a avea contactul vizual;
• Vorbeşte faţă în faţă. Nu-l obliga să facă mişcări bruşte sau chiar simple pentru a se întoarce sau a urmări vorbitorul;
• Dacă nu suntem în raza lor vizuală nu atingem spatele sau scaunul rulant fără să-l prevenim;
• Modul de abordare directă trebuie să �e în general delicat, blând și gradat;
• Observă orice dorinţă de comunicare a copilului şi răspunde la ea;
• Nu obliga copilul să vorbească. Întotdeauna are un motiv pentru care nu o face;
• Așteaptă atât cât este necesar pentru a-ți răspunde;
• Nu vorbi în prezenţa lui despre starea sa de sănătate, despre di�cultăţile lui şi mai ales despre viitorul lui; 
• Unii copii pot folosi vorbirea, care poate � mai mult sau mai puţin inteligibilă;
• Unii copii ca să poată comunica trebuie să folosească mijloace alternative de comunicare verbală (gesturi şi imagini);
• Se evită stimulii senzoriali bruști, intenși și violenți și stimulii emoționali excesivi.



IV. Tulburări în dezvoltarea copilului cu dizabilități 
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Dezvoltarea persoanelor cu dizabilități este afectată în mod particular de „afecțiunea” sau „starea de sănătate și funcționalitate”, de 
„dizabilitatea” cu care s-a născut persoana sau pe care a dobândit-o în timpul copilăriei timpurii. A cunoaște caracteristicile de dezvol-
tare ale copiilor cu dizabilități înseamnă a înțelege particularitățile de manifestare comportamentală și comunicare, aspecte care ajută 
în stabilirea unor relații pozitive.

Paralizia cerebrală
Termenul de paralizie cerebrală este unul general, care se referă la un grup de afecțiuni ce afectează capacitatea copilului de a-și 
coordona mișcările. Această boală se datorează unor leziuni cerebrale care apar în cursul dezvoltării creierului, înainte sau imediat 
după naștere. Din păcate, paraliziile cerebrale nu pot � vindecate, însă tratamentul corespunzător și îngrijirea adecvată pot să 
îmbunătățească mult starea copilului și gradul de independență. Paralizia cerebrală poate �, în funcție de forma de manifestare: 
spastică, ataxică sau atetozică. 

Paralizia cerebrală spastică este forma cea mai des întâlnită, afectând 70% dintre pacienți. Mușchii sunt „înțepeniți”, permanent 
încordați. Acest lucru afectează mișcările într-un mod imprevizibil. De obicei mișcările sunt di�cile, dacă nu chiar imposibile. În funcție 
de membrele afectate, paralizia cerebrală spastică poate � de tip:
• dipareză - sunt afectate ambele mâini sau ambele picioare;
• hemipareză - este afectată partea stângă sau cea dreaptă, adică brațul și piciorul drept sau brațul și piciorul stâng;
• tetrapareză - sunt afectate toate membrele, ambele mâini și ambele picioare;
• monopareză - este afectat un singur membru;
• tripareză - sunt afectate trei din cele patru membre.
Paralizia cerebrala ataxică afectează doar 5-10% dintre bolnavi. Copilul nu își poate coordona mișcările, nu are echilibru, mersul este 
di�cil și anormal, iar mișcările �ne și precise sunt di�cile. Se adaugă tremurul membrelor, declanșat de o mișcare voluntară, care se 
agravează pe măsura ce copilul se apropie de obiectiv. 
Paralizia cerebrală atetozică afectează 10-20% din bolnavi. Principalul  simptom este mișcarea înceată, necontrolată a brațelor, 
picioarelor, mâinilor. În cazuri rare este afectată și musculatura feței și a limbii, ceea ce duce la salivare excesivă și la grimase involun-
tare. Simptomele se înrăutățesc când bolnavul este stresat, speriat, obosit și pot să dispară complet în timpul somnului. Dacă sunt 
afectați mușchii feței, vorbirea este di�cilă.



Pentru că paraliziile cerebrale sunt de multe tipuri și pot afecta un copil mai mult sau mai puțin, simptomele variază foarte mult de la 
un copil la altul. În general, printre simptome se numără:
• lipsa de coordonare a mușchilor în cadrul mișcărilor voluntare;
• mușchii încordați, „înțepeniți”, și re�exele exacerbate;
• mers asimetric;
• variații în tonsul muscular, de la prea relaxat, la prea încordat;
• salivare excesivă, di�cultăți la înghițirea mâncării, la supt și la vorbit;
• lipsa abilităților motorii �ne (de exemplu la scris, legarea șireturilor).
Boala nu se agravează cu vârsta, ceea ce înseamnă că simptomele rămân aceleași, pe tot parcursul vieții, în cel mai rău caz, iar în cel 
mai bun caz, se remediază vizibil, datorită tratamentului (kinetoterapie, tenoplastie etc). Majoritatea paraliziilor cerebrale sunt provo-
cate de probleme apărute înainte de naștere. Însă au existat și cazuri în care apariția bolii a fost legată de o infecție sau în leziune 
apărută la naștere sau în primele luni de viață, chiar în primii ani de viață.
Iată care sunt pricipalele cauze ale paraliziilor cerebrale:
• Infecțiile în viața intrauterină: rubeolă, varicela, citomegalovirusul, toxoplasmoza, si�lisul. Unele dintre aceste boli se pot preveni prin 
vaccin, altele printr-un mod de viață și un comportament sexual adecvat.
• Infecțiile în primele luni de viață: meningită, encefalită virală.
• Anomaliile congenitale: nu se cunosc întotdeauna cauzele. De obicei, sunt de vină mutațiile genetice sau expunerea la radiații, 
toxine.
• Accidente vasculare cerebrale: e adevărat că se întâlnesc, cel mai adesea, la persoanele în vârstă, însă pot apărea la orice vârstă, inclu-
siv în viața intrauterină. Un accident vascular cerebral poate să aibă loc din cauza cheagurilor de sânge din placentă care opresc 
curgerea sângelui către copil, deci și alimentarea creierului cu oxigen.
• Lipsa de oxigen la naștere. Este o cauză mai rară, dar este posibil. Dacă în timpul nașterii creierul copilului nu primeste oxigenul 
necesar, pot să aibă loc leziuni care vor duce la paralizie cerebrală.
• Icter grav. Icterul este foarte des întâlnit la nou-născuți, dar numai cazurile grave pot duce la leziuni cerebrale.
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Riscul de a face un tip de paralizie cerebrală este mai mare la 
bebelușii prematuri, la cei cu greutate mică la naștere și la 
gemeni. De asemenea, pericolul este mai mare dacă mama a 
fost expusă unor substanțe toxice în timpul sarcinii și dacă 
suferă de anumite afecțiuni (convulsii, retard mental, probleme 
de tiroidă). Ținerea sub control a bolilor cronice și evitarea facto-
rilor de risc pot să ajute la prevenirea paraliziei cerebrale a 
copilului.

Copiii cu o paralizie cerebrală congenitală pot să prezinte unele 
simptome încă de la naștere. Dar atunci când boala nu este 
foarte gravă nu se poate pune diagnosticul precis decât la 4-5 
ani. Majoritatea cazurilor sunt diagnosticate în jurul vârstei de 
1-2 ani. Pentru a obține un diagnostic se pot folosi mai multe 
tipuri de analize. Testele de sânge sunt folosite pentru a exclude 
alte afecțiuni posibile, iar pentru a observa activitatea creierului 
se folosesc tomogra�a computerizata, electroencefalograma, 
RMN-ul.
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Tratamentul nu poate să vindece paralizia cerebrală, însă poate să ușureze simptomele și să îmbunătățească mult calitatea vieții. 
Tratamentul adecvat va � hotărât de o echipă de medici (pediatru, �zioterapeut, logoped etc.) după o evaluare riguroasă a copilului. 
Abordarea diferă în funcție de tipul paraliziei, gravitatea ei, celelalte boli și complicații. În general, se pot folosi, ca tratamente:

Medicamentele - se pot da pentru relaxarea mușchilor, dacă aceștia sunt încordați. Poate � vorba de substanțe administrate oral sau 
de toxină botulinică (botox) administrată intramuscular pentru a paraliza anumiți mușchi.
Fizioterapie/kinetoterapie - Exercițiile executate sub supravegherea unui terapeut pot să ajute la îmbunătățirea echilibrului, 
coordonării, mobilității și dezvoltării motorii. Dacă este cazul se poate apela la terapia ocupațională.
Logopedul -  poate ajuta la îmbunătățirea vorbirii sau la găsirea unei alte modalități de a comunica, de exemplu limbajul semnelor.
Intervenția chirurgicală - se face în cazurile cele mai grave.  Se poate  interveni asupra tendoanelor,  încheieturilor,  dar și  asupra 
nervilor care păstrează mușchii încordați.
  
Deși tratamentele medicale sunt necesare și foarte importante 
pentru a îmbunătăți calitatea vieții, nimic nu poate înlocui 
atenția și grija părinților. Părintele este poate cea mai impor-
tantă persoana din echipa medicală a copilului. Dacă el nu 
poate spune ce dorește și ce îi trebuie, mama sau tata trebuie să 
vorbească în numele lui, să pună întrebări, să ia deciziile cele 
mai potrivite, apărându-i interesele. Și mai important pentru 
copiii cu paralizii cerebrale este să-și găsească independența, 
atât cât este posibil. Orice face un părinte trebuie să aibă acest 

scop: a-l ajuta să devină independent. Fiecare pas, oricât de mic, 
făcut în această direcție este foarte important. De aceea, copilul 
trebuie lăsat să facă singur anumite lucruri, chiar dacă le face 
mai încet sau mai prost decât adultul sănătos și, în același timp, 
trebuie lăudat și răsplătit pentru orice reușită, cât de mică. Este 
posibil ca părinții să nu poată � prezenți întotdeauna în viața 
copilului, iar abilități aparent banale - a coborî scările, a lega 
șireturile, a încălzi mâncarea - pot să facă diferența între o viață 
normală și izolarea într-un spital.

Alte recomandări/sugestii pentru stabilirea unei relații pozitive:

• În interacțiune se ține seama de hipersensibilitatea generalizată și accentuată speci�că în paralizia spastică și ataxică;
• În terapiile complementare se ia în considerație problema separării capului de procesele motorii ale corpului;
• Pentru că nu există experiența identității corporale persoanele cu paralizie cerebrală au probleme cu conștiinta de sine și stima de 
sine. Au nevoie de mai mult timp pentru a stabili relații de încredere. 
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Sindromul de hiperactivitate sau ADHD
ADHD înseamnă De�cit de Atenţie /Hiperactivitate / Impulsivitate şi este una dintre cele mai frecvente afecţiuni comportamentale 
întâlnite la copii şi adolescenţi. Cercetările au arătat că ADHD este o tulburare neurobiologică care necesită diagnostic şi tratament 
medical. 
 
Câteva dintre cele mai frecvente percepţii cu privire la cauzele ADHD, deşi acestea nu sunt documentate ştiinţi�c: 
• Alimentaţia/dieta;
• Atitudinea parentală de�citară; 
• Urmărirea excesivă a emisiunilor TV sau preocuparea excesivă faţă de jocurile video.

Studiile riguroase, atent concepute, nu au reuşit să stabilească relaţia cauzală dintre aceşti factori şi ADHD şi nici faptul că vreunul 
dintre aceşti factori in�uenţează simptomele ADHD. De exemplu, contrar convingerilor părinţilor, zahărul nu îi face pe copii semni�ca-
tiv mai hiperactivi. De fapt, s-a constatat că nici o dietă nu ameliorează simptomatologia speci�că ADHD. S-a constatat că, de fapt, 
frustrarea părinţilor este un efect, şi nu  o cauză a  ADHD. Excesul  în urmărirea  programelor de televiziune şi  jocurile video  reprezintă 
de fapt un simptom, şi nu o cauză a ADHD. Acestea constituie o formă de stimulare care îi ajută pe copiii cu ADHD să-şi menţină 
concentrarea şi să-şi controleze sentimentul interior de agitaţie prin intermediul unui mecanism similar celui care acţionează în cazul 
medicaţiei.
Simptomele ADHD se împart în trei categorii: de�cit de atenţie , hiperactivitate şi impulsivitate , putând surveni şi în formă combinată.

Tipul cu de�cit de atenţie
• Diagnosticul este stabilit în condiţiile în care copilul prezintă şase sau mai multe simptome de de�cit de atenţie;
• Copilul neatent nu se poate concentra, face adesea greşeli din neglijenţă, nu ascultă până la capăt atunci când i se adresează cineva, 
nu �nalizează sarcinile, nu respectă instrucţiunile, evită efortul intelectual susţinut. 

Tipul hiperactiv-impulsiv
• Diagnosticul este stabilit în condiţiile în care copilul prezintă şase sau mai multe simptome de hiperactivitate - impulsivitate;
• Simptomatologia include neastâmpăr, vorbire excesivă, agitaţie �zică în momente nepotrivite, întreruperea persoanelor care vorbesc 
şi di�cultatea în a-şi aştepta rândul. 

Tipul combinat
• Diagnosticul este stabilit în condiţiile în care copilul prezintă şase sau mai multe simptome de de�cit de atenţie şi şase sau mai multe 
simptome de hiperactivitate - impulsivitate.



Cum poate � ajutat să îşi controleze comportamentul

De-a lungul anilor, părinţii, cadrele didactice şi specialiştii au identi�cat o serie de modalităţi de a ajuta părinţii şi copiii în ameliorarea 
simptomelor ADHD, observând manifestările cauzate de această afecţiune în �ecare zi, la şcoală, acasă şi în diferite contexte sociale. 
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Comportamentul de opoziție

Concentraţi-vă asupra lucrurilor pe care le face bine copilul şi nu doar asupra greşelilor lui. Astfel veţi evita discuţiile în contradictoriu 
stresante, veţi ajuta copilul să-şi construiască respectul de sine şi îi veţi oferi motivaţia necesară pentru o bună dezvoltare şi un 
comportament adecvat. De obicei critica nu este e�cientă în cazul copiilor. Copiii cu ADHD pot � criticaţi mai frecvent decât ceilalţi 
colegi ai lor şi abordează o atitudine extrem defensivă, alimentându-le sentimentele de jignire şi supărare. Atunci când aceste emoţii 
devin dominante, nu mai contează dacă sfaturile dumneavoastră sunt sau nu utile. Unii copii cu ADHD nu deţin abilităţile de limbaj şi 
controlul de sine necesare pentru a răspunde adecvat. În loc de a critica, încercaţi să redirecţionaţi şi să vă motivaţi copilul. Iată câteva 
sugestii:

• Depersonalizaţi remarcile: încearcă „Ar � mai bine în felul următor” în loc de „Nu este bine cum faci”;
• Spuneţi-le ceea ce doriţi să facă: încearcă „Să te ajut să pui hainele la loc“, în loc de „Nu-ţi mai arunca hainele pe jos”;
• Încurajaţi în loc să criticaţi; 
• Surprindeţi momentele în care se comportă bine: „Mi-a plăcut cum ai ajutat-o pe sora ta”;
• Modelaţi-vă comportamentul: laudele pentru mici realizări („Hei, uite ce frumos ai scris”!) îi încurajează pe copii în obţinerea unor 
rezultate superioare.
 
Unii copii cu ADHD au greutăţi de controlare a propriilor emoţii şi au nevoie să �e învăţaţi cum să se calmeze. Numeroşi experţi 
recomandă „autoadresarea pozitivă”, o abilitate care îl ajută pe copil să înţeleagă „Lucrul acesta nu se referă la mine, ci la o situaţie pe 
care pot să o controlez”. Aceasta este utilă atunci când copiii învaţă să îşi spună:
• „Pot să fac faţă la asta”; 
• „Respiră adânc şi rămâi calm”; 
• „Simt că mă enervez. N-am să-l las să mă supere”; 
• „Pot să îmi controlez sentimentele”;
• „Nu vreau să-mi pierd calmul”;
• „Am putut altă dată, pot şi acum”. 
Jucaţi jocuri de rol cu copiii, pentru ca aceştia să dobândească abilităţi de autoadresare, astfel încât să deprindă această modalitate de 
calmare. Alte activităţi, cum ar � jocul de fotbal, jocurile pe calculator sau plimbările pot � utile în comutarea atenţiei de la criticism la 
un aspect cu nuanţă pozitivă.
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Di�cultăţile de comunicare 
Copiii cu ADHD pot dobândi mai greu abilităţile de limbaj, atât în privinţa înţelegerii cât şi în cea a exprimării. Există însă modalităţi de 
remediere a acestora, atât la şcoală cât şi acasă. Ei se pot poticni la unele cuvinte, pot înţelege greşit ceea ce li s-a spus şi pot avea 
di�cultăţi în a-şi aminti cuvinte, în înţelegerea limbajului vorbit şi în a-şi organiza gândurile. Copiii cu ADHD au nevoie de un mediu 
prietenos şi deschis spre comunicare în familie. Ei trebuie încurajaţi să interacţioneze verbal şi nu trebuie niciodată făcuţi de ruşine 
pentru că îşi formulează lent ideile sau pentru că utilizează cuvintele incorect. Părinţii pot încerca următoarele metode de încurajare a 
comunicării în cadrul familial:

• Să asigure susţinerea necesară construirea unei solide baze lingvistice - cărţi, �lme şi programe de calculator - ca de asemenea şi 
membrii familiei şi prietenii care interacţionează cu copilul respectiv şi îl ajută să exerseze abilităţile de comunicare; 
• Să folosească orice experienţă ca pe o ocazie de îmbogăţire a limbajului - magazinele, benzinăria sau cabinetul medicului, cerând 
copilului să denumească obiectele pe care le vede; 
• Copiii mai mari ar trebui încurajaţi să îşi recapituleze experienţa zilei la �ecare masă de seară, ajutând copilul să se simtă confortabil 
în utilizarea limbajului, fără a critica niciodată eforturile acestuia; 
• Intervenţia precoce este esenţială în cazul copiilor cu di�cultăţi de limbaj. Dacă bănuiţi existenţa unei probleme, vorbiţi cu personalul 
şcolii sau adoptaţi măsurile necesare pentru corectarea limbajului.

Vorbirea excesivă - Un copil care îşi întrerupe mereu interlocutorul sau care vorbeşte excesiv poate să îi „îndepărteze” pe ceilalţi copii 
sau profesori. Chiar dacă faptul că are ceva de spus în privinţa oricărui lucru poate plăcea bunicilor sau prietenilor de familie, acelaşi 
lucru poate constitui un obstacol în calea acceptării sociale de către ceilalţi copii. Cei mai mulţi copii dobândesc abilităţile sociale doar 
urmărind şi imitând comportamentul altora. Copiii cu ADHD pot avea di�cultăţi în dobândirea acestor abilităţi. Există posibilitatea ca 
aceştia să nu �e su�cient de atenţi la detaliile interacţiunii sociale şi, în consecinţă, pot avea nevoie de ajutor pentru a-şi dezvolta 
abilităţi sociale esenţiale. Învăţaţi-l cum să îşi învingă problemele comportamentale:
     
• Fiţi speci�c(ă) în privinţa momentelor în care trebuie să vorbească sau nu. Deşi copiii cu ADHD uită frecvent aceste instrucţiuni, ei pot 
� antrenaţi să se oprească şi să privească la ceea ce se petrece în jurul lor; 
• Învăţaţi-vă copilul să urmeze regulile sociale: ceilalţi copii îl/o ascultă cu adevărat? Ceilalţi râd în mod inoportun? Ceilalţi par 
stânjeniţi? Remarcând reacţiile celorlalţi, copiii îşi pot controla propriile cuvinte; 
• Copiii cu ADHD întrerup adesea interlocutorul deoarece se tem că îşi vor „pierde ideea”. Învăţaţi-i să îşi scrie propriile gânduri, astfel 
încât şi le vor putea aminti atunci când va � momentul să vorbească;
• Uneori jocurile pot � instructive. Jocuri de tipul „Semaforul” sau „Radu spune” învaţă copiii să se concentreze asupra unui set de reguli 
şi să acorde atenţie indiciilor; 
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• Indicaţiile simple, prestabilite, prin semne efectuate cu ajutorul mâinilor, pot reorienta un copil care trebuie să înceteze să vor- bească 
şi să revină la activităţile din clasă sau la teme. De exemplu, a ciocăni în masă poate însemna „Vorbeşti prea mult; întoarce-te la lucru”.

Lipsa de concentrare - Un copil care nu ascultă ceea ce i se spune, nu este atent, „visează cu ochii deschişi” sau acordă atenţie 
stimulilor irelevanţi poate pierde lecţii, instrucţiuni sau indicaţii importante. Experţii oferă sugestii care pot � utile în clasă sau acasă.
ADHD nu reprezintă numai o incapacitate de a � atent, ci şi o incapacitate de concentrare asupra unui singur lucru și de a prioritiza 
acţiunile. Copiii cu ADHD îşi pierd cu uşurinţă concentrarea atunci când o activitate nu îi stimulează su�cient. În aceste situaţii ei nu îşi 
pot inhiba răspunsul faţă de factori care le distrag atenţia, motiv pentru care pierd adesea lecţii, instrucţiuni sau indicaţii importante.
Copiii cu ADHD depun eforturi pentru a-şi menţine concentrarea asupra prelegerilor lungi sau a sarcinilor plictisitoare care necesită 
un efort psihic susţinut. Învăţătorii şi părinţii îi pot ajuta în acest efort, în diverse moduri.

Convulsiile. Epilepsia
De ce este important să 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 speci�c;
• poate exista un 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 �:
• Infecţii/ expuneri toxice în timpul sarcinii;
• Suferinţa la naştere;
• Tumori cerebrale;
• Traumatisme la cap;
• Boli genetice (malformații cerebrale, boli metabolice, sindroame plurimalformative, anomalii cromozomice).
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Câte tipuri de convulsii există?

1. 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 respirației (cu învineţire), pierdere de urină/scaun, 
ulterior crizei apare oboseala.

2. Petit mal (convulsii absente)
• Durează câteva secunde;
• Convulsiile se produc în timp ce persoana priveşte în gol şi pare să nu fie atentă;
• 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.

3. Convulsii parţiale (simple, complexe)
• 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.

4. 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 
leargă sau e înfricoşat;
• Acelaşi set de acţiuni la fiecare convulsie;
• Durează câteva minute; confuzia post-convulsie durează mai mult;
• Nu îşi aminteşte ce s-a întâmplat.
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5. 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.

6. Convulsii mioclonice
• 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 neîndemânare;
• Se recomandă evaluare medicală.

7. Spasme infantile
• 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.
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În cazul copiilor cu nevoi speciale care sunt situaţiile care pot conduce la apariţia convulsiilor? Răspunsul 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.

Ce facem dacă apar convulsiile?

• Rămânem calmi;
• Lăsăm copilul pe podea pentru a evita loviturile;
• Poziţionăm copilul cu capul pe o parte şi dat pe spate;
• Îndepărtăm obstacolele din jur;
• Nu băgăm nimic în gură sau între dinţi;
• Nu imobilizăm copilul;
• Desfacem hainele care îl pot strânge;
• Observăm cu atenţie copilul;
• Chemăm salvarea dacă durata convulsiei este mai mare de 5 min sau apar convulsii una dupa alta;
• După convulsie, lăsăm copilul să se odihnească.

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 su�at repetat; vizionarea TV cu lumina stinsă în cameră ; înot sub apă.
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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 cetogenică (bogată în grăsimi, săracă în glucide şi proteine); terapie adjuvantă – B complex (B6).

Sindromul Down

Sindromul Down este cea mai frecventă afecţiune genetică (1/600 nou-născuți). A�area diagnosticului este un stres puternic pentru 
părinți. Multe aspecte ale bolii pot � evitate sau recuperate. Copiii 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 prepon-
derant mecanică, comprehensiunea redusă, dezvoltarea limbajului întârziată, toate acestea îngreunând procesul educativ; au o sensi-
bilitate crescută pentru sunete ritmate, muzică și dans, toate cazurile prezintă grade diferite ale de�cienței mintale).

Dincolo de imaginea caracteristică persoanelor trisomicese a�ă o altă 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 alătu-
ri de ceilalți la diferite activități unde să-și pună în valoare propria personalitate.

Care este pro�lul genetic ale copilului?

• Trisomie 21 liberă 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 � moştenită;
• Trisomie 21 în mosaic - Copilul are celule normale şi anormale. Este forma uşoară de boală.
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„Să �i autist nu înseamnă să �i neuman. Însă înseamnă să �i 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 extra- 
terestru eşuat fără un manual de orientare...Acordaţi-mi demnitatea de a mă cunoaşte în termenii mei - recunoaşteţi faptul că suntem 
în mod egal străini unii faţă de ceilalţi, că felul meu de a � nu este doar o versiune defectă a felului vostru de a �. Suspendaţi pentru o 
clipă propriile voastre prezumţii. De�niţi-vă propriii termeni. Lucraţi cu mine pentru a construi punţi între noi.” Jim Sinclair (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 speci�că 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;
• Factorii 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.

Care este gravitatea autismului?

• Gravitatea autismului variază de la sever la uşor, iar acesta se intersectează cu diverse nivele de inteligenţă care, şi acestea, variază de 
la di�cultăţi profunde de învăţare, până 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 � asociat cu alte probleme cum ar �: epilepsie (de care suferă 25-30% dintre persoanele cu autism), hiperactivi-
tate, dislexie, paralizie cerebrală, ş.a.

Autismul
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Care sunt caracteristicile tulburărilor din spectrul autismului?

Există un tipar comun al disfunctionalităţilor psiho�ziologice 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 
speci�ci care ar provoca apariţia autismului.

Tulburări la nivelul interacţiunilor sociale

• pot � foarte izolate social; altele pot � pasive în relaţiile sociale sau foarte puţin interesate de alţii;
• alţi indivizi pot � 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 � 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 ajutor-
ul căruia să poată comunica, în timp ce alţii pot � aparent foarte �uenţi în vorbire;
• Cei care au limbaj încep să vorbească, de regulã, mai târziu şi o fac într-un mod neobişnuit, speci�c: pot � 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 � anormale, de ex. voce monotonă sau piţigăi-
ată, vorbire „cântată” sau cu ascensiuni interogative la �nele frazelor), dar şi semantic şi pragmatic;
• Pentru persoanele cu autism este foarte di�cil să aleagă şi să menţină un anumit subiect de conversaţie;
• Reacţiile emoţionale ale persoanelor cu autism, atunci când 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 di�cultăţi serioase în 
înţelegerea şi împărtăşirea emoţiilor celorlalţi.
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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 mâinii sau al 
încheieturii mâinii) şi, în special, la copiii mici, accesele de furie.

De�ciența mintală sau retardul mintal

De ce este important să ştim ce este retardul mintal? Pentru că...

Retardul mintal este o problemă frecventă, cel mai des întâlnit simptom dintre dizabilitățile intelectuale.

De ce a apărut retardul mintal?

• 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  cromozomice  de  număr,  anomalii cromozomice structurale, microdeletii,  reanjamente subtelomerice, 
boli monogenice.

Care sunt caracteristicile retardului mintal?

Funcţia cognitivă este semni�cativ redusă. Prezintă limitări majore în ceea ce priveşte:
• abilităţile sociale;
• capacitatea de a trăi în comunitate;
• comunicarea;
• independenţa la domiciliu;
• sănătatea;
• îngrijirea;
• munca;
• activităţile distractive.



De câte tipuri este retardul mintal?

• uşor  - IQ – 50 – 70;
• moderat - IQ – 35 – 50;
• profund - IQ– 20 – 35;
• sever - IQ mai mic de 20. 

Altă clasi�care:

• 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;
• RM uşor – sindrom fetal; 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 de�cit de atenţie;
• RM moderat/sever - poate fi determinat de cauze negenetice (suferinţa la naştere) şi genetice (cromozomice şi monogenice), multi-
factoriale (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;
• �zio-kinetoterapie;
• terapie cu animale;
• tratamentul complicaţiilor;
• convulsii – tratament speci�c;
• cataractă -tratament chirurgical;
• tratament speci�c în boli metabolice.

40



41

1- www.federatiavolum.ro

2- Material realizat cu sprijinul informațiilor din  „Cum lucrăm cu persoanele cu dizabilități”, manual realizat în cadrul programu-
lui  Grundtvig2,  „Parteneriate în învățare”, proiectul  „Formarea de persoane care vor instrui voluntari pentru munca cu 
persoanele cu dizabilități”, �nanțat de Comunitatea Europeană prin Agenția Națională Socrates.

3- Material realizat cu sprijinul informațiilor din „Cum să îl înțelegem pe copilul cu nevoi speciale”, manual realizat de echipa de 
specialiști din cadrul Organizației Healing Hands Inc. SUA, de echipa de specialiști din cadrul programului Healing Hands 
Timișoara - Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Editura Marineasa, Timișoara, 2002.

• Dwight, Brothers and sisters, 2005.

• Stefanie Ledu et Lauret Richard, Le handicap, 2007.

• Dr. Stefan, Baries, Ghid pentru Părinţi, Editura Polirom, 2009.

• Debesse, Maurice, Psyhologie de l enfant, în româneşte de Costantin Botez şi Maria Mamali, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1970.

• Saphiro, Stanley , Karen, Skinulis, Cum să devenim părinţi mai buni: ghid practic, tradus de Luana Schidu, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2005.

• Thomas J. Weihs, Copilul cu Nevoi Speciale, Ed. Triade, Cluj-Napoca, 1998.

• Conf. Dr. Cristina Rusu, Cabinetul de Genetică Medicală, Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași, materiale informative despre: 
Retardul mintal, Sdr. Down, Convulsii și Autism.

• http://www.cursuriautism.ro/

• https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-�le-1055/GUIDANCE%20Handbook%20RO.pdf

• http://www.psihohipnoza.ro/psihoterapia-si-parentalitatea-la-persoanele-cu-dizabilitati/

Bibliogra�e



Acest material a fost realizat de:

Izabela Crăciun  (Coordonator Servicii Sociale)
Andreea Tofan (Specialist PR & Fundraising)
Diana Dodu (Graphic Designer)



1

August 2015


