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Ghid pentru specialişti ce lucrează cu copii cu dizabilităţi

Introducere
Persoanele cu cerinţe speciale au existat întotdeauna, indiferent de
perioada istoric
istorică, cultură, areal, iar atitudinea vis-a-vis de această categorie de
persoane s-a schimbat de la marginalizare şi excludere socială spre acceptare
şşii integrare comunitar
comunitară. Dacă privim această problemă în comparaţie cu ţările
cu un nivel mai înalt de democratizare, în Moldova, ca şi în fostele republici
sovietice, lucrurile stau diferit. Opinia publică
public în Moldova cu paşi mărunţi a
început
nceput ssă se schimbe în favoarea celor marginalizaţi până acum, de la negare la
conştientizarea, ccă aceşti oameni trăiesc alături de noi şi mai apoi la acceptarea lor ca
con
membri ai societ
societăţii. Pentru a accelera procesul de integrare comunitară a persoanelor
cu dizabilităţ
dizabilit
dizabilităţi,
ăţ s-a decis să se editeze acest ghid.
Formarea Deprinderilor de Viaţă – Ghid pentru specialiştii care lucrează cu copiii şi tinerii cu
dizabilităţi oferă unele puncte de vedere necesare a fi abordate în cadrul activităţilor de formare a
deprinderilor de viaţă. Conţinuturile propuse pot fi de ajutoa tuturor persoanelor care lucrează cu
copiii şi tinerii şi în special cei care au ca grup-ţintă copii şi tineri cu dizabilităţi.
Lucrarea constă din patru capitole. Capitolul I conţine diverse interpretări ale educaţiei pentru
formarea deprinderilor de viaţă, scopul, obiectivele şi răspunsurile la unele întrebări-cheie ce ţin de
educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă.
Capitolul II cuprinde principiile metodologice ale formării deprinderilor de viaţă. De asemenea,
în acest capitol se conţin metode şi tehnici interactive de lucru cu copii şi tineri, având ca scop
dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi design-ul activităţilor care vin în ajutor celor care se vor implica
în lucrul cu copiii şi tinerii cu sau fără dizabilităţi.
În capitolul III se prezintă informaţie privind echipa multidisciplinară care lucrează cu copii
şi tineri cu dizabilităţi, se duc la cunoştinţă particularităţile specifice de dezvoltare şi creştere a
persoanelor cu paralizie cerebrală infantilă şi aspectele lucrului cu părinţii care educă şi cresc un
copil sau tânăr cu dizabilităţi.
În capitolul IV sunt descrise activităţi practice ce pot fi utilizate pentru dezvoltarea la copii şi
tinerii cu dizabilităţi a cunoştinţelor, atitudinilor şi deprinderilor necesare pentru prevenirea sau
depăşirea cu uşurinţă a riscurilor sociale şi de sănătate şi pentru adoptarea unui mod independent
de viaţă. Toate activităţile se clasifică în trei blocuri conform domeniului de intervenţie a educaţiei
pentru formarea deprinderilor de viaţă: dezvoltarea abilităţilor fizice la copiii şi tinerii cu dizabilităţi
(4.1), dezvoltarea personală şi interpersonală (4.2) şi dezvoltarea pentru sănătate (4.3). Conţinutul
activităţilor poate ﬁ completat, adaptat la particilarităţile de vârstă, de dezvoltare, interesele şi
necesităţile membrilor grupului cu care se va lucra.
Ghidul mai conţine Calendarul specialistului, care îi va aminti acestuia, date importante ce se
sărbătoresc la nivel naţional şi internaţional; Glosarul, care îl va ajuta pe cel ce va utiliza ghidul să
înţeleagă grupul-ţintă; Anexe, în care se prezintă: secvenţe ale programului de recuperare şi integrare
socială a copiilor şi tinerilor cu cerinţe speciale (program individual, pentru specialişti şi de evaluare
a stagiului); informaţie despre situaţia familiei care îngrijeşte un copil sau tânăr cu dizabilităţi şi
despre protecţia socială a copilului şi familiei; o variantă prescurtată a Convenţiei privind Drepturile
Copilului şi o bază de date a ONG-lor, instituţiilor şi persoanelor domeniul cărora ţine de interesele
şi necesităţile copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi; Referinţele bibliografice cu ajutorul cărora s-a ajuns
la rezultatul pe care îl au în faţă.
Pe fiecare pagină a ghidului, în afară de informaţia de bază, se prezintă câte un citat original.
Descoperiţi secretele vieţii, iubirii, fericirii şi succesului. Remarcaţi-vă la locul de muncă şi în relaţiile
cu cei din jur, în tot ceea ce faceţi. În aspect practic, citatele vor fi utile şi în activitatea cu copiii şi
tinerii. Sperăm ca ele să vă călăuzească cu succes în tot ceea ce veţi face împreună cu copiii şi tinerii
cu dizabilităţi.
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ducaţia
1 E
pentru formarea
CAPITOLUL

deprinderilor de viaţă

1.1. Ce este? Pentru ce?
Ce este educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă?
Punctul de start îl constituie educaţia. Educaţia reprezintă una dintre dimensiunile fundamentale ale societăţii contemporane şi în viziunea sa optimă este cea care oferă oricărei persoane
şansa de a-şi atinge potenţialul său maxim. Şanse egale de dezvoltare prin asigurarea accesului
liber la educaţia de bază de calitate este obiectivul major care tot mai mult se impune a fi realizat,
în special atunci când ne referim la copii cu dizabilităţi. Obiectivul menţionat nu este unul uşor
de atins, dimpotrivă, el vizează pregătirea copiilor şi tinerilor în domeniul deprinderilor adecvate
de viaţă.
Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă este o paletă de oportunităţi bine planificate
care conţin înţelegere, cunoştinţe, atitudini, calităţi şi deprinderi. Acestea împreună au scopul de a
promova dezvoltarea personală, socială şi de sănătate.
Acest termen este adesea folosit aproape ca sinonim cu cel de educaţie pentru sănătate bazată pe
formarea deprinderilor de viaţă. Diferenţa dintre aceste abordări constă doar în conţinutul temelor
pe care le conţin. Educaţia pentru sănătate bazată pe formarea deprinderilor de viaţă se axează pe
sănătate. Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă se poate axa pe educaţia unor astfel noţiuni
ca pacea, drepturile omului, educaţia sentimentului civic, precum şi alte probleme sociale, inclusiv
sănătatea. Ambele abordări reclamă aplicarea în viaţa reală a cunoştinţelor, atitudinilor şi deprinderilor esenţiale şi implică metode interactive de predare şi studiere.

Ce sunt deprinderile de viaţă?
Conceptul a fost formulat la Forul Mondial „Educaţie pentru toţi” (Dakar, 2000) şi elaborat în
cadrul Curriculum-ului pentru disciplina şcolară „Educaţie pentru formarea deprinderilor de viaţă”
în Republica Moldova, (martie 2004). În acest sens, deprinderile de viaţă sunt abilităţi comportamentale pozitive şi de adaptare, care permit indivizilor să se confrunte eficient cu cerinţele şi provocările vieţii cotidiene (definiţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii). Formarea deprinderilor de viaţă are
obiectivul de a-i ajuta pe copii şi tineri să însuşească regulile şi oportunităţile pe care le oferă viaţa,
să-şi asuma iniţiative şi responsabilităţi pentru propria viaţă, să gândească critic şi creativ, să soluţioneze conflicte, să dezvolte atitudinea tolerantă şi empatică faţă de alte persoane, să stabilească uşor
relaţii de prietenie şi să comunice eficient cu semenii lor etc.
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De ce anume educaţia incluzivă?
Din perspectiva implementării Programului „Educaţia pentru formarea
deprinderilor de viaţă”,
via
şcoala este instituţia care deţine avantajul de a acoperi
un spaţiu educaţional foarte larg şi complex, capabil de a oferi cunoştinţe, atitudini şi abilităţi de viaţă necesare copiilor şi tinerilor. În acest context, problema
accesului la educaţia de bază a copilului cu handicap devine tot mai actuală şi
stringentă.
Educaţia incluzivă are la bază ideea că orice copil poate învăţa şi necesită susţinere în procesul de studiere, astfel încurajându-se participarea activă şi responsabilă a acestuia la sistemul educativ de masă. Ea reprezintă o abordare educaţională de
înţelegere a dificultăţii, punând la temelie conceptul că dificultăţile cu care se confruntă copii cu dizabilităţi (ex.: inaccesibilitatea clădirilor şcolii, capacitatea redusă a copilului de a învăţa pe
căi scrise sau verbale, bariere în comunicare etc.) „nu pot fi explicate pur şi simplu prin dizabilităţile
copiilor, ci prin trăsăturile sistemului educaţional ca atare, curriculum-urile prost elaborate, pregătirea slabă a cadrului didactic, mediul educaţional nepotrivit, clădirile inaccesibile sau alte aspecte ce
creează obstacole în învăţare pentru aceşti copii”. În acest sens, educaţia incluzivă vine cu soluţia de
reducere a obstacolelor, dificultăţilor de învăţare prin crearea şcolilor de masă capabile de a satisface
necesităţile oricărui copil, indiferent de particularităţile sale individuale.

În ce scop este oferită educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă?
Pentru că copiii şi tinerii:
au marea dorinţă de a se afirma, dar n-au experienţă de viaţă;
sunt slab informaţi privind riscurile sociale şi de sănătate;
au deprinderi de viaţă insuficient de dezvoltate;
simt lipsa spaţiilor şi serviciilor sigure şi prietenoase lor;
au oportunităţi limitate de dezvoltare şi de participare etc.
În Republica Moldova 1/3 din populaţia de 4,3 mln de locuitori ai ţării o constituie copii şi tineri de la 0 la 18 ani. Această vârstă reprezintă o perioadă de creştere şi dezvoltare rapidă a corpului,
minţii şi a relaţiilor sociale. Dacă la aceşti ani copiii şi tinerii sunt susţinuţi, ei reuşesc să se dezvolte,
să se afirme ca membri ai familiei şi ai societăţii.
În condiţiile şcolarizării obligatorii a copiilor de 7-16 ani, şcoala este instituţia-cheie în care
elevii ar putea obţine cele mai multe informaţii despre modul sănătos de viaţă şi să însuşească deprinderi necesare în acest domeniu.
Este important să se ţină cont de faptul că o şcoală prietenoasă tinerilor trebuie să promoveze
obţinerea unor rezultate de bună calitate în procesul de studiere, să ofere copiilor – pe lângă deprinderi esenţiale de scriere, citire, vorbire, ascultare, calcularea – cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru a trăi într-o societate nouă. O şcoală prietenoasă încurajează copiii şi tinerii să gândească critic,
să-şi pună întrebări, să-şi exprime opinia şi să ia decizii.
Programele ce ţin de formarea deprinderilor de viaţă, care fac parte din curriculum-urile naţionale, au avantajul unei acoperiri mari şi sunt mai durabile
decât intervenţiile izolate efectuate în condiţii extraşcolare. De asemenea, condiţiile neformale pot oferi
Dacă vrei să trăieşti viaţa din
punţi de acces spre tinerii care nu frecventează
plin, la începutul fiecărei zile
şcoala, tineri – cu cerinţe speciale, dar care au
gândeşte-te la ceva pentru
nevoie acută de deprinderi de viaţă, şi anume de
care eşti recunoscător.
cea independentă – dacă ne referim la categoria
autorul
persoanelor cu cerinţe speciale.
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1.2. Scop şi obiective.
Perspective internaţionale
Scopul educaţiei pentru formarea deprinderilor de viaţă este de a asigura copiilor şi tinerilor un
proces de dezvoltare personală, socială şi de sănătate prin oferirea oportunităţilor de studiere pentru
acumularea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor, care le vor permite să ducă o viaţă sigură,
sănătoasă şi responsabilă ca persoane şi membri ai societăţii.
Obiectivele generale ale educaţiei pentru formarea deprinderilor de viaţă:
a oferi copiilor şi tinerilor cunoştinţe şi informaţii despre diversele probleme personale,
sociale, de sănătate şi a unui mod independent de viaţă;
a ajuta copiii şi tinerii să conştientizeze atitudinile proprii şi ale altor oameni faţă de problemele personale, sociale şi de sănătate;
a ajuta copiii şi tinerii să însuşească şi să practice deprinderi personale, sociale şi a unui
mod independent de viaţă;
a oferi copiilor şi tinerilor posibilităţi pentru a face alegeri informate în ceea ce priveşte
modul lor de viaţă;
a ajuta copiii şi tinerii să conştientizeze influenţa grupului de semeni şi a mass-media asupra modului lor de viaţă;
a ajuta copiii şi tinerii să se respecte pe sine şi pe cei din jur;
a promova responsabilitatea personală şi socială a copiilor şi a tinerilor.
Perspective internaţionale:
Globalizarea şi impactul acesteia asupra
viitorului copiilor şi tinerilor.
O recunoaştere tot mai puternică a necesităţii de educare a persoanei în întregime.
O bază ştiinţifică tot mai mare, care ne
arată cum oamenii învaţă.
Educaţia pentru formarea deprinderilor
de viaţă este o prioritate în toată Europa
şi Asia Centrală.

Nu există fericire mai mare
decât să ştii că ai făcut
viaţa cuiva mai bună.
autorul
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2.3. Pentru cine?
De către cine?
Pentru cine?
Pentru toţi copiii şi tineri, indiferent de sex, etnie, cultură, sexualitate, capacitate /incapacitate şi circumstanţe sociale. Copiii şi tinerii au un enorm potenţial
personal şi social. Ei, ca şi cei adulţi, se confruntă în această lume, cu dificultăţi
complexe, care se schimbă în mod accelerat, iar societatea are nevoie de cetăţeni sănătoşi, împliniţi, responsabili şi participativi.

Cum trebuie să oferim educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă?
Prin metode care angajează participarea tinerilor în procesul de învăţare, care promovează responsabilitatea faţă de acest proces. Metode ce pun în valoare atât procesul de învăţare, cât şi conţinutul şi produsul învăţării. De asemenea, ele se concentrează pe învăţarea afectivă, precum şi pe cea
cognitivă.

Când trebuie să oferim educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă?
Este un proces ce durează toată viaţa. În sistemul educaţional, trebuie să fie oferită pentru toate
grupurile de vârstă, conform necesităţilor indivizilor şi grupurilor. Educaţia trebuie să fie coerentă,
continuă şi să stimuleze dezvoltarea.

Unde trebuie să ﬁe oferită educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă?
Este o responsabilitate comună a familiei, şcolii, comunităţii şi societăţii în întregime care lucrează cu tinerii şi copiii, indiferent de locul unde se află aceştia.
Deprinderile de viaţă pot fi predate în centre şi cluburi ale tinerilor, instituţii extraşcolare, centre pentru copiii străzii, centre pentru copiii cu cerinţe speciale, centre de instruire profesională sau
centre medicale. Aceste medii de învăţare reprezintă o bază receptivă şi flexibilă pentru formarea
deprinderilor de viaţă. În astfel de condiţii, educaţia deprinderilor de viaţă poate începe de la teme
sau probleme care au o importanţă deosebită pentru situaţia concretă în care se află grupul-ţintă.
Accentul poate fi plasat, de exemplu, pe prevenirea violenţei, cunoaşterea drepturilor, promovarea
unui mod independent de viaţă sau pe consultaţiile privind căutarea unui loc de muncă.

De către cine este înfăptuită educaţia?
Din nou accentul trebuie pus pe parteneriat, care trebuie să implice pe înşişi copii şi tineri, familiile, şcolile, comunităţile şi societatea într-un efort comun.
Un aspect important: în timpul abordării deprinderilor de viaţă, în subiecte sensibile, cum sunt,
de exemplu, sănătatea sexuală sau abuzul de substanţe, tinerii se simt mai în siguranţă, discutând
aceste teme într-un mediu extraşcolar, cu adulţi sau semeni în care au încredere.

Dragostea să fie ceea ce te
motivează – forţa ce te impulsionează în tot ceea ce faci.
autorul
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2 A
CAPITOLUL

specte metodologice
ale educaţiei pentru formarea deprinderilor de viaţă

Metodele interactive contribuie eficient la formarea şi dezvoltarea în mod integrat a cunoştinţelor, deprinderilor, atitudinilor, valorilor de viaţă, precum şi la sporirea motivaţiei copiilor şi tinerilor
pentru însuşirea informaţiei. Fiecare activitate trebuie să se axeze pe situaţii concrete din viaţă, care
îi vor ajuta să analizeze, să cerceteze, să ia decizii informate, să rezolve probleme în cel mai efectiv
mod posibil. Instrucţiunile trebuie să-i ajute pe participanţi să se bazeze pe cunoştinţele însuşite
anterior pentru a dezvolta atitudini, credinţe şi deprinderi cognitive.

2.1. Principii metodologice de formare
a deprinderilor de viaţă independentă
Acceptaţi ideea că deprinderile pe care nu le au se pot forma prin exerciţiu, voinţă şi cu
ajutorul facilitatorului.
Implicaţi în calitate de facilitatori voluntari studenţi, liceeni, elevi. Aceştia vor fi pregătiţi
pentru a transmite o informaţie de calitate.
Consultaţi-vă cu tinerii cu privire la temele, activităţile ce le veţi desfăşura cu ei. Încercaţi
să aflaţi dacă unii participanţi au dorinţe speciale.
Atenţie la motivarea participanţilor. Ei nu trebuie să perceapă activităţile ca ceva obligatoriu.
Ţineţi seama de semnificaţia vârstei psihologice şi a celei biologice.
Aplicaţi educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă în activitatea de zi cu zi.
Formarea pentru viaţa independentă nu trebuie să se limiteze la mediul instituţionalizat,
ci în medii de viaţă diferite (şcoală, comunitate, stradă, local, centru pentru copii şi tineret etc);
Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă recomandă aplicarea metodelor de predare şi de studiere participative.
Ca să îndrumi un copil
pe calea cea bună,
trebuie să mergi
şi tu pe ea.
autorul
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2.2. Metode interactive de lucru
cu copiii şi tinerii cu dizabilităţi
Prezentările şi exerciţiile pentru destinderea atmosferei
(„spargerea de gheaţă”)
Sunt nişte tehnici folosite la începutul unui seminar, training sau şedinţă în
cadrul căreiea persoanele se întâlnesc pentru prima dată. Ele ajută participanţilor
să se relaxeze, să facă cunoştinţă unii cu alţii şi, în consecinţă, să se creeze o atmosferă de încredere reciprocă în grup. Astfel, ele sunt un fel de invitaţie la participare
şi susţinere reciprocă.
Brainstorming-ul („asaltul de idei”)
În traducere directă înseamnă „furtună de idei”. Este o modalitate de generare a ideilor într-un
interval de timp scurt. Se foloseşte pentru a găsi soluţiile unei probleme sau pentru a defini un termen. Acest proces facilitează apariţia unui număr nelimitat de idei şi concepte.
Câteva reguli ale Brainstorming-ului:
Defineşte clar şi simplu subiectul sau problema;
Notează orice idee care le vine în gând participanţilor;
Încurajează participanţii să se gândească la mai multe idei;
Nu judeca ideile. Nu există idei bune sau rele;
Nu judeca ideile. Pur şi simplu, notează-le.
Discuţia
Este un schimb de opinii şi apare atunci când fiecare participant îşi expune părerea asupra unei
teme în baza propriilor cunoştinţe şi experienţe. Discuţia are o temă bine definită şi poate fi condusă
de formator sau de participanţi. Este o modalitate eficientă, prin care participanţii se pot informa
reciproc, învaţă să asculte, să se exprime şi îşi pot manifesta atitudinea faţă de problema abordată. În
timpul discuţiei participanţii au posibilitatea să se gândească mai profund la subiect şi să înţeleagă
atât sentimentele, atitudinile, valorile şi comportamentul propriu, cât şi ale celorlalţi.
Discuţia în perechi
Este o metodă eficientă în cazul în care brainstorming-ul nu şi-a atins scopul. Participanţii sunt rugaţi să discute în perechi timp de una-două minute, pentru ca mai apoi să-şi împărtăşească ideile în grup.
Discuţia în grup
Discuţiile în grup mobilizează participanţii să clarifice şi să verbalizeze punctele lor de vedere şi să
asculte opiniile celorlalţi. Eficienţa discuţiei în grup mare depinde de felul în care formatorul formulează
întrebările. Se propune ca formatorul să evite întrebările închise, adică întrebările care generează răspunsurile scurte „da” sau „nu” şi a le utiliza pe cele care încep cu cuvintele „cum”, „de ce”, „ce fel de” etc.
Discuţia în grupuri mici
În cadrul unei asemenea modalităţi de instruire participă 4-6 persoane, care trebuie să înţeleagă
că s-au adunat într-o atmosferă degajată, pentru a pune întrebări, a discuta problemele ce-i preocupă, a propune soluţii pentru problemele abordate şi a examina unele idei. Aceste idei pot fi cele care
au fost prezentate în timpul activităţii de brainstorming sau a jocului pe roluri.
De obicei grupurile mici au un randament de lucru mai mare decât cele numeroase. Aplicând această metodă, fiecărei persoane i se oferă libertatea de a-şi alege un ritm propriu.
Discuţiile în grupuri mici stimulează activitatea în echipă. Fluxul de idei oferă participanţilor posibilitatea de a se simţi utili unii pentru alţii. Expunerea ideilor le ajută să constate
ce reprezintă potenţialul propriu şi să-l consolideze.
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Jocul pe roluri
Interpretarea unor roluri presupune o imitare a realităţii, care le oferă participanţilor posibilitatea să acţioneze „ca în viaţa reală”. În timpul jocului fiecare persoană trebuie să înţeleagă rolul său
şi scopul general propus. Scopul jocului pe roluri este de a forma atitudinea faţă de unele situaţii
concrete din viaţă, participanţii acumulează o anumită experienţă, jucând anumite roluri. Această
metodă stimulează instruirea bazată pe sentimentele şi experienţa proprie. De asemenea, jocul pe
roluri poate fi folosit pentru formarea unor deprinderi în funcţie de subiectul abordat.
Etapele jocului pe roluri:
1. Anunţarea subiectului. Se descrie clar contextul şi personajele, dar într-un mod care, totuşi,
permite interpretarea individuală.
2. Distribuirea rolurilor. În general, cel mai bine este să se permită participanţilor să-şi aleagă
individual rolurile pe care doresc să le joace.
3. Pregătirea. Fiecărui actor i se repartizează un minut sau două pentru a se gândi la rol. Este
bine să se evite pregătirile îndelungate. Se accentuează natura neformală a jocului pe roluri.
4. În timpul jocului pe roluri se notează orice acţiune care provoacă schimbări în desfăşurarea
scenetei şi de ce soluţia a fost sau nu găsită. Participanţii desemnaţi observatori ar fi bine
să urmărească toate aspectele.
5. Încheierea. Acţiunea este oprită în cazurile când soluţia a fost găsită, când acţiunea pare
să se lungească fără sens sau când actorii încep să aibă dificultăţi la interpretarea rolului.
Actorilor li se acordă şansa de a se relaxa sau a se mişca.
Plenul
Raportorul fiecărui grup mic descrie colegilor rezultatele acestuia şi răspunde la întrebările lor.
Schimbul de experienţă
Fiecare grup mic (sau pereche) se uneşte cu un alt grup pentru a-şi împărtăşi rezultatele activităţii lor. Grupul combinat poate încerca să ajungă la un consens care va lua în consideraţie punctele
de vedere ale ambelor grupuri.
Studiul de caz
Oferă participanţilor o istorie reală sau imaginară care conţine o situaţie-problemă şi îi provoacă să găsească o soluţie, să analizazeze faptele, să ia decizii, să-şi descopere propriile valori şi atitudini. Câteva întrebări pentru discuţii:
Cu ce problemă se confruntă eroii istorioarei?
Care a fost reacţia voastră?
Ce aţi face în asemenea situaţie?
Ce aţi recomanda?
Ce veţi întreprinde pentru ... ? etc.
Promovarea unui climat pozitiv în grup:
Vorbeşte doar o singură persoană, iar celelalte
privesc şi ascultă atent.
Abţine-te de la comentarii, de la ispita de a judeca sau ironiza vorbitorul.
Vorbeşte din propria perspectivă şi experienţă, în loc să generalizezi, vizându-i pe alţii.
Reţine că poate fi mai mult decât un singur răspuns „corect”.
Fii de acord să păstrezi confidenţialitatea atunci când se discută probleme delicate.
Fiecare are dreptul să păstreze tăcerea şi dacă nu doreşte să nu ia parte la discutarea unei
probleme particulare.
Acordă atenţie tuturor celor prezenţi, mulţumindu-i fiecăruia pentru întrebările adresate
şi opiniile exprimate.

11

Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă

2.3. Metode şi tehnici de evaluare
a formării deprinderilor de viaţă

2.

„Semaforul”
Materiale: câte un set de fişe colorate (trei culori ale semaforului) pentru
fiecare participant.
Desfăşurare:
1.
Distribuiţi tuturor participanţilor câte un set de fişe colorate. Un voluntar va
începe să spună ce a reuşit să înveţe în cadrul acestei activităţi. Cine este de acord cu
această apreciere, ridică fişa verde, cine este neutru, ridică fişa galbenă, şi cine nu este de
acord – fişa roşie.
Se discută, apoi continuă să vorbească şi alţi participanţi.

„Cu cine seamăn?”
Materiale: nimic.
Desfăşurare:
1. La sfârşitul activităţii, rugaţi participanţii să se identifice cu un obiect sau lucru. Timp de
câteva minute, permiteţi-le să reflecteze, apoi să explice de ce au ales anume acest obiect
sau lucru.
2. Copiii sau tinerii sunt rugaţi să gândească creativ şi să se exprime liber despre faptul cum
s-au schimbat ei pe parcurs, care sunt activităţile pe care ar dori să le repete pe viitor.
„Desenarea impactului”
Materiale: foi pentru fiecare participant, cariocă, creioane colorate, lipici.
Desfăşurare:
1. Distribuiţi tuturor participanţilor câte o foaie şi câteva creioane colorate sau carioci. Solicitaţi participanţilor să împartă foaia în două: pe o parte a foii vor desena cum erau ei până a
participa la activităţi şi pe alta – cum sunt la moment sau cum i-a schimbat participarea.
2. Pe rând, rugaţi fiecare participant să prezinte desenul său şi să comenteze cele desenate, răspunzând la întrebările colegilor. După prezentare, fiecare îşi va pune desenul la loc vizibil.
„Eu ...”
Materiale: foi şi pixuri pentru fiecare participant.
Desfăşurare:
1. Scrieţi pe tablă cinci începuturi de propoziţii:
Eu simt ...
Eu ştiu ...
Eu cred ...
Eu propun ...
Eu întreb ... .
2. Participanţii, individual, vor scrie pe foi continuarea acestor propoziţii, referindu-se la
O faptă făcută din dragoste
conţinutul activităţilor şi la propria imşi bunătate poate că nu va
plicare pe parcurs.

schimba cursul istoriei,
dar dacă va schimba viaţa
cuiva, atunci merită efortul.
autorul
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2.4. Deisign-ul activităţilor de formare
a deprinderilor de viaţă
Activităţile de formare a deprinderilor pentru viaţă pot fi diverse: ore educative, seminare, ateliere tematice, întâlniri, vizite, expoziţii, concursuri, discoteci, sărbători, concerte etc. Veţi decide
împreună cu participanţii tipul activităţii şi perioada oportună pentru desfăşirarea ei.
În funcţie de tipul activităţii, puteţi ţine cont de următorii paşi:

I. Planiﬁcarea
Se realizează o evaluare a necesităţilor şi intereselor participanţilor;
Se stabileşte scopul şi obiectivele activităţii;
Se selectează metodele şi tehnicile interactive
de lucru;
Se pregătesc materialele necesare pentru activitate.

II. Desfăşurarea
Introducere
salutul;
prezentarea temei şi a obiectivelor activităţii;
„spargerea gheţii” se va face prin organizarea unui exerciţiu scurt, prin care să iniţiaţi participanţii asupra subiectului activităţii;
stabilirea aşteptărilor participanţilor referitor la tema pusă în discuţie în cadrul activităţii;
elaborarea regulamentului se va face cu participarea tuturor membrilor grupului.
Realizarea obiectivelor
Realizarea obiectivelor se va face prin intermediul tehnicilor selectate. Indiferent de raportul
dacă realizaţi o minilecţie, un concurs sau o întâlnire neformală, va trebui să respectaţi principiul
echilibrului celor trei componente ale instruirii: participanţii vor obţine informaţii, vor exersa deprinderi şi îşi vor forma atitudini.
Reﬂecţii şi evaluare
Evaluarea activităţii se va realiza prin utilizarea tehnicilor interactive. În funcţie de tipul activităţii, veţi selecta şi metodele de evaluare.

III. Evaluarea ﬁnală a activităţii
Realizaţi evaluarea finală, selectând tehnici adecvate şi implicându-i în acest proces şi pe cei care v-au ajutat să planificaţi şi să
desfăşuraţi activitatea.
Ceea ce pare să fie capătul
drumului este deseori
doar o cotitură.
autorul
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3
CAPITOLUL

pluridisciplinară

3.1. Deﬁniţii, concepte şi caracteristici
ale echipei
Ce este echipa? Echipa poate fi definită ca un grup de mai multe persoane unite prin dorinţa de
a realiza un obiectiv comun. Echipele eficiente reuşesc să realizeze un volum surprinzător de lucru,
chiar şi atunci când sunt supuse unor presiuni. Echipele condiţionează optimizarea abilităţilor individuale ale membrilor lor, făcând posibilă abordarea şi rezolvarea unor probleme dificile.
Cercetările din ultimii douăzeci de ani relevă caracteristicile unui lucru eficient în echipă şi
propun modalităţi de creare a unor relaţii constructive de colaborare. Caracteristicile unei echipe
eficiente:
Oamenii lucrează împreună.
Au un scop comun.
Volumul de lucru este împărţit echitabil.
Este prezent un feedback constructiv.
Membrii grupului recunosc dependenţa lor unul de altul.
Există o consolidare continuă a lucrului în echipă.
Fiecare îşi cunoaşte propriul rol şi rolurile celorlalţi.
Membrii echipei colaborează fără a genera o competiţie internă.
Îşi îndeplinesc obligaţiile fără a fi ghidaţi în permanenţă.

O faptă făcută din dragoste
şi bunătate poate că nu va
schimba cursul istoriei,
dar dacă va schimba viaţa
cuiva, atunci merită efortul.
autorul
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3.2. Rolu u dizabilităţi
Centrul Comunitar prestează servicii sociale nu numai pentru păturile
largi ale societăţii, dar are şi un program special de recuperare activă şi integrare socială a tinerilor cu dizabilităţi. În cadrul Centrului lucrează o echipă
specializată multidisciplinară, formată din pedagogi speciali, kinetoterapeuţi,
asistenţi sociali, tehnicieni, instructori pentru utilizarea unui scaun rulant şi instructori la calculatoare. CCCT este unica instituţie ce a reuşit să atragă în câmpul
muncii persoane ce folosesc un scaun rulant.
Scopul major al Centrului Comunitar este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor cu dizabilităţi, recuperarea activă şi integrarea lor socială. În acest
mod, toate activităţile organizate pentru copii şi tineri sunt îndreptate spre integrarea copiilor
şi tinerilor cu dizabilităţi în societate.
Echipa Centrului lucrează cu studiile de caz şi are o atitudine diferenţiată şi individuală cu privire la abordarea problemelor persoanelor cu dizabilităţi. Atitudinea diferenţiată presupune lucrul
specialiştilor cu copiii cu necesităţi speciale, reieşind din particularităţile specifice ale fiecăruia, iar
atitudinea individuală este un principiu ce presupune acordarea atenţiei sporite în lucrul cu copiii cu
dizabilităţi (lucrul în grup sau individual). Diversitatea de specialişti, care prestează un spectru larg
de servicii sociale în cadrul Centrul Comunitar, ne dă posibilitate să luăm decizii cât se poate de corecte prin abordarea multilaterală a unor cazuri aparte. Aşadar, programul Centrului este construit
astfel, încât copiii cu necesităţi speciale şi părinţii acestora să beneficieze de diverse servicii. În acest
mod, noi reuşim să lucrăm nu cu “diagnoza”, ci cu persoana.
O persoană-cheie în lucrul cu copiii cu dizabilităţi este psihopedagogul special. Una dintre
cele mai frecvente diagnoze înregistrate la copiii cu dizabilităţi, care frecventează CCCT, este paralizia cerebrală infantilă (P.C.I.) cu leziuni cerebrale de diferit grad.
Pentru a determina gradul leziunii cerebrale şi a conştientiza influenţa deficienţelor asociate, la
început convocăm o şedinţă cu toţi specialiştii Centrului, la care invităm copilul şi părintele.
Medicul neurolog, psihologul, pedagogul fac o testare minuţioasă, datele căpătate se trec în fişe
speciale, care se folosesc apoi în stagiul de reabilitare. De exemplu: după rezultatele testării, am determinat la copil o leziune a creierului, care a indus deficienţa muşchilor feţei, îngreunând controlul
mişcărilor necesare pentru vorbire şi alimentaţie, plus leziuni ale centrelor de care depinde vorbirea.
Am ales un sistem de jocuri şi activităţi care să dezvolte şi să recupereze această problemă: mozaic,
puzzle, jocuri de masă, jocuri de dezvoltare a atenţiei, memoriei şi gândirii.
În timp ce pedagogul lucrează cu motricitatea mâinii copilului, instructorul de calculatoare
preia copilul şi îl implică în continuare în jocuri, în care lucrează nu numai cu atenţia, gândirea, dar
continuă totodată dezvoltarea motricităţii mâinilor.
Din echipa multidisciplinară, care are o importanţă deosebită în dezvoltarea armonioasă a copilului cu necesităţi speciale, face parte psihologul. Obţinerea unui rezultat calitativ în ceea ce priveşte recuperarea şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi necesită o muncă productivă. Pentru aceasta,
este important să cunoaştem dezvoltarea psihică a copiilor. Se studiază trăsăturile individuale de
personalitate ale fiecărui copil prin efectuarea diferitelor teste. Prin şedinţe de consiliere şi profilaxie, dezvoltăm autoaprecierea, încrederea şi imaginea de sine, voinţa şi autocontrolul. Apoi trecem
la testarea dezvoltării proceselor psihice: atenţie,
Toate schimbările sunt dificile
memorie, gândire ş. a. şi se face psiho-corecţia în
şi uneori costisitoare, dar dacă
direcţia care necesită ajutor. Copilul se naşte cu
sunt schimbări bune, în timp
potenţialul de a însuşi orice abilitate de cunoaştese vor dovedi profitabile.
re. Dar, luând în consideraţie faptul că există copii
autorul
cu anumite incapacităţi de importanţă vitală, este
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important ca aceşti copii cu dificultăţi să fie depistaţi şi ajutaţi cât mai devreme posibil, de dorit
înainte de împlinirea vârstei de 5 ani. Dacă copilul este sănătos, la el toate procesele psihice sunt la
nivel de normal şi se dezvoltă din toate punctele de vedere conform vârstei. Fiecare copil este diferit
şi face lucruri diferite la timp diferit. Dar există o vârstă anumită, la care noi aşteptăm ca copilul deja
să poată face unele lucruri. De exemplu: aşteptăm ca copilul să vorbească până la vârsta de 2 ani,
iar dacă nu vorbeşte până la această vârstă, e timpul să începem a ne întreba: de ce? De aceea e bine
să ştim vârsta medie la care copilul poate realiza unele abilităţi; astfel o să putem observa când el se
dezvoltă mai încet şi când ar avea nevoie de ajutor.
Dezvoltarea fizică pentru copiii cu dizabilităţi înseamnă foarte mult, din considerentul că
ei au necesităţi speciale în ceea ce priveşte autodeservirea. Kinetoterapeutul (kinetoterapie de
la cuvântul “kinezis” – miscare şi ”terapie” – tratament) este specialistul care lucrează pentru a
recupera unele funcţii pierdute sau afectate ale
copilului cu dizabilităţi. Această formă conservativă de tratament se foloseşte cu scop de profilaxie
(prevenirea afecţiunilor), terapie (tratare) şi recuperare (reabilitare). Astfel, prin kinetoterapie, sau
“gimnastică curativă”, avem intenţia de recâştigare a funcţiei pierdute sau diminuate în reabilitarea
psiho-fizică şi socială, care e şi scopul CCCT. Sala
de kinetoterapie a CCCT este dotată cu echipament special (aparate de forţă, bare fixe, haltere,
mingi medicale etc.) ceea ce ne dă posibilitatea să
înregistrăm succese considerabile în recuperarea copilului cu dizabilităţi. Primul lucru care se
face, atunci când copilul vine în sala de kinetoterapie este precizarea diagnosticului prin examinarea din punct de vedere neurologic şi a gradului dezvoltării fizice, depistarea deficienţelor de
atitudine (spate cifotic, spate rotund, spate plat, scolioze, picior plat, etc.). În funcţie de aceste 3
aspecte, ne propunem atingerea anumitor scopuri (recuperarea funcţiei pierdute sau diminuate
din cauza traumei obţinute pe parcursul vieţii sau dobândirea anumitor funcţii care nu s-au manifestat vreodată de la naştere). Setul de exerciţii este strict individualizat, luând în consideraţie
capacităţile fizice. La fel se reglează dozarea efortului (numărul de repetări, greutatea ridicată ş.
a).Dozarea efortului se face după caracteristicile externe (respiraţie îngreunată, tremur, transpiraţie abundentă şi incapacitatea de a prelungi efortul fizic) şi interne (pulsul, tensiunea arterială).
Recuperarea activă presupune însuşirea tehnicilor şi metodelor de manipulare a unui scaun
rulant cu scopul de autodeservire. Pentru a instrui copiii şi tinerii ce folosesc un fotoliu rulant,
se folosesc diferite rampe şi alte obstacole artificiale. Aceasta reprezintă improvizarea anumitor
obstacole care pot fi întâlnite în viaţa de zi cu zi în stradă, natură cu relief neregulat, apartament.
Pentru a le învinge, este necesar de a poseda manipularea corectă a căruciorului. E foarte important de a individualiza dimensiunile scaunului rulant la persoană (adică, de a-l adapta la necesităţile beneficiarului), de a evita folosirea scaunelor greoaie, cu componente care nu-i sunt necesare
beneficiarului, care îl incomodează la deplasare. Aavem nevoie de un scaun cât mai manevrabil.
Cu ajutorul instructorului de mânuire a scaunului rulant, se învaţă tehnicile de învingere a
obstacolelor improvizate. În primul rând, se învaţă echilibrul pe 2 roţi, mersul pe 2 roţi înainte,
înapoi, ocolirea obstacolelor, rotiri. Instructorul
Părinţii trebuie să fie atât
execută asigurarea în caz de răsturnare a scauînceţi, cât şi grabnici –
nului şi a căderii persoanei din scaun, explică
înceţi la mânie, dar grabnici
tehnica corectă şi o demonstrează. Bineînţeles,
să iubească şi să ierte.
autorul
fără un grad de dezvoltare fizică, manipulările
cu scaunul sunt imposibile. Sunt necesare cali-

17

Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tăţi de forţă, echilibru. Astfel, ocupaţiile fizice regulate la aparate de forţă
plus, exersările de învingere a obstacolelor efectuate gradat, de la simplu la
compus, de la uşor la greu toate împreună fac să formăm o persoană mobilă,
care se autodeservească, ceea ce spulberă închipuirea că o persoana în scaun
este neputincioasă şi fără folos
folos.
Asistenţa socială este o activitate profesională de ajutorare a unor persoane, grupuri sau comunităţi pentru consolidarea capacităţilor funcţionale din
punct de vedere social şi crearea condiţiilor sociale favorabile. Scopul asistenţei
sociale constă în faptul de a-i sprijini pe cei aflaţi în dificultate să obţină condiţiile
necesare unei vieţi decente.
Principiile de lucru ale asistentului social:
1. Evaluarea socială a copilului / tânărului cu dizabilităţi fizice din comunitate.
Efectuează vizite şi evaluare la domiciliu în funcţie de necesităţile beneficiarilor din comunitate, participanţi la stagii de recuperare.
Depune eforturi pentru integrarea şcolară a copiilor din programul de reabilitare.
Completează baza de date a Centrului.
Este responsabil de selectarea beneficiarilor pentru programele de recuperare din cadrul
Centrului.
Efectuează intervenţii în cazurile când e nevoie de susţinerea familiilor beneficiare.
Creează noul acolo unde este nevoie.
Participă la elaborarea materialelor informative cu conţinut profesional.

Ramura cea mai dezvoltată a asistenţei sociale este asistenţa familiei.
Între asistentul social şi familie trebuie să existe o legătură foarte strânsă, deoarece numai împreună pot rezolva problemele cu care se confruntă familia.

Oamenii cu adevărat
însemnaţi nu se simt
importanţi, ci îi fac pe alţii
să se simtă importanţi.
autorul
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3.3. Particularităţile speciﬁce de
dezvoltare şi creştere a persoanelor
cu inﬁrmitate motorie cerebrală
(paralizie cerebrală infantilă)
Analiza etiologiei şi patogenezei
Cauzele dezvoltării PCI sunt diferite. De regulă, ca factori nefavorabili, care au atribuţie la provenienţa PCI, se consideră factorii prenatali, perinatali şi postnatali.
După datele oferite de cercetări, rolul decisiv în apariţia PCI le aparţine factorilor din perioada
prenatală – de la 37-60%, partea natalilor o constituie 27-40%, şi a postnatalilor – 3-25 %.
Principali, totuşi, sunt factorii etiologici aparte, acţiunea cărora apare în anumite perioade ale
dezvoltării embrionului şi nou-născutului.
Factori ce intervin pe parcursul sarcinii:
Nivel socio-economic scăzut.
Malformaţii congenitale.
Sarcină gemelară.
Hemoragie.
Dezlipirea prematură a placentei.
Travaliu prelungit.
Factori ce intervin imediat după naştere:
Prematuritatea.
Scor apgar scăzut.
Asfixia, hipoxia.
Hemoragia intracraniană.
Hipertensiunea arterială.
Ventilaţia mecanică.
Infecţii severe.

Particularităţile psihomotorii speciﬁce ale copiilor cu PCI.
În cercetările cliniciştilor străini şi autohtoni se subliniază dezvoltarea încetinită a funcţiilor
psihomotorii la copiii cu PCI, îndeosebi la etapele timpurii postnatale ale ontogenezei. Dar cercetările psihologice speciale ale dezvoltării senzoriale cognitive şi intelectuale la PCI, în literatura
noastră şi străină, sunt prezentate insuficient.
Un şir de autori leagă încălcarea proceselor cognitive la PCI cu nedezvoltarea motorică. În
cercetările acestor autori se accentuează că încălcarea percepţiei obiectelor orientării spaţiale la PCI
sunt bazate pe insuficienţa locomoţiei şi, odata cu integrarea treptată a defectului, aceste tulburări
sunt mai accentuate.
Sunt evidenţiaţi 3 factori ce influenţează dezvoltarea cognitivă a copiilor cu PCI:
interlegătura dezvoltării senzoriale şi cognitive la ei are o alta bază;
ei sunt mai limitaţi în cercetările posibilităţilor, precum şi perceperea, păstrarea şi în reproducerea adecvată a informaţiei, în nivelul lor de dezvoltare;
trăirile dureroase din cauza aflării îndelungate în spital, relaţiile complicate cu părinţii,
relaţia cu mediul înconjurător nefavorabil acţionează asupra sferei motivaţional emoţionale.

19

Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă

Deoarece, la PCI, deficienţa principală în reprezintă tulburările locomotorii, care condiţionează specificul dezvoltării psihice a copiilor, să analizăm
specificul formării sferei locomotorii la această patologie.
Specificul tulburării locomotorii la PCI constă în faptul că el există de la naştere şi este strâns legat de tulburările senzoriale, mai ales de insuficienţa simţurii
mişcărilor personale. Tulburările locomotorii la copiii cu PCI reprezintă abateri
specifice dezvoltării motorii, care, fără o corelaţie specifică, influenţează negativ
asupra formării funcţiei neuropsihice a copilului. La copiii cu PCI este reţinută sau
tulburată formarea tuturor funcţiilor de deplasare: ţinerea capului, deprinderea de a
şedea, a sta în picioare, a merge, activităţii manipulatorii.
Marea variaţie de timp pentru dezvoltarea funcţiei locomotorii este legată de forma şi gravitatea bolii, starea intelectuală cu timpul începerii tratării – corecţii sistematice.
Dezvoltarea mişcărilor voluntare, a deprinderilor şi putinţelor necesită ca lucrul muşchiului să
fie coordonat. Muşchii permanent funcţionează după anumite scheme, reglarea căreia este efectuată
de sistemul nervos central. Ca exemplu de mişcare normală poate fi aşezarea din poziţia culcat pe
spate, înclinarea capului spre piept se face concomitent cu înclinarea şi rotunjirea spatelui, ceea ce
permite aşezarea din poziţia culcat pe spate. Anume această tulburare a schemei mişcărilor are loc
la copiii cu PCI.
Aşadar, afectarea sistemului nervos central la PCI împiedică funcţionarea schemelor musculare
ale mişcărilor voluntare, ceea ce şi condiţionează una din dificultăţile de bază ale formării deprinderilor de deplasare.
Schemele greşite ale mişcărilor la copii cu PCI se pot cimenta şi pot duce la funcţionarea patologică a pozelor, a poziţiei corpului şi extremităţilor. Toate pozele patologice reţin dezvoltarea
mişcărilor şi deprinderilor de autodeservire a copiilor cu PCI, şi îl împiedică pe copilul la căpătarea
deprinderilor obiectuale-practică.
Câte odată pozele incorecte şi schemele deplasării nu sunt accentuate puternic şi influenta lor
se observă numai în procesul formării funcţiilor mai complicate de mişcare.
Dar, în toate cazurile, o particularitate caracteristică a tulburărilor de deplasare la PCI o reprezintă dependenţa încălcării mişcării de poziţia capului copilului.
La unii copii, la un defect nepronunţat al tonusului muscular, se poate observa un fenomen ca apraxia (neputinţa de a îndeplini o activitate practică bine gândită, cu scop). Aceşti copii însuşesc cu greu
autodeservirea. Trebuie menţionat faptul că activitatea cu scop se formează odată cu practica motorie.
Termen de baza la PCI este reţinerea, încetinirea şi deprinderi neformate de deplasare, necesare
în învăţământ şi activitate practica. La unii copii, la început se observă mers neîncrezut, coordonarea
proastă a mişcărilor, reacţie de echilibru neformată, o poză deosebită a corpului, capului, membrelor. La alţi copii, dereglările motorii sunt îngreuiate de mişcări forţate (hiperchinezii) ale capului,
mâinilor, umerilor, care, de obicei, se înteţesc la emoţii, frică, adresări bruşte sau atunci când copilul
încearcă să facă o mişcare cu scop. Cele mai des întâlnite poze patologice sunt: capul ridicat în sus şi
lăsat pe spate, mâinile, picioarele încordate şi flexate, spinarea îndreptată; sau: capul întors în dreapta, mâna şi piciorul drept – drepte, iar cele stângi – flexate. Sau invers: capul spre dreapta, partea
stângă – flexate; cea dreaptă – extinsă.
Structura tulburărilor motorii la PCI este condiţionata de patologii complicate ale bolii. Afectarea zonelor motorii şi a căilor de transmisie ale
creierului nematurizat schimbă şi încetineşte consecutivitatea etapelor maturizării lui. În legătură
Iertarea este o uşă în inima
cu aceste dereglări formarea activităţii integrative
ta care trebuie deschisă
a creierului şi a centrelor motorii ,,superioare”
dinăuntru pentru ca fericirea
nu frânează reacţiile reflexelor motorii înnăscute,
şi pacea minţii să intre.
care, păstrându-se un timp mai îndelungat, implică
autorul
formarea motoricii generale, precum şi a vorbirii.
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Dirijarea multietapică a mişcărilor omului necesita o integrare în dezvoltarea diferitor zone ale
creierului. S-a demonstrat că, pentru formarea unei funcţii la 100% în cazul unui creier sănătos, e
necesar o consecutivitate. De exemplu, pentru dezvoltarea funcţiei de şedere a copilului, el trebuie
să ţină bine capul, spinarea să-i fie îndreptată, să i se formeze unele reacţii de menţinere a echilibrului. Consecutivitatea formării sistemelor creierului în etapa postnatală este condiţionată de etapele
consecutive în dezvoltarea deplasărilor copilului. La PCI, în rezultatul tulburării interlegăturii şi
consecutivităţii în formarea structurilor, apare o anomalie specifică de formare a mecanismelor ce
coordonează mişcările. De aceea în clinica acestor copii se urmăresc nu numai simptome de afectare
a sistemului locomotor (de exemplu, neputinţa sau limitarea mişcărilor), dar şi prezenţa semnelor
de dezvoltare anormală.
Deci, PCI nu e numai rămânerea în urmă în
dezvoltarea motorie sau afectarea locală a unor
funcţii motorii ce reprezintă această boală, caracteristică printr-o asemenea evoluţie, care, aproape
în toate cazurile, dezechilibrează dezvoltarea ulterioară a dezvoltării psihice a copilului, ducând la o
dezvoltare anormală specifică dezvoltării generale.
Cele mai importante simptome pozitive în
structura defectului locomotor la copiii cu PCI
sunt aşa-numitele reflexe prozodice. Centrul acestor reflexe sunt zonele trunchiului. În normă, ele
apar în primele luni de viaţă şi dispar la 3 luni. La depistarea elementelor acestor reflexe la vârsta de
5 luni, pune copilul în grupul de ,,risc”, ce-i cu sistemul nervos central afectat. Aceste reflexe sunt;
labirinto-tonic şi tonic al gâtului.
La acţionarea asociată asupra structurii defectului deplasării a diferitor reflexe pozitive este
important să stabilim, care reflex are acţiunea principală şi duce la formarea pozelor anormale specifice şi a schemelor deplasării. De exemplu, la asocierea acţiunii reflexului labirinto-tonic cu reflexul
simetric tonic al gâtului, cu prevalarea ultimului, copilul practic nu poate sa se ridice în genunchi,
deoarece încercarea primirii pozei acestea, duce la îndoirea mâinilor şi dezdoirea picioarelor. Analiza defectului din punct de vedere neuropatologic ne-a permis să evidenţiem în clinica bolii 2 rânduri
de simptoame de bază - primare şi secundare. Despre importanţa acestei clasificări la dezvoltarea
anomala a copilului nu o data ne-a indicat L. S. Vâgoţkii.
Simptoamele de bază primare la PCI sunt legate de dereglările neuropatogenezei structurilor de
deplasare a creierului. Ele includ pe cele pozitive, printre care principalele sunt reflexele prozodice şi
cele negative, ce reflectă reţinerea maturizării funcţiilor motorii. Între simptoamele pozitive şi negative există o relaţie strânsă: cu cât sunt accentuate mai tare simptoamele pozitive, cu atât se manifestă
şi simptoamele negative, care cu atât mai puternic blochează dezvoltarea mişcărilor voluntare.
Simptoamele secundare în structura defectului motor la PCI – simptoamele patologice, care
ajută la formarea patologică a stereotipurilor locomotorii şi senzoriale. Caracterul şi intensitatea
lor în mare măsură sunt legate atât de structura defectului primar şi forma PCI, cât şi de sistemul
de lecuire. Studierea defectului din acest punct de vedere ne permite deschiderea noilor posibilităţi
bazate pe patogeneză, de lucrul curativ – corecţional.
Iertarea este o uşă în inima
ta care trebuie deschisă
dinăuntru pentru ca fericirea
şi pacea minţii să intre.
autorul
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3.4. Lucrul cu părinţii
Pentru a avea succese în instruirea copiilor cu dizabilităţi fizice, o importanţă deosebită o are lucrul cu părinţii. Familia cunoaşte cel mai bine copilul,
particularităţile lui de dezvoltare, abilităţile, punctele slabe şi tari. Numai ştiind
foarte bine copilul, putem alege cele mai eficiente metode de lucru.
Părinţii sunt instruiţi pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine handicapul copilului şi a le oferi idei despre modul în care copilul poate fi ajutat acasă. Aceasta îi
transformă în ajutori şi aliaţi cu care putem obţine succese deosebite în instruirea
copilului, în formarea celor mai importante deprinderi de viaţă, pentru ca apoi copilul să se dezvolte multilateral, să devină o personalitate.
În lucrul cu părinţii se aplică multiple metode. Acestea sunt alese în funcţie de contingentul cu care lucrăm, luându-se în consideraţie mai mulţi factori: experienţa părinţilor, studiile pe
care le au, nivelul de informare pe care îl posedă. Grupurile de părinţi, cu care lucrăm repetat, au un
nivel de informare destul de înalt. Părinţii care vin la Centru pentru prima oară au nevoie de diferită
informaţie medicală, socială, deoarece sunt închişi, dezorientaţi. Ţinând cont de aceşti factori, aplicăm alte metode, de exemplu, lucrul în grup, unde vin părinţi cu multă experienţă, erudiţi, şi părinţi
care au nevoie de mai multă atenţie, cunoştinţe etc.

Lucrul în grup
Se invită un grup de părinţi care au copii cu disabilitaţi fizice, Fiecare părinte poate fi ajutat individual şi în cadrul grupului. Pentru copil este mai bine să se afle într-o ambianţă mai firească de
contact cu adulţii şi copiii. Din punct de vedere al părinţilor, este important ca ei să realizeze că nu
sunt unicii care au un copil cu dizabilitaţi. Situaţia de grup le oferă şi părinţilor o posibilitate de a se
susţine reciproc, de a învăţa din experienţa altora şi de a face schimb de idei.
Lucrând în grup, avem posibilitatea de:
a urmări şi ajuta copiii în activităţile lor zilnice: spălarea, îmbrăcarea şi mâncarea;
a invita persoane competente în dezvoltarea copilului, pentru ca părinţii să poată beneficia
de sfaturile lor, de exemplu, consilieri în probleme de educaţie, nutriţie, adulţi cu dizabilitaţi fizice etc.
Lucrul în grup are mai multe avantaje:
Formarea unui mediu relaxant şi firesc, în care copiii pot contacta mai liber cu părinţii şi
colegii lor.
Fiecare copil poate fi examinat individual în cadrul grupului.
Beneficiază de mai multe şi variate posibilităţi de comunicare.
Părinţii sunt încurajaţi să participe mai activ în ajutorarea copilului.
Părinţilor li se oferă posibilitate de a se întâlni şi de a se susţine reciproc.
Câteva sugestii pentru facilitarea procesului de lucru cu părinţii:
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localul unde se va lucra să fie confortabil;
înainte de a dezvălui tema, anunţaţi-o în
mod clar; se va spune grupului despre ce
se va discuta şi din ce considerent;
se respectă membrii grupului, vorbindu-le de la egal la egal;
se explică clar pentru o înţelegere mai
facilă;

O inimă plină de dragoste
aduce lumină şi viaţă într-o
lume tristă şi istovită.
autorul
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în mod tacticos se canalizează discuţia în direcţia necesară;
fiecărui părinte i se oferă posibilitatea de a participa la discuţie;
se încurajează toţi participanţii;
la sfârşitul fiecărei şedinţe de instruire se rezervă timp pentru întrebări la tema discutată.
Pentru a verifica dacă informaţia primită de părinţi a fost bine însuşită, înţeleasă, se poate utiliza o altă metodă eficientă: testarea. Testarea are ca scop recapitularea informaţiei primite anterior. În continuare, se prezintă câteva
întrebări pe care poate să le conţină o testare:
1. Cine poate ajuta cel mai mult copilul în problemele de
comunicare? (Familia)
2. Enumeraţi cauzele de ce un copil poate avea dificultăţi de
comunicare? (Probleme de sănătate, comportament etc.)
3. Bariera de comunicare este o cauză a problemelor de comunicare? (Nu)
4. Există medicamente, operaţii care ar face copilul să vorbească? (Nu)
5. Ce calităţi sunt necesare pentru o comunicare eficientă?
(Jocul, înţelegerea, gesturile, ascultarea, etc.)
6. De ce jocul este important? (Prin joc copilul descoperă lumea din jur)
7. Numiţi modalităţi corecte de comunicare. (Captarea
atenţiei copilului înainte de a vorbi, folosirea unui limbaj
simplu şi clar, încurajarea copilului când încearcă să facă ceva) etc.
Cunoştinţele primite la Centru timp de o lună necesită consolidare şi prelungire. Pentru a nu
pierde continuitatea, instruim şi părinţii care lucrează apoi cu copiii la domiciliu, aplicând cunoştinţele însuşite. Una dintre cele mai aplicate metode este demonstrarea, o metodă care arată cum trebuie efectuată activitatea. După demonstrare, urmează activităţi practice, unde părinţii sunt ajutaţi
de pedagogi, dacă este necesar. Avantajul metodei: părinţii însuşesc mai uşor ceea ce au văzut, pentru
că se aplică modele şi materiale concrete, şi, dacă e nevoie, pedagogul repetă demonstrarea de câte
ori se cere. Pentru a aplica metoda ,,demonstrarea”, e necesar:
Să se determine clar scopul, ce rezultate să se obţină.
Să se studieze atent informaţia, ştiindu-se bine ce anume se va demonstra.
Să se pregătească setul de materiale necesare.
Să se afle nivelul de cunoştinţe pe care îl posedă despre ceea ce se va demonstra noua deprindere, să se explice şi să se demonstreze încet, clar şi după etape.
Să se facă pauze pentru a adresa şi a răspunde la întrebări.
Părinţii să se implice în procesul de demonstrare.
În final, să se evalueze dacă s-a însuşit ceea ce s-a demonstrat.

Masa rotundă este o discuţie, organizată de un grup de experţi. Fiecare expert are poCu cât eşti mai entuziasmat
de viaţă, cu atât mai multă
bucurie vei găsi în ea.
autorul

sibilitatea să-şi expună părerea. Discuţia este dirijată de coordonator. Se aplică când e necesară
evidenţierea şi discutarea unei probleme sau teme
mai aprofundat sau soluţionarea unei probleme.
Metoda permite de a avea contact direct cu auditoriul, trezeşte interes prin faptul că evidenţiază
mai multe puncte de vedere ale participanţilor. O
importanţă deosebită are oportunitatea schimbu-
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lui de experienţă pentru părinţi. În timpul activităţilor cu părinţii, este important să se pună accent nu numai pe experienţa lor de viaţă, ci şi pe experienţa
specialiştilor, care se poate deosebi de experienţa lor cotidiană.
Câteva sfaturi
În procesul de lucru este foarte utilă prezentarea grafică a informaţiei (80%
din informaţia despre lumea înconjurătoare o primim cu ajutorul organelor de
văz). Informaţia mai importantă e bine să fie scrisă pe flipchart sau vatman.
Astfel, vom evita repetările, se va memoriza ceea ce s-a spus deja, vorbitorii vor
tinde să se expună mai clar. Informaţia fixată grafic se memorizează mai uşor. La
o vârstă anumită, memoria vizuală lucrează mult mai eficient. Pentru părinţi e mult
mai complicat să memorizeze o informaţie nouă, de aceea ea se va prezenta cât mai
captivant.
Câţiva „Nu” în procesul de lucru cu părinţii:

NU









daţi sfaturi
veniţi cu sugestii
condamnaţi sau umiliţi pe cei ce au greşit
criticaţi
vă impuneţi punctul de vedere ce vi se pare mai corect
interogaţi
sugeraţi răspunsul, lăsaţi timp pentru meditaţie

În schimb:

DA









lăudaţi participanţii
susţineţi-i
cointeresaţi-i în ceea ce spuneţi sau faceţi
fiţi sinceri şi deschişi
căutaţi soluţii împreună
sustrageţi atenţia de la probleme prin umor
consolaţi-i

Încrederea se câştigă foarte greu şi se pierde uşor. E nevoie de timp, răbdare şi mult efort pentru a avea familia, adică părinţii în calitate de parteneri. Familia, comunitatea, ONG-le pot schimba
multe în anturajul în care se află un copil cu cerinţe speciale şi anume: pot să schimbe atitudinea din
neacceptare şi indiferenţă spre acceptare şi înţelegere, dând posibilitate copilului să nu piardă şansa
de a se realiza, de a fi fericit etc.
,,Totul merge spre bine în lumea noastră minunată şi copiii noştri au nevoie de noi, părinţii, vii
şi sănătoşi, iar copiii ne sunt daţi nu ca ispăşire, ci ne sunt daţi pentru altceva: cred – pentru fericire,
bucurie şi creaţie”.
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Copiii şi tinerii sunt încurajaţi să devină agenţi ai schimbării propriei lor vieţi. Intervenind asupra celor patru domenii de dezvoltare personală, interpersonală, fizică şi pentru sănătate, educaţia
pentru formarea deprinderilor de viaţă facilitează implicarea şi participarea copiilor şi tinerilor la
formarea propriei lor personalităţi, la luarea deciziilor vizavi de problemele ce-i afectează, la adoptarea unor comportamente responsabile de prevenire şi depăşire a riscurilor care le pot influenţa
sănătatea fizică, psihică şi socială.
Fiecare activitate se încadrează în schema prezentată mai jos:

Denumire
Obiective
 descriu cunoştinţele, abilităţile şi/sau atitudinile care vor fi dezvoltate la participanţi pe
parcursul activităţii.
Timp
 durata activităţii poate varia în funcţie de numărul participanţilor, implicarea lor în
discuţii, clarificarea anumitor lucruri ce ţin de subiectul de discuţie.
Materiale
 sunt enumerate resursele necesare pentru activitate.
Vârsta participanţilor
 vârsta de la care se poate practica la o activitate este orientativă. Activităţile preconizate
pentru acest ghid se pot aplica persoanelor începând de la 7 ani.
Mărimea grupului
 pentru atingerea unui rezultat, unele activităţi necesită limitarea numărului de participanţi.
Indicaţii
 conţine sugestii, recomandări pentru desfăşurarea activităţii.
Desfăşurare
 Activităţile se descriu pe etape.
Evaluare
 Această secţiune propune un şir de întrebări pentru a determina măsura în care au
evoluat atitudinile şi cunoştinţele participanţilor, dacă a fost activitatea utilă sau nu, ce
aspecte ar mai interesa grupul etc. Întrebările le adresează formatorul.
Variante
 Descrierea posibilelor căi de a adapta activitatea la nivel de vârstă, abilităţile sau interesele grupului.
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4.1. Dezvoltarea abilităţilor ﬁzice
la copiii şi tinerii cu dizabilităţi
Dezvoltarea abilităţilor fizice la copiii şi tinerii cu dizabilităţi presupune
dezvoltarea unor abilităţi, care în rezultat vor contribui la îmbunătăţirea stării
fizice generale a acestor persoane sau la a anumitor aspecte, cum ar fi: antrenarea sistemului muscular, diminuarea spasticităţii, scoliozei etc., toate acestea
fiind strict necesare pentru o integrare socială şi psihologică a copiilor şi tinerilor
cu dizabilităţi şi, nu în ultimul rând, pentru adoptarea unui mod cât mai independent de viaţă. Astfel, aceste persoane se vor simţi utile pentru societate şi pentru sine,
devenind cetăţeni activi în soluţionarea problemelor comunităţii şi personalităţi integrate.
Dezvoltarea abilităţilor fizice la copiii şi tinerii cu dizabilităţi este un proces continuu de studierea, perfecţionare şi antrenare. Este un proces prin care tineri sunt ajutaţi să:
Exerseze diferite forme de educaţie fizică în timpul odihnei, studiilor sau serviciului;
Practice diverse exerciţii fizice pentru antrenarea sistemului muscular şi corecţia sferei de
deplasare.

Întreceri sportive
„Transmiterea mingii”
Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
Materiale: 2-3 mingi.
Timp: 20-30 minute.
Numărul participanţilor: 8-20 persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
1. Participanţii se împart în câteva echipe şi se aranjează în rânduri paralele la distanţa
mâinilor întinse unul în faţa altuia.
2. Primul jucător al fiecărei echipe formate primeşte câte o minge sau alt obiect. La semnalul formatorului, el transmite colegilor săi mingea deasupra capului.
3. Atunci când mingea ajunge la ultimul participant, acela aleargă cu ea pe partea dreaptă a
echipei sale şi, ocupând locul primului jucător, ridică mingea deasupra capului, semn că
el a reuşit să îndeplinească sarcina. Acel participant care primul ajunge cu mingea în
faţa colegului său, aduce echipei un punct.
4. La semnalul „Mingea!”, anunţat de conducător, jucătorul din faţă transmite mingea
la fel ca primul jucător şi astfel continuă jocul până ce toţi participanţii ajung în faţa
echipei lor cu mingea. Câştigă echipa care a acumulat cele mai multe puncte.
Indicaţii:
Joaca începe de fiecare dată numai la semnalul conducătorului.
Transmiterea mingii are loc doar pe deasupra capului şi nu în alt mod.
Jucătorul care a scăpat mingea, trebuie
să o recupereze şi să continue jocul.
„La culesul „boldurilor”
Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
Materiale: 6 bolduri.
Timp: 15-20 minute.
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Scop: dezvoltarea abilităţii de orientare rapidă în spaţiu.
Numărul participanţilor: 8-20 persoane (4-10 la cărucior şi 4-10 fără cărucior).
Desfăşurare:
1. Grupul de jucători se împarte în două coloane paralele, după linia de START. La distanţa de 10-15 metri de coloane se aranjează câte trei bolduri (la 0,5 metri între ele), fiecare
aflându-se într-un cerc desenat cu creta.
2. La semnalul formatorului, primii jucători aleargă în direcţia boldurilor, le adună şi le
transmit colegilor săi, după care se aranjează la sfârşitul coloanei.
3. Cei care au primit boldurile trebuie să le aranjeze cum au fost iniţial şi să alerge la următorii participanţi, care îi aşteaptă cu mâna întinsă pentru a li se transmite ştafeta. După
ce au transmis ştafeta, se aranjează la sfârşitul coloanei sale. Jocul continuă astfel până
ce primul jucător ajunge iar în faţa coloanei sale.
4. Câştigă echipa care a îndeplinit sarcina cel mai rapid şi corect.
Indicaţii:
Aranjarea boldurilor în cerculeţe este obligatorie.
Jucătorul, care n-a reuşit să transmită ştafeta, o transmite, apoi jocul continuă.
Schemă de orientare:
conducătorul

bolduri

10-15 m
0,5 m

„Patru picioare”
Locul desfăşurării: sala sportivă.
Materiale: 2 mingi.
Timp: 15-20 minute.
Scop: dezvoltarea abilităţii de orientare rapidă în spaţiu şi mânuirea reuşită a mingii.
Numărul participanţilor: 8-20 persoane (4-10 la cărucior şi 4-10 fără cărucior).
Desfăşurare:
1. Grupul de jucători se împarte în două echipe şi se aranjează în două coloane paralele,
după linia de START. La distanţa de 10-15 metri de coloane se aranjează câte un obstacol
(anumite obiecte ce pot fi înconjurate).
2. La semnalul formatorului, primii jucători încep jocul prin împingerea mingii cu capul
şi deplasându-se pe patru membre. Sarcina lor
constă în a depăşi obstacolul şi a aduce mingea
următorului jucător din echipă.
Dragostea
3. Jocul continuă până în momentul când toţi
deschide uşi acolo
participanţii au depăşit obstacolul.
unde nu există nici una.
4. Câştigă echipa care a îndeplinit sarcina cel mai
autorul
rapid şi corect.
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Indica
Indicaţii:
Se orientează după schema activităţii precedente, substituind boldurile
cu obstacole.
Deplasarea în poziţia solicitată este obligatorie.
Mingea se mişcă doar cu ajutorul capului.
„Linguriţele”
Locul desf
desfăşurării: teren sau sală sportivă.
Materiale: 2 linguri sau linguriţe.
Materiale
Timp:: 15 minute.
Timp
Scop: dezvoltarea abilit
Scop
abilităţii de a fi ager, iute şi rapid.
Numărul participanţilor: 10 persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
1. Grupul de jucători se împarte în două echipe şi se aranjează în două coloane paralele,
după linia de START. La distanţa de 10-15 metri de coloane se delimitează linia de FINIŞ.
2. La semnalul formatorului, primii jucători care au primit câte o lingură cu un obiect în
ea (pomuşoare sau mingi mici etc.) încep jocul prin deplasarea cât mai rapidă spre linia
de FINIŞ, păstrând lingura „plină”.
3. Câştigă echipa care a îndeplinit sarcina cel mai rapid şi corect şi a acumulat cele mai
multe linguri „pline”.
Indicaţii:
În caz dacă s-a pierdut conţinutul lingurii, el se recuperează şi jocul se continuă.
Lingura se ţine în gură şi nu se sprijină cu vreuna din mâini.

Jocuri de formare – consolidare a echipei
„Ţinta”
Un prieten adevărat
Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
nu
este
orb la greşelile tale,
Materiale: 2 mingi şi 10 sticle din plastic sau
ci, mai degrabă din dragoste,
orice cu ce ar fi posibil de înlocuit.
alege să le treacă cu vederea.
Timp: 15 minute.
autorul
Scop: dezvoltarea abilităţii de a ţinti corect.
Numărul participanţilor: 8-20 persoane (la cărucior).
rucior).
Desfăşurare:
1. Grupul de jucători se împarte în două echipe şi se aranjează în două coloane paralele, după
linia de START. La distanţa de 5-10 metri de coloane se aranjează „ţintele” (sticlele din
plastic sau altceva).
2. La semnalul formatorului, primii jucători care au primit câte o minge mică ochesc în
„ţinte”. Se calculează numărul de sticle doborâte de fiecare în parte, după care ele se aranjează cum au fost iniţial.
3. Se joacă de 2-4 ori. Câştigă echipa care îndeplinit sarcina cel mai rapid şi corect şi a acumulat
cele mai multe puncte. Un punct se egalează cu o sticlă doborâtă la pământ sau podea.
Indicaţii:
În caz dacă nu este posibilă calcularea sticlelor doborâte la o aruncare comună, se roagă
ca participanţii să ţintească separat.
La solicitarea participanţilor, jocul poate să continue până ce toţi jucătorii au avut
posibilitatea de a ţinti.
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„Două cercuri”
Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
Materiale: 2 mingi.
Timp: 10-15 minute.
Scop: dezvoltarea atenţiei şi reacţiei rapide.
Numărul participanţilor: 8-10 persoane (la şi fără cărucior).
Desfăşurare:
1. Grupul de jucători formează un cerc, fiecare aflându-se la distanţa mâinilor întinse în părţi şi
se numără de la unu la doi. Echipele cu numărărul 1 şi numărul 2 îşi aleg câte un căpitan.
2. Căpitanii primesc câte o minge. La semnalul formatorului jocului, căpitanul echipei numărul 1 transmite mingea colegului său din partea dreaptă, iar căpitanul echipei numărul 2 – în stânga, la fel colegului său.
3. Câştigă echipa la căpitanul căreia a ajuns cel mai rapid mingea, acesta semnalizând-o
prin ridicarea mingii deasupra capului.
Indicaţii:
Mingea se transmite doar colegului din echipă.
Schemă de orientare:

mingi

„Cine aruncă mai departe?”

Una dintre calităţile
cele mai necesare în orice
relaţie este sinceritatea.

Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
autorul
Materiale: 2 mingi de volei sau baschet.
Timp: 7-10 minute.
Scop: stimulează dezvoltarea abilităţii de aruncare a mingii cât mai departe.
Numărul participanţilor: 7-10 persoane (la şi fără cărucior).
Desfăşurare:
1. Grupul de jucători formează 2 coloane care stau la linia marcată de START. Se desemnează
2-3 voluntari, care vor fi juriul.
2. Terenul este împărţit în trei niveluri de aruncare: 1 punct – 10 metri de la linia de START; 2
puncte – 15 metri de la linia de START şi 3 puncte – 20 metri de la linia de START.
3. La semnalul formatorului jocului, primii participanţi aruncă mingile, iar juriul notează
distanţa şi, respectiv, punctajul pentru fiecare echipă.
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4.

Câştigă echipa care a acumulat cele mai multe puncte şi a jucat fără
încălcări.
Indicaţii:
Indica
Mingea se aruncă în aria terenului. Dacă s-a aruncat în afara lui, jucătorului i se mai oferă o şansă de aruncare a mingii.
Toţi participanţii din echipă aruncă mingea doar câte o singură dată.
„Ţinteşte mingea”
Locul desf
desfăşurării: teren sau sală sportivă.
Materiale:
Materiale
Mat
eriale o minge de volei şi 2-4 de ping-pong.
Timp: 5-7 minute.
Timp
Scop: stimuleaz
stimulează dezvoltarea abilităţii de aruncare în ţintă şi reacţiei rapide.
Numărul participanţilor: până la 10 persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
1. Grupul de jucători se aranjează în 2 coloane faţă în faţă.
2. La mijlocul sălii sau terenului stă un taburet cu o minge pe el. Echipele se află la distanţa
de 3-5 metri de taburet („ţinta”).
3. La semnalul formatorului, primii jucători ai coloanelor ţintesc mingea. Pot ţinti separat
sau împreună, în funcţie de situaţie.
4. Jucătorul, care a ochit primul mingea, aduce echipei sale 1 punct. Câştigă echipa care a
jucat corect şi a acumulat numărul maxim depuncte.
„Mişcă mingea”
Tot de ce ai nevoie ca să

Locul desfăşurării: sală sau teren sportiv.
schimbi lumea este dragostea,
Materiale: o minge de baschet şi mingi de ping-pong.
pentru că dragostea
schimbă
tot ce atinge.
Timp: 10 minute.
autorul
Scop: stimularea dezvoltării îndemânării.
Numărul participanţilor: până la 10 persoane (la cărucior).
rucior).
Desfăşurare:
1. Participanţii se aranjează în două coloane vizavi cu distanţa de 18-20 m între ele. La 3 m de
fiecare coloană se trasează câte o linie.
2. La mijlocul sălii sau terenului se află o minge de baschet. Fiecare jucător încearcă să mişte
mingea de baschet pe terenul adversarului cu ajutorul mingii ping-pong, având posibilitatea de a arunca doar o singură dată.
3. Câştigă echipa care a reuşit să încheie jocul cu succes.
Variantă: „Fotbal fără portari”
Este un joc de echipă, în care mingea de baschet sau volei poate fi mişcată doar pe podea. Nu se
permite ridicarea ei de la pământ. Scopul jocului este de a dezvolta capacitatea de a arunca mingea
în poartă, executând mişcări doar cu capul. În calitate de porţi pot servi diverse accesorii pentru
gimnastică. Portarii nu sunt obligatorii. Câştigă echipa care a marcat mai multe goluri.
Schemă de orientare:

3m
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„Volei lejer”
Locul desfăşurării: sală sau teren sportiv.
Materiale: o minge de volei şi o funie.
Timp: 7-10 minute.
Scop: stimularea dezvoltării îndemânării.
Numărul participanţilor: până la 10 persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
1. Participanţii se împart în două coloane şi se aranjează
într-un teren marcat. La 3 m de fiecare coloană se trasează câte o linie de la linia de START. La mijlocul sălii sau
terenului se atârnă o funie la înălţimea de 1,80-2,00 m.
2. Jucătorii aruncă mingea peste funie la adversari. Dacă adversarii n-au reuşit să prindă mingea, echipa care a aruncat mingea câştigă un punct şi aruncă din nou.
3. Câştigă echipa care a reuşit să acumuleze cele mai multe puncte.

Jocuri colective
„La ordinul dumneavoastră, căpitane!”
Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
Timp: 5-7 minute.
Scop: dezvoltarea reacţiei rapide şi atenţiei.
Numărul participanţilor: 10 persoane (la şi fără cărucior).
Desfăşurare:
1. Participanţii formează un rând. Formatorul jocului le dă diverse sarcini („ordine”), pe care
jucătorii trebuie să le îndeplinească obligatoriu doar după cuvintele: „La ordinul dumneavoastră, căpitane!”.
2. Jucătorul care n-a fost atent este sancţionat cu un pas înapoi. Câştigă persoana care se află
cea mai aproape de conducător.
„Curtea fermierului”
Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
Timp: 10-15 minute.
Scop: dezvoltarea gândirii şi atenţiei.
Numărul participanţilor: de la 5 şi mai multe persoane (la şi fără cărucior).
Desfăşurare:
1. Participanţii formează un cerc. Un voluntar cu ochii închişi se află în mijlocul cercului
(„fermierul”).
2. La semnalul formatorului, un voluntar se apropie de fermier şi imită sunetul unui animal
sau pasăre. Fermierul trebuie să ghicească al cui sunet a fost auzit
şi de către cine imitat.
3. Dacă se ghiceşte corect, voluntarul înlocuieşte
Nu sta şi aştepta
fermierul şi jocul continuă.
să-ţi bată prietenia la uşă.
„Oaspetele”
Ieşi tu şi bate la alte uşi.
Locul desf
desfăşurării: teren sau sală sportivă.
autorul
Timp: 10-15 minute.
Timp
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Scop dezvoltarea gândirii.
Scop:
Numărul participanţilor: de la 5 şi mai multe persoane (la şi fără cărucior).
Num
Desfăşurare:
Desf
1. Participanţii formează un cerc. Un voluntar cu ochii închişi se află în mijlocul cercului. Formatorul arată la un jucător care va cânta sau va vorbi. Acest
jucător ridică mâna, fără a spune ceva, pentru a-l vedea colegii.
2. Toţi participanţii se iau de mâini şi cântă:
Noi cu toţii am format
Un cerc mare şi rotat,
cântă sau rostesc toţi odată
Iar când spunem
Pic - pic - pic cântă sau rosteşte persoana aleasă
Ghici cine a poposit? cântă sau rostesc toţi odată
3.

Voluntarul din cerc ghiceşte cine este oaspetele care a sosit. Dacă are dubii, arată direcţia de unde s-a auzit sunetul produs de oaspete. În caz dacă nu se ghiceşte corect,
voluntarul rămâne în cerc până ce este îndeplinită sarcina, apoi jocul continuă cu un
alt voluntar.

„Stai!”
Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
Timp: 7-10 minute.
Materiale: o minge.
Scop: dezvoltarea abilităţii de a ţinti corect şi a reacţiei rapide.
Numărul participanţilor: de la 8 şi mai multe persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
1. Participanţii formează un cerc, toţi fiind aşezaţi. Un voluntar se află în mijlocul cercului
cu o minge în mână. El aruncă mingea în aer cât de sus posibil sau o loveşte puternic de
pământ.
2. În acest timp toţi jucătorii se mişcă haotic. Atunci când voluntarul prinde mingea, strigă
„Stai!” şi toţi se opresc. Din locul prinderii mingii, el încearcă să ţintească în colegul său,
care se află cel mai aproape de el.
3. Dacă l-a ţintit, acela conduce jocul în continuare, dacă n-a reuşit – rămâne în calitate de
voluntar.
„Te-am auzit!”
Să fii un lider
Locul desfăşurării: sala sportivă.
nu înseamnă să fii cel mai
Timp: 15 minute.
bun, ci să scoţi la iveală
ce este mai bun în ceilalţi.
Scop: dezvoltarea orientării rapide.
autorul
Numărul participanţilor: 3-10 persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
1. Participanţii formează un cerc, toţi fiind aşezaţi. Un voluntar cu ochii închişi se află în
mijlocul cercului, în aceeaşi poziţie.
2. Cei aşezaţi încearcă să se apropie pe cât e posibil de liniştit şi-l ating pe voluntar. În caz
dacă voluntarul a auzit vreun zgomot, arată direcţia. Dacă direcţia este corectă, participantul care se află cel mai aproape de voluntar îl înlocuieşte.
3. Jocul se desfăşoară în cea mai mare linişte.
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„Mişcare interzisă”
Locul desfăşurării: sală sau teren sportiv.
Timp: 10 minute.
Scop: stimularea dezvoltării atenţiei şi reacţiei rapide.
Numărul participanţilor: 10 persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
1. Participanţii formează un cerc. Formatorul jocului, împreună cu jucătorii, convin asupra unor
mişcări care vor fi considerate interzise. De exemplu: să bată din palme, să dea din cap etc.
2. Apoi formatorul execută diverse mişcări pe care jucătorii le repetă întocmai. La un moment neaşteptat, el demonstrează una din mişcările interzise.
3. Participanţii, care nu sunt atenţi, primesc un punct pedeapsă pentru neatenţie şi jocul continuă.

Jocuri la aer liber
„Curtea cu monede”
Locul desfăşurării: teren sportiv.
Timp: 15-20 minute.
Materiale: monede.
Scop: dezvoltarea iscusinţei, exactităţii şi a abilităţii de a aprecia
distanţa din ochi.
Numărul participanţilor: 3-6 persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
1. Se bate în pământ un baston, pe el se pune o monedă sau un cerc metalic. În jurul bastonului se marchează un cerc cu diametrul de 1 metru.
2. Jucătorii stau la 2 metri de la baston şi pe rând se străduie să ţintească moneda de pe baston
cu altă monedă sau placă metalică. Nu este destul ca moneda să fie doborâtă, ci să cadă
anume în raza cercului marcat.
3. Jucătorul, care reuşeşte să îndeplinească condiţiile jocului, aduce un punct echipei sale.
Câştigă participantul cu cele mai multe puncte acumulate.
„La întrecere”
Deseori darurile
care merg cel mai departe
şi înseamnă cel mai mult
sunt timpul şi dragostea.
autorul

Locul desf
desfăşurării: sală sau teren sportiv.
Timp: 20 minute.
Timp
Materiale: o minge.
Materiale
Scop: dezvoltarea atenţiei şi reacţiei rapide.
Scop
Numărul participanţilor: de la 8 persoane (la căNum
rucior).

Desfăşurare:
1. Participanţii formează un cerc la distanţa mâinilor întinse între fiecare din ei. Se alege un
voluntar care trece în mijlocul cercului.
2. Mingea se află la a cincea persoană de la voluntar. Sarcina lui este de a alerga înaintea mingii. Dacă nu-i reuşeşte, repetă sarcina.
3. Copiii anunţă în cor: „1, 2, 3 – fugi!” şi transmit mingea, iar voluntarul trebuie să alerge
înaintea ei.
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„Figura împietrită”
Locul desf
desfăşurării: sală sau teren sportiv.
Timp: 10 minute.
Timp
Scop: stimulează dezvoltarea coordonării mişcărilor.
Scop
Numărul participanţilor: de la 5 şi mai multe persoane (la cărucior).
Num
Desfăşurare:
Desf
Participanţii aleg un voluntar. El se întoarce cu spatele la grup şi rosteşte sau
cântă:
Marea se agit
agită o dată,
Marea se agit
agită de două ori,
Marea se agit
agită de trei ori.
În timpul acesta fiecare participant se gândeşte şi execută diverse mişcări sau gesturi.
Figură maritimă, pe loc împietreşte! După aceste cuvinte, voluntarul se întoarce la grup şi alege
cele mai originale figuri maritime. Câştigă participantul care a demonstrat cele mai multe figuri
maritime originale.
„Ţintaşul”
Locul desfăşurării: teren sportiv.
Timp: 15 minute.
Materiale: o minge de volei şi mingi de ping-pong.
Scop: dezvoltarea exactităţii ţintirii.
Numărul participanţilor: de la 3 şi mai multe persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
La înălţimea de 1-1,5 metri se atârnă o minge de volei (ţinta). Participanţii, care se află la distanţa de 3-5 metri de la mingea de volei, trebuie cu ajutorul mingii de ping-pong să ochească în ţintă.
Câştigă cel care s-a dovedit a fi cel mai bun ţintaş.
„Coarda mişcătoare”
Niciodată
Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
nu e prea târziu să faci o
Timp: 10 minute.
schimbare în bine în căsnicie
Materiale: o coardă.
sau în orice relaţie.
Scop: dezvoltarea reacţiei rapide.
autorul
Numărul participanţilor: 2 persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
La pământ se aranjează o coardă, la capetele ei se află participanţii. Mânerele coardei se află la
distanţa apucării comode de către participanţi. Formatorul demonstrează câteva mişcări pe care ei
sunt obligaţi să le execute întocmai. La un moment dat, formatorul dă semnalul, iar participanţii trebuie să apuce capătul coardei din partea sa astfel ca să-l deposedeze pe rival de celălalt capăt. Câştigă
jucătorul care a fost cel mai rapid şi atent.

„Meteoritul”
Locul desfăşurării: sală sportivă.
Timp: 15 minute.
Materiale: o minge de volei şi 10 mingi de ping-pong.
Scop: dezvoltarea îndemânării.
Numărul participanţilor: 4 persoane (la cărucior).
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Desfăşurare:
Participanţii formează un cerc. Un voluntar se află în mijlocul cercului cu mingea de volei în
mână (meteoritul). Cele 10 mingi de ping-pong sunt aranjate în apropierea voluntarului, la podea.
Sarcina voluntarului constă în aruncarea mingii de volei în aer şi, în timp ce meteoritul coboară, el
trebuie să culeagă cât mai multe posibil mingi de ping-pong şi pe meteorit, fără a ieşi din cerc. Câştigă cel care a reuşit să culeagă cele mai multe mingi de ping-pong.
„Trei stihii”
Locul desfăşurării: sală sportivă.
Timp: 7-10 minute.
Materiale: o minge de volei.
Scop: dezvoltarea reacţiei rapide şi logicii.
Numărul participanţilor: până la 10 persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
Participanţii formează un cerc. Un voluntar se află în mijlocul lui cu mingea de volei în mână.
Înainte de a arunca mingea în sus, el anunţă o stihie (pământ, apă sau aer) şi numele unui coleg din
cerc. Cel chemat trebuie să prindă mingea şi s-o întoarcă voluntarului, apoi să numească vietăţi care
trăiesc în mediul anunţat (animale, păsări, insecte etc.)

Jocuri pe teren
„Alfabetul Morse”
Locul desfăşurării: teren sportiv.
Materiale: alfabetul Morse şi 2 steguleţe.
Timp: 30 minute.
Scop: studierea alfabetului morse şi abilitatea de a-l utiliza în practică.
Numărul participanţilor: de la 4 şi mai multe persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
1. Participanţii formează două echipe aranjate paralel. La distanţa de 100-150 m se stabileşte
teritoriul pentru semnalizare.
2. Câte un jucător din fiecare echipă trec în faţă şi primesc câte un steguleţ şi câte o tabelă cu
alfabetul Morse. Alţi doi participanţi din fiecare coloană trec lângă colegul din echipa lor
şi, la semnalul formatorului, anunţă iniţialele unui coleg pe care jucătorul cu steguleţ pe
teritoriul de semnalizare trebuie să-l cheme cu ajutorul alfabetului Morse.
3. Cel chemat aleargă la teritoriul de semnalizare, ia steguleţul şi continuă jocul. Toţi participanţii trebuie să fie chemaţi la teritoriul de semnalizare. Echipa care reuşeşte să se adune
prima pe teritoriul numit este câştigătoare.
Indicaţii:
Chemarea poate fi repetată de câteva ori.
Dacă la semnalizare aleargă persoana care nu
a fost chemată, se repetă chemarea iniţială.
Ca să vezi
Jucătorii invitaţi pe teritoriul de semnalizare
fericirea în acţiune,
se aranjează separat de persoana cu steguleţ şi
zâmbeşte şi astfel
nu perturbă procesul jocului.
vei începe o reacţie în lanţ.
Dacă participanţii n-au reuşit să studieze şi să
autorul
memorizeze îndeajuns de bine alfabetul Morse,
echipelor li se pun la dispoziţie câteva seturi.
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„Orientarea după auz”
Locul desf
desfăşurării: teren sportiv sau poieniţă.
Timp: 25 minute.
Timp
Scop:: dezvoltarea abilit
Scop
abilităţii de orientare în spaţiu după auz.
Numărul participanţilor: de la 4 şi mai multe persoane (la şi fără cărucior).
Desfăşurare:
1. Participanţii formează un rând, toţi fiind cu faţă spre formator, şi se leagă la ochi. La distanţa de 80-100 m se află conducătorul jocului, care dă semnalul, iar jucătorii se deplasează
cu ochii legaţi în direcţia de unde s-a auzit semnalul.
2. La auzul celui de-al doilea semnal, formatorul schimbă direcţia. Toţi se mişcă conform noii
direcţii. Direcţia poate fi modificată de 2-3 ori.
3. Atunci când jocul se termină, se fluieră de trei ori şi toţi participanţii îşi dezleagă ochii.
Câştigă jucătorul care se află cel mai aproape de conducător.
„Regulamentul circulaţiei rutiere”

Ca să vezi fericirea

Locul desfăşurării: teren.
în acţiune, zâmbeşte
Materiale: semafor şi semnalele circulaţiei rutiere.
şi astfel vei începe
o reacţie în lanţ.
Timp: 30 minute.
autorul
Scop: studierea regulamentului circulaţiei rutiere.
Numărul participanţilor: de la 4 şii mai multe persoane (la că
ccărucior).
ărucior).
Desfăşurare:
1. Se pregăteşte terenul de joc. Participanţii se împart în două sau mai multe echipe. Câteva
persoane vor juca rolul de agenţi ai circulaţiei rutiere.
2. Echipele se vor deplasa conform direcţiei numite din timp, respectând regulamentul circulaţiei rutiere.
3. Agenţii circulaţiei rutiere opresc câte una din echipe şi întreabă ce fel de semnal este acesta
şi ce reguli presupune de respectat. În caz dacă nu s-a răspuns corect, echipa este sancţionată cu un proces-verbal despre nerespectarea regulamentului circulaţiei rutiere.
4. Câştigă echipa care n-a fost sancţionată niciodată. La sfârşitul jocului, echipei câştigătoare
i se înmână permisul de conducere cu categoria respectivă.
„Comoara pierdută”
Locul desfăşurării: teren deschis.
Materiale: 2 busole şi 2 hărţi.
Timp: 30-60 minute.
Scop: dezvoltarea abilităţii de orientare în spaţiu şi de utilizare în practică a busolei.
Numărul participanţilor: de la 6 şi mai multe persoane (la şi fără cărucior).
Desfăşurare:
1. Participanţii formează două echipe. Formatorul pregăteşte itinerarul, ruta după azimut
spre locul aflării comorii. Itinerarele sunt de direcţii diferite, dar cu aceeaşi distanţă.
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2.

Fiecare echipă primeşte câte o busolă şi o hartă pregătită de formator din timp. Ambele
echipe pornesc în căutare concomitent. Dacă ruta este corect determinată, echipele trebuie
să ajungă la locul stabilit în acelaşi timp. Ajungând la destinaţie, participanţii trebuie să
numere paşii cu exactitate, pentru a găsi comoara ascunsă.
3. Echipa care prima reuşeşte să găsească comoara este câştigătoare.
Indicaţii:
Membrii echipei se deplasează obligatoriu împreună.
Pentru căutarea comorii se rezervă timp aparte.
„Orăşelele vecine”
Locul desfăşurării: teren deschis sau sportiv.
Materiale: piese de gimnastică (vezi fişa de lucru) şi 2 orăşele improvizate.
Timp: 30 minute.
Scop: dezvoltarea îndemânării, exactităţii şi a abilităţii de a aprecia distanţa din ochi.
Numărul participanţilor: de la 1 şi mai multe persoane (la şi fără cărucior).
Desfăşurare:
1. În acest joc pot să se joace două persoane sau două echipe. Din 5 piese se construiesc 14-15
figuri: steluţă, stilou, rac, santinelă, artilerie, săgeată, rac, rachetă, avion, fântână, scăriţă, tir,
furculiţă şi lunetă (vezi fişa de lucru).
2. Copiii de vârstă mică se joacă cu 5-6 figuri, cei de vârstă mijlocie – până la 10 figuri, cei
adulţi – cu toate cele 14, sau pot alcătui, după imaginaţie, altele.
3. Se improvizează 2 orăşele pe teritoriul cărora se aranjează figurile. Echipele primesc câte
un orăşel cu figuri, trăgând la sorţi. Orăşelul din dreapta loveşte primul. Fiecare jucător
primeşte câte 2 piese pentru a ochi figurile din orăşelul său, străduindu-se cu cât mai puţine lovituri să ochească cât mai multe figuri. Fiecare participant are dreptul să lovească de
2 ori. Dacă piesa a ieşit în afara orăşelului, echipa primeşte un punct.
4. Câştigă echipa cu cele mai multe puncte acumulate.

Jocuri sub acompaniamentul muzical
„Surpriza”

Niciodată
Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
nu e un moment
Materiale: 2 cutii cu daruri, hârtie sau ziare.
nepotrivit să faci
ceea ce trebuie.
Timp: 10 minute.
autorul
Scop: dezvoltarea curiozităţii.
Numărul participanţilor: 2 persoane (la cărucior).
rucior).
Desfăşurare:
1. Se aduc cutiile cu surprize. Darurile sunt „ascunse” în multă hârtie sau ziare. La fiecare
strat sunt uşor legate cu aţă, pentru o deschidere mai dificilă a surprizelor.
2. Sub acompaniamentul muzical jucătorii se străduiesc să descopere surpriza.
Indicaţii:
În caz dacă nu este posibil, se poate micşora durata melodiei – pentru dezvoltarea reacţiei rapide.
Această activitate poate fi utilizată la sărbătorirea zilelor de naştere a mai multor participanţi.
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„„Parcarea”

3.
4.

Locul desf
desfăşurării: teren sau sală sportivă.
Materiale: 5 scaune.
Materiale
Timp: 10-15 minute.
Timp
Scop: dezvoltarea reacţiei rapide.
Numărul participanţilor: 6 persoane (la cărucior).
Num
Desfăşurare:
Desf
1. Se aranjează 5 scaune în formă de cerc cu speteaza spre mijlocul cercului.
2.
Participă 6 persoane, care, sub acompaniament muzical se deplasează pe cerc,
conform acelor ceasornicului. La semnalul formatorului, trebuie să-şi ocupe loc la parcare.
În caz dacă un jucător nu reuşeşte să se parcheze, atunci el iese din joc şi ia cu sine un
scaun.
Jocul continuă până ce rămâne cel ce a reuşit să-şi păstreze un loc permanent de parcare.

Jocuri distractive
„Labirintul”
Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
Timp: 10 minute.
Scop: dezvoltarea spiritului de echipă.
Numărul participanţilor: 24 sau 25 persoane (la cărucior).
Desfăşurare:
1. Grupul se împarte în mai multe echipe: 4 grupuri câte 6 participanţi sau 5 grupuri câte 5
participanţi.
2. Echipele se aranjează în rânduri de mâini. Rândurile se situează haotic, sub formă de labirint.
3. Se invită 2 voluntari care vor juca rolul de şoarece şi de pisică. Respectiv, pisica prinde şoarecele.
4. La semnalul conducătorului, jucătorii lasă trecerea liberă pentru unul din ei, lăsând mâinile în jos, apoi iar formând rândul. Astfel, conducătorul va putea ajuta pe ambii voluntari să
se prindă. Rolurile sau participanţii se schimbă în funcţie de timp şi dorinţa jucătorilor.
„Ghici unde?”
Locul desfăşurării: teren sau sală sportivă.
Găseşte o persoană
Timp: 10 minute.
pe care să o faci fericită
şi fericirea te va găsi
Materiale: 5 popice sau sticle din plastic.
pe tine.
Scop: dezvoltarea memoriei.
autorul
Numărul participanţilor: 4 persoane (la cărucior).
rucior).
Desfăşurare:
1. Pe linie dreaptă se aranjează cele 5 popice sau sticle din plastic la distanţa de 80 cm între ele.
2. La 2 m de prima popice sau sticlă din plastic se marchează linia de START. Jucătorul se
află la linie cu ochii legaţi. Sarcina lui constă în depăşirea obstacolelor şi deplasarea în
celălalt capăt al sălii.
3. Câştigă participanţii care au reuşit să depăşească toate obstacolele.
Indicaţii:
Fiecare participant poate trece în mod individual, adică fără ajutorul colegilor sau cu ajutorul lor.
Traseul poate fi modificat.
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4.2. Dezvoltarea personală
şi interpersonală
Dezvoltarea personală şi interpersonală este un proces continuu de studiere, perfecţionare şi valorizare de către persoane în relaţiile cu alte persoane şi cu societatea. Conţinutul acestui paragraf
va ghida procesul de explorare şi de descoperire personală şi intrepersonală, care va găsi finalitatea în dezvoltarea unei viziuni clare,
autentice asupra propriei persoane şi a relaţiilor cu cei din jur.
Copiii şi tinerii vor fi apţi să pună în valoare propriul potenţial, să se respecte pe sine şi pe alţii, să fie orientaţi spre perfecţionare, să fie gata să facă schimbări în propriul comportament şi să
să-i accepte pe cei din jur.
„Sunt o persoană deosebită”
Obiective: activitatea îi va ajuta pa participanţi:
- să se vadă ei înşişi unici şi deosebiţi;
- să compare caracteristicile personale cu cele ale grupului;
- să-şi dezvolte deprinderea de a-şi argumenta şi susţine punctul de vedere.
Timp: 25-30 minute.
Materiale: hârtie, pixuri, creioane, fişa practică.
Desfăşurare:
1. Distribuiţi fişe de hârtie fiecărui participant. Timp de 5 minute ei vor scrie trei enunţuri de
ce se consideră persoane deosebite („Sunt o persoană deosebită, deoarece ...”).
2. După ce fiecare membru al grupului a înregistrat calităţile specifice persoanei sale, fişele
sunt adunate într-un coşuleţ.
3. Împărţiţi grupul în 3 echipe şi repartizaţi în mod egal fiecărei echipe fişele completate.
4. Explicaţi echipelor că au rolul de a examina aceste calităţi. Rugaţi participanţii să vorbească
despre utilizarea lor în viaţa socială, precum şi în cea personală, folosind următoarele întrebări:
Unde puteţi utiliza aceste comportamente, trăsături deosebite?
Când puteţi utiliza aceste comportamente, trăsături deosebite?
Pentru ce puteţi utiliza aceste comportamente, trăsături deosebite?
Informaţii utile pentru facilitator
Pentru participanţii de vârstă mai mică limitaţi numărul de argumente. Aceştia pot desena sau
modela comportamentele, trăsăturile prin care sunt persoane deosebite. Această activitate contribuie la sporirea nivelului aprecierii personale a participanţilor.
Evaluare:
1. Cum v-aţi simţit pe parcursul activităţii?
2. A fost dificil sau uşor să completaţi fişele? Argumentaţi.
Când ai dragoste
3. Prin ce sunteţi deosebiţi voi faţă de ceilalţi
în inimă, poţi vedea
membri ai grupului?
frumuseţe
4. Cum puteţi deveni deosebiţi?
în orice.
5. Cum credeţi, e necesar să fim deosebiţi? Arautorul
gumentaţi.

39

Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă

„Publicitate”
Obiective: activitatea îi va ajuta pa participanţi:
- ssă conştientizeze caracteristicile fiecărei persoane din cadrul grupului, integrând semenii în viaţa de grup;
- să exerseze capacitatea de a prezenta colegii, accentuând calităţile deosebite
ale acestora.
Timp: 45-50 minute.
Materiale: nimic.
Desfăşurare:
Desf
Desfăş
ăş
Participanţilor li se dau foiţe pe care ei îşi scriu prenumele. Apoi foiţele se strâng,
se amestecă şi se împart câte una la fiecare persoană. Participanţilor li se spune că vor
avea posibilitate să facă o mică publicitate colegului care este scris pe foiţa pe care au primit-o. În
cazul în care aveţi foiţa cu prenumele propriu, va trebui să vă faceţi publicitate sieşi însuşi. Grupul
va trebui să ghicească pe cine l-aţi prezentat. Pentru a realiza publicitatea, va trebui să ţineţi cont de
următoarele instrucţiuni:
nu spuneţi prenumele persoanei la care vă referiţi;
încercaţi să găsiţi la acea persoană ceea ce o caracterizează, îi este specific;
încercaţi să reprezentaţi colegul sau colega sub forma unui animal, obiect, fenomen sau a
unei flori, păsări etc. cu care credeţi că seamănă (ex.: persoana se asociază cu o casă mare
şi luminoasă, în care mereu sunt mulţi oameni…; cu un ghiocel care, deşi pare mic şi neajutorat, e foarte rezistent şi insistent caută să iasă la suprafaţă…etc. );
dacă sunt necesare, pot fi utilizate diverse materiale ce se vor afla la îndemână;
pentru pregătire se acordă 10 minute;
durata publicităţii – 1 minut.
Evaluare:
1. V-a fost dificil sau uşor să găsiţi caracteristicile deosebite ale membrilor grupului şi de ce?
2. Cum v-aţi simţit în rol de prezentator? Dar în rolul „obiectului publicitar”?
3. Consideraţi că publicitatea în care aţi fost prezentat vă caracterizează? De ce da şi de ce nu?
„Împachetarea cadourilor”
Obiective: activitatea îi va ajuta pa participanţi:
- să înveţe deprinderea de a lucra în echipă cu un partener la îndeplinirea unei sarcini;
- să-şi dezvolte modalităţile comunicării eficiente, adecvate sarcinii realizate.
Timp: 20-25 min.
Materiale: o cutie goală; hârtie de împachetat; panglică; foarfece; 2 basmale (la fiecare 2 persoane).
Opţional: şiret, carte de joc, markere.
Desfăşurare:
1. Formaţi perechi. Aşezaţi fiecare pereche faţă în faţă şi rugaţi jucătorii să întindă braţele
unul spre celălalt. Legaţi încheietura mâinilor fiecărei perechi cu basmale, astfel ca încheietura mâinii drepte a fiecărei persoane să fie legată de încheietura mâinii stângi a celeilalte.
2. Daţi-le materiale de joc. Puneţi perechile să împacheteze cadoul cât mai corect posibil. De
Dacă vrei să fii fericit
îndată ce au terminat, se arată rezultatul
şi să ai succes în viaţă,
celorlalte perechi.
nu te opri niciodată
3. Legaţi mai multe persoane astfel încât să
din învăţat.
formaţi un grup mai mare, urmând inautorul
strucţiunile menţionate.
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4. Desfăşuraţi această activitate pentru cadourile din preajma sărbătorilor de Crăciun, Paşti etc.
Evaluare:
1. Ce a trebuit să faceţi tu şi partenerul tău pentru a reuşi să împachetaţi cutia?
2. Sunteţi mulţumit de felul în care arată pachetul vostru? De ce da sau de ce nu?
3. Ai avut tu sau partenerul tău dificultăţi în a lucra împreună?
4. Te poţi gândi la un moment din viaţă în care este important să reuşeşti să munceşti alături
de altcineva?
„Iepuraşul”
Obiective: activitatea îi va ajuta pa participanţi:
- să exerseze exprimarea emoţiilor, utilizând limbajul neverbal;
- să analizeze diferite tipuri de emoţii, comportamente şi să observe reacţia celorlalţi vizavi de acestea.
Timp: 10-15 min.
Materiale: nimic.
Desfăşurare:
1. Participanţii sunt rugaţi să formeze un cerc. Conducătorul jocului le spune că are în mână un iepuraş imaginar, pe care îl va transmite prin cerc.
2. Participanţii vor avea sarcina de a manifesta anumite emoţii, atitudini faţă de acest iepuraş,
comentând ceea ce fac.
3. După ce iepuraşul imaginar a trecut prin cerc, conducătorul anunţă ca acum participanţii
să facă acelaşi lucru cu vecinul lor.
Informaţii utile pentru facilitator
În timpul jocului, conducătorul observă reacţiile participanţilor, acestea pot exprima emoţii
pozitive, de exemplu: să-l netezească pe cap, să-l sărute pe frunte, să-l pună pe umăr şi să-l salute,
sau dimpotrivă, emoţii negative, de exemplu: să-l lovească, să strige la el etc.
Evaluare:
1. V-a reuşit să vă imaginaţi iepuraşul?
2. Cum v-aţi simţit când aţi avut iepuraşul imaginar în mână?
3. V-a fost uşor sau dificil să manifestaţi anumite emoţii, atitudini faţă de jucărie? De ce da
sau de ce nu? Dar faţă de vecin?
4. Dar cum v-aţi simţit în calitate de „vecin”?
„Pentru tine, dar de la cine?”
Obiective: participanţii vor fi capabili să exerseze deprinderea de a face complimente sieşi şi altor persoane.
Timp: 35-40 min.
Materiale: câte un plic pentru fiecare persoană, hârtie, pixuri sau creioane.
Desfăşurare:
1. Daţi fiecărei persoane câte un plic, pix sau creion şi mai multe bucăţi de hârtie. Cereţi
fiecăruia să îşi scrie numele pe plic şi să dea plicul persoanei de lângă el sau ea. În momentul în care ai primit plicul celui sau celei de lângă
tine, scrii pe o bucată de hârtie un atribut (calitate)
Puţine lucruri sunt mai frupe care îl admiri la acea persoană şi îl introduci
moase decât o floare în deşert.
în plic, dar îţi scrii numele pe acea hârtie şi conAceeaşi floare trece neobservatinui dând plicul la următoarea persoană, până
tă într-o pajişte plină de flori.
când fiecare a scris câte ceva despre toţi ceilalţi
autorul
din grup.
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3.

Când plicurile s-au umplut, sunt înmânate conducătorului de grup. Acesta deschide plicurile pe rând şi citeşte cu voce tare câte un comentariu de
pe foaia de hârtie, dar fără să citească numele celui care l-a scris, iar cel
al cărui nume este scris pe plic, trebuie să ghicească cine i-a adresat complimentul respectiv şi, dacă ghiceşte, primeşte un punct. Scopul este ca la
sfârşit să acumulezi cât mai multe puncte.
Continuaţi până când plicurile au fost deschise şi toate comentariile citite.
Când jocul s-a sfârşit, fiecare participant poate păstra plicul cu complimente ca să-şi amintească de calităţile sale remarcabile în acest joc.

Evaluare:
1. Cum te simţi după ce auzi toate aceste lucruri pozitive despre tine?
2. Ţi se întâmplă deseori ca ceilalţi să-ţi facă complimente? Cum te influenţează acest lucru?
3. Vei păstra acest plic? De ce da sau de ce nu?
4. De ce este important să auzim lucruri pozitive despre sine de la ceilalţi?
5. Crezi tot ceea ce a fost spus (scris) despre tine? De ce da sau de ce nu?
„Conferinţa de presă: Cu gândul la viitor”
Obiective: participanţii vor fi capabili să reflecteze asupra caracteristicilor, aspiraţiilor, abilităţilor personale, comunicându-le grupului.
Timp: 40-45 minute.
Materiale: nimic.
Desfăşurare:
1. Participanţilor li se propune să-şi imagineze că se deplasează în timp cu 10 ani înainte. Ei
sunt rugaţi să reflecteze asupra câtorva momente ce ţin de viitorul lor: ce fac, cum se simt,
cum arată, la ce se gândesc, cine este în jurul lor, cu alte cuvinte, să observe schimbările ce
au avut loc în viaţa lor.
2. De asemenea, participanţilor li se spune că sunt la o conferinţă de presă. Fiecare persoană
va juca rolul de prezentator, timp de 1 minut vorbindu-le celorlalţi despre schimbările din
viitor, iar ceilalţi participanţi vor juca roluri de jurnalişti şi reporteri care vor putea adresa
întrebări prezentatorului. Membrilor grupului li se sugerează să accepte dorinţele de viitor
ale colegilor, înlăturând comentariile discriminatorii.
Evaluare:
1. V-a fost dificil sau uşor să găsiţi schimbările din viitor şi de ce?
2. Cum v-aţi simţit când le-aţi prezentat celorlalţi?
3. Care schimbări le consideraţi mai importante şi de ce?
4. Ce vă îngrijorează cel mai mult privind viitorul?
5. Ce puteţi face pentru a vă realiza dorinţele privind viitorul?
„Masajul spatelui”
Obiective: a favoriza contactul fizic între participanţi şi descoperirea propriului corp, învăţând a comunica prin intermediul acestuia.
Timp: 15 minute.
Materiale: nimic.
Dacă vrei să fii fericit
Desfăşurare:
şi să ai succes în viaţă,
1. Jocul decurge în linişte absolută. Toţi
nu te opri niciodată
din învăţat.
participanţii se împart în perechi. Unul
dintre membrii perechii pune mâinile pe
autorul
spatele primului. Formatorul propune:
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plimbaţi-vă cu mâinile pe spate, ca un animal greoi,
repede ca un şoarece (cu vârful degetelor),
ca un cal în galop,
ca un şarpe enorm,
etc.
2. Apoi participanţii se schimbă şi fac aceleaşi mişcări pe spatele partenerului.
Este important să controlăm mereu starea celeilalte persoane prin limbajul corporal ce îl emite:
capul relaxat, umerii să nu fie încordaţi etc.
Evaluare:
1. Cum v-aţi simţit în timpul efectuării şi după masaj?
2. Dar atunci când aţi fost masaţi?
3. V-a fost dificil sau uşor să realizaţi sarcina şi de ce?
„Îţi recunosc animalul”
Obiective: a forma coeziunea grupului, concentrarea auditivă, perceperea lucrurilor printr-un mijloc diferit.
Timp: 20 minute.
Materiale: scaune, cu unul mai puţin decât numărul total de participanţi, fulare sau eşarfe pentru a lega ochii.
Desfăşurare:
1. Toţi participanţii se aşează, formând un cerc. O persoană se plimbă prin centru cu ochii
închişi, aşezându-se pe genunchii cuiva din grup (dacă persoana este la cărucior, atunci
doar se opreşte lângă un membru de grup). Persoana ce o ţine în braţe imită sunetul unui
animal. Dacă cel cu ochii închişi recunoaşte participantul, se schimbă cu locurile. Dacă nu,
reia jocul de la început.
2. Se poate face invers: grupul are ochii închişi, iar persoana din centru – deschişi.
Evaluare:
1. V-a fost dificil sau uşor să recunoaşteţi persoana care a imitat animalul?
2. Cum v-aţi simţit atunci când trebuia să recunoaşteţi animalul? Dar când l-aţi imitat?
3. Care imitare a participanţilor o consideraţi cea mai ingenioasă?
„Desenăm emoţiile”
Obiective: activitatea îi va ajuta pe participanţi:
să identifice şi să recunoască propriile emoţii prin desenarea şi verbalizarea acestora, ceea ce
este important pentru controlul eficient al emoţiilor;
să cunoască diferite tipuri de emoţii;
să dezvolte o atitudine tolerantă faţă de propriile trăiri afective, precum şi faţă de ale celorlalţi.
Timp: 40-45 minute.
Materiale: hârtie, creioane, carioce sau acuarelă.
Desfăşurare:
Desf
Participanţilor li se propune să deseneze cum
Valoarea vieţii unui om
se simt la moment. Li se sugerează să aleagă culorile
se defineşte nu prin ceea
care se potrivesc cu emoţiile pe care le au, să zgârie
ce el posedă, ci prin ceea
foaia dacă simt necesitatea, să deseneze în modul în
ce îl posedă pe el.
care doresc. Formatorul trece pe rând pe la toţi parautorul
ticipanţii şi adresând întrebarea referitor la emoţia,
starea ce este reprezentată pe desenul lor.
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2.
3.
4.

Informa utile pentru facilitator:
Informaţii
Pentru copii mai mici care nu ştiu să scrie, formatorul îi arată cum se scrie
emoţia respectivă, iar copilul o poate transcrie singur pe foaia lui. În cazul în
care copilul întâmpină dificultăţi în scrierea cuvintelor, formatorul o notează
pe foaia copilului şi împreună cu copilul pronunţă denumirea emoţiei.
Exemple de emoţii: a) pozitive – bucurie, fericire, satisfacţie, optimism, mirare, plăcere, exaltare, uşurare, entuziasm, veselie etc.; b) negative – tristeţe, nemulţumire, ruşine, durere, plictiseală, furie, gelozie, iritare, nelinişte, încordare,
linişte, frică etc.
Evaluare:
1. Va fost dificil sau uşor să reprezentaţi prin desen apoi prin cuvinte ceea ce simţiţi la
moment şi de ce?
Care emoţii va plac mai mult sau mai puţin?
Ce faceţi atunci când vă simţiţi bine sau prost?
Cu ce emoţii veniţi dimineaţa la şcoală? Dar acasă, la prieteni etc.?

„Ţara imaginară”
Obiective: participanţii vor reflecta asupra drepturilor şi responsabilităţilor umane; vor exersa abilitatea de a-şi expune şi argumenta opiniile şi convingerile proprii.
Timp: 60 minute.
Materiale: flipchart, markere sau carioce, creioane colorate.
Desfăşurare:
Participanţii sunt rugaţi să formeze grupuri a câte 4-5 persoane. Fiecărui grup i se spune să-şi
imagineze că undeva, departe, pe un alt continent, există o ţară. În ea nu locuieşte nimeni, de aceea
participanţii au misiunea de a reflecta asupra câtorva idei:
1. să găsească o denumire pentru această ţară imaginară;
2. să deseneze stema acestei ţări;
3. să spună cine sunt locuitorii acestei ţări;
4. să elaboreze drepturile pe care le au locuitorii ţării, dar şi responsabilităţile lor, adică nişte
reguli după care trăiesc ei.
Participanţilor li se sugerează să-şi dea frâu liPentru a-ţi folosi timpul întrber imaginaţiei pentru a crea o ţară în care toţi oaun mod eficient în fiecare zi,
menii se vor simţi bine şi se vor bucura de viaţă, o
stabileşte-ţi
priorităţile clare
ţară în care s-ar respecta drepturile tuturor cetăţeînainte
de
a începe lucrul.
nilor. Pentru realizarea sarcinii se dau 15-20 min.
autorul
La sfârşitul activităţii, fiecare grup prezintă
foaia cu conţinutul respectiv.
Evaluare:
1. V-a fost dificil sau uşor să vă gândiţi la o astfel de ţară imaginară?
2. Care dintre ţările prezentate o consideraţi mai reuşită? Argumentaţi.
3. Aţi dori să fiţi locuitorii acestei ţări? De ce da şi de ce nu?
„Drepturi în clasă”
Obiective: participanţii vor elabora un regulament al grupului, care va oglindi drepturile şi responsabilităţile membrilor.
Timp: 60 minute.
Materiale: diverse materiale pentru aplicaţii sau desen: hârtie colorată, hârtie de desen, carioca, creioane colorate.
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Desfăşurare:
1. Discutaţi cu întreg grupul de participanţi de ce are nevoie fiecare dintre ei ca să se simtă în siguranţă, să fie
protejat în grupul din care face parte (clasă). În perechi,
solicitaţi participanţilor să înscrie ideile în foile de lucru,
apoi împreună cu o altă pereche să elaboreze o listă comună.
2. În grupul mare propuneţi participanţilor să scrie pe o
foaie (tablă) drepturile care apar în listele lor şi pe alta
– responsabilităţile. Dacă membrii grupului consideră că listele nu sunt complete, le pot
completa cu alte drepturi şi responsabilităţi care nu au fost menţionate, dar e necesar să fie
respectate în grupul lor.
3. În grupuri formate din 5 persoane, propuneţi participanţilor să ilustreze prin desen sau
colaj cum ar influenţa asupra grupului lor respectarea drepturilor şi a responsabilităţilor
din listele elaborate de ei. Aveţi grijă ca grupurile să prezinte diferite drepturi şi responsabilităţi.
4. După prezentarea colajelor, discutaţi cu participanţii cum ar arăta lucrările elaborate de ei
dacă şi-ar asuma riscul să nu respecte anumite drepturi şi responsabilităţi. Acest lucru ar
putea provoca anumite schimbări în grup? Ce fel de schimbări?
Evaluare:
1. Credeţi că, având un asemenea regulament în grup, sunteţi mai protejaţi, mai siguri pe voi?
De ce da sau de ce nu?
2. Cum ar fi bine să fie elaborat un regulament? Cine participă la elaborarea lui?
3. De ce este nevoie de regulament?
4. Ce riscuri pot apărea în elaborarea şi nerespectarea regulamentului?
„Planeta Conﬂict”
Obiective: participanţii vor analiza şi elabora modalităţile unei comunicări eficiente şi căile de soluţionare a conflictelor.
Timp: 40-45 minute.
Materiale: flipchart, markere.
Desfăşurare:
Se formează două echipe de tineri şi li se dă următoarea instrucţiune: „ Imaginaţi-vă că undeva,
departe, într-o altă galaxie, există o planetă. Această planetă se numeşte Conflict. Din păcate, locuitorii
acestei planete, din diverse motive, permanent suferă din cauza neînţelegerilor, certurilor, conflictelor.
Voi sunteţi o echipă ce vă cunoaşteţi de mult timp. Vă înţelegeţi foarte bine şi locuitorii acestei planete
au apelat la voi ca să-i ajutaţi în stabilirea unor bune relaţii şi a înţelegerii pe planetă”. Se ştie că o condiţie pentru stabilirea relaţiilor sociale este de a crea relaţii de comunicare. De aceea, aveţi sarcina să:
a) elaboraţi nişte reguli de comunicare eficientă, care ar ajuta oamenii de pe planetă să se înţeleagă între ei;
b) daţi exemple de câteva căi de soluţionare a neînţelegerilor, conflictelor, pentru ca planeta
să nu se mai numească Conflict, ci să fie Planeta
ÎÎnţelegerii.
n
În cele mai fericite cazuri,
Pentru realizarea sarcinii se dau 10-15 misuccesul material va dura până
nute.
în ziua în care vei muri: dar
Evaluare:
dragostea dăinuieşte veşnic.
1. Cum v-aţi simţit în calitate de persoane ce dau
autorul
sfaturi sau recomandări?
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2. V-a fost dificil sau uşor să elaboraţi reguli şi căi de soluţionare? De ce da şi
de ce nu?
3. Credeţi că informaţia pe care aţi oferit-o locuitorilor le va ajuta să se înţeleagă între ei? Argumentaţi.
„Marionetă”
Obiective: participanţii vor reflecta asupra unor situaţii de dependenţă totală faţă de cineva şi situaţii când ceilalţi depind de ei; analizându-şi senzaţiile,
emoţiile şi gândurile care apar vizavi de stările menţionate.
Timp:
imp: 20-25 minute.
Materiale: nimic.
Desfăşurare:
Desf
Desfăş
ăşurare: Participan
Participanţii sunt rugaţi să formeze perechi în care o persoană va fi în rolul unei
„marionete”, iar cealaltă va fi „păpuşar”. În cadrul fiecărei perechi va exista un cod de comunicare
prin care „păpuşarii” vor dirija mişcările „marionetelor” (ex.: palma în sus – persoana se ridică, palma
în jos – se aşează, palma în dreapta sau stânga – persoana se deplasează în direcţia respectivă, degetul
arătător cu mişcări circulare – persoana se învârteşte etc.). Perechilor li se acordă 2-3 minute pentru a
juca situaţiile, apoi participanţii se schimbă cu rolurile şi se repetă scenariul.
Informaţii utile pentru facilitator
Copiii cu dizabilităţi, din cauza posibilităţilor fizice limitate, deseori se află în situaţia de dependenţă, mai mică sau mai mare, de alţi oameni, de exemplu, atunci când coboară sau urcă scările,
etc. Dizabilitatea fizică ar putea influenţa exactitatea efectuării mişcărilor, însă de o importanţă mai
mare este participarea la activitate, astfel încât orice efort al copilului merită a fi apreciat. Acest exerciţiu ar ajuta ceilalţi copii din clasă să înţeleagă mai bine specificul vieţii acestei categorii de copii.
Evaluare:
1. V-a fost dificil sau uşor să jucaţi aceste roluri?
2. Cum v-aţi simţit în rol de „marionetă”? Dar în calitate de „păpuşar”?
3. Cum credeţi că se simt persoanele care sunt limitate în mişcări şi nu pot fi independente în
deplină măsură?
„Prejudecăţile”
Obiective: participanţii vor analiza cum influenţează stereotipurile asupra comunicării.
Timp: 30 minute.
Materiale: fâşii de hârtie sau carton, carioca şi scotch.
Desfăşurare:
Se pregătesc fâşii pe care sunt scrise anumite calificative – stereotipuri, pentru a le pune în jurul
capului fiecărui participant: „leneş”, „mincinos”, „orb”, „persoană în cărucior”, „plângăreţ”, „bolnav” etc.
Formatorul prinde pe frunte fâşiile, fără ca cei ce le vor poartă să le ştie conţinutul. Când poartă fâşiile,
se propune o temă de discuţie. Fiecare se va comporta cu partenerul de discuţie conform stereotipului
ce îl are scris. Persoanele ce vor purta fâşii trebuie tratate în conformitate cu ceea ce scrie pe fâşie.
Evaluare:
1. V-a fost dificil sau uşor să vă daţi seama ce a fost scris pe fişa pe care o aveaţi?
2. Cum v-aţi simţit atunci când ceilalţi v-au tratat într-un anumit mod?
3. Dar cum aţi dori ca ceilalţi să comunice şi
să se comporte?
Cuvintele
4. Aţi comunicat cumva diferit cu ceilalţi
de încurajare
au un fel aparte de a se
participanţi? De ce da sau de ce nu?
întoarce la tine înmulţite.
5. Cum este afectată comunicarea între oameni de „prima impresie” despre ei?
autorul
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„Clariﬁcarea valorilor”
Obiective: participanţii vor încerca:
- să-şi expună şi argumenteze propriile convingeri, valori etc.;
- să-şi formeze o idee mai clară despre ceea ce-i uneşte şi ceea
ce-i face diferiţi, dezvoltând o atitudine tolerantă, flexibilă
şi nondiscriminativă faţă de opiniile celorlalţi.
Timp: 35-40 minute.
Materiale: o tablă, un panou sau o coală mare de hârtie cu rubricile
„Sunt de acord”, „Nu sunt de acord” şi „Nu ştiu”.
Desfăşurare:
1. La începutul activităţii, formatorul anunţă că sunt nişte reguli de comunicare în cadrul jocului, care trebuie să fie respectate de către participanţi:
nu se critică opinia colegilor, ﬁecare are dreptul la libera exprimarea a punctului său
de vedere;
nu se întrerupe colegul în timpul discursului;
participanţii au dreptul să-şi schimbe punctul său de vedere, argumentând ce i-a impulsionat să facă acest lucru.
2. Într-un capăt al sălii, pe perete sunt atârnate fişe pe care sunt scrise din timp cuvintele „Sunt
de acord”, într-un alt capăt – „Nu sunt de acord” şi în mijloc – „Nu ştiu”.
3. Formatorul propune enunţurile (care pot fi elaborate pe orice temă interesantă grupului;
după ce se citeşte fiecare afirmaţie, participanţii se deplasează spre fişa care corespunde părerii lor. Unul-doi participanţi din fiecare colţ al sălii este rugat să-şi argumenteze poziţia.
4. După ce au fost expuse argumentele diferitelor părţi, participanţilor li se spune că au posibilitatea să-şi schimbe poziţia.
Evaluare:
1. V-a fost dificil sau uşor să vă expuneţi punctul de vedere şi de ce? Cum v-aţi simţit?
2. V-aţi schimbat poziţia după ce ceilalţi participanţi s-au exprimat?
3. Ce v-a determinat să vă schimbaţi sau nu poziţia?

Dă-le copiilor din puterea ta
atunci când sunt la începutul
vieţii, iar ei îţi vor da din tinereaţea lor atunci când tu nu
mai ai putere.
autorul
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4.3. Dezvoltarea
pentru sănătate
Copilul cu deficienţă fizică are nevoie de aceleaşi aport de vitamine, proteine şi calorii ca şi cel sănătos. Un regim alimentar adecvat este esenţial pentru
o dezvoltare normală a copilului. Alimentaţia proastă poate frâna dezvoltarea
fizică şi mintală a copilului. Deoarece copiii cu paralizie cerebrală au deseori probleme de alimentare, ei sunt expuşi pericolului de a suferi şi de subnutriţie. De
aceea, când îi ajutăm este foarte important ca să ne gândim şi la alimentaţia lor.
Dar, datorită faptului că un asemenea copil se mişcă mai puţin, poate apărea o creştere a greutăţii corporale. Din acest motiv, el va fi încurajat la consumul de fructe proaspete şi
brânză, la reducerea consumului de dulciuri, cărnii şi produselor păstăi. Pentru aceste deprinderi,
copilul deficient fizic nu dispune de informaţie necesară.
Pentru binele lor de mai târziu, vor trebui depăşite acele bariere administrative sau tehnice care
la momentul de faţă îi împiedică să dispună de o autonomie funcţională, permisiunea de acces la
bucătărie, pentru prepararea unor bucate, implicarea în procurarea unor alimente.
Afecţiunile determinate de alimentaţia inadecvată sunt în continuă creştere, de aceea, dacă copilul deficient fizic va înţelege relaţia dintre alimentaţie şi sănătate, va fi capabil să ia decizii care sa-i
ajute să-şi menţină sănătatea.
Utilizând activităţile din acest capitol, veţi ajuta copiii şi tinerii cu deficienţe fizice să:
Practice deprinderi necesare pentru un mod sănătos de viaţă.
Să manifeste grijă faţă de propria sănătate şi sănătatea altor persoane.
Să cunoască pericolele ce le pot ameninţa securitatea personală şi a altora, precum şi persoanele care îi pot ajuta.
„Alimentarea sănătoasă”
Obiective:
– Dezvoltarea capacităţii de a face legătură între alimentaţie şi starea sănătăţii; însuşirea unor
deprinderi alimentare corecte;
– Dobândirea unor cunoştinţe despre aprovizionarea cu alimente, păstrarea acestora şi pregătirea hranei;
– Dobândirea unor cunoştinţe despre instrumentarul bucătăriei şi utilizarea acestuia;
– Însuşirea modului în care se citeşte o carte de bucate şi înţelegerea utilităţii acesteia.
La sfârşitul aplicării acestui modul, copiii vor fi capabili să:
– Deﬁnească alimentaţia;
– Cunoască regulile de bază ale unei alimentaţii sănătoase;
– Explice ce este o afecţiune cauzată de alimentaţie;
– Utilizeze corect instrumentarul bucătăriei;
– Prepare câteva feluri de bucate simple şi sănătoase din bucătăria românească.
Materiale: fişe, planşe cu grupele de alimente, cu
instrumentarul bucătăriei; carte de bucate; elemenPrietenia are acelaşi efect
te de recuzită (şorţ, bonetă, mânuşi de bucătărie,
asupra oamenilor pe care-l
tocător, cuţite etc.); pliante de educaţie pentru sănăare soarele asupra florilor.
tate; resurse financiare pentru o aprovizionare miRevars–o în jurul tău şi vei
nimă cu alimente; accesul la o bucătărie şi materie
vedea oamenii înflorind.
primă pentru pregătirea câtorva feluri de bucate.
autorul
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Desfăşurare:
1. Participanţilor li se adresează întrebările: Ce este alimentaţia? De ce mâncăm ? Apoi li se
dă răspunsul, după care ei încercă să-şi expună opinia şi comunică informaţii adăugătoare.
Alimentaţia asigură satisfacerea acelor necesităţi ale organismului, care se manifestă prin
foame. Ea asigură organismul cu resurse pentru creştere şi dezvoltare, energie pentru efort
fizic şi intelectual.
2. Apetitul alimentar este influenţat de mirosul şi aspectul plăcut sau neplăcut al alimentelor; oamenii mănâncă
atât pentru că să-şi potolească foamea, cât şi de plăcere sau cu diferite ocazii (aniversări, sărbători etc.). Care
este relaţia dintre alimentaţie şi sănătate? Alimentaţia
corectă, pe lângă asigurarea suportului energetic necesar desfăşurării activităţilor fizice şi intelectuale, previne
apariţia diferitelor boli, deseori contribuind la atenuarea
sau chiar la vindecarea unora dintre ele. Alimentarea incorectă, prin cantitatea şi calitatea alimentelor, frecvenţa consumului şi preferinţele pentru
anumite tipuri inadecvate de alimente, provoacă sau accentuează apariţia cariilor dentare,
a obezităţii, a unor boli ale tubului digestiv, ale inimii şi vaselor sanguine.
3. Factori care influenţează obişnuinţelor alimentare: preferinţele sau aversiunile alimentare personale; mirosul, gustul/aspectul alimentelor; deprinderile alimentare provenite din
modul de viaţă al grupului de apartenenţă al adolescentului în cauză; modelul cultural sau
religia consumatorului; starea emoţională a subiectului consumator (tristeţe, furie, frustrare, bucurie etc.).
Indicaţii:
Pentru a le câştiga interesul, începeţi cu motivele pentru care oamenii mănâncă; solicitaţile participarea, precizând că nu există răspunsuri corecte sau greşite, şi ajutaşi-i să coreleze
informaţia cu propriul lor mod de viaţă.
Stimulaţi participarea şi în cadrul demonstraţiilor practice favorizaţi ﬁecărui copil alegerea meniului, accesul la utilizarea instrumentarului, gătitul propriu-zis etc.
Momente importante de reţinut despre alimentaţia unui copil cu paralizie cerebrală:
Deoarece copiii cu paralizie cerebrală au deseori diﬁcultăţi de alimentare, ei pot ﬁ expuşi
pericolului de malnutriţie.
Nişte bune abilităţi de alimentare sunt esenţiale atât pentru supravieţuirea copilului, cât şi
pentru dezvoltarea ulterioară a vorbirii.
Muşchii, care participă la procesul de mâncare participă şi la vorbire, deci, prin dezvoltarea abilităţilor de alimentare, putem inﬂuenţa dezvoltarea vorbirii.
Prin poziţionarea corectă a unui copil cu paralizie cerebrală, putem să-l ajutăm să obţină
controlul asupra muşchilor întregului corp, inclusiv ai gurii. Alegerea poziţiei corecte este
primul pas în ajutorarea copilului ca să poată mânca.
„De ce mâncăm?”

Orice om trebuie să aibă
măcar o calitate demnă
de admirat. Găseşte acea
calitate şi fii generos
cu aplauzele.
autorul

Se ştie că a mânca este o necesitate. Cunoaşterea câtorva principii simple şi însuşirea câtorva
reguli legate de alimentaţie ne ajută să avem deprinderi alimentare sănătoase.
Scop: a-i ajuta pe copii să definească alimentaţia,
ssăă conştientizeze importanţa şi rolul alimentaţiei
corecte şi să înceapă să-şi pună întrebări despre
modul în care fiecare dintre ei se alimentează.
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Obiective:
- Dezvoltarea capacităţii
capacit
de a face legătură între alimentaţie şi starea sănătăţii;
însuşirea unor deprinderi alimentare corecte;
- Dob
Dobândirea unor cunoştinţe despre aprovizionarea cu alimente, păstrarea
acestora şi pregătirea hranei;
- Dobândirea cunoştinţelor despre instrumentarul bucătăriei şi utilizarea acestuia;
- Însuşirea modului în care se citeşte o carte de bucătărie şi înţelegerea utilităţii
acesteia.
Materiale: fişe, planşe cu grupele de alimente, cu instrumentarul bucătăriei; carte
de bucate; elemente de recuzită (şorţ, bonetă, mănuşi de bucătărie, cuţite); pliante de
educaţie pentru sănătate; resurse financiare pentru o aprovizionare minimă cu alimente;
accesul la o bucătărie şi materie primă pentru pregătirea câtorva feluri de bucate.
Desfăşurare:
1. Grupul de 3-4 participanţi se aşează în semicerc cu faţa către tablă sau flipchart. Profesorul
îi informează despre scopul întâlnirii. Tehnica folosită este braistorming-ul. Pe tablă se
scrie tema discuţiei: MÂNCARE.
2. Fiecare copil spune câte un cuvânt legat de acest titlu (ex.: foame, pâine, legume etc.), fiecare
fiind încurajat, oricât de ciudate ar fi opiniile lui. Se notează pe o foaie de hârtie tot ceea ce
se spune, fără comentarii. La sfârşit, răspunsurile se notează pe tablă în ordinea în care au
fost exprimate. Apoi se grupează astfel, încât răspunsurile să se subsumeze mai multor idei,
ca: toţi oamenii mănâncă; alimentele sunt foarte variate; mâncăm pentru că ne este foame,
etc. Prima parte a braistorming-lui nu are rolul de a găsi soluţii la o problemă dată, ci acela
de a sparge gheaţa şi de a investiga atitudini, opinii referitoare la această temă.
3. În cea de a doua parte a şedinţei se scrie pe tablă cel de al doilea titlu: DE CE MÎNCĂM? Se
procedează la fel ca în secvenţa anterioară, după care se structurează pe tablă răspunsurile,
subordonate, de exemplu, următoarelor idei: mâncăm pentru ca să trăim, ca să creştem şi să
ne simţim bine şi sănătoşi; mâncăm pentru ca să avem energie pentru joc, muncă, învăţătură;
mâncăm un anumit aliment pentru că e gustos, etc.
4. La sfârşitul activităţii, copiii vor fi întrebaţi: Cum li s-a părut activitatea? De ce? Înainte de
aceasta, s-au mai gândit la aceste probleme?
Indicaţii:
Profesorul va nota toate aceste observaţii ale copiilor şi va ţine cont de ele la activităţile
următoare.
Este bine ca notiţele referitoare la activităţile derulate să nu ﬁe foarte complicate, ci doar
câteva idei şi impresii care să vă permită să rememoraţi caracteristicile grupului şi discuţiile avute.
„Cunoaşterea bucătăriei”
Cunoaşterea bucătăriei este esenţială pentru copilul cu deficienţe fizice. Gândindu-ne la viitoarea viaţă independentă, trebuie să dezvoltăm abilităţile copilului de a se îngriji el singur. În acest sens,
învăţarea activităţilor domestice de bază este esenţială, iar acest lucru se însuşeşte mai uşor în copilărie. Această activitate se bazează pe demonstraţii practice;
metodele de predare şi învăţare vor fi determinate de
Dragostea
necesităţile individuale ale fiecărui copil.
este limbajul
Scopul: La sfârşitul lecţiei, copiii vor fi capabili să
pe care îl înţelege
orice inimă.
cunoască si sa utilizeze corect obiectele din dotarea
bucătăriei, să respecte normele de igienă şi cele de
autorul
păstrare şi pregătire a hranei.
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Materiale: accesul în spaţiul unei bucătării; materie primă în
funcţie de meniul ales (zarzavaturi, legume, fructe etc.); şorţuri,
bonete, manuale şi prosoape de bucătărie; produse pentru curăţenie (bureţi, detergent, praf de curăţat etc.).
Desfăşurare:
1. Discuţie de grup. Participanţilor li se adresează întrebările, după care li se dă răspunsul şi alte informaţii la
temă: Ce este bucătăria? Ce elemente conţine ea? Bucătăria este locul unde se pregăteşte mâncarea; ea este utilată, de la modest la sofisticat, cu instrumentarul necesar. Indiferent de gradul de utilare, se
identifică următoarele elemente de bază: aragazul (preferabil prevăzut cu cuptor); masa de
bucătărie; vase de gătit, strecurători, tocătoare; cuţite, linguri, furculiţe, etc. Modul în care
utilizăm acest instrumentar depinde de faptul ce anume dorim să gătim. În timpul utilizării lor trebuie să se ţină seama de regulile legate de securitatea în bucătărie (supravegherea
permanentă a focului, manevrarea corectă a vaselor care conţin apă clocotită, a obiectelor
ascuţite, a aparatelor electrice, etc.); igiena spaţiului, instrumentarului şi, nu în ultimul
rând, a persoanei care găteşte.
2. Într-o sala obişnuită se vor efectua exerciţii de utilizare a câtorva instrumente de
bucătărie: utilizarea corectă a cuţitelor în cazul curăţatului legumelor sau fructelor,
tăiatul şi tocatul legumelor, zarzavaturilor, verdeţurilor, etc.; utilizarea mixerului;
servirea unui ceai, care va fi oferit copiilor; se pot prepara salate de legume sau fructe
proaspete; aranjarea mesei (aşezarea corectă a tacâmurilor şi veselei).
Indicaţii pentru profesori:
Se poate solicita accesul în bucătăria căminului şi folosirea materiei prime pentru pregătirea mesei într-o zi obişnuită.
Poate ﬁ implicat personalul care lucrează la acea bucătărie.
Profesorul le va arăta practic modul corect de realizare a acestor activităţi, după care urmează participarea copiilor sub supraveghere.
Asigurarea spaţiului de acces; dacă forma este pătrată, mobilele se amplasează pe cei trei
pereţi fără uşă.
Înălţimea mobilelor nu trebuie să ﬁe prea mare, deoarece o persoană în fotoliu rulant, dacă
vrea să apuce un obiect, nu poate ajunge cu mâna decât până la maximum 1,40 m.
Chiuveta se va aşeza la o înălţime de 0,80 m, având o adâncime de 0,10 m pentru a permite
unei persoane în scaun rulant să-şi introducă genunchii sub ea.
Aragazul ideal va ﬁ cel electric sau cu microunde, evitându-se astfel arsurile.
Masa de lucru poate ﬁ înlocuită cu o masă pliantă, uşor rabatabilă.
Echipamentele din bucătărie trebuie să ﬁe sigure, cu condiţia izolării corecte a butonului
de pornire.
Pentru a preveni căderea farfuriei, cănii şi a altor accesorii, masa se va acoperi cu ţesătură
sau sub ele se vor aşeza nişte şerveţele din stofă.
Copiii vor ﬁ încurajaţi să lucreze independent.
Profesorul îşi va reduce treptat demonstrările
şi intervenţiile, pe măsură ce copii capătă înDacă poţi privi peste probleme,
credere şi competenţă.
vei vedea că aceste mici pete
La sfârşit, se vor consuma cele pregătite, evensunt doar umbra lucrurilor mai
tual exersându-se într-un joc de rol diferite
mari şi mai bune ce vor veni.
autorul
ipostaze posibile: ,,oaspeţi sau gazde”, ,,între prieteni”, ,,cu diferite ocazii” etc. În acest
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fel, se accentuează şi necesitatea cunoaşterii regulilor legate de servirea
mesei, normele de igienă (personală şi a spaţiilor de pregătire sau servire a
mesei), utilizarea corectă a tacâmurilor, poziţia corectă la masă, aranjarea
adecvată a mesei etc.
Această etapă trebuie să ofere prilejul de participare la o situaţie reală, în vederea consolidării cunoştinţelor dobândite.
În funcţie de abilităţi, ﬁecare copil va efectua, individual sau în grup,
diferite secvenţe de pregătire a mâncării într-o bucătărie adevărată.
Activitatea se poate organiza, sub forma unui concurs, la care membrii juriului sa fie personalul bucătăriei, care va acorda note pentru:
abilităţile manuale ale copiilor; corecta aplicare a regulilor de igienă; gustul şi aspectul preparatelor; aspectul mesei etc. În juriu pot fi
de asemenea incluşi colegi, prieteni si profesori, precum şi părinţii
copiilor.

Deprinderi de igienă personală
Acest modul conţine o serie de informaţii utile despre igiena personală şi cele mai potrivite
modalităţi de respectare a ei. De asemenea, sunt incluse si informaţii despre îmbolnăviri uşoare,
medicamente uzuale, informaţii ce se referă la relaţiile sexuale din perspectiva riscurilor contactării
SIDA şi a bolilor cu transmitere sexuală.
În general, copiii şi tinerii cu dizabilităţi fizice învaţă în CCCT să respecte igiena personală: să
se spele, să se îngrijească, dar nimeni nu ştie cât de bine fac acest lucru, deoarece fiecare îl face în
intimitate. Aşadar, este posibil ca aceste persoane să aibă un şir de deprinderi greşite de igienă.
„Igiena corporală”
Probleme ce vor fi abordate:
Necesitatea păstrării igienei corporale.
Îmbolnăvirile cele mai frecvente, simptomele (semnele) care apar.
Însuşirea termenilor din domeniul sexualităţii, schimbările fiziologice şi emoţionale
ale organismului uman.
Riscul infecţiei NIV / SIDA şi căile de transmitere a viruşilor.
Materiale: câteva medicamente dintre cele mai cunoscute: aspirină, paracetamol, antinevralgic/ algocalmin, scobutii, picături de nas, furazolidon; bandaj-leucoplast; vată; alcool sanitar; materiale igenico-sanitare, inclusiv tampoane igienice – dacă grupul este de fete.
Desfăşurare:
Se va începe cu o discuţie cu copiii după următoarea schemă:
Produsul folosit - consecinţele nefolosirii – boli – medicul la care apelăm.
De exemplu:
săpunul – murdărie permanentă – boli de piele – dermatolog.
pasta de dinţi – PH acid – carii dentare – stomatolog.
prezervativ – contact sexual întâmplător – sarcină nedorită – ginecolog.
BTS/SIDA – dermatolog-venerolog.
Indicaţii:
Concentrează-te asupra
Pentru asigurarea independenţei şi intirezultatului
şi nu asupra
mităţii în timpul igienei personale, cada
problemelor imediate.
se va amenaja cu bare de susţinere, care
autorul
facilitează intrarea şi ieşirea din apă,
precum şi mişcarea copilului în apă.
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Se poate nota această schemă pe o tablă sau pe o foaie. Se notează răspunsurile tinerilor.
Concluzia discuţiei ar trebui să ﬁe următoarea: Regulile de igienă necesită să ﬁe respectate, altfel putem avea probleme de sănătate
„Îmbolnăviri uşoare”
La prima etapă, tinerii sunt invitaţi să mimeze anumite simptome, pe care le prezentăm în continuare. Fiecare copil sau tânăr va mima simptomele unei boli. Ceilalţi copii vor ghici întâi organul
care este afectat (daca este cazul), apoi boala.
RACEALA/GRIPA: nas curgând, tuse, frison , strănut, dureri musculare, febră
GASTRITA: dureri epigastrice (în partea de sus a stomacului), greţuri, scăderea poftei de mâncare.
COLITA: constipaţie sau diaree, balonări, oboseală, dureri abdominale.
BRONŞITA: tuse expectorate, dureri de cap, lipsa poftei de mâncare, febră.
HEPAT1TA: tegumente icterice, (galbene)/urină hipercromă
(ca berea), lipsa poftei de mâncare, dureri de cap şi de ficat, diaree
sau constipaţie.
CISTITA: nevoia de a te urina des, dureri hipogastrice (în
partea de jos a stomacului), nervozitate, lipsa poftei de mâncare,
febră.
În cadrul problematicii deficienţelor fizice sunt incluse următoarele categorii de afecţiuni:
1. Aparatul respirator – respiraţie dificilă, infecţii
respiratorii.
2. Aparatul digestiv şi alimentaţia – deglutiţie, digestie şi tranzit intestinal dereglat,
dureri abdominale, greţuri, vomă, balonare, constipaţie sau diaree, obezitate.
3. Aparatul renal – incontenenţă urinară.
4. Sistemul osos – fracturi şi deformări osoase.
5. Probleme senzoriale – scăderea auzului şi vederii, strabism, dificultăţi de coordonare.
6. Probleme la nivel cerebral – crize epileptice.
7. Probleme medicale speciale – ulcerul de decubit şi arsurile.
Indicaţii:
După acest joc, profesorul va concluziona că mai multe boli pot avea aceleaşi simptome.
La etapa a doua, tinerii vor discuta pe tema simptomelor, în special a durerilor şi afecţiunilor speciﬁce lor.
„Cum prevenim îmbolnăvirile”
Desfăşurare:
1. Se vorbeşte despre viruşi, microbi şi locul unde se găsesc ei: peste tot. Ce îi distruge (se
vor folosi cartonaşe cu imagini): alcoolul; fierberea; anticorpii din organism.
2. Tinerii vor dezinfecta grupurile sanitare şi bucătăria, folosind inclusiv detergenţi,
clor, alcool sanitar.
3. Tinerii vor stabili modul în care pot contacta anumite boli, precum şi situaţiile în care
nu contacteaz
contactează bolile:
- Îmi îngrijesc propriul corp pentru a fi sănătos
Dintre toate lucrurile pe care
(adevărat sau fals). (A)
le dăm unui copil, cuvintele
- Pot contacta virusul HIV mâncând o plăcintă
trebuie să fie cântărite
făcută de un seropozitiv. (F)
cu cea mai mare grijă.
- Sexul protejat înseamnă a folosi prezervatiautorul
vul. (A)
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- Simptomele răcelii pot fi şi simptomele SIDA. (A)
- O persoană cu B.T.S. poate transmite boală dacă foloseşte prezervativul. (F)
„În doi”
Obiective:
Activitatea îi va ajuta pe participanţi:
ssă numească schimbările fiziologice şi emoţionale care se produc în organismul uman din copilărie până la maturitate;
ssă găsească deosebiri între schimbările fiziologice şi cele emoţionale.
Timp: 50 minute.
Materiale: fişe colorate, coli de hârtie, pixuri, creioane.
Concepte: organism, schimbări
schimb fiziologice, schimbări emoţionale, copilărie, pubertate, adolescenţă, organe genitale, adrenalină, dragoste, maturizare, acnee, complexe, fantezii erotice.
Desfăşurare:
1. Organizaţi un asalt de idei despre schimbările din organismul uman din copilărie până la maturitate. Fiecare participant ia fişe pe care scrie câte o idee şi le fixează pe podea sau bancă.
Ajutaţi participanţii să clasifice noţiunile în două grupuri: schimbări fiziologice şi emoţionale.
2. Uniţi participanţii în două echipe cu număr egal de membri. Un grup va lucra în domeniul
schimbărilor fiziologice, iar alt grup – al schimbărilor emoţionale. În cadrul echipelor, fiecare participant îşi alege câte o fişă cu schimbarea din domeniul la care aparţine grupul.
3. În fiecare echipă copiii se numără şi îşi memorizează cifra. În centrul sălii se pune un poster pe o bancă. Anunţaţi pe rând câte un număr.
4. Persoanele cu acest număr din ambele echipe se întâlnesc şi desenează ceea ce este scris pe
fişa lor. Fiecare trebuie să ghicească ce schimbare a desenat celălalt. Au dreptul să adreseze
întrebări şi să răspundă DA sau NU.
5. Când ambii au ghicit care este schimbarea prezentată de partener, fiecare ia loc în echipa
opusă (participantul cu schimbări fiziologice merge în echipa cu schimbări emoţionale şi
invers). Îşi iau altă fişă cu o schimbare din domeniul echipei în care se află acum, iar dacă
nu mai sunt fişe cu schimbări, îşi notează singuri o schimbare.
6. Jocul continuă până sunt ghicite toate schimbările notate pe fişe.
Evaluare:
Cum v-aţi simţit?
Care este deosebirea între schimbările ﬁziologice şi cele emoţionale?
Care schimbări v-a fost uşor să le desenaţi? Care vi s-au părut mai diﬁcil de prezentat?
Ce aţi aﬂat nou despre organismul uman?
Cum reacţionaţi la apariţia unor schimbări în organismul vostru?
Ce consideraţi că este o reacţie normală la schimbările de acest ordin?
Ce propuneţi pentru a uşura acceptarea de sine a adolescenţei?
Recomandări:
Procedaţi la discuţia despre termenii folosiţi în sexualitate. Daţi exemplu de un termen şi
explicaţi cum îl înţelegeţi.
Aşezaţi posterele pe o bancă, asigurând
accesibilitatea copiilor utilizatori de
Deschide-ţi inima la necazurile
aproapelui, iar necazurile tale
scaun rulant.
vor fi mai uşor de suportat.
Încurajaţi participanţii să-şi exprime
deschis toate cunoştinţele din domeniul
autorul
sexualităţii.
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Acceptaţi orice răspuns, corect sau greşit, pentru a depăşi unele bariere psiho-emoţionale
şi complexul inferiorităţii.
Reguli pentru prevenirea infecţiilor
 Spălaţi-vă mâinile înainte de masă.
 Acoperiţi gura când tuşiţi sau strănutaţi.
 Spălaţi-vă mâinile înainte de prepararea alimentelor.
 Staţi acasă, dacă sunteţi bolnav.
 Nu consumaţi apă care nu a fost tratată în modul corespunzător.
 Nu consumaţi carne crudă sau care nu a fost preparată în modul corespunzător.
 Pentru spălatul mâinilor, folosiţi săpun şi apa curgătoare.
 Frecaţi mâinile cu putere.
 Spălaţi toate suprafeţele, inclusiv: partea dorsală a mâinilor, încheieturile, locul de sub
unghii, dintre degete.
 Clătiţi bine mâinile.
 Uscaţi mâinile cu un şervet personal sau de unică folosinţă.

Acceptă ceea ce poţi accepta,
iartă ceea ce nu poţi ierta
şi dă ceea ce nu eşti obligat
să dai..
autorul
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Ghid pentru specialişti ce lucrează cu copii cu dizabilităţi

Calendarul specialistului
21 februarie
8 martie

–

Ziua Internaţională a Limbii Materne

– Ziua Internaţională a Femeii

21 martie –

Ziua Mondială a Luptei pentru Eliminarea Discriminării Rasiale

7 aprilie – Ziua Mondială a Sănătăţii
1 mai – Ziua Internaţională a Solidarităţii Muncitorilor
3 mai – Ziua Internaţională a Libertăţii Presei
15 mai – Ziua Internaţională a Familiei
1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului
4 iunie – Ziua Internaţională a Copiilor Nevinovaţi, Jertfe ale Agresiei
5 iunie – Ziua Mondială a Mediului
12 iunie

– Ziua Mondială Împotriva Muncii Copilului

20 iunie – Ziua Mondială a Refugiaţilor
11 iulie – Ziua Mondială a Populaţiei
7 august – Ziua Internaţională a Drepturilor şi a Educaţiei Gender
12 august – Ziua Internaţională a Tineretului
17 octombrie – Ziua Internaţională a Luptei pentru Lichidarea Sărăciei
24 octombrie – Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite
3 noiembrie – Ziua Mondială a Bărbatului
16 noiembrie – Ziua Internaţională a Toleranţei
20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
25 noiembrie – Ziua Internaţională de Combatere a Violenţei împotriva Femeii
1 decembrie – Ziua Internaţională de Luptă împotriva SIDA
3 decembrie – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap
5 decembrie – Ziua Internaţională a Voluntarilor
10 decembrie – Ziua Drepturilor Omului
18 decembrie – Ziua Internaţională a Emigranţilor
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Glosar
Apraxie – imposibilitatea executării corecte a unor gesturi complexe care ilustrează ori însuşesc
exprimarea, datorată unei leziuni localizate a scoarţei cerebrale.
Ataxie – tulburare a coordonării mişcărilor, în special a celor voluntare, ca urmare a lezării căilor
nervoase sau a centrelor nervoase coordonatori ai mişcării.
Atetoză – tulburare motrică constand din mişcări involuntare lente, localizată în special la
extremităţile membrelor. Se datorează lezării unor centri cerebrali.
Coree – tulburare caracterizată de mişcări involuntare continue, neregulate ale diferitelor segmente
corporale (faţă, gît, membre superioare etc.).
Dischinezie – perturbare a coordonării mişcărilor, ce se reflectă cu deosebire asupra executării
acţiunilor motorii complexe.
Disortograﬁe – tulburare a însuşirii ortografiei, asociată dislexiei.
Disprosexie – tulburare a atenţiei.
Distonie – dereglare a tonusului funcţional al sistemului nervos vegetativ.
Fatigabilitate – caracteristică individuală privind gradul de rezistenţă la oboseală şi
totodată
nivelurile de solicitare la care oboseala survine.
Fobie – teamă patologică, obsesivă, de intensitate disproporţionată, cu obiect precizat.
Glosolalie – utilizare a unui limbaj infantil, primitiv, fantezist, de construcţie proprie.
Hap tic – calitatea tactului (palpării).
Hemipareză – reducere a forţei, vitezei şi vitezei şi amplitudinii mişcărilor voluntare într-una din
jumătăţile corpului (de natură organică sau funcţională).
Hemiplegie – suprimare a mişcărilor voluntare într-una din jumătăţile corpului, consecinţă a unui
accident vascular cerebral sau a lezării unilaterale a căii nervoase motorii.
Hiperchinezie – activitatea motorie exagerată efectuată de muşchii scheletici (tremor, mişcare de tip
coreic etc.) sau de musculatura netedă a unui organ cavitar (stomac, intestin).
Impostare – activitate de emitere a unui fonem, ca parte a unui program de demutizare sau de
terapie logopedică.
Nevrozism – simptom de hiperactivism nervos, mintal şi fizic, în condiţii de iritabilitate, fatigabilitate
rapidă şi labilitate afectivă crescută.
Paralizie – pierderea totală sau diminuarea considerabilă a posibilităţilor de mişcare. Se poate datora
lezării centrilor sau căilor nervoase motorii (paralizia organică), inhibării funcţionale a centrilor
mişcărilor voluntare (paralizia funcţională, isterică sau piteatică) sau afectării mecanismelor de
transmitere a excitaţiei de la nervul motor la muşchi.
Paraplegie – paralizie a membrelor inferioare, datorită lezării centrilor sau căilor nervoase motorii
corespunzătoare.
Psihoză – afecţiune psihică majoră, de natură endogenă, care aduce perturbări grave vieţii psihice
a individului în ceea ce priveşte raporturile subiectului cu sine însuşi şi cu lumea înconjurătoare.
Rigiditate – contracţie musculară susţinută, apărută în unele afecţiuni neurologice.
Sinistralitata – dominanţă manuală (sau a oricărui alt segment) stânga, opusă dexteralităţii.
Sinchinezie – mişcare involuntară ce se asociază actelor motorii voluntare (cum ar fi mişcările
de echilibrare a corpului executate involuntar cu braţele atunci când trunchiul se depărtează mai
pronunţat de la verticalitate); sinchineziile patologice afectează coordonarea motorie prin tremurături
şi spasme ce parazitează diverse acte motorii. Mişcarea automată involuntară a unui membru paralizat
al corpului, cu ocazia unei mişcări voluntare a unei membru sănătos (sin. Sinhinezie).

57

Ghid pentru specialişti ce lucrează cu copii cu dizabilităţi

Spasticitate – rezistenţa musculară crescută la mişcările ce necesită extensie, datorată hipertonicităţii
musculare.
Tetraplegie (diplegie) – dublă hemiplegie; suprimare a mişcărilor voluntare la nivelul tuturor
membrelor.
Tremor intenţional – tulburare a mişcărilor voluntare, cauzată de deﬁcienţe de coordonare a
impulsurilor aferente cu cele eferente.
Hemiplegia dublă – cea mai gravă formă de PCI, cauzată de afectarea profundă a creierului în
perioada intrauterină. Este prezent simptomul pseudobulbar - emisie de salivă în exces. Sunt încălcate
principalele funcţii vitale: mersul, psihicul, vorbirea etc.
Dereglările mersului se evidenţiază chiar după naştere, sunt accentuate reflexele tonice. Nu se
dezvoltă reflexele de bază în lanţ: copilul nu poate şedea de sine stătător, nu poate merge. Funcţiile
mâinilor şi picioarelor aproape că lipsesc. Predomină, aproape permanent, rigiditatea muşchilor ce
se înteţeşte sub influenţa reflexelor tonice intens păstrate. Din cauza activităţii excesive a reflexelor
tonice copilul pe burtă sau pe spate are poza îndoire şi dezdoire. Când este menţinut vertical, se
observă poza dezdoire, dar copilul atârnă.
Dezvoltarea psihică a acestor copii de obicei se află la nivelul retardului mintal sau la un grad foarte
grav. Vorbirea lipseşte; e prezentă o anartrie sau dizartrie gravă. Prognoza dezvoltării ulterioare a
funcţiei de locomoţie, vorbirii şi psihicului este foarte anevoioasă. Diagnoza de ,,hemiplegie dublă”
ne indică invaliditatea totală a copilului.
Diplegia spastică – este cea mai răspândită formă de PCI, cunoscută ca boală sau sindromul Littl.
După răspândirea dereglărilor locomotorii – diplegia spastică este tetraparez sau sunt afectate
mâinile şi picioarele, dar extremităţile inferioare sunt afectate îndeosebi cel mai frecvent. La aceşti
copii deseori se urmăreşte pe planul doi reţinerea în dezvoltarea psihică, care, dacă a fost supusă
lecuirii timpurii şi corecte, la 6-8 ani poate fi înlăturată.
La prezenţa reflexului accentuat tonic al gâtului, când se apleacă capul, apare poza de flexie în mâini
şi dezdoire în picioare; iar când capul revine la poziţia normală, invers – condiţionează dezdoirea
mâinilor şi flexia picioarelor.
În funcţie de gravitatea dereglărilor deplasării, deosebim: gravă, medie şi uşoară - grade ale diplegiei
spastice.
Copiii cu forme grave nu se deplasează independent sau cu ajutorul cotililor. Aceşti copii nu se
autodeservesc sau se autodeservesc parţial.
Copiii cu forma medie se deplasează independent, deşi au un statut defectuos profund.
Copiii de gravitate uşoara au un ritm încetinit şi neîndemânatic al mişcărilor mâinilor. Copiii
se deplasează de sine stătător, însă mersul lor rămâne într-o oarecare măsură defectuos. Copilul,
suferind de diplegie spastică, poate învaţă sa se deservească singur, să posede ceva deprinderi de
muncă.
Forma hemiparetică – această afecţiune se caracterizează prin afectarea unei mâini şi a unui picior
de aceeaşi parte a corpului. La această formă de PCI, de obicei, se defectează mai greu extremitatea
superioară. Hemipareza de dreapta este mai frecventă decât cea de stânga. În 25-35% se observă
nedezvoltare intelectuală; în 25-30% – alalie motoră.
După naşterea copilului cu această formă de PCI, toate reflexele motorii înnăscute sunt deja formate.
Totuşi, în primele săptămâni ale vieţii putem depista mişcări organice spontane şi reflexe ligamentare
în membrele afectate sunt mai accentuate.
Reflexele de stăpânire (statice), mişcările paşilor, târâitul sunt mai puţin pronunţate la mâna afectată.
Copilul să şadă începe la timp sau cu o mică întârziere, într-o poză asimetrică, care poate condiţiona
apariţia scoliozei.
Se evidenţiază trei niveluri de gravitate a formei hemiparetice de PCI: gravă, medie şi uşoara.
La forma gravă, în membrele afectate se observă mărirea tonusului muscular după tipul spastic şi al
rigidităţii. Activitatea manipulatorie a membrului superior, practic, lipseşte.
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Sunt scurtate: mâna, lungimea tuturor falangelor degetelor, omoplatului, labei piciorului. În
mâna piciorul paretic se observă hipotrofia muşchilor şi îngreuierea creşterii oaselor. Copiii merg
independent la 3-5 ani cu postura foarte încălcată se formează scolioza coloanei vertebrale a
bazinului.
La gravitate medie, afectarea funcţiei locomotorie, dereglarea tonusului muscular, dereglări trofice,
limitarea mişcărilor active organice sunt mai slab pronuntate. Funcţionarea membrului superior
este accentuat dereglată totuşi, bolnavul poate lua obiectul cu mâna.
La gravitate uşoară, afectarea tonusului muscular şi troficitatea sunt neîsemnate, volumul mişcărilor
active la mână este păstrat, dar se observă o neîndemânare. Copiii încep a merge de sine stătător la
1 an – 3 luni fără a se legăna, labei piciorului în piciorul bolnav.
Forma hiperchinetică – cauza acestei forme de PCI cel mai des este encefalopatia bilirubinică, ca
rezultat al bolii hemolitice a nou-născuţilor. Mai rar poate fi prematuritatea cu trauma cerebrală
natală în timpul căreia se rupe artera ce alimentează nucleele subcorticale.
În statut neurologic, la aceşti copii observam hiperchinezii, rigiditatea muşchilor gâtului, picioarelor,
toracelui. Necătând la defectul pronunţat de deplasare, limitarea posibilităţilor de autodeservire,
nivelul intelectual la această formă de PCI este mic faţă de cele anterioare.
Tonusul scăzut este înlocuit de distonie. La ele forma hiperchinetică de PCI se pot observa hiperchinezii
de caracter diferit, cel mai des sunt polimorfe şi deosebim: coreiform, atetoid, horeatetoz, tremor
parchinsonian.
Hiperchinezia horeiformă – se caracterizează prin mişcări repezi şi întrerupte, cel mai des este mai
accentuată în zonele proximale ale membrelor.
Atetoza – se caracterizează prin mişcări încetinite, mişcări ce apar simultan şi în inducţie, şi în
abductie, care prevalează mai mult în regiunile distale ale membrelor. Încălcarea tonusului muscular
se developează prin distonie.
Aproape la toţi copiii se accentuează dereglări vegetative, evident, este micşorată masa corporală; 90%
– dereglări de vorbire; 50% – dereglarea vederii; 25-30% – dereglarea auzului. Intelectul se dezvolta
în majoritatea cazurilor foarte favorabil, dar copiii pot rămâne neinstruiţi din cauza dereglărilor de
vorbire şi motorice necondiţionate, din cauza hiperchineziei lor.
Pronosticul este destul de favorabil în legătură cu instruirea şi adaptarea socială.
Forma atonico-astatică – această formă de PCI se întâlneşte mai rar decât alte forme. Se caracterizează
prin pareze, tonus muscular scăzut în prezenţa paraliziei reflexelor tonice încălcate de coordonarea
mişcărilor, echilibrului. Din momentul naşterii se depistează neformarea reflexelor mişcărilor
înnăscute; lipsesc reflexele de sprijin ale deplasării automate, târâtului, sunt slabe sau lipsesc reflexul
de apucare, se micşorează tonusul muscular (hipotonia). Reflexele principale sunt dezvoltate destul
de slab. 60-75% dintre copii au dereglări în vorbire.
Simptomele caracteristice sunt: ataxia, hipermetria, tremur intenţionat. În cazurile când creierul nu
s-a maturizat în general şi procesul patologic se răspândeşte în special în regiunile superioare, se
depistează un deficit intelectual uşor, rar – de grad pronunţat, se observă euforie etc.
Forma asociată – cea mai des întâlnită formă de PCI. Sunt prezente toate formele enumerate
anterior – spastico-superchinetică, hiperchinetică-cerebelară etc. Dereglarea vorbirii si intelectului
se întâlnesc cu aceeaşi frecvenţa. Cîteodata boala decurge în formă spastică, dar ulterior apar tot mai
accentuat hiperchinezii.
După defectul locomotor, deosebim trei grade de gravitate de PCI pentru toate formele enumerate:
– Uşoară – defectul fizic permite deplasarea şi folosirea transportului urban, individual are
aptitudini de autodeservire.
– Mijlocie – copiii necesită un ajutor parţial de la cei din jur şi autodeservire.
– Gravă (grea) – copiii devin total dependenţi de cei din jur.
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Anexe
Anexa1
Convenţia ONU privind Drepturile Copilului
Notă: Aceasta este versiunea simplificată a CDC. CDC a fost adoptată de Adunarea generală a ONU
la 20 noiembrie 1989, iar la 25 februarie 1993 este în vigoare pentru Republica Moldova. Convenţia
conţine 54 de articole. În continuare prezentăm unele din aceste articole.
Articolul 1 – toate persoanele în vârstă de până la 18 ani se bucură de drepturile stipulate în această
convenţie.
Articolul 6 – tu ai dreptul la viaţă.
Articolul 7 – tu ai dreptul la nume şi cetăţenie.
Articolul 9 – tu ai dreptul să locuieşti cu părinţii, cu excepţia cazului când aceasta nu este bine
pentru tine.
Articolul 12 – tu ai dreptul la propria opinie şi opinia ta trebuie să fie luată în serios.
Articolul 16 – tu ai dreptul la protecţia vieţii personale.
Articolul 18 – tu ai dreptul să fii educat de ambii părinţi, dacă aceasta este posibil.
Articolul 19 – tu ai dreptul la protecţie de violenţă şi maltratare.
Articolul 23 – dacă ai dizabilităţi fizice sau psihice, ai dreptul la îngrijire specială şi educaţie pentru
a te ajuta să te dezvolţi, să ai o viaţă activă.
Articolul 24 – tu ai dreptul la ajutorul medical de o calitate cât mai bună posibil şi la informaţia care
te va ajuta să-ţi păstrezi sănătatea.
Articolul 28 – tu ai dreptul la educaţie.
Articolul 29 – tu ai dreptul la învăţătură, care trebuie să fie îndreptată spre dezvoltarea maximă a
personalităţii şi abilităţilor tale şi care ar educa respectul faţă de drepturile şi valorile
altor oameni şi faţă de mediul înconjurător.
Articolul 31 – tu ai dreptul la joacă şi odihnă, să faci sport, muzică şi artă.
Articolul 32 – tu ai dreptul la protecţie împotriva muncii care pune în primejdie sănătatea şi educaţia ta.
Articolul 34 – tu ai dreptul la protecţie împotriva violenţei sexuale.
Articolul 37 – tu ai dreptul la protecţie împotriva pedepselor crude.
Articolul 39 – tu ai dreptul la ajutor, dacă ai devenit victimă a violenţei, neglijării sau maltratării.
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Anexa 2
Studiul: EVALUAREA SOCIALĂ A FAMILIILOR CARE AU ÎN ÎNGRIJIRE COPII CU DIZABILITĂŢI
(în baza investigaţiilor sociologice din municipiul Chişinău)
Studiu realizat de Aurelia Racu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

SITUAŢIA FAMILIILOR CE AU ÎN ÎNGRIJIRE COPII CU DIZABILITĂŢI
Conform ultimului recensământ, numărul populaţiei Moldovei (fără raioanele din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) la 1 ianuarie 2005, a constituit 3386,0 mii persoane (calculat în baza
datelor preliminare ale recensământului populaţiei din 05.10.2004), din care 1308,8 mii (38,7%) – populaţia urbană, şi 2077,2 mii (61,3%) – cea rurală. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă
astfel: 51,8% (1754,8 mii ) – femei şi 48,2% (1631,2 mii) – bărbaţi. Din numărul total al populaţiei,
24,9% alcătuiesc copiii de vârstă până la 18 ani (în 2003 – 25,9%).
Conform datelor statistice, din întreaga populaţie a republicii, la moment, în Moldova numărul total al persoanelor cu dizabilităţi se cifrează la 153856, dintre care cu gradul I de invaliditate
– 23270, II – 106605 şi III – 23981 (Chirilov A., Protecţia socială în favoarea persoanelor cu dizabilităţi // Vocea părinţilor. – Chişinău: Editura Pontos). Din categoria acestora, numărul copiilor invalizi
până la 16 ani cunoaşte o ascensiune continuă, acest indice pentru anul 1991 constituind 9673, în
1998 – 11529 şi în 2004 – 13225 de copii. Creşterea numărului de copii invalizi poate fi urmărit şi
după indicele invalidităţii raportat la 1000 copii. Astfel, în 1994 acesta era de 9,8%, în 1995 – 10,5,
în 2000 – 12,3, iar pentru 2005 acest indice este deja de 13,2%. În structura invalidităţii copiilor, pe
primul loc se plasează, ca şi în anii precedenţi, patologii neuropsihice – 52%, fiind urmate de patologii somatice – 15,5%, maladii ortopedice – 7,7% etc. Din categoria acestor copii, 2604 sunt la vârsta
0-6 ani, ceea ce prezintă 23,8%, şi 10583 în limita de vârstă 7-15 ani, ceea ce constituie 63,3% din
categoria copiilor investigaţi.
În categoria copiilor cu risc sporit de abandon din municipiul Chişinău, în primul rând, se
plasează copiii cu anumite deficienţe. Potrivit datelor furnizate de Centrul Ştiinţifico-practic Sănătatea Publică şi Management Sanitar, invaliditatea copiilor în limita vârstei 0-15 ani la 1000 copii
domiciliaţi în capitală atestă următoarea dinamică: 2002 – 14,6%, 2003 – 13,8, 2004 – 13,5. Totodată,
potrivit aceleiaşi surse, se relevă următoarea situaţie conform cauzelor invalidităţii:
Tabelul 1.
Invaliditatea copiilor în vârstă 0-15 ani,
11 luni, 29 zile (la 1000 copii) din municipiul Chişinău
Inclusiv după cauze:
neurologice
psihiatrice
inclusiv retard mintal
inclusiv paralizie cerebrală infantilă
Traume şi intoxicaţii

2002
3,3
3,4
2,3
2,1
0,3

2003
3,2
3,0
2,0
2,0
0,2

2004
3,2
2,3
1,6
1,9
0,4

În municipiul Chişinău, copiii cu dizabilităţi invalizi sunt plasaţi în 13 instituţii rezidenţiale, numărul lor fiind de 2.307 copii, şi în 2 case de copii, numărul lor fiind de 260 copii. Studiile directe şi
tangenţiale, care vizează această categorie socială, demonstrează că procesul abandonului copilului
este rezultatul unui cumul de probleme, precum: venituri scăzute (66%), datorii la întreţinere (47%),
subnutriţia copiilor (46%), părinte solitar (43%), dizabilitatea copiilor (42%), dizabilitatea părinţilor
(23%), copii lipsiţi de grija părintească (23%). Aceste cauze şi determină în mare parte decizia familiilor de a-şi lăsa copiii în instituţiile rezidenţiale.
Tradiţional, în mediul social moldovenesc există şi există obligaţia de a creşte copilul în familie,
de a-i asigura protecţie şi dragoste. Chiar şi în condiţiile când 80 la sută din populaţia republicii se
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confruntă cu deosebite deficienţe economice, oamenii încearcă să găsească ei înşişi ieşirea din situaţie, fără a conta pe ajutorul cuiva. Prin aceasta se explică şi exodul masiv al populaţiei pentru a-şi găsi
un loc de muncă, pentru a-şi asigura necesităţile de viaţă. În cazul familiilor, care au în întreţinere
copii cu dizabilităţi, situaţia se complică direct proporţional cu problemele de sănătate ale copilului.
Deşi această categorie de familii suportă atât dificultăţi de ordin material, cât şi marginalizarea şi
excluderea socială, totuşi plasarea copilului cu dizabilităţi în instituţii rezidenţiale ei o văd drept
ultima modalitate de soluţionare a problemei. Iată de ce realitatea existentă de întreţinere a copiilor
la domiciliu trebuie să se sprijine pe o strategie coerentă de asistenţa psihopedagogică şi medicală la
domiciliu.
Prezentul studiu şi altele similare demonstrează că prevenirea fenomenului de abandon şi, în
special, al abandonului copiilor cu dizabilităţi poate fi realizată pe calea îmbunătăţirii relaţiilor în
cadrul familiei, prin crearea serviciilor competente de intervenţie.

PROTECŢIA SOCIALĂ A COPILULUI ŞI A FAMILIEI
Un aport considerabil în promovarea politicilor guvernamentale le revine autorităţilor locale,
care, de comun acord cu organizaţiile no-guvernamentale, contribuie la dezvoltarea reţelei centrelor
de reabilitare socio-medicală pentru persoanele cu dizabilităţi la nivel local. Astfel, la momentul
actual, în republică sunt create şi funcţionează 25 centre de reabilitare, în care sunt deservite 823
persoane.
Reuşita procesului de integrare a persoanelor cu dizabilităţi depinde de cooperarea dintre toate instituţiile responsabile de protecţie socială, juridică şi educaţia specială, care asigură realizarea
tuturor drepturilor lor, prevăzute în legislaţia republicii şi în convenţiile internaţionale ratificate de
Republica Moldova.
De la momentul constituirii Republicii Moldova până în prezent au fost emise legi, hotărâri,
potrivit cărora invalizii se bucură de toate drepturile sociale, economice şi personale şi de libertăţile
consfinţite în Declaraţia drepturilor invalizilor, adoptată de către Adunarea Generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite, în Constituţia R. Moldova şi în alte acte legislative.
În Republica Moldova au fost adoptate şi modificate un şir de acte normative privind protecţia
socială a persoanelor cu dizabilităţi, printre care:
Legea Republicii Moldova nr.821-XII din 24 decembrie 1991 „Privind protecţia socială a
invalizilor”;
Legea Republicii Moldova nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 „Privind drepturile copilului”;
Legea Republicii Moldova nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 „Cu privire la protecţia socială
specială a unor categorii de populaţie”;
Legea Republicii Moldova nr.359-XV din 31 iunie 2003 „Cu privire la majorarea alocaţiilor sociale pentru copii invalizi”.
Detalierea măsurilor cadrului legislativ sunt stipulate în „Programul Naţional de Protecţie, Reabilitare şi Integrare Socială a persoanelor cu handicap pentru anii 2000-2005”. Scopul programului
nominalizat constă în egalarea şanselor pentru persoanele cu handicap şi diminuarea marginalizării
lor în societate, deoarece, în mare parte, factorii sociali au un impact considerabil asupra dezvoltării
normale a persoanelor cu dizabilităţi.
S-au făcut eforturi considerabile privind introducerea unor modificări în legislaţia muncii. Începând din 2005, agenţii economici care vor încadra absolvenţi din rândurile invalizilor ai instituţiilor de învăţământ, finanţate de la bugetul de stat, vor beneficia de o subvenţie de stat în mărime
de un salariu minim, pe o durată de 18 luni. Legislaţia naţională mai prevede şi alte măsuri care vor
contribui la angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, precum: acordarea serviciilor
de integrare sau reintegrare profesională a persoanelor care întâmpină greutăţi la angajarea în câm-
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pul muncii, inclusiv a invalizilor de gradul III, subvenţionarea agenţilor economici pentru crearea
locurilor de muncă, inclusiv pentru invalizi.
În ultimii ani, în legile bugetului de stat sunt prevăzute mijloace financiare pentru diferite întreprinderi de producţie ale invalizilor. Totodată, au fost indexate toate tipurile de pensii de asigurări sociale, coeficientul indexării reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi
creşterea anuală a salariului mediu pe ţară în anul precedent, racordate la coşul minim de consum.
Spre exemplu, cuantumul mediu al pensiilor pentru limita de vârstă, până la majorare constituind
167,76 lei, ulterior supus indexării, constituie 218,8 lei, cel al pensiei de invaliditate până la indexare
constituia 162,5 lei, după indexare – 196,00 lei, cuantumul mediu al pensiei de urmaş de la 106,3 lei
s-a majorat până la 138, 9 lei, iar cel al pensiei pentru vechime în muncă s-a majorat de la 109,02 lei
la 130,8 lei. Invalizilor li s-au stabilit compensaţii nominative în schimbul înlesnirilor la plata serviciilor comunale, energiei electrice, procurarea cărbunelui şi lemnelor pentru foc, în cuantum de 50%
şi 25% din contul serviciilor pentru o persoană.
Deşi se fac eforturi atât legislative, cât şi administrative, situaţia familiilor care au în întreţinere
copii cu dizabilităţi rămâne a fi destul de complicată. Deocamdată, îngrijirea rezidenţială este forma
cea mai frecventă de asistenţă a copilului. Conform datelor Departamentului de Statistică şi Sociologie, copiii sub vârsta de 18 ani constituie 1 mln 096 mii, dintre care 13,5 mii se află în îngrijire
rezidenţială. Adică, din 100 copii aproximativ 1,3 sunt îngrijiţi şi educaţi în sistemul rezidenţial.
În Republica Moldova există 63 de instituţii subordonate Ministerului Educaţiei, Tineretului
şi Sportului în care sunt îngrijiţi şi educaţi 11,426 copii. Din categoria acestor instituţii, 11 au în îngrijire 1561 copii cu handicap fizic şi senzorial. Condiţiile de trai ale copiilor instituţionalizaţi sunt
deosebit de dificile. Cauzele unei atare situaţii sunt cunoscute: finanţare insuficientă, utilizarea neraţională a mijloacelor statului de către comunitate şi de către organizaţiile de binefacere. Practic,
finanţarea statală anuală pentru această categorie de instituţii în 2004 a fost acoperită doar la 54,8%
din necesităţi. Lipsa finanţării suficiente condiţionează subalimentaţia care, la rândul său, acutizează
maladiile pe care copii deja le au. Cele 28 de şcoli auxiliare reprezintă cel mai mare grup de instituţii
rezidenţiale, în care se realizează recuperarea a 3.377 copii cu deficienţe de intelect (lejere şi medii).
Totodată, funcţionează 12 instituţii preşcolare speciale pentru 1.100 copii cu handicap fizic, senzorial, mintal şi de vorbire. Contingentul acestor instituţii constituie aproximativ 4 mii copii, dintre
care 85 la sută sunt din familii socialmente vulnerabile.
Dintre copiii luaţi la evidenţă sunt instituţionalizaţi doar 6,5% din cei 8.378 cu deficienţe de
văz, 2,7% din 3.915 cu deficienţă de auz şi 3,4% din 1996 de copii cu deficienţe ale aparatului locomotor.
În general, calitatea educaţiei de bază a scăzut substanţial ca rezultat al deteriorării situaţiei
economice şi al finanţării inadecvate a sistemului. Numărul de angajaţi din sistemul educaţional sa redus de la 59700 persoane în 1997/1998 la 51.500 în 2002/2003. Ponderea personalului didactic
cu studii superioare în ultimii ani rămâne la nivelul de 81%, iar numărul lor total în anul de studii
2004/2005 s-a micşorat cu 4% faţa de perioada similară a anului anterior, alcătuind 41,0 mii persoane. Mai mult de jumătate din personalul pedagogic are vechime în muncă de peste 18 ani. Salariul
mediu în sfera învăţământului (710,7 lei) în anul 2004 a constituit 64% din salariul mediu pe republică (1103,1 lei).
O parte componentă a sistemului de învăţământ este cel special. La începutul anului curent de
studii funcţionau 38 de şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică, în care
învaţă 4,9 mii copii. Cea mai mare pondere în categoria elevilor şcolilor speciale este deţinută de
către copiii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală.
Diminuarea rolului familiei în creşterea şi educarea copiilor, în special a copiilor cu dizabilităţi,
precum şi eschivarea comunităţii de la rezolvarea problemelor acestei categorii de familii, asistarea
copilului cu dizabilităţi preponderent prin forma rezidenţială de îngrijire, a favorizat această formă
de asistenţă, diminuând responsabilitatea familiei şi comunităţii, precum şi a condus la stagnarea
dezvoltării serviciilor comunitare de acest gen, în special, în comunităţile rurale.
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Concluzionând pe marginea celor expuse, relevăm că lipsa de asistenţă şi sprijin psihopedagogic, acordat copilului până la instituţionalizare, favorizează şi în continuare procesul de instituţionalizare al acestora. Continuă practica când decizia privind instituţionalizarea copiilor se face din
partea consiliilor pedagogice şi a părinţilor, fapt ce confirmă ipoteza potrivit căreia cadrele de specialitate încă nu au conştientizat rolul benefic avut de comunitate în integrarea copiilor cu dizabilităţi. Atât datele prezentului studiu, cât şi ale altor cercetări similare demonstrează că lipsa unor astfel
de servicii va complica substanţial procesul de dezinstituţionalizare demarat în republică şi care ar
putea oferi servicii psihopedagogice competente, iar copilul ar putea beneficia de educaţie adecvată
în familie la locul său de trai.
Problemele sociale cu care se confruntă familia ce are în îngrijire copii cu dizabilităţi necesită atenţie deosebită şi socializarea lor trebuie să fie un obiectiv prioritar al politicii sociale statale.
Datele statistice pentru anul 2004 reflectă următoarea situaţie, privind asistenţa acordată copiilor
până la instituţionalizare: numai 35,18% din copii au beneficiat de asistenţă specializată, iar 28,72%
– de asistenţă pedagogică, frecventând instituţia preşcolară sau şcolară de la locul de baştină, 8,08%
au primit un ajutor social (pensii), în 22,08% de cazuri informaţia respectivă lipseşte. Acest fapt
demonstrează foarte clar că asistenţa psihopedagogică şi medicosocială, acordată copilului până la
instituţionalizare este ineficientă, iar lipsa în comunitate a acestor servicii impune instituţionalizarea
lui.
Pornind din analizele realizate, considerăm binevenită această cercetare sociologică în vederea
relevării familiilor şi prevenirea instituţionalizării copiilor cu dizabilităţi.
Tabelul 2.
Diagnoza copiilor cu dizabilităţi
1.
2.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Diagnoza
Paralizie cerebrală infantilă
Autism
Sindromul Dawn
Întirziere mintală
Artrogripoz
Retard mintal
Hidrocefalie congenitală
Surditate
Amiotrofie spinală
Meningocefalită
Distrofie musculară progresivă

%
69,0
5,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0

24.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Diagnoza
Encefalopatie reziduală
Deformaţie congenitală coxo-varo
Miodistrofie diusen
Cataractă congenitală OD
Profschizofrenie riziduală
Tetrapareză spactică RDP
Miopie, alalie senzomotorică
Tumor Vilnus
Anomalia esofagului
Viciu cardiac

%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Analiza cauzelor problemelor de sănătate a copiilor, potrivit chestionării sociologice, relevă
drept prioritară, în 50 la sută din cazuri, traumele la naştere şi naşterea prematură. O altă cauză este
poluarea mediului (ecologică) invocată de 17 la sută din eşantion, fiind urmată de 11% – dobândirea
în urma unei maladii, 7% – ereditară şi 5% – dobândită în urma unei lovituri. În 10 la sută din cazuri,
persoanele chestionate nu cunoşteau etiologia maladiei copilului.
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Anexa 3

Agenda de evaluare a stagiilor 31 mai - 25 iunie, 2004
Beneficiari:
Stagiul de dimineaţă
1. Niţă Artur
2. Moţoc Valeriu
3. Bahcivanji Sergiu
4. Gogu Artiom
Auditoriu

Stagiul de amează
1. Iepure Elena
2. Iasinschi Cristina
3. Musteaţă Iulia
4. Verdeş Tatiana

Scopul evaluării

Ora

Specialistul

12:00 - 12:20

Anatol Marcu,
Olga Bostan,
instructori calculatoare

Sala calculatoare

Evaluarea abilităţilor de operare
în Word

Sala jocuri

Evaluarea deprinderilor de autodeservire şi şcoala bunelor maniere

13:00 - 13:30

Tatiana Bostan,
Lida Ivanova,
psihopedagogi

Pauză

-

12:50 - 13:00

-

Sala kineto

Evaluarea capacităţilor de comunicare eficientă

12:30 - 12:50

Ina Ţîbîrnă,
psiholog

Sala kineto

Evaluarea însuşirii complexului de
exerciţii de dezvoltare generală

13:40 - 14:00

Ala Ciugai,
kinetoterapeut

Sala kineto

Evaluarea capacităţilor de integrare
socială

14:00 - 14:30

Vitalie Popa,
Vera Fătu,
asistenţi sociali

Stagiul II B

Program de activitate a specialistului Ala Ciugai, kinetoterapeut,
pe perioada 11.10.04 – 05.11.04
LUNI
11.10.04
14:30 Sosirea
copiilor
15:00-16:00
Masa rotundă
de începere a
stagiului
16:00 Plecarea
copiilor

MARŢI
12.10.04
14:00-14:35 Activitate individuală
– Potereanu A.
14:35-14:40 Pauză
14:40-15:15 Activitate individuală
– Neagu A.
15:15- 15:25 Pauză
15:25-16:00 Activitate individuală
– Baran C.
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MIERCURI
13.10.04
Excursie
Responsabil:
Tatiana Bostan

JOI
14.10.04
Hramul
oraşului

VINERI
15.10.04
14:00-14:35
Activitate
în grup –
Biblioteca
“Traian”
14:35-14:55
Computer
(jocuri).
15:00-16:00
Origami

16:00-16:10 Pauză

16:00-16:10
Pauză

16:10-16:45 Activitate individuală – X

16:00-17:00
Volantă

Săptămâna IV 10.05.04 - 14.05.04

 10:00-10:35
activitate comună cu
pedagogul - Deprinderi de
autodeservire

 10:00-10:35
activitate comună cu
psihologul

 12:25 - 13:00
activitate în comun
cu instructorul de
calculatoare - Instruire în
programul Word

 12:15 - 12:25 pauză

 11:40-12:15
activităţi comune cu
asistentul social (Vitalie)

 11:30-11:40 pauză

 10:45 -11:30
activitate comună cu
kinetoterapeutul Activităţi sportive

 12:25-13:00
activităţi comune cu
asistentul social (Vitalie)

 12:15-12:25 pauză

 11:40-12:15
activitate comună cu
psihologul

 11:30-11:40 pauză

 10:45 -11:30
activitate comună cu
kinetoterapeutul - Activităţi
sportive

 10:35-10:45 pauză

 9:50-10:00 pauză

 9:50-10:00 pauză

 10:35-10:45 pauză

 9:30-09:50
gimnastică în grup

Marţi -11.04

 9:30-09:50
gimnastică în grup

Luni -10.04

Responsabil:
Tatiana Bostan

Asistarea la o lecţie
la şcoala nr. 57

+

Responsabil:
Anatolie Marcu

(Grădina Zoologică)

EXCURSIE

Miercuri -12.04

 12:00 - 13:00
activitate în comun
cu instructorul de
calculatoare - Instruire
în programul Word

 11:00-12:00
activitate comună cu
Centrul Evreiesc

 10:50-11:00 pauză

 10:00-10:50
activitate comună cu
pedagogul - Culinărie

 9:50-10:00 pauză

 9:30-9:50 gimnastică în
grup

Joi -13.04

Planul de lucru individual Stagiul: 19 aprilie - 14 mai, 2004

13.00-16.00

EXAMEN

Vineri -14.04

Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă
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Anexa 4
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Lucreţia Fuior

Ecaterina Gaidarji
Ecaterina Golovatâi
Angela Cebotar

Asociaţia Copiilor Surzi din Moldova

Asociaţia de Reabilitare a Invalizilor şi a Persoanelor cu
Dizabilităţi din Moldova

Asociaţia de Reabilitare a Minorilor Surzi „Voinţa”

Asociaţia de Reabilitare şi Integrare Socială DOWN

Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Dizabilităţi Fizice din
Chişinău

Asociaţia Incluziunii Persoanelor cu Dizabilităţi din
Moldova

Asociaţia MOTIVAŢIE din Moldova

Asociaţia Naţională de Tratament Paliativ
Asociaţia organizaţiilor de Reabilitare a Invalizilor prin
Sport

Asociaţia Nurselor „Nursing”

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

13.

Veronica Căpătici

Asociaţia PRO TINERET din Hânceşti
Asociaţia Copiilor cu Paralizie Cerebrală Infantilă

3.
4.

Elena Stempovschi

Albert Datico

Valerian Isac

Nicolae Beşliu

Galina Muntean

Lilia Cainareanu
Valentina Mămăligă

Victor Zagorodniuc

Asociaţia de Reabilitare a Invalizilor prin Sport

2.

Maria Tonu

Asociaţia Bolnavilor de Miopatie

Persoana de contact

1.

Denumirea organizaţiei

Denumirea organizaţiilor

Tel: 24 66 59
nursing@moldovacc.md

Tel: 23 42 53

Tel: 74 55 36, 58 20 47,
GSM: 07439097 Fax: 75 55 10
oﬃce@bizpro.md, acebotar@bizpro.md
Tel: 78 23 93,
motivationmd@yahoo.com
hospice_angelus@hotmail.com

Tel: 56 11 00

Or. Chişinău, str. Romană, 1
Tel./Fax: 27 26 87
mtonu@mail.md
Or. Chişinău, str. Valea Dicescu,
MD 2009
Tel: 73 57 44
Tel: 269 23 355, 269 21 598
Tel: 46 54 72
Tel/Fax 76 45 27, 28 17 01
GSM: 0269291790
vcapatici@yahoo.fr, acsm@mail.md
Or. Chişinău, str. Maria Cibotari, 11, ap.1
Tel: 53 99 69, 55 20 48
fufamd@mail.ru
Tel: 22 64 43
Tel/Fax 23 84 19
Tel: 43 26 95
aris@down.mldnet.com

Date de contact
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Sergiu Racu

Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi din Moldova
HUMANITAS

Asociaţia pentru Persoanele cu Disfuncţii Psihomotorii

Asociaţia Studenţilor cu Disabilităţi “Gaudeamus”

19.

20.

21.

Vasile Patrascu
Efrosinia Parasie
Elena Bacalu

Centrul de zi “Speranţa”

Centrul de zi MĂRINIMIE din Floresti

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi mintale sau ﬁzice
din Cahul

27.

28.

29.

Lucia Gavriliţă

Ana Gobjila

Centrul de Plasament Small Group Homes

26.

Nicolae Ivanov

Centrul de Informare a Persoanelor cu Dizabilităţi

Lidia Reniţă

Valentina Melnic

Vasile Severin

Natalia Buga

25.

24.

23.

Asociaţia Voluntarilor din Republică pentru Protecţia
Bătrânilor şi Invalizilor “Senectus”
Casa Republicană de Cultură a Surzilor din Moldova
Centrul de Dezvoltare Socială “Harmonia”
satul Suruceni

Felicia Creţu

Asociaţia pentru Caritate şi Asistenţă Socială „Acasă”

18.

22.

Serghei Fedorenco

Asociaţia Părinţilor, Copiilor Invalizi din Copilărie “Căldura
Părintească”

17.

Mihail Bordeianu

Antonina Gavajuc

Asociaţia de Susţinere a Copiilor cu Sindrom Convulsiv

Nadea Rusu, Maria Lesco

Persoana de contact

16.

15.

Denumirea organizaţiei
Asociaţia Părinţilor cu Copii cu Dizabilităţi Fizice,
Intelectuale “Treaptă cu Treaptă”

Tel: 239 22 918

Tel: 250 22 958, 250 23 714, 250 20 174

Tel: 75 77 97, 24 16 31 (s)
li@pmc.md
Tel: 23 72 74, 22 75 35
bvlada@moldnet.md
Or. Chişinău
Tel: 73 34 11, 72 15 32
Tel: 72 99 20, 27 26 47, 53 90 15 (d)
Tel: 268 33 180
renita@basa.md
Or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 148
Tel: 22 11 86
nicolae_ivanov@yahoo.com
Tel: 79 66 79
ana_gobjila@mail.md
Or. Chişinău, bd Traian, 12/2-1
Tel: 56 11 00
speranta@speranta.moldline.net

Tel: 74 34 00

Tel/Fax: 23 89 03
antoninagavajuc@yahoo.com
Or. Chişinău, str. Grădinilor, 60, ap.47
Tel: 54 36 65
Tel: 22 98 36, 22 25 71
acasa@acasa.mldnet.com

Tel: 77 96 95

Date de contact
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Nicolaie Bărbieru
Elena Mereacre

Dumitru Sclifos
Emil Dzamoian

Liga pentru Sănătate Mintală

Organizaţia Obştească “Olimpiada Specială” din RM

Organizaţia Obştească “Compasiune”,
satul Costeşti

Organizaţia Obştească „Fondul Hospis”

Societatea Orbilor din Republica Moldova

Societatea Invalizilor cu Boli de Inimă din Republica
Moldova

Societatea Invalizilor din Republica Moldova

Societatea Invalizilor, sector Centru

Societatea Orbilor din Moldova

Organizaţia Obştească SURDINFO

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copiilor

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Svetlana Chifa
Cabinetul de asistenţă socială
Serviciul juridic
Serviciul de tutelă şi curatelă
Consiliere psihologică

Valentina Melinte

Nicolae Ciobanu

Grigorie Paerăli

Mihai Marginean

Ion Şeremet

Mihai Hotineanu

Natalia Hasan

Fundaţia Copiii Cernobâlului

31.

Maria Grăjdianu

Centrul de zi “Speranţa” Criuleni

Persoana de contact

30.

Denumirea organizaţiei

Tel: 24 27 02
Tel: 22 61 00
Tel: 22 60 98
Tel: 22 60 93
Tel: 21 26 48

Tel/Fax: 53 90 15

Tel: 22 14 36, 72 10 34, 06924574

Tel: 73 54 82

Tel: 73 57 22
constantinegru@yahoo.com

Tel: 72 52 42

Tel: 22 27 89, 73 39 95
dcasomch@moldpac.md

Tel: 72 58 41, 73 33 00

Tel: 268 51 582

Tel: 24 44 79

Or. Chişinău, str. Izmail 86, ap.64
Tel: 54 70 48
slmihai@cc.acad.md

Tel: 44 97 09, 44 97 07,
GSM: 069284277
echo_chernobyl@araxinfo.com

Or. Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 31
Tel./Fax: 248 21 809

Date de contact
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