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meu special”, finanţat de Raiffeisen Bank S.A. prin programul „Raiffeisen
Comunităţi 2016”, fiind tipărită într-un număr de 200 exemplare.
Mulţumim doamnei prof. înv. primar Maria Lazăr şi întregului colectiv al Şcolii
Gimnaziale nr. 85, sector 2, Bucureşti, pentru contribuţia adusă la derularea
proiectului „Colegul meu – prietenul meu special” şi pentru suportul acordat în
dezvoltarea şi implementarea strategiilor de integrare în învăţământul de masă al
copiilor cu nevoi speciale.

Acest ghid reflectă doar părerile autorilor. Nici o altă instituţie nu poate fi
făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.
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INTRODUCERE
Acest ghid de bune practici se adresează în primul rând cadrelor didactice
din învăţământul general şi special, profesorilor care lucrează cu elevi cu nevoi
speciale, dar şi părinţilor acestor copii. Elevii din clasele de astăzi tind să
demonstreze de multe ori comportamente dificile, mult mai frecvente şi mai
intense decât în anii precedenţi. Majoritatea învăţătorilor se plâng că nu au o bază
de cunoştinţe, aptitudini sau încredere să lucreze cu aceşti copii. Mai mult, există o
lipsă acută de cadre didactice instruite în acest domeniu. Acest deficit de profesori
este amplificat de rata ridicată de refuz a dascălilor, deoarece elevii cu nevoi
speciale (inclusiv cei cu tulburări emoţionale şi comportamentale) sunt consideraţi
o provocare pentru sistemul educaţional actual.
Scopul nostru este ca prin acest ghid succint să oferim cadrelor didactice
actuale şi viitoare câteva sugestii cu privire la practicile eficiente în relaţionarea cu
elevii cu nevoi speciale. Avem convingerea că informaţiile sistematizate aici vor
ajuta cadrele didactice să fie mai încrezătoare în lucrul cu elevii cu nevoi speciale
şi îi vor ajuta să adopte practici eficiente în activitatea lor.
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1. Atitudinea societăţii faţă de copiii cu dizabilităţi / nevoi speciale
Există tendinţa de a vorbi despre o „persoană
cu dizabilităţi” sau despre „un copil cu nevoi
speciale” ca şi cum acea persoană ar avea „o
problemă”!
În esenţă însă, atitudinea noastră poate cauza
„o problemă”!
Un limbaj negativ, o etichetare, poate avea un
impact emoţional puternic asupra acestora,
influenţând atât părerea despre propria valoare,
cât şi încrederea în propriile abilităţi.
Un limbaj pozitiv încurajează persoana cu
nevoi speciale să treacă dincolo de barierele
create de condiţia sa fizică şi/sau intelectuală.

RESPECTUL este cuvântul cheie!
Prin cuvintele folosite trebuie să acordăm
fiecărei persoane cu dizabilităţi sau copil cu
nevoi speciale respect şi demnitate, astfel încât
să protejăm drepturile şi diversitatea
persoanelor.

REGULI fundamentale în relaţionarea cu persoanele cu
dizabilităţi
Acordaţi DEMNITATE ŞI RESPECT, nu-i discriminaţi şi
nu-i izolaţi; fiecare dintre noi este unic şi special în felul lui,
având calităţi şi defecte.
NU JUDECAŢI şi NU ETICHETAŢI; nu vă daţi cu
presupusul cu privire la experienţa personală de viaţă a
copilului cu dizabilităţi şi a familiei acestuia.
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NU VICTIMIZAŢI persoanele care nu sunt ca voi sau pe cele
care nu se comportă aşa cum aţi dori dumneavoastră! Ajutaţi-le
să-şi depăşească dizabilitatea prin evidenţierea şi accentuarea
celorlalte abilităţi personale.
NU FIŢI IGNORANŢI! Dizabilităţile nu sunt transmisibile;
un copil cu nevoi speciale nu este purtătorul unei boli ce „se
poate lua”.
NU DEVENIŢI SCLAVII NORMELOR! Normalitatea este
un concept relativ: copiii nu pot fi catalogaţi drept „normali” şi
eventual „anormali”. Indiferent dacă ne înscriem sau nu în
anumite norme, trebuie să conştientizăm că toţi suntem diferiţi,
fapt care ar trebui să ne ajute să creăm o societate incluzivă.
DEPĂŞIŢI-VĂ PREJUDECĂŢILE!
FIŢI RESPECTUOŞI! Persoanelor nu li se pot alătura
atribute precum „defect” – „funcţional”, „complet” –
„incomplet” etc.
ACORDAŢI ATENŢIE copiilor cu nevoi speciale, vorbiţi
simplu şi încercaţi să vă faceţi înţeleşi.
PROMOVAŢI ABILITĂŢILE acestor copii!
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2. Elemente ale bunelor practici în educaţia copiilor cu nevoi
speciale
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3. Copilul cu nevoi speciale şi modul în care dizabilitatea ar putea
afecta procesul de învăţare şi comportamentul în clasă
Posibil impact asupra
Caracteristici comportamentale

învăţării şi comportamentului
în clasă

Dificultăţi în interacţiunea socială
•

•
•
•

Utilizarea limitată a
comportamentelor non-verbale,
precum contactul vizual sau
postura corpului, în
interacţiunea socială
Probleme în dezvoltarea
relaţiilor individuale
Spontaneitate limitată în
afişarea şi schimbul de interese
comune
Reciprocitate socială şi
emoţională limitată

•
•
•
•
•

Dificultăţi în construirea unor
relaţii reciproce şi de prietenie
Dificultăţi în înţelegerea unor
indicii non – verbale sau
emoţionale
Lipsa înţelegerii nuanţelor în
comunicare
Dificultăţi
în
urmărirea
indiciilor sociale, îndeosebi în
contextul activităţilor în grup
Răspunsuri
emoţionale
imprevizibile
(anxietate,
izbucniri etc.), aparent fără
motiv

Dificultăţi în comunicarea socială
•
•
•
•

Întârzierea limbajului expresiv,
fără elemente de compensare
non – verbală
Probleme în iniţierea/susţinerea
unei conversaţii
Limbaj repetitiv şi/sau stereotip
Joc imaginativ şi imitativ limitat

•
•
•
•

Probleme
în
înţelegerea
limbajului expresiv şi/sau a
instrucţiunilor verbale
Nu răspunde când cineva i se
adresează
Înţelegere redusă a textului
scris, chiar dacă citirea este
posibilă
Joc individual sau în paralel
în detrimentul jocului în grup
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Interese, comportamente şi activităţi limitate
•
•
•
•

Concentrare
excesivă
pe
anumite subiecte
Rigiditate
în
acceptarea
anumitor rutine
Stereotipii
motorii
şi
comportamente repetitive
Interes privind anumite părţi ale
obiectelor şi nu obiectele în sine

•
•
•
•
•

Preferinţă pentru una sau doar
câteva activităţi
Dificultăţi
cu
tranziţiile,
schimbarea rutinelor şi cu
evenimentele neaşteptate
Dificultăţi în menţinerea
atenţiei fără suport extern
Dificultăţi în schimbarea unei
activităţi cu alta
Opoziţie în schimbarea unei
situaţii sau activităţi

Hiper sau hipo reactivitate la stimuli exteriori sau

interes

neobişnuit pentru stimulii senzoriali de mediu
•

•

Aversiune în răspunsuri la
stimulii particulari de mediu
(lumini, sunete, culori, texturi,
mirosuri, atingeri)
Desincronizare senzorială

•
•
•
•

Închide ochii sau îşi acoperă
urechile
Elimină
sursa
stimulilor
părăsind camera sau grupul
Are nevoie de o persoană de
sprijin sau de un lucru
Fascinaţie pentru anumite
obiecte sau oameni (aspect,
miros etc.)

Sursa: World Health Organization (1992), Mental Disorders: A Glossary and
Guide to their Classification in Accordance with the 10th Revision of the
International Classification of Diseases (ICD-10), Geneva: WHO.

10

4. Interacţiunea la clasă: Relaţia cadru didactic – elev cu nevoi
speciale

ADAPTĂRI ALE

STRATEGII DE

SĂLII DE CLASĂ

PREDARE

- Identificaţi în clasă cel
mai bun loc de unde elevul
poate vedea tabla, adică
partea din faţă a clasei;

- Scrieţi mare pe tablă.
Este
recomandat
să
folosiţi creta colorată.
Lăsaţi elevii să se apropie
de tabla de predare pentru
a vedea mai clar.
- Citiţi rar ceea ce aţi scris
pe tablă.
Pregătiţi
materiale
didactice pe care elevii le
pot citi uşor sau daţi-le
fotocopii
cu
imagini
mărite.
- Încurajaţi elevii să-şi
folosească degetul pe post
de pointer atunci când
citesc.
- Rugaţi un coleg să-l
ajute în activităţi.
- Folosiţi laude verbale şi
recompense sociale.
- Folosiţi numele elevilor
în discuţii astfel atât
elevul să ştie cine
vorbeşte.
- În funcţie de nevoile
elevului,
puneţi-i
la
dispoziţie coli de hârtie cu
linii mai groase şi carioci
pentru scris.
- Folosiţi abacul pentru
calcule matematice.
- Arătaţi elevului ceea ce

DIZABILITATE

- Lumina nu ar trebui să se
reflecte pe tablă, astfel
încât scrisul să apară în
mod clar;
- Dacă elevul este sensibil
la lumină, aşezaţi-l departe
de fereastra sau oferiţi-i un
ecran pentru a avea umbră
la citit şi scris;

VIZUALĂ

- Asiguraţi-vă că elevul
ştie modul de aranjare al
obiectelor în jurul său, la
şcoală şi în clasă; ajutaţi-l
la deplasare.

-

Reduceţi

stimulii

şi
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păstraţi tabla curată.
- Pentru copiii care nu au
răbdare să stea într-un loc
şi au tendinţa să se ridice,
aşezaţi-le scaunul lângă un
perete şi puneţi alţi copii în
jur.

INTELECTUALĂ

- Distribuiţi-le sarcinile
astfel încât să nu fie nevoie
să se ridice.
- Recrutaţi voluntari sau
permiteţi prezenţa unui
shadow pentru a lucra cu
elevul în sistem unu-launu.

- Aşezaţi elevul cât mai
aproape de dumneavoastră.

AUDITIVĂ

- Nu staţi cu spatele atunci
când vorbiţi; nu staţi cu
faţa la tablă atunci când
explicaţi ceea ce aţi scris.
- Asiguraţi-vă că elevul vă
vede faţa, mâinile şi
buzele.
- Asiguraţi-vă că elevul vă

doriţi să facă, mai degrabă
decât să-i verbalizaţi
sarcina.
- Folosiţi cuvinte simple
când
daţi
elevului
instrucţiuni şi asiguraţi-vă
că a înţeles sarcinile.
- Folosiţi obiecte reale pe
care copilul le poate simţi
şi le poate apuca.
- Faceţi
o
singură
activitate la un moment
dat şi finalizaţi-o. Fiţi clari
atunci când aţi terminat o
sarcină şi începeţi una
nouă.
Descompuneţi
obiectivele de învăţare în
sarcini mici. Începeţi de la
sarcini uşoare şi măriţi
treptat
gradul
de
dificultate.
- Lăudaţi şi încurajaţi
elevul
pentru
fiecare
reuşită.
- Daţi-le timp suplimentar
pentru
a
completa
sarcinile.
- Rugaţi colegii să-l
susţină şi să-l ajute.
- Vorbiţi clar şi tare.
Asiguraţi-vă
că
dispozitivul auditiv al
elevului este deschis.
- Utilizaţi în predare
materiale vizuale.
- Aşezaţi elevul alături de
un elev tipic.
- Asiguraţi-vă că elevul a
înţeles lecţiile.
- Faceţi-vă timp să vorbiţi
cu elevul.
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vede
atât
pe
dumneavoastră, cât şi pe
colegi, atunci când aceştia
răspund.
- Minimizaţi zgomotul din
clasă.

CORECTAREA
DIFICULTĂŢILOR DE SCRIS

DIFICULTATEA
OBSERVATĂ

POSIBILITĂŢI DE
INTERVENŢIE

INVERSAREA /
OMISIUNEA UNOR
LITERE

- Predaţi literele grupat. De exemplu: c, d, g,
o, q pornesc toate de la forma literei c; t, l, f,
h, b pot fi învăţate de asemenea grupat.
- Folosiţi culori diferite pentru a vizualiza
diferenţele între litere.
- Trasaţi literele schimbând culorile.
- La dreptaci, folosiţi mâna stângă pentru a
ancora hârtia şi a le arăta că cifrele 3 şi 5 se
formează în jurul arătătorului şi a degetului
mijlociu.

CONTURAREA
DEFICITARĂ A
LITERELOR

- Folosiţi hârtie adaptată (liniată mare, cu
liniatură distanţată, punctată etc. ) sau hârtie
milimetrică.
- Utilizaţi machete cu litere punctate.
- Scrieţi literele pe tablă drept model.
- Utilizaţi tehnici multisenzoriale: desenaţi
litera în aer, cu o „baghetă magică”, cu
degetul pe un suport de plastic transparent
umplut cu lipici colorat sau gel de păr, în
nisip, pe tablă etc.
13

- Folosiţi hârtie de calc pentru a copia forma
literelor.

SPAŢIEREA

ŞTERSUL PREA DES ŞI
PREHENSIUNEA PREA
PUTERNICĂ

LIPSA PREHENSIUNII

UTILIZAREA
INCORECTĂ A
INSTRUMENTELOR DE

- Folosiţi hârtie grafică pentru desen sau coli
cu spaţiere mare.
- Folosiţi spatule pentru distanţă (pe care le
puteţi decora).
- Folosiţi degetul arătător de la mâna stângă
pentru distanţiere.
- Evidenţiaţi cu culori spaţiile dintre
cuvintele unui text pe care urmează să îl
copieze.
- Evidenţiaţi marginile paginii caietului
pentru a vizualiza spaţiul de unde începe să
scrie şi unde termină.
- Încercaţi o varietate de instrumente de
scris (creioane, carioci, pixuri etc.).
- Încurajaţi corectarea erorilor (de ex. nu
corectaţi greşeală până nu a terminat de scris
tot cuvântul / textul).
- Puneţi sub hârtia de scris ceva mai moale
sau de o altă textură, cum ar fi polistiren,
şmirghel, un alt caiet copertat, o bucăţică de
mochetă.
- Permiteţi erorile de ortografie.
- Puneţi-l să scrie pe hârtie de calc.
- Lipiţi o hârtie pe perete şi puneţi-l să scrie
în plan vertical.
- Puneţi-l să ţină în mâna cu care scrie o
minge mică de cauciuc pentru a-l provoca
să-şi folosească corect degetele la scris.
- Puneţi şmirghel sub foaia de scris.
- Puneţi-l să scrie cu un pix cu vârf subţire.
- Puneţi-l să scrie cu un marker.
- Puneţi-l să scrie cu un creion grafic (cu
mină moale).
- Încercaţi un creion foarte scurt.
- Încercaţi creioane variate: cu mâner, cu
sistem de prindere etc.
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SCRIS

- Puneţi-l să scrie pe un plan înclinat.
- Folosiţi elastice pe încheietura mâinii de
care să agăţaţi capătul creionului astfel încât
elevul să-l tragă pe spaţiul de scris.

SCRISUL LENT, GREU
SAU MÂZGĂLIT

- Creşteţi timpul alocat finalizării unei
sarcini.
- Reduceţi volumul de muncă şi temele de
lucru.
- Organizaţi sesiuni de lucru cu pauze scurte
între acestea.
- Stabiliţi termene limită pentru sarcini de
scris specifice.
- Permiteţi atât scrisul de mână, cât şi cel de
tipar.
- Conveniţi reciproc asupra aşteptărilor.
- Acceptaţi să scrie cuvinte scurte vs.
propoziţii complete.
- Reduceţi conţinutul pe care trebuie să-l
copieze de pe tablă; oferiţi-i o versiune
scurtă.
- Permiteţi elevului să tasteze sau să ofere
răspunsuri vizuale.
- Oferiţi-i un scaun de mărime
corespunzătoare mesei de lucru; dacă
scaunul este prea înalt, puneţi-i un taburet
să-şi sprijine picioarele.
- Folosiţi un material anti derapant pentru
coate.

INSTABILITATE ÎN
UTILIZAREA
FOARFECII

- Arătaţi elevului să ţină foarfeca în poziţia
„degetul mare în sus” pentru că astfel
foarfeca nu-şi schimbă direcţia şi astfel
trebuie manevrată hârtia cu cealaltă mână.
- Încurajaţi elevul să taie cât mai încet
posibil.
- Pretindeţi că foarfeca este un aligator care
nu vrea altceva decât să mănânce liniile
trasate pe hârtie.
- Utilizaţi foarfece de dimensiuni
corespunzătoare vârstei elevului.

COLORATUL ÎN AFARA
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CONTURURILOR SAU
COLORATUL
INCOMPLET

ŞIFONATUL FOILOR DE
SCRIS

- Accentuaţi contururile cu culori intense
sau mai închise.
- Încurajaţi elevul să folosească mişcările
degetului şi nu ale braţului atunci când mută
creionul pe hârtie.
- Încurajaţi elevul să facă să dispară tot albul
de pe hârtie.
- Încurajaţi elevul să privească cum mişcă
creionul pe hârtie.
- Asiguraţi-vă că elevul înţelege ce
înseamnă să potrivească marginile sau
colţurile hârtiei.
- Puneţi puncte pe colţurile hârtiei.
- Arătaţi elevului cum să folosească creionul
pentru a întinde colile.

RESPECTAREA RUTINELOR ŞI
REGULILOR CLASEI

DIFICULTATEA
OBSERVATĂ

NU STĂ SAU NU MERGE
ÎN ŞIR

POSIBILITĂŢI DE
INTERVENŢIE
- Trasaţi o linie pe podea.
- Puneţi elevul să verifice dacă se află la o
lungime de braţ de colegul din faţa lui.
- Puneţi elevul în fruntea şirului (ca
locomotivă).
- Minimizaţi timpul petrecut în picioare sau
în mers în linie.
- Daţi-i ceva de făcut cu mâinile: să-şi
strângă pumnii, să-şi pună braţele pe piept,
să-şi bage mâinile în buzunare etc.
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NU STĂ LA LOCUL LUI

NU RESPECTĂ
RUTINELE DE
SOSIRE/PLECARE ŞI
MERSUL LA BAIE

NU-ŞI ŢINE MÂINILE ÎN
SPAŢIUL REZERVAT
LUI

ÎŞI PUNE CAPUL PE
BANCĂ ATUNCI CÂND
LUCREAZĂ

NU PARE SĂ
ÎNŢELEAGĂ CE ARE DE
FĂCUT

- Schimbaţi-i periodic locul.
- Daţi-i pauze de mişcare.
- Lăsaţi-l să stea pe coate sau pe genunchi în
timp ce lucrează.
- Daţi-i să facă ceva pentru dumneavoastră
(de ex. să şteargă tabla).
- Oferiţi-i spaţii de lucru alternative.
- Folosiţi un cronometru.
- Permiteţi-i să mestece gumă sau drajeuri.
- Afişaţi zilnic orarul în imagini.
- Afişaţi imagini cu succesiunea activităţilor
zilei.
- Exprimaţi-vă clar aşteptările.
- Număraţi pauzele dintre activităţi.
- Aşezaţi elevul la capătul mesei sau a
rândului de mese.
- Daţi-i ceva de făcut cu mâinile: să le ţină
în poală, să le ducă la spate, să numere
degetele etc.
- Dezvoltaţi un sistem de recompense pe a-l
recompensa atunci când se conformează.
- Delimitaţi pe podea limitele spaţiului
personal: trasaţi linii, puneţi bucăţi de
mochetă etc.
- Asiguraţi-vă că scaunul şi măsuţa au
înălţimea potrivită elevului (picioarele pe
podea, genunchii şi şoldurile la un unghi de
90 grade, masa la înălţimea cotului, spatele
drept).
- Oferiţi-i pauze de mişcare.
- Oferiţi-i suport pentru picioare, dacă
scaunul nu are înălţime reglabilă.
- Corectaţi poziţia elevului pe suprafaţa
mesei de lucru, mai înclinat pe partea
dominantă.
- Repetaţi sarcina înainte de a începe
rezolvarea.
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- Scrieţi instrucţiunile pe tablă sau puneţi-i
la dispoziţie o variantă vizuală.
- Coordonaţi-l din când în când.
- Daţi-i mai mult timp pentru rezolvare.

DIFICULTĂŢI ÎN
FINALIZAREA UNEI
SARCINI

- Oferiţi-i un sistem de verificare pas cu pas.
- Limitaţi conţinutul sarcinilor pe foaia de
lucru (nu folosiţi fişe de lucru aglomerate).
- Atrageţi-i atenţia să completeze fişele de
lucru de la stânga la dreapta şi de sus în jos.
- Puneţi-l să-şi pregătească toate materialele
/ instrumentele de lucru necesare înainte de
a începe realizarea sarcinii.
- Minimizaţi factorii disturbatori din mediu.
- Folosiţi un cronometru.
Asiguraţi-vă
că
sarcina
este
corespunzătoare nivelului de dezvoltare
cognitiv.
- Dezvoltaţi un sistem de recompensare
pentru completarea unei sarcini.

DIFICULTĂŢI ÎN
COPIEREA UNUI TEXT

- Reduceţi volumul textelor care doriţi să fie
copiate.
- Poziţionaţi elevul lângă catedră.
- Daţi-i o copie pe hârtie.
- Folosiţi texte imprimate cu caractere mari.
- Asiguraţi-vă că vizualizează bine.
- Ajutaţi-l să copieze pas cu pas.
- Atribuiţi-i un partener de lucru.
- Oferiţi-i secvenţe ilustrate ale textului de
copiat.

18

SFATURI ÎN RELAŢIONARE
 Răbdare! Rezultatele nu pot fi comensurate cantitativ şi nici nu
apar imediat.
 Puneţi-vă la dispoziţia copiilor, empatizaţi cu ei, înţelegeţi-le
universul şi identificaţi interesele care îi animă.
 Fiţi educator pentru copii, partener al părinţilor şi un bun coleg.
 Fiţi deschis la sugestiile specialiştilor/terapeuţilor şi organizaţi un
proces de instruire incluziv.
 Personalizaţi-vă relaţia cu elevii şi adaptaţi-o specificului fiecăruia.
 Impuneţi-vă cu blândeţe, câştigaţi-vă autoritatea pentru a potenţa
calitatea relaţiei cu elevii.
 Empatizaţi! Intuiţi caracteristicile procesării cognitive şi afective
ale elevilor cu care interacţionaţi şi implicaţi-vă în proiectele,
gândurile şi trăirile lor.
 Învăţaţi-i lecţii de viaţă, nu vă limitaţi la o curriculă adaptată.
 Modelaţi-le comportamentul social, întăriţi-le încrederea în forţele
proprii şi evidenţiaţi-le abilităţile.
 Fiţi drepţi şi obiectivi.
 Implicaţi activ elevii în alegerea şi adaptarea procesului instructiv.
 Creaţi diferite situaţii de implicare a elevilor şi antrenaţi-i în
activităţi diverse.
 Responsabilizaţi-i şi solicitaţi-le să vă ajute în diferite contexte.
 Respectaţi trăsăturile individuale ale elevilor şi motivaţi-i
implementând cele mai eficiente strategii.
 Creaţi un climat afectiv pozitiv între elevi.
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5. Interacţiunea cu colegii de clasă

DIFICULTATEA
OBSERVATĂ

POSIBILITĂŢI DE
INTERVENŢIE

ÎN MOD CONSTANT
COPILUL SE JOACĂ
SINGUR, ATÂT LA LOCUL
DE JOACĂ, CÂT ŞI ÎN
TIMPUL SĂU LIBER

- Oferiţi copilului o jucărie cu baloane de
săpun pentru a încuraja interacţiunea cu
ceilalţi copii;
- Daţi copilului o cutie cu cretă colorată
să o împartă colegilor pentru a desena
împreună pe trotuar/asfalt;
- Alcătuiţi un grup de prieteni organizat
pentru a ajuta copilul pe terenul de joacă;
- Iniţiaţi/jucaţi un joc care implică mai
mulţi jucători.

COPILUL ESTE RETICENT
ÎN A SE ALĂTURA UNUI
GRUP

- Stabiliţi un desen sau o schemă de joc
în care copiii trebuie să-şi împrumute
materiale (de exemplu, foarfece, lipici,
culori etc.) pentru a finaliza activitatea;
- Explicaţi regulile jocului în mod
individual copilului înainte ca jocul de
grup să înceapă;
- Începeţi cu un grup mic de copii, iar pe
parcurs mai adăugaţi membri;
- Evitaţi jocuri care implică alergarea,
deoarece acestea pot crea haos.

COPILUL CARE ARE
DIFICULTĂŢI ÎN A
ÎMPĂRŢI
SPAŢIUL/MATERIALELE
ŞI CARE ÎŞI SCHIMBĂ
ATITUDINEA

- Inventaţi şi iniţiaţi situaţii de tip
comercial, de schimb (iţi dau X, iar tu dai
în schimb Y);
- Utilizaţi cronometre pentru a evidenţia
durata schimbărilor atitudinale;
- Stabiliţi reguli clare şi expuneţi
aşteptările înainte de a începe activitatea;
Furnizaţi
suficiente
echipamente/materiale pentru joc astfel
încât să reduceţi timpul când îşi aşteaptă
rândul.
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SCHEME DE JOC RIGIDE

- Includeţi treptat/pe rând teme
noi/suplimentare în sistemele lor de joacă
existente;
- Folosiţi schemele de joc sau jocurile
preferate
ca
recompensă
pentru
participarea în alte scenarii de joc/la alte
jocuri.

SFATURI ÎN RELAŢIONARE
 Implicaţi colegul cu nevoi speciale în conversaţie sau în activităţi şi
lăsaţi-l să decidă singur dacă vrea să participe sau nu.
 Zâmbiţi-i şi întâmpinaţi-l cu un gest obişnuit de salut sau cu un salut
verbal; întindeţi braţul pentru o strângere de mână.
 Nu deveniţi ezitant şi prea atent în alegerea cuvintelor şi a
comportamentului faţă de colegul cu nevoi speciale.
 Concentraţi-vă pe abilităţile colegului cu nevoi speciale, nu pe
deficienţele lui.
 Evită să-l priveşti insistent şi să foloseşti cuvinte care arată milă sau
superioritate.
 Fii tu însuţi!
 Tratează-l aşa cum ţi-ai dori să fi tu tratat şi permite-ţi întotdeauna să
te adaptezi la preferinţele individuale ale colegului tău.
 Vorbeşte-i direct, nu prin intermediul însoţitorului. Comunică deschis.
 Păstrează comunicarea simplă. Foloseşte propoziţii scurte şi întrebări
pentru o claritate mai bună.
 Dacă este cazul, repetă mesajele primite, pentru a confirma înţelegerea
reciprocă.
 Dacă este necesar, consolidează informaţiile cu imagini vizuale.
 Nu-l ridiculiza din cauza deficienţelor. Nu utiliza sarcasmul şi ironia
fină.
 Nu presupune nimic legat de colegul tău cu nevoi speciale, întreabă!
 Uită-te întotdeauna direct la colegul tău când îi vorbeşti.
 Ascultă-l şi încurajează-l!
 Respectă-i spaţiul personal!
 Manifestă-ţi dorinţa de a interacţiona!
 Păstrează o atitudine încurajatoare mai degrabă decât una de corectare
şi fii răbdător.
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6. Interacţiunea cu fraţii tipici

I. Fratele/sora cu nevoi tipice se poate preocupa
excesiv de problemele din jurul fratelui / sorei cu nevoi
speciale. Părinţii trebuie să le răspundă la întrebări şi să
aibă un schimb de informaţii pentru a ajuta la atenuarea
acestor preocupări.
• Explicaţi-le dizabilitatea şi la ce să se
aştepte;
• Evidenţiaţi-le
punctele
forte
ale
fratelui/sorei, precum şi provocările cărora
acestora trebuie să le facă faţă;
• Învăţaţi-i modul în care trebuie să
interacţioneze cu fratele / sora cu nevoi
speciale.
II. Încurajaţi copilul tipic să-şi exprime sentimentele şi preocupările.
Un copil poate experimenta sentimente confuze: de vinovăţie, gelozie sau furie pe
care el/ea îi este frică să şi le exprime. Copiii trebuie încurajaţi să-şi exprime
emoţiile adevărate şi nu să acţioneze prin comportamente negative.
III. Trataţi copiii tipici într-o manieră corespunzătoare vârstei lor, nu
ca pe un adult sau îngrijitor. Nu vă aşteptaţi să-şi asume responsabilităţi pentru care
el/ea nu este pregătit/ă.
IV. Rezistaţi tendinţei de a eticheta copiii. Evitaţi să spuneţi lucruri de
genul „acest copil nu ne face probleme” sau că „acest copil are nevoie de ajutorul
nostru”. Odată etichetat, un copil se străduieşte să imite acest rol şi îşi suprimă
sentimentele contradictorii sau comportamentele tipice.
V. Evitaţi să faceţi comparaţii între fraţi,
chiar dacă aceste comparaţii sunt pozitive, pentru că
în acest fel un copil se poate simţi mai puţin unic.
VI. Implicaţi copiii în a avea grijă de
fratele sau sora lor. Includeţi-i în discuţiile de
planificare şi permiteţi-le să ajute în luarea unor
decizii legate de problemele care îi afectează direct
pe ei şi familia.
VII. Profitaţi de reţelele de sprijin, cum ar fi grupuri de sprijin, ONGuri, şcoala, consilieri şi medici etc. Acestea oferă un mediu sigur pentru a pune
întrebări dificile, pentru a exprima sentimente confuze sau pentru a relata
experienţe.
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7. În familie

DIFICULTATEA
OBSERVATĂ

POSIBILITĂŢI DE
INTERVENŢIE

ARE UN BIROU
DEZORDONAT

- Programaţi 15 minute/săptămână pentru a
face ordine pe birou;
- Puneţi cărţile pe o parte a biroului/mesei, iar
caietele pe cealaltă parte;
- Specificaţi/denumiţi lucrurile de pe birou;
- Instituiţi un premiu săptămânal pentru „Cel
mai curat birou”.

ACTIVITĂŢI CARE
DESEORI NU SUNT
CORECT REALIZATE

UITĂ SĂ-ŞI FACĂ
TEMELE

- Folosiţi bibliorafturi de culori diferite pentru
subiecte/discipline diferite;
- Păstraţi un dosar cu „activităţi în curs de
fixare/realizare”;
- Notaţi numele, data şi subiectul fiecărei
activităţi pe fişa de lucru;
- Încercaţi alternative pentru bibliorafturile de
culori diferite (dosare, caiete, carneţele);
- Sugeraţi familiei să achiziţioneze o
servietă/mapă cu fermoar.
- Menţineţi un jurnal cu temele pe subiecte;
profesorul şi părintele îl urmăresc iniţial în
fiecare zi;
- Asiguraţi-vă că elevii au timp să copie de pe
tablă şi să pună întrebări de clarificare;
- Se vor trece numele, data şi subiectul fiecărei
fişe de lucru.
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E MURDAR PE FAŢĂ
DUPĂ CE MĂNÂNCĂ

NU ÎŞI LEAGĂ
ŞIRETURILE

- Duceţi-l să se privească în oglindă de fiecare
dată după ce mănâncă;
- Daţi-i mai multe şerveţele;
- Creaţi/inventaţi un prieten al igienei.
- Nu consideraţi aceasta o problemă înainte de
terminarea clasei I;
- La pantofii obişnuiţi puneţi şireturi de culori
diferite;
- Încercaţi un nod dublu la începutul zilei de
şcoală.

SFATURI ÎN RELAŢIONARE
 NU disciplinaţi prin mânie şi nervi! Determinaţi cauza care v-a
făcut să scăpaţi situaţia de sub control şi străduiţi-vă să o eliminaţi.
 Reorganizaţi-vă modul de viaţă! Evitaţi să ridicaţi vocea, evitaţi
tensiunile şi nemulțumirile.
 Fiţi consecvent! Motivul pentru care copilul nu face ceea ce i-aţi
cerut este că cerinţa nu a fost întărită consecvent.
 Păstraţi consensul între toţi membrii familiei.
 Asiguraţi un echilibru între dragoste şi autoritate.
 Lăudaţi-vă zilnic copilul şi încurajaţi-l permanent!
 Coborâţi la nivelul copilului şi disciplinaţi-l distractiv, jucându-vă
cu el.
 Fiţi clari, concişi şi categorici atunci când îi vorbiţi.
 Faceţi-l să simtă că este parte integrantă a familiei, nu un simplu
pion.
 Obişnuiţi-l să respecte reguli, însă nu-i impuneţi, ci arătaţi-i şi
explicaţi-i.
 Organizaţi-i timpul: lipiţi pe perete sau pe frigider un calendar
zilnic, săptămânal, lunar sau anual pentru a pune în evidentă
evenimentele ce urmează și termenele limită.
 Învăţaţi-l comportamentele pozitive prin puterea exemplului.
 Gustaţi împreună savoarea cărţilor, nu a jocurilor pe computer.
 Ajută-l să se integreze, dar fără a-i subestima / suprima
personalitatea.
 Dezvoltaţi-i imaginaţia prin conversaţie, plimbări şi jocuri, nu prin
televizor.
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PROIECTUL

”Colegul meu, prietenul meu special!”,
a fost finanțat de Raiffeisen Bank
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