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MODELE DE LuCru

,,SA-I AJUTAM  SA SE BUCURE DE: 

CULOARE, MISCARE, SUNET ... ATINGERI,,

... zi de toamnă, duminică, într-un  sfârşit de octombrie 2011. În gând cu
centrul Concordia, în suflet cu copiii, decid să nu iau taxiul, ci păşesc a Toamnă.

Şi deodată simt cum liniştea unei zile mă învăluie; merg câţiva metri, îmi
târşesc  picioarele prin frunzele uscate şi colorate, ridic privirea şi remarc cum
soarele aruncă culori şi umbre; şi lumini peste frunzele uscate şi clădirile din jur
...

Aflu că am ales să mă feresc de zgomot, să mă bucur de mişcare, să-mi
clătesc ochii cu atâtea culori tomnatice...

Gândul meu se îndreaptă către cei care NU pot alege, NU pot spune ce simt
şi îşi doresc, NU ştiu cum să le fie mai bine!!!

Eu am ştiut să aleg, să decid, să fac ce este mai bine în această zi pentru
mine!
Astfel, am evitat ceea ce în mod firesc m-ar fi determinat să nu fiu la nivelul abi-
lităţilor mele.

Zilnic persoanele cu nevoi speciale se lovesc exact de aceste graniţe...de
aceea îmi doresc ca aceste bariere să dispară.

De noi depinde! Orice beneficiar poate, doar că nu ştie cum!
De noi Depinde să afle!!!

Şi am aflat:
Prin tehnicile de stimulare senzorială, acum cunosc cum să învăţ un be-

neficiar să ştie CUM SĂ SE BUCURE de  Culoare, Mişcare, Sunet ,Atingeri….
“O fustă aspră (ex. Stofa) era ca şi cum glaspapirul îmi freca şi zgâria pielea.
Spălarea părului era de asemenea teribilă. Când mama îmi spăla părul, scalpul
mă durea. De asemenea aveam probleme cu adaptarea la noi tipuri de haine. Îmi
trebuiau câteva zile pentru a nu mai simţi pe corpul meu noile tipuri de haine;
având în vedere că o persoană normală se adaptează la schimbarea de la pan-
taloni la rochie în 5 minute. Noua lenjerie îmi cauza un mare discomfort şi trebuia
să o spăl înainte să o port. Mulţi oameni cu autism preferă pentru piele bumbac
moale. De asemenea îmi placeau pantalonii lungi deoarece nu suportam ca
picioarele mele să se atingă unul de celălalt.” 
,,Nu mă pot descurca să vorbesc la telefon într-un birou zgomotos sau într-un
aeroport. Alţi oameni pot folosi telefonul într-un aeroport zgomotos, dar eu nu,,.
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,,Mă retrăgeam când oamenii voiau să mă îmbrăţişeze, deoarece atingerea tri-
mitea în corpul meu un val copleşitor de stimulare asemenea fluxului. Doream să
simt sentimentul plăcut de a fi îmbrăţişat, dar atunci când cineva mă îmbrăţişa,
efectul asupra sistemului meu nervos era copleşitor,,.

(Temple Grandin Ph.D  ,Professor of Animal Science, Colorado State
University, Fort Collins, Colorado, 80523, USA)

Într-o singură zi, copilul cu autism poate experimenta o multitudine de
stimuli: Tactil ,Mirosuri, Senzaţii, Imagini, Voci, Sunete, Gusturi. Acesta trebuie
să reuşească să  găsească sensuri lucrurilor pe care le aude, le vede, le gustă, le
miroase şi le simte.

Neînţelegând bine
lumea, copilul  cu
autism nu poate
reacţiona adecvat şi ast-
fel prezintă probleme
de comportament pre-
cum: hipo/hiper-sensi-
bilitate la anumiţi sti-
muli, dificultăţi de con-
c e n t r a r e ,
h i p o / h i p e r k i n e z i e ,
auto/hetero-agresivi-
tate şi probleme de
motricitate: mişcări

automate, dificultate în
coordonare ochi-mână, stângăcie-neîndemânare, căderi frecvente. Acest
dezechilibru senzorial se poate regla prin expunerea în camera senzorială însoţite
de activităţile multisenzoriale.

Îl  putem ajuta să dea un sens multitudinii de informaţii oferindu-i un
mediu în care el poate să înveţe să distingă, să diferenţieze, să decodifice, să ca-
tegorisească şi să emită judecăţi. Aceste aptitudini sunt baza dezvoltării sale
viitoare.
Am avut deosebita plăcere şi provocare să organizez începand cu 2010, Cursul de
iniţiere şi perfecţionare în ocupaţia de: ,,Lucrător prin arte combinate,, în
Bucureşti.
Pot afirma că alături de plăcerea de a organiza şi petrece momente minunate
lângă participanţi şi formatori, a existat bucuria să aflu şi să văd rezultatele
aplicării tehnicilor învăţate pe parcursul acestor cursuri, de către educatori, te-
rapeuţi, învăţători, părinţi.

Stimularea prin arte combinate este o metodă folosită în recuperarea şi
reabilitarea persoanelor cu tulburări din spectrul autism si nu numai. Un rol
important în dezvoltarea şi promovarea programelor de stimulare prin artă com-
binată îl are Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, prin intermediul programului
IMPART – un program de stimulare folosind tehnici de lucru prin Muzică, Artă
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Vizuală, Dramă, Mişcare şi Joc.
Scopul acestui program este stimularea şi dezvoltarea copiilor în diferite domenii:
desen, pictură, modelaj, muzică, lucru manual, dezvoltarea personalităţii prin
joacă, educaţie fizică distractivă, mişcare şi dans, teatru de păpuşi.
Antrenându-i pe beneficiari în activităţi variate şi stimulându-i constant, le
sporim creativitatea şi imaginaţia. Abilităţile de comunicare sunt încurajate şi
chiar şi simpla manipulare a obiectelor îl învaţă pe copil că poate explora şi influ-
enţa mediul.

Sunt cunoscute efectele pozitive de stimulare senzorială pentru persoanele
cu comportamente agresive, hiperkinetism sau tulburări din spectrul autist:
- cresc momentele în care copilul verbalizează, vocalizează, este linistit şi relaxat,
totodată creşte perioada de concentrare asupra unei sarcini, cooperare...
- formarea şi dezvoltarea capacităţii de interacţiune, explorare şi cunoaştere a

mediului extern,

- formarea şi dezvoltarea
capacităţilor de discri-
minare şi identificare în
mediul extern a atributelor
perceptive ale
obiectelor/fenomenelor
(culoare, formă, mărime,
textură, sunet, gust, miros,
asperitate, greutate etc.),

- îşi dezvoltă toleranţa la
frustrări prin dezvoltarea
autocontrolului.

Activitatile de sti-mulare prin miscare  sunt  indicate copiilor cu dizabilitati:
deficit de atentie, autism , Asperger ,Sindrom Down dar si pentru cei care au difi-
cultati de invatare; astfel, centrul nostru isi propune aceste activitati, alaturi de
cele recreative si kinetoterapie ,terapie ABA dorind  imbunatatirea aptitudinile
motorii, facilitarea  interactiunii cu alti copii si cresterea  increderii in propria per-
soana  si posibilitatea de a-si face noi prieteni.
Toate acestea ne determină să dorim ca aceste cursuri să ofere posibilitatea cât
mai  multor persoane (părinţi, educatori, psihopedagogi, terapeuţi, studenţi) să
descopere şi experimenteze aceste tehnici în cadrul unui grup de participanţi,
învăluit de atmosfera deosebită, plină de profesionalism, prietenie, căldură, ino-
vaţie creată de către Lenuţa Năstac şi Mariana Dioşteanu.
Şi printre cântecul frunzelor ce nu încetează să cadă se strecoară strigătul dispe-
rat al unui parinte ce nu înţelege de ce:
,,Copilul meu ţipă când aude cântecelul…De ce se poartă atât de exagerat la
sunete?,,
,,Astăzi a sărit pe trambulina ore în şir…De ce? De ce se învârte atât de mult?,,
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,,De ce copilul meu nu se uită la mine, dar priveşte o lumină atât de mult timp?,,

Astfel de întrebări sunt frecvente în privinţa copiilor cu autism.

Terapia comportamentală, A.B.A. precum şi alte intervenţii ajută foarte mult în
recuperarea acestora.

Dar, din punct de vedere senzorial, un copil cu autism poate prezenta încă
disfuncţionalităţi. Împreună cu terapia A.B.A, Integrarea senzorială are o mare
importanţă în viaţa copiilor cu autism şi Sindrom Down, precum alte dizabilităţi.

Căci aşa, Ei pot învăţa să înveţe. Să fie. Să devină.
Din dorinţa de a le arata Lor că înţelegem durerea de a nu şti CUM să spui că eşti
fericit cand „joci fotbal” cu frunzele, că pictezi cu ochii şi de a arăta lumii întregi
că ŞI EI POT, am înfiinţat Centrul Concordia, în Bucureşti.

Acesta a  apărut ca o completare a serviciilor în acest domeniu, a necesităţii
de a oferi activităţi combinate de recuperare a copiilor a căror viaţă este marcată
de autism, tulburări din spectrul autismului (şi/sau de alte dizabilităţi), precum
şi  stimularea dezvoltării atât a aptitudinilor cât şi a performanţelor acestora.

În acest sens, Concordia Learning Center împreună cu Fundaţia de Sprijin
Comunitar Bacău, organizează cursuri de iniţiere şi perfecţionare în ocupaţia de
Lucrător prin arte combinate, în urma cărora se obţin Certificate de absolvire,
recunoscute la nivel naţional, de către Ministerul muncii şi Ministerul educaţiei şi
cercetării (iniţiere în ocupaţia de “Lucrător prin arte combinate” cod COR
513905).

PENTRU CĂ ŞI EI POT!
NU ŞTIU ÎNSĂ CUM!

Catalina Nicolescu 
Coordonator centru , Lucrator prin arte combinate, terapia ABA

Concordia Learning Center, Bucuresti 
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ICOANE, SUFLETE SI FLORI

Cine a îngrijit o grădină cu flori ştie că ele simt dragostea omului şi că 
atunci înfloresc mai bogat şi mai strălucitor.

Copii sunt şi ei ca florile. Fiecare poartă în sine ceva aparte. Fiecare are
ascuns înăuntrul lui o fărâmă din frumuseţea cerului care rodeşte multe fapte
bune, veselie şi mulţumire atunci când simte dragostea ce-l înconjoară.

Aşa cum floarea iubeşte lumina şi mereu o caută, aşa trebuie călăuzit şi
sufletul copilului către lumină asigurându-ne că am închis uşa sufletului pentru
toate lucrurile întunericului.

Crinii închipuie curăţia sufletească. Aceasta este podoaba cea mai de preţ a
omului. Nimic nu este mai scump pe lume decât un suflet curat. 

Dintre oameni, numai copiii şi Sfinţii au suflete de crin.
Privind icoanele pe sticlă realizate sub îndrumarea mea simt o adiere a par-

fumului de crin ce lasă în urmă o poveste a unor suflete mai bune, mai modeste,
care se străduiesc să nu mai mintă, să nu mai fure, să nu mai lovească, să nu... Nu
este un final de poveste dar tot ceea ce contează este că chiar se străduiesc iar unii
dintre ei chiar şi reuşesc,

Dincolo de povestea fiecăruia, de noi depinde să călăuzim lumina spre
sufletele lor, astfel încât copii să fie, să rămână sau să redevină crini.

Rodica Băilă
Profesor

C.S.E.I. BRĂDET-SĂCELE
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Copacul dorintelor

În clubul şcolii noastre se desfăşoară activităţile comune dintre clase – petre-
cerile cu ocazia zilelor de naştere, carnavalurile de Halloween, Dragobetele, ser-
bările, aici participăm la teatru, ne primim oaspeţii şi deschidem
expoziţii…Clubul e până la urmă o oglindă a activităţilor şcolii. E locul în care
punem la cale acţiuni, ne întrunim, ne petrecem. Pentru aceasta trebuie să avem
grijă de imaginea pe care i-o imprimăm atât pentru ca noi să ne simţim bine, cât
şi pentru a ne impresiona musafirii. 

În acest an am venit cu propunerea de a implica o parte din elevii şco-
lii în decorarea clubului. Am pornit de la una dintre pasiunile lor – pictura. Luând
în considerare plăcerea cu care ei lucrează în Atelierul de Arte, i-am provocat şi

implicat într-o lucrare de
mari dimensiuni. 

Aşa s-a născut
”Copacul dorinţelor”. Înar-
maţi cu hârtie, vopsele, pen-
sule şi avânt am pornit în
marea aventură. De la mica
schiţă pe care am lucrat-o în
Atelierul de Arte am realizat
marea lucrare murală (e-ade-
vărat că pe hârtia prinsă pe
unul dintre pereţii Clubului).
N-am putut să nu
împărtăşim acest lucru şi

celorlalţi din ţară, pe care-i
urmărim cu interes cu ajutorul revistei şi care ne-au fost de-atâtea ori mijloc de
inspiraţie. 

”Copacul dorinţelor” a însemnat preocupare artistică, implicare, muncă în
echipă, responsabilitate şi în final satisfacţie. Satisfacţia lucrului bine făcut. Orele
petrecute împreună pentru a realiza pictura i-a unit pe copii, le-a dat posibilitatea
de exersa şi de a pune în practică ceea ce au învăţat la clasă, prin terapia indivi-
duală, dar şi în Atelierul de arte vis-a-vis de tehnicile şi materialele de lucru, de
culoare şi de modalităţile de combinare a ei. 

Un alt lucru important a fost cel care i-a ajutat să interacţioneze unii cu alţii,
dezvoltând abilităţi de comunicare şi socializare. Muzica le-a însoţit mişcările şi a
creat o atmosferă relaxantă şi caldă. Din când în când se cereau fotografii. Mai ales
când duceau la bun sfârşit o bucată din lucrarea schiţată pe perete.
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”Vernisajul” a întrunit
toţi elevii şcolii care în pre-
alabil au fost rugaţi să
aştearnă pe hârtie, printr-un
desen, o dorinţă de-a lor. 

Bineînţeles că aceeaşi
rugăminte am lansat-o şi
cadrelor didactice din
şcoală. Astfel, la întâlnirea
noastră am prezentat tutu-
ror lucrarea la care noi am
muncit două săptămâni. În
copacul creat, elevii şi profe-
sorii au fost rugaţi să-şi
prindă dorinţele, dar nu înainte de a ne vorbi tuturor despre ele.

Emanuela Avram
Îndrumător Atelier Arte –

institutor
Eniko Cupşa

Director, Profesor  psihopeda-
gog

C.S.E.I. ”Lacrima”, Bistriţa,
cartier Unirea, nr.264,

Bistrita-Nasaud
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tEHniCi

ERGOTERAPIA 

MISCARE PRIN ARTE SI MESERII

Pornind de la conceptul mişcării prin arte şi meserii apare termenul de ergote-
rapie - terapie prin muncă.

Ergon, în limba greacă, nu
înseamnă neapărat muncă ci şi
activitate fizică făcând legătura
dintre recuperarea medicală şi
recuperarea socio-profesională.

Această metodă se adresează
diverselor tulburări fizice şi psi-
hice şi utilizează exerciţii şi pro-
cedee fizice dar şi tehnici din
ADL (Activities of Daily Living).

Aceste tehnici au constituit un punct de plecare în activitatea  propusă şi organizată
la îndemnul d’nei prof.  de religie  în colaborare cu kinetoterapeutul şcolii noastre.
Tehnica încondeierii ouălor a fost activitatea care a pus în evidenţă abilitatea manu-
ală în întreaga sa complexitate : abilitatea digitală, percepţia motrică, fineţea gestuală
(motricitatea fină), dominanta manuală, coordonarea bimanuală, îndemânarea, dibă-
cia.

Înainte de a se trece la decorarea propriu-zisă a ouălor, se fac o serie de prepa-
rative: selecţia ouălor (să aibă coaja albă şi netedă, să fie proaspete), pregătirea unui
„condei” şi apoi pregătirea culorilor şi a cerii curate de albine cu care „se scrie”.
Ceara de albine este topită într-un vas.

În încondeierea ouălor se începe cu împărţirea câmpurilor ornamentale de-a
lungul şi de-a latul oului, constituindu-se două, patru, şase, opt sau chiar mai multe
suprafeţe, cu ajutorul liniilor trasate. Aceste linii cât şi primele motive trasate cu ceara
încălzită ce se scurge din vârful condeiului, acoperă unele părţi din suprafaţa albă a
oului. 
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Oul este introdus apoi într-o baie de culoare galbenă, după care se scoate şi
se usucă. Acum începe „scrisul” altor motive de culoare galbenă; apoi se conti-
nuă cu roşu şi, de obicei, se termină cu negru sau altă culoare închisă.

Ceara de pe ouă se îndepărtează  prin apropierea acestora de o sursă de căl-
dură dezvăluindu-se astfel toată frumuseţea motivelor ornamentale. Elevii noştri
au învăţat să realizeze motive decorative tradiţionale precum frunza de stejar,
pomul vieţii, creanga de brad, grebla. Ei au
fost fascinaţi să descopere acest meşteşug
al încondeierii ouălor, au fost încântaţi de
realizări şi totodată ambiţio-naţi de do-
rinţa de a lucra cât mai bine. Mai mult, se
simt mult mai aproape, an de an  de
Sărbătoarea Paştelui.

Dizabilităţile neuromotorii pot fi
reduse crescând gradul de independenţă
motrică şi funcţională folosind activităţi
terapeutice specifice.

Caracterul recuperator al învăţământului special previne, diminuează, ani-
hilează manifestările fizice, psihice şi sociale ale deficienţei în vederea integrării.

Activităţile organizate din domeniul motricităţii şi psihomotricităţii sunt
strâns legate între ele (vezi fig. 1 şi 2) şi au ca scop refacerea mobilităţii şi evi-
denţierea creşterii independenţei în propria capacitate lucrativă sub toate
aspectele şi componentele ei.

NICOLETA SĂULESCU, Profesor kinetoterapeut
LIVIA DOROFTE, Profesor religie

SAM Codlea, Braşov
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EXpEriEntE

UN STAGIU DE FORMARE COMENIUS ÎN MAREA BRITANIE

Am avut plăcerea să particip la un stagiu de formare Comenius, mobilităţi indi-
viduale,  în Torquay, Marea Britanie intitulat:  “2-Weeks Job Shadowing in a UK
school or Adult Education Institute preceded by a 1-Week linguistic/cultural
Preparatory Course”, în perioada  7 - 26 martie 2011. Stagiul a fost finanţat din fon-
duri europene gestionate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu 2300 Euro: 950 pentru transport şi
curs, 1350 pentru subzistenţă.  Stagiul a fost constituit din două etape: o săptămâna
de curs preparator de limbă engleză la TIS (Torquai International School) urmat de
două săptămâni de « job-shadowing » la liceul „Westlands” din Torquay.

Cursanţii au fost cazaţi în familii-gazdă fiecare într-o cameră cu comfortul
echivalent al unui hotel de trei stele. Am avut baie proprie,  un televizor legat la o
reţea de cablu cu multe programe din Marea Britanie pecum şi acces la internet wire-
less din fiecare cameră. Familiile erau încurajate să cazeze cursanţi din ţări diferite
pentru a-i obliga să comunice numai în limba engleză. Casa în care am locuit era o
elegantă vilă victoriană construită în jurul anului 1850, pe o colină cu o minunată
privelişte spre golful Torbay. Momentul cel mai bine marcat al unei zile în familie era
cina, la ora 6 fix, când familia gazdă împreună cu toţi cursanţii se aşează la o cină
copioasa cu conversaţie animată care putea dura până la două ore.

În prima zi a cursului de limbă engleză toţi noii participanţi sunt testaţi la
„reading, writing and listening” şi sunt repartizati în clase corespunzătoare nivelului
lor. În clasa de avansaţi, din care
am făcut parte, cursurile se axau
mai mult pe conversaţie,  pe o
temă propusă de profesor, dar
adesea discuţiile divagau având
în vedere eterogenitatea cur-
sanţilor veniţi din diverse ţari şi
cu ocupaţii diferite. În după masa
primei zile ni s-a prezentat şi
oraşul cu obiectivele turistice de
referinţă precum şi cele de ordin
mai pragmatic: banca, poşta, far-
macia, etc. TIS organiza deaseme-
nea şi excursii opţionale, în weekend şi astfel am fost la Bristol, Plymouth şi la o mi-
nunată plimbare pe coastă între Fooe şi Paulperro.
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Liceul „Westlands”, la care am avut ocazia să desfăşor activitatea de „job-
shadowing” este un liceu cotat „mediu” din punct de vedere al performanţelor.
Acest liceu integrează elevi cu nevoi speciale. Elevii hipoacuzici sunt protezaţi în
marea lor majoritate, iar pentru cazurile mai grave sunt angajaţi doi interpreţi
care pot însoţi un elev hipoacuzic la ore pentru a le interpreta discuţiile din clasă.
Elevii cu handicap locomotor sunt întâmpinaţi înainte de începerea orelor, la
intrarea principală de către un angajat al şcolii şi sunt conduşi la clase înainte de
începerea orelor. Tot penrtu a evita aglomeraţia de pe coridoare, acestora l-i se
permite părăsirea clasei cu două, trei minute înainte de a se suna de pauză.

În prima zi la liceul "Westlands" am participat la o serie de şedinţe de
iniţiere programate din oră în oră în ceea ce priveşte: regulamentul de ordine inte-
rioară, managementul comportamentului, protecţia muncii, protecţia copilului,
calendarul şcolar. În continuare am avut o întâlnire cu şeful departamentului de
matematica şi şefa departamentului de educaţie specială. Am primit de asemenea
un orar al orelor la care voi participa, 50% ore de matematica şi 50% ore la clase-
le speciale, din care tot cam jumatate ore de matematica. În rest, la clasele speciale
am asistat şi la ore de ştiinţe, religie, engleza, istorie, textile, arte plastice. Într-una
din zile am fost repartizată să asist tot programul (6 ore) un singur profesor şi într-
o altă zi am asistat o clasă pe parcursul întregului program de 6 ore.
Activitatea de job-shadowing pe care am desfasurat-o s-a concretizat în asistenţă
activă la ore: distribuirea materialelor didactice, observarea clasei, munca cu un
grup de elevi sau asistarea individuală a unui elev care întâmpină greutăţi la
rezolvarea fişelor de lucru. I-am ajutat de asemenea pe elevi, să realizeze un
proiect interdisciplinar concretizat în construirea unui joc tip Monopoly:
desenarea, lipirea pe o planşă de carton, întocmirea cartonaşelor cu surprize, alcă-
tuirea şi tehnoredactarea regulilor de joc.

Înainte de începerea cursurilor, precum şi după terminarea acestora, am
purtat discuţii cu profesori de diferite materii pe care i-am asistat în ceea ce
priveşte standardele edu-
caţionale de stat, nivelul de
pregătire a claselor în gener-
al, precum şi a unor elevi în
particular, materialele  uti-
lizate: smart-board-ul şi fişele
de lucru; provenienţa acesto-
ra: din biblioteca intranet a
liceului, de pe internet şi de
pe site-uri educaţionale
achizitionate de şcoală, cum
ar fi www.MyMaths.com. 

Am discutat de asemenea despre integrarea elevilor cu nevoi speciale, cum
ar fi cei cu capacităţi intelectuale reduse care, în cazul în care sunt integraţi în
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clase obişnuite, sunt asistaţi de un profesor de sprijin, dar alţii sunt
încadraţi în clase speciale numite "foundation class". A fost intere-
santă colaborarea dintre elevi şi mai multi adulţi în cadrul aceleiaşi
clase: profesorul de predare, unul sau doi profesori de sprijin, stu-
denţi în anul de mentorat şi profesorul „shadowing”.  

Am avut ocazia să particip şi la un consiliu profesoral în cadrul
căruia s-au discutat diverse probleme organizatorice, dar şi despre
necesitatea luării unor măsuri disciplinare suplimentare de către
consiliul profesoral pentru clasele a şaptea care crează probleme atât
la ore cât şi în pauze. S-a sugerat în primul rând o mai bună colabo-
rare cu părinţii.Au fost întreprinse discuţii cu membrii din condu-
cere despre felul în care se rezolvă problemele disciplinare. În urma
discuţiilor asupra cazurilor problemă, se decide aplicarea sancţiu-
nilor disciplinare pentru elevi prin mutarea acestora într-o clădire
anexa liceului, numită "Crowford". Mutarea elevilor se face pe o
perioada de la una până la trei zile. O parte din aceşti elevi pot fi cei
extrem de violenţi, dar sunt mutaţi într-o altă sală cei cu probleme
emoţionale. 

Aceştia sunt evaluaţi şi asistaţi de psihologi, care apoi se ocupă
şi de 
planul de reabilitare. În majoritatea timpului, la Crowford elevii

rezolvă fişe de lucru transmise de profesorii de la clasă. În acest context, am avut
ocazia să sprijin un elev în rezolvarea unei fişe.

Una din cele mai plăcute activităţi la care am avut ocazia să particip, a fost
vizionarea muzicalului "Sunetul muzicii" pus în scenă de profesorul de drama, cu o
distribuţie amplă cu elevi din toate nivelele şi asistat muzical de orchestra şcolii cons-
tituită deasemenea din elevi. 
În concluzie doresc să încurajez toţi profesorii să participe la astfel de stagii de for-
mare, acestea reprezentând o oportunitate minunată de perfecţionare, autoevaluare
şi formare ca profesor şi cetăţean european. Numai astfel putem să ne poziţionăm
corect în spaţiul european să ne vedem cu obiectivitate punctele tari şi punctele slabe,
aspectele la care suntem superiori dar şi pe acelea pe care le-am putea îmbunătăţi.

Imola Adriana Ondreiov
Profesor

Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca
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S-a nascut intr-o lume care creste odata cu ea

Se spune că noi, părinţii ne iubim toţi copiii la fel, însă în mod sigur arătăm
interes deosebit şi este o solicitare în plus atunci când ai un copil cu Sindrom
Down. Cum noi, ca şi părinţi arătăm multă grijă către aceşti copii, la fel face şi
Dumnezeu cu noi, cei care suntem neputincioşi trupeşte şi sufleteşte. Este destul
să-l rugăm să intervină în viaţa noastră.

Dacă înţelegi, te bucuri. Chiar şi dacă ai un copil cu Sindrom Down, te
bucuri. Atunci când noi, oamenii, nu prindem sensul cel mai profund al vieţii, ne
chinuim chiar şi atunci când primim binecuvântările lui Dumnezeu şi prilejurile
pe care El ni le trimite pentru mântuire. Cu certitudine, copilul cu Sindrom Down
este o mare binecuvântare a lui Dumnezeu pentru care noi, membrii familiei tre-
buie să-L slăvim.

A fi părintele unui copil cu Sindrom Down este o provocare, o călătorie
uimitoare şi magică. Ilinca-Teodora, fetiţa mea de 5 anişori, este copilul care mi-a
schimbat viaţa. Nu este foarte diferită de cei doi fraţi, şi în sufletul meu eu ştiu că
nu trebuie să fim toţi la fel, însă atunci când Ilinca râde, cântă, dansează, se joacă
sau doar cât o vad, mi se luminează sufletul, pentru că ea este raza mea de soare,
sau cum îi mai spun: copilul coborât de pe curcubeu. Nevinovată şi cu inima
deschisă, este o sursă de iubire pentru toţi membrii familiei şi ajustează perma-
nent în noi, înnobilându-ne cu pasiune, intensitate şi asumare totală.

Se spune că acest copil special “va fi
ceea ce îl vom face noi să fie” şi cu siguranţă
nu este o vorbă spusă la întâmplare. Aceste
cuvinte presupun că implicarea părinţilor
este în strânsă legătură cu achiziţiile copilu-
lui. Cu cât parinţii se implică mai intens, cu
atât achiziţiile copiilor sunt mai stabile şi
asta indifferent de vârsta copilului. Iar
îngrijirea adecvată presupune tratarea diza-
bilităţii cu dragoste, fără îngrijorare, infor-
mat, urmând sfaturile specialiştilor şi cu
nădejde în bunul Dumnezeu!

Există şi la noi în ţară tineri şi adulţi
cu Sindrom Down sănătoşi şi fericiţi, i-am
întâlnit pe unii dintre ei, sunt cu toţii nişte
învingători, sunt persoane cu vise, cu spe-
ranţe de viaţa şi cu prieteni. Am înţeles că ei
nu ar fi reuşit singuri dacă nu ar fi avut ală-
turi o mamă, un părinte care a vrut să
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demonstreze că nu are un copil condamnat pe viaţa, ci un copil normal, care se va
putea descurca singur.

Din păcate însă, mulţi părinţi nu reuşesc să depăşească furia şi neputinţa şi
deci nu reuşesc să-şi ajute copilul, să-l sprijine aşa cum are acesta nevoie.

Sigur că la naşterea unui copil special, sentimentul este de frustrare,
deznădejde, teamă şi neputinţă. Chiar şi în cazul propriu m-am simţit brusc sus-
pendată în timp şi nu puteam decât să dea Domnul să nu aibă copilul meu
Sindromul Down. Când privesc înapoi realizez că rugăciunea mea era pentru
ceva gresit. Ar fi trebuit să mă rog să primesc puterea de a continua, de a-mi
accepta copilul, să mă rog pentru soţul meu, care şi el suferea, pentru luminarea
minţii. Însă conştientizarea acestor aspecte a venit cu timpul, iar liniştea
sufletească şi încrederea pe care le-am căpătat sunt darurile Domnului, la fel ca şi
acest copil.

Am învăţat de la fetiţa mea cu Sindrom Down că viaţa este frumoasă, am
învăţat din nou să visez, să cred în minuni şi în Dumnezeu, am întâlnit datorită ei
oameni minunaţi care mi-au devenit buni prieteni, pe care altfel nu aş fi avut
poate niciodată ocazia să-i cunosc şi poate că, într-un mod absolut misterios,
Ilinca a preluat sarcina de a mă vindeca mai curând decât de a reprezenta un copil
cu o boală a timpurilor în care trăim. 

Ei semnifică ce s-ar cuveni să învăţăm şi anume să oferim înţelegere, să fim
naturali, autentici şi mai presus de toate, să iubim. Ei nu sunt o malformaţie a
societăţii, ci o provocare pentru societatea în care trăim.

Gabriela Otelita
Preşedinte

As. Sindrom Down Bacău
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CErCEtAri

CERCETARE

privind influenta utilizarii artelor 

combinate–teatru 

asupra dezvoltarii comunicarii 

la scolarul mic

Prin aceasta cercetare am căutat să evidenţiez impor-
tanţa metodelor alternative în dezvoltarea comunicării în
procesul de învătare care ajută la înţelegerea conţinutului
învăţării. Pentru aceasta am ales doua grupuri (eşantioane)
de control şi experimental. În ambele eşantioane au făcut
parte elevii a două clase a II-a, cu vârstele cuprinse între 8 şi
9 ani. Pentru evaluare iniţială s-a folosit testul Ray pentru a
evidenţia faptul că elevii din ambele clase (de control şi expe-
rimental) sunt la acelaşi nivel din punct de vedere al limba-
jului expresiv. Acest test s-a folosit şi după realizarea expe-
rimentului pentru a evidenţia progresele obţinute după
folosirea elementelor de artă combinată (confecţionarea de
papusi din ziare, păpuşi decupate pentru teatru cu umbre) şi
transpunerea unui text din manual prin intermediul teatru-
lui. În clasa experimentală au participat 28 elevi din clasa a
II-a. S-a citit textul « Ciobanila », s-a discutat despre perso-
naje, copiii au identificat numărul personajelor pentru a
implica tot colectivul clasei.

După citirea textului li s-au explicat sarcinile.
Copiii au fost impărţiţi in 2 grupe, după situaţia scolară
pentru a evita omogenitatea (14 copii). Copiii dintr-o
grupă au decupat păpuşi din carton, cealaltă grupă a
confecţionat păpuşi din ziare respectând numărul şi
caracteristicile personajelor. Copiii au ales personajele
si au transpus textul prin intermediul teatrului. În
prima etapă, copiii au ales textul şi au încercat să
extragă « morala » textului. Copiii au identificat perso-
najele şi  materialele necesare (ziare, lipici, beţe de
frigărui, cartoane, foarfece) după numărul personajelor,
li s-a explicat metoda de confecţionare a papusilor (din
ziare sau carton) şi, urmărind indicaţiile şi modelele de
confecţionare a păpuşilor, au confecţionat păpuşile: o
grupă a decupat păpuşi din carton, pentru teatru de
umbre şi cealaltă grupă a confecţionat păpuşi din ziare,
pentru teatru de păpuşi. Fiecare copil a realizat un per-
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sonaj sau un element din decor astfel încât au fost implicaţi toţi copiii în dramatizarea
poveştii. Fiecare grup a decis, prin colaborare,  confecţionarea păpuşilor si dramati-
zarea textului. Fiecare grup a interpretat textul, accentuând morala acestuia fie prin
teatru cu umbre, fie cu păpuşi din ziare. Prin dramatizare, toţi copiii au fost implicaţi
şi fiecare a favut ocazia să expună rodul muncii sale şi toţi au lucrat în echipă în
echipă. Astfel toţi copiii au fost valorificaţi şi încurajaţi ceea ce i-a determinat să fie
mai activi şi mai liberi în crearea personajelor şi transpunerea textului în scenă. S-a
observat o bună colaborare intre elevi, nu au existat relaţii competiţionale. Copiii au
participat şi s-au implicat activ în realizarea sarcinilor de lucru. Copiii din grupul
experimental au lucrat în echipă şi s-au cunoscut mai bine, s-a realizat o mai bună
adaptare la sarcinile şcolare si o mai bună inţelegere a textului.

Desfăşurarea activităţilor în clasa de control:
În clasa de control au participat 26 elevi. Copiii au citit textul de 3 ori. S-au folosit metode
clasice de explicare a textului, au copiat cuvinte în vocabular. Astfel s-a discutat textul şi
cuvintele noi. După aceasta li s-au aplicat testele de vocabular şi înţelegerea textului. A fost
prezentă competiţia, deşi am precizat că nu vor primi calificative. Copiii s-au arătat plictisiţi
şi au fost superficiali pe parcursul explicării lectiei. 

După realizarea experimentului, am comparat rezultatele obţinute atât la
grupul experimental cât şi la cel de control prin proba de vocabular Ray şi prin eva-
luarea finală prin intermediul fişelor de lucru. Astfel am constatat că teatrul, ca artă
combinată influenţează dezvoltarea comunicării şi vocabularului la şcolarii mici,
întrucât ei comunică şi cooperează atunci când confecţionează marionetele şi când
transpun textul, în scenă. Conform datelor statistice, obţinute în urma evaluărilor, am
constatat că artele combinate sprijina imbunătăţirea comunicării din cadrul grupului
şi teatrul, ca parte a artelor combinate, influenteaza pozitiv activizarea vocabularu-
lui.

Aşadar am observat că prin artele combinate a fost încurajat lucrul în echipă,
socializarea şi s-a încurajat participarea fiecărui copil. Prin confecţionarea păpuşilor
a fost stimulată comunicarea  la nivelul grupului, copiii au colaborat eficient.
Deasemeni, prin artele combinate s-a remarcat îmbunătăţirea competenţelor cogni-
tive, manuale (confectionarea marionetelor), etc. Copiii au dobândit mai multă
încredere în ei înşişi, implicându-se din toate punctele de vedere pe tot parcursul
activităţii. Teatrul ca artă a contribuit la îmbunătăţirea şi activizarea limbajului şi a
comunicării.

Prin această cercetare am descoperit şi caracterul interdisciplinar al artelor
combinate. Acestea pot fi îmbinate, cu succes,  cu alte discipline facându-le mai atrac-
tive. 

Deşi cercetarea nu şi-a propus acest lucru, interesul şi motivaţia stârnită prin
acest experiment pedagogic de promovare a artelor combinate în învăţământ, pot
reprezenta un punct de orientare spre profesiuni din sfera acestui domeniu.

Ladaru Maricica
Profesor de sprijin/itinerant

Şcoala specială nr. 6, Bucureşti  
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stiri Din tArA

,,Ne Trebuie Speranta” Botosani

21 Martie  – Ziua Mondială a sindromului DOWN
- a fost sărbătorită în jud. Botoşani întru-un cadru festiv
deosebit.

Spectacolul ,, Nu trece pe langa MINE indiferent”
organizat de Asociaţia ,,Ne Trebuie Speranţă” în
parteneriat cu Asociaţia ,,Vis de Artist,, şi Asociaţia ,,B-
Right Media,, a reuşit să contureze pe chipul copiilor,
tinerilor cu dizabilităţi şi părinţilor acestora bucurie,
veselie, într-un cuvânt fericire.

Alături de grupurile de preşcolari, şcolari care au
reprezentat un număr mare de grădiniţe, şcoli din Jud.
Botoşani şi Mun. Dorohoi, care au susţinut momente
artistice, au participat şi copii diagnosticaţi cu sindrom
Down.

Entuziasmul, seriozitatea de care au dat dovadă în
prestaţia artistică a demonstrat că aceşti copii sunt inte-
graţi în şcolile de masă şi apreciaţi pentru fiecare pas câştigat în lupta cu viaţa.

Sala Teatrului ,,Mihai Eminescu,, din jud. Botoşani s-a dovedit, a fi neîncăpă-
toare, datorită numărului foarte mare de copii, părinţi, cadre didactice, care au dorit
să fie alături de copiii şi familiilor acestora în ceas de sărbătoare, întărindu-le în acest
mod convingerea că nu sunt singuri, marginalizaţi de societate.

Spectacolul s-a încheiat cu un moment emoţionant, copiii şi părinţii au urcat pe
scenă şi au mulţumit cu lacrimi şi zâmbete tuturor pentru eforturile depuse.

Silvia Griciuc
Preşedinte, Profesor



Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău organizează cursuri pentru ocupaţia de
“Lucrător prin arte combinate” - cod COR 513905

Au fost deja organizate cursuri în Bucureşti, Sibiu, Constanţa, Iaşi, Oradea,
Braşov, Galaţi şi Sălaj, Tg. Mureş, Ploieşti, Cluj, Bacău, la care au participat şi obţi-
nut certificat de absolvire peste 1000 de cursanţi.

Lucrătorul prin arte combinate este o ocupaţie ce aparţine domeniului asis-
tenţei sociale, prin care se ofera servicii de stimulare /dezvoltare prin mişcare, artă,
muzică, joc, teatru, promovând şi respectând drepturile beneficiarului dându-i va-
loare ca individ şi ajutându-l să capete încrederea în sine.

Cursurile de Iniţiere sau de Perfecţionare, au o durata de 21 de ore, în urma
cărora participanţii primesc Certificate de absolvire, recunoscute la nivel naţional, de
către Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de către Ministerul Educaţiei
şi Cercetării şi sunt acum disponibile prin programul IMPART al Fundaţiei de
Sprijin Comunitar. 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi:

Email: 
impreuna@impreuna.arts.ro – persoana de contact Bogdan Ardeleanu
Telefon: 0234.585658 
Mobil - 0746125224 – persoana de contact Nastac Elena
Facebook: Reteaua Impreuna

Adresă redacţie:
Str. Mărăşti, nr. 32bis, Bacau

Tel. 0234585658

Email: impreuna@impreuna.arts.ro

sau direct pe site-ul Reţelei la: 

www.impreuna.arts.ro

Nu ezitaţi să ne contactaţi la adresele menţionate.

Acest material a fost realizat cu sprijinul 

financiar al RFFR United Kingdom!

www.relieffundforromania.co.uk


