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Manualul IMPACT este dedicat cu respect minunaţilor copii din România, care m-au acceptat şi au avut încredere că pot avea un mic rol în a le da o a doua şansă să-şi trăiască vieţile
la maximum. A fost plăcerea şi onoarea mea absolută să fac parte din această transformare
pozi=vă.

Sunt recunoscătoare prietenilor şi partenerilor mei din echipa HHC România din Baia Mare.
Ei m-au învăţat să apreciez mai mult acele lucruri pe care toţi =ndem să le luăm de-a gata.
Munca lor neobosită şi altruistă, îndreptată către a face ceea ce este bine pentru toţi copiii,
m-a făcut mai umilă. Mi s-a dat un cadou prin dedi-caţia lor neobosită, cu care se asigură că
sunt protejate şi respectate drepturile copiilor. Ei sunt acum auziţi şi vă mulţumesc pentru
acest lucru în numele copiilor.
Mulţumiri prietenilor mei: Delia, Ştefan şi O>o, dar în special Biancăi, care s-a dăruit cu generozitate pentru a ajuta la crearea acestui document; şi Danei, pentru perfecţiunea sa în
editare, precum şi pentru contribuţia la materialul inclus în acest manual. Mulţumiri şi lui
Ahmad, pentru design-ul său şi crea=vitatea acestui produs ﬁnal.

De-a lungul ul=milor 8 ani, parteneriatul dintre HHC România şi Au=s=c Services, Inc. SUA,
cu susţinerea Direcţiilor de Protecţie a Copilului, a avut un impact profund asupra tratamentului copiilor şi a protecţiei copilului în general în România. Mulţumesc echipei mele de la
Au=s=c Services, Inc., care a ajutat acele persoane dedicate protecţiei copiilor, furnizându-le
instrumentele necesare îmbunătăţirii calităţii vieţilor atât de multor copii.
Aștept cu nerăbdare con=nuarea parteneriatului nostru, pentru a susţine persoanele vulnerabile să trăiască într-un mediu în care sunt respectate, se pot dezvolta şi pot avea şansa
să devină membri ac=vi ai comunităţii lor.

Prieteni din România, vă mulţumesc încă o dată pentru că aţi avut îndeajuns de multă încredere în mine încât să încercăm acest lucru.
Cu respect,
Veronica Federiconi
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INTRODUCERE
Înainte de a începe să studiaţi materialul din acest manual, pregă9ţi-vă! Sunteţi pe cale
să întâlniţi idei care vă pot ﬁ nefamiliare şi concepte care pot ﬁ diﬁcile pentru aşteptările dumneavoastră actuale în legătură cu persoanele cu nevoi speciale.
La baza manualului IMPACT se aﬂa crezul că persoanele cu nevoi speciale pot învăţa şi
se pot dezvolta. Da, ele chiar pot să se dezvolte şi să ﬁe recunoscute ca membri de
valoare ai comunităţii, la care pot contribui mult. Pentru ca aceste posibilităţi să
devină realitate, trebuie să ne schimbăm ideile şi părerile despre limitările pe care presupunem că le au persoanele cu nevoi speciale. Fiţi pregă9ţi să vă deschideţi către noi
posibilităţi, probabil foarte diferite de concepţiile culturale actuale.
MULŢUMIRI SPECIALE:

INOVATOR
OBIECTIVE

După ﬁnalizarea acestui modul, par9cipanţii vor putea să:
1. Înţeleagă că toţi copiii şi adulţii cu nevoi speciale au aceleaşi drepturi ca populaţia
=pică;

2. Înţeleagă conceptul de nevoi speciale şi să deﬁnească diﬁcultăţile caracteris=ce asociate cu acestea;
3. Dezbată nevoia de intervenţii strategice și scopul acestora, atunci când lucrează cu
copii şi adulţi cu nevoi speciale;
4. Realizeze că propriile păreri, valori şi a=tudini faţă de persoanele cu nevoi
speciale le inﬂuenţează acţiunile.
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REZUMATUL CAPITOLULUI 1

OBIECTIV

TIMP

CONŢINUT
Privire de ansamblu
asupra Convenţiei pentru
Drepturile Copilului

MEDIA
Fişa 1.1.1

1.1

40 min.

1.2

O discuţie despre conceptul de nevoi speciale şi diﬁcultăţile
120 min. lor caracteris=ce

Fişa 1.2.1
Fişa 1.2.2
Fişa 1.2.3
Fişa 1.2.4
Fişa 1.2.5

O discuţie despre nevoia
de intervenţii strategice și
120 min. scopul lor atunci când se
lucrează cu copii şi adulţi
cu nevoi speciale

Fişa 1.3.1
Fişa 1.3.2

1.3

1.4

40 min.

O discuţie despre modul
în care părerile, valorile şi
a=tudinile noastre ne inﬂuenţează
acţiunile generale, precum şi cele
faţă de persoanele cu nevoi
speciale

NOTE

Fişa 1.4.1
Fişa 1.4.2
Fişa 1.4.3
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OBIECTIVUL 1: Par9cipanţii vor putea să înţeleagă că toţi
copiii/adulţii cu nevoi speciale au aceleaşi drepturi ca
populaţia 9pică.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 40 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Pe parcursul aceste prezentări iniţiale, par=cipanţii vor discuta despre Declaraţia Europeană privind Sănătatea Copiilor şi Tinerilor cu Dizabilităţi Intelectuale şi a Familiilor
lor. Scopul general al acestei părţi a capitolului este ca par=cipanţii să dobândească o
conş=en=zare a responsabilităţii lor în a se asigura că aceste drepturi sunt protejate şi
respectate, şi că este acordată susţinere acolo unde se consideră că este necesar.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. U:lizând Fişa 1.1.1, discutaţi cu par:cipanţii despre ideile principale din Declaraţia
Europeană privind Sănătatea Copiilor şi Tinerilor cu Dizabilităţi Intelectuale şi a Familiilor lor.

1. Protejarea copiilor şi 9nerilor cu dizabilităţi intelectuale de vătămare şi abuz.
Tuturor copiilor şi =nerilor cu dizabilităţi intelectuale, indiferent unde locuiesc, trebuie
să li se garanteze o viaţă lipsită de batjocură, vătămare, abuz sau neglijenţă, şi nu trebuie să trăiască sub imperiul fricii.
2. Susţinerea copiilor şi 9nerilor pentru a creşte într-un mediu familial.
Promovarea ataşamentelor sigure şi îmbunătăţirea funcţionării familiei limitează impactul dizabilităţii intelectuale. Susţinerea con=nuă a familiilor este esenţială.

3. Transferul îngrijirii de la ins9tuţii la comunitate.
Ins=tuţiile rezidenţiale care au un impact nega=v asupra sănătăţii şi dezvoltării copiilor
şi =nerilor ar trebui înlocuite cu o formă de susţinere comunitară de înaltă calitate. Noi
intrări în asemenea ins=tuţii ar trebui oprite prin dezvoltarea serviciilor comunitare.
4. Iden9ﬁcarea nevoilor ﬁecărui copil şi tânăr.
Diagnos=carea şi intervenţia =mpurie îmbunătăţesc rezultatele pe termen lung.
Copiii şi =nerii necesită evaluări con=nue, regulate, ale nevoilor lor, precum şi
susţinere planiﬁcată pentru a se face treceri line către ﬁecare etapă a vieţii.

5. Garantarea faptului că îngrijirea de bună calitate a sănătăţii mentale şi ﬁzice este
coordonată şi susţinută.
Copiii şi =nerii cu dizabilităţi intelectuale au nevoie de acelaşi acces la îngrijirea
sănătăţii ca şi alţi copii, însă pot necesita şi acces la tratament şi îngrijire de specialitate.
6

6. Protejarea sănătăţii şi bunăstării familiilor.
Pentru ca un copil cu dizabilităţi intelectuale să crească şi să se dezvolte în cadrul unei
familii, ar trebui susţinute sănătatea şi bunăstarea familiei. Susţinerea familiilor în îngrijirea copilului de la momentul diagnos=cării dizabilităţii intelectuale până la maturitate poate preveni tensiunea familială dăunătoare sau respingerea copilului cu
dizabilităţi.

7. Încurajarea copiilor şi 9nerilor cu dizabilităţi să contribuie la procesul de luare a
deciziilor în legătură cu vieţile lor.
Copiii şi =nerii cu dizabilităţi intelectuale pot şi vor face nevoile şi dorinţele lor cunoscute. Ei pot să contribuie în comunitate dacă li se acordă susţinerea adecvată şi un
mediu de sprijin. Membrii familiei şi susţinătorii au, de asemenea, nevoie de încurajare
şi susţinere pentru a se face auziţi.

8. Încurajarea capacităţii şi angajamentului membrilor de personal.
Bunăstarea copiilor şi =nerilor cu dizabilităţi intelectuale depinde mult de cunoş=nţele,
abilităţile, a=tudinile şi angajamentul personalului din toate mediile şi domeniile.
9. Adunarea informaţiilor legate de nevoile şi serviciile necesare. Asigurarea calităţii
serviciilor.
Standardele de calitate şi sistemele adecvate de informaţii sunt necesare pentru monitorizarea calităţii îngrijirii, cu responsabilităţi transparente pentru toţi actorii.

10. Inves9ţiile menite să ofere oportunităţi egale şi să conducă la a9ngerea celor mai
bune rezultate.
Asiguraţi-vă că faceţi cheltuieli corecte şi, dacă este necesar, preferenţiale, pentru serviciile de care beneﬁciază copiii şi =nerii cu dizabilităţi şi familiile lor.
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Fişa 1.1.1

Declaraţia Europeană privind Sănătatea Copiilor şi
Tinerilor cu Dizabilităţi Intelectuale şi a Familiilor lor
1. Protejarea copiilor şi =nerilor cu dizabilităţi intelectuale de vătămare şi
abuz;
2. Susţinerea copiilor şi =nerilor pentru a creşte într-un mediu familial;
3. Transferul îngrijirii de la ins=tuţii la comunitate;
4. Iden=ﬁcarea nevoilor ﬁecărui copil şi tânăr;

5. Garantarea faptului că îngrijirea de bună calitate a sănătăţii mentale şi
ﬁzice este coordonată şi susţinută;
6. Protejarea sănătăţii şi bunăstării familiilor;

7. Încurajarea copiilor şi =nerilor cu dizabilităţi să contribuie la procesul de
luare a deciziilor în legătură cu vieţile lor;
8. Încurajarea capacităţii şi angajamentului membrilor de personal;

9. Adunarea informaţiilor legate de nevoile şi serviciile necesare. Asigurarea
calităţii serviciilor;

10. Inves=ţiile menite să ofere oportunităţi egale şi să conducă la a=ngerea celor
mai bune rezultate.
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OBIECTIVUL 2: Par9cipanţii vor putea să înţeleagă
conceptul de nevoi speciale şi să deﬁnească diﬁcultăţile
caracteris9ce asociate cu acestea.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 120 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Pentru a=ngerea acestui obiec=v, accentul trebuie pus pe acele caracteris=ci ale persoanelor cu nevoi speciale care pot avea impact asupra vieţilor lor de zi cu zi, care pot
crea sen=mente de frustrare, sau care pot contribui la reacţia lor într-o situaţie de
criză. Aproape orice dizabilitate poate afecta abilitatea unui om de a face faţă unei
situaţii de criză.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. Deﬁniţi conceptul de „nevoi speciale” şi pe cel de „tulburare generalizată de dezvoltare”.

U=lizând un format de curs sau o discuţie, prezentaţi conceptul de nevoi speciale, care
va ﬁ u=lizat în întregul material. Explicaţi de ce este preferabil să u=lizăm conceptul de
nevoi speciale în locul celui de dizabilitate, punând accent pe nevoia unei perspec=ve
pozi=ve atunci când se lucrează cu copiii şi adulţii cu nevoi speciale.
Conceptul de nevoi speciale este sinonim cu cel de tulburare generalizată de dezvoltare descris în Manualul de diagnos=care şi sta=s=ci ale tulburărilor mentale (MDS
IV), semniﬁcând o deteriorare gravă şi generalizată în diverse arii de dezvoltare, însoţită de prezenţa unui comportament.
Conform MDS IV, tulburările generalizate de dezvoltare includ: au=smul, sindromul
Re>, tulburarea dezintegra=vă a copilăriei, sindromul Asperger şi tulburările generalizate de dezvoltare nespeciﬁcate (PDD-NOS).
În completare, o dizabilitate de dezvoltare:

• apare înainte ca persoana să a=ngă vârsta de 22 de ani;
• a con=nuat sau poate ﬁ de aşteptat să con=nue pe o perioadă nedeﬁnită;
• scade abilitatea persoanei de a funcţiona în societate.

II. Pot exista grade variate de diﬁcultate în oricare dintre următoarele domenii şi ele
pot afecta în mod diferit reacţia unui om într-o situaţie de criză:
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A. Dezvoltare senzorială/motorie (Fişa 1.2.1)

1. Tulburări ale oricăruia dintre cele şase simţuri:
• auz;
• vedere;
• diﬁcultăţi vizuale și de percepţie.

2. Tulburări ale abilităţilor de postură/motorii şi diﬁcultăţi de coordonare
voluntară;
3. Altele ____________________________________

B. Comunicarea (Fişa 1.2.2)

1. Diﬁcultăţi în organizarea sau ar9cularea unui mesaj:
• abilităţi verbale lipsă sau scăzute;
• abilităţi de semnalare gestuală lipsă sau scăzute;
• forme de comunicare neobişnuite;
• diﬁcultate în găsirea cuvintelor;
• diﬁcultate în înţelegerea succesiunilor de cuvinte;
• u=lizarea greşită a limbajului.
2. Limbaj stereo9p şi repetat;

3. Abilitate limitată de a ţine cont de nevoile ascultătorului;
4. Altele____________________________________

C. Procesarea cogni9vă (Fişa 1.2.3)

1. Atenţia;
2. Distragerea atenţiei;
3. Impulsivitatea;
4. Înţelegerea;
5. Codiﬁcarea şi decodiﬁcarea informaţiilor;
6. Diﬁcultăţi de memorie;
7. Diﬁcultăţi auditorii centrale de procesare;
8. Abilităţi limitate de rezolvare a problemelor/de luare a deciziilor;
9. Altele______________________________

D. Dezvoltarea socială

Numeroşi autori au spus că este mai probabil ca diﬁcultăţile de relaţionare să ﬁe mai
comune la persoanele cu nevoi speciale decât la populaţia generală. Există numeroase
mo=ve care fac diﬁcilă formarea de ataşamente şi dezvoltarea relaţiilor pentru persoanele cu nevoi speciale. Mulţi oameni au fost expuşi unor condiţii sociale nega=ve
pentru perioade lungi de =mp, uneori în =mpul fazelor esenţiale de dezvoltare din
viaţa lor.
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III. Vă rugăm să prezentaţi următoarele situaţii în care este posibil ca persoanele cu
nevoi speciale să ﬁ avut parte de condiţii sociale nega:ve. Vedeţi Fişa 1.2.4.

1. E9chetarea
Poate duce la s=gma=zare. Din punct de vedere istoric, e=cheta handicapat sau retardat a fost asociată în mintea publicului cu anormalitate şi deviaţie.
2. Respingerea şi dislocarea socială
Persoanele cu nevoi speciale se confruntă adesea cu respingerea sau neglijarea din
partea semenilor în copilărie şi în perioada creşterii. Ei pot ﬁ separaţi de familii, ins=tuţionalizaţi devreme. Ei pot avea parte de plasament în noi servicii fără a se lua în
considerare impactul potenţial asupra relaţiilor sociale ale persoanei.

3. Segregarea
Unii oameni trăiesc perioade lungi de ins=tuţionalizare în ins=tuţii mari, departe de societate, adesea în condiţii sociale improprii.
4. Oportunităţi restrânse
Este posibil ca persoanele cu nevoi speciale să nu aibă oportunităţile obişnuite pentru
etapele de viaţă. Ei au restricţii în ceea ce priveşte locul unde trăiesc, ce fac, ce şi când
mănâncă etc. Majoritatea nu vor avea parte de întâlniri (relaţii) roman=ce, căsătorie,
sau nu vor ﬁ părinţi pe parcursul vieţii lor.

5. Vic9mizarea
Persoanele cu nevoi speciale au asociat un risc crescut de vic=mizare. Acesta poate include abuzul, furtul obiectelor personale, se poate proﬁta de ei din punct de vedere ﬁnanciar sau în alt mod, pot ﬁ ironizaţi şi exploataţi sexual.
6. Infan9lizarea
Persoanele cu nevoi speciale au fost numite copii, băieţi şi fete în ciuda faptului că
multe dintre ele erau adulte.

7. Izolarea
Persoanele cu nevoi speciale au adesea un acces inadecvat la reţelele de susţinere şi
sprijin în societate. Uneori, ele sunt separate de familiile lor şi crescute în comunitate
sau în ins=tuţii mari.
8. Alţi factori legaţi de dezvoltarea socială care pot afecta reacţia unui om într-o
situaţie de criză includ:
• abilităţi sociale limitate;
• oportunităţi sociale şi vocaţionale limitate;
• înţelegere limitată în ceea ce priveşte aşteptările sociale;
• expunere limitată în comunitate;
• înţelegere limitată în ceea ce priveşte legea;
• probleme familiale;
• altele_________________________________________
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E. Dezvoltarea emoţională – Discutaţi următoarele
probleme privind dezvoltarea emoţională:

1. Unele persoane cu nevoi speciale au un nivel scăzut al s=mei de sine şi opinii
nega=ve despre ele însele;
2. Nevoile speciale au fost adesea asociate cu aşteptări pentru eşec;

3. Alţi factori care au legătură cu dezvoltarea emoţională și care pot afecta reacţia
unui om într-o situaţie de criză includ:

• abilităţi limitate de a face faţă problemelor şi de a le rezolva;
• lipsa de reacţii alterna=ve adecvate;
• un istoric lung de reacţii inadecvate;
• abilităţi limitate de a face faţă pierderii, morţii, situaţiilor triste;
• probleme psihiatrice;
• probleme în ceea ce priveşte s=ma de sine;
• diﬁcultăţi în stăpânirea emoţiilor;
• diﬁcultăţi de iden=ﬁcare a stărilor proprii, precum şi a stărilor celor din jur;
• toleranţă scăzută la frustrare;
• altele________________________________

F. Autodirijarea are legătură cu mo9vaţia, cu aşteptările
de la sine şi cu independenţa. Factorul social, emoţional
și cogni9v, comunicarea şi dizabilitatea speciﬁcă,
contribuie toate la abilitatea unui om de a se autodirija.

Alţi factori care au legătură cu autodirijarea şi care pot afecta reacţia unui om într-o
situaţie de criză includ:
• diﬁcultăţi în ceea ce priveşte adaptarea la schimbare;
• probleme de stabilire a ru=nei;
• probleme de adaptare la situaţii diferite de cele ru=niere;
• aşteptări nerealiste;
• abilităţi scăzute de planiﬁcare;
• altele__________________________________
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TRECERE ÎN REVISTĂ

IV. Rezumaţi prin revizuirea următoarelor puncte:

A. După cum s-a spus anterior, crizele de comportament pot avea loc atunci când există factori predispozanţi care nu permit persoanelor să perceapă, să înţeleagă şi să interacţioneze adecvat cu lumea lor. Mulţi dintre aceș= factori au fost menţionaţi mai
sus. Aceș= factori, combinaţi cu abilităţile sociale, emoţionale şi de autodirijare inadecvate contribuie la felul în care face faţă o persoană cu nevoi speciale la viaţa de zi cu zi.
Reţineţi următorul lucru:

• Aproape orice nevoie specială poate afecta abilitatea unui om de a face
faţă unei crize.

B. Să lucraţi eﬁcient cu un om care are un comportament diﬁcil presupune să înţelegeţi
condiţiile care îl afectează. Fiţi realiş= în legătură cu o dizabilitate, dar, în acelaşi =mp,
oferiţi susţinerea şi resursele necesare pentru ca persoana să înveţe şi să se dezvolte.
C. Să lucraţi eﬁcient cu un om care are un comportament diﬁcil presupune să îi prezentaţi opţiunile viabile şi să-l învăţaţi modalităţi mai adecvate de a-și sa=sface dorinţele şi
nevoile.

Fişa 1.2.1
DEZVOLTARE SENZORIALĂ/MOTORIE
• Tulburări ale oricăruia dintre cele şase simţuri

• Tulburări ale abilităţilor de postură/motorii şi diﬁcultăţi de coordonare voluntară
• Altele_____________________________________
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Fişa 1.2.2
COMUNICAREA
• Diﬁcultăţi în organizarea sau ar=cularea unui mesaj
• Limbaj stereo=p şi repetat

• Abilitate limitată de a ţine cont de nevoile ascultătorului
• Altele_____________________________________

Fişa 1.2.3
PROCESAREA COGNITIVĂ
• Atenţia

• Distragerea atenţiei
• Impulsivitatea
• Înţelegerea

• Codiﬁcarea şi decodiﬁcarea informaţiilor
• Diﬁcultăţi de memorie

• Diﬁcultăţi auditorii centrale de procesare

• Abilităţi limitate de rezolvare a problemelor/de luare a deciziilor
• Altele_____________________
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Fişa 1.2.4
DEZVOLTAREA SOCIALĂ
• E=chetarea

• Respingerea şi dislocarea socială
• Segregarea

• Oportunităţi restrânse
• Vic=mizarea

• Infan=lizarea

Fişa 1.2.5
DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ ŞI AUTODIRIJAREA
• Abilităţi limitate de a face faţă problemelor şi de a le rezolva
• Lipsa de reacţii alterna=ve adecvate
• Un istoric lung de reacţii inadecvate

• Abilităţi limitate de a face faţă pierderii, morţii, situaţiilor triste
• Probleme psihiatrice

•Probleme în ceea ce priveşte s=ma de sine
16

• Diﬁcultăţi în stăpânirea emoţiilor

•Diﬁcultăţi de iden=ﬁcare a stărilor proprii, precum şi a stărilor celor din jur
•Toleranţă scăzută la frustrare

•Diﬁcultate în ceea ce priveşte adaptarea la schimbare

•Probleme de stabilire a ru=nei/adaptare la situaţii diferite de cele ru=niere
•Aşteptări nerealiste

•Abilităţi scăzute de planiﬁcare

•Altele_____________________
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OBIECTIVUL 3: Par9cipanţii vor putea să discute despre
nevoia de intervenţii strategice și despre
scopurile acestora atunci când
lucrează cu copiii şi adulţii cu nevoi speciale.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 120 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Acest obiec=v se va axa pe tehnicile comportamentale „tradiţionale” şi pe elementele
lor nega=ve şi pozi=ve. Par=cipanţii vor cerceta diferitele tratamente psihologice, ﬁzice şi medicale u=lizate până acum. Par=cipanţii vor discuta despre diferenţa dintre
controlul comportamentului şi susţinerea comportamentului. Par=cipanţii vor învăţa,
de asemenea, despre programul IMPACT şi despre noile idei pe care le reﬂectă acesta
ca reacţie la nevoia de a lucra cu copii şi adulţi cu nevoi speciale şi comportament diﬁcil.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. Începeţi prin a discuta despre intervenţiile „tradiţionale” u:lizate pentru comportamentul diﬁcil.

U=lizând un format de curs combinat cu discuţii de grup, prezentaţi cele trei =puri de
prac=ci u=lizate în abordarea comportamentului diﬁcil:

A. Intervenţiile chimice

1. Intervenţiile chimice sunt potrivite în anumite condiţii. De obicei, ar trebui încercate mai întâi alte alterna=ve, iar efectele secundare ar trebui monitorizate întotdeauna. Intervenţiile chimice (cum ar ﬁ sedarea) nu reprezintă soluţia completă. Ele ar
trebui combinate cu un program de tratament sistema=c, proac=v, care este creat pentru om. Ele pot masca comportamentul diﬁcil mai degrabă decât să îl rezolve;
2. Intervenţiile chimice pot ﬁ foarte eﬁciente. Ele pot ﬁ u=lizate ca parte a programului de tratament al unui om atunci când sunt prescrise de către un medic (subliniaţi
faptul că u=lizarea nepotrivită a intervenţiilor chimice - cum ar ﬁ sedarea - poate ﬁ
considerată abuz);
3. U9lizarea pe termen lung a intervenţiilor chimice poate cauza probleme de sănătate: dependenţa de medicamente, înce=nirea reﬂexelor, daune neurologice, capacitate scăzută de învăţare şi alte simptome incluzând palpitaţii, vorbit în exces, letargie
etc. Oricare dintre aceste simptome poate avea consecinţe pe durata întregii vieţi, în
ciuda încetării medicaţiei. Aceş= factori trebuie luaţi în conside-rare în =mpul prescrierii intervenţiilor chimice;

4. Promovarea, susţinerea sau învăţarea autocontrolului nu pot ﬁ punctul central în
u9lizarea intervenţiilor chimice.
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B. Imobilizări

1. Imobilizările – de multe ori, energia cheltuită pentru a pune un om într-un dispozi=v
de imobilizare este atât de mare încât imobilizarea nu mai este necesară în ﬁnal;

2. Argumentele serioase (legate de la sănătate) împotriva u=lizării cămășii de forţă includ:
a. Probleme în eliberarea căldurii de către organism. Cămașa de forţă este de obicei făcută dintr-un material rezistent de =pul pânzei groase. Nu permite corpului să elimine
căldură prin evaporare. As<el, u=lizarea acesteia va rezulta în creşterea temperaturii
corpului şi/sau deshidratare dacă nu este menţinută can=tatea potrivită de lichid;
b. Pericol izometric – persoana împinge un obiect sta=c, ceea ce determină creşterea
tensiunii arteriale. Acest lucru poate cauza probleme serioase persoanelor hipertensive, precum şi probleme cardiace.
c. Oamenii se pot răni încercând să se elibereze;

d. U=lizarea acestor metode nu rezultă în învăţarea autocontrolului sau a comportamentului pozi=v.

C. Reacţii neprograma9ce

1. Reacţiile la diferite situaţii depind de nivelul de dezvoltare, învăţare şi/sau experienţă anterioară a personalului şi este posibil ca aceste reacţii să nu ﬁe neapărat cel
mai bun răspuns la situaţiile respec=ve;

2. Soluţionarea pe cont propriu a situaţiilor le-ar putea personaliza şi ar putea rezulta
în lupte pentru putere;

3. Aceste reacţii rezultă adesea în eforturi necoordonate ale personalului şi eforturi de
echipă inconsecvente.
II. Comparaţi modelele de control şi susţinere a comportamentului. U:lizaţi un format
de curs pentru a prezenta conceptele de „control al comportamentului” şi „susţinere a
comportamentului pozi:v”:

A. Controlul comportamentului

Prin controlul comportamentului ne referim la tehnicile prin care comportamentul
este modiﬁcat sistema=c sau schimbat în frecvenţă prin manipularea programa=că a
consecinţelor de mediu pozi=ve şi nega=ve. Tehnicile de management al comportamentului bazate pe controlul comportamentului au fost şi, într-o mare măsură, încă
mai sunt, instrumentele terapeu=ce u=lizate în abordarea comportamentului diﬁcil.
U=lizarea acestor instrumente se axează pe scăderea frecvenţei comportamentului indezirabil prin pedeapsă sau anihilare.
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1. Prezentaţi Fişa 1.3.1 care descrie prac=cile de control al comportamentului şi pe
cele de susţinere a comportamentului;
2. Discutaţi despre diferitele =puri de consecinţe care au fost u=lizate şi daţi
exemple;
3. În cazul comportamentului extrem de diﬁcil, sunt u=lizate adesea pedepsele şi
evaluările reacţiilor, acestea ﬁind considerate modalităţi rapide de a reduce
frecvenţa unui asemenea comportament.

Totuşi, este important să con=nuăm să accentuăm faptul că u=lizarea unor as<el de
metode nu va duce la o schimbare pe termen lung în comportament;
4. Există „efecte secundare” potenţial dăunătoare în u=lizarea pedepselor şi a evaluării reacţiilor. Rugaţi grupul să facă brainstorming în privinţa posibilelor efecte
secundare. Următoarea listă enumeră posibilele efecte secundare care ar trebui
discutate. Prezentaţi Fişa 1.3.2:

• imagine de sine nega=vă;
• an=pa=zare/evitare a personalului;
• trebuie să ﬁe evitate condiţiile în care se aplică pedeapsa în alt scop decât
pentru schimbarea efec=vă a comportamentului;
•depresie;
• accentul pus pe controlul extern al comportamentului, mai degrabă decât
pe cel intern;
• frustrare care rezultă în agresivitate transferată;
• tratamentul nega=v al altora poate ﬁ văzut ca ﬁind acceptabil atât de către
personal, cât şi de către beneﬁciari.

B. Susţinerea comportamentului pozi9v

1. Susţinerea comportamentului pozi=v presupune u=lizarea pozi=vă a elementelor
din managementul comportamentului tradiţional, însă încearcă să minimizeze
frecvenţa de u=lizare a pedepselor şi să se axeze mai mult pe învăţarea abilităţilor
funcţionale care vor elimina nevoia de comportamente ne-ga=ve;

2. Susţinerea comportamentului pozi=v necesită, de asemenea, o abordare pe mul=ple componente, prin care sunt create mai multe intervenţii de implementare simultană, toate axându-se pe om ca întreg.
III. Porniţi o discuţie legată de aceste două concepte, rugând par:cipanţii să reﬂecteze
asupra diferenţelor dintre ele. Punctele care trebuie abordate sunt:
1. Cine deţine controlul?

2. Care este schimbarea dorită pentru persoana în cauză?

3. Care este valoarea u=lizării prac=cilor de susţinere a comportamentului pentru
personal?
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IV. Porniţi o discuţie legată de nevoia unei intervenţii consecvente atunci când se lucrează cu copii şi adulţi cu nevoi speciale şi comportament diﬁcil. Începeţi prin a discuta
despre ceea ce am învăţat din eforturile noastre trecute şi despre cum ne-a inﬂuenţat
această experienţă ideile actuale.
Gândiţi-vă la dezvoltarea istorică a serviciilor pentru persoanele cu nevoi speciale şi
comportament diﬁcil şi axaţi-vă pe nevoia unei abordări sistema=ce în lucrul cu copiii
şi adulţii cu nevoi speciale, pornind de la următoarele:
1. Personalul care lucrează cu copiii şi adulţii cu nevoi speciale nu este format în
acest sens şi, prin urmare, nu poate avea o abordare consecventă faţă de nevoile
lor;
2. Mulţi copii şi adulţi cu nevoi speciale şi care aﬁşează un comportament diﬁcil
sunt imobilizaţi şi nu li se oferă niciun =p de intervenţie adecvată pentru eliminarea comportamentul lor, cu excepţia imobilizării mecanice și a intervenţiilor chimice;
3. Mulţi copii cu nevoi speciale şi comportament diﬁcil sfârşesc în unităţi psihiatrice pentru adulţi, unde bunăstarea şi chiar vieţile lor sunt expuse riscului.

TRECERE ÎN REVISTĂ
Beneﬁciile metodei IMPACT:

1. O nouă tendinţă înspre abordări pozi=ve şi planiﬁcare axată pe om;

2. Capacitate îmbunătăţită a personalului care lucrează cu copiii şi adulţii cu nevoi
speciale;
3. Un program de formare care se axează pe abordările proac=ve, mai puţin
restric=ve;

4. Un program de formare eﬁcient şi uman pentru abordarea comportamentului
diﬁcil;
5. Răspunsuri îmbunătăţite ale furnizorilor de îngrijire la situaţii de criză;
6. Conş=en=zarea sporită a efectelor nega=ve ale ins=tuţionalizării:

• depersonalizarea
• modelarea violenţei
• lipsa de libertate
• înregimentarea
• lipsa de s=mulare
• lipsă de independenţă învăţată
• lipsa abilităţilor adecvate de manifestare a emoţiilor umane normale
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Fişa 1.3.1
Controlul comportamentului

vs.

Susţinerea comportamentului

Scopul este reducerea frecvenţei
comportamentelor nega=ve

Scopul este răspunsul la nevoile
persoanelor şi învăţarea de către
aceş=a a abilităţilor de a răspunde la
propriile nevoi, as<el încât comportamentul nega=v să nu mai aibă loc

Frecvenţa comportamentului nega=v
este punctul de început al planului

Funcţia sau cauza comportamentului
nega=v este punctul de început al
planului

Frecvenţa comportamentului nega=v
este redusă prin u=lizarea de către
personal a consecinţelor nega=ve
(pedepse)

Funcţia comportamentului nega=v
este înlocuită cu asistarea persoanei
pentru a răspunde în mod acceptabil
din punct de vedere social la nevoile
proprii

Factorii mo=vanţi şi pedepsele pot să
nu aibă legătură cu comportamentul

Se încearcă u=lizarea „consecinţelor
naturale”

Planurile sunt în primul rând reac=ve,
în sensul în care ele intră în vigoare
după ce are loc comportamentul
nega=v

Planurile sunt în primul rând proac=ve, în sensul în care ele se axează pe
răspunsul la nevoi şi pe formarea
abilităţilor, înainte de a avea loc comportamentul nega=v
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Fişa 1.3.2

• Imagine de sine nega=vă

EFECTE SECUNDARE ALE PEDEPSELOR

• An=pa=zare/evitare a personalului

• Trebuie să ﬁe evitate condiţiile în care se aplică pedeapsa în alt scop decât
pentru schimbarea efec=vă a comportamentului
• Depresie

• Accentul pus pe controlul extern al comportamentului, mai degrabă decât pe cel
intern
• Frustrare care rezultă în agresivitate transferată

• Tratamentul nega=v al altora poate ﬁ văzut ca ﬁind acceptabil atât de către
personal, cât şi de către beneﬁciari
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OBIECTIVUL 4: Par9cipanţii vor realiza că propriile
păreri, valori şi a9tudini faţă de persoanele
cu nevoi speciale le inﬂuenţează acţiunile.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 40 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Acest obiec=v se axează pe efectele părerilor, valorilor şi a=tudinilor noastre, în special
faţă de persoanele cu nevoi speciale şi comportament diﬁcil. Discuţiile vor analiza
maniera în care schimbarea părerilor noastre poate duce la schimbarea de a=tudini şi
acţiuni.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. Începeţi prin discutarea termenilor: păreri, valori, a:tudini.

A. U9lizaţi ﬁşa 1.4.1 pentru a deﬁni următorii termeni:
1. Opinii – sunt păreri, concluzii pe care le-aţi tras:
Opiniile sunt în general interne; cogni:ve.

2. Valorile – sunt lucruri sau idei de o valoare sau de o importanţă rela=vă:
Valorile sunt în general reﬂectate în cuvintele şi acţiunile noastre.
3. A=tudinile – Sunt posturi sau poziţii care exprimă acţiuni sau emoţii.
O poziţie faţă de un om, un grup sau un lucru:
A:tudinile se bazează pe cunoş:nţe.

B. Prezentaţi următoarele puncte referitoare la
schimbarea părerilor şi a9tudinilor:

1. Împărtăşirea de cunoş=nţe şi de înţelegere poate duce la o schimbare de
valori şi a=tudini;
2. Schimbările de valori şi a=tudini pot duce la schimbări de comportament;
3. Dacă avem idei preconcepute despre persoanele cu nevoi speciale, putem
eşua în a aprecia unicitatea ﬁecărui om.

C. U9lizaţi secţiunea următoare pentru a ajuta par9cipanţii să vizualizeze impactul a9tudinilor pozi9ve asupra
comportamentului nostru:
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1. Prezentaţi Fişa 1.4.2 şi punctele care urmează. Cereţi părerea par:cipanţilor în ceea ce priveşte enunţurile. Discutaţi despre diferite modalităţi în

care aceste păreri şi a:tudini pozi:ve pot inﬂuenţa rezultatul planiﬁcării
într-un mod pozi:v:

• Fiecare om este unic în ceea ce priveşte nevoile sale sau s=lul propriu de învăţare;
• Trebuie să ﬁm cât se poate de eliberaţi de noţiunile stereo=pe legate de cum sunt
persoanele cu nevoi speciale şi ce pot sau nu pot face;
• Indiferent de severitatea dizabilităţii unui om, oricine poate învăţa şi se poate dezvolta;
• Toţi oamenii au valoare umană egală şi merită respect;
• Aşteptările pot să facă problema=că dezvoltarea oamenilor sau să o limiteze;
• Orice persoană merită servicii de calitate şi tot efortul nostru în acest sens;
• Trebuie să învăţăm să percepem şi să înţelegem gândurile, sen=mentele, dorinţele şi
nevoile persoanelor cu care lucrăm;
• Aşteptările pozi=ve au un efect beneﬁc asupra comportamentului celorlalţi.
2. Rezumaţi punctele enumerate în acest obiec:v. Puteţi u:liza Fişa 1.4.3 în
acest sens:

• Factorii culturali, sociali şi familiali ne inﬂuenţează părerile, valorile şi a=tudinile;
• Aceiaşi factori au contribuit la părerile şi a=tudinile noastre în privinţa persoanelor
cu nevoi speciale, în special a celor care au un comportament diﬁcil;
• Părerile şi a=tudinile se pot schimba;
• Este posibil ca sistemele noastre de păreri să ne inﬂuenţeze acţiunile faţă de persoanele cu nevoi speciale.

Fişa 1.4.1
Crezuri:
Păreri, concluzii pe care le-a tras cineva; lucruri certe.

Valori:

Lucruri sau idei de o valoare sau o importanţă rela=vă.

A9tudini:

Posturi sau poziţii care exprimă acţiuni sau emoţii. Poziţia faţă de un om, un grup sau
un lucru.
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Fişa 1.4.2
• Fiecare om este unic în ceea ce priveşte nevoile sale sau s=lul propriu de
învăţare;

• Trebuie să ﬁm cât se poate de eliberaţi de noţiunile stereo=pe legate de cum sunt
persoanele cu nevoi speciale şi ce pot sau nu pot face;
• Indiferent de severitatea dizabilităţii unui om, oricine poate învăţa şi se poate
dezvolta;
• Toţi oamenii au valoare umană egală şi merită respect;

• Aşteptările pot să facă problema=că dezvoltarea oamenilor sau să o limiteze;
• Orice persoană merită servicii de calitate şi tot efortul nostru în acest sens;
• Trebuie să învăţăm să percepem şi să înţelegem gândurile, sen=mentele,
dorinţele şi nevoile persoanelor cu care lucrăm;

• Aşteptările pozi=ve au un efect beneﬁc asupra comportamentului celorlalţi.

Fişa 1.4.3
• Factorii culturali, sociali şi familiali ne inﬂuenţează părerile, valorile şi
a=tudinile;

• Aceiaşi factori au contribuit la părerile şi a=tudinile noastre în privinţa
persoanelor cu nevoi speciale, în special a celor care au un comportament
diﬁcil;
• Părerile şi a=tudinile se pot schimba;

• Este posibil ca sistemele noastre de păreri să ne inﬂuenţeze acţiunile faţă de
persoanele cu nevoi speciale.
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MULTI-DISCIPLINAR

OBIECTIVE

După ﬁnalizarea acestui modul, par9cipanţii vor putea să:

1. Înţeleagă nevoia unei abordări mul=disciplinare atunci când lucrează cu copiii şi
adulţii cu nevoi speciale;

2. Înţeleagă conceptul de comportament diﬁcil şi importanţa unei abordări care vine în
susţinerea comportamentului pozi=v;
3. Înţeleagă importanţa mediului în susţinerea persoanelor cu nevoi speciale;

4. Discute cele cinci niveluri necesare de intervenţie pentru crearea unui plan de succes şi cuprinzător pentru o persoană cu nevoi speciale.
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REZUMATUL CAPITOLULUI 2

OBIECTIV

2.1

30

TIMP

CONŢINUT

MEDIA

Privire de ansamblu
20 min. asupra abordării mul=disciplinare
O discuţie despre comportamentul diﬁcil şi semniﬁcaţia susţinerii
comportamentului pozi=v

2.2

180 min.

2.3

O discuţie despre importanţa
60 min. mediului atunci când se lucrează
cu copiii şi adulţii cu nevoi
speciale

2.4

O discuţie despre cele
cinci niveluri de intervenţie care
180 min. trebuie luate în considerare atunci
când se creează un plan important
pentru o persoană cu nevoi speciale

Fişa 2.2.1
Fişa 2.2.2
Fişa 2.2.3
Fişa de lucru 2.2.4
Fişa 2.2.5
Fişa de lucru 2.2.6
Fişa 2.2.7
Fişa 2.3.1
Fişa 2.3.2

Fişa 2.4.1
Fişa 2.4.2
Fişa 2.4.3
Fişa 2.4.4

NOTE

OBIECTIVUL 1: Par9cipanţii vor putea să înţeleagă
nevoia unei abordări mul9disciplinare atunci
când lucrează cu copii şi adulţi cu nevoi speciale.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 20 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Scopul acestui obiec=v este de a-i determina pe par=cipanţi să înţeleagă importanţa
unei abordări în echipă atunci când se creează un plan de lucru pentru copiii şi adulţii
cu nevoi speciale. Toţi specialiş=i, precum şi alte persoane relevante în ac=vitatea cu
copilul/adultul cu nevoi speciale, trebuie să aibă informaţii importante referitoare la
nevoile acestuia. În plus, interesele şi părerile acelui copil/adult sunt mereu binevenite. Este recomandat ca şi copilul/adultul cu nevoi speciale să ﬁe implicat con=nuu în
procesul de creare a planului de lucru. Părerile sale ar trebui luate în considerare
atunci când se iau decizii care îl privesc.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. Începeţi prin a-i întreba pe par:cipanţi cine consideră că ar trebui inclus atunci când
se elaborează un plan de lucru pentru un copil/adult cu nevoi speciale. Concluzia discuţiei ar trebui să ﬁe: Atunci când se creează un plan de lucru de succes pentru copiii şi
adulţii cu nevoi speciale, echipa ar trebui să includă cel puţin următorii membri:
• persoana cu nevoi speciale;
• părinte/susţinător/prieten;
• manager de caz;
• educator/instructor la centrul de zi;
• instructor de muzică/artă/dans;
• asistent social;
• terapeut ocupaţional;
• logoped;
• psiholog;
• profesor.
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OBIECTIVUL 2: Par9cipanţii vor putea să înţeleagă
conceptul de comportament diﬁcil şi importanţa unei
abordări care susţine comportamentului pozi9v.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 180 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Scopul acestui obiec=v este prezentarea conceptului conform căruia orice comportament, chiar şi cel diﬁcil, are un scop. Comportamentul este calea u=lizată de către
oameni pentru a obţine rezultate personale. Analiza funcţională este o modalitate de a
determina rezultatul intenţionat al comportamentului unui om. Sunt u=lizate mai
multe tehnici de evaluare pentru a se produce informaţiile necesare ﬁnalizării analizei
funcţionale. Această parte a prezentării va pune în discuţie aceste concepte, iar par=cipanţii vor putea să facă o legătură între idei, scop şi comportament. Ei vor înţelege, de
asemenea, legătura dintre evaluare şi înţelegerea noastră în ceea ce priveşte comportamentul diﬁcil.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. Începeţi prin a-i ruga pe par:cipanţi să sugereze nişte mo:ve pentru care oamenii cu
care lucrează prezintă un anumit comportament diﬁcil. Faceţi o listă care porneşte de
la comportamentul în cauză şi care reﬂectă părerea actuală a par:cipantului despre
mo:vul prezenţei acestui comportament la persoana respec:v. Asiguraţi-vă că modelele de comportament incluse pe listă sunt cu adevărat problema:ce, atât pentru persoana în cauză, cât şi pentru personal, şi nu numai pentru personal. Dacă vi se pare
necesar, puteţi veriﬁca semniﬁcaţia comportamentului studiat în raport cu deﬁniţia
comportamentului diﬁcil.
II. U:lizând exemplele par:cipanţilor, porniţi o discuţie legată de funcţionalitatea comportamentului:
A. Prezentaţi conceptul de „funcţie a comportamentului”. Apoi, enumeraţi câteva
funcţii posibile pentru comportamentele descrise de către par=cipanţi. Asiguraţii pe
aceş=a că nu puteţi face decât supoziţii, ﬁindcă nu aveţi informaţii din evaluări care să
vă susţină părerea;

B. U=lizaţi punctele din Fişa 2.2.1 pentru a consolida înţelegerea par=cipanţilor în ceea
ce priveşte importanţa cunoaşterii funcţiei unui comportament şi a u=lizării acelor informaţii în planiﬁcarea intervenţiilor pentru persoana în cauză.
Lista următoare este mai ilustra=vă decât ﬁşa. U=lizaţi expresii suplimentare pentru a
accentua importanţa discuţiei. Opinia par=cipanţilor despre comportamentul diﬁcil şi
despre scopul acestuia este cheia în u=lizarea strategiilor pozi=ve:
1. Comportamentele problema=ce sunt învăţate, în mare parte, dintr-o istorie de
interacţiuni cu mediul;
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2. În general, comportamentul problema=c este văzut ca având un scop (funcţional
şi u=l) în mediul în care are loc comportamentul;
3. Comportamentul problema=c poate comunica ceva despre dorinţele sau nevoile
neîmplinite ale unui om;
4. Comportamentul este o funcţie a persoanei în interacţiunea cu mediul;
5. Comportamentul are loc în cadrul unui context social. Prin urmare, relaţiile interpersonale sunt importante în înţelegerea comportamentului problema=c;
6. Schimbarea comportamentului este mai probabilă dacă se schimbă mediul;
7. Dacă doriţi să reduceţi un comportament problema=c, trebuie să învăţaţi persoana în cauză o nouă ac=vitate, care va subs=tui comportamentul nedorit şi va
servi aceeaşi funcţie;
8. Comportamentul problema=c al unui om poate ﬁ întreţinut de mai multe
mecanisme sau de mai mulţi factori;
9. Mai multe comportamente problema=ce pot aparţine aceleiaşi clase de reacţii
(de atenţie, senzorială, tangibilă sau de evadare).
III. Deﬁniţi analiza funcţională:

A. U=lizaţi Fişa 2.2.2 (sau pregă=ţi-o ca ﬁşă de lucru) pentru a prezenta câteva sau
toate deﬁniţiile analizei funcţionale.
Analiza funcţională:

1. Procesul de stabilire a relaţiei dintre comportament şi mediu;
2. Un proces de evaluare în vederea obţinerii de informaţii ce pot ﬁ folosite în
crearea de planuri eﬁciente;
3. Iden=ﬁcă schimbările care au un impact pozi=v asupra calităţii vieţii unui om.
Acest lucru poate include abilităţile, relaţiile, condiţiile sau alte aspecte ale mediului, intervenţii medicale şi alţi factori;
4. Se axează pe om şi pe mediul în care are loc comportamentul problema=c;
5. Ia în considerare viaţa unui om şi contextul în care are loc comportamentul problema=c;
6. Ajută la iden=ﬁcarea factorilor care contribuie la comportamentul problema=c
– cine, ce, când, unde etc.;
7. Ajută la înţelegerea mo=vului pentru care are loc comportamentul;
8. Iden=ﬁcă abilităţile pe care trebuie să le înveţe persoana în cauză.

B. Comportamentul diﬁcil are loc, de obicei, pentru una (sau mai multe) dintre
cele patru clase de reacţii funcţionale. Folosirea claselor de reacţii ca o modalitate de a organiza ideile şi informaţiile legate de funcţia comportamentului poate
ﬁ foarte u=lă. Deﬁniţi ﬁecare dintre clasele prezentate mai jos pentru par=cipanţi. Rugaţi-i să dea exemple. U=lizaţi Fişa 2.2.3:

1. Atenţia – un om poate adopta un comportament problema=c pentru a determina
un alt om să par=cipe sau pentru a petrece =mp cu respec=vul om. Atenţia poate ﬁ
verbală, ﬁzică, socială sau legată de proximitate (distanţa faţă de om). Durata atenţiei
poate varia:
a. Un exemplu ar ﬁ adolescentul din clasă care face remarci nepotrivite în
=mpul orei, iar reacţia profesorului este dezaprobatoare din punct de
vedere social. Atenţia, deşi nega=vă, este posibil să accentueze şi să întreţină comportamentul;
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b. Alte exemple pot include: copii care au devenit agresivi faţă de alţi copii
care primesc atenţie sau copii care devin auto-agresivi atunci când nu
primesc atenţie.

2. Tangibil – un om poate adopta un comportament problema=c pentru a obţine acces
la un lucru, un serviciu, la hrană sau la o anumită ac=vitate:
a. Un exemplu clasic este copilul din supermarket care ia o bomboană şi
plânge/ţipă până când părintele i-o cumpără;

b. Un alt exemplu ar ﬁ acela al copiilor care cer întruna de mâncare şi, când
nu primesc, adoptă un comportament agresiv faţă de alţii sau faţă de ei
înşişi.

3. Senzorial – se referă la implicarea într-una sau mai multe căi senzorial-percep=ve.
Un s=mul arată bine, sună bine, are o textură plăcută, miroase bine sau are un gust
bun, precum şi alte senzaţii care produc plăcere. Exemplele ar putea include anumite
forme repe==ve de mişcare (stereo=pia sau „s=mularea”), cum ar ﬁ legănatul, împle=tul, scuturatul degetelor. Un asemenea comportament repe==v oferă inputul senzorial
intern de care are nevoie persoana. Prin urmare, comportamentul poate ﬁ accentuat
prin sine.

4. Evitarea – un om poate adopta un comportament problema=c pentru a evita o cerinţă, o sarcină sau o ac=vitate. Un exemplu ar ﬁ acela al unui om care nu îndeplineşte o
sarcină ﬁindcă o consideră prea diﬁcilă sau insuﬁcient de interesantă.
IV. Exerciţiu de grup – u:lizaţi Fişa de lucru 2.2.4. Împărţiţi grupul în mai multe subgrupuri a câte circa patru persoane ﬁecare. Rugaţi grupul să recapituleze ﬁecare situaţie de pe ﬁşa de lucru şi elaboraţi o deﬁniţie generală a funcţiilor comportamentului. Subliniaţi faptul că această ac:vitate are scopul de a ajuta par:cipanţii să se
familiarizeze cu cele patru clase generale de reacţii şi să înţeleagă conceptul de
colectare a datelor de evaluare. În realitate, ar ﬁ necesar mai mult efort pentru determinarea funcţiei speciﬁce a comportamentului.
V. U:lizând un format de curs, descrieţi procesul de u:lizare a evaluării funcţionale
pentru a înţelege funcţia comportamentului. Folosiţi Fişa 2.2.5 ca susţinere pentru
descrierea celor patru cerinţe ale analizei funcţionale.
A. Cele patru cerinţe ale analizei funcţionale:

1. Comportamentele diﬁcile sunt deﬁnite în mod speciﬁc. Este necesară o descriere a
ﬁecărui comportament diﬁcil care detaliază ce face persoana.

Exemple: „El s-a supărat” nu ar ﬁ o aﬁrmaţie îndeajuns de speciﬁcă. În schimb, aﬁrmaţiile „I-a lovit pe ceilalţi cu pumnul” sau „A aruncat un scaun” ar ﬁ mai speciﬁce şi
mai operaţionale.
2. Sunt iden=ﬁcate evenimente care indică probabilitatea ca respec=vul comportament să aibă loc. Trebuie iden=ﬁcate evenimentele care au loc înainte sau în acelaşi
=mp cu comportamentul. Aceste evenimente şi aceş= s=muli sunt importante pentru
că pot spori probabilitatea ca acel comportament să aibă loc din nou. Schimbarea
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acestor evenimente şi s=muli va reduce probabilitatea ca acel comportamente să se
petreacă. Instrumentele precum ﬁşele de monitorizare A-C-C (Antecedent – Comportament – Consecinţă), prezentate la ﬁnalul acestui obiec=v, sunt u=le în iden=ﬁcarea
unor asemenea evenimente şi s=muli.
3. Sunt dezvoltate idei sau ipoteze în ceea ce priveşte funcţia comportamentului. Ce
înseamnă menţinerea sau accentuarea comportamentului? Este important să se dezvolte idei pentru a aﬂa de ce are loc comportamentul. Iden=ﬁcarea funcţiei comportamentului va ajuta la dezvoltarea unei strategii funcţionale pentru abordarea
comportamentului. Cele patru clase de reacţii menţionate anterior sunt aplicabile aici.
Comportamentul are loc dintr-unul sau din mai multe dintre aceste mo=ve?
4. Sunt colectate date pentru a conﬁrma dacă:
a. Evenimentele care indică apariţia comportamentului sunt precise;
b. Ipotezele în ceea ce priveşte funcţia comportamentului sunt corecte;

VI. Descrieţi câteva dintre instrumentele care pot ﬁ u=lizate pentru a ﬁnaliza analiza funcţională. Subliniaţi faptul că ar ﬁ ideală combinarea mai multor instrumente
într-un „pachet de evaluare” pentru a obţine o analiză funcţională clară. Instrumentele
nu trebuie să ﬁe folosite separat.
1. Scala de evaluare a mo=vaţiei (SEM) – Fişa de lucru 2.2.6:

Aceasta scală mică, dezvoltată de către Durand şi Crimmins, este u=lizată în analiza relaţiei dintre evenimentele care ţin de mediu şi comportamentul problema=c al unui
om, şi ajută la clariﬁcarea întrebărilor legate de funcţia comportamentului problema=c.
Acest lucru ajută la dezvoltarea de idei în ceea ce priveşte funcţia comportamentului
(mo=vul pentru care are acesta loc). Subliniaţi faptul că acest instrument ne ajută să
determinăm care dintre cele patru clase de reacţii ar putea servi drept funcţie a comportamentului diﬁcil.
2. Fişa de monitorizare A-C-C – Fişa 2.2.7:

O altă modalitate de evaluare a antecedentelor şi consecinţelor comportamentului este
schema=zarea A-C-C. Informaţiile sunt introduse, în formă nara=vă, în ﬁecare coloană,
corespunzătoare ﬁecărei manifestări a comportamentului. Ziua, data şi ora sunt şi ele
introduse. Această ﬁşă poate ﬁ u=lizată pentru formularea unei idei privind antecedentele comportamentale, precum şi privind rezultatele pentru ﬁecare om.
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Fişa 2.2.1
ÎNŢELEGEREA COMPORTAMENTULUI DIFICIL
• În general, comportamentul problema=c este văzut ca având un scop

• Comportamentele problema=ce sunt învăţate, în mare parte, dintr-o istorie de
interacţiuni cu mediul

• Comportamentul problema=c poate comunica ceva despre dorinţele sau nevoile
neîmplinite ale unui om
• Comportamentul problema=c al unui om poate ﬁ întreţinut de mai multe
rezultate

• Se poate u=liza un grup de comportamente pentru a se ajunge la un singur
rezultat

Fişa 2.2.2
CE ESTE ANALIZA FUNCŢIONALĂ?
• Procesul de urmărire a relaţiei dintre comportament şi mediu

• Întreagă gamă de strategii u=lizate în iden=ﬁcarea antecedentelor şi urmărilor
care controlează comportamentul problema=c
• Un proces de evaluare pentru adunarea informaţiilor care pot ﬁ u=lizate în
crearea planurilor eﬁciente de susţinere comportamentală
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Fişa 2.2.3
ATENŢIE
TANGIBIL
SENZORIAL
EVITARE
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Fişa de lucru 2.2.4
FIŞĂ CU EXERCIŢIU DE GRUP

Care poate ﬁ funcţia comportamentului?

Anei îi place să meargă la şcoală şi să-şi vadă prietenii. Preferă să lucreze în grup cu
colegii ei. În ul=mele trei luni, membrii de personal au observat o intensiﬁcare a comportamentului diﬁcil al Anei în ﬁecare după-masă. Când profesorii mergeau cu Ana la
şedinţele individuale de logopedie, ea începea să se arunce pe jos şi să plângă. Uneori
dura o oră până când personalul reuşea să o convingă pe Ana să se ridice de pe jos,
ceea ce ducea la pierderea sesiunii de logopedie. Care ar putea ﬁ funcţia acestui comportament?

David şi personalul de la casa lui merg în ﬁecare sâmbătă la magazin pentru a cumpăra
alimente pentru întreaga săptămână. Ei fac acest lucru împreună de mai mult de un an
şi această ac=vitate este foarte importanta pentru David. Recent, membrii de personal
cu care merge David la cumpărături au început s-o invite şi pe una dintre colegele de
casă ale lui David, Maria, să meargă cu ei. Maria învaţă să facă alegeri sănătoase la
magazin şi are nevoie de puţin ajutor din partea personalului. David începe să plângă
de ﬁecare dată când Maria are nevoie de ajutor din partea personalului. Care ar putea
ﬁ funcţia acestui comportament?
Daniel locuieşte într-o casă cu alte 5 persoane. Unul dintre colegii de casă ai lui Daniel,
Ştefan, îşi sărbătoreşte astăzi ziua de naştere. Ştefan a invitat câţiva membri ai familiei
sale şi câţiva prieteni de la serviciu. Se pregăteşte mâncare în bucătărie şi s-a dat drumul la muzică, ﬁindcă invitaţii încep să vină. Deodată, Daniel începe să arunce cu lucruri prin dormitorul său şi să ţipe. Care ar putea ﬁ funcţia acestui comportament?

Gabriela merge pe stradă cu familia ei. În trecut, Gabrielei îi era greu să meargă în
public cu familia, ﬁindcă avea un comportament diﬁcil. Astăzi, în drum spre parc,
Gabriela a trecut pe lângă un magazin unde se vindeau bomboane, care sunt preferatele ei. Gabriela a intrat repede în magazin, unde a devenit nervoasă şi a început să
ţipe şi să plângă când mama i-a spus că nu vor cumpăra nicio bomboană. Care ar putea
ﬁ funcţia acestui comportament?
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Fişa 2.2.5
PATRU CERINŢE PENTRU ANALIZA FUNCŢIONALĂ
• Comportamentele diﬁcile trebuie să ﬁe
deﬁnite în mod speciﬁc
• Trebuie iden9ﬁcate evenimentele care preced
probabilitatea apariţiei comportamentului
• Se dezvoltă idei sau ipoteze în ceea ce priveşte
funcţia/funcţiile comportamentului
• Se colectează datele
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Fişa de lucru 2.2.6
SCALA DE EVALUARE A MOTIVAŢIEI (DURAND)
Nume _________________________________________________________________
Data ____________________

Descrierea comportamentului______________________________________________
Instrucţiuni:

Scala de evaluare a mo=vaţiei este un ches=onar creat pentru iden=ﬁcarea acelor
situaţii în care este posibil ca un om să se comporte în anumite moduri. Pornind de la
aceste informaţii, se pot lua decizii mai informate în ceea ce priveşte alegerea
factorilor mo=vatori şi a tratamentelor adecvate. Pentru a completa scala de evaluare
a mo=vaţiei, alegeţi un comportament care vă interesează în mod special.

Este important să iden=ﬁcaţi foarte exact comportamentul. De exemplu, agresiv nu
este o descriere atât de bună ca îşi loveşte sora. Odată ce aţi menţionat comportamentul de notat, ci=ţi cu atenţie ﬁecare întrebare şi încercuiţi numărul care descrie cel mai
bine observaţiile dumneavoastră în ceea ce priveşte comportamentul.
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Fişa de lucru 2.2.6 (con9nuare)
ÎNTREBĂRI
1. S-ar repeta comportamentul dacă acest om ar ﬁ
lăsat singur pentru prioade lungi de =mp?
(De exemplu, mai multe
ore)

2. Comportamentul are loc
după cerinţa de a îndeplini
o sarcină grea?
3. Comportamentul pare
să ﬁe o reacţie la faptul că
vorbiţi cu o altă persoană
din cameră?

4. Comportamentul are loc
vreodată ca o metodă de a
obţine o jucărie, un aliment sau de a avea acces
la o ac=vitate pe care i-aţi
interzis-o?
5. S-ar repeta comportamentul în acelaşi mod,
pentru perioade lungi de
=mp, dacă nu ar ﬁ nimeni
prin preajmă?
(De exemplu, legănatul
înainte şi înapoi mai mult
de o oră)

6. Comportamentul are loc
atunci când i se fac orice
fel de cereri acestui om?

RĂSPUNSURI

Niciodată Aproape Rar Jumătate De
Aproape
Întotdeauna
Niciodată
din =mp obicei Întotdeauna

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6
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Fişa de lucru 2.2.6 (con9nuare)
ÎNTREBĂRI
7. Comportamentul se petrece ori de câte ori încetaţi să staţi lângă acest om?
8. Comportamentul are loc
atunci când îi luaţi o
jucărie, un aliment sau îi
interziceţi o ac=vitate
preferată?
9. Vi se pare că acestui om
îi place să aﬁşeze comportamentul respec=v? (Pare
bun, are gust bun, arată
bine, miroase bine şi/sau
sună plăcut pentru el)

10. Vi se pare că acest om
adoptă respec=vul comportament atunci când încercaţi să-l determinaţi să facă
ce
i-aţi cerut?
11. Vi se pare că acest om
adoptă respec=vul comportament ca să vă supere
atunci când nu îi daţi
atenţie? (De exemplu, dacă
staţi în altă cameră şi
interacţionaţi cu o altă
persoană)
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RĂSPUNSURI

Niciodată Aproape Rar Jumătate De
Aproape
Întotdeauna
Niciodată
din =mp obicei Întotdeauna

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Fişa de lucru 2.2.6 (con9nuare)
ÎNTREBĂRI
12. Comportamentul
încetează odată ce îi daţi
acestui om o jucărie, un
aliment sau îi permiteţi o
ac=vitate pe care a
solicitat-o?
13. Atunci când are loc
comportamentul, vi se
pare că persoana este
calmă şi nu foarte
conş=entă de ceea ce se
întâmplă în jurul lui?

14. Comportamentul încetează să apară imediat
(într-un interval de 1 până
la 5 minute) după ce aţi
încetat să lucraţi cu
persoana respec=v sau să-i
cereţi ceva?

15. Vi se pare că acest om
aﬁşează respec=vul
comportament pentru a vă
determina să petreceţi mai
mult =mp cu el?
16. Vi se pare că acest
comportament are loc
atunci când persoanei i se
spune că nu poate face
ceva ce îşi doreşte să facă?

RĂSPUNSURI

Niciodată Aproape Rar Jumătate De
Aproape
Întotdeauna
Niciodată
din =mp obicei Întotdeauna

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6
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Fişa de lucru 2.2.6 (con9nuare)
SCALA DE EVALUARE A MOTIVAŢIEI
Senzorial

Tangibil

2. ________

3. ________

4. ________

9. ________

10. ________

11. ________

12. ________

________

________

________

13. ________
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Atenţie

1. ________
5. ________

Scor total =

Evadare

________

6. ________

16. ________

7. ________

15. ________

8. ________

16. ________

Fişa de lucru 2.2.7
FIŞA DE MONITORIZARE A-C-C

ZIUA, DATA ŞI ORA

DESCRIEŢI
SITUAŢIA

DESCRIEŢI
COMPORTAMENTUL
Ce a făcut
persoana în cauză?

DESCRIEŢI RĂSPUNSUL
Cum aţi reacţionat la
comportamentul
persoanei?
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OBIECTIVUL 3: Par9cipanţii vor putea să înţeleagă
importanţa mediului atunci când este vorba despre
susţinerea persoanelor cu nevoi speciale.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 60 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Acest obiec=v se axează pe a face par=cipanţii să înţeleagă importanţa unui mediu de
susţinere şi funcţional pentru o persoană cu nevoi speciale şi comportament diﬁcil.
Par=cipanţii vor avea şansa să discute despre natura mediului în care lucrează şi
despre impactul acestuia asupra comportamentului persoanelor care trăiesc în acel
mediu.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. U=lizaţi cursul şi discuţia pentru a elabora două liste de cuvinte, una reﬂectând
mediile „de susţinere” şi cealaltă reﬂectând mediile „funcţionale”. Ţineţi evidenţa
răspunsurilor pe un ﬂip chart şi u=lizaţi ﬁşa pentru rezumare şi veriﬁcare.
Deﬁniţi termenii „funcţional” şi „de susţinere” (vedeţi Fişa 2.3.1 pentru exemple). Luaţi
în considerare următoarele: „de susţinere” se referă în primul rând la mediul social, în
vreme ce „funcţional” se referă în primul rând la mediul ﬁzic.
II. Discutaţi despre reacţiile emoţionale la mediile funcţionale/nefuncţionale, de
susţinere/care nu oferă susţinere, şi despre cum pot servi mediile nefuncţionale şi care
nu oferă susţinere ca „teren de reproducere” pentru comportamentele problema=ce.
Discuţia se poate axa pe situaţiile în care par=cipanţii s-au aﬂat în medii care nu oferă
susţinere şi care sunt nefuncţionale şi pe modul în care au reacţionat la ele.

III. În susţinerea comportamentului pozi=v, este important să ﬁe evaluate cu atenţie
mediile. Discutaţi aspectele mediului în care trăieşte un om şi care necesită atenţie
specială. Faceţi o listă cu cele cinci categorii majore ale listei de
veriﬁcare a mediului pozi=v pe Fişa 2.3.2 şi discutaţi despre legătura pe care o pot avea
problemele în oricare dintre aceste domenii cu comportamentul diﬁcil.
A. Mediul ﬁzic;
B. Mediul social;
C. Ac=vităţi şi instrucţiuni;
D. Programarea şi an=ciparea;
E. Comunicarea.

IV. Discutaţi despre barierele majore existente în crearea mediilor pozi=ve
(ex. programare, buget, personal redus, apariţia comportamentului diﬁcil, epuizarea
personalului). Faceţi o sesiune de brainstorming cu modalităţi de a depăşi aceste
bariere.
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Fişa 2.3.1
Un mediu pozi=v este atât funcţional, cât şi de susţinere. Următoarele liste conţin
termeni despre care se consideră că reﬂectă mediile funcţionale şi de susţinere.

De susţinere

Funcţional

Pozi=v

Răspunde nevoilor

Consecvent

Consecvent

Încurajator
Răbdător
Iertător

Empa=c

Care nu judecă
Blând

Generos
Flexibil

Reconfortant
De încredere

Care recompensează

Care promovează dezvoltarea
Cins=t

Înţelegător
De ajutor

Respectuos

Care acceptă
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U=l

Sigur

Flexibil

Organizat

Alegeri disponibile
Amuzant
Accesibil

Terapeu=c

Potrivit vârstei
Educaţional

Adaptabil (dotări)
Mo=vant

Confortabil
Interesant
Inteligent

Demn de încredere

Îndeajuns de s=mulant

Fişa 2.3.2
LISTA DE VERIFICARE A MEDIULUI POZITIV

MEDIUL FIZIC
MEDIUL SOCIAL
ACTIVITĂŢI ŞI INSTRUCŢIUNI
PROGRAMAREA ŞI ANTICIPAREA
COMUNICAREA
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OBIECTIVUL 4: Par9cipanţii vor putea să discute despre
cele cinci niveluri de intervenţie necesare pentru
crearea unui plan de succes şi cuprinzător pentru o
persoană cu nevoi speciale.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 180 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Acest obiec=v se axează pe susţinerea par=cipanţilor în înţelegerea faptului că, pentru
a crea un plan de succes şi cuprinzător pentru o persoană cu nevoi speciale, sunt
necesare cinci niveluri de intervenţie. Este important ca ei să ﬁe conş=enţi de importanţa acestora şi să înţeleagă faptul că nu ar trebui exclus niciunul dintre niveluri în
elaborarea unui asemenea plan.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. U:lizând un format de curs sau o discuţie, prezentaţi teoria ierarhiei nevoilor
elaborată de către Maslow. Această discuţie are rolul de a oferi par:cipanţilor
înţelegerea faptului că nevoilor ﬁecărui om li se acordă prioritate în mod inconş:ent.
Pe baza teoriei lui Maslow şi u:lizând Fişa 2.4.1, discutaţi despre importanţa împlinirii
ﬁecărei nevoi pe baza următoarelor aspecte:
• Fiecare dintre primele patru trepte ale nevoii trebuie să ﬁe abordate în
mod corect, pentru ca persoana să ﬁe pregă=t să împlinească nivelurile
secundare sau mai înalte ale nevoii;
• Nu poate ﬁ exclusă niciuna dintre treptele nevoii.

Ierarhia nevoilor elaborată de către Maslow aﬁrmă că există 5 trepte (niveluri) ale
nevoii persoanei. Aceste nevoi sunt adesea reprezentate sub forma unei piramide, cele
mai importante aﬂându-se în partea de jos, iar nevoia de actualizare de sine aﬂându-se
în partea de sus.
Nevoile de bază, potrivit lui Maslow, sunt următoarele:

• Nevoile psihologice:
Acestea sunt, de fapt, nevoi biologice. Ele constau în nevoia de oxigen, de hrană, de
apă şi de o temperatură rela=v constantă a corpului. Ele sunt nevoile cele mai pregnante, ﬁindcă dacă un om ar ﬁ privat de toate celelalte lucruri, nevoile psihologice ar ﬁ
primele care ar trebui sa=sfacute.

• Nevoia de siguranţă
În momentul în care toate nevoile psihologice sunt sa=sfăcute şi nu mai controlează
gândurile şi comportamentul, se poate ac=va nevoia de siguranţă. Adulţii nu sunt în întregime conş=enţi de nevoia lor de siguranţă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă sau a
perioadelor de dezorganizare a structurii sociale (cum ar ﬁ mișcările de stradă, rebeliunile). Copiii prezintă adesea semne de nesiguranţă şi nevoia de a ﬁ în siguranţă.
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• Nevoia de dragoste, afecţiune şi apartenenţă
În momentul în care nevoia de siguranţă şi starea ﬁzică de bine sunt sa=sfăcute, poate
apărea următoarea clasă de nevoi: dragoste, afecţiune şi apartenenţă. Maslow aﬁrmă
că oamenii caută să depăşească sen=mentele de singurătate şi înstrăinare. Acest lucru
presupune atât oferirea, cât şi primirea de dragoste, afecţiune, precum şi sen=mentul
de apartenenţă.

• Nevoia de s9mă/s9ma de sine
În momentul în care primele trei clase de nevoi sunt sa=sfăcute, poate deveni dominantă nevoia de s=mă. Ea include atât s=ma de sine, cât şi s=ma pe care o persoana o
primeşte din partea altora. Atunci când această nevoie este sa=sfăcută, persoana
capătă încredere în sine şi se simte valoros în lume. Dacă această nevoie rămâne neîmplinită, persoana se simte inferior, slab, neajutorat şi lipsit de valoare.
• Nevoia actualizării de sine
Doar în momentul în care toate nevoile precedente sunt sa=sfăcute, se ac=vează
nevoia de actualizare de sine. Maslow descrie actualizarea de sine ca ﬁind nevoia unui
om de a ﬁ şi de a face ceea ce a fost „născut să facă”. „Un muzician trebuie să facă
muzică, un ar=st trebuie să picteze şi un poet trebuie să scrie.” Aceste nevoi se fac
simţite prin semne de nelinişte. Persoana se simte la limită, tensionat, simte că îi
lipseşte ceva, pe scurt, este neliniş=t. Dacă unui om îi este foame, se simte nesigur,
neiubit sau neacceptat, iar dacă îi lipseşte s=ma de sine este foarte lesne de ş=ut de ce
este neliniş=t. Nu este întotdeauna clar ce doreşte un om atunci când este la mijloc o
nevoie de actualizare de sine.
Maslow considera că singurul mo=v pentru care oamenii nu s-ar îndrepta corect în direcţia actualizării de sine ar ﬁ piedicile puse în calea lor de către societate.
II. U:lizând un format de curs, prezentaţi par:cipanţilor cele cinci niveluri de
intervenţie care trebuie luate în considerare atunci când se creează un plan
pentru o persoană cu nevoi speciale. Explicaţi ﬁecare nivel u:lizând Fişa 2.4.2.

1. DIFERENŢELE SENZORIALE ŞI NEVOILE BIOLOGICE:
• Oferiţi o dietă senzorială;
• Monitorizaţi şi eliminaţi factorii de stres din mediu:
 sunet, lumină, apropiere/spaţiu personal, textură;
 nevoia de mişcare.
•Monitorizaţi şi eliminaţi:
 ape=tul/foamea;
 nivelul de excitaţie/ac=vitate (ex. oboseala, hiperac=vitatea);
 postura şi mişcarea;
 nevoile medicale.
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III. U:lizând Fişa 2.4.3, discutaţi cu par:cipanţii despre problemele senzoriale care sunt
comune persoanelor cu nevoi speciale.
Problemele senzoriale legate de cele şapte =puri de disfuncţii senzoriale:
 mirosul;
 gustul;
 tac=lul;
 inputul vizual;
 auzul;
 de echilibru;
 propriocepţia.

Disfuncţiile senzoriale inﬂuenţează toate aspectele vieţii unui om.

IV. Cereţi par:cipanţilor câteva exemple de reacţii ﬁzice pe care le-au avut în momente
de nelinişte. De exemplu, rugaţi-i să-şi amintească cum s-au simţit când au fost nevoiţi
să vorbească în public.
Mulţi oameni nu realizează adesea că există simptome ﬁzice ale anxietăţii. Ei se gândesc la anxietate ca la o reacţie în întregime emoţională. Mulţi oameni care suferă de
anxietate povestesc adesea cum simptomele ﬁzice ale anxietăţii apar primele, şi abia
apoi se declanşează o reacţie emoţională intensă.

Anxietatea poate avea simptome ﬁzice care intră într-una dintre cele două categorii.
Există simptome care au loc într-o manieră ﬁzică înainte să se petreacă la nivel mental
(sau în loc de orice simptome de ordin mental) sau simptome ﬁzice care apar după ce
un om a devenit neliniş=t din punct de vedere emoţional.
V. Concluzia acestei discuţii ar trebui să ﬁe următoarea: dacă o intervenţie reduce
anxietatea, înseamnă că ea ajută la soluţionarea unei nevoi senzoriale/biologice.

2. ÎNTĂRIREA POZITIVĂ

„În loc de ţipete şi palme, care oricum nu funcţionează, eu cred în găsirea de modalităţi
crea:ve pentru a le menţine atenţia – transformarea situaţiei în joc, de exemplu. Şi,
atunci când fac un lucru bun, s:mulare şi laudă.” – Patricia Richardson. Rugaţi par:cipanţii să se gândească la următoarea idee „Urmările inﬂuenţează comportamentul”
şi să încerce să dea exemple care să susţină validitatea acestei idei.
Concluzia la care trebuie să ajungă este următoarea: oamenii fac lucruri pentru că ş=u
că vor urma alte lucruri. Aşadar, în funcţie de =pul de consecinţă care urmează, oamenii vor aﬁşa unele comportamente şi vor evita altele.

Teoria s=mulării clasice, u=lizată de către cei mai mulţi prac=cieni, descrie următoarele
trei circumstanţe:
1. Dacă un comportament este recompensat, este cu atât mai probabil ca el să
apară. Va ﬁ mai intens şi mai frecvent;
2. Dacă un comportament este urmat de o pedeapsă, este cu atât mai probabil ca
el să scadă în intensitate şi frecvenţă;
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3. Dacă un comportament nu este urmat nici de o recompensă, nici de o pedeapsă,
ci este ignorat, el va dispărea:
a. Iden:ﬁcarea factorilor corecţi de mo:vare:
Factorii de mo=vare sunt iden=ﬁcaţi după funcţia lor. O bomboană intensiﬁcă nivelul
de cooperare al copilului, însă nu are nicio valoare dacă este u=lizat ca răsplată pentru
un profesor. Prin urmare, este necesar să vă observaţi cu mare atenţie elevii pentru a
aﬂa lucrurile pe care le consideră cele mai valoroase ca recompense. Şi, odată ce găsiţi
lucruri care funcţionează eﬁcient, este posibil să ﬁţi foarte dezamăgiţi să aﬂaţi că, în
=mp, ele îşi pierd valoarea. Din cauză că se obişnuiesc să primească o anumită recompensă (să spunem, bomboane sau abţibilduri), copiii se pot plic=si cu =mpul. Aceasta
este, poate, cea mai mare provocare pentru orice profesor. Găsirea unor bune recompense necesită foarte multă experienţă şi intuiţie.

b Controlarea tuturor surselor de s:mulare:
Profesorii trebuie, adesea, să ﬁe în compe=ţie cu grupul de prieteni al copilului.
Prietenii reprezintă o sursă importantă de s=mulare, uneori mai puternică decât orice
recompensă pe care o poate da un profesor. Părinţii şi familia copilului reprezintă o
altă sursă de s=mulare. Profesorii cred uneori că metodele lor de s=mulare eşuează
din cauză că nu u=lizează recompensa „corectă”. În realitate, problema poate consta în
faptul că elevul vrea sau are nevoie de factorii de mo=vare pe care îi oferă grupul de
semeni mai mult decât de cei oferiţi de către profesor.

c. Schimbările interne pot ﬁ diﬁcil de inﬂuenţat:
Un efect secundar al teoriei s=mulării este că, uneori, copiii învaţă să aﬁşeze comportamente dezirabile faţă de noi doar atunci când ş=u că vor ﬁ recompensaţi. Dacă recompensa lipseşte, atunci copilul nu va coopera, nu va face eforturi, nu va ﬁ atent. Copilul
este, în acest caz, aidoma unei maimuţe dresate să facă un truc, care în=nde apoi
mâna în aşteptarea bananei. În acest caz, copilul nu a interiorizat comportamentul.
Asta înseamnă că profesorul trebuie să facă efortul de a u=liza consecinţele adecvate
pentru comportamentul dorit, la momentul potrivit.
Principiile s9mulării:

1. Sursa este bine pregă=tă în teoria şi prac=ca s=mulării;
2. Sursa are control total asupra tuturor factorilor de mo=vare
semniﬁca=vi pentru toţi receptorii;
3. Sursa are control total asupra ﬁecărui receptor (ex. ce face receptorul,
când face acel lucru receptorul, ce alţi receptori sunt în aceeaşi
situaţie);
4. Sursa are un plan detaliat şi consecvent de s=mulare;
5. Factorii de mo=vare sunt furnizaţi mereu în aceleaşi condiţii ﬁecărui
receptor diferit;
6. S=mularea trebuie să ﬁe determinată de comportamentul ţintă.
As<el, copilul are parte de consecinţa predeterminată doar dacă şi
când aﬁşează comportamentul dorit.

U=lizarea pedepselor este un domeniu controversat. Pedeapsa este o consecinţă extremă pentru toate ﬁinţele. Fie că este vorba despre un câine, un papagal, un copil sau
un adult, consecinţele de =pul pedepsei pot determina schimbări extrem de rapide,
puternice şi memorabile, dar nu neapărat pozi=ve. O problemă ar ﬁ faptul că o
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pedeapsă eﬁcientă necesită condiţii speciﬁce şi consecvente pentru implementare,
potrivit unor studii. Aceste teorii susţin că o pedeapsă eﬁcientă trebuie să ﬁe:
1) imediată (chiar acum), 2) intensă (cel mai mare băţ posibil), 3) de neevitat (nu există
scăpare) şi 4) consecventă (de ﬁecare dată). Dacă nu puteţi da pedepse în aceste
condiţii, atunci este posibil ca pedeapsa să eşueze.
Este posibil ca acest studiu să nu se aplice în cazul persoanelor cu nevoi speciale, cum

îngrijitor recurge la pedeapsă, chiar şi atunci când se face legătura între cauză şi efect,
persoana se va simţi, probabil, furioasă, speriată sau lipsită de speranţă, iar apoi va
succes şi frustrante.

3. STRUCTURA ŞI SUPORTUL VIZUAL/TACTIL

ce urmează este un lucru bun sau rău.” – O întâmplare ciudată cu un câine la miezul
nopţii, de Mark Haddon, 2003
susţine ideea conform căreia toată lumea are nevoie de suporturile vizuale şi le
punct de începutî n sublinierea importanţei structurii şi a suportului vizual pentru
copiii şi adulţii cu nevoi speciale.
Structura face aşteptările clare şi explicite şi intensiﬁcă înţelegerea mediului. Ea reduce
anxietatea, ajutând copiii şi adulţii cu nevoi speciale să înţeleagă mai bine lumea.
Ajută, de asemenea, la învăţare şi comunicare, ajută la dezvoltarea independenţei,
schimbării şi tranziţiei.

Suport vizual:
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• Fotograﬁile – se pot u=liza fotograﬁi în care copilul se implică în diverse ac=vităţi
pentru a-i crea un „orar” vizual;
• Desenele liniare – sunt mai abstracte şi sunt preferate adesea ﬁindcă prezintă trăsături care distrag atenţia într-o măsură minimă;
• Cuvintele scrise – pot ﬁ u=lizate la vârsta şi etapa adecvată.

4. CERINŢA SARCINII

Orice aspect care trebuie îndeplinit pentru o sarcină este o cerinţă a acesteia. Problemele de comportament sunt cauzate adesea de cerinţe care depăşesc abilitatea unui
om. Cu alte cuvinte, dacă o sarcină este prea solicitantă, persoana va eşua. Intervenţia
la nivelul cerinţei sarcinii presupune ajustarea cerinţei şi/sau intensiﬁcarea susţinerii
pentru a se echilibra abilitatea unui om cu sarcina respec=vă. Reducerea cerinţei şi/sau
intensiﬁcarea susţinerii sunt ambele intervenţii faţă de cerinţa sarcinii care ajută la
crearea echilibrului. Rugaţi par=cipanţii să urmărească ﬁlmul şi să facă suges=i în privinţa ajustărilor care ar putea ﬁ făcute la cerinţa sarcinii exempliﬁcate, pentru a intensiﬁca susţinerea necesară dezvoltării abilităţilor.

5. ABILITĂŢI DE PREDAT

S=mularea are loc doar atunci când sistemul senzorial este calm, mediul este predic=bil datorită structurii şi suportului vizual/tac=l, cerinţele sarcinii sunt atent create
şi abilităţile pot ﬁ demonstrate şi învăţate în mod eﬁcient.
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Fişa 2.4.1
IERARHIA NEVOILOR POTRIVIT LUI MASLOW

Sensul.
Actualizarea
sinelui.
Vitalitatea.
Crea9vitatea.
Autosuﬁcienţa.
Auten9citatea.
Ludicul.
S9ma de sine
Dragostea şi Apartenenţa
Siguranţa și sen9mentul de securitate
Nevoile ﬁziologice: aer, apă, hrană,
adăpost, somn, sex
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Fişa 2.4.2
CELE CINCI NIVELURI DE INTERVENŢIE

ABILITĂŢI DE PREDAT

CERINŢA SARCINII

STRUCTURA
ŞI
SUPORTUL
VIZUAL/TACTIL

DIFERENŢELE
SENZORIALE
ŞI
NEVOILE BIOLOGICE

STIMULAREA
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Fişa 2.4.3
PROBLEME SENZORIALE
Mirosul

Gustul

Tac9lul

Inputul vizual

Auzul

Echilibrul

Propriocepţia
(conș9en9zarea asupra corpului propriu)
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Fişa 2.4.4
SUPORTURI VIZUALE
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AXAT PE OM

OBIECTIVE

După ﬁnalizarea acestui modul, par9cipanţii vor putea să:

1. Înţeleagă abordarea axată pe om şi faptul că persoanele cu nevoi speciale pot
întotdeauna să înveţe dacă li se oferă susţinerea necesară pentru a avea succes;
2. Analizeze nivelul de supervizare de care poate avea nevoie un om pentru a crea
oportunităţi de realizare;
3. Înţeleagă conceptul de abordare proac=vă a comportamentului.
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REZUMATUL CAPITOLULUI 3

OBIECTIV

3.1

3.2

3.3

TIMP

CONŢINUT

MEDIA

40 min.

O discuţie despre abordarea axată
pe om

90 min.

Privire de ansamblu asupra
nivelurilor de supervizare

Fişa de lucru 3.2.1

60 min.

Privire de ansamblu asupra abordării proac=ve

Fişa 3.3.1
Fişa de lucru 3.3.2

NOTE
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OBIECTIVUL 1: Par9cipanţii vor putea să înţeleagă
abordarea axată pe om şi faptul că persoanele cu nevoi
speciale pot întotdeauna să înveţe dacă li se oferă
susţinerea necesară pentru a avea succes.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 40 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Scopul acestui obiec=v este de a-i face pe par=cipanţi să înţeleagă că abordarea axată
pe om este un concept care consideră persoana cu nevoi speciale punctul central de
concentrare în cadrul dezvoltării programului. Persoana cu nevoi speciale determină
echipa să-i observe abilităţile, punctele forte şi, cel mai important, interesele. Atunci
când echipa înţelege abilităţile, punctele forte şi interesele unei persoane cu nevoi
speciale, poate să le dezvolte pe ﬁecare dintre ele şi să ofere susţinerea necesară pentru a promova independenţa, omualitatea, incluziunea şi produc=vitatea în toate aspectele vieţilor celor pe care îi susţin.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

Discutaţi cu par=cipanţii despre conceptul de planiﬁcare axată pe om şi despre principiile acestuia.

Planiﬁcarea axată pe om este un proces de planiﬁcare a vieţii pentru persoanele cu
nevoi speciale. Ea se bazează pe principiile de incluziune şi produc=vitate. Axarea pe
om este un concept central şi persoana deţine controlul. Planul este ﬂexibil, nu
limitează dorinţele, nevoile şi aspiraţiile persoanei.

În planiﬁcarea axată pe om, procesul, la fel ca şi produsul, aparţine persoanei şi este
controlat de către acesta (şi uneori de către familie şi de către prietenii apropiaţi). Nu
există forme sau liste de veriﬁcare prestabilite; planul de susţinere care rezultă este absolut omual. El creează un portret cuprinzător al persoanei şi al ceea ce doreşte acesta
să facă în viaţa lui şi, în acelaşi =mp, el reuneşte toţi factorii importanţi pentru om, inclusiv familia, prietenii, vecinii, personalul de susţinere şi alţi profesioniş= implicaţi în
viaţa acestuia.
Planiﬁcarea axată pe om se concentrează pe talentele, abilităţile şi aspiraţiile unui om
şi u=lizează cercul de prieteni, familia şi membrii comunităţii implicaţi în susţinerea
realizării acelor dorinţe şi în asistarea persoanelor cu nevoi speciale în evoluţia lor
către statutul de membri totali.
Toate abordările axate pe om sunt caracterizate de cinci elemente (O'Brien & Love>,
1996), care au fost iden=ﬁcate ca ﬁind fundamentale:
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1. Persoana care se aﬂă în centrul planiﬁcării, precum şi cei dragi ai acestuia, sunt autorităţile primare în viaţa sa. Întrebările esenţiale sunt „Cine este persoana?” şi „Ce
oportunităţi comunitare o vor ajuta să-şi urmărească interesele într-o manieră pozi=vă?”;

2. Planiﬁcarea axată pe om =nde să schimbe modelele comune de viaţă comunitară. Ea
s=mulează implicarea în comunitate şi încurajează toţi membrii comunităţii să conlucreze pentru construirea viitorului dorit. Ea ajută şi la crearea rolurilor pozi=ve pe care
le poate avea comunitatea în viaţa persoanelor cu dizabilităţi;
3. Planiﬁcarea axată pe om necesită învăţarea prin acţiuni comune, de colaborare, şi
contestă în mod fundamental prac=cile care separă oamenii şi perpetuează relaţii
bazate pe control;
4. Planiﬁcarea axată pe om poate proveni doar din respectul pentru demnitate şi
pentru tot ceea ce reprezintă persoana implicată, aşa cum este aceasta;

5. Susţinerea persoanelor în deﬁnirea şi urmărirea unui viitor dezirabil testează claritatea, angajamentul şi curajul cuiva.

Dacă scopul nu este doar de a crea o viziune în ceea ce priveşte persoana implicată, ci
şi de a o susţine eﬁcient în realizarea dorinţelor sale, va trebui să lucrăm la implicarea
sporită a membrilor comunităţii în vieţile persoanelor cu nevoi speciale.
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OBIECTIVUL 2: Par9cipanţii vor putea să analizeze
nivelul de supervizare de care poate avea nevoie
o persoană pentru a crea oportunităţi de progres.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 90 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Scopul acestui obiec=v este de a-i face pe par=cipanţi să înţeleagă conceptul de
niveluri de supervizare şi să conş=en=zeze importanţa acestora.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. Discutaţi cu par:cipanţii despre conceptul de „niveluri de supervizare” şi despre importanţa acestuia.

Nivelurile de supervizare se referă la susţinerea de care pot avea nevoie copiii şi adulţii
cu nevoi speciale atunci când au acces la medii necunoscute. De obicei, copiii şi adulţii
cu nevoi speciale au acces la trei =puri de medii: casa de =p familial, centrul de zi şi comunitatea. Prin urmare, nivelurile de supervizare trebuie stabilite separat pentru
ﬁecare dintre aceste medii. Nivelurile de supervizare pot să difere în funcţie de mediul
la care persoana în cauză are acces.
Există trei niveluri de supervizare:
• Unu – Direct

Un membru de personal se va aﬂa întotdeauna la o distanţă de un metru faţă de
persoană (la îndemâna persoanei). Membrul de personal va observa con=nuu
persoana. Atât persoana, cât şi mediul, vor ﬁ monitorizate permanent pentru a
iden=ﬁca posibile probleme.
• Doi – Apropierea

Un membru de personal se va aﬂa întotdeauna în aceeaşi încăpere cu persoana
(„cu ochii pe el”) sau în preajma acestuia.
• Trei – Ocazional

Un membru de personal va monitoriza ru=na persoanei. Membrul de personal va
monitoriza persoana odată la ﬁecare 10 minute pentru a se asigura că acesta își
respectă programul. La ﬁecare interval, membrul de personal va monitoriza atât
persoana, cât şi mediul, pentru a iden=ﬁca posibile probleme.
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• De ce sunt importante nivelurile de supervizare?

În funcţie de nivelul de supervizare, se poate determina cu precizie numărul de membri de personal/copii sau adulţi.
• Copilul/adultul:

 este monitorizat într-un mediu sigur;
 nevoile individuale îi pot ﬁ împlinite;
 i se pune la dispoziţie un mediu care va oferi susţinerea necesară
pentru succes.

• Membrul de personal:

 cunoaşte nivelul de susţinere pe care copilul/adultul trebuie să-l

primească pentru a ﬁ în siguranţă;
 ş=e de cât de mult input are nevoie copilul pentru a i se putea împlini
nevoile şi nu va ﬁ mai invaziv sau mai restric=v decât este necesar.

• Criterii de determinare a nivelurilor de supervizare:

1. Pica: Dacă persoana are obiceiul de a înghiţi obiecte sau substanţe necomes=bile;

2. Comportament agresiv, auto-agresiv sau distruc9v: dacă persoana este auto-agresiv, el are tendinţa de a distruge obiecte atunci când este supărat sau atunci când nu
este monitorizat în mod direct; dacă persoana are tendinţa să-şi lovească, să-şi muşte,
să-şi zgârie colegii sau personalul; frecvenţa acestui
comportament;
3. Pregă9rea pentru toaletă: dacă persoana ş=e cum să folosească în mod corect hâr=a igienică şi să se spele pe mâini după u=lizarea toaletei fără a necesita ajutor; dacă
persoana ingerează sau se joacă cu fecalele; dacă persoana are anumite „ritualuri” în
baie; dacă are abilităţi de a se îngriji singură atunci când este în baie;

4. Siguranţa: Dacă persoana este conş=entă de pericol atunci când se aﬂă în bucătărie
sau în comunitate; dacă poate folosi un cuţit sau alte obiecte ascuţite; dacă este conş=entă de pericol atunci când se aﬂă lângă obiecte sau suprafeţe ﬁerbinţi; dacă poate
traversa strada şi este conş=entă de pericolele de pe stradă;
5. Probleme în ceea ce priveşte accesul la comunitate: dacă persoana este agresivă
faţă de copiii mici, bătrâni etc., atunci când este nervoasă sau supărată; dacă este
deranjată de zgomot sau de anumite sunete puternice; dacă este distrasă uşor şi
devine agresivă în locuri aglomerate; dacă îi este teamă de câini sau de alte animale;
dacă stă cu grupul sau are tendinţa să părăsească grupul şi să exploreze împrejurimile
pe cont propriu;

6. Probleme medicale: Dacă persoana are astm sau alergii; dacă are accese/epilepsie;
dacă merge cu diﬁcultate; dacă are tendinţe de sinucidere; dacă bea prea multe lichide
sau mănâncă prea mult;
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7. Independenţa: Dacă persoana are nevoie de susţinere în procesul ru=nier zilnic;
dacă are nevoie de mai multă susţinere în =mpul ac=vităţilor speciﬁce sau atunci când
are acces la medii speciﬁce; dacă poate sta singură pentru o perioadă anume de =mp
sau în anumite medii;
8. Mediul: Dacă mediul este sigur pentru om; dacă persoana are acces la substanţe
sau medicamente letale; dacă mediul este periculos pentru el:

• Nivelul de supervizare depinde de copil/adult şi diferă în funcţie de mediul la care
acesta are acces. De exemplu, un copil se poate încadra într-un nivel de supervizare
ocazional (3) atunci când se aﬂă în casa de =p familial, unde este familiarizat cu mediul
şi într-un nivel de supervizare direct (1) atunci când se aﬂă în comunitate pentru că se
teme de câini şi devine auto-agresiv atunci când îi este teamă;
• Nivelurile de supervizare se pot schimba în =mp şi ar trebui revizuite periodic
pentru ﬁecare persoană. Pe măsură ce persoana se obişnuieşte să iasă în comunitate
sau la un centru de zi şi se acomodează cu noile reguli şi medii, nivelul de supervizare
poate deveni tot mai puţin restric=v;

Odată ce se stabileşte un nivel de supervizare pentru ﬁecare dintre mediile la care are
acces persoana, pasul următor pentru echipa de intervenţie este să discute mo=vele
pentru care s-a stabilit un nivel şi să creeze planurile de intervenţie menite să ajute la
depăşirea respec=velor probleme. Planurile de intervenţie ar trebui să se axeze mereu
pe reducerea restricţiilor, as<el încât persoana să devină cât mai independentă cu
pu=nţă şi, totodată, să ﬁe în siguranţă.
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Fişa de lucru 3.2.1
NIVELURI DE SUPERVIZARE

MARIA

CASE DE TIP FAMILIAL

CENTRUL DE ZI

3

3

COMUNITATE
1

• Maria va ﬁ supervizată direct (1) de ﬁecare dată când iese în comunitate din pricina
următoarelor:

 Mariei îi este teamă de câini. Ori de câte ori vede un câine sau aude un
câine lătrând are tendinţa să fugă;

 Maria nu este conş=entă de pericol atunci când traversează strada;
 Maria nu face diferenţa între străini şi persoanele cunoscute.
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OBIECTIVUL 3: Par9cipanţii vor putea să înţeleagă
conceptul de abordare proac9vă. Par9cipanţii vor
discuta despre modul în care sunt folosite intervenţiile
proac9ve, ac9ve şi reac9ve în abordarea
comportamentului diﬁcil.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 60 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Scopul acestui obiec=v este de a prezenta conceptul şi tehnicile de intervenţie
proac=vă în cazul persoanele cu nevoi speciale care pot aﬁşa un comportament diﬁcil.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. U:lizând un format de curs sau de discuţie, revizuiţi următoarele concepte. Explicaţi
par:cipanţilor faptul că acest capitol va aborda subiectul intervenţiilor proac:ve.
Capitolele următoare se vor axa pe intervenţiile ac:ve şi reac:ve.
A. Proac9v – preﬁxul „pro” înseamnă „anterior în =mp”. Prin urmare,
intervenţiile proac=ve sunt cele care răspund nevoilor persoanelor înainte să apară
problemele. Dacă intervenţiile proac=ve sunt eﬁciente, comportamentul diﬁcil ar
trebui să devină rar;

B. Ac9v – dacă nu sunt împlinite nevoile, problemele încep să „ﬁarbă” în semn
de aver=sment. Intervenţiile ac=ve sunt create pentru a ajuta oamenii să se calmeze,
as<el încât nevoile lor să poată ﬁ abordate;

Notă: Chiar dacă intervenţiile ac=ve presupun calmarea, pentru ca
problemele să ﬁe rezolvate cu adevărat trebuie abordate nevoile
persoanelor (care sunt manifestate în realitate printr-un
comportament diﬁcil).

C. Reac9ve – preﬁxul „re” înseamnă „înapoi în =mp”. Intervenţiile reac=ve sunt
cele care răspund comportamentului diﬁcil în momentul în care el are loc. Trebuie apoi
să aşteptăm ca persoana să se calmeze şi să ne întoarcem la un punct în care putem
aborda nevoile (intervenţii proac=ve şi ac=ve). Intervenţiile reac=ve includ intervenţiile personale şi nu numai. Ele pot lua forma mustrărilor verbale, a pierderii de privilegii
etc.
Intervenţiile reac=ve sunt legate mai degrabă de controlarea comportamentului decât
de abordarea cauzei comportamentului diﬁcil. Scopul unei abordări proac=ve este reducerea nevoii de orice intervenţie reac=vă.
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II. U:lizaţi Fişa 3.3.1, gradientul IMPACT, pentru a ilustra faptul că intervenţiile
proac:ve permit cel mai mare nivel de control şi necesită cea mai puţină susţinere din
partea personalului.
Intervenţiile reac=ve necesită cel mai mare nivel de control din partea personalului şi
permit un control rela=v redus al persoanelor. Este, prin urmare, de dorit să se treacă
de la intervenţiile reac=ve la cele proac=ve ori de câte ori este posibil.

Gradientul IMPACT se referă la nivelul de restricţie a reacţiei personalului într-o
situaţie de criză, cu alte cuvinte la nivelul de susţinere necesar din partea personalului
pentru ca persoana să-şi recâş=ge autocontrolul. Personalul trebuie să monitorizeze
constant intervenţia pe măsură ce intervine, pentru a se asigura că oferă îndeajuns de
mult susţinere (dar nu prea multă).
III. Prezentaţi par:cipanţilor modalităţile managementului proac:v, Fişa 3.3.2. Discutaţi despre ﬁecare întrebare cu par:cipanţii pentru a vedea cum ar putea ﬁ u:lizat
acest proces ca o alterna:vă în mediile lor. Sugeraţi-le că aceste alterna:ve ar putea
avea un impact semniﬁca:v asupra reducerii situaţiilor de criză şi ajutaţi-i să-şi seteze
mintea pe a ﬁ proac:vi.
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Fişa 3.3.1
Gradientul SCIP-r: Nivelul de restricţie a reacţiei personalului într-o situaţie

de criză. Cu alte cuvinte, nivelul de susţinere necesar din partea personalului pentru ca
persoana să-şi recâş=ge autocontrolul; u=lizarea, în primă fază, a tehnicilor cel mai
puţin restric=ve.

CEL MAI restric9v

Tehnici restric"ve
Tehnici de intervenţii personale
Personalul deţine tot controlul asupra persoanei

Tehnici ac"ve
Tehnici de calmare
Personalul începe să intervină, dând persoanei mai puţin
control şi mai puţină independenţă
Se adresează nevoilor imediate
Tehnici proac"ve

CEL MAI PUŢIN restric9ve

Oamenii au tot controlul asupra situaţiei lor
U=lizarea independentă a comunităţii
Alegeri
Construirea de relaţii
Momente de învăţare
Abilităţi subs=tuente
Alterna=va generală
Modiﬁcarea mediului
S=mularea pozi=vă
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Fişa 3.3.2
CĂI DE INTERVENŢIE – MANAGEMENTUL PROACTIV

Înainte de a recurge la intervenţiile personale, luaţi în considerare aceste 10 puncte:

Comunicare:

I-aţi dat şansa persoanei să comunice u=lizând obiecte, semne, simboluri
sau limbajul şi aţi răspuns în mod pozi=v?
Cum aţi procedat?

Opţiune:

Aţi propus o ac=vitate alterna=vă şi aţi încurajat persoana să aleagă între
cele două?
Cum aţi procedat?

Mediu:

Aţi făcut o schimbare de locaţie sau de mediu, de exemplu un loc mai re
strâns, un nivel scăzut de elemente care pot distrage atenţia, şi aţi adaptat
mediul pentru a-i oferi susţinere persoanei?
Cum aţi procedat?
Aţi schimbat personalul şi aţi răspuns nevoii de atenţie?
Cum aţi procedat?

Interacţiune:

Alterna9ve terapeu9ce:

Aţi încercat să u=lizaţi muzica, aromaterapia, masajul?
Cum aţi procedat?
Aţi încercat tehnici de respiraţie profundă, de yoga?
Cum aţi procedat?

Relaxare:
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Fişa 3.3.2 (con9nuare)
Tehnici de calmare:

Aţi u=lizat tehnici de calmare verbală şi nonverbală pentru a facilita:
reﬂecţia, empa=a, consolarea, redirecţionarea, s=mularea şi recompensa?
Cum aţi procedat?

Tehnici de ascultare:

Aţi făcut efortul de a asculta, de a ci= semnele şi de a face suges=i în loc să
vă grăbiţi să interveniţi cu sfaturi?
Cum aţi procedat?

Sensibilitate:

Aţi încercat să restabiliţi încrederea şi demnitatea persoanei, apelând la
sensibilitate mai degrabă decât la confruntare, şi aţi dat alterna=va unei
ac=vităţi mai construc=ve şi mai funcţionale?
Cum aţi procedat?
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ACTIV

OBIECTIVE
La ﬁnalul acestui modul, par9cipanţii vor putea să:

1. Înţeleagă că s=mularea senzorială şi/sau inﬂuenţată de mediu este esenţială
pentru dezvoltarea şi starea de bine a persoanelor cu nevoi speciale;

2. Înţeleagă conceptul de integrare senzorială şi să se familiarizeze cu semnele şi
nivelurile de severitate ale tulburărilor de integrare senzorială;

3. Gândească intervenţii care se adresează nevoilor senzoriale, să ofere s=mulare
inﬂuenţată de mediu şi să înţeleagă importanţa stabilirii unei „diete senzoriale”
pentru persoanele cu nevoi speciale;
4. Înţeleagă că tratamentul ac=v este un proces con=nuu care u=lizează ﬁecare
moment al zilei ca prilej de învăţare.
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REZUMATUL CAPITOLULUI 4

OBIECTIV

4.1

4.2

4.3

4.4
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TIMP

CONŢINUT

120 min.

O discuţie despre importanţa
s=mulării senzoriale a copiilor şi
adulţilor cu nevoi speciale

120 min.

Deﬁneşte integrarea senzorială şi
aduce în discuţie tulburările de
integrare senzorială speciﬁcă şi
nivelurile lor de severitate

60 min.

60 min.

MEDIA

Prezintă =purile de reacţii
nega=ve la inputul senzorial şi
aduce în discuţie obiec=vele tratamentului senzorial pentru persoanele cu nevoi speciale înaintea explicării paşilor implicaţi în stabilirea unei „diete senzoriale”
Aduce în discuţie tratamentul
ac=v ca proces con=nuu care
u=lizează ﬁecare moment al zilei
ca prilej de învăţare

Fişa 4.2.1

NOTE

OBIECTIVUL 1: Par9cipanţii vor putea să înţeleagă rolul
esenţial al s9mulării senzoriale şi/sau inﬂuenţate
de mediu în dezvoltarea şi bunăstarea
persoanelor cu nevoi speciale.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 120 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Pe parcursul acestei prezentări iniţiale, par=cipanţii vor discuta despre s=mularea senzorială care ar trebui u=lizată în lucrul cu persoanele cu nevoi speciale. Scopul general
al acestei părţi a capitolului este de a sublinia importanţa creării unui mediu s=mulant
şi care susţine şi accentuează învăţarea incidentală născută din curiozitate.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. Discutaţi cu par:cipanţii despre conceptul de „integrare senzorială”.

Integrarea senzorială: Concept

Toate informaţiile pe care le primim despre lume ajung la noi prin intermediul sistemelor noastre senzoriale. Pentru că multe procese senzoriale au loc în cadrul sistemului nervos, la nivel subconş=ent, nu ş=m întotdeauna că ele există.

Aşa cum ochii transmit informaţia vizuală către creier pentru interpretare, toate sistemele senzoriale au receptori care preiau informaţia şi o trimit către creier pentru
procesare. Celulele pielii transmit informaţii despre lumină, a=ngere, durere, temperatură şi presiune. Structurile urechii interne detectează mişcarea şi schimbările poziţiei
capului. Componentele muşchilor, încheieturilor şi tendoanelor determină conş=en=zarea poziţiei corpului.

Simţul tac9l

Chiar dacă simţul tac=l, cel de mişcare şi cel de poziţie a corpului sunt mai puţin
familiare decât văzul şi auzul pentru majoritatea persoanelor, ele sunt esenţiale pentru
funcţionarea noastră co=diană.

De exemplu, simţul tac=l îi permite persoanei să găsească o lanternă într-un sertar
atunci când este s=nsă lumina. Senzaţia tac=lă joacă, de asemenea, un rol important în
apărarea de pericol. De exemplu, ea poate semnala diferenţa dintre a=ngerea uşoară a
degetelor unui copil şi cea a picioarelor unui păianjen.
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Simţul mişcării

Simţul ves=bular reacţionează la mişcarea corpului prin spaţiu şi la schimbările poziţiei
capului. El coordonează în mod automat mişcarea ochilor, capului şi corpului. Dacă
acest simţ nu ar funcţiona în mod corespunzător, ar ﬁ imposibil să mişcaţi privirea de
sus în jos fără să vă pierdeţi echilibrul. Ar ﬁ diﬁcil să mergeţi pe o cărare pietroasă fără
să cădeţi sau să staţi într-un picior îndeajuns de mult cât să puteţi lovi o minge de fotbal. Tot simţul ves=bular este elementul esenţial pentru menţinerea tonusului muscular, pentru coordonarea celor două laturi ale corpului şi pentru poziţia dreaptă a
capului, în ciuda legii gravitaţiei. Simţul ves=bular poate ﬁ considerat un fundament
pentru orientarea corpului în raport cu spaţiul înconjurător.

Simţul poziţiei corpului

Strâns legat de simţul ves=bular este simţul propriocepţiei, care permite conş=en=zarea poziţiei corpului. Propriocepţia face posibil ca un om să-şi ghideze în mod corect
mişcarea braţului sau piciorului, fără să trebuiască să ﬁe atent la ﬁecare acţiune. Atunci
când propriocepţia funcţionează în mod corespunzător, poziţia corpului este corectată
automat pentru a împiedica, de exemplu, căderea de pe scaun. Propriocepţia permite,
de asemenea, manipularea corectă a obiectelor precum creionul, nasturii, lingura şi
pieptenul. Graţie propriocepţiei, suntem capabili să ne adaptăm paşii la terenul pe
care mergem.
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OBIECTIVUL 2: Par9cipanţii vor înţelege conceptul de integrare senzorială şi se vor familiariza cu semnele
şi cu nivelurile de severitate ale tulburărilor
de integrare senzorială.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 120 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Pe parcursul acestei părţi a discuţiei, par=cipanţii vor învăţa deﬁniţia integrării
senzoriale şi vor explora gama de tulburări speciﬁce de integrare senzorială. Se va
discutadespre unele dintre semnele speciﬁce ale acestor tulburări şi despre nivelurile
posibile de severitate a acestora.

Organizarea simţurilor

Sistemul tac=l, cel ves=bular şi cel propriocep=v încep să funcţioneze foarte devreme
în viaţă, chiar dinainte de naştere. Aceste simţuri de bază sunt strâns legate între ele,
precum şi cu alte sisteme cerebrale implicate în procesul de dezvoltare. Juxtapunerea
dintre diferitele simţuri este complexă şi este necesară pentru interpretarea corectă şi
reacţia adecvată la o situaţie. Acest mod de organizare şi u=lizare a simţurilor poartă
numele de integrare senzorială.

Planiﬁcarea motorie

Integrarea senzorială ne permite să reacţionăm în mod corespunzător la senzaţiile externe şi inﬂuenţează interacţiunea cu mediul. Planiﬁcarea motorie presupune să avem
o idee despre ceea ce facem, despre planiﬁcarea şi îndeplinirea unei acţiuni. Atunci
când are loc planiﬁcarea motorie, un om poate să îndeplinească o sarcină complet
nouă, implementând o acţiune nouă. Atunci când un copil vede pentru prima dată un
balansoar, el îşi poate da seama imediat cum să se urce şi să coboare de pe el, fără să
aibă nevoie de vreun fel de instrucţiuni sau de ajutor. Planiﬁcarea motorie implică
atenţia conş=entă faţă de sarcină, bazându-se pe informaţiile existente în ceea ce
priveşte senzaţia corporală subconş=entă.

Tulburări de integrare senzorială

În cazul majorităţii copiilor, integrarea senzorială se dezvoltă odată cu ac=vităţile
uzuale ale copilăriei. Abilitatea de planiﬁcare motorie este un rezultat natural al procesului, un exemplu ﬁind reacţia adaptabilă la senzaţiile externe.
Însă, în cazul unor copii, integrarea senzorială nu se dezvoltă pe cât de eﬁcient ar
trebui. Atunci când procesul de integrare senzorială este afectat, pot apărea diferite
probleme de învăţare, de dezvoltare sau de comportament.
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Semnele tulburărilor de integrare senzorială

Nu toţi copiii cu probleme de învăţare, de dezvoltare sau de comportament au o tulburare de integrare senzorială. Există anumiţi factori care pot semnala prezenţa unei
asemenea tulburări. În cele ce urmează, vom trece în revistă câteva dintre posibilele
semne.
1. Sensibilitate exagerată la a9ngere, mişcare, imagini sau sunete:

Acest lucru se poate manifesta prin comportamente precum iritabilitatea sau retragerea atunci când copilul este a=ns, prin evitarea anumitor materiale sau alimente,
printr-o reacţie de deviere sau teamă în ceea ce priveşte unele ac=vităţi comune de
mişcare, cum ar ﬁ cele =pice pentru un teren de joacă. Copilul poate întâmpina diﬁcultăţi în urcatul şi coborâtul din maşină sau pe scări, poate cădea de pe scaun sau
poate călca pe obiecte fără să-şi dea seama.
2. Alte exemple:

• diﬁcultăţi în folosirea „jucăriilor care se trag”;
• diﬁcultăţi în folosirea tricicletelor sau bicicletelor;
• apariţia „accidentelor” chiar şi după ce copilul a învăţat să folosească
oliţa;
• abordarea oricărei ac=vităţi de către copil ca şi cum ar desfăşura-o
pentru prima dată;
• diﬁcultăţi în completarea de puzzle-uri – manipularea pieselor sau
determinarea locului unde se potrivesc acestea;
• diﬁcultăţi în ducerea mâncării la gură;
• diﬁcultăţi de îmbrăcare;
• preferinţe ves=mentare exagerate;
• intoleranţă la a=ngerea încheieturilor cu mânecile/opţiunea de a purta
doar mâneci lungi sau doar mâneci scurte;
• sensibilitate la a=ngerea gâtului cu gulerul;
• refuzul de a purta curea sau orice alt obiect ves=mentar care se leagă în
jurul taliei;
• intoleranţă la =vurile hainelor;
• diﬁcultăţi în încheierea şi descheierea nasturilor, fermoarelor, agrafelor
sau cravatelor;
• insistenţa ca picioarele sau corpul să ﬁe complet acoperite sau complet
neacoperite;
• insistenţa de a purta gluga de la haină pe cap în ciuda temperaturii
calde;
• insistenţa de a purta bluze cu mânecă scurtă în ciuda temperaturii reci;
• preferinţe alimentare exagerate;
• sensibilitate la temperatură;
• sensibilitate la anumite materiale;
• percepţie exagerată a gustului/lipsa percepţiei gustului;
• diﬁcultăţi în u=lizarea tacâmurilor;
• tendinţa de a scuipa tot ceea ce mănâncă sau bea;
• tendinţa de a mesteca cu gura deschisă;
• tendinţa de a-şi muşca degetele şi limba în =mp ce mănâncă;
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• tendinţa de a-şi murdări bărbia atunci când mănâncă sau bea;
• tendinţa de a scăpa mâncarea pe podea;
• intoleranţă la băuturile carbogazoase;

3. Reacţie slabă la s9mularea senzorială:

Spre deosebire de un copil foarte sensibil, un copil care nu reacţionează poate căuta
experienţe senzoriale intense, cum ar ﬁ învâr=tul pe loc sau lovitul obiectelor. Copilul
poate părea că uită de durere sau de poziţia corpului. Unii copii oscilează între două
extreme.

4. Nivel de ac9vitate neobişnuit de ridicat sau neobişnuit de scăzut:

Copilul poate să ﬁe într-o permanentă mişcare sau poate ﬁ lent, obosind cu uşurinţă. Şi
în acest caz, unii copii pot oscila între două extreme.

5. Probleme de coordonare:

Acest =p de probleme poate ﬁ sesizat în ac=vităţile motorii grosiere sau ﬁne. Unii copii
pot avea un echilibru neobişnuit de slab, în vreme ce alţii pot întâmpina mari diﬁcultăţi
în a învăţa să desfăşoare noi sarcini care necesită coordonarea motorie.

6. Reacţii întârziate în limbaj, în abilităţile motorii sau în rezultatele şcolare:

Acest =p de reacţie poate ﬁ evident la un preşcolar, ﬁind însoţit de alte semne care indică tulburări de integrare senzorială. În cazul unui copil de vârstă şcolară, se pot remarca probleme de învăţare în ciuda nivelului normal de inteligenţă.

7. Organizarea defectuoasă a comportamentului:

Copilul poate să ﬁe impulsiv sau distrat şi să demonstreze o incapacitate de planiﬁcare
a sarcinilor. Unii copii întâmpină diﬁcultăţi în ceea ce priveşte adaptarea la o nouă situaţie. Alţii pot reacţiona prin frustrare, agresivitate sau retragere atunci când întâmpină
un eşec.
În general, un copil cu o tulburare de integrare senzorială va aﬁşa mai mult de unul
dintre semnele enumerate mai sus.
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Niveluri de severitate
Nivelul I – Scăzut

Copiii încadraţi într-un nivel scăzut de severitate ar putea ﬁ descrişi drept pretenţioşi,
hipersensibili, uşor hiperac=vi, refractari în ceea ce priveşte schimbarea sau cu o
uşoară tendinţă de a prelua controlul. Ei pot să ﬁe deranjaţi cu uşurinţă de anumite
senzaţii, însă nu şi de altele. Ei pot să ﬁe pretenţioşi atunci când vine vorba de
îmbrăcăminte şi de mâncare. Deşi aceş= copii au capacitatea de a ţine pasul cu
cerinţele şcolare şi sociale adecvate pentru vârsta lor, este posibil să ﬁe nevoie de mult
efort şi autocontrol de partea lor pentru a putea face acest lucru. Atunci când nu pot
depune efortul necesar pentru a ţine pasul, ei pot experimenta „căderi” emoţionale,
chiar şi în condiţii reduse sau inexistente de stres.

Nivelul II – Moderat

Copiii care se încadrează într-un nivel moderat de severitate au, în general, două sau
mai multe aspecte ale vieţii afectate de aceste tulburări. La acest nivel, copiii
întâmpină adesea diﬁcultăţi în ceea ce priveşte relaţiile sociale, sunt exagerat de
agresivi sau =nd să se izoleze de ceilalţi. Sunt afectate multe dintre abilităţile de
îngrijire personală ale copiilor, cum ar ﬁ îmbrăcatul, spălatul şi mâncatul. Ei pot
întâmpina diﬁcultăţi de atenţie şi de comportament. Abilităţile de explorare şi de joacă
pot să ﬁe limitate din pricina fricii de situaţii noi şi de schimbare.

Nivelul III – Ridicat

Copiii care se încadrează într-un nivel ridicat de severitate au, în general, toate aspectele vieţii afectate de aceste tulburări. Aceş= copii sunt adesea diagnos=caţi şi cu
alte disfuncţii (retard sever de dezvoltare, au=sm, comportament de =p au=st sau
disfuncţie emoţională). Evitarea repetată a anumitor =puri de senzaţii sau, din contră,
căutarea acestor senzaţii, sunt foarte des întâlnite la aceș= copii. Împotrivirea
senzorială poate bloca dezvoltarea copilului şi/sau poate interfera cu tratamentele
administrate. Tratând mai întâi împotrivirea senzorială, putem reduce tulburările de
integrare senzorială şi putem creşte eﬁcienţa altor forme de intervenţie.

80

OBIECTIVUL 3: Par9cipanţii vor putea să elaboreze
planuri de intervenţie care se adresează nevoilor
senzoriale şi care presupun s9mularea legată de mediu,
şi să înţeleagă importanţa stabilirii unei
„diete senzoriale” pentru persoanele cu nevoi speciale.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 60 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Vom prezenta =purile de împotrivire senzorială şi vom discuta despre obiec=vele tratamentului senzorial în cazul persoanelor cu nevoi speciale, înainte de a enumera paşii
necesari pentru stabilirea unei „diete senzoriale”.
Abordări ale intervenţiei

Tratamentul pentru împotrivirea senzorială cuprinde trei categorii:
1) Conş9en9zarea;

2) Programul planiﬁcat de ac9vitate numit „dietă senzorială”;
3) Programul specializat de tratament.

1. Conş9en9zarea

Unul dintre cei mai importanţi paşi în tratarea împotrivirii senzoriale este conş=en=zarea simptomelor şi comportamentelor asociate cu problema respec=vă. În acest fel,
putem să înţelegem că majoritatea oamenilor fac tot ceea ce le stă în pu=nţă pentru a
se simţi în siguranţă şi pentru a se adapta la tulburarea speciﬁcă de care suferă. Odată
ce le înţelegem comportamentul, putem crea ac=vităţi şi inputuri senzoriale menite să
atenueze împotrivirea senzorială.

2. Dieta senzorială – program planiﬁcat de ac9vitate

Conceptul de „dietă senzorială” porneşte de la ideea că ﬁecare om are nevoie de un
anumit număr de ac=vităţi şi de senzaţii pentru a ﬁ mai alert, mai adaptabil şi mai abil.
Acest concept poate ﬁ asemuit cu necesităţile nutriţionale. Anumite =puri de ac=vităţi
par să ajute foarte mult oamenii care manifestă o împotrivire senzorială şi ﬁecare
dintre ele pare să reducă nivelul de împotrivire pentru o anumită perioadă de =mp. De
exemplu, ac=vităţile care solicită întregul corp şi întreaga musculatură au un efect
terapeu=c care durează aproxima=v două ore; presiunea puternică la nivelul pielii are
un efect de sub două ore; beneﬁciile mişcării ritmice lente se pot ex=nde de la două la
şase ore. Ac=vităţile des=nate calmării includ mişcări ritmice lente, monotone,
presiune la nivelul pielii, un nivel termic mediu, ac=vităţi care presupun poziţii cu capul
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în jos, tracţiunea şi compresia ar=culaţiilor, legănatul de la călcâie până la cap (în special în poziţia de stat pe burtă), ac=vităţi care solicită tot corpul, precum şi ac=vităţi
care solicită puternic musculatura. Prin planiﬁcarea atentă, putem u=liza inputul senzorial pentru a determina un copil să capete un sen=ment de siguranţă şi de structură
pentru întreaga zi.

Pentru ca „dieta senzorială” să ﬁe cât mai eﬁcientă cu pu=nţă, este important să se u=lizeze ac=vităţi speciale, planiﬁcate pentru întreaga zi şi menite să ajute copilul să
rămână calm, alert şi organizat atunci când le efectuează. În situaţiile în care se preconizează că vor avea loc evenimente foarte supărătoare, inputul senzorial speciﬁc
poate pregă= copilul pentru ele şi poate preveni reacţiile de împotrivire. Ghidarea şi
implicarea adultului ar trebui să se limiteze la planiﬁcarea ac=vităţilor, la organizarea
mediului şi la asigurarea condiţiilor de siguranţă.

3. Planiﬁcarea unei diete senzoriale
Structurarea 9mpului:

a. Determinaţi un curs previzibil al zilei;
b. Încorporaţi un orar al inputului senzorial;
c. Stabiliţi o ru=nă;
d. Alternaţi între ac=vităţile pasive şi ac=ve/sta=ce şi mobile;
e. Rezervaţi un interval iniţial de =mp pentru calmarea copilului, stabilirea şi organizarea ac=vităţilor;
f. Rezervaţi un interval iniţial de =mp pentru a face tranziţia către noul program.
Structurarea spaţiului:

a. Organizaţi spaţiul pentru a-l face atrac=v, organizat şi pentru a-i conferi o
atmosferă de calm. Acordaţi atenţie întregului mediu;
b. Creaţi un spaţiu previzibil, organizat pentru ac=vităţi sta=ce, pentru mâncat,
împărţit într-o zonă de odihnă şi una de joacă;
c. Evitaţi u=lizarea spaţiului în mai multe scopuri;
d. U=lizaţi indicii vizuale iden=ﬁcabile, culori, nume şi decoraţiuni pentru spaţiile sta
bilite;
e. Luaţi în considerare s=mularea vizuală (pereţi, culori vii);
f. Luaţi în considerare iluminatul (cât mai natural cu pu=nţă, cu lămpi);
g. Luaţi în considerare sunetele (voci, zgomot de fundal, =mp pentru procesare,
muzică);
h. Luaţi în considerare mirosurile: în general, este preferabil să nu purtaţi par fum;
i. Creaţi un loc liniş=t, organizat (fotoliu, pernă mare, scaun, cort).
Structurarea ac9vităţilor

a. Planiﬁcaţi ac=vităţi solicitante, însă care calmează copilul;
b. Încurajaţi par=ciparea ac=vă a copilului;
c. Încorporaţi elemente senzoriale puternice;
d. U=lizaţi o temă principală;
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e. Oferiţi pauze frecvente des=nate mişcării ritmice (pentru calmare): în=nderea lentă
a corpului, ducerea/tragerea/împingerea de obiecte grele, împingerea peretelui,
strivirea mingii;
f. Nu impuneţi niciodată inputul senzorial. Fiţi atenţi la semnele de frustrare!;
Structurarea interacţiunii

a. Invitaţi/oferiţi/încurajaţi. Nu forţaţi, nu solicitaţi ac=vităţi senzoriale;
b. Abordaţi situaţia cu răbdare, nu vă grăbiţi şi nu treceţi prea repede de la o ac=vitate
la alta;
c. Limitaţi interacţiunile verbale, dar totuşi încurajaţi comunicarea;
d. Protejaţi copilul de s=mulările cărora nu le poate face faţă;
e. Fiţi relaxaţi, vorbiţi pe un ton adecvat (blând pentru a încuraja relaxarea, vesel pentru a exprima mulţumirea);
f. Încurajaţi interacţiunea, ﬁţi plăcuţi. Încercaţi să faceţi copilul să zâmbească;
g. U=lizaţi a=ngerea fermă şi presiunea constantă (a=ngerea uşoară declanșează o
stare de alertă, sistemul de protecţie);
h. Încetaţi ac=vitatea după 30 de secunde dacă observaţi vreun efect advers sau nega=v.

Câteva principii de bază

Pornind de la ideea că toţi oamenii sunt diferiţi şi că reacţiile lor variază, putem enumera câteva principii generale pentru promovarea integrării senzoriale:

1. Luaţi în considerare toate simţurile:

A=ngerea şi mişcarea sunt cel puţin la fel de importante ca văzul şi auzul, dacă nu chiar
mai importante, în procesul de adaptare a nou-născutului la lumea înconjurătoare. Pe
măsură ce un om creşte, văzul şi auzul devin esenţiale pentru învăţare. Contactul ﬁzic
este deosebit de important, nu numai pentru senzaţia pe care o oferă, ci şi pentru
oportunitatea de a accentua relaţia dintre îngrijitor şi copil.

2. Fiţi sensibili la reacţiile copiilor la ac9vităţi:

Este important să puteţi recunoaşte şi înţelege cum percepe ﬁecare copil diferite experienţe şi cum este afectat de acestea. În vreme ce a=ngerea uşoară poate ﬁ plăcută
pentru unii, pentru alţii poate ﬁ iritantă şi un factor de distragere a atenţiei. În mod
similar, unii copii pot reacţiona nega=v la zgomote puternice sau la anumite =puri de
sunete, sau pot întâmpina diﬁcultăţi în ignorarea unor sunete de fundal pentru a se
putea concentra pe sunete speciﬁce (ex. vocea dumneavoastră). Unii pot avea reacţii
nega=ve la înălţimi şi la anumite =puri de mişcare, în vreme ce alţii par să prefere mișcarea în exces.
Odată ce înţelegem cum percepe un copil lumea, suntem mai capabili să reacţionăm
eﬁcient la nevoile sale şi să-l ajutăm să facă faţă, ﬁe prin adaptarea la anumite situaţii
sau prin evitarea acestora. De exemplu, copiii care nu tolerează a=ngerea uşoară
reacţionează adesea pozi=v la a=ngerea fermă sau la presiunea mai puternică.
Copilului care întâmpină diﬁcultăţi în a ignora sunetele de fundal pentru a îndeplini o
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sarcină i s-ar putea organiza un loc liniş=t, special creat pentru îndeplinirea sarcinii
respec=ve.

3. Descifraţi indiciile date de copii:

În general, oamenii preferă =purile de experienţă senzorială de care are nevoie sistemul lor nervos. Dacă un copil pare să prefere inputul senzorial, ﬁe că este vorba de
a=ngere, de mişcare, de miros, de privelişte sau de sunete, acest lucru poate ﬁ un
indiciu pentru =pul speciﬁc de senzaţie pe care îl preferă. Dacă un copil pare să prefere
mişcarea, a=ngerea, presiunea, vibraţia, s=mulii vizuali sau audi=vi, încercaţi să încorporaţi câteva dintre aceste senzaţii în ac=vităţile lor obişnuite de joacă. De exemplu,
dacă un copil pare să aibă nevoie de mai multe îmbrăţişări şi de o presiune mai fermă,
îngrijitorul ar putea încerca să-l ducă în drumeţii cu rucsaci grei în spate, să-l implice în
jocuri de-a rostogolitul sau de-a v-aţi ascunselea u=lizând perne mari şi grele – toate
aceste sunt ac=vităţi care s=mulează puternic propriocepţia.

4. Recunoaşteţi abilităţile copiilor:

Luaţi în considerare presiunea sub care se aﬂă copiii pentru a procesa ac=vităţile şi
pentru a reacţiona la ele. Un copil căruia îi place mişcarea şi care are un echilibru bun
poate ﬁ capabil să interacţioneze cu dumneavoastră în =mp ce se dă în leagăn. Un
copil căruia îi este teamă de mişcare, totuşi, poate ﬁ atât de concentrat doar pe a-şi
ţine echilibrul încât nu mai poate să şi interacţioneze cu dumneavoastră în acelaşi
=mp. Este important de reţinut că oamenii nu procesează informaţiile senzoriale şi nici
nu reacţionează în acelaşi fel.

5. Implicarea copiilor în ac9vităţi:

Implicarea ac=vă a unui copil într-o ac=vitate depinde de abilităţile acestuia de iniţiere,
de planiﬁcare, de îndeplinire sau de reacţie dinamică. O ac=vitate pasivă poate implica
senzaţii sau mişcări care nu necesită neapărat o reacţie. Implicarea ac=vă este cea mai
bună oportunitate de încurajare a modiﬁcărilor cerebrale care inﬂuenţează creşterea,
învăţarea şi organizarea op=mă a comportamentului. Atunci când un copil este implicat ac=v, el are mai mult control asupra situaţiei. În consecinţă, atunci când se planiﬁcă
noi experienţe senzoriale şi de mişcare, este preferabil ca el să ﬁe implicat ac=v.
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OBIECTIVUL 4: Par9cipanţii vor înţelege că tratamentul
ac9v este un proces con9nuu care u9lizează
ﬁecare moment al zilei ca prilej de învăţare.

PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 40 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Acest obiec=v se va concentra pe ideea conform căreia adulţii şi copiii cu nevoi speciale necesită o dezvoltare con=nuă şi consecventă. Personalul care lucrează cu persoane cu nevoi speciale trebuie să promoveze dezvoltarea personală a persoanelor cu
nevoi speciale şi să le ajute să-şi dezvolte cât mai armonios abilităţile şi să capete
abilităţi funcţionale de viaţă independentă.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. Discutaţi următoarele domenii de interes în ceea ce priveşte persoanele cu nevoi speciale: independenţa, incluziunea, omualizarea şi produc:vitatea. U:lizaţi Fişa 4.2.1.

INDEPENDENŢA

• Dobândirea unui comportament responsabil;
• Îmbunătăţirea abilităţilor de îngrijire personală;
• Creşterea nivelului de implicare în comunitate;
• Îmbunătăţirea abilităţilor de autoapărare;
• Îmbunătăţirea abilităţilor de hrănire;
• Autoadministrarea medicamentelor.

INCLUZIUNEA

• Dezvoltarea unui comportament social adecvat;
• Dezvoltarea şi menţinerea unui rol social valoros;
• Dezvoltarea cunoş=nţelor în ceea ce priveşte resursele comunitare, precum şi
accesul la acestea;
• Creşterea nivelului de par=cipare în comunitate.

INDIVIDUALIZAREA

• Îmbunătăţirea abilităţilor de auto-exprimare;
• Îmbunătăţirea înţelegerii procesului decizional şi a urmărilor acestuia;
• Creşterea nivelului de par=cipare la procesul decizional.
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PRODUCTIVITATEA

• Creşterea nivelului de recunoaştere a abilităţilor proprii;
• Dobândirea de noi abilităţi/comportamente dezirabile;
• Îmbunătăţirea abilităţilor de soluţionare a problemelor şi conﬂictelor;
• Creşterea nivelului de implicare în ac=vităţile recrea=ve şi vocaţionale preferate.
II. Prezentaţi par:cipanţilor elementele tratamentului ac:v:

1. Evaluarea precisă a intereselor, punctelor forte şi nevoilor persoanei;
2. Abordarea formală a nevoilor prioritare, prin ac=vităţi relevante care
corespund intereselor, opţiunilor şi nevoilor persoanei;
3. Accesul ﬁecărui om la o dezvoltare consecventă, la tratament şi servicii oferite
de către personalul specializat;
4. Încurajarea şi promovarea de noi abilităţi şi comportamente acceptabile din
punct de vedere social;
5. Accesul ﬁecărui om la abilităţile şi „tehnologia” necesare pentru încurajarea
unui nivel ridicat de independenţă;
6. Organizarea ru=nei şi mediului pentru facilitarea dobândirii de abilităţi,
opţiuni şi comportamente acceptabile din punct de vedere social;
7. Măsurarea precisă a performanţei individuale şi modiﬁcarea programelor în
funcţie de nivelul acesteia;
8. Asigurarea formării profesionale şi a serviciilor pentru persoanele cu nevoi
speciale, menite să le ajute în dezvoltarea abilităţilor şi în prevenirea
regresului.
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Fişa 4.2.1
• Dobândirea unui comportament responsabil;
• Îmbunătăţirea abilităţilor de îngrijire personală;
• Creşterea nivelului de implicare în comunitate;
• Îmbunătăţirea abilităţilor de autoapărare;
• Îmbunătăţirea abilităţilor de hrănire;
• Autoadministrarea medicamentelor.

INDEPENDENŢA

INCLUZIUNEA

• Dezvoltarea unui comportament social adecvat;
• Dezvoltarea şi menţinerea unui rol social valoros;
• Dezvoltarea cunoş=nţelor în ceea ce priveşte resursele comunitare, precum
şi accesul la acestea;
• Creşterea nivelului de par=cipare în comunitate.

INDIVIDUALIZAREA

• Îmbunătăţirea abilităţilor de auto-exprimare;
• Îmbunătăţirea înţelegerii procesului decizional şi a urmărilor acestuia;
• Creşterea nivelului de par=cipare la procesul decizional.

PRODUCTIVITATEA

• Creşterea nivelului de recunoaştere a abilităţilor proprii;
• Dobândirea de noi abilităţi/comportamente dezirabile;
• Îmbunătăţirea abilităţilor de soluţionare a problemelor şi conﬂictelor;
• Creşterea nivelului de implicare în ac=vităţile recrea=ve şi vocaţionale
preferate.
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CONTINUU

OBIECTIVE

După ﬁnalizarea acestui modul, par9cipanţii vor putea să:
1. Înţeleagă importanţa susţinerii comportamentului pozi=v în cazul persoanelor
cu probleme comportamentale;
2. Înţeleagă şi să u=lizeze strategiile proac=ve, tehnicile de relaxare, tehnicile non
verbale şi verbale de calmare menite să ajute persoanele cu nevoi speciale în
recâş=garea autocontrolului;
3. Prezinte intervenţiile personale de bază;
4. Prezinte intervenţiile personale specializate.
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REZUMATUL CAPITOLULUI 5

OBIECTIV

5.1

TIMP

CONŢINUT

MEDIA

60 min.

O discuţie despre =purile
de intervenţie speciﬁcă
pentru susţinerea comportamentului pozi=v, cu un
impact semniﬁca=v
asupra comportamentului
diﬁcil

Fişa 5.1.1

O discuţie despre tehnicile
nonverbale şi verbale de
calmare

5.2

120 min.

5.3

6-12 ore

Demonstrarea tehnicilor
de bază

5.4

6-12 ore

Demonstrarea tehnicilor
specializate

NOTE

Fişa 5.2.1
Fişa 5.2.2
Fişa 5.2.3
Fişa 5.2.4
Fişa de lucru 5.2.5

Fişa 4.2.1
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OBIECTIVUL 1: Par9cipanţii vor putea să înţeleagă
importanţa susţinerii comportamentului pozi9v în cazul
persoanelor cu probleme comportamentale.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 40 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Acest obiec=v se axează pe elaborarea unor planuri omualizate de susţinere a
comportamentului pozi=v.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. U:lizaţi un format de curs/o discuţie pentru a prezenta cele cinci elemente ale
susţinerii comportamentului pozi:v. U:lizaţi Fişa 5.1.1, referitoare la „instrumentul de
planiﬁcare a susţinerii comportamentului” pentru a demonstra cum ar trebui încorporate toate cele cinci elemente într-un plan de tratament. Discutaţi despre cele cinci
elemente majore din tabel. Rugaţi par:cipanţii să iden:ﬁce exemple de intervenţie
pentru ﬁecare :p.
1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii:

Crearea unei categorii ex=nse de opţiuni şi oportunităţi pentru persoanele cu nevoi
speciale le va ajuta pe acestea să dezvolte o imagine pozi=vă de sine şi un sen=ment
de control.
2. Schimbările de mediu:

Îndepărtarea oricăror elemente disfuncţionale sau care nu oferă susţinere din mediul
înconjurător poate reduce incidenţa comportamentului diﬁcil în cazul persoanelor cu
nevoi speciale. Acest lucru ar ﬁ similar cu schimbarea elementului A din modelul A-CC. De exemplu, dacă o persoană aﬁşează des un comportament nega=v când se aﬂă
într-un mediu zgomotos, mediul poate ﬁ schimbat în mai multe feluri. Rugaţi par=cipanţii să dea exemple de modalităţi de evitare a zgomotului şi de reducere a gălăgiei în
mediul respec=v.
Elementele A şi C sunt direct legate de discuţia anterioară despre mediile pozi=ve şi de
susţinere din capitolul Mul=disciplinar şi presupun, în general, schimbarea antecedentelor.
3. Urmările comportamentului:

Concentraţi-vă pe u=lizarea elementelor de s=mulare pozi=vă şi pe consecinţele naturale, mai degrabă decât pe cele ar=ﬁciale. Succesiunea Întrerupe – Ignoră – Redirecţionează – Recompensează este un exemplu de u=lizare a consecinţelor presupuse
de abordarea proac=vă din capitolul Axat pe om.
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4. Predarea abilităţilor subs9tuente:

Aplicarea unei analize funcţionale vă va oferi o privire din interior asupra funcţiei
(funcţiilor) comportamentului diﬁcil (analiza funcţională a fost prezentată anterior, în
capitolul Mul=disciplinar. În ceea ce priveşte abordările proac=ve, ideea centrală este
învăţarea de către om a abilităţilor pozi=ve care vor servi aceeaşi funcţie sau vor avea
acelaşi rezultat (sau, cel puţin, unul similar) ca şi comportamentul problema=c.
De exemplu, dacă un om fură un obiect care aparţine altcuiva, se pot preda abilităţi
care să-l ajute pe acesta să obţină ceea ce doreşte într-o manieră mai acceptabilă din
punct de vedere social. Rugaţi par=cipanţii să vină cu suges=i.
5. Predarea alterna9velor generale:

Alterna=vele generale includ abilităţile de comunicare, abilităţile sociale, abilitatea de
relaxare, încrederea în sine, abilitatea de a soluţiona problemele şi de a le face faţă.
Acest gen de abilităţi oferă persoanelor cu nevoi speciale instrumentele de care au
nevoie pentru a face faţă în mod adecvat unei serii de situaţii diﬁcile, care ar putea
rezulta, în alte condiţii, într-un comportament diﬁcil. Orice intervenţie dezvoltată
pentru a reduce comportamentul diﬁcil ar trebui planiﬁcată pe baza informaţiilor
rezultate dintr-o analiză funcţională, care testează o ipoteză privind funcţia comportamentului diﬁcil. Intervenţiile pe mul=ple componente se axează, apoi, direct pe
asistarea unei persoane cu nevoi speciale în înţelegerea scopului comportamentului
diﬁcil într-o manieră mai funcţională.
II. Rezumaţi materialul din acest obiec:v, reﬂectând asupra următoarelor puncte:

• Este important ca par=cipanţii să ﬁe conş=enţi de faptul că intervenţiile
descrise sunt foarte eﬁciente în reducerea incidenţei comportamentului
diﬁcil.
Acest lucru se datorează faptului că nevoile persoanei sunt împlinite într-o
manieră proac=vă şi funcţională;

• Atunci când în viaţa persoanei este integrată susţinerea adecvată a comportamentului pozi=v, incidenţele intervenţiei în situaţii de criză sunt reduse la
zero sau aproape de zero.
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Fişa 5.1.1
1. Comportamentul
Ceea ce se vede
2. Funcţia
Mo=vaţia
comportamentului
A. Îmbunătăţirea
calităţii vieţii
Creşterea nivelului de
calitate a vieţii

B. Schimbările de mediu
Modiﬁcarea universului în
care trăieşte persoana
C. Urmările
comportamentului
Incluse în program
D. Predarea abilităţilor
subs=tuente
Predarea de abilităţi
speciﬁce
E. Predarea aterna=velor
generale
Categorie proac=vă de
abilităţi
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OBIECTIVUL 2: Par9cipanţii vor putea să înţeleagă şi să
u9lizeze strategiile proac9ve, tehnicile de relaxare,
tehnicile nonverbale şi verbale de calmare, şi tehnicile
de susţinere a persoanelor cu nevoi speciale în
recâş9garea autocontrolului.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 120 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Acest obiec=v va ajuta par=cipanţii să înţeleagă cum afectează procesul de intensiﬁcare comportamentul în situaţii de criză. La ﬁnalul acestui modul, par=cipanţii vor ş=
cum să reacţioneze la aver=smentele =mpurii ale comportamentului diﬁcil, u=lizând
tehnicile de calmare şi de evitare a factorilor de intensiﬁcare.
Cunoaşterea cât mai bună a tehnicilor de calmare este esenţială, ﬁindcă u=lizarea lor
în mod eﬁcient poate reduce situaţiile potenţial explozive şi, prin urmare, poate evita
u=lizarea intervenţiilor personale şi/sau a rănirii. Acest obiec=v va da par=cipanţilor
şansa de a explora numeroase tehnici verbale şi nonverbale care s-au demonstrat u=le
în atenuarea situaţiilor de criză.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. Prezentaţi următoarele etape de intensiﬁcare a comportamentului. U:lizaţi Fişa 5.2.1
pentru această prezentare.
1. Etapa 1. Evenimentele legate de mediu

• Sunt evenimentele care determină un om să ﬁe recep=v la mediul în care
trăieşte. De exemplu, întârzierea poate afecta o zi de muncă în cazul unei
persoane constrânse de =mp;
• Provoacă o schimbare în relaţia obişnuită dintre comportament şi urmările
acestuia;
• Comportamentul poate apărea la câteva ore, zile sau chiar săptămâni de
la evenimentul legat de mediu. Evenimentele legate de mediu nu sunt
declanşatori imediaţi;
• Reacţia personalului ar trebui să presupună o schimbare în programul sau
mediul unei persoane, pe baza unei analize funcţionale, atunci când au loc
evenimentele legate de mediu.

2. Etapa 2. Semnalele de aver9zare 9mpurii sau anterioare comportamentului
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• Nu sunt neapărat asociate cu un eveniment legat de mediu;
• Comportamentul persoanei semnalează că ceva nu este în regulă;

• Semnalele anterioare comportamentului includ agitaţia, izbucnirile verbale,
retragerea, ameninţările, etc.;
• Reacţia personalului ar trebui să presupună acţiunea imediată, pe baza
indiciilor oferite de către om, pentru evitarea unei potenţiale crize.
Oferiţi-i persoanei acces la un obiec=v sau la o ac=vitate preferată şi u=lizaţi
tehnicile de calmare.

3. Etapa 1. Criza

• Reacţia personalului ar trebui să presupună:
 Protejarea/retragerea din calea persoanei;
 Soluţionarea problemei, dacă este posibil/u=lizarea ascultării
ac=ve. Oferirea accesului la lucrurile dorite de către om;
 Depăşirea situaţiei de criză;
 Evitarea pedepselor, care ar putea duce la intensiﬁcarea riscurilor
în viitor.

• Dacă decideţi că este necesar să u=lizaţi o intervenţie personală, gândiţi-vă
care ar ﬁ cea mai eﬁcientă cale de susţinere pentru persoana în cauză.

4.Etapa 2. Recuperarea

• Principalul scop aici este să vă asiguraţi că nu reaprindeţi situaţia de criză;
• Redirecţionarea nu este răspunsul atunci când sarcina a servit drept parte
a antecedentelor;
• Este nevoie de o perioadă mai îndelungată de =mp pentru ca persoana şi
personalul implicat să revină la normal din punct de vedere psihologic.
În consecinţă, o situaţie care implică cerinţe mai puţine este cea mai
adecvată pentru perioada imediat următoare situaţiei de criză.

II. Prezentaţi tehnicile nonverbale de calmare, u:lizând exemple concrete bazate pe experienţă sau pe ac:vităţi prac:ce. Ar trebui u:lizat rolul de joc pentru a permite
par:cipanţilor să demonstreze stăpânirea tehnicilor. Atunci când predaţi tehnicile de
calmare, subliniaţi faptul că este esenţial să CUNOAŞTEŢI PERSOANA cu care aveţi de-a
face pentru a determina: 1) care tehnici vor ﬁ cele mai eﬁciente şi 2) cea mai bună
modalitate de a aplica o tehnică speciﬁcă. Aceste tehnici sunt prezentate pe Fişa 5.2.2.

Tehnicile de calmare nonverbală:

1. Redirecţionarea către o altă ac9vitate – ghidarea persoanei către o altă ac=vitate,
mai mo=vantă, care poate ajuta la atenuarea situaţiei. Această tehnică mai este cunoscută şi sub numele de schimbare de s=mul;
2. Contactul vizual – ajută adesea oamenii să îşi recâş=ge controlul, amin=ndu-le de
relaţia personală pe care o au cu personalul. Reţineţi că multe dintre persoanele cu
nevoi speciale, în special cele care suferă de au=sm, pot deveni mai agitate în urma
contactului vizual. CUNOAŞTEŢI PERSOANA;
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3. Apropierea – apropierea de oameni îi poate face pe oameni să se simtă mai în siguranţă, însă poate ﬁ văzută şi ca o ameninţare. CUNOAŞTEŢI PERSOANA;
4. A9ngerea – unii oameni pot percepe contactul ﬁzic uşor ca pe un element care
inﬂuenţează siguranţa şi susţinerea. CUNOAŞTEŢI PERSOANA;

5. U9lizarea eﬁcientă a spaţiului – încercaţi să vă poziţionaţi, împreună cu persoana,
într-un mod care promovează siguranţa şi eliberarea tensiunii;
6. Poziţia corpului – încercaţi să transmiteţi o stare de calm, adoptând o expresie şi
nişte gesturi relaxate şi neameninţătoare;

7. Ignorarea planiﬁcată – această metodă este u=lizată pentru a „s=nge” comportamentul nega=v de atragere a atenţiei, şi ar trebui aplicată doar în cadrul unui plan de
tratament. Ea presupune să nu daţi atenţie persoanelor care aﬁşează un comportament uşor disrup=v;
8. Expresia facială – la fel ca în cazul poziţiei corporale, expresiile faciale relaxate şi
prietenoase au tendinţa de a promova starea de calm;
9. Oferirea de acces la obiectele şi mediile preferate.

I. Tehnicile verbale: prezentaţi-le u:lizând aceleaşi strategii instruc:ve descrise mai sus.
Ele sunt prezentate pe ﬁşa 5.2.3.

Tehnicile de calmare verbală:

1. Dezbaterea – ascultarea unui om fără a-l judeca îl poate ajuta pe acesta să recâş=ge
controlul;
2. U9lizaţi ascultarea ac9vă;

3. Distragerea atenţiei – întrebările legate de interesele persoanelor pot servi distragerii atenţiei acestora de la anumite situaţii. Aţi putea chiar să le cereţi să vă ajute,
în acelaşi scop;

4. Reasigurarea – faceţi cunoscut persoanelor faptul că sunteţi acolo pentru a le ajuta
să facă faţă problemelor;
5. Înţelegerea – ﬁţi conş=enţi de faptul că persoana este nervoasă sau supărată fără a
o judeca pe aceasta sau mo=cvul supărării;
6. Modelarea – controlaţi-vă tonul vocii, adresându-vă blând şi în propoziţii scurte,
simple;

7. Umorul – u=lizarea umorului poate ajuta la atenuarea tensiunii în anumite situaţii.
Nu u=lizaţi niciodată sarcasmul sau ridiculizarea. CUNOAŞTEŢI PERSOANA;
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8. Discuţiile individuale – discuţiile în par=cular vă pot ajuta, ﬁindcă în acest fel acordaţi atenţia necesară persoanei şi o îndepărtaţi de sursa tensiunii. Asiguraţi-vă că sunt
disponibili şi alţi membri de personal, dacă este necesar;

9. Încurajaţi strategiile alterna9ve de adaptare proprii persoanei. Amin=ţi-i acesteia
de abilităţile pe care le stăpâneşte deja în ceea ce priveşte abordarea situaţiilor diﬁcile.
Totuşi, nu încercaţi să o învăţaţi noi abilităţi atunci când este supărată;

10. Amin9ţi-i persoanei care sunt consecinţele naturale ale comportamentului. Încercaţi să faceţi acest lucru într-o manieră pozi=vă, neameninţătoare, axându-vă pe mo=vaţii pozi=ve şi pe grija pe care i-o purtaţi;
11. U9lizaţi limbajul pozi9v – chiar dacă este necesar să stabiliţi limite, u=lizarea limbajului pozi=v este o strategie eﬁcientă de calmare, în special pentru că încurajează
s=ma de sine a persoanei;
12. Facilitaţi relaxarea – mutaţi-vă într-un loc liniş=t.

III. Factorii intensiﬁcatori: discutaţi despre :purile de reacţii care ar putea agrava o
situaţie:

Factorii intensiﬁcatori sunt opusul tehnicilor de calmare, pentru că ei ampliﬁcă
tensiunea şi cresc şansele izbucnirii unei crize. Prin urmare, personalul ar trebui să ﬁe
capabil să iden=ﬁce factorii intensiﬁcatori şi să-i evite în mod conş=ent atunci când are
de-a face cu oameni care semnalează o criză iminentă.
Există mai multe =puri de reacţii care pot ﬁ percepute ca ﬁind metode de calmare
verbală, însă care, de fapt, funcţionează ca factori intensiﬁcatori. Atunci când se
u=lizează calmarea verbală, personalul ar trebui să ﬁe conş=ent de potenţialul impact
nega=v al următoarelor situaţii:
1. Nu sugeraţi un comportament neadecvat, chiar dacă o faceţi prin negaţie (ex. nu
muşca, nu sparge un geam, etc.), ﬁindcă suges=a poate ﬁ urmată de către persoană
chiar dacă nu acesta a fost scopul;

2. Nu u=lizaţi consecinţele comportamentului neadecvat ca pe o ameninţare, ﬁindcă ar
putea ﬁ percepută ca o provocare de către persoană;
3. Nu daţi comenzi sub formă de întrebare. Acest lucru creează confuzie şi îi dă persoanei impresia că poate alege, chiar dacă de fapt lucrurile nu stau aşa;
4. Nu reluaţi confruntarea solicitând imediat acţiuni diﬁcile din punct de vedere
emoţional;
5. Nu readuceţi în discuţie incidentul;

6. Nu permiteţi comenzile venite din partea mai multor membri de personal, ﬁindcă
acest lucru creează confuzie şi îi dă persoanei impresia că nu trebuie să asculte de nimeni;
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7. Nu ignoraţi tenta=vele de comunicare. În acest caz, ignorarea este un factor intensiﬁcator major.
IV. Prezentaţi procesul de calmare în şase paşi pe ﬁşa 5.2.5:

1. Iden9ﬁcă – asiguraţi-vă că iden=ﬁcaţi corect ce simte persoana;
2. Reﬂectează – arătaţi-i persoanei că înţelegeţi ce simte;

3. Reasigură – daţi un exemplu concret care demonstrează că înţelegeţi ce simte persoana;
4. Redirecţionează – ajutaţi persoana să-şi transfere energia către o altă sarcină sau
către un alt obiect;

5. Laudă – reacţionaţi pozi=v la orice paşi făcuţi de către persoană pentru recâş=garea
controlului;
6. Urmăreşte – u=lizaţi momentele educa=ve pentru a dezvolta abilităţi relevante.
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Fişa 5.2.1

ETAPA 1: EVENIMENTELE LEGATE DE MEDIU
ETAPA 2: SEMNALELE TIMPURII DE AVERTIZARE
ETAPA 3: CRIZA
ETAPA 4: RECUPERAREA
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Fişa 5.2.2
TEHNICILE NONVERBALE
Redirecţionarea către o altă ac9vitate
Contactul vizual
Apropierea
A9ngerea
U9lizarea eﬁcientă a spaţiului
Poziţia corporală
Ignorarea planiﬁcată
Expresia facială
Oferirea accesului la obiectele şi mediile preferate

100

Fişa 5.2.3
TEHNICILE VERBALE
Dezbaterea
Ascultarea ac9vă
Distragerea atenţiei
Reasigurarea
Înţelegerea
Modelarea
Umorul
Discuţiile individuale
Strategiile de adaptare („coping”)
Consecinţele naturale ale comportamentului
Limbajul pozi9v
Facilitarea relaxării
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Fișa 5.2.4.
FACTORII INTENSIFICATORI

1. Suges9a unui comportament neadecvat.
Ex. „Nu mă lovi.”
2. Ameninţarea cu urmările unui anumit comportament.
Ex. „Dacă arunci jucăria ţi-o voi lua.”
3. Prezentarea comenzilor sub formă de întrebare.
Ex. „Eş9 gata să te urci în maşină acum?”
4. Reînceperea confruntării solicitând imediat sarcini diﬁcile din punct de vedere emoţional.
Ex. „Ai lovit-o pe Maria, acum cere-ţi scuze de la ea.”
5. Readucerea în discuţie a incidentului.
Ex. „Ai auzit ce a făcut Olga aseară?”
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Fişa 5.2.5
Prezentarea care urmează descrie o succesiune în şase paşi menită să ajute la calmarea persoanelor şi la o mai bună adaptare la situaţiile diﬁcile.

Pasul unu – IDENTIFICĂ:

Evaluaţi situaţia şi reacţia emoţională pe care o are persoana faţă de aceasta. Încercaţi
să iden=ﬁcaţi corect ce simte persoana şi de ce. Puneţi mai multe întrebări dacă nu
sunteţi siguri. Nu faceţi supoziţii referitoare la sen=mente şi mo=vaţii. În as<el de
situaţii, ar putea ﬁ eﬁcient să u=lizaţi termeni emoţionali mai generali precum
supărare sau disconfort.

Pasul doi – REFLECTĂ:

Dacă aveţi încredere că aţi evaluat corect situaţia, transmiteţi-i asta persoanei.
De exemplu: „Mi se pare că eş= supărat pentru că nu îţi găseş= ochelarii” sau „Sunt
sigur că te enervează faptul că John ţi-a luat ceva ce îţi aparţine”. Acest =p de reﬂecţie
serveşte două scopuri. În primul rând, el ajută persoana să-şi deﬁnească reacţia emoţională şi poate facilita iden=ﬁcarea independentă a sen=mentelor. În al doilea rând, el
îi permite persoanei să devină conş=ent de faptul că înţelegeţi ce simte şi de ce. Acest
lucru îl ajută pe om să se simtă mai puţin izolat şi creşte posibilitatea ca el să-şi dorească să par=cipe la găsirea unei soluţii mai acceptabile din punct de vedere social.
NOTĂ: A-i arăta persoanei că îl înţelegeţi nu înseamnă să treceţi cu
vederea comportamentul. Ar trebui stabilite limite pentru
comportament, recunoscând în acelaşi =mp validitatea reacţiei
emoţionale a persoanei (ex. Ş=u că te enervează faptul că Joan
te-a tachinat, însă nu ai voie s-o loveş=).

Pasul trei – REASIGURĂ:

Arătaţi-i persoanei că sunteţi pregă=t să o ajutaţi să facă faţă situaţiei. Dacă este posibil, rugaţi-l să sugereze soluţii pentru problema respec=vă.
Dacă acest lucru nu este eﬁcient, arătaţi-i persoanei cum să abordeze pe cont propriu
problema.
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Fişa 5.2.5 (con9nuare)
Rugând persoana să par=cipe la procesul de găsire a unei soluţii daţi o notă
pozi=vă situaţiei, ceea ce serveşte la creşterea s=mei de sine şi a autocontrolului
comportamental/emoţional.
NOTĂ: Nu ar trebui sub nicio formă să faceţi promisiuni pe care
nu le puteţi respecta.

Pasul patru – REDIRECŢIONEAZĂ:

Încurajaţi persoana să-şi schimbe ac=vitatea, as<el încât să evitaţi supărarea, exagerarea sau agitaţia. Ar ﬁ ideal să determinaţi persoana să facă ceva u=l pentru
dumneavoastră sau pentru alţii, ﬁindcă acest lucru ajută la creşterea s=mei de sine,
consolidează relaţia pe care o aveţi cu persoana şi creează o oportunitate de
accentuare a comportamentului adecvat.

Pasul cinci – LAUDĂ:

Asiguraţi-vă că îi oferiţi mo=vaţie persoanei atunci când reîncepe ac=vităţile construc=ve.

U=lizaţi lauda atunci când discutaţi despre sen=mente şi despre abordarea problemelor într-o manieră pozi=vă. Transmiteţi-i persoanei că ar trebui să se simtă bine în
ceea ce priveşte controlul asupra comportamentului sau recâş=garea acestuia.

Pasul şase – CONTINUĂ:

Odată ce persoana şi-a recâş=gat îndeajuns de mult autocontrolul, poate ﬁ beneﬁcă
u=lizarea momentului de învăţare pentru a accentua abilităţile relevante.

Dacă veţi crea un plan pentru persoană, ca parte din soluţionarea problemei, trebuie
să vă asumaţi responsabilitatea pentru acest plan, asigurându-vă că el este
implementat.
Dacă situaţia este legată de o problemă con=nuă care nu a fost abordată recent,
aduceţi acest lucru în atenţia echipei şi încercaţi să dezvoltaţi o abordare pozi=vă şi
proac=vă.
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OBIECTIVUL 3: Par9cipanţii vor putea să aplice tehnicile
de bază.
PERIOADA DE TIMP RECOMANDATĂ: 6-12 ORE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Par=cipanţii vor revizui şi vor pune în prac=că tehnicile de intervenţie personală (TIP),
care vor varia în funcţie de numărul de cursanţi şi de intervenţii predate. Tehnicile sunt
organizate în mai multe grupe: de bază, specializate şi restric=ve. Tehnicile de bază
sunt singurele care trebuie predate tuturor cursanţilor. Celelalte pot ﬁ predate pe baza
nevoilor speciﬁce ale persoanelor.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. Înainte de prezentarea şi exersarea tehnicilor de intervenţie, încurajaţi grupul să facă
cinci minute de stretching, ca o încălzire pentru pregă:rea sesiunii.
Predarea abilităţilor de intervenţie trebuie să se bazeze pe principiul învăţării
pozi:ve. Aspectele de susţinere ale tehnicilor ar trebui accentuate ori de câte ori este
posibil. Par:cipanţii sunt ghidaţi pas cu pas în învăţarea tehnicilor adecvate.

Ei vor necesita un nivel semniﬁca:v de sprijin verbal şi ﬁzic, ﬁindcă învaţă tehnicile
pentru prima dată. De asemenea, ei nu ar trebui să treacă la un alt pas al tehnicii până
când nu au stăpânit întru totul pasul actual. Persoana u:lizată în scop de exempliﬁcare
nu ar trebui să opună niciun fel de rezistenţă până când par:cipantul aplică în mod
corect tehnica; apoi, pot ﬁ permise niveluri graduale de rezistenţă, într-o manieră „controlată”. Această abordare s-a dovedit mai eﬁcientă atât pentru creşterea performanţei, cât şi pentru reducerea posibilităţii de rănire. Instructorul trebuie să
structureze etapele de formare a abilităţilor as9el încât trăsătura de bază să ﬁe corec:tudinea răspunsurilor.
Fiecare par:cipant trebuie să parcurgă toţi paşii, de câte ori este necesar, până când
nu mai face nicio greşeală. Instructorul poate, în primă fază, să acorde ajutor verbal şi
ﬁzic. Competenţa în aplicarea tehnicilor trebuie evaluată de către instructor. Fiecare
par:cipant trebuie să de demonstreze independent tehnicile de bază, până când instructorul este mulţumit.
PUNCTUL DE OPRIRE este u:lizat în diferite momente ale tehnicilor. În aceste momente, par:cipantul se poate opri din demonstrarea tehnicii.

În predarea intervenţiilor, raportul dintre instructor şi par:cipant nu trebuie să depăşească niciodată 1 la 10. Este recomandată u:lizarea de echipe de instructori pentru
această succesiune. Timpul necesar pentru ca par:cipanţii să stăpânească tehnicile de
bază este de 6-12 ore. Acest interval va depinde de mărimea şi nivelul de experienţă al
grupului. În plus, trebuie adăugat un :mp adiţional pentru predarea tehnicilor
opţionale şi/sau restric:ve.
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Instructorii nu trebuie să permită par=cipanţilor să treacă de un pas dacă se simt nesiguri sau incapabili să demonstreze tehnica din pricina limitărilor ﬁzice sau a problemelor medicale. Par=cipanţii trebuie aver=zaţi, de asemenea, de importanţa u=lizării
unui partener care are aproxima=v aceeaşi înălţime şi greutate, pentru a promova siguranţa pe parcursul demonstraţiei.
1. EVITAREA – metoda cea mai eﬁcientă de evitare a rănirii este evitarea în întregime a
oricărui contact ﬁzic. Acestea sunt principiile de bază ale evitării:
a. Picioarele – trebuie să se aﬂe la o distanţă echivalentă cu lăţimea umerilor,
un picior ﬁind mai în faţă decât celălalt;
b. Greutatea corpului – trebuie distribuită pe picioare, deasupra genunchilor.
Genunchii trebuie îndoiţi uşor pentru a permite redistribuirea uşoară şi
rapidă a greutăţii corpului;
c. Mişcările – trebuie să ﬁe circulare, as<el încât energia unui atac să ﬁe de
viată spre marginea unui cerc în rotaţie, mai degrabă decât să ﬁe primită
într-o poziţie sta=că. Picioarele se mişcă odată cu mâinile, ca ale unui jucător de tenis care se pregăteşte să primească mingea.

2. DEVIEREA – când se u=lizează devierea, contactul ﬁzic este doar de moment, nu
există nicio tenta=vă de control asupra atacatorului:

a. Scopul devierii este u=lizarea forţei atacului pentru a crea prilejul potrivit
pentru îndepărtare. Retrageţi-vă spre margine pentru a permite trecerea
atacului.

3. PROTEJAREA – când nu poate ﬁ evitată sau deviată o confruntare ﬁzică, singura
soluţie este acoperirea părţilor cele mai sensibile ale corpului şi retragerea:
a. În =mp ce vă întoarceţi cu spatele, acoperiţi-vă urechea as<el încât ante
braţul să acopere zona ochilor, nasului şi gurii;
b. Aplecaţi capul as<el încât cotul să a=ngă zona pieptului/coastelor;

c. Lipiţi braţul opus de coaste, ţinând mâna strânsă sub formă de pumn (cu
degetul mare peste celelalte degete);
d. Ghemuiţi-vă pentru a acoperi părţile expuse şi vulnerabile.

4. STABILIZAREA – atunci când un comportament diﬁcil rezultă într-o formă de
agresiune cum ar ﬁ trasul de păr, muşcatul, zgâriatul, ciupitul sau sugrumarea,
redistribuiţi rapid greutatea corpului către zona atacată, pentru a micşora riscul
de rănire:
a. Aplicarea tehnicii:
Tehnicile sunt selecţionate pentru a permite u=lizarea forţei corporale la
maximum. Toată forţa disponibilă este focalizată asupra aplicării unei
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anumite tehnici. Un aspect important al acestui principiu este u=lizarea
eﬁcientă a energiei. Acest lucru permite unei persoane cu o putere ﬁzică
redusă să controleze un om mai puternic. Forţa poate ﬁ u=lizată la
maximum prin folosirea corectă a mecanismelor corporale.

b. Viteza şi controlul:
Unul dintre cele mai importante puncte în aplicarea unei tehnici este u=lizarea vitezei. Viteza este importantă, însă ineﬁcientă dacă nu este controlată cum se cuvine. Prin urmare, este important ca muşchii să ﬁe relaxaţi, as<el încât să puteţi reacţiona instantaneu în orice situaţie. Dacă
muşchii sunt încordaţi, nu puteţi reacţiona îndeajuns de rapid.

c. Timpul:
Temporizarea corectă este extrem de importantă în aplicarea tehnicilor.
Dacă ea este inadecvată, tehnica va eşua. O mişcare prea bruscă sau prea
lentă se poate dovedi adesea neproduc=vă.
Începutul tehnicii este foarte important în temporizare.

d. Judecata:
Judecata presupune considerarea atentă a situaţiei şi găsirea de soluţii
inteligente din mai multe variante posibile. Ea reprezintă diferenţa dintre
a-ţi folosi mintea şi a acţiona fără să gândeş=; între opţiunea inteligentă şi
cea greşită.

U=lizarea intervenţiei trebuie să implice un grad ridicat de raţiune şi un grad scăzut de
emoţie.

Ori de câte ori este necesară intervenţia personală, ea trebuie să debuteze în cât mai
puţină forţă, pentru a da şansa persoanei să-şi recâş=ge controlul. Dacă este necesară
mai multă susţinere, trebuie aplicate tehnici mai restric=ve. Tehnicile depind de nivelul
de susţinere de care are nevoie persoana.
Fişa de lucru 5.3.1 conţine informaţii generale care pot ﬁ u=lizate în rezumarea discuţiei.
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Fişa de lucru 5.3.1
SFATURI GENERALE
pentru tehnicile de intervenţie personală (TIP)
INDICAT

NEINDICAT

U=lizaţi intervenţii mai puţin intruzive
(ex. calmarea verbală, umorul, redirecţionarea) ori de câte ori este posibil.

NU exageraţi când aveţi de-a face cu probleme comportamentale.
NU luaţi personal comportamentul unui
om.
NU consideraţi că este responsabilitatea
dumneavoastră să controlaţi comportamentul unui om. Gândiţi-vă la metode de
a-l ajuta să-şi recapete autocontrolul.

Cunoaşteţi persoanele cu care lucraţi:
reacţiile comportamentale =pice în
diferite situaţii, condiţiile ﬁzice/problemele medicale, factorii intensiﬁcatori
semniﬁca=vi, scopurile generale ale programului sau serviciile viitoare adresate
comportamentului slab adaptabil.

NU staţi în calea persoanei/intervenţiei.

Atunci când trebuie u=lizată o interven- NU con=nuaţi intervenţia dacă persoana se
ţie personală pentru a ajuta un om să-şi calmează. Gândiţi-vă la punctele de oprire.
recâş=ge autocontrolul, încercaţi să reduceţi posibilitatea de rănire. Cereţi ajutor, îndepărtaţi persoanele neimplicate
de zona imediată, îndepărtaţi mobila şi
mutaţi-vă într-o zonă unde sunt mai
puţine suprafeţe dure/margini.
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Fişa de lucru 5.3.1 (con9nuare)
SFATURI GENERALE
pentru tehnicile de intervenţie personală (TIP)
INDICAT

NEINDICAT

În =mpul implementării intervenţiilor
personale, monitorizaţi con=nuu
respiraţia şi bunăstarea ﬁzică generală a
persoanei (amin=ţi-vă de RAZC*).
Eliberaţi persoana din poziţia restric=vă
dacă se calmează.
Păstraţi-vă calmul. Intenţia TIP este să NU personalizaţi intervenţia.
reducă posibilitatea de rănire şi să ajute NU vă implicaţi într-un „joc al puterii”.
persoana să-şi recâş=ge autocontrolul. NU luaţi personal comportamentul unui om.
Pe măsură ce persoana îşi recapătă cal- NU u=lizaţi intervenţiile personale pentru a
mul, slăbiţi gradual restricţia. Încurajaţi „pedepsi” comportamentul indezirabil al
comportamentul calm, controlat. Veriﬁ- unui om.
caţi existenţa unor răni.
După un incident comportamental care .
necesită implementarea unei intervenţii personale, documentaţi complet u=lizarea TIP, notând antecedentele, orice
răni existente sau suspectate, precum şi
rezultatele ﬁnale.

*RAZC = Respiraţia, Abilitatea de mişcare, Zgomotul/sunetul, Culoarea pielii faciale
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TEHNICI DE INTERVENŢIE PERSONALĂ
DE BAZĂ: Vor ﬁ predate personalului cer9ﬁcat

A=ngerea

Escortarea de către o singură persoană
Escortarea de către o singură persoană
(varianta în poziţie şezândă)

Escortarea de către două persoane
(varianta în poziţie şezândă)

Imobilizarea braţului de către osingură
persoană sau cu asistenţă

Îngrădirea din poziţie ridicată

Devierea unei lovituri venite din faţă
Eliberarea din muşcătură

Eliberarea unui braţ

Eliberarea ambelor braţe

Eliberarea dintr-o sugrumare din faţă de =p
„moară de vânt”
Eliberarea dintr-o sugrumare din spate

Stabilizarea/eliberarea dintr-o tenta=vă de tras
de păr din faţă
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Stabilizarea/eliberarea dintr-o tenta=vă de tras de păr din
spate
Stabilizarea/eliberarea dintr-o tenta=vă de tras de păr din
spate, cu asistenţă
SPECIALIZATE: Vor ﬁ predate în funcţie de necesităţile
programului
Blocarea unei lovituri cu pumnul
Îngrădirea din poziţie şezândă
Susţinerea capului

Prevenirea apropierii

Imobilizarea din faţă a braţului

Prevenirea unei muşcături venite din spate prin
imobilizare
Prevenirea prinderii capului

Eliberarea capului din strânsoare

Blocarea unei lovituri prin îngrădire

Evitarea/devierea unei lovituri frontale cu piciorul

Prevenirea unei sugrumări din spate prin imobilizarea
braţului şi prin îngrădire
Eliberarea dintr-o strânsoare de sub braţe, din spate
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Eliberarea dintr-o strânsoare de peste braţe, din spate,
dintr-o poziţie joasă
Eliberarea dintr-o strânsoare de peste braţe, din spate,
prin îngrădire
Evitarea unei lovituri cu scaunul

Protejarea de un scaun folosit ca armă

Protejarea de obiecte aruncate

Îngrădirea/înlăturarea de către o singură persoană

Înlăturarea de către două persoane

RESTRICTIVE: Vor ﬁ predate doar dacă este necesar

Imobilizarea de către două persoane

Imobilizarea la podea de către două sau trei persoane
Imobilizarea de către o singură persoană

Imobilizarea în poziţie laterală de către
o singură persoană

Imobilizarea în poziţie şezândă de către
o singură persoană

Tranziţia de la imobilizarea în poziţie şezândă la
imobilizarea la podea
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Tehnici de bază

Tehnicile din această secţiune sunt necesare pentru
cer9ﬁcarea IMPACT
A9ngerea

Descrierea tehnicii:

• A=ngerea este o intervenţie proac=vă u=lizată ca tehnică de susţinere, de calmare
sau ca formă de intervenţie =mpurie. Este o a=ngere peste mână a umărului, braţului
sau încheieturii mâinii persoanei. A=ngerea poate ﬁ u=lizată ca un prim pas pentru a
es=ma dacă este necesară o intervenţie mai elaborată.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Pentru a încuraja interacţiunea verbală;
• Pentru a evalua tensiunea musculară a persoanei;
• Pentru a oferi susţinere fără a apela la o intervenţie în plină forţă;
• Poate ﬁ tot ceea ce este necesar pentru a-i indica persoanei că sunteţi conş=enţi de
situaţie şi că sunteţi dornici să-l ajutaţi să o soluţioneze;
• Pentru a crea condiţiile op=me unei posibile reevaluări;
• Pentru a crea condiţiile op=me de susţinere;
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Persoanei nu îi place să ﬁe a=nsă;
• U=lizaţi a=ngerea pentru a oferi susţinere unui om în orice moment. Susţinerea prin
a=ngere poate ﬁ oferită a=ngându-l pe om pe umăr, pe braţ sau pe încheietura mâinii;
• Atunci când u=lizaţi această tehnică, încercaţi să vă aşezaţi în lateralul persoanei, însă
menţineţi contactul vizual dacă este posibil;
• A=ngerea trebuie să ﬁe uşoară, însă poate deveni mai fermă dacă este necesar;
• Pentru a evita să ﬁţi zgâriaţi, puneţi mâna peste încheietura mâinii persoanei.
Cunoaşteţi persoana.
U=lizaţi a=ngerea împreună cu alte tehnici verbale şi/sau nonverbale de calmare.
Nu u=lizaţi această tehnică asupra unei persoane căreia nu îi place să ﬁe a=nsă.

Notă: Aceasta este adesea o intervenţie foarte eﬁcientă pentru a-i comunica persoanei
că sunteţi conş=enţi de situaţia cu care se confruntă.
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Escortarea de către o singură persoană
Descrierea tehnicii

• Personalul oferă susţinerea ﬁzică pentru mutarea unui om într-o altă locaţie. Această
tehnică poate ﬁ u=lizată atunci când un om are nevoie de ajutor pentru a se muta
dintr-un loc în altul sau pentru a se ţine pe picioare (ex. când persoana este slăbit, instabil şi nesigur, indiferent de mo=v).
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Pentru a ajuta persoana să se mute dintr-un loc în altul dacă acesta este instabil;
• Pentru a preveni o posibilă rănire (cădere) a persoanei din pricina instabilităţii;
• Pentru a oferi susţinerea ﬁzică necesară recâş=gării controlului de către om;
• Pentru a evita o criză a persoanei determinată de schimbarea mediului;
• Este considerată acceptabilă de către comunitate.
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Dacă persoana nu poate ﬁ controlată din punct de vedere ﬁzic;
• Dacă persoana este mult mai mare decât dumneavoastră (în acest caz, se recomandă
escortarea de către două persoane);
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Apucaţi cel mai apropiat braţ al persoanei, chiar de deasupra încheieturii. Reţineţi:
trebuie să aveţi grijă la îmbrăcăminte – ex. şireturile de la un hanorac sunt un pericol.
Prindeţi cotul persoanei între şoldul lui şi al dumneavoastră. În=ndeţi braţul în spatele
persoanei şi prindeţi-i încheietura/antebraţul cu o mişcare peste mână. Braţul
dumneavoastră ar trebui să se aﬂe între braţul şi corpul persoanei;
• Trageţi-l pe om aproape de dumneavoastră (şold la şold). Acest lucru previne presiunea prea mare asupra spatelui. Păşiţi încet înainte, menţinând un „pachet strâns” cu
persoana;
• Dacă persoana îşi recapătă autocontrolul şi necesită mai puţină susţinere, îi puteţi
elibera braţul, îndepărtându-vă uşor. În cele din urmă, puteţi reapuca braţul persoanei,
de deasupra cotului. Dacă persoana cade la podea – NU ÎNCERCAŢI să o ridicaţi.
Membrii de personal ar trebui să se lase uşor în jos, împreună cu persoana, pentru a
evita rănirea spatelui.
Reevaluaţi situaţia.
Nu încercaţi să preveniţi căderea persoanei la podea.
Evaluaţi con=nuu nevoia de susţinere a persoanei.
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Escortarea de către o singură persoană
(varianta în poziţie şezândă)
Descrierea tehnicii:

• Această tehnică u=lizează aceiaşi paşi ﬁzici ca şi escortarea în poziţie şezândă.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Este u=lă în situaţiile care presupun transportarea persoanei. Poate ﬁ de ajutor şi în
medii comunitare, pentru a ajuta un om să-şi recapete autocontrolul;
• Pentru a păstra automobilul în siguranţă.
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Dacă nu puteţi oferi susţinerea necesară pe cont propriu şi în condiţii de siguranţă,
este recomandată escortarea de către două persoane.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Urmaţi paşii escortării de către o singură persoană. Puteţi alterna între poziţia
şezândă şi cea ridicată. Menţineţi contactul ﬁzic şi poziţia şold la şold în =mp ce vă
mişcaţi. Dacă este necesară o mai bună susţinere a picioarelor, puteţi pune piciorul
dumneavoastră peste cel al persoanei.
Evaluaţi con=nuu nevoia de susţinere a persoanei.
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Escortarea de către două persoane
Descrierea tehnicii:

• Această tehnică poate ﬁ u=lizată în situaţiile în care este nevoie de mai multă
susţinere, pentru a ajuta un om să se mute dintr-un loc în altul sau pentru a-l asista în
menţinerea unei poziţii ver=cale. Această tehnică poate ﬁ u=lizată şi dacă persoana
este slăbită, nesigură pe picioare, adormită, etc.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

•Asistarea unui om în mutarea dintr-un loc în altul. Prevenirea posibilei căderi a persoanei dacă acesta nu se poate ţine pe picioare. Susţinerea unui om care îşi pierde
controlul. Evitarea unei situaţii de criză prin schimbarea mediului persoanei.
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Dacă persoana are nevoie de mai multă susţinere decât presupune această tehnică.
Dacă tehnica nu poate ﬁ aplicată în mod corect în situaţia dată;
• Dacă persoana riscă să cadă la podea.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Primul membru de personal implementează o escortare de către o singură persoană,
aşa cum s-a descris anterior. Dacă membrul de personal consideră că are nevoie de
asistenţă, poate să o solicite. Primul membru de personal menţine raportul cu persoana şi ghidează implementarea tehnicii. Cel de-al doilea membru de personal apucă
cea mai apropiată încheietură a mâinii persoanei printr-o mişcare pe sub mână. Cel deal doilea membru de personal prinde cotul persoanei între şoldul său şi şoldul persoanei. Cel de-al doilea membru de personal în=nde mâna în spatele persoanei şi îi
prinde antebraţul cu o mişcare peste mână. Braţul celui de-al doilea membru de personal se poate aﬂa peste sau sub braţul primului membru de personal;
• Primul membru de personal schimbă prinderea peste mână a încheieturii persoanei
cu una pe sub mână;
• Cel de-al doilea membru de personal – trage persoana (împreună cu primul membru
de personal) aproape de sine (şold la şold) pentru a crea un „pachet strâns”;
• Ambii membri de personal trebuie să ţină şoldurile strânse şi să-l mişte pe om
înainte. Toţi trebuie să se mişte împreună, în acelaşi =mp;
• Dacă persoana cade la podea, ambii membri de personal trebuie să-l coboare încet,
mişcându-se împreună cu el, pentru a evita rănirea spatelui.
Amin=ţi-vă de poziţia capului pentru a evita posibile situaţii de lovituri cap în cap.
Comunicaţi cu partenerul; acest lucru este vital pentru ca tehnica să aibă succes!
Nu u=lizaţi această tehnică în cazul persoanelor potenţial agresivi.
U=lizaţi această tehnică pentru a-l muta pe om către un loc sigur.
Nu u=lizaţi această tehnică dacă mergeţi pe scări.
Fiţi conş=enţi de traiectoria pe care mergeţi.
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Escortarea de către două persoane – varianta şezândă
Descrierea tehnicii:

• Escortarea de către două persoane în poziţie şezândă.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Oferă mai multă susţinere decât o escortare de către o singură persoană în poziţie
şezândă. Funcţionează bine în situaţiile care presupun transportarea unui om.
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Persoana nu necesită un asemenea nivel de susţinere.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• La fel ca în cazul escortării de către o singură persoană în poziţie şezândă, puteţi alterna între poziţia şezândă şi cea ridicată. Dacă porniţi dintr-o poziţie şezândă,
menţineţi contactul ﬁzic al escortării de către două persoane şi poziţia şold la şold.
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Imobilizarea braţului de către o singură persoană
sau cu asistenţă
Descrierea tehnicii:

• Această tehnică presupune imobilizarea braţului persoanei în vreme ce acesta stă
aşezat pe scaun, fără a-i restricţiona mişcarea braţelor. Poate ﬁ u=lizată pentru a-l proteja pe om de rănire (ex. gesturi de auto-agresiune).
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Pentru a preveni comportamentul auto-agresiv al persoanei;
• Pentru a pregă= u=lizarea unei îngrădiri şezânde, dacă este necesar. Pentru a oferi
susţinere într-o dubă sau într-o maşină. Pentru a face trecerea către îngrădirea
şezândă.
Mo9ve pentru a nu u9liza această tehnică:

• Dacă a=ngerea ar ﬁ un element suﬁcient de susţinere pentru redirecţionarea comportamentului. Dacă persoana este extrem de agresiv. Dacă determină o creştere în
nivelul de agitaţie al persoanei.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Staţi în spatele persoanei, cu faţa îndreptată în aceeaşi direcţie;
• Cu braţul din afară, apucaţi cu grijă, dar ferm, încheietura persoanei, peste mână;
• Cu braţul din interior, apucaţi braţul persoanei de zona dintre cot şi umăr, şi lipiţi-i
cotul de şoldul dumneavoastră;
• Permiteţi braţului persoanei să se mişte, însă ţineţi-l îndeajuns de strâns încât să nu
se poată auto-agresa. Aplecaţi-vă uşor şi permiteţi mişcarea, u=lizând greutatea
corpului dumneavoastră ca mijloc de rezistenţă. PUNCT DE OPRIRE: solicitaţi ajutor,
dacă este necesar. O a doua persoană vă poate asista, prinzând celălalt braţ al
persoanei în acelaşi fel;
• Menţineţi tehnica până când persoana se calmează.

Prindeţi braţul persoanei cu o mişcare peste mână;
U=lizaţi această tehnică în cazul persoanelor care aﬁşează comportamente de autoagresiune, însă care nu sunt agresivi cu ceilalţi.
Comunicaţi cu ceilalţi membri de personal.
Menţineţi o aliniere corporală adecvată.
Nu u=lizaţi această tehnică în cazul unei persoane extrem de agresive.
Nu puneţi presiune pe ar=culaţiile umerilor – umerii persoanei trebuie să ﬁe la acelaşi
nivel.
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Îngrădirea din poziţie ridicată
Descrierea tehnicii:

• Asistarea unui om care îşi pierde controlul şi prevenirea rănirii, îngrădindu-l pe acesta
dintr-o poziţie ridicată.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Apropiaţi-vă de om dintr-o parte (pot exista situaţii în care nu este posibilă decât o
apropiere din spate). Prindeţi-l în braţe, imobilizându-i braţele. Ţineţi capul lipit de
spatele persoanei. Coborâţi pe spatele persoanei – menţinând poziţia de îmbrăţişare şi
îndoind genunchii. Ţineţi capul aplecat. Creaţi o „pereche de picioare” ţinând piciorul
din interior aproape de piciorul persoanei. Atunci când îl îmbrăţişaţi din spate, coborâţi
chiar deasupra încheieturii persoanei, apucaţi-o şi trageţi braţul persoanei as<el încât
să-i blocaţi celălalt braţ pe lângă corp. PUNCT DE OPRIRE: dacă persoana nu se
calmează sau îşi eliberează braţul, în=ndeţi-vă pentru a prinde braţul eliberat chiar de
deasupra încheieturii;
• Mişcaţi braţul peste corpul persoanei, creând o formă de X cu braţele sale. Ţineţi
braţele aproape de buzunarele din faţă ale pantalonilor acestuia;
• Rămâneţi într-o poziţie ghemuită. Menţineţi o poziţie echilibrată. Ţineţi umărul lipit
de spatele persoanei şi capul aplecat. PUNCT DE OPRIRE: menţineţi o poziţie permisivă, aplecaţi-vă pe piciorul din afară, susţinând greutatea persoanei pe corpul dumneavoastră. Aşteptaţi până când persoana îşi recapătă controlul.

Monitorizaţi-vă con=nuu poziţia. Acest lucru este foarte important în aplicarea tehnicii.
Ţineţi capul aplecat atunci când lucraţi cu această tehnică.
Ţineţi strâns braţele persoanei.

Fiţi conş=enţi de mobilă, de împrejurimi şi de ieşirile din încăpere.

Ţineţi braţele sub braţele persoanei (care sunt ţinute la nivelul şoldurilor) pentru a
evita să ﬁţi muşcaţi.
Evaluaţi con=nuu nevoia de autocontrol a persoanei.
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Devierea unei lovituri venite din faţă
Descrierea tehnicii:
• Dacă persoana se apropie de dumneavoastră încercând să vă prindă cu braţele,
puteţi să deviaţi contactul.

• Dacă vă simţiţi ameninţaţi.

• Dacă vă puteţi da la o parte.
Paşi de urmatî n aplicarea tehnicii:
• Când persoana se apropie de dumneavoastră şi încearcă să vă prindă cu braţele, ridicaţi braţele;
poziţia adecvată.
Încercaţi să aﬂaţi ce anume doreşte persoana
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Eliberarea din muşcătură
Descrierea tehnicii:

• A se u=liza în situaţiile în care sunteţi muşcaţi de un om care nu vrea să vă elibereze.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Micşorarea posibilităţilor de rănire atunci când sunteţi muşcaţi de un om.
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Poate compromite respiraţia persoanei.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Împingeţi zona muşcată în gura persoanei îndeajuns de mult încât să puteţi „sigila”
acea zonă. Mulţi oameni vor elibera în mod voluntar muşcătura în acest caz. Aşteptaţi
câteva secunde înainte de a trece la pasul următor;
• Strângeţi-l uşor de nas pe om, pentru a-i bloca nările. Un al doilea membru de personal vă poate ajuta acoperind ochii persoanei. Imediat ce persoana deschide gura
pentru a respira, retrageţi-vă;
• Plecaţi de lângă om, ca să nu vă poată muşca din nou.
Cunoaşteţi persoana şi implementaţi măsuri de prevenţie.
Nu vă retrageţi brusc în =mp ce persoana încă vă muşcă.

Nu vă împingeţi rapid sau cu forţă către gura persoanei atunci când încercaţi să
„sigilaţi” zona.

Nu con=nuaţi să strângeţi persoana de nas, dacă observaţi semne de disconfort.
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Eliberarea unui braţ
Descrierea tehnicii:

• Această tehnică este o metodă de a vă elibera braţul dintr-o strânsoare.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Pentru a vă elibera braţul dintr-o strânsoare. Persoana nu vă va da drumul în mod
voluntar.
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Este posibil ca persoana să încerce să vă comunice ceva. Nu presupuneţi că orice =p
de contact ﬁzic este agresiv;
• Este posibil să ﬁţi în mai mare siguranţă dacă rămâneţi în poziţia de strânsoare până
când persoana se calmează.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana vă prinde de braţ, nu vrea să vă dea drumul şi vă simţiţi ameninţaţi,
strângeţi mâna sub formă de pumn, ro=ţi braţele către degetul mare al persoanei şi retrageţi-vă repede.
Încercaţi să aﬂaţi ce anume doreşte persoana înainte de a vă mişca.

Trageţi în direcţia celei mai slabe părţi a strânsorii – de obicei în direcţia degetului
mare.
Gândiţi-vă la ce ar putea vrea să vă comunice persoana.
Nu abandonaţi persoana odată ce v-a eliberat.
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Eliberarea unui braţ – varianta 1
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă sunteţi prinşi de braţ şi tehnicile verbale nu au succes, strângeţi mâna sub
formă de pumn. În=ndeţi braţul, ţinând antebraţul aproape de corp;

• Ro=ţi braţul în direcţia degetului mare al persoanei şi retrageţi-vă repede din strânsoare.
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Eliberarea unui braţ – varianta 2
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• În primul rând, stabilizaţi braţul persoanei cu mâna dumneavoastră liberă, ﬁe peste
mână, ﬁe cu degetul mare în jos, as<el încât să vă puteţi mişca cu uşurinţă către
lateral;
• Ro=ţi-vă braţul şi retrageţi-l repede;

• Din acest punct, puteţi decide dacă este necesar sau nu să menţineţi susţinerea cu
mâna.
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Eliberarea unui braţ – varianta 3
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana vă prinde braţul cu ambele mâini, strângeţi mâna sub formă de
pumn;
• Prindeţi-vă propria mână cu mâna liberă şi trageţi de-a lungul corpului
dumneavoastră pentru a evita să vă loviţi în bărbie.
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Eliberarea ambelor braţe
Descrierea tehnicii:

• Această tehnică poate ﬁ u=lizată atunci când sunteţi prinşi de ambele braţe.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana vă prinde ambele braţe cu mâinile şi tehnicile verbale nu au succes în
a-l convinge să vă dea drumul, strângeţi ambele mâini sub formă de pumn şi trageţi-le
în susul corpului dumneavoastră.
Pentru început, încercaţi să u=lizaţi tehnici verbale.

Încercaţi să întrebaţi persoana ce anume doreşte înainte de a vă mişca.

Trageţi în direcţia celei mai slabe părţi a strânsorii – de obicei în direcţia degetului
mare.
Gândiţi-vă la ce ar putea persoana să vrea să vă comunice.
Nu abandonaţi persoana după ce vă eliberează.
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Eliberarea dintr-o sugrumare din faţă
Descrierea tehnicii:

• Puteţi u=liza această tehnică într-o situaţie în care sunteţi sugrumat din faţă.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă sunteţi sugrumaţi din faţă şi persoana nu vă eliberează atunci când îl rugaţi,
ridicaţi braţul drept, ro=ţi-vă corpul spre stânga şi faceţi un pas mic în faţă şi la stânga,
cu piciorul drept. Coborâţi braţul peste braţul persoanei pentru a vă elibera din sugrumare;
• Deviaţi braţele persoanei dinspre dumneavoastră u=lizând braţul propriu.

Ţineţi braţele drepte şi ﬁţi atenţi la poziţia capului persoanei, pentru a evita posibile
lovituri.
Încercaţi să aﬂaţi de ce a încercat persoana să vă atragă atenţia în acest mod.
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Eliberarea dintr-o sugrumare din spate
Descrierea tehnicii:

• Este o metodă de a vă elibera dacă sunteţi sugrumaţi din spate.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă sunteţi sugrumaţi din spate, rugaţi-l pe om să vă dea drumul. Dacă intervenţia
verbală nu are succes, ridicaţi braţul drept, întoarceţi-vă în aceeaşi direcţie, u=lizaţi
braţul ridicat pentru a vă elibera din strânsoare şi menţineţi o poziţie fermă şi echilibrată.
Încercaţi să aﬂaţi ce anume doreşte persoana.
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Stabilizarea/eliberarea dintr-o tenta9vă de tras de păr
din faţă
Descrierea tehnicii:

• A se u=liza dacă persoana vă prinde de păr din faţă.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Dacă persoana vă trage de păr din faţă.
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Dacă simţiţi că nu vă puteţi elibera fără ajutor, u=lizaţi versiunea cu asistenţă a acestei tehnici.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana vă apucă de păr din faţă, prindeţi-i repede mâna cu ambele mâini
(pentru a evita smulgerea părului), împingând-o către capul dumneavoastră;
• Stabilizaţi mâna persoanei pe capul dumneavoastră, aşezând ambele mâini peste
pumnul acestuia. Aşteptaţi pentru a vedea dacă persoana vă dă drumul în mod voluntar. PUNCT DE OPRIRE: odată ce aţi stabilizat mâna persoanei, faceţi o formă de U cu
mâna şi prindeţi-i încheietura, menţinând stabilizarea cu cealaltă mână. Dacă simţiţi că
nu puteţi înlătura mâna persoanei de pe părul dumneavoastră, folosiţi mâna în formă
de U pentru a masa mâna persoanei de la încheietură până la degete, ceea ce va determina degetele să se relaxeze;
• După ce vă îndepărtaţi, menţineţi o poziţie de alertă, an=cipând posibila reacţie a
persoanei.
Aplicaţi această manevră rapid.
U=lizaţi stabilizarea înainte de a încerca să vă eliberaţi.
Cunoaşteţi persoana.
Purtaţi părul lung prins în coadă sau purtaţi o bonetă.
Fiţi vigilenţi.
Nu permiteţi unui om care are tendinţa să tragă oamenii de păr să se apropie de dumneavoastră.
Încercaţi să aﬂaţi ce anume a dorit persoana de la dumneavoastră.
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Stabilizarea/eliberarea dintr-o tenta9vă
de tras de păr din spate
Descrierea tehnicii:

• A se u=liza dacă persoana vă prinde de păr din spate.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana vă prinde de păr din spate – apucaţi-i repede mâna cu ambele mâini
(pentru a preveni smulgerea părului), împingând-o către capul dumneavoastră;
• Odată ce aţi stabilizat mâna persoanei, aplecaţi-vă în faţă (acest lucru determină o
uşoară dezechilibrare a persoanei). Puneţi degetele mari pe încheietura persoanei.
Aşteptaţi ca acesta să vă dea drumul. PUNCT DE OPRIRE: dacă persoana nu vă dă
drumul, aplecaţi-vă şi mai tare, împingând-i încheietura în sus cu degetele mari;
• Dacă este posibil, luaţi-i mâna de pe spatele capului dumneavoastră şi retrageţi-vă.
Faceţi această manevră cât mai rapid cu pu=nţă.
Amin=ţi-vă să STABILIZAŢI înainte de a încerca să vă eliberaţi, pentru a preveni smulgerea părului.
Rugaţi-l pe om să vă dea drumul.
Purtaţi părul lung prins în coadă sau purtaţi o bonetă.
Fiţi vigilenţi.
Încercaţi să nu întoarceţi spatele unui om despre care ş=ţi că are tendinţa de a trage
de păr.
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Stabilizarea/eliberarea dintr-o tentativă de tras de păr din spate
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Stabilizarea/eliberarea dintr-o tenta9vă de tras de păr
din spate, cu asistenţă
Descrierea tehnicii:

• A se u=liza în situaţia în care nu puteţi să vă eliberaţi când persoana vă trage de păr
din spate.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Nu puteţi să vă eliberaţi dintr-o situaţie în care persoana care vă trage de păr din
spate.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Implementaţi tehnica stabilizării/eliberării dintr-o tenta=vă de tras de păr din spate,
învăţată anterior. Dacă simţiţi că nu vă puteţi elibera, cereţi ajutor, menţinând stabilizarea (aplecaţi-vă puternic, ţinând strâns mâna persoanei cu mâinile proprii);
• Cel de-al doilea membru de personal ar trebui să u=lizeze a=ngerea „mâinii libere” a
persoanei;
• Cel de-al doilea membru de personal ar trebui să acopere ochii persoanei,
asigurându-se că degetul mare este ascuns în palmă;
• Odată ce ochii persoanei sunt acoperiţi, el devine confuz şi este posibil să vă
elibereze. Persoana nu poate procesa atât de multe situaţii în acelaşi =mp. Amin=ţi-vă
că el este deja dezechilibrat şi, acum că nu poate vedea, poate considera că acesta este
un s=mul suﬁcient de puternic pentru a-l încuraja să vă elibereze.
Stabilizaţi înainte de a vă elibera.
Cunoaşteţi persoana.

Nu încercaţi să vă eliberaţi dacă nu credeţi că o puteţi face.

Nu întoarceţi spatele unui om care are tendinţa de a trage de păr.
Nu vă aplecaţi în faţa persoanei.
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OBIECTIVUL 4: Par9cipanţii vor putea să prezinte
tehnicile specializate de intervenţie.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 6-12 ORE

Tehnici specializate

Tehnicile din această secţiune vor ﬁ predate în funcţie
de nevoile programului
Blocarea unei lovituri cu pumnul
Descrierea tehnicii:

• Această tehnică este o metodă de a vă u=liza corpul în moduri care vă protejează de
o lovitură cu pumnul.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:
• Evitarea unei lovituri.

Paşi de urmat în u9lizarea tehnicii:

Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:
• Posibilitatea retragerii.

• Menţineţi o postură echilibrată cu o bază largă de susţinere;
• Expuneţi cea mai mică porţiune a corpului dumneavoastră (u=lizaţi o poziţie
„laterală”);
• Ridicaţi braţele pentru a vă proteja faţă şi capul;
• Asiguraţi-vă că vă gândiţi mai mult la evitare decât la blocare;
• Dacă persoana încearcă să vă lovească cu braţul, ridicaţi antebraţul aproape de
frunte în poziţie orizontală, şi îndreptaţi degetul mare în jos, blocând lovitura cu braţul
cel mai apropiat de direcţia loviturii;
• În cazul loviturilor dintr-o parte, îndoiţi braţul în poziţie ver=cală, aproape de corp.
Primiţi lovitura apropiindu-vă uşor;
• Dacă persoana încearcă să vă lovească cu un pumn direct, încercaţi să redirecţionaţi
lovitura prin deviere;
• Dacă deja aţi imobilizat unul dintre braţele persoanei, puteţi să împingeţi acel braţ în
sus pentru a devia un pumn dat cu cealaltă mână.
Încercaţi să evitaţi o lovitură.
U=lizaţi tehnici de calmare.
U=lizaţi redirecţionarea.
Încercaţi să blocaţi loviturile cu braţul, mai degrabă decât cu mâinile, pentru a evita
rănirea degetelor.
Con=nuaţi prin susţinerea persoanei.
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Îngrădirea din poziţie şezândă
Descrierea tehnicii:

• Această tehnică poate ﬁ aplicată din poziţia de imobilizare a braţului de către două
persoane, în =mp ce persoana încă stă pe scaun.
Mo9ve pentru aplicarea tehnicii:

• Acordarea unei mai bune susţineri pentru un om care încearcă să se auto-agreseze,
până când persoana îşi recapătă autocontrolul.
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Posibilitatea de a u=liza alte tehnici de redirecţionare sau de schimbare de mediu
pentru a ajuta persoana să-şi recapete autocontrolul.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Pornind din poziţia de imobilizare a braţului de către două persoane, un membru de
personal se aşează pe un genunchi, ţinând capul ascuns sub nivelul umărului persoanei. Aşezaţi încheietura mâinii persoanei peste trunchiul acestuia. Staţi îndreptat
către partea posterioară;
• Duceţi-vă în spatele scaunului şi prindeţi braţul persoanei de deasupra încheieturii cu
cealaltă mână. Coborâţi mâna către cotul persoanei şi atrageţi-i atenţia partenerului să
aşeze cealaltă încheietură peste trunchi;
• Partenerul dumneavoastră va repeta mişcările pe care le-aţi făcut, îngrădindu-l pe
om. Amândoi trebuie să menţineţi o poziţie fermă, echilibrată. Partenerul poate pleca
dacă nu este necesară susţinerea capului persoanei;
• Menţineţi persoana în această poziţie, ţinând capul coborât şi umărul lipit de scaun.
Comunicaţi cu partenerul dumneavoastră.
Ţineţi braţele sub nivelul braţelor persoanei pentru a evita o muşcătură.
Îngenunchiaţi cât mai mult în spatele persoanei pentru a evita o lovitură la cap.
Mişcaţi braţul la un nivel cât mai jos, pe lângă corp, pentru a evita o muşcătură.
Fiţi atent la scaun – poate susţine greutatea persoanei?
Ţineţi braţele cât mai jos pentru a evita să puneţi presiune pe abdomen.
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Susţinerea capului
Descrierea tehnicii:

• Capul persoanei poate ﬁ susţinut în =mp ce acesta este îngrădit într-o poziţie
şezândă.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Susţinerea capului persoanei în situaţia în care acesta se zbate şi încearcă să vă
lovească cu capul.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Puneţi mâna pe umărul persoanei în =mp ce îi legănaţi capul cu cealaltă mână;
• Puneţi degetul arătător al mâinii cu care legănaţi capul persoanei sub buza inferioară
a acestuia, deasupra maxilarului, ţinând degetul mare ascuns în palmă;
• Dacă este necesar, mutaţi mâna de pe umărul persoanei pe fruntea acestuia pentru a
oferi o susţinere mai bună.
Menţineţi poziţia corectă a mâinii, ţinând degetele la distanţă de gura persoanei.

Legănaţi cu blândeţe capul persoanei, ţinându-l aproape de corpul dumneavoastră
pentru a reduce posibilitatea zbaterii.
Nu trageţi şi nu suciţi capul sau gâtul persoanei.
Aveţi grijă să nu loviţi persoana în ochi.
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Prevenirea apropierii
Descrierea tehnicii:

• Această tehnică este o metodă de oprire a persoanelor din încercarea a vă prinde,
atunci când se apropie din faţă.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:
• Eşecul devierii şi evitării;

• În funcţie de om, posibilitatea prevenirii unui atac.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana încearcă să vă prindă atunci când se apropie din faţă, în=ndeţi repede
braţele în faţă şi păşiţi înapoi, menţinând o poziţie fermă şi echilibrată.
U=lizaţi această tehnică pentru a păstra distanţa adecvată între dumneavoastră şi
ceilalţi.
Nu o u=lizaţi cu un om foarte agresiv.

Nu o u=lizaţi cu un om care are braţele mult mai lungi decât ale dumneavoastră, în
situaţia în care acest om devine agresiv.
Aﬂaţi ce anume doreşte persoana.
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Imobilizarea din faţă a braţelor
Descrierea tehnicii:

• Această tehnică este o metodă de a imobiliza braţele persoanei pentru a evita să ﬁţi
sugrumat.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Atunci când persoana se apropie din faţă pentru a vă prinde sau pentru a vă sugruma
şi atacul nu poate ﬁ deviat sau prevenit, o puteţi opri apucându-i şi imobilizându-i
braţele.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

Dacă persoana în=nde braţele către dumneavoastră, prindeţi-le chiar de deasupra
încheieturilor;
• Încrucişaţi braţele persoanei folosindu-vă de avântul loviturii;
• În=ndeţi braţele şi încrucişaţi încheieturile persoanei, coborându-i în acelaşi =mp
braţele. Păşiţi înapoi, menţinând o poziţie fermă şi echilibrată.
Ţineţi braţele în=nse în faţă pentru a evita să ﬁţi lovit cu capul.

Învăţaţi persoana să u=lizeze metode alterna=ve de comunicare.
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Prevenirea unei muşcături venite din faţă prin
imobilizare
Descrierea tehnicii:

• U=lizaţi această tehnică pentru a preveni o muşcătură venită din faţă.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana în=nde braţele şi vă apucă din faţă, duceţi braţele aproape de piept şi
prindeţi bărbia persoanei ţinând mâinile în formă de V.
Cunoaşteţi persoana şi luaţi măsurile necesare pentru a evita să ﬁţi muşcat.
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Eliberare dintr-o sugrumare din faţă
Descrierea tehnicii:

• Atunci când sunteţi sugrumaţi din faţă, aceasta este o metodă de a vă elibera din
strânsoare.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă sunteţi sugrumaţi din faţă, apucaţi repede ambele braţe ale persoanei chiar de
deasupra încheieturilor şi u=lizaţi o mişcare circulară pentru a împinge una dintre
încheieturi şi pentru a o trage pe cealaltă. În=ndeţi braţele şi încrucişaţi-le pe ale persoanei, împingându-le în jos;
• Păşiţi înapoi şi menţineţi o poziţie fermă şi echilibrată.
Con=nuaţi oferind susţinere.

Învăţaţi persoana să u=lizeze metode alterna=ve de comunicare.
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Prevenirea prinderii capului
Descrierea tehnicii:

• Dacă persoana încearcă să vă prindă de cap, aceasta este o metodă de a preveni atacul.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana încearcă să vă prindă de cap, lipiţi repede bărbia de umăr şi aplecaţivă puternic în faţă, păşind în lateral.
Evitaţi să întoarceţi spatele unui om care aﬁşează acest comportament. (FOTO p. 178)
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Eliberarea capului din strânsoare
Descrierea tehnicii:

• Puteţi u=liza această tehnică pentru a vă elibera dintr-o strânsoare a capului.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă sunteţi prinşi de cap din spate, apucaţi imediat braţul persoanei de aproape de
încheietură şi cot. Lipiţi bărbia de cotul persoanei. Aplecaţi-vă înainte şi păşiţi înapoi,
ţinând braţul lângă cotul şi încheietura persoanei. Întoarceţi-vă cu faţa către corpul
persoanei şi puneţi ambele mâini pe braţul acestuia, chiar deasupra încheieturii.
Împingeţi braţul persoanei şi eliberaţi-vă capul din strânsoare.
Distanţaţi cotul persoanei cu bărbia.
Protejaţi-vă gâtul.

Con=nuaţi oferind susţinere persoanei.

Nu întoarceţi spatele unui om care aﬁşează acest comportament.
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Blocarea unei lovituri prin imobilizare
Descrierea tehnicii:

• Dacă persoana încearcă să vă lovească, aceasta este o metodă de a evita să ﬁţi loviţi,
prin devierea braţului şi plasarea persoanei într-o poziţie de imobilizare.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Atunci când persoana necesită acest nivel de susţinere după ce aţi evitat o lovitură
cu pumnul.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana încearcă să vă lovească, aplecaţi-vă înapoi şi împingeţi braţul persoanei în direcţia loviturii. Lăsaţi avântul persoanei să-l întoarcă. Odată ce s-a întors,
puneţi braţele peste ale sale şi împingeţi-le înainte. Apucaţi braţul de sus al persoanei
chiar de deasupra încheieturii, ţinând capul în spatele umărului acestuia;
• Apucaţi celălalt braţ de aproape de încheietură cu mâna dumneavoastră liberă şi
menţineţi o poziţie fermă şi echilibrată.
Ţineţi braţele persoanei jos, pe lângă şolduri.
Ţineţi capul în spatele umărului persoanei.
Menţineţi o poziţie fermă şi echilibrată.
Comunicaţi cu persoana.

Nu încercaţi să evitaţi o lovitură cu pumnul prin imobilizare.

Blocaţi cu braţul, mai degrabă decât cu mâna, pentru a evita să vă răniţi degetele.
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Evitarea/devierea unei lovituri cu piciorul venite din faţă
Descrierea tehnicii:

• U=lizaţi această tehnică pentru a evita sau pentru a devia o lovitură cu piciorul din
partea unui om care se aﬂă în faţa dumneavoastră.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana vă loveşte cu piciorul şi nu puteţi să păşiţi înapoi pentru a evita lovitura, mutaţi un picior în spate, u=lizaţi braţul de pe aceeaşi parte cu piciorul din faţă
pentru a vă apleca în jos şi deviaţi încet lovitura.
Păşiţi înapoi şi evitaţi lovitura dacă este posibil.
Nu apucaţi şi nu ţineţi piciorul persoanei.
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Prevenirea unei sugrumări din spate prin imobilizarea
braţului şi prin imobilizare
Descrierea tehnicii:

• U=lizaţi această tehnică pentru a preveni o sugrumare din spate, prin imobilizarea
unui braţ şi prin îngrădire.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Dacă sunteţi sugrumaţi din spate, aceasta este o metodă de a vă elibera din strânsoare şi de a oferi susţinere adiţională.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă sunteţi sugrumaţi din spate şi sunteţi nevoiţi să vă eliberaţi, ridicaţi repede
braţul drept şi întoarceţi-vă în acea direcţie;
• Con=nuaţi să vă întoarceţi şi aruncaţi braţul peste braţele persoanei, deblocând
strânsoarea în vreme ce îi îngrădiţi braţele cu braţul propriu;
• Începeţi să vă mişcaţi în jurul persoanei în =mp ce îi ţineţi braţele. PUNCT DE OPRIRE:
decideţi acum dacă persoana necesită susţinerea unei îngrădiri. Dacă da, pe măsură ce
vă mutaţi în spatele persoanei, începeţi să-l îngrădiţi. Finalizaţi îngrădirea, menţinând o
poziţie fermă şi echilibrată.
Evaluaţi con=nuu nivelul de susţinere de care are nevoie persoana pentru a ﬁ în siguranţă.
Permiteţi-i persoanei să-şi recapete autocontrolul.
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Eliberarea dintr-o strânsoare de sub braţe, din spate
Descrierea tehnicii:

• A se u=liza în situaţia în care sunteţi ţinuţi din spate, într-o îmbrăţişare de urs, de sub
braţe.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana vă ţine strâns de sub braţe, din spate, rugaţi-l să vă dea drumul.
PUNCT DE OPRIRE: aşteptaţi să vedeţi dacă persoana vă dă drumul în mod voluntar.
Dacă nu, treceţi la pasul următor. Ridicaţi repede braţele şi prindeţi-le pe ale persoanei
chiar de deasupra încheieturilor, introducând degetele mari între corpul
dumneavoastră şi braţele persoanei. Împingeţi braţele persoanei în=nzându-vă braţele.
Odată ce v-aţi eliberat din strânsoare, împingeţi încheieturile persoanei către
picioarele dumneavoastră. Îndepărtaţi-vă şi reevaluaţi situaţia.
Determinaţi ce anume doreşte persoana.
Rugaţi-o să vă dea drumul.
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Eliberarea dintr-o strânsoare de peste braţe, din spate,
dintr-o poziţie joasă
Descrierea tehnicii:

•Dacă sunteţi ţinuţi din spate, de peste braţe, dintr-o poziţie joasă, aceasta este o
metodă de a vă elibera din strânsoare.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă sunteţi ţinuţi din spate, de peste braţe, în=ndeţi picioarele şi aplecaţi-vă înainte
– începeţi prin a-l ruga pe om să vă dea drumul. PUNCT DE OPRIRE: aşteptaţi să vedeţi
dacă persoana vă dă drumul în mod voluntar;
• Dacă încă sunteţi nevoiţi să vă eliberaţi din strânsoare, aplecaţi-vă în lateral pentru a
face loc eliberării unui braţ. Scoateţi braţul şi apucaţi braţul persoanei de pe aceeaşi
parte, de încheietură;
• Aplecaţi-vă în partea opusă pentru a vă elibera celălalt braţ. Cu acel braţ, apucaţi
celălalt braţ al persoanei, aproape de încheietură;
• În=ndeţi braţele şi împingeţi-le pe ale persoanei. Împingeţi încheietura persoanei
către picioarele dumneavoastră. Faceţi un pas înapoi şi reevaluaţi situaţia.
Amin=ţi-vă că diferenţele de statură şi de forţă fac foarte diﬁcilă aplicarea acestei
tehnici.
Încercaţi să rugaţi persoana să vă dea drumul.
Puneţi degetul mare între braţul persoanei şi corpul dumneavoastră.
Învăţaţi-l pe om alte căi de a vă atrage atenţia.
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Eliberarea dintr-o strânsoare de peste braţe, din spate,
prin îngrădire
Descrierea tehnicii:

• Dacă sunteţi ţinuţi din spate, de peste braţe, şi sunteţi nevoiţi să vă eliberaţi şi să-i
oferiţi persoanei susţinere.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă sunteţi ţinuţi din spate, de peste braţe, şi sunteţi nevoiţi să vă eliberaţi, ro=ţi
umerii către faţă şi îndoiţi uşor genunchii;
• În=ndeţi braţul între braţul persoanei şi corpul dumneavoastră şi apucaţi-l de
încheietura opusă;
• Ridicaţi cotul şi umărul braţului dumneavoastră şi eliberaţi strânsoarea;
• Păşiţi către partea opusă, în =mp ce ţineţi strâns încheietura persoanei, şi scoateţi-vă
capul din strânsoare;
• Păşiţi în spate şi eliberaţi-l pe om, dacă este posibil. PUNCT DE OPRIRE: decideţi
acum dacă aveţi nevoie de susţinerea unei îngrădiri;
• Dacă este necesară mai multă susţinere, treceţi la îngrădire.
Evaluaţi con=nuu nevoia de susţinere a persoanei.
Înţelegeţi că îi faceţi persoanei exact acelaşi lucru pe care vi l-a făcut el
dumneavoastră. Acest lucru poate transmite un mesaj nega=v.
Aﬂaţi ce anume doreşte.
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Evitarea unei lovituri cu scaunul
Descrierea tehnicii:

• Dacă persoana ridică un scaun şi vrea să îl arunce pentru a lovi pe cineva, este posibil
să-i deviaţi traiectoria.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana ridică un scaun şi vrea să îl arunce, iar dumneavoastră sunteţi în preajmă, apropiaţi-vă repede dintr-o parte, prindeţi scaunul şi trageţi-l repede în jos.
U=lizaţi tehnici verbale de calmare.

Nu vă aşezaţi pe scaun pentru a-l ţine jos.
Nu ezitaţi.
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Protejarea de un scaun folosit ca armă
Descrierea tehnicii:

• Atunci când persoana u=lizează un scaun pe post de armă, puteţi reuşi să u=lizaţi un
alt scaun pentru a vă proteja.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dacă persoana încearcă să u=lizeze un scaun pe post de armă, luaţi repede un alt
scaun. U=lizaţi-l pentru a vă apăra de scaunul aruncat de către om, redirecţionându-l
către podea dacă este posibil.
Amin=ţi-vă să u=lizaţi tehnici de calmare.
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Protejarea de obiecte aruncate
Descrierea tehnicii:

• Evitarea sau devierea obiectelor aruncate pe post de arme.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Luaţi un obiect şi folosiţi-l pe post de scut (o pernă, o pătură, o jachetă, etc.). Deviaţi
obiectele aruncate către dumneavoastră.
Fiţi conş=enţi de obiectele care pot ﬁ u=lizate pe post de proiec=l.
U=lizaţi tehnici verbale de calmare.

Nu deviaţi obiectele către oameni, ferestre, televizor, etc.
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Înlăturarea prin îngrădire de către o singură persoană
Descrierea tehnicii:

• Membrul de personal stă în spatele persoanei, ţinându-l de talie şi punând presiune
pe partea inferioară a braţelor acestuia. Membrul de personal ţine capul aplecat spre
spate.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

Membrul de personal stă în spatele persoanei, ţinându-l de talie şi punând presiune
pe partea inferioară a braţelor acestuia. În primă fază, faceţi un pas înapoi menţinând
o distanţă considerabilă. Trageţi-l pe om către zona dumneavoastră de susţinere. Mişcaţi-vă piciorul cel mai apropiat de om, prin alunecare, înapoi. Con=nuaţi să vă mişcaţi
înapoi în acest mod.
U=lizaţi metoda „păşeşte prin alunecare”.

Ţineţi capul la sau sub nivelul umărului persoanei, pentru a evita să ﬁţi loviţi cu capul.
Ţineţi strâns încheieturile persoanei şi ţineţi-vă braţele sub nivelul braţelor acestuia
pentru a evita să ﬁţi muşcaţi.
Susţineţi greutatea persoanei cu şoldul pentru a vă proteja spatele.
Plănuiţi-vă traiectoria.
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Înlăturarea de către două persoane
Descrierea tehnicii:

• O cale de a muta persoana în spate în =mp ce este susţinut pe ambele părţi de către
membri de personal.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Persoana este incontrolabil, este un pericol pentru el însuşi şi/sau pentru alţii şi nu
poate ﬁ liniş=t de o singură persoană.
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Dacă ar funcţiona o tehnică mai puţin intruzivă (ex. escortarea de către două persoane).
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Atunci când este necesară o înlăturare de către două persoane, doi membri de personal se apropie de om din lateral. Un membru de personal atrage atenţia persoanei,
posibil a=ngându-l pe umăr. Apoi, primul membru de personal apucă încheietura persoanei cu braţul din afară. Imediat după acest lucru, cel de-al doilea membru de personal apucă cealaltă încheietură a persoanei cu mâna din afară. Foarte rapid, ambii
membri de personal îşi plasează braţele strâns sub braţele persoanei, apucându-i
umerii şi partea superioară a braţelor. Mutaţi persoana înapoi, ţinând şoldurile membrilor de personal aproape de cele ale persoanei şi susţinându-i acestuia umerii.
Comunicaţi cu partenerul.
Ţineţi şoldurile persoanei aproape de ale dumneavoastră.
Menţineţi poziţia corectă a braţelor, evitând să ﬁţi muşcaţi.
Fiţi perfect conş=enţi de direcţia în care mergeţi.
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TEHNICILE RESTRICTIVE
Imobilizarea de către două persoane
Descrierea tehnicii:

• Dacă este necesar ca persoana să ﬁe imobilizat la podea, acest lucru poate ﬁ realizat
de către două persoane, din poziţia de înlăturare de către două persoane.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Pornind din poziţia de înlăturare de către două persoane, ambii membri de personal
îşi poziţionează părţile interioare ale picioarelor şi şoldurilor în spatele persoanei,
ţinând călcâiele în spatele călcâielor acestuia;

• Susţinând partea de sub umerii persoanei cu părţile superioare ale braţelor, membrii
de personal fac un pas înainte cu părţile exterioare ale picioarelor;
• Membrii de personal îngenunchează şi apleacă încet persoana la podea, ţinându-şi
şoldurile apropiate. Scoateţi braţele pe măsură ce persoana alunecă în jos. Scoateţi
braţele de sub umerii persoanei odată ce acesta se aﬂă la podea.
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Imobilizarea la podea de către două sau trei persoane
Descrierea tehnicii:

• Odată ce vă aﬂaţi la podea, după o imobilizare de către două persoane, este posibil
să menţineţi controlul folosindu-vă de doi sau trei oameni.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Din poziţia de imobilizare la podea de către două persoane, ţineţi încheietura şi
umărul persoanei, ţinând şoldurile apropiate pentru a evita loviturile. Este posibil să vă
opriţi aici. PUNCT DE OPRIRE: aşteptaţi un moment pentru ca persoana să se calmeze.
Dacă este necesară mai multă susţinere pentru picioarele persoanei, personalul poate
începe să-i pună braţele peste cap. Un membru de personal trece peste capul persoanei şi apucă ambele încheieturi ale acestuia pentru a evita zgârierea. Cel de-al
doilea membru de personal se mişcă în jos, dincolo de pieptul şi stomacul persoanei,
către picioarele acestuia, până când reuşeşte să-şi înfăşoare braţele peste coapsele
persoanei, chiar deasupra genunchilor. Primul membru de personal ar trebui să limiteze mişcarea braţelor;
• Este posibil ca o a treia persoană să asiste la imobilizarea cuiva la podea. Doi membri
de personal pun presiune asupra braţelor persoanei, chiar deasupra încheieturilor şi
coatelor, ţinând genunchii chiar sub umerii acestuia. Cea de-a treia persoană controlează mişcarea picioarelor persoanei, înfăşurându-şi braţele în jurul coapselor acestuia, chiar deasupra genunchilor.
Comunicaţi unii cu alţii.

Monitorizaţi semnele vitale.

Opriţi-vă şi eliberaţi persoana, dacă acesta se calmează.
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Imobilizarea de către o singură persoană
Descrierea tehnicii:

• Dacă nu puteţi să susţineţi persoana într-o poziţie de îngrădire şi nu aveţi niciun ajutor, este posibilă u=lizarea unei imobilizări de către o singură persoană.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Dintr-o poziţie de îngrădire şezândă, ieşiţi în afara zonei în care se aﬂă piciorul persoanei şi îndoiţi genunchii. Îngenuncheaţi încet, ţinând persoana aproape, într-o
poziţie echilibrată. Aplecaţi uşor persoana pe o parte, folosindu-vă piciorul drept pernă
dacă este necesar.
Oferiţi susţinere pe tot parcursul tehnicii.
Monitorizaţi semnele vitale.

Eliberaţi persoana, oricând apare posibilitatea de a u=liza o poziţie mai puţin restric=vă.
Nu permiteţi persoanei să cadă la podea şi să se lovească la faţă sau la gât.
Nu u=lizaţi această tehnică în cazul unei persoane cu sindromul Down.
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Imobilizarea în poziţie laterală de către o singură
persoană
Descrierea tehnicii:

• Este o tehnică restric=vă, u=lizată pentru a întrerupe o situaţie cu adevărat
periculoasă în care persoana ameninţă să devină auto-agresiv, agresiv cu personalul
sau cu alţii.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Pentru a întrerupe o situaţie cu adevărat periculoasă în care o persoană ameninţă să
devină auto-agresivă, agresivă cu personalul sau cu alţii.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• Pornind de la îngrădirea de către o persoană, aduceţi persoana într-o poziţie de
îngenunchere. După ce persoana a fost îngenuncheat, membrul de personal îl trage în
poală şi îl apleacă pe o parte;
• Ţinând persoana pe o parte, membrul de personal se apleacă şi el într-o parte, în
spatele persoanei, ţinând capul apăsat pe spatele acestuia şi având faţa îndreptată
către podea, în vreme ce genunchii sunt adunaţi la piept;
• Aceasta este poziţia de control din lateral. Membrul de personal îşi poate ridica piciorul de sus pentru a se proteja de lovituri. Un al doilea membru de personal poate
asista apropiindu-se din faţă şi îngrădind picioarele persoanei peste genunchi;
• Dacă persoana încearcă să se rostogolească forţat pe burtă şi nu poate ﬁ ţinut pe o
parte, membrul de personal ar trebui să elibereze strânsoarea încheieturilor persoanei, permiţându-i să se rostogolească spre faţă, în vreme ce membrul de personal
se rostogoleşte spre spate în direcţia opusă, ajungând într-o poziţie din care poate
relua controlul aspra persoanei dacă este necesar;
• Această poziţie de control din lateral trebuie eliberată după 20 de minute.
U=lizaţi punctele de oprire ori de câte ori este posibil.
Ţineţi capul apăsat pe spatele sau pe partea laterală a persoanei.
Aşezaţi-vă într-o poziţie fetală pentru a evita să ﬁţi răniţi.
Eliberaţi persoana, dacă încearcă să se rostogolească pe burtă.
Monitorizaţi semnele vitale ale persoanei pe tot parcursul tehnicii.
Rostogoliţi-vă în direcţia opusă faţă de om atunci când îl eliberaţi.
Niciodată nu rostogoliţi persoana pe burtă şi nu puneţi niciun fel de presiune pe
spatele acestuia.
Nu u=lizaţi această tehnică dacă sunt disponibili doi membri de personal pentru
intervenţie.
Trebuie să eliberaţi persoana după 20 de minute.
Evitaţi să puneţi presiune asupra diafragmei.
Dacă umărul de sus al persoanei se mişcă înainte pentru a a=nge podeaua, eliberaţi
strânsoarea.
Nu puneţi piciorul peste gâtul persoanei.
Menţineţi susţinerea u=lizând strânsoarea mâinii de sus – nu strângând mai tare.
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Întoarceţi capul către podea atunci când u=lizaţi controlul din lateral, pentru a vă proteja gâtul.
Urmăriţi persoana îndeaproape.
Când persoana devine calmă, asiguraţi-vă că nu a fost rănită în vreun fel.
Documentaţi intervenţia.
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Imobilizarea în poziţie şezândă de către o singură
persoană
Descrierea tehnicii:

• Este o tehnică restric=vă, u=lizată pentru a întrerupe o situaţie cu adevărat
periculoasă în care persoana ameninţă să devină auto-agresiv, agresiv cu personalul
sau cu alţii. Controlul şezând şi cel din lateral reprezintă puncte de oprire în această
tehnică.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Pentru a întrerupe o situaţie cu adevărat periculoasă în care o persoană ameninţă să
devină auto-agresivă, agresivă cu personalul sau cu alţii.
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Dacă sunt disponibili doi membri de personal, u=lizaţi tehnica imobilizării la podea
de către două persoane.
Paşi de urmat în u9lizarea tehnicii:

• U=lizând tehnica de imobilizare de către o singură persoană, aduceţi-l pe om într-o
poziţie de îngenunchere. După ce persoana a fost îngenuncheat, membrul de personal
se mută în lateral, as<el încât atât el, cât şi persoana, să se aﬂe într-o poziţie şezândă,
membrul de personal ﬁind aplecat către coapsa interioară şi către fesă, cu genunchii
îndoiţi. Membrul de personal ar trebui să ţină capul coborât şi apăsat pe spatele persoanei, la nivelul subraţului acestuia. Această poziţie de control şezând este stabilă şi
este considerată un PUNCT DE OPRIRE pentru această tehnică;
• Dacă persoana încearcă să se aplece forţat la podea şi membrul de personal nu îl mai
poate susţine, acesta ar trebui să-l tragă pe om către sine, în=nzându-se pe o parte în
spatele acestuia, cu capul apăsat pe spatele lui şi cu faţa îndreptată către podea, în
vreme ce genunchii sunt adunaţi la piept. Nu menţineţi această poziţie mai mult de 20
de minute;
• Dacă persoana încearcă să se rostogolească forţat pe burtă şi nu poate ﬁ ţinut pe o
parte, membrul de personal ar trebui să elibereze strânsoarea încheieturilor persoanei, permiţându-i să se rostogolească spre faţă, în vreme ce membrul de personal
se rostogoleşte spre spate în direcţia opusă, ajungând într-o poziţie din care poate
relua controlul asupra persoanei dacă este necesar.
U=lizaţi punctele de oprire ori de câte ori este posibil.
Ţineţi capul apăsat pe spatele sau în partea laterală a persoanei.
Aşezaţi-vă într-o poziţie fetală pentru a evita să ﬁţi răniţi.
Eliberaţi persoana, dacă reuşeşte să se rostogolească pe burtă.
Monitorizaţi semnele vitale pe tot parcursul tehnicii.
Rostogoliţi-vă în direcţia opusă faţă de om, atunci când îl eliberaţi.
Nu u=lizaţi această tehnică dacă sunt disponibili doi membri de personal. În această
situaţie, u=lizaţi tehnica imobilizării la podea de către două persoane.
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Niciodată nu rostogoliţi persoana pe burtă şi nu puneţi nici un fel de presiune pe
spatele acesteia.
Trebuie să eliberaţi persoana după 20 de minute.
Urmăriţi persoana îndeaproape.
Când persoana devine calmă, asiguraţi-vă că nu a fost rănită în vreun fel.
Documentaţi intervenţia.
Determinaţi ce schimbări s-ar putea face pentru a evita repetarea situaţiei în viitor.
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Tranziţia de la imobilizarea în poziţie şezândă la
imobilizarea la podea
Descrierea tehnicii:

• A se u=liza atunci când vă aﬂaţi într-o poziţie şezândă de control (după o imobilizare
de către două persoane) şi când un alt membru de personal este disponibil pentru a vă
ajuta. Cea de-a doua persoană vă poate asista în tranziţia de la imobilizarea în poziţie
şezândă la imobilizarea la podea.
Mo9ve pentru u9lizarea tehnicii:

• Pentru a întrerupe o situaţie cu adevărat periculoasă în care persoana ameninţă să
devină un pericol faţă de sine, faţă de personal sau faţă de alţii;
• Când o altă persoană este disponibilă pentru a vă asista după u=lizarea tehnicii de
imobilizare în poziţie şezândă, se poate trece la o tehnică de imobilizare la podea, în
cazul în care este nevoie de mai mult control.
Mo9ve pentru a nu u9liza tehnica:

• Dacă persoana a încetat să se zbată şi nu mai are nevoie de un asemenea nivel de
susţinere.
Paşi de urmat în aplicarea tehnicii:

• În =mp ce vă aﬂaţi în poziţia şezândă de control, un al doilea membru de personal
vine din spate să vă asiste, punând mâna dinspre interior pe umărul persoanei şi pe
cea dinspre exterior pe cea mai apropiată încheietură a acestuia;
• Susţinând spatele persoanei, ambii membri de personal îl mişcă spre spate, as<el
încât picioarele acestuia să ajungă în faţa corpului. Apoi, cei doi membri de personal
apleacă uşor partea superioară a corpului persoanei către faţă;
• Menţinând controlul asupra încheieturilor şi umerilor persoanei, ambii membri de
personal se mută în lateral, imobilizând şoldurile persoanei cu propriile şolduri, pentru
a restricţiona mişcarea părţii inferioare a corpului acestuia;
• Membrul de personal care deţine controlul asupra încheieturilor inferioare ale persoanei îşi mută mâna de pe umărul acestuia pe încheietura superioară opusă, apoi pe
cea de pe încheietura inferioară pe umărul cel mai apropiat. Acesta nu este punctul de
oprire. Trebuie eliminată presiunea de pe abdomenul persoanei, con=nuând restul
tehnicii;
• Celălalt membru de personal îşi mută apoi mâna de pe umărul persoanei pe încheietura inferioară opusă, apoi pe cea de pe încheietura superioară cea mai apropiată pe
umărul cel mai apropiat.
NU prac=caţi plasarea mâinilor.
NU aplicaţi niciun fel de presiune pe abdomenul sau diafragma persoanei.
Urmăriţi persoana îndeaproape.
Când persoana devine calmă, asiguraţi-vă că nu a fost rănită în vreun fel.
Documentaţi intervenţia.
Determinaţi ce schimbări s-ar putea face pentru a evita repetarea situaţiei în viitor.
202

203

204

TRANSFORMARE

OBIECTIV

Rezumatul capitolului 6
6.1

6.2

6.3

6.4

40 min.

40 min.

40 min.

60 min.

Fiind axate pe om, abordările proac=ve stau la baza metodei IMPACT. Atunci când sunt
puse în prac=că, aceste concepte duc la transformarea pozi=vă a persoanelor cu nevoi
speciale, precum şi a oamenilor din jurul lor. Transformarea nu este în totalitate un
scop sau un punct ﬁnal, ci este mai degrabă o călătorie, pe parcursul căreia personalul
poate crea şanse emoţionante, cu potenţialul de a îmbogăţi vieţile persoanelor cu
nevoi speciale. Transformările profunde au loc atunci când manualul IMPACT este u=lizat pentru a crea strategii educaţionale inovatoare şi abordări noi pentru tratamentul
ac=v. Veţi aﬂa mai multe despre cei pe care îi ajutaţi şi foarte multe despre
dumneavoastră. Efectul educa=v şi de conş=en=zare al formării IMPACT vă oferă instrumentele necesare pentru a vă dezvolta şi pentru a evolua în munca dumneavoastră, as<el încât să puteţi a=nge cele mai înalte standarde de excelenţă ca profesioniş=.
Implicaţi-vă în soluţionarea crea=vă a problemelor alături de colegii dumneavoastră.
Par=cipaţi la sesiunile de reactualizare a cunoş=nţelor pentru a le reîmprospăta şi pentru a ﬁ la curent cu cele mai recente informaţii. Deveniţi mentori, împărtăşiţi
metodologia IMPACT cu cei din jur şi luaţi parte la transformarea comunităţii.
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OBIECTIVUL 1: Par9cipanţii vor putea să u9lizeze tot
ceea ce au învăţat din metoda IMPACT pentru a crea
abordări proac9ve şi axate pe om, precum şi
pentru a oferi susţinere de cea mai înaltă calitate
persoanelor cu nevoi speciale.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 40 minute

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI
Acest obiec=v revizuieşte importanţa abordărilor proac=ve şi axate pe om, şi accentuează ideea conform căreia aceste concepte stau la baza ﬁlozoﬁei IMPACT. În al
doilea rând, el îi încurajează pe par=cipanţi să se gândească la moduri de u=lizare a
acestor concepte.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

I. Implicaţi par:cipanţii într-o discuţie despre importanţa abordărilor proac:ve şi axate
pe om care stau la baza metodei IMPACT. Rugaţi-i să dea câteva exemple de abordări
axate pe om pe care le-au u:lizat sau pe care an:cipează că le vor u:liza în cazul persoanelor pe care le ajută.
Transformarea nu este în totalitate un scop sau un punct ﬁnal, ci este mai degrabă o
călătorie, pe parcursul căreia personalul poate crea şanse emoţionante, cu potenţialul
de a îmbogăţi vieţile persoanelor cu nevoi speciale. Transformările profunde au loc
atunci când manualul IMPACT este u=lizat pentru a crea strategii educaţionale inovatoare şi abordări noi pentru tratamentul ac=v. Veţi aﬂa mai multe despre cei pe care îi
ajutaţi şi foarte multe despre dumneavoastră.
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de excelenţă în profesia lor şi să ia parte la o
nivelul comunităţii.

PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 40 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

cu cele mai recente informaţii. Deveniţi mentori, împărtăşiţi ﬁlozoﬁa IMPACT cu cei din
jur şi luaţi parte la transformarea comunităţii.
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OBIECTIVUL 3: Par9cipanţii vor înţelege elementele
esenţiale ale transformării.

PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 40 DE MINUTE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CONŢINUTULUI

Prezentaţi elementele esenţiale ale transformării şi detaliaţi prezentarea pentru a dezvolta înţelesul ﬁecăruia.

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

Prezentaţi următoarea listă ca pe o ﬁşă de lucru sau u=lizaţi-o ca ghid de discuţii.

Elementele esenţiale ale transformării:

1. Observarea: Rezervaţi-vă =mpul necesar pentru a cunoaşte persoana pe care îl
susţineţi în situaţia sa par=culară, pur şi simplu observând-o. Permiteţi-i să-şi exprime
mai întâi individualitatea, fără a încerca să o schimbaţi în vreun fel. Căutaţi indicii
pentru posibile puncte forte şi abilităţi;

2. Intenţia: O mare parte din ceea ce comunicăm este nonverbal. Persoanele cu nevoi
speciale, la fel ca persoanele =pice, acordă adesea mai multă atenţie felului în care
spunem ceva decât lucrurilor în sine pe care le spunem. Dacă există respect şi intenţii
pozi=ve, relaţia dumneavoastră cu cei pe care îi susţineţi va ﬁ inﬂuenţată pozi=v;
3. Oamenii: Procesul de transformare necesită oameni angajaţi într-o îngrijire auten=că şi într-o con=nuitate a ac=vităţii cu persoanele cu nevoi speciale. Dacă există
contact social, implicarea comunităţii şi conş=en=zarea publică, persoanele cu nevoi
speciale pot înﬂori. În această categorie intră membrii familiei, prietenii, vecinii,
angajatorii şi, în sens general, toţi membrii comunităţii;

4. Mediul: Creaţi medii diferite pentru ﬁecare par=cipant, pentru a le putea testa în
siguranţă capacităţile. Încurajaţi-i să-şi dezvolte experienţele cu noi ac=vităţi şi
materiale. Oferind acest fel de s=mulare, îi ajutaţi să-şi aducă la suprafaţă abilităţile şi
interesele ascunse. Acest lucru este valabil în special pentru ac=vităţile mo=vante la
nivel intrinsec;
5. Perseverenţa: Rezultatele pot apărea pe neaşteptate sau, uneori, după o perioadă
mai îndelungată. Dacă oferiţi opţiuni într-un mediu relaxat, veţi determina adesea
schimbări pozi=ve de comportament. Fiţi deschişi la posibilitatea ca schimbarea
pozi=vă să aibă loc în etape mici, gradual, pe o perioadă lungă de =mp.
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OBIECTIVUL 4: Par9cipanţii îşi vor împărtăşi propriile
experienţe de transformare, într-un efort de a-şi
prezenta unii altora abilităţile crea9ve de rezolvare a
problemelor pe care le-au învăţat.
PERIOADĂ DE TIMP RECOMANDATĂ: 60 DE MINUTE

STRATEGII INSTRUCTIVE/CONŢINUT

Oferiţi par=cipanţilor următoarele două poveş= de transformare pe o ﬁşă de lucru
şi/sau ci=ţi-le cu voce tare. Rugaţi grupul să se împartă în „echipe”. Cereţi ﬁecărei
echipe să prezinte propria poveste de transformare întregului grup, pe baza experienţelor omuale, u=lizând elementele de transformare.
POVEŞTI TRANSFORMAŢIONALE

Povestea lui Ma>: Ma>hew şi fratele lui par=cipă la un program suplimentar al unui
centru de zi/reabilitare. În prima zi, în vreme ce fratele lui Ma> s-a dus direct la sala
corectă din clădire, Ma> a rămas afară şi a început să alerge pe proprietăţile din
preajmă, urmat îndeaproape de mama lui, care încerca să-l prindă. În cele din urmă,
aceasta l-a dus pe Ma> la uşa din faţă, unde era aşteptat de către personal, însă Ma> a
luat-o la fugă pe coridoarele centrului, distrugând semne şi alte obiecte pe care le-a întâlnit în calea sa. Această poveste s-a repetat în ﬁecare seară de program. În consecinţă, personalul a implementat strategii – lui Ma> i s-a permis să aleagă pe ce uşă
să intre în clădire, ce camere să viziteze şi i s-au pus la dispoziţie ac=vităţile preferate
pe durata programului. Membrul de personal 1 la 1 i-a oferit susţinere vizual sub
forma ﬁşelor cu simboluri – imagini pe care Ma> le putea folosi pentru a comunica.
Ma> a devenit mai calm şi mai dornic să intre în clasă pentru perioade tot mai lungi de
=mp. După aproape un an, Ma> era capabil să par=cipe la ac=vităţi alese de el, alături
de colegi, pentru aproape întreaga durată a programului.
Povestea lui Ricky: Ricky nu vorbeşte şi nu aude. Familia a luptat cu comportamentul
scăpat de sub control al lui Ricky pe întreg parcursul primilor săi ani de adolescenţă.
Când a mers prima dată la centrul de zi/reabilitare, Ricky a stat la un birou scriindu-şi
numele în mod repetat. I s-a dat posibilitatea să ia parte la cursuri de artă, însă Ricky
nici măcar nu a intrat în sală =mp de un an.

Totuşi, dat ﬁind mediul mo=vant şi posibilitatea de a alege, Ricky a putut să-şi dezvolte
unul dintre interesele sale speciale – colecţionarea de animale mici de plas=c – şi să
facă fotograﬁi ale animalelor sale în medii desenate și colorate chiar de el. Astăzi, Ricky
este un ar=st premiat, cu multe expoziţii. Şi mai important este că Ricky are o nouă viziune asupra iden=tăţii sale ca persoană crea=vă, precum şi o stare de calm.

CONCLUZIA?

Ce poveş= puteţi împărtăşi despre transformare de când folosiţi metodologia IMPACT?
Cu ﬁecare experienţă înţelegerea dumneavoastră va creşte, ﬁindcă veţi vedea cum persoanele pe care le susţineţi parcurg etape de neînchipuit până atunci. Acesta este doar
începutul multor poveş= noi de spus...
210

Bibliograﬁe
Ayres, A.J. (2005). Sensory Integra:on and the Child. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
Biel, L & Peske, N. (2005). Raising a Sensory Smart Child: The Deﬁni:ve Handbook for
Helping Your Child with Sensory Integra:on Issues. Penguin Books.
Bogdashina, O. (2005). Communica:on Issues in Au:sm and Asperger Syndrome: Do
we speak the same language? London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Bogdashina, O. (2003). Sensory Perceptual Issues in Au:sm and Asperger Syndrome:
Diﬀerent Sensory Experiences, Diﬀerent Perceptual Worlds. London and Philadelphia:
Jessica Kingsley Publishers.

Caldwell, P. & Horwood, J. (2008). Using Intensive Interac:on and Sensory Integra:on:
A Handbook for Those who Support People with Severe Au:s:c Spectrum Disorder.
London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Clements, J. & Zarkowska, E. (2000). Behavioural Concerns and Au:s:c Spectrum Disorders: Explora:ons and Strategies for Change. London: Jessica Kingsley Publishers.
Connoly, B.H., & Montgomery, P. (2005). Therapeu:c Exercise in Developmental
Disabili:es. (3rd Ed.). Thorofare, NJ: Slack Incorporated, 2005.

Dawson, Peg, & Guareds, R. (2009). Smart but Sca;ered: The Revolu:onary “Execu:ve
Skills” Approach to Helping Kids Reach Their Poten:al. New York: The Guilford Press.
Emerson, E., Baines, S., 7 Ha>on, C. (2007). Disability Equality: How will we know we
are making a diﬀerence? London: Oﬃce for Disability Issues.

Emerson, E., Madden, R., Robertson, J., Graham, H., Ha>on, C. and Llewellyn, G., Intellectual and Physical Disability, Social Mobility, Social Inclusion and Health. Lancaster:
Centre for Disability Research, Lancaster University.

Emmons, P.G., & Anderson, L.M. (2005). Understanding Sensory Dysfunc:on: Learning,
Development and Sensory Dysfunc:on in Au:sm Spectrum Disorders, ADHD, Learning
Disabili:es and Bipolar Disorders. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
Gambrill, E.D. (1977). Behavior Modiﬁca:on: Handbook of Assessment, Interven:on
and Evalua:on. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Haddon, Mark, The Curios Incident of the Dog in the Night Time, Vintage Contemporaries, p. 64, 2004.
211

Hewe>, D. (1988). Challenging Behaviour: Principles and Prac:ces. London: David Fulton Publishers.
Kaiser, B. & Rasminsky, J.S. (2007). Challenging Behaviour in Young Children: Understanding, Preven:ng, and Responding Eﬀec:vely. Boston: Pearson.

Mar=n, G. & Pear, J. (2002). Behavior Modiﬁca:on: What It Is and How To Do It, Upper
Saddle River, NY: Pren=ce Hall.
Maslow, A. H., Mo:va:on and personality (3rd . ed.). New York: Harper Collins Publishers, 1987.
Miller, M. S (1996). No Visible Wounds. New York: Ballan=ne Book Edi=on.

New York State Oﬃce of Mental Retarda=on and Developmental Disabili=es. (1988).
Strategies for Crisis Interven:on and Preven:on – Revised. Albany, NY.

Punwar, A.J. 7 Peloquin, S.M. (2000). Posi:ve Behavior Support for People with Developmental Disabili:es. Lippinco> Williams & Wilkins.

Robertson, J., Emerson, E., & Ha>on, C. (2009). The eﬃcacy of community-based rehabilita:on for children with or at signiﬁcant risk of intellectual disabili:es in low and
middle income countries: a review. Lancaster: Centre for Disability Research.

Balahur D. (2001). Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale. All
Beck, Bucureş=: All Beck Publishing House.

Dinu, A.I. & Mihăilescu, G. (2007). Manual prac:c de monitorizare. Timişoara: Editura
Mirton.
Ellis, A. (2006). Terapia comportamentului raţional-emoţional. Bucharest: Anter XX
Press.

Prelici, V. (2001). Personalitate şi psihologie socială. Bazele teore:ce ale psihologiei sociale. Timişoare: Editura Mirton.
Prelici, V. (1997). A educa înseamnă a iubi. Bucureş=: Editura Didac=că şi Pedagogică.

Romilă a. Coord. (2003). Manual de diagnos:c şi Sta:s:că a Tulburărilor Mentale.
Ediţia a –IV-a revizuită. DSM IV. Bucureş=: Asociaţia psihiatrilor liberi din România.

Richardson, Paricia,www.brainyquotes.com/quotes/authors/p/patricia_richardson.html,
p. 62
Skolka, E. (2006). Teorii explica:ve, modele şi tehnici de intervenţie în psihologia clinică
şi psihoterapie. Cluj-Napoca: Presa universitară clujeană.
Stanciu, A. (2003). Managementul calităţii serviciilor. Constanţa: Ovidius University
Press.
212

Stanciu, I. (2003). Managementul calităţii totale. Bucureş=: Editura Cartea Universitară
Manual de Diagnos:c și Sta:s:că a Tulburărilor Mentale, ediţia a IV-a Revizuită,
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România, Bucureș=, 2003, p. 9.

213

