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Opinii, gânduri, frânturi...Opinii, gânduri, frânturi...Opinii, gânduri, frânturi...   

 Trâmbițăm în stânga și-n dreapta că 
avem nevoie de mai multă comunicare. Că nu 
spunem tot ce avem de spus și de aceea se 
creează sincope, informația circulă prost și nu 
ajunge unde și cum trebuie. 
 De comunicat, se comunică pe toate 
palierele, nu știu dacă bine sau rău și nu sunt eu 
în măsură să judec asta. 
 Problema apare când ne raportăm la 
emițătorii mesajelor, la RĂSPÂNDACI. 
 Pentru că, recunoaștem sau nu, cea mai 
eficientă metodă de a transmite ceva este din 
gură în gură. 
 Răspândacii colectivelor, în general, și ai 
Direcției, în special, sunt de mai multe 
categorii. 
 Primii, cei mai inofensivi, sunt cei care 
„știu“ câte ceva despre orice, intervin în toate 
discuțiile și au un punct de vedere mai mult sau 
mai puțin pertinent. 
 Cea de a doua categorie sunt răspândacii 
croitori, care țes adevărate capodopere și, de 
cele mai multe ori, transformă baloanele de 
săpun în adevărate arme de ucidere în masă. Ei 
sunt periculoși, pentru că prind din zbor o 
informație, o „îmbogățesc“ și transmit mai 
departe. Adevărul rămâne undeva în spate, iar 
efectul de turmă la aflarea veștii, proaspăt emise 
de radio-șanț, funcționează perfect. Iar angajații 
se agită, revoltă, supără etc. 
 Răspândacii de tip „Pinochio“ sunt însă 
cei mai periculoși. Și nu doar pentru că transmit 
informații „sigure“, produse de propria ima-
ginație, ci și pentru că nu recunosc niciodată că 
ar fi spus așa ceva. Mesajul lor funcționează ca 
o otravă. Coloana vertebrală a acestor răs-
pândaci e extrem de flexibilă, aceștia fiind 
genul de oameni care calcă pe „cadavre“ fără 
să clipească. 
 De ce am spus toate astea? Pentru că, 
parcă, de la o zi la alta, discuțiile noastre, de 
colegi la un loc de muncă pe care, nu-i așa, la 
un moment dat, ni l-am dorit cu toții, au ajuns 
să fie tot pe la colțuri. Și să înceapă cu „nu știu 

cum să-ți spun ca să nu se înțeleagă altceva“. 
Dar spunem totuși, fie pentru că simțim nevoia 
să ne sfătuim cu cineva, fie pentru că am fost 
dintodeauna răspândaci. 
 Haideți măcar să încercăm să avem 
încredere unii în alții. Haideți să ne  lăsăm unii 
pe alții să ne colorăm propria pătrățică, fără 
brizbrizuri sau alte înflorituri.  
 Pentru că eu cred din tot sufletul că 
numai împreună putem crea tabloul real. 
 Acum ceva vreme, la o ședință operativă, 
o colegă de-a noastră spunea „s-a terminat cu 
bătutul pumnului în masă“, și avea dreptate.  
 Așa încât, dacă tot nu ne pune nimeni 
pumnul în gură, de ce nu comunicăm ceea ce 
știm, și cât știm, fără să colorăm, completăm, 
disturbăm mesajul?  
 Nu de alta, dar poate așa vom învăța să 
folosim comunicarea ca pe un mijloc, cum e 
normal, și nu ca pe un scop, pentru a face rău. 
 
 

Mailat Lidia 

Răspândacii 
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Povești despre viață. Povești despre viață. Povești despre viață.    

 Aproape 100 de fete și băieți cu dizabilități, 
cu vârste cuprinse între 4 și 30 de ani, trăiesc ca în 
Paradis, la 20 de kilometri de Brașov, la „Ferma de 
la Brădet“. „Adi“ și „Răzvan“, adică cei doi ponei, 
alături de „Sile“ și „Gogu“, cei doi măgăruși, doi 
cai, un vițel, câțiva purcei, găini, pisici și câini, sunt 
animalele cu care cresc, și pe care le cresc, ca parte 
a unui amplu program de reabilitare și recuperare, 
copiii instituționalizați la Complexul de Reabilitare 
Școlară de la Brădet.  
 Terapia cu ajutorul animalelor (cai, măgari, 
câini, pisici, delfini, peşti, papagali, etc.) reprezintă 
una dintre orientările mai puţin convenţionale în 
terapia persoanelor cu dizabilităţi, acest concept 
fiind introdus în anul 1964 de psihiatrul american 
Boris Levinson. Nu de puţine ori s-a constatat 
efectul pozitiv al animalelor asupra stării de 
sănătate a oamenilor.  
 De exemplu, s-a dovedit științific că 
papagalii vorbitori atenuează durerile cardiace, 
câinele anticipează crizele de epilepsie, pisicile 
ajută la scăderea presiunii arteriale şi diminuează 
semnificativ stările de anxietate, deprimare şi chiar 
de schizofrenie, delfinii comunică uşor cu copiii 
autişti, echitaţia contribuie la detensionare şi la 
refacerea echilibrului psihic, peştii induc stări de 
relaxare când sunt priviţi unduindu-se într-un 
acvariu etc. Această terapie are ca finalitate 
dezvoltarea capacităţilor emoţionale ale persoanelor 
cu dizabilităţi şi integrarea socială. „Cel mai des se 
lucrează cu câini, care au marele avantaj de a 
putea recunoaste emoțiile pe baza gesturilor. Pe 
locul doi în frecvența programelor TAA se găsesc 
caii, urmați de animale de fermă, pisici, iepurași și 
delfini“, explică conf. univ. dr. Alina Rusu de la 
„Universitatea Babeş-Bolyai“, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.  
 

 Câinii de terapie, prietenii copiilor  
cu dizabilităţi 

 
 Studiile ştiinţifice efectuate în decursul 
timpului au demonstrat efectele benefice pe care le 

poate avea un animal de companie asupra unei 
persoane singure, bolnave sau a copiilor cu diverse 
disfuncţii. Astfel, s-a constatat că animalele pot 
ameliora starea psihicului şi nivelul de comunicare 
interpersonal, pot spori încrederea de sine.  
 Unele cercetări au demonstrat că persoanele 
care manifestă afecţiune faţă de câini şi pisici 
dovedesc aceeaşi afecţiune faţă de semenii lor. Mai 
ales câinii au un rol neaşteptat de important în 
dezvoltarea emoţională şi socială a copiilor. În 
cadrul centrelor de recuperare din mai multe zone 
de pe glob s-a observat că terapia cu ajutorul 
animalelor de companie îi ajută pe preşcolarii cu 
probleme de vorbire să pronunţe inteligibil primele 
lor cuvinte.  
 Copiii cu deficienţe fizice, de exemplu cei 
cu proteze la nivelul membrelor, pot fi ajutaţi să îşi 
controleze echilibrul aruncând mingea în joacă unui 
câine. Patrupedele sunt utile şi orbilor, ajutându-i să 
se deplaseze în siguranţă în spaţiul casnic şi în afara 
lui sau pot semnala un pericol pe care persoanele 
deficiente de auz nu îl pot percepe. 
 Câinii de terapie sunt pregătiţi să se joace cu 
copiii cu dizabilităţi, învăţându-i să comunice şi să-
şi coordoneze mişcările. „Câinele este învățat să 
facă tot felul de trucuri care să amuze copiii, dar 
care să servească și unui scop terapeutic. Un 
exemplu este aportul cu mingea. Aruncatul unei 
mingi poate părea o banalitate pentru un copil 
normal însă în cazul unui copil cu dizabilități, 

Poneii și măgărușii, „doctorii“ copiilor de la 
„Ferma de la Brădet“ 

 
 Terapia cu animale este utilă persoanelor cu dizabilităţi  La Complexul de 
Reabilitare Școlară de la Brădet există o adevărată fermă, pusă în slujba copiilor cu 
dizabilități de la centru  
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Povești despre viață. Povești despre viață. Povești despre viață.    

această joacă simplă îl poate ajuta să-și dezvolte 
motricitatea grosieră (mers, sărit, alergat), 
bilateralitatea (să-și folosească și mână stânga și 
mâna dreaptă) ori simțul orientării spațiale“, 
exemplifică Anca Tomescu, medic veterinar la 
Asociația Vier Pfoten.  
 

Hipioterapia sau terapia cu ajutorul cailor 
 
 Terapia ecvestră sau cu cai/ponei este 
recomandată mai ales copiilor cu probleme motorii 
cerebrale, pentru cei care suferă de scleroză în plăci 
etc. Pentru copiii mai dinamici este recomandat 
calul, deoarece ritmul paşilor lui este mai aproape 
de ritmul cardiac al mamei şi produce o senzaţie de 
relaxare accentuată. 

 Psihologul Margareth Mahler considera că 
prin intermediul calului poate fi tratat autismul 
sever. Astfel, prin manipularea corpului calului, 
subiectul autist îşi descoperă propriul corp şi începe 
să distingă între lumea sa (pe care o credea singurul 
univers) şi cea exterioară, separată. Calul simte cu 
acuitate emoţiile. De exemplu, atunci când o 
herghelie de cai porneşte într-un galop spontan, ei 
nu o fac din dorinţa de imitaţie, ci reacţionează la o 
emoţie prin transmiterea simultană a acesteia. 
Aşadar, calul receptează şi emoţiile oamenilor, şi 
apropierea de el necesită autenticitate, sinceritate, 
nu îi poţi ascunde starea de spirit, frica, răutatea, 

 Terapia prin horticultură 
include o serie de activități, de la 
cultivarea plantelor la detectarea 
pământului bun pentru anumite 
culturi.  
 Eficiența acestei terapii a 
fost dovedită de studii care au 
arătat faptul că diversele 
activități agricole ajută persoa-

nele cu deficiențe psihice să se 
dezvolte și să se descurce mai 
bine. Grădinăritul pare să fie una 
dintre cele mai eficiente 
activități în acest sens. Studiile 
făcute pe marginea acestei 
activități au scos în evidență 
avantajele acestui tip de terapie. 
Persoanele cu deficiențe de 
dezvoltare care au urmat o 
terapie ce include grădinăritul, 
timp de 1-2 ani sau mai mult, au 
arătat o îmbunătățire semnifi-
cativă în ceea ce privește 
comportamentul adaptiv. Terapia 
se dovedește a fi eficientă mai 
ales în cazul persoanelor cu 
grave probleme de adaptare. 
Cele mai grave manifestări, ce 
includ plânsul, excitarea ner-
voasă excesivă, furia, s-au 

dovedit a fi semnificativ ame-
liorate prin terapia ce include 
grădinăritul.  
 De asemenea, terapia a 
arătat o îmbunătățire a relațiilor 
sociale ale pacienților, mai ales 
în cazu l femeilo r ,  deși 
diferențele între femei și bărbați 
nu au fost foarte mari, în această 
privință. Programul de grădinărit 
conduce, de asemenea, la o creș-
tere a coeficientului de inteli-
gență, de aproximativ 15 puncte, 
acest lucru contribuind la îmbu-
nătățirea maturității sociale a 
pacienților (mai ales a celor care 
înainte de terapie aveau deja un 
coeficient de inteligență de cel 
puțin 55).  
 La centrul de la Brădet, 
copiii au la dispoziție și două 
sere în care cultivă roșii, ceapă, 
castraveți, ardei, ardei iuți, etc 

Terapia prin horticultură 
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gândul de a-i face rău, dar nici bunătatea sau 
blândeţea. 
 De altfel, calul şi animalele, în general, 
receptează stările de spirit puternice ale oamenilor 
şi reacţionează în consecinţă, cu blândeţe, supuse, 
cu compasiune, dar şi cu împotrivire, încăpăţânare, 
chiar atacând.  
 

Limitele terapiei cu animale 
 
 Terapia cu animale poate avea un rol 
benefic în tratarea unei game largi de probleme pe 
care le pot avea copiii, dar şi adulţii cu deficienţe 
mintale. Totuşi, probleme pot interveni atunci când 
animalul este folosit ca substitut de prieten, de tată, 
de mamă, de frate sau soră şi prezenţa lui frânează 
integrarea socială a copilului. În aceste cazuri este 
necesar un efort de reorientare a afecţiunii 
persoanei către lumea oamenilor, terapia cu 
animalele atingându-şi propriile limite. Deci, un 
efect negativ al prezenţei animalelor la un copil/
adult cu un psihic instabil poate fi accentuarea 
problemelor de care suferă: autism, schizofrenie, 
tendinţe maniacale, regresive etc. De asemenea, la 
persoanele în vârstă şi singure se observă o 
dezvoltare patologică a ataşamentului faţă de un 
animal de companie, până acolo unde tovărăşia 
animalelor este preferată celei a oamenilor. 
 Dintre alte efecte negative ale companiei 
animalelor putem numi frânarea simţului de 
responsabilitate. Este cazul cuplurilor tinere care nu 
au curaj să procreeze şi îşi cumpără un câine sau o 
pisică pentru a nu se simţi singuri şi ca să îşi poată 

manifesta cumva paternitatea sau maternitatea pe 
care o simt şi nu o pot nega. În timp însă încep să 
cheltuiască pentru pisică sau căţel la fel de mult ca 
pentru un copil. Astfel, ataşamentul se dezvoltă şi 
întâlnim pisici fericite, moştenitoare ale unor averi 
colosale, în timp ce casele de copii şi orfanii duc 
lipsă de fonduri pentru hrană şi medicamente. 
(R.M.) 

Povești despre viață. Povești despre viață. Povești despre viață.    

Nu există cadru legislativ și nici decontarea 
unor astfel de cheltuieli 

 
 Spre deosebire de alte ţări, România nu are 
deocamdată un cadru legislativ pentru TAA, și nici 
reglementări privind decontarea acestor servicii .Cu 
toate acestea, există personal calificat în ţara noastră 
şi chiar şi programe TAA cu câini și cai la Cluj, 
București, Iași, Sibiu, Timișoara, şi Satu-
Mare.Asociaţia Vier Pfoten antrenează de mulţi ani 
câini de terapie care pot îndeplini şi misiuni de 
căutare şi salvare.  
 Universitatea Babeș-Bolyai în colaborare cu 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară din Cluj oferă un curs postuniversitar de 
pregătire în domeniul TAA pentru persoane cu 
nevoi speciale, care reuneşte cursanți din toate 
zonele României. 

Beneficii ale terapiei cu animale 
 
- îmbunătățirea relațiilor sociale; 
- creșterea încrederii în ceilalți; 
- creșterea stimei de sine; 
- empowerment (nu există un concept total 
sinomim în limba română; este tradus deseori ca 
„împuternicire“ și se referă la dezvoltarea 
autonomiei unei persoane, dezvoltarea abilităților 
cuiva, în același timp cu creșterea încrederii că se 
va descurca într-o anumită situație); 
- dezvoltarea conștiinței de sine; 
- reducerea nivelului de stres; 
- reducerea nivelului de furie; 
- reducerea agresivității; 
- creșterea rabdarii; 
- recuperare, reechilibrare emoțională; 
- îmbunătățirea comunicării interpersonale, mai 
ales în cazul copiilor care prezintă dificultăți în 
relaționarea cu ceilalți, dar care se simt mai 
confortabil în apropierea de un animal;  
- mentinerea de relatii sanatoase la varsta 
adulta poate fi influentata si de faptul ca persoana 
respectiva a avut, in copilarie, animale de 
companie cu care a dezvoltat relatii puternice; 
- îmbunătățirea comportamentelor prosociale, prin 
creșterea capacității de a manifesta respect, 
empatie, acceptare; 
- îmbunătățirea capacității de a fi responsabil (mai 
ales la copii); 
- îmbunătățirea limbajului non-verbal (mai ales la 
copii); 
- ajută în depresie, în stările de singurătate, 
anxietate sau în alte probleme emoționale; 
- o mai bună și eficientă organizare a timpului și 
a programului, atunci când animalul de companie 
are nevoie de plimbări zilnice; 
- scăderea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale; 
- creșterea nivelului de beta-endorfine, beta-
endorfinele fiind implicate în mecanismele 
de reducere a durerii inflamatorii sau lezionale; 
- îmbunătățirea motricității (în cazul persoanelor 
cu diverse forme de handicap locomotor);  
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Colțul specialistuluiColțul specialistuluiColțul specialistului   

Primii ani de viață  reprezintă, pentru copil, 
timpul cel mai valoros din punct de vedere al 
dezvoltării globale. Fiecare copil este unic, având 
propriul său ritm de dezvoltare, iar atunci când 
există dificultăți în acest proces, se impune 
intervenția timpurie. 

Intervenția timpurie presupune depistarea 
întârzierilor în dezvoltare și acționarea profesionistă 
asupra palierului deficitar, astfel încât fiecare copil 
să se dezvolte la potențialul său maxim și să poată fi 
integrat în societate. Se consideră că intervenția 
timpurie se desfășoara de la 0 la 6 ani, iar cu cât 
întârzierile în dezvoltare sunt depistate mai 
devreme, cu atât șansele de recuperare sau 
diminuare a acestora cresc. 

În funcție de carențele în dezvoltare, se 
poate interveni prin: programe educaționale 
specializate, stimulare senzorială, stimulare 
cognitivă, terapie ocupațională, logopedie, 
kinetoterapie, consiliere psihologică familială etc. 

Terapia ocupaţională este arta şi ştiinţa 
direcţionării individului cu anumite deficiente spre 
participarea la anumite activităţi pentru a-şi reface, 
întări sau îmbunătăţi performanţele, spre a facilita 
însuşirea acelor abilităţi şi funcţii care sunt necesare 
pentru diminuarea sau corectarea patologiei, pentru 
menţinerea stării de sănătate, un tratament ce se 
concentrează în a ajuta oamenii pentru a dobândi 
independență în toate zonele de activitate pe care le 
desfășoară. 

Cu ajutorul terapiei ocupaționale, un copil 
cu Sindrom Down va învăța să interacționeze cu 

membrii familiei și să dezvolte relații sociale cu alți 
copii și parteneri de joc. Copiii cu Sindrom Down 
sunt afectați pe mai multe arii de dezvoltare, unde 
performanța lor este foarte scăzută, de aceea terapia 
ocupațională este esențială pentru a îmbunătăți 
acestor copii abilități precum: 

 motricitate fină: mișcarea și 
dexteritatea mușchilor mici din mâini 
și degete; 

 motricitate grosieră: mișcarea 
mușchilor mari din brațe și picioare; 

 oral-motorii: mișcarea mușchilor din 
gură, buze, limbă și maxilar, incluzand 
suptul, mușcatul, mestecatul și linsul; 

 auto-îngrijire: îmbrăcatul, hrănitul și 
mersul la toaletă; 

 integrare senzorială: abilitatea de a 
primi, sorta și răspunde la informațiile 
primite din mediu; 

 planificare motorie: abilitatea de a 
planifica, implementa și împărți 
secvențele sarcinilor motorii; 

Intervenția timpurie în recuperarea copiilor cu Sindrom 
Down în cadrul Centrului de Recuperare „Micul Prinț“ 
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Prin intermediul unei astfel de terapii, începută 
de la vârste fragede (sugar - 2 ani), o mare parte din 
actualii copii vor devenii adulții de mâine 
capabili  să se bucure de o viață aproape normală, să 
muncească și să poată avea grijă de ei înșiși. 

Copiii cu sindrom Down au un profil ce 
evidențiază și un nivel particular al dezvoltării 
motorii: laxitate articulară, hipotonie musculară. Din 
aceste considerente, kinetoterapia are un rol 
important în dezvoltarea copilului cu Sindrom 
Down, mai ales în dezvoltarea mersului. În urma 
evaluării musculo-articulare - care urmărește 
bilanțul articular, cel muscular, evaluarea 
aliniamentului și posturii corecte a corpului, 
evaluarea mersului etc. - se stabilește programul de 
kinetoterapie/gimnastică medicală. 

Recuperarea trebuie făcută încă din primele luni 
de viață, pentru a tonifia musculatura, a ușura 
apariția mersului, corectarea posturii și, per final, 
dobândirea unei vieți cât mai aproape de normal. În 
cadrul Centrului de Recuperare „Micul Prinț“, toți 
copiii care s-au înscris timpuriu în programul de 
recuperare al centrului, la vârsta de 1,6-1,8 ani, au 
dobândit mersul autonom. 

Cu toate că logopedia se orientează predominant 
spre vârsta preşcolară şi  şcolară mică, vârste la 
care dezvoltarea  şi perfecţionarea limbajului au cea 
mai mare plasticitate şi susceptibilitate, în cazul 
copiilor cu Sindrom Down, intervenția timpurie este 
foarte importantă, asigurând eficienţa sporită a 
recuperarii, întrucât la copiii mici automatismele 
psiholingvis-tice nu sunt consolidate şi pot fi uşor 
înlocuite cu deprinderi corecte de vorbire. Astfel, 
este recomandată începerea terapiei logopedice în 
jurul vârstei de 2-3 ani. La această vârstă, cei mai 
mulți copii cu Sindrom Down emit vocalele, însă 
consoanele dificile sunt omise sau înlocuite, 

grupurile de consoane fiind înlocuite cu altele mai 
uşor de pronunţat, diftongii sunt reduşi la o vocală, 
silabele reducându-se spre sfârşitul cuvântului. 
Apariţia cuvintelor are loc după 2 ani şi jumătate, 
chiar 3 ani, vocabularul fiind format din cel mult 20 
de cuvinte (uneori şi acestea pronunţate incorect şi 
neinteligibil). Copilul nu formează propoziţii, 
nu diferenţiază sunetele în cuvinte, are dificultăţi la 
trecerea limbajului intern spre cel extern, 
nu cunoaşte semnificaţia multiplă a cuvintelor.  

Colțul specialistuluiColțul specialistuluiColțul specialistului   
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 Intervenția logopedică timpurie este 
centrată pregnant în direcţia dezvoltării motricităţii 
aparatului fono-articulator (musculatura obrajilor, 
buzelor, limbii), restabilirea echilibrului inspir-
expir, dezvoltarea percepţiei auditive şi auzului 
fonematic și stimularea și promovarea limbajului. 
Este foarte important ca fiecare exercitiu să fie 
individualizat în funcție de particularităţile fiecărui 
copil. Urmărirea obiectivelor intervenţiei 
logopedice timpurii îl va ajuta pe copil să emită 
unele sunete şi să articuleze cuvinte pe care 
insuficienta dezvoltare a musculaturii şi deficitul 
de auz fonematic le impiedicau. 

Programul educațional specializat pe arii de 
dezvoltare (individualizat conform vârstei și 
nivelului de dezvoltare al fiecărui beneficiar), 
împreună cu stimularea psihologică și terapia 
psihocomportamentală, contribuie la pregătirea 
procesului de integrare socială în mediile 
preșcolare/școlare. Aceste terapii contribuie la 
dezvoltarea proceselor cognitive și a capacității 
operaționale la un nivel cât mai apropiat de 
posibilitățile și potențialul fiecărui beneficiar, 
ținând cont de vârsta biologică, deficiență și mediul 
său familial și social. 

În cadrul Centrului de Recuperare „Micul 
Prinț“, abordarea beneficiarilor se realizează 
multidisciplinar încă de la intrarea în evidența 
centrului, prin evaluarea inițială, și continuând cu 
programul personalizat de intervenție, reevaluări 
periodice și adaptarea sau readaptarea programului 
și procedurilor de recuperare/stimulare indivi-
dualizate în funcție de progresele realizate. (Șef 
Complex, dr. Adriana Mâțan) 

Colțul specialistuluiColțul specialistuluiColțul specialistului   
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 Sperierea, terorizarea, amenințarea, 
exploatarea, respingerea, izolarea, ignorarea, 
insultarea, umilirea sau ridiculizarea copilului sunt 
forme de violență emoțională. 
 A nu-i oferi unui copil răspunsul afectiv de 
care are nevoie, a-i neglija nevoile de sănătate sau 

de educație, a-l expune violenței domestice, precum 
și a-l supune intimidării, terorizării psihologice, 
umilirii și hărțuirii sunt, de asemenea, acte de 
violență emoțională. 
  

Consecințe pe termen scurt și lung 
 
 Spre deosebire de abuzul fizic, ce lasă urme 
pe corpul unui copil, violența emoțională este mai 
subtilă și este mai greu de identificat, atât de 
victimă, cât și de alte persoane. Cu toate acestea, 
consecințele sale sunt la fel de devastatoare. 
 Adesea, copiii care sunt supuși în mod 
repetat la acte de violență emoțională cresc cu 
credința că e ceva în neregulă cu ei. Acești copii 
internalizează cuvintele negative și acțiunile de 
agresiune împotriva lor și ajung să dea vina pe ei 
înșiși pentru abuzul la care sunt supuși. 
 Copiii victime ale violenței vor avea mai 
puțină încredere în ei înșiși și au șanse mai mari să 
fie temători sau să aibă un comportament violent, să 
nu se poată concentra la școală sau să aibă 
dificultăți în a-și face prieteni. 
 Cercetările au arătat că expunerea în 
copilărie la abuz emoțional are o serie de efecte pe 
termen lung, care îi afectează și la maturitate. 
Acestea includ printre altele: depresie, anxietate, 
stres post-traumatic, stimă de sine redusă, izolare și 
înstrăinare de alte persoane, dificultăți de atașament 
și de relaționare. 
 Există o legătură clară între violența suferită 
în copilărie și multe din problemele care apar la 
maturitate. Obezitatea, depresia, abuzul de tutun, 
alcoolul, drogurile, infarctul, diabetul și cancerul 
sunt doar câteva dintre ele. 
 Toți părinții își iubesc copiii și doresc tot ce 
este mai bun pentru ei. Din păcate, nu toți părinții 
au la dispoziție resursele care să îi ajute să 
reacționeze în mod constructiv la anumite 
comportamente ale copilului. Reacțiile nedorite ale 
părinților pot fi cauzate și de grijile lor, de stresul 
zilnic, de probleme financiare, de lucruri sau situații 
care nu sunt totdeauna în controlul nostru. Este 
important ca părinții să înțeleagă aceste situații și să 

Campanie UNICEFCampanie UNICEFCampanie UNICEF   

Ce este violența emoțională? 
Tu recunoști violența emoțională?  
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reducă, pe cât posibil, impactul pe care ele îl au 
asupra relațiilor lor cu copiii. 
Există metode de relaxare, de gestionare a furiei, de 
amânare a luării unor decizii care pot afecta copiii. 
Există organizații care oferă cursuri de educație 
parentală în care pun la dispoziția parințior aceste 
metode, dar și modalități de educare a copiilor care 
nu implică pedepsirea. Acestea sunt modalitățile de 
disciplinare pozitivă. 
 

Disciplinarea pozitivă 
 
 Disciplinarea pozitivă este o modalitate de a 
schimba comportamentele nedorite la copii prin întărirea 
acelor aspecte pe care vrem să le obținem mai des, nu 
prin aplicarea de pedepse pentru sancționarea acțiunilor 
care nu ne plac la copil. 
 Astfel, pe lângă faptul că vor crește considerabil 
șansele unei schimbări pozitive, copilul va avea 
sentimentul valorii propriei persoane și va primi 
afecțiunea de care are nevoie pentru evoluția sa. 
 Copiii au nevoie de înţelegere, securitate 
afectivă, sprijin, protecţie, dar şi de autoritate şi 
fermitate. O prea mare înţelegere şi libertate oferită de 
părinţi poate fi considerată de către copil ca şi o formă 
de neimplicare, de nepăsare. 
 Atunci când apare o problemă, când e nevoie să 
înțelegem de ce anume a făcut copilul o „boacănă“, și 
cum anume ar fi bine să procedăm pentru a disciplina 
copilul într-un mod pozitiv, trebuie în primul rând să nu 
ne concentrăm pe consecințe (aspecte negative care ne 
blochează în situația dificilă, sau o amplifică) ci pe 
soluție, remediu (aspecte pozitive, care ne scot din 
situația dificilă). 
 Este foarte important modul în care ajungem la 
soluție. Copilul nu va adopta soluția oferită de părinte 
dacă nu va simți că a participat și el la găsirea ei. Dacă 
părintele va impune o decizie a lui ca soluție pentru o 
situație-problemă, copilul o va percepe ca pe o pedeapsă, 
ca pe ceva impus. 
 Prin urmare tot ceea ce îl implică pe copil 
trebuie să fie stabilit împreună cu el și să aibă acordul 
lui. 
 Studiile au arătat că acei copii care beneficiază 
de un stil de disciplinare pozitivă: 
 Au mai multă încredere în ei 
 Obțin performanțe academice crescute 
 Respectă  mai ușor regulile 
 Se implică cu interes în activități și sarcini noi 
 Relaționează pozitiv cu ceilalți 
 Sunt apreciați în grupul de prieteni și la școală 
 Sunt sociabili și expresivi emoțional. 

Campanie UNICEFCampanie UNICEFCampanie UNICEF   
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 Știați că în școlile japoneze nu există femeie 
de serviciu? Că dacă un copil de 4 ani merge singur 
pe stradă sau cu metroul nimeni nu sesizează 
Protecția copilului? Și că prețul unei case este dat 
de reputația școlii din zona respectivă? Japonia are 
o cu totul altă mentalitate și un sistem de educație 
care multora li s-ar putea părea spartan.  
 De la 3 ani, copiii din Japonia merg 
neînsoţiţi la grădiniţă. Iar de la 4 ani circulă singuri 
cu metroul. În Ţara Soarelui Răsare, micuţii sunt 
învăţaţi să fie modeşti şi politicoşi aşa că niciodată 
nu veţi vedea un copil care face nazuri. 
 Deşi trăiesc în una dintre cele mai 
tehnologizate ţări din lume, japonezii îşi cresc copiii 
după principii si valori vechi de sute de ani. Aceştia 
sunt educaţi să fie liniștiţi, modeşti şi politicoşi, 
astfel încât să nu îi deranjeze niciodată pe cei din 
jur. O altă valoare care le este insuflată copiilor de 
mici este respectul: respect pentru cel de lângă tine, 
respect pentru locul în care trăiesc şi respect pentru 
societate. De unde a pornit însă totul? „Japonezii 
au crezut întotdeauna că trăiesc ca într-un sat. 
Fiind o insulă şi neavând unde să se ducă, ăsta a 
fost principiul lor, că nu au unde să se ducă mai 
departe de această insulă, şi că trebuie să trăiască 

unii cu ceilalţi. Şi atunci este foarte important să 
nu se deranjeze unii pe ceilalţi. Iar în momentul în 
care tu arunci ceva pe jos sau vorbeşti un pic mai 
tare sau jigneşti pe cineva, în momentul respectiv l
-ai supărat pe celălalt, toată comunitatea va şti şi 
el nu se va mai simţi bine în această comunitate”, 
explică Alexandra Jidiuc, specialist în cultura 
niponă. 
 Deşi sunt cunoscute pentru blândeţea şi 
armonia cu care îşi cresc copiii, mamele japoneze 
încearcă să îi responsabilizeze de la cele mai mici 
vârste. De exemplu, ele îşi poartă bebeluşii în 
slinguri peste tot, tocmai pentru a-i obişnui de mici 
cu toate activităţile. 
 Copiii sunt crescuţi pentru a deveni ulterior 
cetăţeni model. Încă de la şcoală şi până când 
termină liceul, elevii se ocupă exclusiv de curaţenie. 
 În Japonia există personal special care să se 
ocupe de curăţenie DOAR în aeroporturi, acolo 
unde este un flux mare de turişti străini, şi în marile 
corporaţii. În rest, în toate institutiile publice, 
funcţionarii se ocupă de această activitate. „Noi 
facem curăţenie la şcoală! După prânz, cu cârpa, 
ştergem tot de pe podea şi facem curăţenie şi la 
toaletă”, spune Chinatshu Kawamoto, profesoară 

Bune practiciBune practiciBune practici   

Cum se face educația la alții?  
 

În Japonia copiii merg singuri cu metroul de la 4 
ani, nimeni nu sună la Protecția Copilului, elevii 

și profesorii fac curățenie în școli 
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de limba japoneză, aflată în România. „În şcolile 
japoneze nu există femeie de serviciu. Este iarăşi 
un element care pe mine m-a surprins în condiţiile 
în care la noi copilul nici măcar tabla nu o şterge, 
pe principiul că trebuie ştearsă de doamna 
învăţătoare”, spune Alexandra Jidiuc. „Mamele 
japoneze îi ajuta pe copii, dar mai mult îi 
încurajează: Hai! Tu poţi să faci singur! Dar 
părinţii români ajută copilul imediat, îi şi 
îmbracă”, a constatat Chinatshu Kawamoto. 
 Chiar dacă pentru europeni poate părea 
exagerat, mamele îşi lasă copiii să meargă singuri la 
grădiniţă, încă de la vârsta de 3 ani. În prima zi îi 
conduc să le arate drumul, în a doua zi doar îl 
urmăresc şi din ziua a treia cei mici sunt pe cont 
propiriu. În schimb, „părinţii români iau 
ghiozdanul copilului şi îl cară ei, la noi copiii au 
responsabilitatea ghiozdanului lor”, spune Chi-
natshu Kawatomo. 
 Rolul mamei este acela de a învăţa copilul 
să se descurce singur şi de a forma un viitor adult 
responsabil. De aceea, nu va fi o surpriză pentru 
nimeni să vadă un copil de 4-5 ani care merge 
singur cu metroul. Mai mult, în Japonia, niciun 
părinte nu îşi duce copilul la şcoală cu maşina. „Nu 
sună nimeni la Protecţia copilului şi surpriza este 
că aceşti copii nu au nici telefoane mobile la ei. 
Folosesc telefoanele publice şi este considerat un 
proces de responzabilizare a copilului de mic, 
pentru că mama japoneză spune că Dacă eu nu 
îmi învăţ copilul ca la 6 ani să meargă cu metroul, 
când va învăţa acest lucru?“, explică Alexandra 
Jidiuc. 
 În cultura niponă EDUCAŢIA este pe 
primul plan. Preţul unei case, de exemplu, este dat 
de reputaţia şcolii din zona respectivă. Şi dacă până 
la 3 ani părinţii răspund pentru faptele copilului, 
când intră la şcoală autoritatea este încredinţată 
EXCLUSIV profesorului. 
 Deşi elevii au un program de şcoală normal, 
după orele de curs fiecare elev participă la cluburi și 
merge la bibiotecă. „Studiază foarte mult în afara 
casei, pentru că sunt spaţii special dedicate 
studiului. O să îi vedeţi că sunt mereu cu cartea 
după ei, toţi copiii japonezi au o carte mai ales în 
metrou şi permanent citesc”, povestește Alexandra 
Jidiuc, specialistă în cultura japoneză. 
În Japonia nu veţi vedea niciodată copii înfofoliţi. 
La 10 grade puştii poartă tricouri cu mânecă scurtă. 
De asemenea, în Ţara Soarelui Răsare nu există 
teama de.... curent. „Copiii japonezi, chiar dacă 
afară e frig, se îmbracă în tricou cu mânecă scurtă şi 

pantaloni scurţi şi se joacă afară, de aceea sunt 
foarte rezistenţi”, spune Chinatshu Kawatomo. „În 
metroul japonez există aer condiţionat, era extrem 
de rece după părerea mea, iar eu şi soţul meu eram 
destul de infofoliţi şi am văzut un copil care avea 
maxim o lună, era nou-născut şi era fără ciorapi în 
picioare, într-un body şi atât. Nu era învelit cu 
păturica şi nu părea să fie nesănătos”, a povestit 
Alexandra Jidiuc. 
„Când eram copil, în şcoala generală, ne obligau să 
alergăm cu picioarele goale afară. Şi alergam, 
profesorii puneau muzică...vouă românilor nu vă 
place curentul, dar pentru mine nu e nimic”, arată 
profesoara de limba japoneză Chinatshu Kawatomo. 
Mamele japoneze ţin foarte mult ca cei mici să aibă 
o alimentaţie sănătoasă. Pe lângă orez şi peşte, din 
alimentaţia niciunui copil nu lipsesc fructele şi 
legumele. Sunt cunoscute la nivel internaţional 
BENTO-urile - acele cuţiute ale lor de mâncare în 
care mamele japoneze decorează orezul cu tot felul 
de feţe draguţe, tocmai pentru a îi determina pe 
copii să mănânce şi legume. 
Copiii japonezi nu fac mofturi nici la 
masă. Explicaţia... „În cultura japoneză se spune că 
există un spirit în orice. Şi în momentul în care nu 
mănânci tot sau nu te comporţi frumos la masă, 
arunci mâncarea sau scaunul de la masă, se spune 
că superi spiritul respectiv: al scaunului, al 
mâncării, al mediului înconjurător şi atunci, dacă tu 
superi spiritul şi el se va supăra pe tine şi se va 
întâmpla ceva negativ pentru tine”, precizează 
Alexandra Jidiuc. 
În Ţara Soarelui Rasare, nu veţi întâlni nicodată un 
copil care să facă o criză de isterie în magazin, 
pentru că nu i se cumpară jucării... Nu veţi întâlni 
tineri care să fie zgomotoşi pe stradă, să ţipe sau să 
jignească pe cineva. De asemenea, ei consideră că 
este nepoliticos să te uiţi la străini, aşa că toţi se 
concentrează pe ce au de făcut şi nu se uită la 
persoanele din jur. Este motivul pentru care 
majoritatea copiilor sunt timizi şi ruşinoşi. „Când 
lucram la o gradiniţă japoneză, colega mea româncă 
îi întreba mereu pe români: ce părere ai? În Japonia 
mai puţin spunem ce opinie avem. Doar ascultăm 
profesorul...”, spune Chinatshu Kawatomo. În 
societatea niponă există un cult al mamei, dar şi al 
profesorului, tocmai pentru că ei pregătesc copiii 
pentru viaţă şi societate. Mentalitatea japoneză este 
că fără EDUCAŢIE şi fără o SOCIETATE 
EDUCATĂ, nu există nici viitor!  

Bune practiciBune practiciBune practici   
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Noutăți legislativeNoutăți legislativeNoutăți legislative   

 Următorul număr al revistei „Abstract“ va apărea pe data de 30 iunie 2016. Cine 
dorește să participe cu materiale, sugestii, idei, pentru numerele următoare ale revistei, 
este rugat să transmită materialele (în format electronic) sau / și pozele, pe adresa de 
email r_mailat@yahoo.com, până cel târziu luni, 27 iunie 2016, ora 23.59. 

Vă mulțumim! 

Monitorul Oficial nr. 0376 din 2016 
Ordinul nr. 544 din 04 mai 2016 al Ministerului 
Sănătății privind completarea anexei la Ordinul 
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi 
al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 
pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe 
baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de 
handicap 
 

Monitorul Oficial nr. 0376 din 2016 
Ordinul nr. 874 din 26 aprilie 2016 al Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice privind completarea anexei la Ordinul 
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi 
al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 

pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe 
baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de 
handicap 
 

Monitorul Oficial nr. 0381 din 2016 
Ordinul nr. 3099 din 2016 al Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Știinţifice pentru 
modificarea Metodologiei de organizare, 
desfăşurare şi finalizare a programului special de 
revalorizare a formării iniţiale de asistent medical 
generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 
2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal 
sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr. 5.114/2014 

„La mulți ani“ și numai 
bucurii pentru 

 
 
Opriș Bogdan - 2 iunie 
Drăgan Iudita – 2 iunie 
Hanganu Cristina - 10 iunie 
Stoian Ioan - 11 iunie 
Câmpean Bianca - 14 iunie 
Ștefănescu Roxana - 17 iunie 
Niunin Dorina - 18 iunie 
Zavastin Daniela - 20 iunie 
 
 
și toți ceilalți care nu se regăsesc pe această listă, 

dar își serbează ziua de naștere în cursul lunii 
iunie. 

 
De asemenea, urăm „La mulți ani“, sănătate și 
împliniri tuturor celor care pe 29 iunie își ser-

bează ziua de nume (Petru, Petre, Petruș, Petruța, 
Pavel, etc). 

Sărbătoriții lunii iunie: 


