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CUVÂNT INTRODUCTIV


Coninutul acestei cri se refer la activitatea cu precolari cu dizabiliti
motorii, nivel la care nu sunt înc definitivate lucrurile, dar nu în sensul socializrii
(deoarece se încearc i aici integrarea copiilor cu dizabiliti) ci în cel al integrrii
sociale prin educaie fizic adaptat, activitate care lipsete cu desvârire.
Nu exist profesori de educaie fizic adaptat în centrele de recuperare a acestor
copiii i nici în grdinie (activitatea de educaie fizic desfurându-se cu
educatorul, care nu în toate cazurile are specializare în acest domeniu).
În urma desfurrii unei astfel de activitii de educaie fizic adaptat, la
centrul Word Vision România, filiala Craiova – centru de recuperare a copiilor
cu dizabiliti, am decis s elaborez aceast carte.
Materialul prezentei crii este desprins din propria tez de doctorat ce a avut
titlul: „Cotributii privind integrarea social a copiilor cu dizabiliti motorii, prin
activiti fizice adaptate”.
Scopul cercetrii a presupus rolul interveniei precoce prin activiti fizice
adaptate, la copiii cu dizabiliti motorii în vârst de 3-6/7 ani, în vederea
dezvoltrii psihomotrice i a integrrii sociale a acestora.
Din aceste considerente, am elaborat i aplicat în cadrul activitilor fizice
adaptate, la copiii cu dizabiliti motorii, din centrul ales, jocuri de micare
adaptate cu ajutorul crora am alctuit programe specifice adaptate.
Programele specifice adaptate au fost transpuse în planurile leciilor desfurate
cu aceti copii (grupa de 9 copiii), ce cuprindea jocuri de micare pentru toate
verigile leciei respective, de la prima i pân la ultima verig.
Elaborarea i dozarea (intensitate, volum, pauze) acestora, s-a fcut în funcie
de dizabilitile i de particularitile de vârst ale copiilor supui cercetrii, pentru
adaptarea programelor eliminându-se acele tipuri de activiti fizice, contraindicate,
tipurilor de dizabiliti de care suferea fiecare copil în parte.
S-a inut cont, de asemenea i de rezultatelor obinute în urma aplicrii unui
protocol de densitate la una din leciile de debut ale acestei activiti în vederea
prescrierii ulterioare a efortului, pentru fiecare copil în parte, în funcie i de
dizabilitate dar i a dozrii efortului în cadrul activitii fizice adaptate, colective.
Ulterior, s-a constat c prin aplicarea programelor specifice adaptate
(jocurile de micare adaptate), i reuindu-le totodat aciunile motrice din cadrul
acestora, copiii, au devenit mai încreztori în forele proprii au acceptat cu mai
mult uurin activitatea de grup, au învat s colaboreze pentru realizarea i
finalizarea aciunilor, creându-se astfel condiiile unei integrri sociale favorabile.
Consider c, pe lâng contribuiile aduse în metodica predrii educaiei fizice
adaptate, la precolari, lucrarea este valoroas prin:
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documentele de planificare elaborate pentru aceast activitate;
jocurile de micare adaptate, elaborate pentru unitile de micare ce se pot
preda la copiii cu dizabiliti motorii de vârst precolar.
În opinie personal consider c tema ete de actualitate i aduce o contribuie
însemnat la dezvoltarea domeniului nostru de activitate fiind util în îndrumarea:
specialitilor care sunt încadrai în centrele de recuperare pentru a lucra cu
copii cu dizabiliti
educatorilor din grdinie, care le vor putea aplica, la grupele de copiii, pe
care îi educ, i în a cror componen sunt, sau se vor integra copii cu dizabiliti;
studenilor i mai ales a celor care se ofer voluntar în a ajuta la
desfurarea activitii de educaie fizic adaptat atât în centre, cât i în grdinie
sau coli unde sunt integrai deja copii cu dizabiliti.
nu în ultimul rând, a profesorilor de educaie fizic ce au integrai, în
componena colectivelor de elevi pe care le conduc i elevi cu dizabiliti.
Prin voluntariatul despre care am vorbit, am putea îndrzni s tragem
semnale de alarm în ceea ce privete importana pe care ar avea-o introducerea
profesorului itinerant (specialist) i la disciplina de educaie fizic adaptat. Aceti
itinerani putând fi profesorii de educaie fizic i chiar studenii facultii de profil.
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Evoluia atitudinii societii fa de copilul cu dizabiliti
Istoricul atitudinii societii fa de copilul cu dizabiliti1
Primele încercri ale societii de a „trata” cumva copiii i persoanele cu
handicap sunt de natur medical i s-au manifestat prin internarea acestora în
spitale sau azile. În trecut, copiii cu handicap au fost izolai în instituii specializate
separate, destinate a proteja în egal msur copiii în cauz ca i societatea. Treptat
(la sfâritul secolului al XIX-lea i începutul secolului XX) se deschid numeroase
“aziluluri” - în care, toi cei „internai” erau tratai în mas, interesul pentru aceti
indivizi ca persoane umane fiind extrem de redus sau inexistent.
Recunoaterea drepturilor - egale ale persoanelor handicapate cu semenii
lor, ca derivaie direct a “Declaraiei universale a drepturilor omului”, începe a fi
sesizat tot mai mult spre sfâritul anilor ’60. Un rol important în aceast evoluie la avut apariia în 1996 a principiului “normalizrii”, de sorginte scandinav.
Pietre de hotar în schimbarea de esen a concepiei i practicii au fost
rezolutiile ONU din 1971 - “Drepturile persoanelor cu handicap mintal”, 1975 “Drepturile persoanelor handicapate”, “Anul internaional al persoanelor
handicapate - 1981” i “Programul mondial de aciune privind persoanele
handicapate” (1983-1992), adoptat tot printr-o rezoluie ONU în anul 1982.
În perioada respectiv s-a manifestat o disput ampl între adepii
concepiei istorice a “segregrii” i cei ai concepiei noi, numit, cu deosebire în
acea perioad, ”integraionist”. Aprtorii segregrii la acea dat – printre care i
coala defectologic sovietic - îi motivau poziia prin argumente ca:
9 colile i clasele speciale prezint avantajul omogenizrii grupelor;
9 numrul elevilor dintr-o clas special este mai mic decât cel dintr-o clas
obinuit;
9 colile i clasele speciale beneficiaz de personal specializat, care poate
rspunde adecvat i eficient cerinelor speciale ale acestor copii;
9 colile i clasele speciale sunt posesoare ale unor coninuturi, tehnologii
didactice specializate, ceea ce ofer eficiena activitii desfurate.
9 clasele i colile obinuite nu ofer un mediu adecvat de învare i
dezvoltare pentru copii cu probleme, ci amplific sentimentul de
inferioritate al copilului handicapat;
9 prezena acestor copii în clase obinuite perturb activitatea grupului de
copii normali.
Modelul “insitutional” este treptat supus unor critici cât mai severe, dei
exist destule opinii care apreciaz i oportunitatea reabilitrii i adaptrii acestui
model în mai mare msura la copil. Argumentele principale ale criticii acestui
model sunt: argumentul drepturilor civile, argumentul calitii vieii, argumentul
psihosocial, argumentul controlului social, argumentul eficienei.

1

UNGUREANU, Aurora, (2009) Tez Doctorat - „ Contribuii privind integrarea social a copiilor
cu dizabiliti motorii, prin activiti fizice adaptate” - I.O.S.U.D. - Universitatea din Piteti –
îndrumtor Prof. Univ. Dr. Niculescu Mugurel Horaiu, pp.44-51.
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Un rol important în modificarea atitudinii l-au avut i rezultatele unor
cercetri care artau c nu se poate afirma cu certitudine c acei copii educai în
instituii speciale ar face progrese mai mari, comparativ cu cei rmasi în medii
educatonale obinuite.
Pe de alt parte, cercetrile cu privire la copiii integrai în învmântul
obinuit relev c, din punct de vedere al achiziiilor i dezvoltrii intelectuale, nu
se pot distinge diferene semnificative între acetia i cei din unitile speciale, în
schimb sub aspectul achiziiilor i dezvoltrii sociale câtigul este net în favoarea
copiilor integrai.
Copiii i persoanele cu handicap reprezint de fapt o resurs pentru
comunitate, o diferent specific care o îmbogete i o diversific. Cultura
handicapului trebuie înlocuit cu cea a diversitii i cu abordarea intercultural - se
afirm la Seminarul Interruniversitar TEMPUS, în februarie 1996.
Perioada anilor ’90 aduce nuane noi în atitudinea social fa de
persoanele cu handicap, pe un fond de acceptare cvasigeneralizat a viziunii de
integrare i normalizare.
Textele internaionale actuale evideniaz dezideratul unei “societi - i
educaii-pentru toi”, în care “tolerana”, “solidaritatea”, “convivialitatea” i
“inclusivitatea” reprezint elemente i valori cheie în edificarea anilor 2000 i a
secolului XXI.
Unii tiu din trecut faptul c erau ceretori sau lutari ori au în acest
domeniu o slab experien. Nici una dintre aceste idei nu ofer o imagine clar a
persoanelor cu deficiene. i ei sunt oameni ca i ceilali: unii dependeni, alii
independeni ; unii lideri, alii persoane obinuite ; unii bogai, alii sraci; unii
grai, alii slabi etc. Ca orice persoan, ei sunt produsul unic al ereditii lor i al
mediului i sunt indivizi. Dar i persoanele deficiente, la rândul lor, au dou preri
în ceea ce privete impedimentul lor: unele îl consider un dezastru, iar altele un
simplu inconvenient.
În prezent, pe plan internaional, se încearc trecerea de modelul vechi de
„mil” la cel de „drepturi ale omului”, în care persoanele cu deficiene pot susine
c au aceleai drepturi i resurse ca i ceilali membri ai societii. În acest sens, au
fost emise – pe plan internaional – o serie de convenii/acte legislative cu caracter
universal, care au ca scop incluziunea social a persoanelor cu dizabiliti i
întrirea respectrii drepturilor omului în cazul acestora.
Dintre acestea, cele mai importante sunt:
1. Convenia ONU asupra Drepturilor Copilului (1989) – ratificat de 177 de ri
din lume :
- toate drepturile ar trebui s se aplice tuturor copiilor fr discriminare
(Articolul2);
- toate aciunile se vor face în interesul copilului (Articolul 3);
- dreptul fiecrui copil de a-i fi luat în considerare opinia, în privina oricror
proceduri care îl afecteaz (Articolul 12);
- cea mai deplin integrare posibil a copiilor cu dizabiliti (Articolul 28);
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- învmântul ar trebui s pregteasc copilul pentru o via activ i responsabil
ca adult, i ar trebui s urmreasc dezvoltarea talentelor i abilitilor acestuia la
potenial maxim (Articolul 29).
2. Regulile ONU privind Egalizarea anselor pentru Persoanele cu Disabiliti
(1993):
- rile ar trebui s recunoasc principiul egalitii de anse pentru copiii cu
dizabiliti în colile în care sunt integrai;
- pentru a implementa învmântul inclusiv, statele ar trebui s aib o strategie clar
formulat, care s fie îneleas la nivelul colii i al comunitii;
- ele ar trebui s permit un curriculum flexibil precum i adugiri i adaptri.
3. Declaraia de la Salamanca i a Cadrului de Aciune (1994) adoptate de ctre
92 de guverne i 25 de organizaii internaionale în cadrul Conferinei
Internaionale despre Învmântul celor cu Nevoi Speciale (1994). colile normale
cu orientare inclusiv constituie cele mai eficace mijloace de: combatere a
atitudinilor discriminatorii, creare a unor comuniti primitoare, construire a unei
societi inclusive, asigurare a învmântului pentru toi, în plus, acestea asigur
un învmânt eficace pentru majoritatea copiilor i mresc eficiena i în ultim
instan rentabilitatea întregului sistem educational.
Copiii cu dizabiliti sunt înc paria învmântului - În 1999 - 2000,
Andrei Marga a dat un ordin de ministru care prevedea integrarea copiilor cu
deficiene în învmântul de mas. În ciuda acestui lucru, în Romania înc exist
28873 de elevi care înva în cele 175 de uniti colare speciale. 17948 sunt
integrai în programe de terapie logopedic, 1327 sufer de deficiene motorii i
neuromotorii, 22550 au deficiene mentale i 4278 de copii au deficiene de auz i
de vedere. Motivul principal pentru care aceast problem persist este lipsa
personalului specializat. Exist numai 7774 de cadre didactice care lucreaz cu
aceti copii i încearc s îi integreze. În plus, mentalitatea româneasc este înc
învechit, prinii fiind cei care, de cele mai multe ori, refuz ca propriii copii s
învee în clas cu elevi cu dificulti. În rile europene i în SUA, aceste probleme
nu prea exist, doar copiii cu handicap sever fiind scolarizai în instituii separate.
(Revista "Gândul")
Din agenda ANPCA (Autoritatea Naional pentru Protecia Copilului i Adopie)
vom enumera în continuare datele semnificative:
16 - 18 septembrie 2003, în cadrul componentei de Asisten Tehnic
pentru monitorizarea proiectelor finanate prin Programul Phare 2001, a fost
organizat la Braov, a doua sesiune de pregtire pentru reprezentanii direciilor
pentru protecia copilului din partea de nord a rii care vor derula astfel de
proiecte.
15 septembrie 2003 a avut loc, la sediul ANPCA, o întâlnire de lucru în
vederea coordonrii eforturilor tuturor partenerilor pentru elaborarea standardelor
de calitate pentru serviciile de protecie a copilului.
12 septembrie 2003 a avut loc, la sediul Guvernului, Întâlnirea Grupului la
Nivel Înalt pentru Copiii din România la care au participat, alturi de doamna
Emma Nicholson, raportor pentru România al Parlamentului European, de domnul
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Adrian Nstase, Primul ministru al Guvernului României, de doamna Elena
Dumitru, ministrul muncii, solidaritii sociale i familiei i de doamna Gabriela
Coman, secretar de stat la ANPCA, o parte dintre copiii câtigtori ai Concursului
"Floare de Col" ediia 2003.
10 - 11 septembrie 2003 a fost organizat la Tulcea, în cadrul componentei
de Asisten Tehnic pentru monitorizarea proiectelor finanate prin Programul
Phare 2001, prima sesiune de pregtire pentru reprezentanii direciilor pentru
protecia copilului care vor derula astfel de proiecte.
10 septembrie 2003 a avut loc sedina Grupului Executiv al Grupului la
Nivel Înalt din domeniul Proteciei Copilului în care s-a prezentat i raportul celor
trei subgrupuri de lucru coordonate de personal din partea ANPCA, care au lucrat
în urmtoarele domenii: prevenirea abandonului copiilor, protecia copilului cu
dizabiliti, protecia copilului împotriva abuzului, neglijrii i exploatrii.
Subgrupurile au fost alctuite din reprezentani ai ministerelor i ONG-urilor
implicate în problematicile amintite.
9 septembrie 2003, la Ministerul Afacerilor Externe, a avut loc o Mas
Rotund pentru definitivarea Raportului Comun al Sistemului Naiunilor Unite
pentru România, "Common Country Assessment".
7 - 9 septembrie 2003 au avut loc la Villefranche de Rouergue, Frana,
întâlnirile franco-române ale colectivitilor locale, propuse de Consiliul General
din Aveyron, întâlniri care urmeaz celor de la Sinaia din 5 i 6 mai 2003.
Întâlnirile au fost conduse de ctre Primul Ministru al Guvernului României,
domnul Adrian Nstase i de Primul Ministru francez, domnul Jean Pierre Raffarin,
care i-au asumat angajamentul de a continua cooperarea în domeniul
descentralizrii sistemului administraiei publice. Din partea ANPCA, a participat
doamna Gabriela Coman, secretar de stat.
i în ara noastr se fac eforturi spre adoptarea acestei orientri europene
începând cu anul 2004 i pân în prezent. Astfel, s-a modificat H.G.nr.844 din
2002 care meniona meseriile pe tipuri i grad de handicap. Potrivit H.G.din 2004,
colile pot alege, în contextul orientrii colare i profesionale, orice meserie pe
care o consider necesar pentru pregtirea elevilor din coala respectiv.
Ordinul M.E.C. privind aprobarea planului cadru al învmântului pentru
coala de arte i meserii i învmântul special, precum i instruciunile pentru
aplicarea acestui cadru prevede Curriculum în dezvoltare locala care d libertate
colilor, în adaptarea pregtirii profesionale în colaborare cu agenii economici
locali.
Curriculum în dezvoltare local se elaboreaz în coal cu participarea
partenerilor locali pe baza standardelor profesionale existente. În acest fel legislaia
aprut în 2004 permite apropierea orientrii colare i profesionale de standardele
europene.
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Integrarea social în mediul de via
Prin integrare social se înelege, în concepia lui P. Popescu-Neveanu
(1978), procesul de încorporare, asimilare a individului de ctre mediul social, în
uniti i sisteme sociale (familie, grup, colectiv, societate) prin modelarea sa
conform datelor i cerinelor sociale ( socializare), adaptarea sa la condiiile vieii
sociale.
Socializarea nu este un proces mrginit i temporar, pentru c orice individ
particip vrând-nevrând la viaa social i trebuie s se adapteze permanent
schimbrilor care apar în societate, fiind tot timpul supus unor cerine i provocri
sociale. Fiecare copil cu CES trebuie s beneficieze de un program adecvat i
adaptat de recuperare, care s dezvolte maximal potenialul fizic i psihic pe care îl
are.
Cerinele educative speciale (CES) nu-i permit copilului o existen sau o
valorificare în condiii normale a potenialului de care dispune, aceast stare,
inducându-i un sentiment de inferioritate, ce amplific condiia sa de persoan cu
cerine speciale.
Expresia desemneaz acele cerine ori nevoi specifice fa de educaie care sunt
suplimentare dar i complementare obiectivelor generale ale educaiei pentru un
copil. Fr abordarea adecvat a acestor cerine speciale nu se poate vorbi de
egalizarea anselor de acces, participare i integrare colar i social.
Fiecare copil prezint particulariti individuale i de relaie cu mediul, trsturi
care necesit o evaluare i o abordare personalizat. Copiii cu deficiene/handicap
au i ei aceleai trebuine în cretere i dezvoltare. Aceti copii au în acelai timp i
anumite necesiti particulare, specifice, individualizate. Ei sunt la rândul lor
diferii din punct de vedere al temperamentului, motivaiilor, capacitii, etc. chiar
dac prezint acelasi tip de deficient. Conceptul de cerine educative speciale
aspir la depirea tradiional a separrii copiilor pe diferite categorii de
deficiene/handicap, printr-o abordare noncategorial a tuturor copiilor.
Când deficiena copilului este grav (profund) sau când acelai copil
prezint deficiene asociate, aceste dificulti ale integrrii sporesc, dar marea
majoritate a copiilor cu CES prezint forme uoare sau lejere, ceea ce le permite o
adaptare, relativ bun, la comunitatea copiilor normali, mai cu seam atunci când
se îndeplinesc condiiile enumerate mai sus. Integrarea urmrete, pe de o parte,
valorificarea la maxim a disponibilitilor subiectului deficient, dar, pe de alt
parte, antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu sunt
afectate în aa fel încât s preia activitatea funciilor deficitare i s permit
însuirea de abiliti care s înlesneasc integrarea eficient în comunitatea
normal.
Paralel, prin integrare, se realizeaz i o pregtire psihologic a subiectului,
care s contribuie la crearea unor stri efectiv emoionale corespunztoare, în care
confortul psihic este meninut de satisfaciile în raport cu activitile desfurate.
Raportul relaiei socializare, integrare, incluziune are în vedere implicaiile practice
i teoretice ce privesc evoluia sistemului de organizare a educaiei speciale i a
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pregtirii copiilor pentru integrarea i incluziunea în activitile profesionale i în
colectivitile sociale.
Recunoscând faptul c orice proces de readaptare a unei persoane cu
handicap ar trebui s in cont de msurile care favorizeaz autonomia sa personal
i/sau asigur independena sa economic i integrarea sa social cea mai complet
posibil, trebuie incluse i dezvoltate programe de readaptare, msuri individuale i
colective care s favorizeze independena personal, care s-i permit de a duce o
via cât mai normal i completa posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. O
readaptare total presupune un ansamblu de msuri fundamentale i
complementare, dispoziii, servicii de facilitare care ar putea garanta accesibilitatea
la confortul fizic si psihologic.
Adaptarea mobilierului exterior i urbanismul, accesul în cldiri, la
amenajri i instalaii sportive, transportul i comunicaiile, activitile culturale,
timpul liber i vacanele trebuie s constituie toti ataia factori care contribuie la
realizarea obiectivelor readaptrii. Este important si de dorit de a determina
participarea, în msura posibilului, a persoanelor handicapate i a organizaiilor
care-i reprezint la toate nivelele de elaborare a acestor politici.
Legislaia trebuie s in cont de drepturile persoanelor cu handicap i s
favorizeze, pe cât posibil, participarea lor la viaa civil. În cazul în care persoanele
cu handicap nu sunt în msur de a-i exercita în mod deplin drepturile lor de
ceteni, trebuie s fie ajutate de a participa cât mai mult posibil la viaa civil,
asigurându-le ajutorul adecvat si luând msurile necesare.
Posibilitatea de acces la informaie este cheia unei viei autonome. Mai
mult, profesionitii trebuie s informeze asupra tuturor aspectelor vieii, iar
persoanele cu handicap trebuie s aib posibilitatea de a-i procura informaia ele
însele.
Dac natura, gravitatea handicapului sau vârsta persoanei nu permit
reconversia sa personal, chiar în atelier protejat, la domiciliu sau în centre de
ajutor pentru munc, ocupaiile cu caracter social sau cultural trebuie s fie
prevzute.
Msuri potrivite trebuie avute în vedere pentru a asigura persoanelor cu
handicap condiii de via care s le asigure dezvoltarea lor normal a vieii psihice.
Integrarea colar
Este un proces de includere în colile de mas/clase obinuite, la activitile
educative formale i nonformale, a copiilor considerai ca având cerine educative
speciale. Considerând coala ca principala instan de socializare a copilului
(familia fiind considerat prima instan de socializare), integrarea colar
reprezint o particularizare a procesului de integrare social a acestei categorii de
copii, proces care are o importan fundamental în facilitarea integrrii ulterioare
în viaa comunitar prin formarea unor conduite i atitudini, a unor aptitudini i
capaciti favorabile acestui proces.
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