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INTRODUCERE

Dragi Profesori,

Avem privilegiul de a vă prezenta manualul Participă! pentru școli de masă și licee. 
Participă! este un manual special conceput pentru elevii cu și fără dizabilități. 
Manualul oferă elevilor informații despre cei care sunt diferiți, dar care prin ceea 
ce  realizează îi inspiră pe cei din jurul lor, devenind un exemplu prin faptul că sunt 
înzestrați cu calități, în ciuda dizabilității lor și a tuturor prejudecăților. Este un manual 
care încurajează dăruirea și implicarea fiecărui elev și oferă acestora posibilitatea de 
a cunoaște faptul că prin Special Olympics au puterea de a schimba ceva. 

Special Olympics este pe plan mondial o poveste de succes. În jurul lumii, mai mult 
de patru milioane de copii și adulți cu dizabilități intelectuale, din mai mult de 
180 de țări, iau parte la evenimente sportive și competiții pe toată durata anului. 
Sportivii se antrenează la mai mult de 32 de sporturi olimpice la nivel local, național 
și internațional, în fiecare an având loc peste 80.000 de competiții la nivel mondial. 

Cu ajutorul manualului Participă! elevii se vor familiariza cu experiența Special 
Olympics și cu toate aspectele pozitive pe care această mișcare le promovează. 
Aceștia vor conștientiza abilitățile copiiilor și adulților cu dizabilități intelectuale atât 
pe terenul de joc, cât și în afara acestuia. Elevii vor ajunge să aprecieze rolul esențial 
al educației civice. Cel mai important însă, aceștia vor fi încurajați să schimbe ei înșiși 
ceva. Manualul Participă!  vorbește despre lumea învingătorilor Special Olympics și 
este o poartă prin care tinerii pot să descopere o cale spre o societate mai bună 
pentru noi toți. 

La Special Olympics prețuim abilitățile, dăruirea, succesul, lucrul în echipă și 
comunitatea. A câștiga în conceptul Special Olympics nu se referă doar la „cel mai 
bun, cel mai puternic, cel mai rapid” ci la împlinirea fiecărui sportiv. Totul este posibil 
datorită puterii spiritului uman și al mottoului Special Olympics: „Vreau să câștig! 
Dar dacă nu pot câștiga, vreau să fiu brav în încercarea mea”. 

Manualul Participă! oferă 4 lecții. Programul a fost dezvoltat pentru a putea atinge 
trei obiective principale:

•	 Elevii să înțeleagă, să accepte și să prețuiască diferențele, dar și calitățile  
fiecărui individ

•	 Elevii să învețe despre Special Olympics și despre cum să se implice în 
această mișcare

•	 Elevii să se implice în proiecte de educație civică sau în alte activități legate 
de Special Olympics, incluzând participarea lor la diferite evenimente 
sportive. 

Lecțiile sunt astfel dezvoltate încât să susțină și să fie în concordanță cu 
standardele academice, buna dezvoltare a caracterului tinerilor și educația 
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civică. Deși cele 4 lecții din manualul Participă! vor putea fi predate doar 
în 8 ore de curs, veți vedea că acest program deschide uși importante către 
noi posibilități de educație pe toată durata anului școlar. 

Sperăm că dumneavoastră și elevii dumneavoastră să vă bucurați de aceste 
lecții și să puteți învăța noi metode de a-i respecta, aprecia și înțelege pe 
alții. 

Sportivii Special Olympics sunt o inspirație pentru noi toți!

~-li 
!ipeclal Oly,nplcs ..... ,\t., 
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FUNDAȚIA SPECIAL OLYMPICS DIN ROMÂNIA

Fundaţia Special Olympics din România a fost înfiinţată în noiembrie 2003, ca parte 
integrantă a mişcării sportive internaţionale Special Olympics.

Misiune: Să integreze în mişcarea Special Olympics România sportivi cu dizabilităţi 
intelectuale din toată țara.

Viziune: Special Olympics îşi propune, prin programele pe care le dezvoltă, integrarea 
socială prin sport a persoanelor cu nevoi speciale. Organizația oferă persoanelor cu 
nevoi speciale şansa de a-şi descoperi şi dezvolta potenţialul şi calităţile sportive 
prin intermediul programelor de pregătire şi a competiţiilor sportive. Astfel, sportivii 
nostri au ocazia de a deveni membri activi ai familiei şi ai comunităţii din care fac parte. 
Special Olympics constituie o experienţă care insuflă energie, sănătate, încredere în 
sine şi bucuria de a trăi.

Special Olympics România este:

•	 Una din puținele  mișcări din țară care aduce împreună, pentru un eveniment 
comun, persoane cu dizabilități, membri ai familiilor acestora, voluntari, 
studenți și profesioniști din diferite domenii

•	 Locul în care sportivii cu dizabilități intelectuale se manifestă ca persoane 
active, într-un mediu educațional și social

•	 Momentul în care comunitatea conștientizează și admiră abilitățile de care 
dau dovadă persoanele cu dizabilități  intelectuale

Filozofia Special Olympics se întemeiează pe convingerea că persoanele cu nevoi 
speciale pot și au dreptul să învețe și să beneficieze de avantajele participării la 
activități sportive individuale sau în echipă, dacă sunt educate și încurajate în acest 
sens. Special Olympics consideră că antrenamentul este un element esențial pentru 
dezvoltarea calităților sportive și că dezvoltarea unui mediu concurențial caracterizat 
prin condiții de egalitate pentru toți participanții este o metodă adecvată de testare 
a capacităților individuale și a evoluției lor sportive, dar și calea de a le oferi mijloace 
motivante pentru dezvoltarea personală.

Spiritul Special Olympics poate fi promovat de fiecare dintre noi. Participarea 
membrilor societății la evenimentele sportive organizate de Fundația Special 
Olympics din România, susținerea activității sportivilor, a familiilor acestora și a 
voluntarilor, toate acestea fac posibilă dezvoltarea acestei mișcări în România. 

Contact:

Fundația Special Olympics din România
Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 7, Corp Z, Etaj 2, Sector 6, București
Tel/Fax. 021 318 59 66
www.specialolympics.ro, Facebook: Special Olympics România 
Email: e.ispas@specialolympics.ro

 



INSTRUCȚIUNI PENTRU PROFESORI

INSTRUCȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA 
LECȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR

Manualul Participă! este format din 4 lecții, materiale care să fie înmânate elevilor, 
și fișe pentru activități. 

Programa a fost realizată astfel încât să poată fi predată în școli de masă și licee. 
Lecțiile pun accent pe materii precum dezvoltarea vocabularului (cititul, scrisul, 
vorbirea), educația civică, educația igienei și cea fizică.  Acest curs poate fi predat însă 
și ca o parte integrantă a materiei școlilor speciale. Altă posibilitate recomandată ar 
fi ca o echipă formată din doi profesori – unul de la o școală de masă și unul de la o 
școală specială – să predea împreună acest curs. 

OBIECTIVE

Principalele obiective ale manualului sunt: 

•	 Dezvoltarea unui simț al înțelegerii față de sportivii Special Olympics și 
față de persoanele cu dizabilități 

•	 Implicarea elevilor în activități și proiecte de voluntariat, inclusiv 
participarea acestora la activitățile sportive și evenimentele organizate de 
Special Olympics

•	 Încurajarea înțelegerii și a toleranței față de persoanele cu dizabilități

•	 Identificarea și respectarea diferitelor talente, aptitudini și abilități 
individuale

•	 Îndrumarea elevilor către valori și obiective precise, pe care să le dezvolte 
pe termen mediu și lung

STRUCTURA LECȚIILOR

Cele 4 lecții sunt astfel structurate încât asimilarea noilor cunoștințe să se bazeze pe 
informațiile acumulate în lecția anterioară:

•	 Conștientizarea: acumularea cunoștințelor despre formarea 
stereotipurilor și  cum pot genera acestea un comportament nepotrivit

•	 Înțelegerea: explicarea termenilor de discriminare, aversiune

•	 Inspirația: stabilirea unor  modele de urmat – sportivii Special Olympics
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•	 Acțiunea: încurajarea elevilor să schimbe atitudini, prin comportamentul 
lor, în școlile și comunitatea din care fac parte 

Este indicat ca fiecare lecție să fie pregătită pas cu pas, după cum urmează: 

•	 Obiective: stabilirea unor obiective de învățare clare, pe care elevul să le 
poată acumula în decursul orelor. 

•	 Pregătirea lecției: pregătirea lecției și a materialelor ce vor fi înmânate 
elevilor, aprofundarea informațiilor de către profesor 

•	 Începerea și derularea lecției

•	 Terminarea lecției: sumarul lecției, testarea cunoștințelor elevilor și a 
nivelului acestora de înțelegere a informației 

IMPORTANȚA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE A SPIRITULUI DE VOLUNTARIAT LA 
INIȚIATIVA ELEVILOR

Este important de specificat, la începutul fiecărei lecții, că elevii vor fi implicați în 
activități de voluntariat. Puteți găsi detalii privind anticiparea unei astfel de activități 
în Lecția 1.

FIȘE DE ACTIVITĂȚI

În afara activităților de dezvoltare a spiritului de voluntariat care se pot desfășura 
în sălile de clasă, profesorii, împreună cu elevii, pot derula proiecte și activități care 
se pot desfășura în afara incintei școlare – în special teme și mici proiecte sociale. 
Urmând această direcție, programa oferă o serie de Fișe de activități care conțin 
descrierea pașilor ce trebuie urmați pentru realizarea proiectelor. Fișele de Activități 
sunt structurate pe 3 nivele de dificultate: 

•	 Nivelul 1: activități care pot fi realizate de către elevi lucrând individual 
sau pe echipe pe durata unei lecții

•	 Nivelul 2: activități care cer mai mult timp și resurse pentru a fi realizate 
de elevi, aceștia putând lucra singuri sau în echipă

•	 Nivelul 3: proiecte care pot avea o durată de timp mai lungă de o săptămână 
și care necesită implicarea unui grup mai mare de elevi sau chiar a întregii 
clase 

Aspecte importante de luat În calcul pentru predarea 
manualului ParticipĂ! 

Cele 4 cursuri ale manualului Participă! cuprind informații legate de o serie de 
subiecte: 

•	 Dizabilitatea intelectuală
•	 Mișcarea Special Olympics
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•	 Stereotipuri – daunele pe care acestea le pot pricinui și modalități de 
evitare a acestora

•	 Acceptarea persoanelor cu dizabilități
•	 Stabilirea unor obiective
•	 Sportivi Special Olympics care au reușit să depășească obstacole în ciuda 

barierelor sociale 
•	 Modalități de lucru în echipă, care să contribuie pozitiv la schimbarea 

atitudinii în școli și comunități 

Unii profesori pot aborda problemele sociale și pot interacționa cu elevii într-o 
modalitate informală; alții pot considera această metodă mai puțin familiară. Oricare 
din cele două metode le preferați – informală sau formală – vă sfătuim să luați în 
calcul următoarele sugestii:

•	 Evitați rigiditatea în predare. Răspunsurile la întrebările care se pun în 
timpul lecțiilor nu pot fi corecte sau greșite. Elevii vă pot spune lucruri care 
să vă surprindă. Încurajați discuțiile libere și comunicarea între elevi. 

•	 Fiți conștienți de faptul că abordați un subiect delicat. Dacă elevii par că nu 
se simt în largul lor vorbind despre probleme familiale, despre persoane 
cu dizabilități cunoscute lor sau chiar despre propriile lor dizabilități, 
este recomandat să nu insistați. Este mult mai important să dezvoltați 
o atmosferă prietenoasă în clasă decât să insistați pe acceptarea unor 
anumite subiecte de către elevi. 

•	 Dezvoltați o atitudine de încurajare. Scopul major al manualului Participă! 
este acela de a încuraja elevii să participe la evenimentele Special 
Olympics. Aici se pot implica profesori ai școlilor speciale, profesori de 
sport care lucrează cu copii cu dizabilități și voluntari care deja participă la 
evenimentele Special Olympics din comunitatea dumneavoastră. 

~-li 
!ipeclal Oly,nplcs ..... ,\t., 



11

MANUALUL PROFESORULUI  - PARTICIPĂ!

-

Co■ftie■tizarea 
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LECȚIA 1: CONȘTIENTIZAREA – JOS CU 
STEREOTIPURILE!

Introducere: 

•	 Lecția 1 prezintă pe scurt ideile principale ale întregului manual.

•	 Lecția 1 va introduce conceptul de proiecte de voluntariat individuale 
și de grup dezvoltate de elevi. Vă sugerăm să citiți cu atenție Notele 
Profesorului pentru a putea ajuta corespunzător elevii să se pregătească 
pentru activități. Proiectele pe care elevii le vor realiza sunt diferite ca 
tematică și vor fi principala motivație și recompensă a celor care se vor 
implica în programul Participă!

Lecția 1 pe scurt

•	 Introduceți conceptele de dizabilități intelectuale și Special Olympics

•	 Prezentați și discutați conceptul de stereotip

•	 Dați exemple de stereotipuri

•	 Convingeți elevii de faptul că nu este bine să aibă prejudecăți și să încadreze 
persoanele în anumite categorii; elevii trebuie să încerce pe viitor să 
respecte fiecare persoană

•	 Scrieți pe bucățele de hârtie diverse tipuri de stereotipuri și apoi rupeți-le 
ca semn al faptului că acestea trebuie să dispară!

Obiectivele lecției

Scopul Lecției 1

Încurajarea elevilor să evite ideile preconcepute despre anumite grupuri de persoane 
și, în același timp, conștientizarea lor asupra efectului negativ pe care îl pot produce 
prin comportamentul și cuvintele lor. 

Obiectivele Lecției 1

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

•	 Să definească stereotipul, ideile preconcepute

•	 Să identifice motive pentru care anumite persoane sunt incluse de către 
alții în anumite categorii

~-li 
!ipeclal Oly,nplcs ..... ,\t., 
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•	 Să identifice problemele care se pot naște în urma prejudecăților, dar și să 
conștientizeze avantajele unei societăți lipsite de stereotipuri și prejudecăți 

•	 Să identifice mijloace practice de evitare a stereotipurilor

PREGĂTIREA LECȚIEI

Pregătirea Profesorului

Profesorul trebuie să se familiarizeze cu programa manualului Participă!

Materiale necesare:

•	 Coli de hârtie care să poată fi agățate sau lipite pe tablă – fiecare din 
acestea conținând denumirea unui stereotip – (vedeți pașii 10-12)

•	 Coli de hârtie pe care elevii să poată nota categorii de stereotipuri 
identificate, markere – creioane colorate

•	 Pioneze sau adeziv care să permită prinderea hârtiilor pe tablă

ÎNCEPEREA LECȚIEI

1. Spuneți elevilor

Acesta este începutul unui curs care vorbește despre înțelegerea și acceptarea 
diferențelor dintre oameni. Pentru a putea discuta despre acest subiect, vom vorbi 
despre persoanele cu dizabilități intelectuale care participă la competițiile Special 
Olympics. 

Întrebați: 

Care dintre voi a auzit de Special Olympics? Ce știți despre Special Olympics și despre 
persoanele cu dizabilități intelectuale? 

Lăsați timp elevilor  să poată spune ceea ce știu. Evidențiați faptul că acest curs va oferi 
răspunsuri la întrebările pe care elevii le au și, în același timp, va corecta anumite idei 
greșite sau preconcepute pe care le-ar avea despre acest subiect. 

Continuați prin a spune:

Special Olympics seamănă foarte mult cu Olimpiadele Sportive, însă a fost organizată 
pentru persoanele cu dizabilități intelectuale. Persoanele cu dizabilități intelectuale 
au o capacitate de reținere scăzută și au probleme de comunicare și de asimilare a 
informațiilor. Până în anul 1968, când a fost înființată organizația Special Olympics, 
aceste persoane aveau foarte puține ocazii de a face sport. Acum, prin intermediul 
Special Olympics, persoanele cu dizabilități intelectuale pot participa la competiții 
locale, regionale, naționale, mondiale, la fel ca sportivii care participă la Olimpiadele 
Sportive. Vom încheia acest curs printr-un proiect care îi va ajuta pe sportivii Special 
Olympics să reușească. 
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Nota Profesorului: Vedeți secțiunea Resursele Profesorului pentru mai multe detalii 
legate de dizabilitățile intelectuale și Special Olympics. Termenii aceștia vor fi mai pe 
larg discutați în Lecția 2. 

Opțional: 

Puteți trece în revistă conținutul manualului:

Lecția 1: Conștientizarea: Jos cu Stereotipurile!
  Despre înțelegerea și evitarea încadrării persoanelor în stereotipuri.

Lecția 2: Înțelegerea: Povestea Lorettei Claiborne
Despre cum un sportiv Special Olympics a reușit să își depășească 
dizabilitatea și cum a triumfat mai apoi în sport și în viață.

Lecția 3: Inspirația: Stabilirea unor Modele de Urmat – Sportivii Special 
Olympics 
Despre cum sportivii Special Olympics au reușit să atingă anumite 
scopuri și obiective – cum puteți și voi să faceți asta.

Lecția 4:  Acțiunea: Stabiliți legături între Special Olympics și școlile din 
comunitate

  Dezvoltați un proiect în beneficiul sportivilor Special Olympics.
 

Nota Profesorului: O cheie de succes a manualului Participă! este proiectul de 
voluntariat care se va derula la sfârșitul acestui curs. Este important să vă familiarizați 
cu tipul de proiecte pe care dumneavoastră împreună cu elevii le veți dezvolta. 
Pentru a face acest lucru, este important să treceți în revistă toate lecțiile și mai 
ales activitățile de la Lecția 4. Veți prelua conducerea în ceea ce privește scopul și 
natura proiectului; acest lucru va depinde însă și de timpul și resursele pe care le 
aveți la dispoziție. Este important de reținut faptul că este de preferat să vă implicați 
în acțiuni și proiecte care sunt mai ușor de realizat atât de dumneavoastră, cât și de 
elevi, decât un proiect complicat care să vă aducă probleme. 

Puteți să folosiți activitățile de la Lecția 4, care pot fi realizate în decursul unei singure 
lecții, ca un punct de pornire pentru dezvoltarea unor proiecte mai ample.  

La fel de important este să vă hotărâți de la începutul cursului în ce tip de proiect vă 
veți implica, astfel încât și elevii să fie pregătiți. În mod ideal decizia aceasta ar fi bine 
să o luați împreună cu elevii. Dacă timpul vă permite, ați putea prezenta elevilor mai 
multe variante de proiecte, astfel încât aceștia să poată alege. Puteți, de asemenea, 
să dezvoltați în paralel proiecte diferite, împărțind elevii în echipe. 

2. Introduceți proiectul de voluntariat la inițiativa elevilor

Prezentați clasei proiectul. Descrieți care ar fi pașii principali pe care elevii ar trebui 
să îi știe pentru a putea duce un proiect la bun sfârșit. 

Nota Profesorului: Din moment ce proiectele vor fi diferite de la o lecție la alta, nu 
va fi nevoie de instrucțiuni specifice pentru organizarea și ducerea acestora la bun 
sfârșit. Vedeți Lecția 4 pentru informații suplimentare. Poate veți dori să vă rezervați 

~-li 
!ipeclal Oly,nplcs ..... ,\t., 
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timp la sfârșitul fiecărei lecții pentru a vedea cum evoluează partea de proiect, și 
poate începeți prin a le oferi elevilor teme pe care să le realizeze în afara clasei. Dacă 
totuși vă hotărâți pentru desfășurarea unui scurt proiect în clasă la Lecția 4, atunci vă 
recomandăm să îi încurajați pe elevi să se gândească la o idee de proiect. 

3. Atrageți elevul în discuție

Întrebați:

De ce credeți că este importantă cinstea? De ce credeți că respectul față de ceilalți 
este important? Ce s-ar întâmpla dacă în lume nu ar exista respect și cinste față de 
ceilalți? Cum credeți că se simt oamenii când sunt tratați nedrept sau cu lipsă de 
respect? 

Explicați:

Această lecție se va concentra asupra unui termen pe care majoritatea persoanelor îl 
cred nedrept și lipsit de respect față de ceilalți: stereotipul. 

4. Prezentați obiectivele lecției pe tablă.

5. Explicați:

Uneori nu avem puterea de a schimba lucrurile nedrepte. Dar nu suntem neputincioși 
în a schimba atitudinea față de persoanele care sunt tratate cu lipsă de respect sau 
nedrept din cauza unui stereotip. 

6. Definiți Stereotipul

Stereotipul: o afirmație despre o persoană sau un lucru care se bazează pe o idee 
superficială și fără fundament. 

Explicați:

Istoria cuvântului „stereotip” s-a format în tipografiile din secolul al 19lea și definea 
activitatea unui tipar de a imprima aceleași cuvinte sau imagini, fără nici un fel de 
variație, producând același tip de materiale pentru o foarte lungă perioadă de timp; 
stereotipul este așadar o idee care se repetă la nesfârșit, până în punctul în care oamenii 
o acceptă drept adevărată, chiar dacă nu are nici cea mai mică legătură cu realitatea.  

7. Dați unul din următoarele exemple de stereotipuri: 

Stereotipuri de persoane: uneori unii oameni îi judecă pe alții în funcție de o singură 
caracteristică: de exemplu, felul cum arată, felul cum vorbesc, felul cum trăiesc sau 
cum se îmbracă. 

Stereotipuri de animale: de exemplu lupul este văzut ca un animal fioros – „lupul cel 
mare și fioros”. Lupii ucid alte animale pentru a se putea hrăni, dar stereotipul ignoră 
multe alte lucruri despre aceștia: nivelul ridicat de inteligență, felul cum trăiesc și 
vânează într-un mod strategic și organizat. Stereotipul de „lup mare și rău” este 
așadar superficial. Spune doar o parte din adevărul despre lupi. 

Rugați elevii să dea exemple și să se gândească la alte tipuri de stereotipuri.
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Întrebați:

De unde vin stereotipurile? – acestea apar din povești, poze sau media, oamenii 
judecându-i pe alții nedrept, pentru că aceștia vorbesc diferit, pentru că se poartă 
sau arată altfel. 

Întrebați:

Care credeți că sunt motivele pentru care stereotipurile sunt considerate nedrepte? 
– pentru că acestea pot avea puțină legătură cu realitatea; pentru că nu iau în calcul 
diferențele care există între persoane; sunt bazate pe informații superficiale sau 
nefondate. 

8. Explicați faptul că oamenii au idei preconcepute despre alții, și că acest lucru 
este des întâlnit în societate.

Întrebați:

Care credeți că sunt problemele pe care le generează apariția stereotipurilor?

Încurajați mai multe răspunsuri – ca de exemplu:

•	 Oamenii îi judecă pe alții, fără a ști cum sunt aceștia în realitate

•	 Stereotipurile sunt adesea asociate cu prejudecățile și discriminarea

•	 Unii oameni sunt respinși de comunitate din cauza stereotipului existent 
asupra grupului din care fac parte

•	 Oamenii folosesc stereotipul care există asupra unui grup, pentru a se 
comporta într-un fel răuvoitor față de anumite persoane

9. Arătați spre tabla unde aveți afișate foile de hârtie cu denumiri de stereotipuri 
și încercați să le încadrați într-o anumită categorie. Rugați-vă elevii să se gândească 
la alte categorii.  Posibile categorii pot include: 

•	 Stereotipuri legate de felul cum arată anumite persoane

•	 Stereotipuri despre țări

•	 Stereotipuri despre anumite locuri

•	 Stereotipuri despre grupurile etnice

•	 Stereotipuri despre adolescenți

•	 Stereotipuri despre persoane cu dizabilități

•	 Stereotipuri despre cei mai în vârstă

10. Spuneți elevilor:

Uitați-vă la cât de variate sunt stereotipurile. Pentru fiecare categorie de stereotip, 
există oameni care cred în ele și care le folosesc nedrept, cu lipsă de respect și 
sensibilitate, făcându-le rău celorlalți. 

~-li 
!ipeclal Oly,nplcs ..... ,\t., 



17

MANUALUL PROFESORULUI  - PARTICIPĂ!

11. Explicați:

Acum aveți posibilitatea să dărâmați aceste stereotipuri și să vă luați angajamentul 
de a încerca să le evitați pe viitor. 

Demonstrați acest lucru prin dezlipirea unei hârtii cu o denumire de stereotip de pe 
tablă, rupând-o în bucățele mici și aruncându-le la coșul de gunoi. Făcând acest lucru, 
încercați să reduceți această acțiune la a spune:

•	 Priviți ce ușor putem scăpa de stereotipuri!

•	 Jos cu stereotipurile!

•	 Respectați persoanele din jurul vostru și păstrați-vă o atitudine pozitivă!

12. Încurajați elevii să vină și să dea jos de pe tablă hârtiile cu stereotipurile care 
le displac cel mai mult. 

SFÂRȘITUL LECȚIEI

13. Dați elevilor ca temă pentru acasă să încerce să scrie un eseu despre efectele 
stereotipurilor în societatea noastră și cum pot fi evitate acestea [maxim 20 de 
rânduri].

14. Pentru a economisi timp, puteți să le dați ca temă pentru acasă elevilor să 
citească materialele pregătitoare pentru Lecția 2. 

TEME DE DISCUȚIE CU ELEVII – ACTIVITĂȚI – PROIECTE

Dezvoltarea Vocabularului/Citirea

•	 Îndrumați elevii să citească povestiri sau articole despre efectul negativ al 
stereotipului. Încurajați elevii să povestească în fața clasei despre ceea ce 
au citit și care a fost impactul asupra lor.

•	 Organizați un proiect în clasă. Rugați-i pe elevi să cerceteze ce efecte 
au avut stereotipurile asupra anumitor specii de animale și cum aceste 
atitudini se pot schimba. De exemplu, apariția filmului și a cărții „Fălci” a 
creat o anumită imagine a rechinilor. Totuși mulți rechini sunt inofensivi, 
specia este pe cale de dispariție și autorul cărții „Fălci”, Peter Benchley, 
ajută la apărarea speciei prin acțiunile sale din lumea întreagă. Datorită 
cărții „Moby Dick” balenele aveau în trecut o imagine de creaturi malefice, 
însă în ziua de azi balenele sunt admirate pentru inteligența lor. 

•	 Organizați o discuție în care elevii să analizeze cum stereotipurile pe care 
unii le au, afectează grupuri și prietenii în școli și comunitate.

•	 Încurajați-i pe elevi să creeze afișe/postere care să îndrume la abandonarea 
folosirii stereotipurilor.

Istorie/ Științe Sociale

•	 Îndrumați elevii să citească și să cerceteze cazuri din istorie în care grupuri 
de persoane au fost defavorizate datorită stereotipurilor. Încurajați-i să 
împărtășească colegilor ceea ce au descoperit. 
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•	 Organizați o dezbatere cu tema: „Stereotipurile despre alte persoane fac 
parte din natura umană și nu putem să acționăm în nici un fel pentru a le 
combate”. 
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LECȚIA 2: ÎNȚELEGEREA - POVESTEA LORETTEI 
CLAIBORNE

INTRODUCERE

•	 Lăsați timp elevilor să se gândească la proiectele de la Lecția 4. 

•	 Este recomandat să vizionați filmul Povestea Lorettei Claiborne realizat 
de studiourile Disney. Filmul este opțional, are un mare potențial în ceea ce 
privește activitățile de dezvoltare a vocabularului și a altor activități. Țineți 
cont de faptul că acest film necesită pentru vizionare o perioadă de timp 
mai îndelungată. 

•	 În timp ce vizionați filmul luați notițe și încercați să vă organizați lecția pe 
baza acestora. 

•	 Hotărâți-vă în ce fel veți prezenta elevilor materialele pe care le aveți 
pentru ei. Dacă credeți că aceștia le vor găsi greu de înțeles, atunci grupați 
elevii în echipe, pentru a putea discuta între ei. 

LECȚIA 2 PE SCURT

•	 Discutați cu elevii definiția dizabilității intelectuale.

•	 Conduceți o discuție în care să arătați felul în care sunt tratate persoanele 
cu dizabilități intelectuale și de ce este important ca noi toți să le respectăm 
și să le acceptăm.

•	 Prezentați elevilor povestea Lorettei Claiborne cu ajutorul suportului de 
curs.  

•	 Conduceți o discuție cu elevii despre felul cum reușesc persoanele care nu 
sunt tratate cu respect să depășească situațiile dificile în care sunt puse și 
dați ca exemplu povestea Lorettei Claiborne. 

OBIECTIVELE LECȚIEI

Scopul Lecției 2

În urma acestei lecții, elevii vor trebui să conștientizeze felul de a se simți al 
persoanelor cu dizabilități intelectuale, atunci când sunt tratate cu lipsă de respect 
sau atunci când sunt discriminate, în același timp punându-se accent pe rolul Special 
Olympics și pe cazul sportivei Loretta Claiborne, care a dovedit putere de luptă și 
curaj prin atitudinea sa. 

Obiectivele Lecției 2

~-li 
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La sfârșitul lecției, elevii vor trebui să știe:

•	 Să definească dizabilitatea intelectuală și efectele sale

•	 Să înțeleagă că persoanele cu dizabilități intelectuale au aceleași nevoi ca 
și persoanele care nu au dizabilități intelectuale

•	 De ce persoanele care nu au dizabilități intelectuale le discriminează pe 
cele care au dizabilități intelectuale

•	 Să identifice modalitățile în care pot răspunde la amenințările celorlalți 
sau la tratamentul nedrept sau lipsit de respect

•	 Să identifice pașii pozitivi pe care Loretta Claiborne a reușit să îi parcurgă 
în lupta cu discriminarea (încercând să atingă și să își impună obiective 
precise de îndeplinit)

PREGĂTIREA LECȚIEI

Pregătirea profesorului

Materiale disponibile în  manual

•	 Poze ale Lorettei Claiborne și ale altor 5 sportivi Special Olympics. 

•	 Pregătiți suportul de curs pentru fiecare elev:

	Informații despre dizabilitatea intelectuală;

	Mai presus de așteptări: Loretta Claiborne;

	Învățați mai multe despre Special Olympics;

	Interviu – discuții despre depășirea discriminării.  

•	 Folosiți vocabularul din secțiunea de Resurse ale Profesorului.

ÎNCEPEREA LECȚIEI

INSTRUCȚIUNI:

1. Atrageți elevul în discuție:

Spuneți:

Încercați să vă imaginați cum arată o persoană cu dizabilități intelectuale [faceți 
pauză]. Vă imaginați pe cineva tânăr sau mai în vârstă? Este o persoană de gen feminin 
sau masculin? Are persoana respectivă un anumit fel de a arăta? De multe ori avem în 
minte un stereotip când ne gândim la persoanele cu dizabilități intelectuale, la felul 
cum se comportă sau la nevoile pe care le au. 

2. Arătați fotografia Lorettei Claiborne și a celor cinci sportivi Special Olympics 

Spuneți: 
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Persoanele cu dizabilități intelectuale au aceleași nevoi ca noi toți. Simt nevoia de a fi 
acceptate așa cum sunt, de a fi tratate cu dreptate, respect și vor să li se acorde șansa 
de a putea reuși în viață, de a avea succes.  Acestea sunt lucruri pe care noi toți ni le 
dorim, iar persoanele cu dizabilități intelectuale nu sunt cu nimic diferite din acest 
punct de vedere. 

3. Stabiliți obiectivele lecției și prezentați-le pe tablă.

4. Definiți și discutați următoarele cuvinte noi folosind definițiile de la secțiunea  
Resursele Profesorului.

•	 Dizabilități intelectuale – persoanele cu dizabilități intelectuale au o 
capacitate de reținere scăzută. O persoană poate fi considerată a avea 
dizabilități intelectuale dacă înainte de vârsta de 18 ani are un nivel scăzut 
al coeficientului de inteligență și are probleme de comunicare sau de 
învațare (dar și alte probleme similare).

•	 Special Olympics: un program mondial care asigură organizarea 
competițiilor sportive pentru mai mult de patru milioane de copii și adulți 
cu dizabilități intelectuale.

•	 Stereotipul: o afirmație despre o persoană sau un lucru care se bazează pe 
o idee superficială și fără fundament.

•	 Discriminare: tratarea unei persoane într-un anumit fel – de cele mai multe 
ori nedrept – din cauza unei idei care nu este bazată pe fapte reale. 

Nota profesorului: depinzând de terminologia acceptată în țara dumneavoastră, 
puteți folosi alt termen  pentru dizabilitate intelectuală. 

5. Întrebați:

De ce credeți că există stereotipuri și discriminare față de persoanele cu dizabilități 
intelectuale? 

~-li 
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Selectați câțiva elevi pentru a vă răspunde la întrebare. Spuneți elevilor:

Vă rog să enunțați stereotipurile pe care le aveți față de persoanele cu dizabilități 
intelectuale.

6. Distribuiți materialul „Informații despre dizabilitatea intelectuală”. Dacă 
timpul vă permite, rugați-i pe elevi să citească materialul în clasă. Puteți să folosiți 
materialul ca suport pentru tema pentru acasă. 

7. Explicați:

Vom discuta despre Loretta Claiborne, o adolescentă care a avut ca principal obiectiv 
să realizeze un lucru de care majoritatea persoanelor nu ar fi crezut-o capabilă. După 
povestea vieții Lorettei a fost  realizat un film. Loretta este o adevărată vedetă 
pentru Special Olympics, un adevărat erou. Ea a inspirat viețile a mii de oameni din 
toată lumea. 

Distribuiți materialul: „Mai presus de așteptări: Loretta Claiborne”

Nota profesorului: dacă doriți să prezentați filmul „Povestea Lorettei Claiborne” în 
acest moment al lecției este de preferat să o faceți. Din moment ce nu veți avea timp 
să prezentați filmul doar la o singură lecție (96 min), ați putea să le prezentați elevilor 
doar o parte din el, urmând ca restul să fie prezentat ulterior. După ce ați vizionat 
filmul, puteți trece direct la punctul 10, pentru a pune întrebări. 

8. Acordați o perioadă de timp suficientă elevilor pentru a putea să citească 
materialul  

Nota profesorului: puteți lăsa elevii să citească materialul în grupuri mici.

9. Spuneți elevilor că vor viziona o parte  dintr-un film despre Loretta Claiborne – 
The Oprah Winfrey Show. Derulați secvențele din film în care este prezentat felul cum 
a fost tratată Loretta de către colegii de clasă când a încercat să se împrietenească 
cu ei. 

Nota profesorului: Fiți sigur că ați oprit caseta video exact la momentul mai sus 
menționat. 

10. Începeți o discuție cu toată clasa: 

Întrebați:

Cum credeți că s-a simțit Loretta față de felul cum o tratau colegii ei de clasă? Ce le-a 
răspuns ea? Cum credeți că ar fi putut Loretta să trateze situația, astfel încât să nu își 
facă rău ei și altora? 

11. Îndrumați  elevii în activitatea următoare: 

Pentru următoarea activitate aveți nevoie de pix și hârtie. După ce veți răspunde la 
întrebări, am să iau răspunsurile voastre pentru a le citi. 

Iată prima întrebare: aș vrea să vă gândiți și apoi să scrieți despre un moment din 
viața voastră în care ați fost tratat cu lipsă de respect de către alte persoane, din 
cauza faptului că la un moment dat ați arătat altfel, ați crezut diferit decât alții sau 
pentru că ați spus ceva [Faceți o pauză și dați-le elevilor timp să răspundă în scris; 
scrieți pe tablă: „Un moment din viața voastră  în care ați fost tratat nedrept sau 
cu lipsă de respect”].
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Acum scrieți despre cum v-ați simțit când s-a întâmplat asta și de ce ați simțit așa 
[faceți pauză, pentru ca elevii să aibă timp de răspuns și scrieți pe tablă „Cum v-ați 
simțit? ”].

Acum povestiți despre felul cum ați reacționat în această situație [faceți pauză, 
pentru ca elevii să aibă timp de răspuns și scrieți pe tablă:”Cum ați reacționat?”].

Povestiți în câteva cuvinte cum ați răspunde acum într-un fel pozitiv la o situație 
asemănătoare [faceți pauză, pentru ca elevii sa aibă timp de răspuns și scrieți pe 
tablă: „Cum ați reacționa acum?”].

În cele din urmă scrieți despre cum a reacționat Loretta Claiborne la disprețul celor 
din jur și despre felul cum a depășit aceste momente, impunându-și obiective și un 
țel de urmat [faceți pauză, pentru ca elevii să aibă timp de răspuns și scrieți pe tablă: 
„Care a fost reacția Lorettei Claiborne?”].

12. Rugați elevii să comunice răspunsurile lor restului clasei. După ce ați discutat 
cu întregul grup, strângeți hârtiile cu răspunsuri. Explicați-le că vă veți uita peste ele 
pentru a vedea cât de bine au înțeles cele predate până în acest punct. În cazul în care 
doriți să evaluați lucrările, ar trebui să aveți un barem stabilit în prealabil. 

Nota profesorului: puteți să le povestiți elevilor un moment din viața dumneavoastră 
când ați fost tratat nedrept sau cu dispreț. 

 FINALUL LECȚIEI

13. Întrebați

Cum pot persoanele ca voi să evite stereotipurile și discriminarea?

14. Sumarizați răspunsurile elevilor pe tablă. Exemplele pot include: evitați 
să judecați pe cineva înainte de a cunoaște persoana respectivă, descurajați alte 
persoane în tratarea altora cu dispreț, evitați să puneți porecle, evitați discriminările 
rasiale. 

15. Temă pentru acasă: Distribuiți materialul: „Discuții cu adulții despre depășirea 
discriminării – interviu” 

Folosind această schemă de interviu, ca exemplu, încercați să luați un interviu unor 
persoane cunoscute vouă – puneți 4 întrebări. Începeți interviul prin a întreba dacă 
au fost vreodată tratați nedrept sau au fost discriminați, din cauza felului în care 
arătau, a felului cum s-au purtat într-o anumită situație sau din cauza unor convingeri 
pe care aceștia le-au avut. Întrebați apoi cum s-au simțit fiind tratați în felul respectiv, 
cum au depășit situația respectivă și, dacă li s-ar întâmpla din nou același lucru, cum 
ar reacționa. Notați răspunsurile pe formularul pe care vi l-am dat și aduceți-le ora 
viitoare. 

Nota profesorului: Puneți accent pe faptul că nu există răspunsuri corecte sau greșite. 
Scopul acestei teme este acela de a descoperi feluri diferite de a reacționa în anumite 
situații. 

16. Temă pentru acasă: Distribuiți materialul „Învățați mai multe despre Special 
Olympics”
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Spuneți:

Vă rog să citiți acest material și pregătiți-vă să discutăm despre subiectul lecției 
următoare. 

Încurajați elevii să viziteze pagina de internet a Special Olympics și să învețe mai 
multe despre această mișcare: www.specialolympics.org și www.specialolympics.ro

TEME DE DISCUȚIE CU ELEVII – ACTIVITĂȚI – PROIECTE

Dezvoltarea vocabularului 

Sugerați elevilor să citească un articol dintr-o revistă de specialitate legată de 
dizabilitatea intelectuală și apoi să facă un scurt rezumat. Puteți consulta pentru 
aceasta și Resursele Profesorului.

Istorie/ Științe Sociale

Rugați elevii să cerceteze pe internet sau la bibliotecă organizații care asigură 
asistență și informații privind dizabilitatea intelectuală. Lăsați timp suficient elevilor 
să se documenteze. 

Împărțiți clasa în grupuri de elevi care să identifice persoane care au avut un rol 
important în istorie și care au avut mari probleme de depășit. Rugați elevii să facă un 
scurt rezumat pe această temă.

ÎNTREBĂRI PE CARE LE PUTEȚI FOLOSI CU PRIVIRE LA 
FILMUL „POVESTEA LORETTEI CLAIBORNE”

Înainte de vizionarea filmului: 

•	 Cine stabilește ce este și ce nu este bine ?

•	 De ce credeți că persoanele de vârsta voastră exclud anumite persoane din 
rândul vostru? 

•	 Cum credeți că s-ar schimba școala voastră sau comunitatea din care faceți 
parte dacă toți ați fi prieteni și nu ar exista discriminare?

După vizionarea filmului:

•	 Ce persoane credeți că au avut cel mai important rol în a o ajuta pe Loretta?

•	 Care credeți că sunt cele mai importante calități care au ajutat-o pe Loretta 
să aibă succes?

•	 În ce fel credeți că povestea Lorettei ar putea să îi ajute pe alții, fie că au 
sau nu dizabilități intelectuale? 
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SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Informații despre 
dizabilitatea intelectuală”

Persoanele cu dizabilități intelectuale au o capacitate de reținere mai scăzută decât 
persoanele care nu au dizabilități intelectuale și au probleme legate de: comunicare,  
trai independent, timp liber, muncă, asimilarea cunoștințelor.

Care este cauza dizabilității intelectuale? 

Dizabilitatea intelectuală poate fi cauzată de felul cum se dezvoltă creierul înainte de 
naștere, în timpul nașterii sau în timpul copilăriei. În aproximativ o treime din cazurile 
existente, cauza dizabilității nu este cunoscută. Cele trei cauze majore ale apariției 
acestui tip de dizabilitate sunt: 

•	 Sindromul Down;

•	 Sindromul fătului afectat de alcool din timpul sarcinii;

•	 Sindromul Fragil X.

Sindromul Down și Sindromul Fragil X sunt afecțiuni genetice sau ereditare. Sindromul 
fătului afectat apare în momentul în care mama consumă băuturi alcoolice în timpul 
sarcinii. Alcoolul este un drog și, consumat în timpul sarcinii, poate afecta dezvoltarea 
normală a creierului nou născutului. De asemenea, intoxicarea femeii însărcinate cu 
plumb poate fi o altă cauză a dizabilității intelectuale. 

Câte persoane au dizabilități intelectuale? 

Experții (Organizația Mondială a Sănătății) cred că aproximativ 3% din populația 
globală  este afectată de dizabilități intelectuale. Nu există limită de rasă sau de 
statut social în ceea ce privește dizabilitatea intelectuală. În Statele Unite ale Americii 
una din 10 familii este afectată. 

Poate fi prevenită dizabilitatea intelectuală? 

În ultimii 30 de ani au fost descoperite metode de a preveni apariția dizabilității 
intelectuale. Femeile însărcinate pot face teste, pentru a putea cunoaște din timp 
dacă fătul va avea deficiență intelectuală. Acestea pot face vaccinuri pentru a preveni 
afecțiuni ale creierului copilului. Înlăturarea vopselelor pe bază de plumb din casă, 
este recomandată ca metodă preventivă. Pentru a evita accidentarea copilului în 
zona craniană este indicat să se acorde o grijă sporită securizării copiilor în mașini cu 
centuri, folosirea caschetelor de protecție – pentru bicicletă sau role. Cursurile de 
nutriție și igienă oferite viitoarelor mame constituie o alta metodă de prevenție. 

SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Mai presus de asteptări: Loretta Claiborne”

Loretta Claiborne este cel de al patrulea copil din cei șapte ai Ritei Claiborne. 
Dizabilitatea intelectuală a Lorettei a fost descoperită încă de când ea era foarte 
mică. Până la vârsta de patru ani, Loretta nu putea să vorbească sau să meargă și era 
aproape oarbă.

Medicii au sfătuit-o pe mama Lorettei să o plaseze într-o instituție unde ar fi urmat să 
trăiască departe de familia ei. 



28

Ajutată de chirurgie, rănită de alții

Operațiile au îmbunătățit starea de sănătate a Lorettei, aceasta fiind capabilă să se 
înscrie la o școală de masă. Unii colegi au tratat-o cu răutate, punându-i porecle și 
râzând de ea. Loretta nu înțelegea de ce nimeni nu vrea să îi fie prieten. Deși acest 
lucru o supăra foarte tare, Loretta nu a renunțat. Era hotărâtă să devină „cineva”.

În timpul liceului, un asistent social a fost alături de ea. Această persoană a implicat-o 
în activitățile Special Olympics, o organizație internațională care oferă pregătire și 
competiții sportive pentru persoanele cu dizabilități intelectuale. Loretta a participat 
la o întâlnire introductivă cu aceștia. A fost foarte fericită să afle că sute de persoane 
sunt la fel ca ea. Loretta a fost întotdeauna o bună alergătoare, dar acum avea șansa 
să facă parte dintr-o echipă. 

Urmărirea unui obiectiv

Inspirată de ceea ce sportul putea să îi ofere, Loretta și-a pus în minte să realizeze 
ceva. Ea a început, astfel, să alerge în fiecare zi și să participe la competiții. În anul 
1981, a alergat la Maratonul Boston [41 de km]. Câteva luni mai târziu, Loretta a 
primit una dintre cele mai importante distincții Special Olympics: „Premiul Inspirația 
Special Olympics”!  Anul următor, Loretta a participat din nou la Maratonul Boston 
și a terminat cursa în 3 ore și 3 minute. Această competiție a  plasat-o pe locul 2 în 
topul celor mai bune 100 de femei la proba de rezistență. Un an mai târziu, Loretta a 
participat la 6 maratoane în mai puțin de 6 luni. 

Când Loretta a terminat liceul, un membru al consiliului școlar i-a înmânat diploma. 
Acesta era același care cu 10 ani în urmă recomandase trimiterea Lorettei într-un 
cămin. 

Succesul și recunoașterea

În anul 1989 Comitetul Olimpic American a desemnat-o pe Loretta Sportivul Special 
Olympics al anului. Un an mai târziu a fost premiată la televiziunea ABC la ceremonia 
„All Pro Sports Awards Show”. A fost invitată chiar să viziteze Casa Albă. A avut 
onoarea de a fi prezentată Președintelui Statelor Unite ale Americii, în anul 1995, cu 
ocazia Ceremoniei de Deschidere a Jocurilor Special Olympics de vară. 

În anul 1995 Loretta a primit o distincție cu titlu onorific din partea unei universități 
din Conneticut. A fost prima persoană cu dizabilități intelectuale care a primit o 
astfel de distincție. Vorbind în fața unei audiențe de 4.000 de persoane, ea a spus cu 
mândrie: „Mi s-a spus că am să fiu trimisă într-o instituție și că nu voi putea niciodată 
să realizez ceva. Acum stau aici în fața dumneavoastră și spun că am devenit cineva”. 

FILMUL DISNEY DESPRE VIAȚA LORETTEI

Loretta a făcut parte din Consiliul Director al Special Olympics timp de nouă ani. 
Ea încă lucrează ca Mesager Global Special Olympics pentru a ajuta persoanele cu 
dizabilități din lumea întreagă. Ea vorbește engleza, spaniola și rusa. Cunoaște, 
de asemenea alfabetul semnelor și deține centura neagră la karate. Pe parcursul 
carierei sale sportive, Loretta a participat la competiții de înot, bowling [popice], 
baschet, schi fond, patinaj, patinaj pe role, fotbal și volei.
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Loretta continuă să își urmărească țelul. În ianuarie 2000, Disney și Televiziunea ABC 
au lansat „Povestea Lorettei Claiborne”. Acest film despre povestea vieții Lorettei a 
inspirat milioane de familii din întreaga lume. 

SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Învățați mai multe despre Special Olympics”

 „Vreau să câștig. Dar dacă nu pot câștiga, vreau să fiu brav în încercarea mea” - 
Motto Special Olympics

Fiecare sportiv Special Olympics își ia acest angajament la începutul activității sale. 
Jocurile Special Olympics au loc o dată la doi ani. Dar ce reprezintă programul Special 
Olympics și de ce este atât de importantă această mișcare? 

Special Olympics este un program de antrenamente, și competiții sportive care se 
desfășoară pe perioada întregului an. La nivel mondial Jocurile Special Olympics sunt 
organizate pe același principiu ca și  Jocurile Olimpice și se împart în Jocuri Special 
Olympics de Vară și Jocuri Special Olympics de Iarnă. Peste 4 milioane de sportivi 
participă anual la competiții. 

Special Olympics – Poveste de început

Special Olympics își începe povestea în anul 1960, când Eunice Kennedy Shriver a 
organizat o tabără pentru persoane cu dizabilități intelectuale. Astfel, aceasta a 
avut ocazia să observe faptul că persoanele cu dizabilități intelectuale au o mare 
înclinație spre activitățile sportive, neobservată de specialiști la acea dată. Ca urmare 
a acestei experiențe ea a organizat în anul 1968 primele Jocuri Internaționale Special 
Olympics. 

Din acel an Special Olympics a început să se dezvolte. În Statele Unite ale Americii acest 
program poate fi regăsit în toate cele 50 de state și în peste 25.000 de comunități. 
Special Olympics este dezvoltat în peste 180 de țări. 

În anul 1999 Jocurile Special Olympics de Vară s-au desfășurat în Carolina de Nord și 
au reunit peste 7.000 de participanți. În anul 2001 Jocurile de Iarnă Special Olympics 
au fost organizate în Alaska. Mai mult de 1.800 de sportivi din întreaga lume au 
participat la 7 probe, incluzând patinaj viteză, snowboarding, schi alpin. Jocurile 
Mondiale Special Olympics din anul 2003 au fost organizate în Irlanda, iar apoi au 
urmat competiții mondiale în Nagano, (Japonia în 2005), Shanghai (China în 2007), 
Idaho (SUA în 2009), Atena (Grecia în 2011), Pyeong Chang (Coreea de Sud în 2013). 

Cine poate deveni sportiv Special Olympics? 

Sportivii Special Olympics trebuie să aibă vârsta de cel puțin 8 ani și dizabilități 
intelectuale. 

Special Olympics dezvoltă, de asemenea, un program care se numește Sporturi 
UnificateTM. Prin intermediul acestui program, persoane care nu au dizabilități 
intelectuale pot să participe la competiții alături de persoane cu dizabilități intelectuale 
de aceeași vârstă și cu aceleași abilități sportive. Școlile sau comunitatea pot sprijini 
aceste echipe mixte. În același spirit, școlile pot sprijini Cluburi ale Partenerilor, prin 
care elevi ai școlilor de masă ajută la organizarea competițiilor Special Olympics. 

Ce are deosebit Mișcarea Special Olympics? 
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Înainte de dezvoltarea acestui program, persoanele cu dizabilități intelectuale 
nu aveau posibilitatea de a participa la competiții sportive. Prin Special Olympics, 
sportivii își pot dezvolta aptitudinile fizice și cele motorii, pot câștiga încredere în 
sine, o imagine pozitivă și noi prieteni. Acest lucru îi ajută să se dezvolte, să crească. 

Familiile care participă la Special Olympics devin mai puternice, prin faptul că reușesc 
să aprecieze abilitățile sportive ale copiilor și apropiaților lor. Voluntarii descoperă 
ce buni prieteni le pot deveni sportivii. Toți cei implicați pot învăța mai multe despre 
ceea ce sunt în stare persoanele cu dizabilități intelectuale. 

Dar ceea ce face Special Olympics cu adevărat deosebit este „Spiritul Special 
Olympics” –  talent, curaj, bucurie – care îi caracterizează pe toți cei care participă. 
Poți și tu să încerci spiritul Special Olympics ca – sportiv, voluntar, prieten al unui 
sportiv sau doar un spectator la competiții. 

De unde pot să aflu mai multe? 

Pentru a afla mai multe despre Special Olympics, puteți să accesați pagina de internet: 
www.specialolympics.org, www.specialolympics.ro, dați Like paginii de facebook Special 
Olympics -  https://www.facebook.com/pages/Special-Olympics-Romania sau contactați 
biroul Special Olympics din România. 

SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Interviu – discuții despre depășirea 
discriminării”

Folosind acest formular, realizați un interviu cu părinții voștri sau cu un alt adult 
apropiat vouă. Scrieți un rezumat a ceea ce ați discutat cu aceștia și prezentați-l clasei 
la lecția următoare. 

Nume și prenume:   ________________________________________

Data interviului:   ________________________________________

Numele celui intervievat:  _________________________________________

Relația voastră cu intervievatul: _________________________________________

1. Povestiți-mi despre o perioadă în care ați fost tratat nedrept din cauza felului 
în care ați arătat, a unei idei pe care ați avut-o sau din cauza felului în care v-ați 
comportat. 

2. Cum v-ați simțit fiind tratat nedrept? 

3. Dacă același lucru vi s-ar întâmpla și azi, cum ați reacționa? 

4. Alte întrebări și comentarii. 

~-li 
!ipeclal Oly,nplcs ..... ,\t., 



31

MANUALUL PROFESORULUI  - PARTICIPĂ!



32

LECȚIA 3:  INSPIRAȚIA  - Stabilirea unor  modele de 
urmat – sportivii Special Olympics

INTRODUCERE

•	 Acordați timp elevilor să se pregătească pentru proiectul din Lecția 4

•	 Această lecție se bazează pe faptul că elevii și-au pregătit tema pentru 
acasă – „Interviu – discuții despre depășirea discriminării” din lecția 
anterioară. 

•	 Vă veți baza, de asemenea, pe faptul că elevii au citit materialul „Învățați 
mai multe despre Special Olympics”. 

•	 Hotărâți-vă în ce fel veți prezenta elevilor materialele pe care le aveți 
pentru ei. Dacă credeți că aceștia le vor găsi greu de înțeles, atunci grupați 
elevii în echipe pentru a putea discuta între ei.

•	 Dacă ați putea aranja ca un sportiv Special Olympics să viziteze clasa 
dumneavoastră, aceasta ar fi o bună experiență pentru elevi. 

LECȚIA 3 PE SCURT

•	 Conduceți o discuție despre cât este de importantă atingerea obiectivelor 
și despre valoarea  depășirii obstacolelor.

•	 Împărțiți clasa în grupuri mici de elevi. Fiecare grup va avea ca sarcină să 
citească și apoi să prezinte celorlalți informații despre sportivii Special 
Olympics.

•	 Discutați modalitățile în care se poate atinge un scop personal.

SCOPUL LECȚIEI 3 

Încurajarea elevilor să prețuiască stabilirea unor obiective în viață, implicarea 
acestora în activități sau programe – ca de exemplu Special Olympics – care să îi ajute 
și pe alții să își îndeplinească obiectivul, în spiritul înțelegerii și al respectului față de 
cei implicați. 
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OBIECTIVELE LECȚIEI 3

La sfârșitul acestei lecții elevii vor fi în stare :

•	 Să identifice metode pozitive de a răspunde discriminării.

•	 Să descrie felul în care sportivii Special Olympics au depășit provocări și au 
reușit să își îndeplinească obiectivele.

•	 Să spună de ce cred că atingerea unui obiectiv important poate fi o 
inspirație pentru fiecare.

•	 Să identifice un obiectiv pe termen scurt pe care vor să îl îndeplinească. 

PREGĂTIREA LECȚIEI

Pregătirea Profesorului

Materiale ce vor fi folosite din manual:

•	 „Faceți cunoștință cu un sportiv Special Olympics”

•	 „Scopul meu”

Echipament audio video:

ÎNCEPEREA LECȚIEI

1. Atrageți elevul în discuție

Spuneți:

Gândiți-vă la un moment din viața voastră când ați muncit mult pentru a obține un 
lucru. Poate că a fost ceva legat de școală, de sport sau de acasă. Când în cele din 
urmă ați reușit să îndepliniți acel lucru, cum v-ați simțit? 

Rugați câțiva elevi să spună care a fost realizarea și cum s-au simțit după îndeplinirea 
ei. 

Spuneți:

Când realizăm ceva la care am lucrat mult, ne  simțim mândri, împliniți, încrezători 
și fericiți pentru că am reușit. Ne-am fixat un țel și l-am îndeplinit. Este important să 
avem țeluri și să-i ajutăm și pe alții să le împlinească pe ale lor. 

2. Stabiliți obiectivele lecției și prezentați-le pe tablă.

3. Strângeți temele cu titlul: „Interviu – discuții despre depășirea discriminării”

Întrebați:

A aflat careva dintre voi, în urma interviului, care sunt mijloacele pozitive de a trata 
discriminarea? Vreți să împărtășiți și colegilor voștri ceea ce ați aflat?  - numiți câțiva 
elevi. 
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Nota Profesorului: Găsiți modelul formularului de temă la Lecția 2. 

4. Recapitulați: „Învățați mai multe despre Special Olympics”. Întrebați elevii dacă 
au vizitat site-ul Special Olympics și dacă da, ce au învățat în urma acestei experiențe. 

Nota Profesorului: Materialul este inclus în Lecția 2

5. Întrebați:

A fost vreunul din voi implicat în acțiuni Special Olympics? 

Ascultați-i pe cei care au avut în prealabil o experiență personală cu Special Olympics. 

Nota Profesorului: Dacă nimeni din clasă nu a avut o experiență în prealabil cu Special 
Olympics puteți să treceți la Punctul 6. 

6. Formați echipe de 6 elevi. 

7. Oferiți fiecărui elev din grupă câte un portret de sportiv diferit  din materialul 
„Faceți cunoștintă cu un sportiv Special Olympics”.

Spuneți: 

Fiecare dintre voi are acum în față o poveste a unui sportiv Special Olympics, o 
persoană care a avut curajul și hotărârea de a îndeplini un țel deloc ușor. Aceste 
persoane sunt eroi care au depășit obstacole foarte mari. Citiți fiecare din voi în 
gând povestea pe care o aveți în față la semnalul meu. Acest lucru nu trebuie să vă ia 
mai mult de 7 minute. Când timpul pentru citit a trecut, fiecare dintre voi va trebui 
să povestească celor din grupa sa, povestea celui despre care a citit. Rezumatul pe 
care îl veți face colegilor va trebui să cuprindă informații despre trecutul persoanei, 
succesele sale și felul în care a demonstrat curaj și hotărâre. Încercați să povestiți cu 
propriile voastre cuvinte. 

Nota Profesorului: Puteți să sunați reprezentantul Special Olympics din România și 
să invitați un sportiv Special Olympics să vorbească despre experiențele sale. Acești 
sportivi pot fi „Mesageri Special Olympics” care au experiență oratorică și care sunt 
dornici să vorbească despre propria viață. Dacă însă timpul dumneavoastră este 
limitat, puteți să înlocuiți vizita sportivului cu punctele 8-9. 

8. Dați elevilor posibilitatea de a povesti despre ceea ce au citit colegii lor de 
echipă.

Întrebați:

•	 În ce fel cei despre care ați citit sunt la fel cu cei de vârsta voastră?

•	 Care credeți că sunt elementele pe care le aveți în comun cu sportivii 
despre care ați citit? 

•	 În ce fel credeți că acești sportivi au demonstrat curaj și hotărâre?

•	 Ce ați învățat în ceea ce privește atingerea scopurilor?

•	 Ce credeți că i-a ajutat să reușească? 
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9. Explicați:

Sportivii despre care ați citit aveau scopuri precise, au lucrat din greu și au reușit. Toți 
avem țeluri pe care dorim să le împlinim. 

10. Distribuiți suportul de curs pentru elevi: „Scopul”

Explicați:

Aș vrea să scrieți pe materialele pe care le-ați primit țelul pe care doriți să îl îndepliniți 
până la terminarea liceului, țel care vă cere să fiți hotărâți, la fel ca sportivii despre 
care am discutat. Scrieți, de asemenea, și pașii care trebuie urmați pentru  atingerea 
acestuia. 

Dați exemple de alte astfel de obiective. 

De exemplu, un țel pentru voi ar putea fi să deveniți cel mai bun la o materie la 
care nu vă descurcați atât de bine în momentul de față. Altă idee ar fi să faceți ceva 
important pentru o persoană, lucru care să implice un sacrificiu din partea voastră. 
Gândiți-vă la povestea sportivilor Special Olympics și la felul cum au reușit aceștia.

Discutați despre obstacolele pe care elevii le-ar putea întâmpina în îndeplinirea 
obiectivului propus. Puneți accent pe faptul că o metoda de a obține ceea ce vreți 
este aceea de a accepta ajutorul care vi se oferă. 

SFÂRȘITUL LECȚIEI

11. Pregătirea temei de acasă

Spuneți:

Pentru tema de acasă cereți ajutorul unui părinte care să citească împreună cu voi 
materialul „Scopul”. La secțiunea „Cum poate părintele meu să mă ajute în atingerea 
scopului meu”, relatați sugestiile acestuia. În cele din urmă rugați-l pe părinte să vă 
împărtășească unul din principalele sale scopuri. 

12. Concluzie:

Explicați:

În lecția următoare vom explora diverse feluri de a acționa și de a schimba ceva prin 
atitudinea noastră. 

TEME DE DISCUȚIE CU ELEVII – ACTIVITĂȚI – PROIECTE

Citire/ Dezvoltarea Vocabularului

Împărțiți elevii în echipe. Sarcina fiecărei echipe este aceea de a realiza o mică piesă 
de teatru în care personajul principal depășește obstacole și ajunge să realizeze un 
țel important dovedind curaj și hotărâre. Fiecare piesă de teatru are următoarele 
elemente:

•	 Început definit, dezvoltare a subiectului și final. 

•	 Un obstacol pe care personajul principal îl întâmpină la un moment dat.
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•	 Finalul în care personajul principal reușește să rezolve problema prin curaj 
și hotărâre.

Poate doriți să le sugerați elevilor anumite costume sau recuzită. Lăsați timp suficient 
elevilor să se pregătească. 

Istorie/ Științe sociale

Elevii împărțiți pe echipe sau individual, identifică un personaj sau un grup de 
persoane care depășesc obstacole, dovedind curaj și hotărâre. Rugați elevii sa aleagă 
din urmatoarele categorii:

•	 Drepturi civile

•	 Sport

•	 Artă

•	 O idee nouă care întâmpină opoziție în societate

Lăsați timp suficient elevilor să se pregătească. 
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FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU 
TINERI CU DIZABILITĂȚI 

DIN ROMÂNIA
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SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Faceți cunoștință 
cu un sportiv Special Olympics: ANDREI CUPȘA din 
Baia Mare”

Povestea a început în anul 1995 când s-a născut Andrei, copilul blond, cu ochi albaștri 
și Sindrom Down. La acea dată, lipsa de informații făcea ca prognosticul pentru 
Andrei să fie unul sumbru, greu de acceptat. Așa că, părinții au hotărât că au un copil 
frumos, sănătos și care va putea să facă orice va dori.

Andrei a urmat grădinița și școala în învățământul de masă, cu programa adaptată. 
De la vârsta de 10 ani, Andrei a început să învețe să schieze. A deprins destul de greu 
tehnica, dar nu i-a lipsit niciodată curajul.  În timp, a ajuns să schieze pe pârtii de 
dificultate medie și mare.

În anul 2011 a participat la o tabără de pregătire pentru sporturi de iarnă, organizată 
de Special Olympics România. A fost prima dată când a concurat și a înțeles ce 
înseamnă competiția și, mai ales, ce înseamnă să câștigi. A primit prima lui medalie și 
diplomă, pe care le-a arătat cu mare mândrie tuturor cunoscuților. Tabăra din Parâng 
a însemnat și prima plecare de acasă, timp de 10 zile. Pentru mama lui Andrei  a fost 
greu, dar pentru el, a fost o experiență de neuitat. Și-a făcut prieteni, și-a exersat 
abilitățile sportive și nu numai. A fost un câștig pe toate planurile.

La școală a fost felicitat, a apărut pe site-ul școlii la rubrica “Rezultate deosebite în 
activitatea sportivă”. Colegii au înțeles că Andrei este un copil special care, într-un 
anumit domeniu este mai bun decât ei.

Au urmat competiții la care a fost medaliat, a adunat diplome și locuri pe podium și 
a înțeles că orice copil poate să fie bun într-un domeniu: el, Andrei Cupșa, este un 
Sportiv Special Olympics care participă la competiții și câștigă medalii.

La sfârșitul anului 2011, Andrei a fost selecționat în lotul care reprezenta România 
la Jocurile Mondiale Special Olympics din Coreea, 2013. Au fost câteva interviuri, 
articole în presa locală care l-au făcut cunoscut. 

A participat alături de alți nouă sportivi români la o Olimpiadă în adevăratul sens al 
cuvântului (Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics). A obținut rezultate bune și 
foarte bune - locul șapte la slalom uriaș, locul șapte la superuriaș și locul doi, MEDALIE 
DE ARGINT la slalom.

La întoarcerea în țară a avut parte de o primire demnă de un mare campion. L-au 
așteptat la sosirea în țară colegii, profesorii, prietenii și primarul orașului. Au venit 
televiziunile. Radio România Actualități a transmis live interviul cu „’marele campion”. 
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Pentru câteva zile presa a fost plină de articole despre Andrei Cupșa și despre Special 
Olympics România.

După Coreea au urmat competiții în țară: Jocurile Naționale Special Olympics-
Cluj-2013, Jocurile Regionale Special Olympics-Reșița-2013; Jocurile Naționale 
Special Olympics-Craiova 2014, toate cu rezultate foarte bune și multe medalii. În 
luna martie 2014, Andrei a fost invitat la o competiție internațională de înot, în Monte 
Carlo, unde a câștigat două medalii de argint la probele de 50 metri liber și 25 metri 
spate. Competiția a reunit sportivi Special Olympics din 23 de țări.

Ca final de poveste: Andrei are acum 19 ani și este elev în clasa a XII-a la  un liceu de 
masă din Baia Mare. Și așa cum hotărâseră parinții la nașterea lui, Andrei face tot 
ceea ce își dorește: merge la școală, are prieteni, merge în excursii, face cumpărături, 
citește și este CAMPION.
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SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Faceți cunoștință 
cu un sportiv Special Olympics: ȘERBAN NICOLESCU 
din București”

Șerban este un sportiv Special Olympics, dar este și primul angajat din România cu 
Sindrom Down, un vorbitor de excepție la marile evenimente sportive, membru în 
Comitetul Director al Fundației Special Olympics din România. Acestea sunt realizări 
uimitoare, care au venit firesc, ca o consecință a iubirii și a devotamentului părinților 
lui, dar și a oamenilor extraordinari din viața lui Șerban, care l-au tratat ca pe un om 
cu abilități multiple. 

În ziua caldă și frumoasă de toamnă cănd s-a născut Șerban, medicii nu le-au spus 
părinților că făptura mică din brațele lor are Sindromul Down. Au aflat o lună mai 
târziu; acest lucru însă, nu a schimbat nimic în sufletul lor, au continuat să-l privească 
și să-l trateze ca pe un copil normal care avea nevoie doar de mai multă muncă. Și 
astfel, Șerban a mers la grădinița de masă, a făcut meditații la engleză alături de 
fratele său, a urmat o școală de masă și un liceu tehnic din București. Dar, nu toate 
au mers ca pe roate în viața lui Șerban: s-a confruntat cu probleme de sănătate, cu 
neajunsurile sistemului educativ din România, dar pe toate le-a depășit cu ajutorul 
familiei. Tatăl său, ”Maestrul” cum îi spune Șerban, este alături de el în permanență: 
fac sport împreună și îi este cel mai bun prieten.

Cei de la Fundaţia Special Olympics l-au cunoscut pe Şerban în anul 2006, la un 
seminar la Plopeni, judeţul Prahova. Șerban a învăţat acolo, alături de alte persoane 
cu dizabilităţi intelectuale, cum să ţină un discurs și cum să se autoreprezinte. Șerban 
a fost ales să lucreze în echipa Special Olympics datorită calităților sale deosebite. 
„Din anul 2006 şi până acum tot avansez în grad”, se mândreşte el. Munca pe care o 
face la birou este, în general, administrativă. „Introduc date în calculator, răspund la 
interfon şi la uşă, iar cel mai des, când printează toată lumea documente, le iau din 
copiator şi le duc fiecăruia în birou.”

Când pleacă de la birou, Șerban are o mulțime de activități: înoată, schiază, dansează, 
citește, se uită la telenovele, ascultă muzică și, mai ales, își petrece timpul cu familia 
și prietenii.

Competițiile sportive de la Special Olympics i-au adus lui Șerban o mulțime de 
premii. Încă de mic, de la patru ani, Șerban alerga cu tatăl său. De atunci lucrurile 
s-au schimbat și au evoluat, iar în 2007, cu ocazia Jocurilor Mondiale de vară Special 
Olympics, Shanghai, China, Șerban a fost Campion Mondial, câștigând aurul la bocce. A 
cucerit și Slovenia, Marocul și Austria, iar pe lângă competițiile internaționale, Șerban 
a obținut o mulțime de premii și medalii la competițiile naționale și regionale Special 
Olympics pentru cele șase sporturi pe care le practică: baschet, bocce, înot, atletism, 
gimnastică și schi.

Șerban înțelege și două limbi: engleza și spaniola; scrie la calculator, a făcut cursuri 
de masaj (pe care-l face prietenilor), în liceu a absolvit mecanica, iar acum îi place să 
dea interviuri , să vorbească la diferite evenimente și să apară la televizor. Despre 
viața lui s-a scris și o carte, ”Putem învinge!” de către doamna Elena Lazăr.
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Șerban a luptat, a muncit, a realizat multe lucruri și are capacitatea să le arate tuturor 
că dizabilitatea, Sindromul Down, nu limitează viața unei persoane și nu o îngrădește! 
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SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Faceți cunoștință 
cu un sportiv Special Olympics: IOANA CIOBANU din 
ORADEA”

Ioana s-a născut cu Sindromul Down. Absolventă a Liceului Greco-Catolic din Oradea, 
Ioana a arătat tuturor celor care considerau că persoanele cu dizabilități intelectuale 
nu pot urma o școală de masă, că SE POATE. A învățat să scrie, să citească, să utilizeze 
calculatorul. A reușit, în ciuda mentalității celor din jur, să devină un model de urmat.

Ioana dansează, interpretează roluri în piese de teatru, confecționează lumânări, 
navighează pe internet, mânuiește cu dibăcie aparatul de fotografiat, iar împreună 
cu ajutor de la Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai Bihor, timp de un an de zile, 
Ioana a scris pe calculator textul articolelor apărute în publicația internă, trimestrială, 
a Centrului de Zi “Iedera” și a fost menționată în caseta tehnică a Raportului de 
activitate pe 20 de ani al Asociației Down Oradea: ”Ciobanu Ioana – asistent foto”. În 
prezent, Ioana se pregătește să absolve un curs de îngrijire vârstnici.

Un loc important în viața Ioanei îl ocupă sportul. Ea a participat la competiții și 
evenimente Special Olympics, câștigând numeroase premii și medalii. Pentru 
activitatea sa sportivă deosebită, Ioana a fost aleasă Mesager Global Internațional 
pentru Special Olympics, calitate în care a reprezentat regiunea Europa/Eurasia 
timp de aproape trei ani la diverse evenimente. În Washington s-a întâlnit cu membri 
ai Congresului Statelor Unite și a participat la Jocurile Mondiale de Vară Special 
Olympics, Shanghai, China, 2007 și la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics, 
Boise, Idaho, SUA, 2009. Cu acest prilej, Ioana a cunoscut-o pe Loretta Claiborne.

În anul 2012 Ioana a participat la New York, la evenimentul ”Clinton Global Initiative” 
unde a reprezentat Europa și Special Olympics și a avut ocazia să se întâlnească cu 
președintele american Bill Clinton.

În Cursa ”Flăcării Speranței”, pentru Special Olympics, a alergat alături de Elisabeta 
Lipă, iar la Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics - Boise, Idaho - 2009, a întâlnit-o 
pe Nadia Comăneci și a avut șansa să învețe să patineze alături de Bart Conner.

Ioana a ținut numeroase discursuri despre importanța mișcării Special Olympics și 
a sportului pentru persoanele cu dizabilități intelectuale: la Tallinn și la București în 
fața a peste 100 de reprezentanți din peste 50 de țări, la Parlamentul European în 
prezența Vice-Președintelui și a Comisarului pentru Educație, la Primăria Orașului 
Karlsruhe, Germania, la ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Naționale Special 
Olympics organizate în România.

Sufletul curat, curajul și dragostea se văd pe chipul Ioanei, astfel că, în anul 2013, la 
Cluj-Napoca a fost aleasă “Miss Down România 2013”, iar în anul 2014 a câștigat titlul 
de „Miss Down Rafinament”.

Ioana este o tânără independentă, cu multe abilități, o tânără curajoasă, care, la 
rândul ei, vorbește despre curaj astfel: “Avem curaj să ne arătăm puterile și să fim 
mândri de ceea ce suntem; avem curaj să-i iubim pe toți cei din jurul nostru și știm 
sigur ca și ei ne vor iubi când ne vor cunoaște cu adevărat”.
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SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Faceți cunoștință 
cu un sportiv Special Olympics: MARA OPREA din 
Arad”

Povestea Marei începe cu momentul în care o familie își dorește al doilea copil. E 
absolut  normal totul, e atât de așteptat momentul! Toți sunt fericiți, sora cea mare 
își așteaptă viitorul partener de joacă. ”Oare ce va fi? Băiat sau fată? Nu contează, 
sănătos să fie!” asta își spun părinții.  

Copilul a venit și e ușor diferit de sora mai mare, doctorii spun că are trisomie 
21-Sindromul Down, genetic diferit de restul populației. Diferit nu bolnav, capabil să 
ajungă la performanțele unui om obișnuit prin multă muncă. 

Familia și prietenii au aflat pe rând: unii din prima zi, alții când Mara avea câțiva ani – 
depinde de capacitatea de înțelegere a fiecăruia. Mara merita să fie iubită, la fel ca 
sora ei. De ce să-i fie pusă o pată? Unii nu sunt capabili să înțeleagă… A fost un loz 
câștigător. Prin felul ei de a fi, Mara a fost iubită din prima clipă. Aducea zâmbetul pe 
fața tuturor. 

Pentru că Mara era extrem de sociabilă, părinții au decis că o vor supune încercărilor 
la fel ca pe sora ei mai mare. Dacă nu încearcă, nu au de unde să știe dacă va face față, 
nu? Au înscris-o la o grădiniță cu program prelungit între copii fără dizabilități. Au 
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avut noroc să întâlnească personal deosebit în doamnele de acolo (de la directoare 
până la bucătăreasă), colegi minunați cu părinți fără prejudecăți. 

Succesul cu grădinița a îndemnat părinții spre următorul pas: căutarea unei școli 
pentru Mara, un loc unde ea să fie acceptată și ajutată. Au găsit o învățătoare, un om 
deosebit, care marchează puternic viața Marei și a copiilor din clasă, copii care învață 
în fiecare zi că suntem diferiți, dar în același timp la fel. 

Cu ocazia ”Galei Persoanelor cu dizabilități” (organizată anual), învățătoarea Marei îi 
scrie acesteia, dar și lumii întregi, o scrisoare:

”Îţi mulţumim pentru efortul şi dăruirea pe care le-ai depus pentru a avea locul tău 
lângă ceilalţi, loc câştigat nu din milă, ci prin recunoaşterea rezultatelor tale. Nu ştim 
de unde ai atâta putere, poate dinăuntrul tău, poate de la Doamne Doamne care îşi 
trimite îngerii să te ocrotească. Cert este că tu acum citeşti, copiezi şi transcrii atât de 
frumos şi îngrijit, socoteşti alături de ceilalţi copii, utilizând calculatorul, înveţi jocuri 
complicate pe care noi, adulţii, avem temeri să le încercăm. 

Îţi mulţumim pentru că ne-ai făcut să fim mândri că eşti eleva şcolii noastre atunci 
când ai participat la atâtea concursuri şi ai câştigat atâtea medalii, îți muţumim pentru 
că ai avut puterea să rămâi alături de noi atunci când te priveam ca pe o ciudăţenie. 
Oamenii mari sunt plini de prejudecăţi şi le transmit copiilor. Întorc capul pe stradă şi, 
cel mult, spun cu milă: „Săraca”. Dar, tu ne-ai convins repede că nu de milă ai nevoie, 
ci de o mână întinsă pentru sprijin.  

Am crezut că nu poţi face cu mânuţele tale prea multe lucruri şi că nu vei ţine pasul, 
dar tu eşti cochetă, şi nu te laşi până când nu realizezi obiectele pe care le facem şi 
noi. Ultima dată am făcut jucării din legume şi ce interesantă păpuşă ai realizat!

Am crezut că nu ai rezistenţă suficientă şi nici răbdare să vii în excursii (oare ce vom 
face cu Mara?) şi am constatat ce mult îţi place să călătoreşti. Ai urcat în Turnul 
Primăriei, înalt de 94 de metri. Pe la jumătatea distanţei, noi am vrut să renunţăm. Şi 
tu te-ai oprit, dar doamna profesoară a zis doar: „Haide, Mara, că poţi!”. Ai răspuns 
îndemnului şi ai urcat până în vârful turnului, iar noi, după tine! 

Îţi mulţumim pentru zâmbetul şi îmbrăţişarea ta, care au făcut activităţile mai 
frumoase. Îţi mulţumim pentru că alături de tine am împărtăşit experienţe care ne-
au făcut să vedem că suntem diferiţi, dar nu altceva, ci doar altfel. 

Îţi mulţumim pentru tot ceea ce ar fi putut să fie şi a fost şi ne pare rău pentru tot 
ceea ce ar fi putut să fie mai bine, pentru lacrimile care ţi-au curs uneori pe obraji 
atunci când nu te-am înţeles. Astăzi nu te mai privim ca pe o ciudăţenie. Astăzi nu te 
mai privim cu milă, ne bucurăm, ne jucăm, ne certăm şi ne împăcăm, ca orice copil. 
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Astăzi suntem alături de tine şi vrem să fii cunoscută de cât mai multă lume care să te 
iubească şi să te preţuiască. Pentru noi, tu eşti pur şi simplu Mara.”

Părinții Marei s-au implicat în constituirea unei asociații pentru persoanele cu 
dizabilități mentale pentru că așa cred că o vor ajuta și mai mult. Ei organizează o 
serie de activități prin care urmăresc dezvoltarea capacităților personale și integrarea 
persoanelor cu dizabilități intelectuale în societate. 

Încredere în forțele proprii a căpătat Mara prin participarea la Jocurile și concursurile 
organizate sub egida Special Olympics. A obținut o mulțime de diplome și medalii, iar 
în 2014, Mara a reprezentat România la concursul de natație ”Princesse Charlene”, 
organizat de Special Olympics Monaco.

Cel mai important e că în urma acestor concursuri Mara spune ,,EU POT!” Contează 
enorm ca un copil cu dizabilități să aibă încredere în el. Poate că și noi, ceilalți ne mai 
îndoim câteodată.

Indiferent ce spun cărțile despre persoanele cu Sindrom Down, realitatea e cu totul 
alta și extrem de personală. Sunt atâția factori care influențează dezvoltarea lor, încât 
nici un teoretician din lume nu îi poate prezice exact fiecărui individ calea pe care o 
va urma viața sa. În particular, fiecare persoană cu Sindrom Down este o lume prin ea 
însăși. Viața familiei, după nașterea copilului cu Sindrom Down, este total diferită de 
cea dinaintea momentului. Este o viață plină de dragoste, realizări și împliniri. Pentru 
acestea se muncește din plin, dar merită! Și cel mai important lucru este că fericirea 
unui copil este de neprețuit și îți dovedește asta prin zâmbete și îmbrățișări pe care 
nu le vei mai primi de la nimeni astfel.

Mara este o învingătoare, cu vise, cu speranțe și cu o viață întreagă înainte ca să le 
arate celorlalți o lecție de viață!
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SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Faceți cunoștință 
cu un sportiv Special Olympics: MIHAI ARSENIE din 
Cluj”

Mihai este un tânăr extraordinar și 
afectuos, spune mama lui, care a 
creionat în câteva cuvinte 
începuturile: ”Deşi s-a născut în mai 
1988, deci în vechiul regim – am 
fost sfătuită corect şi am aplicat 
intervenţia timpurie şi stimularea 
cognitivă intensă din primii ani de 
viaţă. Am intrat în vâltoarea 
şcolarizării fără o pregătire 
prealabilă, bazându-mă pe lectura 
câtorva texte de ultimă oră – la acea 
dată – şi pe simţul comun, precum şi 
pe sfaturile medicului neurolog şi 

ale psihologului, care m-au îndemnat să îl şcolarizez pe Mihai în învăţământul de 
masă. Menţionez că numeroşi părinţi întâlniţi în aceşti ani nu au avut acest „noroc” şi 
au fost sfătuiţi, uneori cu cinism, să-şi instituţionalizeze copiii.”

Mihai Arsenie a avut parte de o bună educație acasă și un bun mediu pentru dezvoltare 
în școlile clujene. 

Şcoala primară şi gimnaziul le-a efectuat în şcoala de cartier, unde a beneficiat de 
experienţa integrării cu succes a unui alt băiat cu Sindrom Down.  Conducerea şcolii 
a ştiut să determine colectivul de profesori şi elevii să aibă o atitudine pozitivă faţă 
de aceşti copii. Examenul de testare naţională a fost dat în condiţiile prevăzute de 
lege, cu comisie separată, iar rezultatele au fost mulţumitoare, astfel că Mihai a fost 
repartizat, după medie, la un liceu tehnologic. Aici, însă, a intervenit decizia mamei 
care a dorit să-i ofere lui Mihai un mediu mai prielnic incluziunii şi a obţinut transferul 
la Liceul Teologic „Emanuel”, unde, în ciuda faptului că nu existau un precedent, nici 
psiholog sau cadru didactic de sprijin, conducerea şcolii şi cadrele didactice şi-au 
asumat responsabilitatea de a-l primi.

Colegii de la „Emanuel” l-au ajutat mult, i-au dat temele, au colaborat excelent, iar 
cu sprijinul multor oameni minunați, Mihai a absolvit liceul și și-a luat bacalaureatul 
în  anul 2008.

După terminarea liceului, a făcut cursuri de calificare în meseriile de web designer 
și maseur. Din 2011, frecventează Centrul Educațional  „Raluca” care se ocupă de 
tinerii cu Sindrom Down. Oamenii de aici se străduiesc cu resurse puține să le ofere 
un program cât mai diversificat care include deprinderea unor meșteșuguri, sport, 
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spectacole de muzică și dans și, nu în ultimul rând, ocazii de a socializa și cunoaște 
lumea în care trăiesc. A participat la multe competiții sportive Special Olympics, unde 
a primit mai multe medalii la înot și atletism. Îi place mult sportul. Este pasionat de 
fotografie, de muzică și de film.

Faptul că știe să folosească un computer și vorbește bine limba engleză îl ajută să se 
informeze și să comunice pe rețelele de socializare. De altfel, și-a deschis o pagină pe 
Facebook, unde comunică cu prietenii lui. 

De mic, mama și Mihai au călătorit prin țară și, când s-a ivit ocazia, prin străinătate. „Nu 
am vrut niciodată ca Mihai să fie izolat de lume, l-am luat cu mine peste tot,” spune 
ea. „Am călătorit mult în țară și în afara ei, am văzut împreună locuri minunate. Am 
fost în Turcia și la Roma unde, împreună cu alţi tineri cu Sindrom Down din Europa, 
am participat și la o emisiune la Radio Vatican. În acea călătorie,  am fost invitaţi şi 
în Senatul Italiei. Am aflat, cu această ocazie, că se fac eforturi pentru ca și tinerii cu 
Sindrom Down să înțeleagă și să participe la viața politică, primind dreptul la vot.” 

Prin urmare, în viața lui Mihai se întâmplă lucruri minunate, participă la competiții 
sportive Special Olympics, câștigă medalii, călătorește, este activ pe rețelele de 
socializare și are o prietenă de care e îndrăgostit. Fiind din oraşe diferite, vorbesc 
des și se întâlnesc ocazional. 

”Cel mai mare câştig al integrării în învăţământul de masă, marturisește mama, a fost 
în planul acceptării sociale şi al câştigării autonomiei în ceea ce priveşte deprinderile 
de viaţă. Mihai ştie să gătească, face cumpărături, se deplasează unde este nevoie, 
folosește calculatorul și telefonul pentru comunicare.  Un al doilea câştig major a 
fost dezvoltarea intelectuală care, în prezenţa unei stimulări cognitive constante, a 
rezultat în achiziţionarea de cunoştinţe, abilităţi și deprinderi intelectuale adecvate 
vârstei”.

Astăzi Mihai are o viață împlinită, a evoluat și s-a transformat într-o persoana minunată, 
apreciată, cu bucurii și necazuri, cu mulți prieteni, cu realizări, satisfacții, dar și 
responsabilități. O persoană completă, care în ciuda prejudecăților și diagnosticelor, 
a reușit!
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SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Scopul!”

Vă rog să descrieți mai jos un țel pe care îl aveți și pe care doriți să îl îndepliniți până 
la terminarea liceului și pașii pe care trebuie să îi urmați pentru realizarea acestuia. 
Spuneți cum vă poate ajuta un părinte sau o persoană apropiată vouă. Rugați un 
părinte să vă împărtășească unul din țelurile sale. 

1. Scopul meu este: Până la terminarea liceului am să __________________________

2. Obstacole sau provocări care ar putea să îmi apară în cale.

3. Metode de depășire a acestor obstacole.

4. Cel puțin 3 acțiuni pe care trebuie să le fac pentru a obține ceea ce îmi doresc.

5. Cum mă pot ajuta părinții/prietenii mei în îndeplinirea acestui țel. 

6. Părinții/Prietenii voștri v-au povestit un țel al lor pe care vor să îl atingă în următorii 
ani? 
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LECȚIA 4: ACȚIUNEA – Stabiliți legături între Special 
Olympics și școlile din comunitate

INTRODUCERE

Această lecție a fost structurată ca o concluzie a celor trei lecții anterioare, fiind o 
completare adusă activităților pe care le-ați desfășurat până în prezent, aducând în 
plus activități care implică voluntariatul și comunitatea. Dacă vă hotărâți să realizați un 
proiect existent pe Fișele de Activități, probabil veți avea nevoie de timp suplimentar. 
Puteți să luați în calcul aceste activități ca teme pentru acasă. 

Fiecare activitate existentă pe Fișele de Activități poate fi realizată de elevi pe baza 
celor învățate pe durata celor trei lecții. 

•	 Activități Nivelul 1: cel mai simplu de realizat de către elevi în echipă sau 
individual.

•	 Activități Nivelul 2: necesită resurse și timp de realizare mai mare; pot fi 
realizate de elevi individual sau în echipă.

•	 Activități Nivelul 3: timp de realizare care depășește o săptămână și 
presupune implicarea unui grup mai mare de elevi sau chiar a întregii clase 
și care se poate desfășura și în afara cadrului școlar.

Activitățile/proiectele descrise la Nivelul 1 și la Nivelul 2 implică conceptele de 
comunitate și voluntariat. Puteți să citiți mai multe despre acestea la secțiunea 
Resursele Profesorului. 

Dacă începeți să folosiți Fișele de Activități, hotărâți-vă încă de la început cât timp 
și ce resurse sunteți dispus să utilizați pentru activitatea respectivă. Acest lucru 
depinde însă și de resursele de care dispune școala și de timpul pe care îl aveți alocat 
pentru acest gen de activități. Cel mai important lucru este să vă planificați reușita. 
Începeți cu cele mai ușoare activități pentru ca mai apoi să avansați către cele mai 
complicate, astfel încât elevii să se poată obișnui cu ideea de proiecte de voluntariat. 

LECȚIA 4 PE SCURT

•	 Discutați beneficiile lucrului în folosul societății – voluntariatul. 

•	 Elevii împărțiți în echipe vor încerca să dezvolte un proiect în folosul 
sportivilor Special Olympics.

•	 Opțional: Elevii planifică și dezvoltă activități mai ample în afara cadrului 
școlar sau ca temă pentru acasă. 
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OBIECTIVELE LECȚIEI

Încurajarea elevilor să participe la activități de voluntariat din proprie inițiativă și în 
folosul societății prin implicarea lor în activități care să sprijine activitatea Special 
Olympics.

La sfârșitul lecției elevii trebuie să știe să: 

•	 Identifice beneficii ale implicării lor în activități de tip voluntariat, atât 
pentru ei cât și pentru comunitate. 

•	 Identifice modalități de a susține Special Olympics și de a comunica cu 
sportivii.

•	 Să aleagă o activitate sau un proiect în care să fie implicați.

PREGĂTIREA LECȚIEI

Pregătirea profesorului:

Folosirea materialelor din manual

•	 Copii ale materialului „Preia inițiativa!” pentru fiecare elev.

•	 Copii ale suportului de curs pentru elevi: „Planificarea și Organizarea 
Proiectelor de voluntariat” – [Opțional]

•	 Fișele de activități „Participă!” – [Opțional]

Material audio video:

•	 Materiale necesare care să sprijine proiectele elevilor.

ÎNCEPEREA LECȚIEI

1. Atrageți elevul în discuție:

Întrebați:

Care dintre voi a ajutat pe cineva sau a făcut ceva în folosul școlii sau al comunității? 

Lăsați timp elevilor pentru a se gândi la exemple; rugați-i să vă dea exemple. 

Puneți următoarele întrebări celor care vă răspund: 

Cum te-ai simțit făcând asta? De ce crezi că te-ai simțit așa? Care au fost avantajele 
acțiunii tale pentru școală și comunitate? Ce ai învățat din această experiență?

2. Explicați elevilor că pe durata întregii lecții se vor concentra pe activități de 
voluntariat care să sprijine Special Olympics.
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Spuneți:

Fiecare dintre noi are de câștigat atunci când îi ajută pe ceilalți. Când faceți ceva pentru 
a ajuta alte persoane, poate aveți de câștigat la fel de mult. Am văzut exemplele 
sportivilor Special Olympics, care sunt de cele mai multe ori persoane extraordinare 
și care i-au inspirat pe mulți prin curajul și hotărârea lor. Toți putem să învățăm de la 
ei.

3. Stabiliți obiectivele lecției și prezentați-le pe tablă. 

4. Dacă timpul vă permite, rugați elevii să discute răspunsurile întrebărilor 
din tema pentru acasă „Scopul Meu”. Chiar dacă nu este timp pentru o discuție, 
strângeți temele pentru a le citi și pentru evaluarea de sfârșit a cursului. 

Spuneți:

În lecțiile anterioare am învățat despre importanța înțelegerii și acceptării diferențelor 
dintre persoane, respectul față de ceilalți, evitarea stereotipurilor și stabilirea unor 
țeluri individuale. Această lecție ajută la stabilirea unui țel prin ajutarea altora să 
participe la acțiunile distractive organizate de Special Olympics și atingerea unei 
atitudini pozitive atât pentru școală cât și pentru comunitate. 

6. Explicați că în timpul acestei lecții elevii vor avea posibilitatea să aleagă între 
diverse activități Asigurați fiecărui elev câte o copie a materialului „Luați atitudine!”

7. Acordați timp suficient elevilor să discute despre material. Încurajați elevii să 
sugereze idei pentru fiecare activitate. Împărțiți elevii în grupe de lucru și lăsați-i să 
aleagă activitățile pe care le vor realiza în următoarele 15-20 minute.

8.Acordați timp suficient elevilor să termine activitățile. Mișcați-vă printre bănci, 
pentru a vă asigura ca aceștia au tot ceea ce le trebuie. 

9.Lăsați elevii să împărtășească rezultatele proiectului lor cu clasa. 

TERMINAREA LECȚIEI

10. Opțional

Dacă vă hotărâți să continuați cu activități care necesită mai mult timp – un proiect 
de voluntariat, de exemplu, ca o continuare a ceea ce ați discutat în clasă, puneți-vă 
de acord cu elevii asupra activității care li se potrivește cel mai bine. Distribuiți Fișele 
de Activități și discutați diversele posibilități. Puneți accent pe următoarele criterii în 
alegerea activității:

•	 Trebuie să fie ceva realizabil din punct de vedere al elevilor

•	 Elevii trebuie să fie interesați în activitate și trebuie să fie motivați să o 
realizeze cu succes

•	 Activitatea trebuie să se adreseze unei nevoi existente în comunitate

•	 Dacă pentru realizarea acestei activități este nevoie de resurse 
suplimentare, vă rugăm să vă asigurați că elevii dispun de acestea
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11. Dacă vă decideți asupra unei activități care să fie realizată în clasă este 
necesară asigurarea resurselor. Acordați timp pentru realizarea activității și apoi 
treceți la pasul 13. 

12. Distribuiți materialul: „Planificați și Organizați Proiecte de Voluntariat” 
discutați pașii necesari organizării unor acțiuni de voluntariat. Decideți cât de 
mare trebuie să fie grupul de persoane care să lucreze pentru activitate și asigurați-
vă că toți elevii au șansa să participe, în funcție de preferințele lor. 

13. O dată ce acțiunea a fost încheiată, acordați timp clasei să conștientizeze ceea ce 
a realizat, și continuați prin a pune următoarele întrebări:

•	 Ce a fost de un real succes pentru voi? 

•	 Ce ar fi putut fi făcut mai bine sau diferit?

•	 Care au fost beneficiile altora din acest proiect?

•	 Care au fost avantajele voastre ca grup?

•	 Dar avantajele individuale? 

•	 Ce ați învățat din această experiență? 

•	 Ce ați învățat despre oamenii pe care i-ați ajutat? 

•	 De ce fel de calități ați avut nevoie pentru realizarea proiectului? De ce noi 
calități aveți nevoie pentru a vă descurca mai bine? 

STRATEGII PENTRU O MAI BUNĂ REALIZARE A LECȚIEI

O componentă importantă a reușitei unei astfel de activități este timpul pe care 
elevii îl au la dispoziție pentru planificare, atât înainte cât și după începerea activității. 
Încurajați elevii să își exprime gândurile și opiniile. Puteți face acest lucru folosind 
mai  multe metode:

•	 Ziar editat de elevi – sau de echipa care a participat la o anumită activitate.

•	 O prezentare a activității respective în fața clasei.

•	 O discuție cu întreaga clasă despre punctele pozitive ale activităților 
realizate.

•	 Instruirea altor elevi cu privire la activități de acest gen.

•	 Scrierea unui articol care să apară în ziarul școlii sau pe pagina de Web a 
instituției de învățământ.

•	 Scrierea unui editorial la unul din ziarele locale.
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•	 Organizarea unui eveniment care să sărbătorească încheierea proiectului 
cu participarea tuturor celor care au contribuit la realizarea acestuia.

SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Luați Atitudine!”

„ Fiecare dintre noi poate deveni important, pentru că fiecare dintre noi poate să îi 
ajute pe cei care au nevoie”

- Dr. Martin Luther King, Jr.

Această afirmație spune multe lucruri despre ce înseamnă să faci un lucru folositor 
pentru ceilalți, să intervii. A avea o idee este un lucru, însă a acționa în sensul respectiv 
cu siguranță că va schimba ceva pentru  o mulțime de persoane. 

Iată câteva idei despre acțiuni scurte pe care voi și colegii voștri le puteți face 
imediat. Toate se concentrează pe modalități de a promova respectul față de ceilalți 
și acceptarea în societate a problemelor persoanelor cu dizabilități. 

Prețuiți persoanele care sunt diferite. Uitați-vă în jur și observați felul în care sunt 
colegii voștri diferiți de voi; notați cele mai importante calități ale unui coleg de clasă. 

1. Scrieți o scrisoare redactorului unui ziar local. Discutați cu colegii voștri 
de echipă și decideți ce este important să transmiteți unui ziar local despre 
Special Olympics. Lucrând împreună, compuneți o scrisoare de două sau trei 
paragrafe pe această temă și fiți pregătiți să o prezentați clasei.  

2. Creați un slogan. Împreună cu colegii hotărâți care ar fi cele mai potrivite 
sloganuri/lozinci de promovare a Special Olympics. Gândiți-vă la cât mai multe 
în decurs de cinci minute. Reduceți lista la cele mai bune cinci sloganuri. 

3. Scrieți un anunț care să promoveze ideea de lucru în folosul celorlalți și de 
voluntariat. Gândiți-vă la un anunț împreună cu colegii, care să fie publicat 
în ziarul școlii și care să promoveze: toleranța, înțelegerea și sprijinul pentru 
Special Olympics. Lecturați cu voce tare anunțul, care nu trebuie să dureze mai 
mult de 30 de secunde.

4. Creați o insignă. Lucrați în echipă și realizați o insignă care să prezinte o poză 
sau un desen și un slogan compus de voi pentru susținerea activităților și 
programelor Special Olympics. 

SUPORT DE CURS PENTRU ELEVI: „Planificarea și organizarea unei activități de 
voluntariat la inițiativa elevului”

Voluntariatul și serviciul în folosul comunității sunt metode similare de a acționa în 
beneficiul celorlalți. Activitatea de voluntariat la inițiativa elevului este însă ceva 
diferit. În voluntariat și muncă în folosul comunității, urmați instrucțiuni pentru a 
realiza un anumit lucru – puteți să ajutați să faceți curat într-un parc sau să reciclați 
plastic și hârtie. 

Când vorbim însă de voluntariat la inițiativa elevului, lucrurile se schimbă, pentru că 
aveți ocazia să dezvoltați propriul vostru proiect și să aveți grijă de realizarea lui de la 
început până la final. Voi aveți puterea de decizie. În acest fel aveți ocazia să învățați 
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multe lucruri și să vă informați. Pentru a avea însă succes, trebuie să vă planificați 
foarte bine ceea ce aveți de făcut. Iată câteva trucuri: 

1. Hotărâți-vă asupra unui proiect 

•	 Gândiți-vă temeinic la un proiect pe care doriți să îl realizați. Gândiți-vă la 
ceva care ar fi important pentru școala și comunitatea din care faceți parte.

•	 Schițați o listă cu idei. Discutați cu profesorul sau cu un părinte despre cel 
mai bun proiect pe care vreți să îl realizați. 

•	 Strângeți informația necesară  citind cărți de la bibliotecă sau căutând pe 
internet.

•	 Gândiți-vă la proiect. Sunteți pe calea cea bună, aveți toate informațiile 
necesare? 

2. Concepeți un plan

•	 Decideți cum veți acționa. Care vor fi pașii principali în realizarea proiectului? 

•	 Din moment ce cunoașteți pașii, scrieți planul și termenii de timp pentru a 
termina proiectul.

•	 Dați fiecărui membru al echipei câte un rol în cadrul echipei și împărțiți 
responsabilitățile. Rolurile pot fi delegate astfel:

I. Coordonatorul de proiect

II. Organizatorul

III. Cel care ține evidența datelor și le organizează

IV. Cel care scrie corespondența

V. Fotograful

VI. Cel care ține discursuri

•	 Identificați resursele de care aveți nevoie.

•	 Decideți dacă aveți nevoie de o anumită organizație pentru a vă ajuta în 
următoarele arii de activitate:

I. Strângere de fonduri

II. Comunicare

III. Recrutare de voluntari

•	 Organizați activitatea astfel încât să puteți evalua ceea ce ați realizat. 
Faceți poze, faceți înregistrări – video și scrieți într-un jurnal de activități. 

•	 Gândiți-vă la obstacolele pe care s-ar putea să le întâmpinați. Cum veți 
putea să le depășiți? Cum se poate îmbunătăți proiectul dumneavoastră?

1. Începeți activitatea conform planului

•	 Fiți sigur că toți cei implicați își duc la îndeplinire sarcinile
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•	 Rezolvați problemele care apar. Nu așteptați până se întâmplă ceva 
neprevăzut

•	 Întâlniți-vă cu toată echipa pentru a discuta despre evoluția proiectului. 
Ce se poate face pentru ca proiectul să meargă mai bine? Ce probleme ați 
avut?

2. După terminarea proiectului

•	 Analizați ceea ce ați făcut. Vorbiți cu membrii echipei voastre și stabiliți de 
ce proiectul nu a mers conform așteptărilor

•	 Scrieți un raport în care să povestiți ce ați învățat din acest proiect – maxim 
o pagină

•	 Pregătiți un rezumat pe care să îl puteți prezenta și celorlalți colegi din 
clasă

•	 Faceți o prezentare a proiectului la care să invitați profesori și părinți. 
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NIVELUL 1 
FIȘA DE ACTIVITĂȚI 1 

AFIȘE SPECIAL OLYMPICS

INTRODUCERE

Ați învățat despre Special Olympics, despre sportivii care au devenit eroi și modele 
pentru alți tineri. Acum a venit timpul să spuneți și voi ceva despre Special Olympics. 
Scopul acestei activități este de a crea un poster, care să vorbească despre beneficiile 
acțiunilor Special Olympics. 

TIMP NECESAR

Timpul alocat pentru această activitate este de o oră de curs. 

MATERIALE NECESARE

•	 Carton – mărime A3

•	 Markere și creioane colorate

•	 Bandă adezivă, lipici

•	 Hârtie colorată și creponată

ALTE RESURSE NECESARE

Directorul școlii sau un alt profesor din școală vă poate ajuta – profesorul de desen, 
de exemplu.

PAȘI DE URMAT

•	 Hotărâți-vă dacă vreți să lucrați individual sau în echipă

•	 Pentru a putea realiza un afiș trebuie să vă gândiți la cât mai multe sloganuri. 
Scrieți fiecare slogan pe câte o bucată de hârtie. Nu contează dacă o idee 
nu vi se pare foarte bună, scrieți-o totuși. Strângeți cât mai multe idei pe 
o listă

•	 Discutați tot ceea ce ați scris pe listă și apoi selectați ideile cele mai bune

•	 Faceți schița afișului 

•	 Realizați afișul folosind apoi materiale adecvate 

•	 Organizați o expoziție cu toate afișele în școală

•	 Asigurați-vă că ați inclus în afiș sigla Special Olympics (sigla Special Olympics 
nu este aceeași cu cea a Jocurilor Olimpice – cercurile).
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NIVELUL 1 
FIȘA DE ACTIVITĂȚI 2 

CONCEPEȚI PROPRIUL FLUTURAȘ SPECIAL 
OLYMPICS

INTRODUCERE

Un fluturaș este un anunț scurt, care este prezentat de obicei pe o singură foaie de 
hârtie și care informează asupra unui serviciu sau eveniment. Fluturașii reprezintă 
o modalitate de a oferi informații unui număr mare de persoane. Fluturașul creat 
de voi poate să informeze oamenii asupra unui eveniment Special Olympics pe care 
l-ați organizat sau care urmează să se întâmple. Puteți să realizați un fluturaș care să 
anunțe activitățile prezentate în fișa de activități de la nivelele doi sau trei. 

TIMP NECESAR 

Timpul alocat pentru această activitate este de o oră de clasă.

MATERIALE NECESARE

•	 Hârtie

•	 Creioane colorate

•	 Opțional: program de grafică pe calculator

•	 Acces la un copiator

ALTE RESURSE NECESARE

Directorul școlii vă poate sfătui asupra mijloacelor de împărțire a fluturașilor în școala 
voastră. Fiți siguri că respectați politica școlii. 

PAȘI DE URMAT

•	 Hotărâți-vă asupra temei pentru fluturaș

•	 Sumarizați informația pe care vreți să o prezentați. De exemplu: titlul, 
mesajul principal, tipul proiectului promovat, data, locația; persoane 
de contact și numere de telefon sau adresa de e-mail pentru mai multe 
informații. Alte informații pe care le considerați importante

•	 Faceți câteva schițe ale fluturașului și hotărâți-vă pentru cea care vi se pare 
cea mai potrivită

•	 Faceți copii după forma finală a fluturașului. Dacă l-ați realizat la computer, 
puteți chiar să tipăriți fluturașii. Dacă însă ați folosit și alte materiale, faceți 
copii

•	 Distribuiți fluturașii, dacă aveți permisiunea să o faceți
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NIVELUL 1 
FIȘA DE ACTIVITĂȚI 3 

ÎNVĂȚAȚI DESPRE DIZABILITĂȚILE INTELECTUALE

INTRODUCERE

Prin cunoaștere dobândim înțelegere și putere. Puteți să schimbați ceva pentru 
persoanele cu dizabilități, dar și pentru voi, dobândind cunoștințele, fiind mai 
înțelegători și, prin acestea, mai puternici. Dar cel mai important este că veți învăța 
despre persoanele cu dizabilități intelectuale. Această activitate vă ajută să clădiți pe 
ceea ce deja știți. 

TIMP NECESAR

Variabil, în funcție de cât aveți nevoie. 

MATERIALE NECESARE

•	 Acces la bibliotecă

•	 Opțional: acces la un computer conectat la internet

PAȘI DE URMAT

•	 Căutați pe internet și la bibliotecă materiale despre dizabilitate intelectuală 

•	 Cuvinte cheie pe care să le căutați:

o Dizabilitate intelectuală

o Educație specială

o Nevoi speciale

o Dizabilitate

o Special Olympics

•	 Căutați un material pe care copiii și tinerii de vârsta voastră să îl înțeleagă

•	 Luați notițe și rezumați ceea ce ați învățat

•	 Faceți o prezentare colegilor de clasă despre ce ați învățat.
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NIVELUL 1 
FIȘA DE ACTIVITĂȚI 4 

SPUNEȚI POVESTEA UNUI SPORTIV SPECIAL 
OLYMPICS 

INTRODUCERE

Sportivii Special Olympics sunt persoane care au reușit să găsească modalități de a 
depăși dizabilitatea pe care o au prin îndemânare, curaj și bucuria de a participa la 
competițiile Special Olympics. Acești oameni povestesc despre felul în care au reușit 
să își atingă țelurile. Puteți să povestiți și altor persoane despre conceptele Special 
Olympics și despre importanța acestora, pentru a ajuta persoanele cu dizabilități 
intelectuale.

TIMP NECESAR

Cel puțin două ore de curs.

MATERIALE NECESARE

•	 Caiete, creioane

•	 Puteți folosi un reportofon dacă aveți la dispoziție

•	 Opțional: program de editare pe calculator

•	 Opțional: aparat de fotografiat

ALTE RESURSE

Un profesor vă poate sfătui cum să procedați.

PAȘI DE URMAT

•	 Hotărâți-vă asupra felului în care doriți să povestiți despre un sportiv 
Special Olympics; iată câteva exemple:

o Scrieți articole în ziarul școlii 

o Acordați un interviu

o Realizați un scurt film video

o Realizați un buletin informativ sau un afiș

•	 Alegeți un sportiv Special Olympics care are o poveste interesantă. Cereți 
acordul persoanei respective pentru a putea relata povestea – este foarte 
important să aveți acceptul persoanei respective. Întrebați-vă profesorul 
care este politica școlii cu privire la publicarea numelor și a pozelor în ziarul 
școlii sau pe internet.
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•	 Prezentați povestea. Fiți siguri că persoana cu care ați vorbit este de acord 
cu articolul, înainte să îl faceți public.

•	 Fotografiați persoana despre care scrieți și publicați fotografia. [aveți 
nevoie de permisiune scrisă]
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NIVELUL 2 
FIȘA DE ACTIVITĂȚI 1 

CREAȚI O BAZĂ DE DATE CU VOLUNTARI 

INTRODUCERE

Voluntariatul vă dă posibilitatea de a face ceva folositor în folosul școlii și al 
comunității din care faceți parte. Voluntarii au un rol foarte important în activitățile 
Special Olympics. Este foarte important de realizat o bază de date cu numele 
voluntarilor; gândiți-vă la această bază de date ca la o bancă unde puneți bani pentru 
a-i putea folosi mai târziu; diferența este aceea că într-o bază de date aveți numele 
voluntarilor. 

TIMP NECESAR

Variabil

MATERIALE NECESARE

•	 Informații despre activitățile Special Olympics inclusiv date despre 
competiții, locul unde acestea se desfășoară și unde este nevoie de 
voluntari

•	 Un computer sau un biblioraft unde să fie introduse date despre voluntari

ALTE RESURSE

Un profesor sau un coordonator Special Olympics vă poate ajuta să organizați baza de 
date. Dacă vă hotărâți să realizați o bază de date pe calculator va trebui să consultați 
o persoană care să vă îndrume. 

PAȘI DE URMAT

•	 Contactați biroul local Special Olympics din România și aflați ce număr de 
voluntari este necesar

•	 Hotărâți-vă asupra formei de a ține evidența voluntarilor

•	 Hotărâți-vă asupra informațiilor despre voluntari, ce vor fi cuprinse în baza 
de date, ca de exemplu:

o Numele si prenumele

o Adresa

o Telefonul

o E-mail

o Activitățile preferate ale acestuia, sportul favorit

•	 Recrutați voluntari. Puteți să faceți asta în timpul pauzelor dintre ore
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•	 Adăugați informațiile despre voluntari în baza de date

•	 Numiți o persoană care să fie coordonatorul pentru acțiunea de voluntariat

•	 Contactați cluburi sau grupuri din școală interesate în activități de 
voluntariat
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NIVELUL 2 
FIȘA DE ACTIVITĂȚI 2 

ORGANIZAȚI O ACTIVITATE SPORTIVĂ 
DEMONSTRATIVĂ

INTRODUCERE

Puteți organiza la voi în școală o activitate sportivă demonstrativă pentru persoane 
cu dizabilități. O activitate sportivă demonstrativă nu presupune competiția între 
sportivi, ci le dă acestora șansa de a practica un sport nou, pe care nu l-au mai 
încercat; pot însă să își îmbunătățească performanțele într-o activitate sportivă la 
care au experiență. 

TIMP NECESAR

Variabil

MATERIALE NECESARE

•	 Informații despre sporturile Special Olympics – luați legătura cu biroul 
Special Olympics România

•	 Echipament corespunzător pentru sportivi – luați legătura cu profesorul 
vostru de educație fizică și sport

•	 Locul de desfășurare (o sală de sport sau un teren în aer liber)

•	 Certificat de participare a sportivilor la eveniment

ALTE RESURSE

Profesorul de sport de la școala voastră, un profesor de la o școală specială care să vă 
poată ajuta să alegeți sporturile la care să faceți demonstrația. Puteți să contactați 
elevi din clase mai mari care să vă ajute să organizați jocurile. 

PAȘI DE URMAT 

•	 Gândiți-vă la sporturile la care vreți să organizați demonstrația. Alegeți 
unul pe care să vă concentrați atenția – fotbal, atletism, tenis de masă, etc.

•	 Organizați o demonstrație sportivă la care să participe elevi cu și fără 
dizabilități intelectuale

•	 Rugați profesorul de sport să vă ajute să organizați această demonstrație 
în timpul unei ore de sport 

•	 Invitați un profesor de sport care să vă vorbească despre sporturile care se 
pot practica în conformitate cu programa școlară

•	 Includeți o persoană cu dizabilități în procesul de organizare a demonstrației
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NIVELUL 2 
FIȘA DE ACTIVITĂȚI 3 

PUNEȚI BAZELE UNUI CLUB DE PRIMIRE

INTRODUCERE

Nu ar fi extraordinar ca școala voastră să fie un loc primitor? Puteți să transformați 
școala voastră într-un loc în care toți să se simtă bine, inclusiv persoanele cu dizabilități. 
Un CLUB DE PRIMIRE este o modalitate prin care puteți să realizați acest lucru. Un 
CLUB DE PRIMIRE este o organizație formată din elevi care să se asigure că toți sunt 
bine primiți și respectați la voi în școală. 

TIMP

Cel puțin două ore de curs. 

MATERIALE NECESARE

•	 Materiale pentru realizarea unui fluturaș

•	 Informații generale despre Special Olympics

•	 Alte materiale necesare

ALTE RESURSE

•	 Directorul școlii voastre trebuie să vă dea permisiunea să vă întâlniți în timpul 
orelor de curs

•	 O cameră de întâlnire poate face lucrurile mult mai ușoare

•	 Un consilier de la o facultate vă poate ajuta foarte mult

PAȘI DE URMAT

•	 Faceți public faptul că formați un Club de Primire pentru toți elevii noi care vin la 
școala voastră și faceți-i să se simtă bine-veniți, mai ales dacă este vorba despre 
elevi cu dizabilități intelectuale

•	 Concepeți un fluturaș prin care să anunțați organizarea Clubului de Primire în 
școala voastră

•	 Faceți o ședință împreună cu toți cei care sunt implicați în organizarea clubului 
și discutați diverse metode și atitudini, pentru a-i face pe copiii cu dizabilități 
intelectuale să se simtă bine primiți

•	 Hotărâți-vă asupra unor lucruri pe care toți membrii clubului le vor face pentru 
a-i ajuta pe copiii și tinerii cu dizabilități intelectuale să se simtă bine primiți și 
acceptați. De exemplu: 
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1. Realizați un sistem în care fiecare persoană cu dizabilități intelectuale să 
aibă un prieten din clubul vostru

2. Organizați o campanie în școală pentru a promova Clubul

3. Organizați o activitate voluntară în care să prezentați ideea voastră și 
celorlalți elevi ai școlii și vorbiți despre copiii cu dizabilități intelectuale

•	 Faceți-vă timp să urmăriți felul în care se desfășoară activitatea și faceți 
schimbările necesare, dacă este cazul

•	 Includeți un sportiv Special Olympics în comitetul de primire al clubului vostru.

~-li 
!ipeclal Oly,nplcs ..... ,\t., 



69

MANUALUL PROFESORULUI  - PARTICIPĂ!

NIVELUL 3 
FIȘA DE ACTIVITĂȚI 1 

ORGANIZAȚI UN CLUB AL PARTENERILOR

INTRODUCERE

Clubul Partenerilor le oferă elevilor fără dizabilități intelectuale posibilitatea de a-i 
cunoaște și de a-i ajuta pe cei cu dizabilități intelectuale prin implicarea în activități 
legate de Special Olympics. Lista activităților în care vă puteți implica este limitată 
numai de imaginația voastră. Partenerii pot ajuta la predarea diverselor discipline 
sportive, pot să strângă fonduri, pot să organizeze evenimente. 

TIMPUL NECESAR

Majoritatea Cluburilor se întâlnesc o dată pe săptămână. Timpul pentru fiecare din 
aceste întâlniri variază în funcție de activitatea ce urmează a fi desfășurată. 

MATERIALE NECESARE

În funcție de activitate. 

ALTE RESURSE NECESARE

Important: formarea unui club va necesita asistență din partea unui adult. 

PAȘI DE URMAT

•	 Decideți care vor fi principalele activități ale clubului

•	 Faceți un plan de acțiune

•	 Hotărâți care vor fi liderii clubului. Poate doriți să numiți lideri pe perioade 
determinate de șase luni

•	 Organizați evenimente și activități sportive

•	 Găsiți o formă de a ține evidența activităților voastre. Realizați înregistrări 
audio și video, faceți poze și țineți un jurnal al activităților clubului

•	 Organizați întâlniri frecvente în care să discutați despre ceea ce ați realizat, 
ce a mers bine și ce mai trebuie îmbunătățit

•	 Organizați evenimente la care să prezentați realizările voastre și să 
mulțumiți celor care v-au ajutat

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI PE CARE LE PUTEȚI DESFĂȘURA ÎN CADRUL CLUBULUI

•	 Oferiți antrenamente sportivilor Special Olympics

•	 Organizați o ceremonie de decernare a premiilor

•	 Realizați un film video despre acțiunile Special Olympics 
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•	 Organizați o întâlnire în care să prezentați Clubul vostru și celorlalți elevi

•	 Organizați prezentări la diverse firme în care să vorbiți despre clubul vostru

•	 Realizați un model de tricou pe care membrii clubului să îl îmbrace

•	 Participați la un eveniment Special Olympics și ajutați sportivii din școala 
voastră să se simtă cât mai apreciați și susținuți. 
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NIVELUL 3 
FIȘA DE ACTIVITĂȚI 2 

ORGANIZAȚI UN CLUB AL SPORTURILOR UNIFICATE

INTRODUCERE 

Un eveniment al Sporturilor Unificate poate să reunească elevi, cu sau fără dizabilități, 
care să participe la competiții sportive, fiind susținuți în încercările lor, de elevii din 
întreaga școală. Evenimentul poate avea loc în timpul unei zile obișnuite de școală 
sau în timpul unei alte activități școlare la care să fie prezenți părinți, profesori sau 
membrii din consiliul director.

TIMPUL NECESAR

Timpul orelor de sport și timp suplimentar. 

MATERIALE NECESARE

•	 Echipament sportiv pentru evenimentul sportiv organizat

•	 Un loc adecvat unde competiția să se poată desfășura

•	 Diplome pentru toți participanții la activitatea Sporturilor Unificate

ALTE RESURSE NECESARE

Sprijin din partea unor adulți: antrenor, voluntar, profesor de sport. Elevii de liceu vă 
pot ajuta la organizarea evenimentului. 

PAȘI DE URMAT

•	 Lucrați cu un antrenor și decideți asupra evenimentului sportiv care poate fi 
organizat în școala sau în comunitatea voastră. Evenimentul trebuie să implice 
sportivi Special Olympics, dar și alte persoane cu dizabilități intelectuale 

•	 Dezvoltați un plan scris care să descrie proiectul vostru. Împărțiți sarcini fiecărui 
membru al echipei voastre

•	 Selectați tineri cu și fără dizabilități și invitați-i să participe la eveniment

•	 Dezvoltați ideea de echipă pentru Sporturi Unificate și țineți seminarii de pregătire 
pentru elevii din școala voastră pe această temă

•	 Organizați un EVENIMENT – unde să invitați mai multe persoane

•	 Dați invitații la acest eveniment părinților, altor elevi și membrilor comunității

•	 Realizați un film și o casetă audio ca urmare a acestui eveniment

•	 Întâlniți-vă pentru a discuta despre proiect și ce poate fi îmbunătățit

•	 Organizați evenimente periodice pentru a sărbători succesul vostru
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NIVELUL 3 
FIȘA DE ACTIVITĂȚI 3 

REALIZAȚI UN SEMINAR AL TINERILOR 

INTRODUCERE ÎN ACTIVITATE

Cea mai bună cale de a sprijini Mișcarea Special Olympics și de a-i aprecia pe cei care își 
oferă ajutorul este aceea de a organiza un seminar Special Olympics pentru tineri. Un 
seminar este o întrunire care durează de la câteva ore la o zi întreagă și care reunește 
tineri cu și fără dizabilități intelectuale pentru a discuta o serie de probleme. Unul 
din obiectivele majore ale seminarului ar fi să îi implice cât mai mult pe tinerii cu 
dizabilități intelectuale în mișcarea Special Olympics dar și pe părinții acestora. 

TIMP NECESAR

Variabil

RESURSE NECESARE

Fluturași, scrisori către părinți și alte materiale promoționale.

ALTE RESURSE NECESARE

•	 Asistența unui adult

•	 Data și locația – acestea vor fi cheia succesului seminarului 

•	 Mâncarea și răcoritoarele – îi vor ajuta pe participanți să se simtă mai 
relaxați

PAȘI RECOMANDAȚI

•	 Stabiliți obiectivele seminarului. Care vor fi temele de discuție și ce mesaj 
veți transmite? Ce doriți să realizați?

•	 Hotărâți-vă asupra unei locații și fiți siguri că este disponibilă
•	 Organizați un comitet al tinerilor din care să facă parte tineri cu și fără 

dizabilități și aduceți un observator care să vă ajute să realizați agenda 
seminarului

•	 Fiți siguri că tinerii cu dizabilități intelectuale sunt însoțiți de tineri fără 
dizabilități intelectuale, care să îi sprijine în încercarea lor de a participa la 
Special Olympics

•	 Realizați un plan scris pentru Seminarul de Tineret. Delegați responsabilități 
și roluri membrilor echipei de organizare

•	 Faceți reclamă seminarului în școală și în comunitate
•	 Întâlniți-vă și vedeți ce mai trebuie îmbunătățit și ceea ce nu merge bine
•	 Urmați-vă planurile până în ziua evenimentului
•	 Țineți o evidență a ceea ce se întâmplă. Realizați înregistrări video și audio 

și țineți un jurnal al evenimentului
•	 Mulțumiți tuturor celor care v-au ajutat să realizați acest seminar.
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RESURSELE PROFESORULUI

u,sele pl'ofeso,. 
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VOCABULAR

•	 Deficiența: Pierderea sau alterarea unei structuri sau a unei funcții a 
organismului în urma unei maladii, accident sau perturbare în evoluția 
normală. Principalele categorii de deficiențe sunt cele intelectuale 
(persoanele au capacitatea de asimilare a informațiilor mult mai redusă 
decât persoanele care nu au deficiențe intelectuale), de vorbire, senzoriale 
(auditive/vizuale), cele ale aparatului de susținere, etc.

•	 Dizabilitatea: Dezavantajul social rezultat în urma unei deficiențe care 
limitează sau împiedică îndeplinirea de către individ a unui rol așteptat 
de mediu. Dizabilitatea se referă la interacțiunea individului cu mediu. 
Dizabilitatea apare în situația în care aceste persoane întâlnesc bariere 
culturale, fizice sau sociale, care le împiedică accesul către diferite sisteme 
sociale aflate la dispoziția celorlalți oameni.

•	 Dizabilități intelectuale – persoanele cu dizabilități intelectuale au o 
capacitate de reținere scăzută. O persoană poate fi considerată a avea 
dizabilități intelectuale dacă înainte de vârsta de 18 ani are un nivel scăzut 
al coeficientului de inteligență și are probleme de comunicare sau de 
învățare (dar și alte probleme similare).

•	 Special Olympics: un program mondial care asigură organizarea 
competițiilor sportive pentru mai mult de patru milioane de copii și adulți 
cu dizabilități intelectuale

•	 Stereotipul: o afirmație despre o persoană sau un lucru care se bazează pe 
o idee superficială și fără fundament.

•	 Discriminare: tratarea unei persoane într-un anumit fel – de cele mai multe 
ori nedrept – din cauza unei idei care nu este bazată pe fapte reale. 
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CE ESTE SPECIAL OLYMPICS? 

Special Olympics – este un program mondial care oferă pe toată durata anului 
antrenamente și pregătire sportivă pentru mai mult de patru milioane de copii și 
adulți cu dizabilități intelectuale.  

Mottoul Special Olympics este: „Vreau să câștig! Dar dacă nu pot câștiga, vreau să fiu 
brav în încercarea mea!”

Scopul Special Olympics este acela de a oferi tuturor persoanelor cu dizabilități 
intelectuale posibilitatea de a deveni cetățeni folositori și de a fi acceptați și respectați 
în comunitatea din care fac parte. 

Participarea la Special Olympics are profunde implicații în viața persoanelor cu 
dizabilități intelectuale: 

•	 Îmbunătățirea performanțelor fizice și dezvoltarea aptitudinilor sportive

•	 Creșterea competenței sociale și a încrederii de sine, sporirea șanselor de 
a obține un loc de muncă

•	 O mai bună pregătire pentru o existență independentă

•	 Creșterea abilității de a lua propriile decizii

•	 Consolidarea relațiilor cu membrii familiei

Sportivii Special Olympics duc cu ei în viața de zi cu zi aceste beneficii și avantaje 
acasă, în clasă, la lucru sau în comunitate. Familiile care sunt implicate în Special 
Olympics devin mai puternice pe masură ce învață să aprecieze talentul sportivilor 
Special Olympics. Voluntarii află, de asemenea, cât de capabile sunt persoanele cu 
dizabilități intelectuale. 

Principiul pe care se bazează Special Olympics constă în faptul că întrecerea între 
persoane de abilități similare este cea mai bună cale de a le testa aptitudinile, de a 
le măsura progresul și de a-i inspira să se dezvolte. Special Olympics crede în faptul 
că programul de antrenamente sportive și competiții ajută persoanele cu dizabilități 
intelectuale să devină mai puternice social, spiritual și mental. Special Olympics 
crede în faptul că antrenamentele repetate sunt necesare dezvoltării aptitudinilor 
sportive. 

„Spiritul Special Olympics” – îndemânare, curaj, împărtășire și bucurie – trece de 
granițele geografice, naționale, politice, filozofice, de sex, vârstă, rasă sau religie. 

Special Olympics a fost înființată în anul 1968 când Eunice Kennedy Shriver a 
organizat primele jocuri Internaționale Special Olympics pentru 1.000 de sportivi 
la Soldier Field, Chicago, Illinois, USA. Conceptul a luat naștere în anii 1960 când 
Doamna Shriver a organizat o tabără pentru persoane cu dizabilități intelectuale. 
Ea a constatat că persoanele cu dizabilități intelectuale sunt mult mai capabile să 
desfășoare activități sportive decât mulți specialiști s-ar putea gândi. Începând cu 
anul 1968, mii de copii și adulți cu dizabilități intelectuale au participat la competițiile 
Special Olympics. 
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În lumea întreagă, Special Olympics are programe în mai mult de 180 de țări. 

În Statele Unite ale Americii, de exemplu, programul este dezvoltat în toate cele 
50 de state, District of Columbia, Insulele Virgine și Puerto Rico, în peste 25.000 de 
comunități. 

Programele Special Olympics sunt implementate în școli de masă și speciale, mai ales 
în programa de educație fizică și sport și astfel se realizează activități extrașcolare și 
competiții intrașcolare pentru copii și tineri cu și fără dizabilități intelectuale. 

Programul Sporturi UnificateTM  reunește sportivi cu și fără dizabilități intelectuale 
care au aptitudini sportive similare. Programul a fost lansat în anul 1988 și a urmărit 
reintegrarea persoanelor cu dizabilități intelectuale în comunitate, prin intermediul 
sportului. 

Pentru a fi eligibil pentru programele Special Olympics, vârsta minimă este de 8 ani și 
trebuie să existe certificarea unei autorități autorizate asupra următoarelor aspecte: 

•	 Dizabilități intelectuale

•	 Întârzieri cognitive 

•	 Probleme serioase de învățare care au necesitat îndrumări speciale. 

INTRODUCERE ÎN NOȚIUNEA DE DIZABILITATE 
INTELECTUALĂ

Ce este dizabilitatea intelectuală? 

Persoanele cu dizabilități intelectuale au o capacitate de reținere mult mai scăzută 
decât persoanele fără dizabilități intelectuale. O persoană este evaluată a avea 
dizabilități intelectuale pe baza următoarelor trei criterii: coeficientul de inteligență 
este mai mic de 70-75, există anumite limitări în mai mult de două domenii, iar aceste 
condiții trebuie să fie prezente încă din copilărie – la o vârstă mai mică de 18 ani. 

Care sunt funcțiile esențiale necesare pentru o funcționare normală? 

Deprinderile zilnice sunt acele deprinderi care sunt vitale pentru a putea trăi, lucra și 
relaționa în comunitate. Acestea includ comunicarea, grija față de propria persoană, 
traiul independent, deprinderile sociale, de petrecere a timpului liber, sănătatea, 
siguranța, funcțiile academice (cititul, scrisul), munca. 

Deprinderile zilnice sunt incluse în mediul de trai al fiecărei persoane în toate 
aspectele vieții. O persoană cu funcții intelectuale limitate, care nu are probleme 
cu deprinderile zilnice mai sus menționate, poate să nu fie diagnosticată ca având 
dizabilități intelectuale. 

Câte persoane sunt afectate de dizabilități intelectuale? 

Conform unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, 3% din populația totală 
este afectată de dizabilități intelectuale. 

În anul 1990, în Statele Unite ale Americii au fost identificate mai mult de 6,2 – 7,5 
milioane de persoane cu dizabilități intelectuale. Dizabilitatea intelectuală este de 10 
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ori mai des întâlnită decât infirmitatea motorie cerebrală și de 28 de ori mai întâlnită 
decât spina bifida. Afectează de 25 de ori mai multe persoane decât orbirea. 

Dizabilitatea intelectuală depășește granițe, etnie, educație, statut social și economic. 
Poate să apară în orice familie. Unul din 10 americani este afectat de dizabilitate 
intelectuală. 

Cum afectează dizabilitatea intelectuală o persoană? 

Efectele dizabilității intelectuale variază considerabil, la fel cu deprinderile și 
abilitățile persoanelor fără dizabilități intelectuale. Aproximativ 87% din totalul 
celor cu dizabilități intelectuale sunt afectați și se vor situa foarte puțin sub limita 
normalului. La unii copii, dizabilitatea intelectuală nu este sesizată decât în momentul 
în care încep cursurile școlare. Ca adulți, unele persoane se vor dezvolta normal și 
nu vor mai fi percepute ca având dizabilități intelectuale. În orice caz, cu ajutor și 
asistența educațională la momentul potrivit, persoanele cu dizabilități intelectuale 
pot avea o viață satisfăcătoare. 

Cum este diagnosticată dizabilitatea intelectuală? 

Asociația Americană pentru Dizabilități Intelectuale (A.A.M.R) spune că există trei 
pași care identifică și diagnostichează o persoană ca având dizabilități intelectuale. 

Primul pas în diagnosticare presupune investigarea persoanei în cauză cu teste de 
inteligență de către un specialist.

Cel de al doilea pas este reprezentat de descrierea persoanei investigate în funcție 
de punctele tari și cele slabe, astfel: 

1. Aptitudini comportamentale și intelectuale

2. Considerații emoționale și psihologice

3. Considerații fizice, de sănătate și etiologice

4. Considerații legate de mediul înconjurător

Punctele tari și punctele slabe pot fi determinate prin testări formale, observații, 
interviuri cu persoanele importante din viața celui în cauză, intervievarea persoanei 
cu dizabilități intelectuale, interacțiunea cu aceasta în momentele zilnice obișnuite 
sau o combinație a tuturor acestor abordări. 

Cel de al treilea pas este legat de formarea unei echipe interdisciplinare care să 
determine ce fel de asistență este necesară persoanei evaluate: 

•	 Intermitentă

•	 Limitată

•	 Extensivă

•	 Intensivă

Asistența intermitentă – se referă la asistența acordată unei persoane pe măsură 
ce este nevoie. De exemplu, putem să folosim această expresie în momentul în care 
se intervine pentru găsirea unui loc de muncă pentru o persoană care nu are unde să 
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lucreze. Acest tip de asistență poate fi solicitată de catre o persoană într-un anumit 
moment al vieții, dar nu pe timp nelimitat. 

Asistență limitată – se referă la asistența care poate să intervină numai în anumite 
momente din viața unei persoane, ca de exemplu în perioada de timp dintre 
terminarea școlii și găsirea unui loc de muncă. Acest tip de asistență este limitat în 
timp. 

Asistența extensivă – reprezintă asistența de care o persoană are nevoie zi de zi 
și care nu este limitată în timp. Presupune asistența la lucru sau acasă. Asistența 
intermitentă, limitată sau extensivă poate să nu fie necesară în toate aspectele vieții 
de zi cu zi. 

Asistența intensivă – se referă la asistența permanentă de care un individ are nevoie 
pe toată durata zilei. 

Ce înseamnă „vârsta mentală”? 

Termenul „vârsta mentală” este folosit în testarea inteligenței. Acest lucru înseamnă 
că individul a obținut același număr de răspunsuri corecte la întrebările standard de 
evaluare al coeficientului de inteligență la fel cu media persoanelor de aceeași vârstă 
din populația eșantion. 

A spune că o persoană în vârstă cu dizabilități intelectuale este la fel cu o persoană 
mai tânără cu dizabilități intelectuale sau că are același nivel de înțelegere este o 
abordare complet greșită a termenului. Vârsta mentală se referă numai la rezultatul 
testului de inteligență. Nu descrie nivelul și natura experienței persoanei și 
funcționarea acesteia în comunitate. 

Care sunt cauzele dizabilității  intelectuale? 

Dizabilitatea intelectuală poate să apară din cauza condițiilor nefavorabile de 
dezvoltare a creierului înaintea nașterii, în timpul nașterii sau în anii de copilărie. 
Câteva sute de cauze au fost detectate, însă o treime din cazurile de dizabilități 
intelectuale detectate au cauze necunoscute. Cele trei mari cauze cunoscute sunt: 
Sindromul Down, Sindromul Alcoolismului în timpul Sarcini, Sindromul Fragil X. 

Cauzele pot fi caracterizate asfel:

Condițiile genetice.  Acestea rezultă din gene moștenite pe linie părintească, din 
erori genetice sau altele, cauzate de nereguli apărute în timpul sarcinii din cauza 
infecțiilor, a expunerii la raze-x sau a altor factori. Mai mult de 500 de boli genetice 
sunt asociate cu dizabilitățile intelectuale. 

Probleme în timpul sarcinii. Folosirea alcoolului și a drogurilor de către mamă în 
timpul sarcinii pot cauza fătului dizabilități intelectuale. Cercetările recente au 
arătat că fumatul crește riscul apariției dizabilității intelectuale. Alte riscuri implică 
malnutriție, contaminări din cauza poluării, anumite boli ale mamei în timpul sarcinii 
– toxoplasmoza, citomegalovirus, rubeola și sifilis. Femeile însărcinate care au virusul 
HIV pot transmite copiilor acest virus, care mai târziu ar putea duce la afecțiuni ale 
sistemului neurologic. 

Probleme la naștere. Deși, la naștere, orice condiții de stres pot duce la afectarea 
creierului copilului, nașterea prematură și greutatea scăzută pot duce la dizabilități 
intelectuale ale  copilului. 

~-li 
!ipeclal Oly,nplcs ..... ,\t., 



79

MANUALUL PROFESORULUI  - PARTICIPĂ!

Probleme după naștere. Bolile copilăriei precum pojarul, meningita, encefalita 
pot afecta creierul;  accidentele – ca de exemplu, lovirea capului sau accidentele de 
înot pot produce dizabilități intelectuale. Plumbul, mercurul și alte toxine pot cauza 
daune ireparabile creierului și sistemului nervos. 

Sărăcia și lipsa educației. Copiii familiilor sărace pot avea dizabilități intelectuale din 
cauza malnutriției, condițiilor de trai care favorizează îmbolnăvirea, asistență medicală 
neadecvată, poluarea mediului înconjurător. Copiii din regiunile dezavantajate pot fi 
privați de multe acțiuni culturale de care tinerii din alte comunități au parte. Cercetările 
au arătat că astfel de situații în care copiii nu sunt stimulați intelectual corespunzător 
pot duce la daune ireparabile și pot fi cauze ale dizabilității intelectuale. 

Poate fi dizabilitatea intelectuală prevenită? 

În ultimii 30 de ani s-au produs progrese importante în cercetare și multe cazuri de 
dizabilități intelectuale au fost prevenite. De exemplu, în Statele Unite specialiștii 
pot preveni anual: 

•	 250 de cazuri de dizabilități intelectuale cauzate de fenilcetonurie, prin 
scanarea și tratamentul aplicat nou-născuților. 

•	 1.000 de cazuri de dizabilități intelectuale cauzate de hipotiroidism, prin 
scanare și tratament hormonal tiroidian aplicat noilor născuți.

•	 5.000 de cazuri de dizabilități intelectuale cauzate de bacteria haemophilus 
influenzae, folosind vaccinul contra acestei bacterii.

•	 4.000 de cazuri de dizabilități intelectuale cauzate de encefalită și pojar, 
prin vaccinare.

•	 O mulțime de cazuri de rubeolă în timpul sarcinii, prin vaccinul antirubeolic.

Alte tipuri de intervenție au redus șansele apariției dizabilității intelectuale. Reducerea 
plumbului din atmosferă poate duce la reducerea numărului de apariții a acestui tip 
de dizabilitate. Măsuri preventive cum ar fi scaune cu centura de siguranță la mașini 
și purtarea de caști de protecție pentru mersul pe bicicletă pot reduce accidentele 
la nivelul cranian. Programe de intervenție aplicate copiilor în situații de risc au avut 
un real succes. 

În cele din urmă este important ca femeia să fie supraveghetă în perioada de 
dinaintea sarcinii și în timpul sarcinii. Suplimentele alimentare și vitaminele la femeia 
însărcinată sunt metode care pot preveni dizabilitatea intelectuală la copii. 

Cercetările în acest domeniu continuă în arii precum cercetarea evoluției sistemului 
nervos, tratamentul fetusului și corectarea genetică. 
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RESURSE PE INTERNET DESPRE DIZABILITATEA 
INTELECTUALĂ

1. www.specialolympics.org - pagina oficială Special Olympics

2. www.aamr.org - pagina Asociației Americane pentru Dizabilități Intelectuale

3. http://www.who.int/en/ 

4. www.thearc.org. 

5. www.shriver.org/

6. http://teachers.nick.com/supplies/shows/nick_news/nn_whatru.html

7. www.specialolympics.ro

8. www.facebook.com/pages/Special-Olympics-Romania
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VOCABULAR RECOMANDAT DE SPECIAL OLYMPICS

Cuvintele contează. Cuvintele pot deschide uși și îi pot ajuta pe cei cu dizabilități să 
ducă vieți independente. Cuvintele pot crea bariere și stereotipuri care nu numai că 
rănesc persoanele cu dizabilități, dar pot, de asemenea, să le fure individualitatea 
și personalitatea. Acest ghid a fost dezvoltat de specialiști în problema dizabilității 
intelectuale pentru a putea fi folosit în scris și vorbit când ne referim la persoane cu 
dizabilități, pentru ca acestea să fie descrise corect, cu demnitate. 

Terminologie recomandată:

•	 Sportivi Special Olympics – în loc de Olimpici. 

•	 Persoane/indivizi cu dizabilități intelectuale – în loc de retardați. 

•	 O persoană are dizabilități intelectuale – în loc de o persoană care suferă de 
dizabilități intelectuale sau care este afectată de dizabilități intelectuale.

•	 Faceți distincția între copii cu dizabilități intelectuale și adulți cu dizabilități 
intelectuale.

•	 Persoană care utilizează un scaun cu rotile – în loc de o persoană imobilizată 
într-un scaun cu rotile. 

•	 Sindrom Down – Sindromul lui Down sau Mongoloid.

•	 Referiți-vă la participanții la competițiile Special Olympics ca la Sportivii 
Special Olympics. În nici un caz acest termen nu trebuie folosit în ghilimele 
sau între paranteze.

•	 Când scrieți un articol în ziar, scrieți numele și prenumele sportivului, nu 
faceți referire la sportiv doar cu numele mic.

•	 Persoană cu dizabilitate mentală, în loc de persoană deranjată mental.

•	 Folosiți termenul „Special Olympics” când vă referiți la Mișcarea la nivel 
Mondial Special Olympics.

Terminologie care trebuie evitată: 

•	 Evitați termenul de „puști/copii”, când vă referiți la Sportivii Special 
Olympics. Sportivii adulți Special Olympics sunt o parte integrantă din 
program.

•	 Cerințe specifice și precizați care sunt acestea, în loc de nevoi speciale.   

•	 Evitați termenul de „neajutorat”, când vorbiți despre o persoană cu 
dizabilități intelectuale; nu trebuie să folosiți termeni care ar putea avea o 
conotație negativă.

•	 Evitați să lăudați în mod excesiv realizările unei persoane cu dizabilități 
mentale. Apreciați ceea ce realizează, însă fără a hiperboliza acțiunile 
acestora.

•	 Evitați să folosiți termenul de „special”, când vă referiți la o persoană cu 
dizabilități intelectuale. Termenul folosit cu regularitate poate duce la 
formarea unui automatism verbal când vorbim de aceste persoane.
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TEST „PARTICIPĂ!”  
LECȚIA 1

Nume:  _______________________________________________________

Școala:  _______________________________________________________

Încercuiți  A pentru adevărat, F pentru fals și Nu știu dacă nu sunteți siguri de răspuns. 

Adevărat Fals Nu știu

A F Nu știu
1. Un stereotip este o afirmație despre o persoană 

bazată pe o idee superficială asupra subiectului

A F Nu știu
2. Majoritatea persoanelor cu dizabilități intelectuale 

se nasc cu această dizabilitate

A F Nu știu
3. Persoanele cu dizabilități intelectuale sunt adesea 

subiectul discriminării

A F Nu știu
4. Aproape o familie din patru are un membru cu 

dizabilități intelectuale

A F Nu știu
5. Persoanele cu dizabilități intelectuale nu pot avea 

performanțe sportive

A F Nu știu

6. Cu cât cunoști o persoană mai bine, cu atât mai 

puțin se întâmplă să ai o idee preconcepută despre 

persoana respectivă

A F Nu știu
7. Special Olympics sponsorizează competiții sportive 

pentru persoane cu dizabilități intelectuale

A F Nu știu

8. Ar trebui să existe mai multe posibilități ca 

persoanele cu dizabilități intelectuale și cele fără 

dizabilități să lucreze și să se joace împreună

A F Nu știu
9. Aș vrea să ajut ca voluntar Special Olympics

A F Nu știu
10. Sportivii Special Olympics lucrează din greu 

pentru a-și atinge obiectivele.
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TEST „PARTICIPĂ!” 
LECȚIA 4

Nume:  _______________________________________________________

Școala:  _______________________________________________________

Încercuiți  A pentru adevărat, F pentru fals și Nu știu dacă nu sunteți siguri de răspuns. 

Adevărat Fals Nu știu

A F Nu știu
1. Un stereotip este o afirmație despre o persoană 

bazată pe o idee superficială asupra subiectului

A F Nu știu
2. Majoritatea persoanelor cu dizabilități intelectuale 

se nasc cu această dizabilitate

A F Nu știu
3. Persoanele cu dizabilități intelectuale sunt adesea 

subiectul discriminării

A F Nu știu
4. Aproape o persoană din patru familii are un 

membru cu dizabilități intelectuale

A F Nu știu
5. Persoanele cu dizabilități intelectuale nu pot fi 

buni sportivi

A F Nu știu

6. Cu cât cunoști o persoană mai bine, cu atât mai 

puțin se întâmplă să ai o idee preconcepută despre 

persoana respectivă

A F Nu știu
7. Special Olympics sponsorizează competiții sportive 

pentru persoane cu dizabilități intelectuale

A F Nu știu

8. Ar trebui să existe mai multe posibilități ca 

persoanele cu dizabilități intelectuale și cele fără 

dizabilități să lucreze și să se joace împreună

A F Nu știu
9. Aș vrea să ajut ca voluntar Special Olympics

A F Nu știu
10. Sportivii Special Olympics lucrează din greu 

pentru a-și atinge obiectivele. 
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