
 

 

Anca 
 

Aș dori să vorbesc,  în câteva rânduri, despre experiența trăită ca profesor al unui copil cu 
sindrom Down. Anca mi-a fost elevă clasa a V-a până în clasa a VIII-a. 

E vorba despre o fetiță blondă, foarte curioasă și cu multă ambiție și dorința de a face și ea 
ceea ce vedea că fac colegii ei. Îmi amintesc că râdea mult, era veselă aproape tot timpul și 
dorea să simtă că e iubită la rândul ei. Împărțea tuturor zâmbete, îmbrățișări și mulțumiri. De 
câte ori ne întâlneam pe coridor mă saluta, mă întreba ce fac și mă îmbrățișa. 

Pentru că era voioasă și dornică să povestească tot felul de lucruri, era acceptată și iubită de 
colegi. Era răbdătoare și aștepta liniștită sfârșitul orei ca să povestească cu colegii sau să își 
mănânce pachețelul. 

Scria foarte frumos și copia conștiincios schemele, tabelele, definițiile de pe tablă. Încerca să 
le reproducă și se bucura enorm când răspunsul ei era apreciat. Bineînțeles, o ajutam să ducă 
"sarcina" la bun sfârșit.  

Mai greu pentru ea era la testări, pentru că avea nevoie de ajutor ca să poată înțelege sarcina 
de lucru, apoi încerca să dea răspunsuri. Se bucura pentru fiecare notă, oricât de mică era, și 
spunea tuturor: "...am luat 5,...am luat 6...". Important pentru ea era să învețe alături de 
ceilalți.  

Într-un an, la o serbare dedicată mamelor, a cerut și ea să spună o poezie pentru mama. Cele 
câteva versuri învățate cu mult efort au fost rostite cu zâmbetul pe buze, cu mult drag. La 
sfârșitul lor, a plâns ... poate de emoție, sau poate de bucurie... 

La sfârșitul clasei a VIII-a a primit o diplomă pentru reușita de a fi ținut pasul cu ceilalți, pentru 
munca înzecită de care a fost nevoie pentru a ajunge la acest capăt de drum, pentru ambiție și 
curaj! 

Acum e la liceu, sper din tot sufletul sa ajungă cat mai departe. În ceea ce mă privește , sunt 
bucuroasă ca am avut o astfel de elevă, extrem de doritoare să reușească, ambițioasă, 
sensibilă  și cu dragoste de viață! 

 

Autor: prof. Camelia Sandu 
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Laura 
 

Eu sunt unul dintre acei copii ”prețioși”, așa cum spun medicii copiilor doriți și așteptați ani 
de zile de către părinții lor. Am câștigat lupta pentru viață, deși la naștere am avut puțin 
peste un kilogram și jumătate, iar părinților mei li s-a dat de înțeles din prima clipa că nu prea 
sunt șanse să trăiesc. Am contrazis acest pronostic crud și iată-mă astăzi în fața 
dumneavoastră, o luptătoare care speră din tot sufletul să se apropie cât mai mult de ceea ce 
înseamnă un om apt de a trai o viață normală. 

Odată câștigată lupta pentru viață, a început o alta, pentru recuperarea psihomotorie, pentru 
ca nașterea prematură a avut consecințe ce s-au reflectat asupra stării mele de sănătate. 

Această etapă a început la vârsta de un an, când părinții au observat că nu am tocmai 
progresele copiilor de vârsta mea și am fost diagnosticată cu parapareză spastică. În acest 
proces, m-au ajutat enorm medicii, dar și familia care mi-a fost permanent alături, realizând că 
numai cu sacrificii imense aș putea să mă apropii de normalitate. Părinții m-au sprijinit nu 
numai în recuperarea propriu-zisă, ci și în a mă comporta ca un copil fără probleme. 

Am fost educată să vorbesc deschis despre situația mea și am fost conștientă de ce pot și ce nu 
pot face, dar am avut permanent dorința de a mă apropia de ceea ce reușeau copiii de aceeași 
vârstă cu mine. 

Pentru aceasta, la vârsta de trei ani, am fost înscrisă la grădinița normală, deși nu mergeam în 
picioare fără susținere. 

Grație doamnei educatoare, am fost primită cu multă căldură de către colegii mei, de care m-
am atașat foarte repede, și le-am spus părinților că pot să plece, pentru că eu rămân la 
grădiniță. Am mers în excursii, am participat la spectacole și la serbări - preluam și rolurile 
colegilor care, din diferite motive, absentau - și, fiind privită cu apreciere de către copii, am 
căpătat și mai multă încredere, iar problema locomotorie ocupa deja un loc secund. 

În acea perioadă, am suferit două intervenții chirurgicale care au presupus imobilizarea mea în 
aparat gipsat. Atunci, doamna educatoare m-a vizitat, mi-a adus scrisori de încurajare, felicitări 
și mărțișoare de la colegi și mi-a spus că în ziua operației toți s-au rugat pentru mine. După 
grupa pregătitoare, am mai rămas încă un an la grădiniță, pentru a mă recupera intens și am 
mers la o altă grupă, cu alți colegi și altă doamnă educatoare. Pentru că doamna nu știa prea 
multe despre integrarea mea in colectivitate, îi era teamă și, când mă vedea că mă îndrept spre 
locurile de joacă, mă sfătuia să iau loc, din dorința de a mă proteja. După o perioadă, fiind prea 
dezamăgită de aceste opreliști, am rugat-o sa mă lase în preajma colegilor și să nu mă mai 



 

 

trateze ca și cum aș fi “Statuia Libertății”. Doamna educatoare a fost atât de uimită de această 
expresie, încât din acea zi și-a schimbat radical modul de a mă trata. 

Ulterior, la școală am fost percepută tot ca un copil sănătos, deși colegii erau conștienți de 
limitele mele cauzate de problemele de sănătate. Împreună cu doamna învățătoare, mă 
apreciau și am fost inclusa în orice acțiune, acest lucru fiind ceva firesc. Au fost permanent 
dispuși să mă sprijine pentru că mă deplasam greu, au fost foarte protectori, ținându-mă de 
mână, acest lucru devenind un reflex pentru ei.  

Nici la gimnaziu nu s-a schimbat nimic, atât colegii, cât și profesorii m-au sprijinit în continuare. 
În aceasta perioadă, am mai avut doua operații cu imobilizare de trei luni la fiecare dintre ele. 
Înainte de acestea, colegii mi-au adus cadouri, o felicitare și desene cu mesajul”Te iubim și te 
susținem!”. M-au vizitat acasă  pentru a-mi aduce lecțiile, iar profesorii pentru a mă evalua, 
astfel încât să nu întrerup anul școlar. Colegii mă vizitau și pentru a-mi distrage atenția de la 
situația mea, povestindu-mi lucruri hazlii sau pentru a mă încuraja făcându-ne vise împreuna 
pentru viitor. Aceste gesturi m-au ajutat sa merg mai departe, iar bucuria recuperării mele a 
devenit un succes de echipa. Toate acestea m-au făcut să regret enorm că a luat sfârșit clasa a 
VIII-a, când fiecare a mers pe un alt drum. 

Mergând la liceu, m-am integrat cu ușurință tot datorită profesorilor și colegilor, pentru care a 
contat numai modul meu de a mă comporta, ce rezultate am și nu problema de sănătate. La fel 
de încurajată am plecat și la intervenția chirurgicală din aceasta perioadă, cu multe surprize 
personalizate, iar după operație au avut grijă sa mă țină antrenată în atmosfera clasei, chiar 
daca eu eram imobilizată acasă. Acestea nu m-au împiedicat în acești trei ani de liceu să 
particip la activități, concursuri și olimpiade, iar de rezultatele obținute sunt foarte mandră, 
impulsionându-mă să nu mă opresc aici.  

Sunt convinsă că pot mai mult, iar idealurile mele nu-mi permit să stau și să-mi plâng de milă, 
din contra, mă simt un copil norocos. Am câștigat mai întâi lupta pentru viață, iar apoi 
provocarea integrării în societate. Din fericire, nu am fost marginalizată din cauza problemei 
mele de sănătate, așa cum se întâmplă cu mulți alți copii. 

Considerându-mă privilegiată, vreau să le mulțumesc medicilor, cadrelor didactice de al căror 
sprijinit am beneficiat din plin și, nu în  ultimul rând, dragilor mei colegi, în mijlocul cărora m-
am simțit minunat. 
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Adiță și Andu  
 

Oare ce simte o mamă când află că pruncul pe care îl are nu este ca ceilalți copii? 

Timpul trece, copilul crește, trece prin tratamente dureroase și ajunge la momentul integrării 
în colectivitate. Aici apare o problemă: părinții și-ar dori integrarea într-o grădiniță sau școală 
obișnuită, dar educatoarele sau învățătoarele refuză. Scuza? “Îi va deranja pe ceilalți!” 

La fel s-a întâmplat și cu Adiță. După ce mama a încercat la mai multe grădinițe, a reușit să 
găsească o educatoare cu inima mare. A urmat apoi includerea lui în școală (se întâmpla în 
2001, când includerea copiilor cu nevoi speciale în școlile de masă era o necunoscută în 
învățământul românesc). Mama m-a rugat să-l iau în clasă. Nu știam ce mă așteaptă, dar i-am 
spus că voi încerca. 

Au fost patru ani în care am încercat să fac ceva pentru acest copil. Nu-și putea folosi corect 
mâna dreaptă, mersul îi era greoi, avea și un retard de 2 ani față de vârsta biologică, dar cei 
doi ochi albaștri priveau cu speranță la colegii lui de clasă. La ora de sport alerga cu colegii. 
Ajungea ultimul, dar colegii îl aplaudau că reușea și el. Scrisul era dezordonat, dar era mai 
important că scrie! 

Azurul din ochii copilului a deschis sufletele colegilor și ale adulților! Dacă încerca cineva să fie 
puțin răutăcios sau să-l jignească, atunci sigur se găsea în preajma lui un coleg care să-i ia 
apărarea! 

A terminat liceul la Centrul Școlar Albatros. Victoria lui s-a datorat și colegilor care l-au ajutat 
în clasele V-VIII, atunci când n-am mai fost cu el. I-am învățat pe copii să-l ajute. Două fetițe, 
care stăteau în bloc cu el, Ana și Georgiana, îl ajutau uneori în drumul spre casă sau la teme. S-
a dovedit că nu i-a deranjat de fel pe colegii de clasă. I-a învățat să devină mai buni, mai 
toleranți unii cu alții.  

I-am căutat pe copii prin internet pentru a vedea ce rezultate au avut. Adiță nu i-a “ținut” pe 
loc. Cele două fetițe care îl ajutau au intrat la facultate, Ana la Medicină, iar Georgiana la 
Academia Navală. Alți trei colegi, tot la Facultatea de Medicină, iar alții la alte facultăți. Fiecare 
și-a găsit un rost în viață. 

Despre Adiță a aflat și mama lui Andu, al doilea băiat cu cerințe educaționale speciale. M-a 
rugat să o ajut, dar nu știam cum. Era în toamna lui 2009. Nu mai cunoscusem niciun caz de 
copil autist. Am rugat-o să-l văd puțin. Timp de două ore, n-am reușit să-l fac să rostească un 
cuvânt, dar îi lăsasem în față o carte cu animale. L-am surprins că știe să citească, chiar dacă el 
nu intrase încă în clasa I. Mi-am dat seama că, dacă va ajunge la o școală specială, va pierde 



 

 

foarte mult. Avea nevoie de o șansă! I-am spus mamei că voi încerca. La plecare Andu s-a 
ridicat pe vârfurile picioarelor spre mine. Credeam că vrea să-mi spună ceva. M-am aplecat 
spre el dar... surpriză! M-a sărutat pe obraz, chiar dacă nu mi-a spus nimic. Nu am să uit acest 
moment emoționant. Sărutul a înlocuit cuvântul. Nu știu dacă el a înțeles atunci, dar mi-a 
mulțumit din start pentru ce urma. 

Au fost patru ani plăcuți, chiar dacă au mai fost și unele momente neplăcute. Trebuia să aflu 
care sunt “problemele“ care îl afectau, pentru a le evita. De exemplu zgomotele puternice sau 
lucrurile total necunoscute. 

Timp de 2-3 luni, mama a stat cu el și îi ghida “pașii”. Apoi mama s-a retras în spatele clasei, 
apoi pe hol. A plecat acasă după patru luni. Doar dacă intervenea o problemă, pe care n-o 
puteam rezolva eu, o chemam prin telefon. 

Colegii l-au îndrăgit, iar acum, în clasa a V-a, continuă să-l sprijine. Copiii învață de la adulți 
cum să se comporte cu ceilalți. Cadrele didactice și familia le sunt exemple. Dacă învățătoarea 
îl respinge sau îl izolează pe copilul cu nevoi speciale, atunci și ceilalți copii vor proceda la fel. 

Sunt sigură că zâmbetul de pe chipul unui copil cu nevoi speciale poate lumina sufletul 
adulților și poate atrage solidaritatea celorlalți colegi. Speranța moare ultima! Soarta i-a 
lovit destul, de ce să-i mai lovească și indiferența?  

 

Autor: prof. înv. primar Drăguța Stroe 
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Nadia 
 

Privirea caldă, plină de speranțe și totuși timidă a fetiței din banca din spate părea să 
“strige”: Copil ca tine sunt și eu! 

Eram la începutul unei noi clase I: flori, copii, părinți, bunici, veselie, sporovăială. După 
discursurile festive, ne-am retras în clasă. Fiind cea care am însoțit intrarea alaiului în clasă, 
am intrat ultima. Toți copiii erau așezați care mai de care în ce bănci au apucat sau au nimerit, 
și, ca în “Pravale-Baba” a lui Teodoreanu, câțiva au luat cu asalt și îndrăzneală băncile din față. 

Rând pe rând, i-am strigat la catalog, ei au oferit plini de bucurie flori, iar eu le-am înmânat 
Abecedarul. 

Când a venit rândul unei noi fetițe, nu a răspuns imediat; s-a făcut liniște. Am ridicat privirea 
din catalog și am sesizat un copil firav care era in picioare, dar se sprijinea de bancă, 
tremurând, de parcă nu ar fi vrut să o părăsească. Am insistat să o invit să-și ia Abecedarul. 
Într-un târziu, cu sprijinul mamei, a înaintat spre catedră, greoi, aproape târând un picior. Nici 
mâinile nu erau, parcă, cum trebuie. Cu ochii în lacrimi, a întins buchetul de flori și 
instantaneu a fost aproape la pământ; mama însă a prins-o la timp. Era Nadia, pe care cei mai 
mulți copii o știau de la grădiniță. Nu știam atunci ce se întâmpla, dar aveam sa aflu la prima 
întâlnire a mea cu părinții. 

Nadia era o fetiță care a venit la școală cu un an întârziere, tocmai din cauza bolii ei; în timpul 
sarcinii s-a întâmplat un necaz și fetița s-a născut cu o deficiență majoră: nu a început să 
meargă decât la 4 ani, mâinile și picioarele (în special pe dreapta) îi erau contorsionate. 

În primul an de școală, am fost de-a dreptul speriată de felul cum mergea, cum se mișca, cum 
se purta prin clasa, cum se așeza și cum se ridica din bancă. O urmăream în fiecare pauză cu 
inima strânsă de teamă să nu cadă (părinții mi-au spus că de emoții își pierde foarte ușor 
echilibrul, așa cum a fost în prima zi de școală). 

Încet-încet, am înțeles și dorința ei de a fi ca ceilalți copii, de a participa cu ei la toate 
activitățile. Dar Nadia nu putea ține pasul; nu putea scrie decât niște semne chinuite…și 
imediat plângea. Am căutat în multe cărți să aflu cât mai mute despre boala ei și m-am 
îngrozit. M-am înarmat însă cu aceeași îndârjire cu care ea se avânta în orice joc de mișcare și 
mi-am spus că, daca ea poate și vrea, și eu trebuie să pot. 

Zi de zi, cu răbdare și drag, am purtat mânuța Nadiei pe foaie, până când din acele semne 
indescifrabile au ieșit litere destul de citețe. Având o minte sclipitoare, a învățat foarte bine să 
citească, să socotească, dar și să scrie.  



 

 

Problema emoțională era cea care o afecta cel mai mult: când se emoționa, nicio litera nu era 
cum ar fi vrut sa fie. Suferea când nu încheia sarcinile de lucru împreună cu ceilalți și atunci 
totul se năruia. Am înțeles foarte bine că acestui copil ii este de mare ajutor liniștea interioară 
și are nevoie și de un timp mai mare de exprimare. Așa că am purtat discuții cu colegii ei, de la 
care am așteptat să o integreze cu grijă în jocurile lor, protejând-o în același timp. Cu intuiția 
lor, cei mai mulți au înțeles imediat și, cu timpul, au înțeles și ceilalți. A fost unul din cele mai 
unite colective pe care le-am condus și îmi place să cred Nadia i-a adus împreună. 

Clasa întâi a terminat-o cu rezultate foarte bune; când am strigat-o la premiere, din nou 
emoțiile au pus-o la pământ! S-a prăbușit, dar până să-i sărim noi în ajutor, s-a ridicat demnă 
și a venit aproape plângând să-și ridice premiul. Dorința de-a reuși a fost cea mai de preț 
calitate a ei. 

Împreună cu părinții am lucrat mult la formarea unei atitudini pozitive a copilului față de 
școală, față de colegi, față de viață. Am înțeles internările periodice în spitale de recuperare, 
iar ceea ce pierdea lipsind de la școală recuperam într-un program special alcătuit pentru ea. 

În timpul gimnaziului, am urmărit evoluția ei, deși a învățat la altă școală decât cea unde eram 
eu; s-a descurcat foarte bine; toți profesorii au apreciat tenacitatea ei și au sprijinit-o. 

La examenul de bacalaureat am fost supraveghetor și m-am interesat de ea: primise dreptul 
de o jumătate de oră în plus față de ceilalți elevi! Era atât de puțin pentru ea … însă a reușit! S-
a încadrat în timp și a trecut examenul cu note foarte bune. 

Buna colaborare cu părinții copilului a fost esențială în formarea personalității ei; deși boala a 
avansat, e drept, lent, astăzi Nadia este absolventă de Litere, lucrează ca profesor și urmează 
să-și întemeieze o familie. Nadia este puternică, luptă permanent cu ea, cu boala și, uneori, cu 
mentalitatea celor din jur.  

Nadia a învins!  

Autor: Prof. Elena Cărunta 
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