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În urma acestei activităţi se doreşte să se
atingă următoarele obiective:
1.Conştientizarea dificultăţilor pe care le întâmpină copiii cu
Cerinţe educaţionale speciale
2. Dezvoltarea unor strategii adecvate de coportament în
ceea priveşte interacţiunea cu copiii CES
3. Recunoaşterea unor comportamente adecvate sau
inadecvate.

Pe parcursul discuţiei explicaţi-le
copiilor ce înseamnă un copil cu
dizabilităţi şi modul în care ar
trebui să interacţioneze cu el.
Explicaţi-le faptul că atunci când
întâlnesc persoane care nu se
comportă întocmai aşa cum ar
trebui, este foarte posibil ca
acestea să aibă de fapt o problemă
care nu se vede cu ochiul liber.
Încurajaţi-i să fie deschişi la a
forma prietenii sau legături cu
astfel de persoane şi să nu ridice
bariere în jurul lor. Acestea pot fi
experienţe care să le modeleze
reacţiile faţă de cei din jur pentru
tot restul vieţii.

Pentru a familiriza copiii cu situaţia se va folosi o poveste care să
exemplifice o astfel de interacţiune.
Dominic şi ochelarii cei noi
 Dominic şi-ar fi dorit să fie oriunde
altundeva în acea dimineaţă, numai să nu
meargă la şcoală. În după-amiaza
anterioară începuse să poarte ochelari şi
tare se temea că unii dintre colegi îl vor
lua peste picior din această cauză. Îşi
amintea că atunci când Greta începuse să
poarte ochelari, unii colegi au strigat-o
multă vreme aragaz cu patru ochi. În
dimineaţa aceea tata îl conducea pe
Dominic la şcoală şi a realizat că fiul său
are o problemă.

- Mă tem că îşi vor bate joc de mine
din cauza ochelarilor! a răspuns
Dominic când tatăl său l-a întrebat
dacă este torul în regulă.
Atunci tata s-a aplecat asupra lui şi i-a
şoptit ceva la ureche. Dominic a
zâmbit şi a fugit în sala de clasă. După
cum se aştepta colegii au observat
imediat schimbarea.
- Dominic are ochelari! Aragaz cu
patru ochi! Aragaz cu patru ochi!
Aragaz cu patru ochi! Începu Denis să
îl ia în râs pe colegul său.

Pentru o clipă Dominic s-a întristat,
însă şi-a amintit repede ce îi şoptise
tatăl la ureche.
-Aţi văzut ce model au ochelarii
mei? Îi întrebă pe ceilalţi colegi.
-Cu Superman! Răspunse Renata
recunoscănd modelul.
-Şi Superman avea ochelari! Aşa se
deghiza el atunci când nu purta
costumul de Superman! Răspunse
Dominic.
-Şi eu vreau ochelari! Strigă Denis şi
din acea zi nu îşi mai bătu joc de
ochelarişti.

Cereţi copiilor să răspundă la următoarele întrebări:
1. Cine şi-a pus ochelari?
2. De ce nu voia Dominic să meargă la şcoală?
3. Mai purta cineva ochelari?
4. Cum s-au adresat copiii Gretei când aceasta şi-a pus ochelarii?
5. Ce model de ochelari poartă Dominic?
6. Ce super-erou poartă ochelari ?
7. Cum credeţi că ar trebui să ne comportăm cu o persoană care are o problemă de
vedere? Dar cu o persoană care are probleme locomotorii?
8. Ce fel de probleme ale copiilor cu CES mai cunoaşteţi?
9. Cunoaşteţi copii cu probleme care necesită o atenţie mai ridicată în procesul de
învăţare?
10. Cum vă comportaţi în preajma lor?
În final explicaţi-le copiilor regulile de comportament în preajma persoanelor cu
dizabilităţi.
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