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 Este important pentru copiii surzi sau 
cu deficienţe de auz să dezvolte bune 
abilităţi sociale. Capacitatea lor de a se 
înţelege cu ceilalţi îi va ajuta să fie mai 
puțin izolaţi.

 La fel ca şi copiii auzitori, copiii 
surzi trebuie să dezvolte abilităţi sociale 
privind şi interacţionând cu oamenii 
din jurul lor. Aceasta îi ajută să înveţe 
să facă anumite lucruri cum ar fi să 
trateze oamenii mai în vârstă cu respect, 
să ceară permisiunea atunci când 
vor să folosească un obiect care nu le 
aparţine sau să îşi aştepte rândul pentru a 
participa la o activitate.

Abilităţi sociale

Capitolul 10

Atunci când oamenii se înţeleg între ei, înseamnă 
că au „abilităţi sociale” bune. Oamenii îşi dezvoltă 
abilităţile sociale pe măsură ce relaţionează unii cu 
ceilalţi, învaţă despre ei înşişi şi iau în considerare 
sentimentele celorlalţi.

 Este foarte important ca toată lumea să aibă 
aceste abilităţi sociale bune. Pentru a face parte 
dintr-un grup – fie el familie, grup de prieteni 
sau chiar colegi de clasă la şcoală – este necesară 
prezenţa abilităţilor sociale.

Abilităţile sociale sunt mai mult decât bune maniere. Abilitățile sociale bune 
permit oamenilor:

• să acorde şi să primească atenţie, afecţiune sau ajutor.

• să își exprime nevoi, sentimente şi drepturi într-un mod acceptabil.

• să comunice eficient.

Abilităţile sociale vor ajuta copilul să 
îşi facă prieteni şi să relaţionaze cu 
ceilalţi membru ai comunităţii.
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Cum învaţă copiii abilităţile sociale
 Nu ne naştem cu aceste abilităţi sociale. Începem să le 
învățăm de când suntem mici, din momentul în care devenim 
conştienţi de existenţa altor persoane. Ca şi copii sau adulţi, 
continuăm să învăţăm şi să folosim aceste abilităţi pe parcursul 
vieţii.

 La început, aceste abilităţi sociale sunt foarte simple. 
Un copil învaţă să răspundă zâmbetului mamei sale sau un 
copil învață să își aștepte rândul atunci când se joacă. Dar 
pe măsură ce copilul creşte, el are nevoie de abilităţi sociale 
mult mai dezvoltate pentru a se înţelege cu ceilalţi.

La vârsta de 2 ani
• întreabă atunci când 

are nevoie de ajutor

• se joacă alături de alţi 
copii

• îl imită pe îngrijitor

La vârsta de 5 ani
• înţelege regulile şi ideile de 

bine şi rău

• exprimă foarte multe 
sentimente

• se joacă cu alţi copii

La vârsta de 3 ani:
• îi place să ajute prin 

casă

• îi place să fie lăudat 
atunci când îndeplineşte 
sarcini uşoare

• este conştient de 
sentimentele oamenilor

Comportamentul „corect” al unui copil depinde de vârsta sa. Dacă aşteptaţi mai 
mult decât poate copilul să facă, atunci amândoi veţi fi nemulţumiţi. Dar dacă 
aşteptaţi prea puţin de la copilul dumneavoastră, atunci el nu va învăţa noi 
abilităţi. Pentru mai multe informații despre perioada în care copiii învață noi 
abilități social, a se vedea schemele de dezvoltare ale copilului începând de la 
pagina 129.

Încercaţi să fiţi conştienţi de atitudinea 
dumneavoastră faţă de abilităţile 
copilului. Vă aşteptaţi să facă mai puţin 
decât este de fapt capabil?
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AcAsă

Copiii deprind abilităţile 
sociale mai întâi privind 
cum se poartă membrii 
famliei unii cu ceilalţi. Copiii 
copiază ce fac alţi oameni, 
ce spun în momentul în care 
interacţionează.

JoAcA cu Alţi copii

Pe măsură ce se joacă, copiii urmează instrucțiuni, 
cooperează, se joacă pe rând şi împărtăşesc. Joaca 
îi ajută pe copii să îşi înţeleagă propriile emoţii, să 
se simtă mândri de ceea ce fac, şi să își dezvolte un 
simţ al personalităţii.

copiii învAţă Abilităţle sociAle în mAi mulţi pAşi

La fel fel ca şi în cazul altor procese de dezvoltare, copilul învaţă abilităţile sociale 
în mai mulţi paşi. Pentru a își dezvolta abilităţile sociale, un copil trebuie să fie 
conştient de sentimentele celorlalţi oameni. De asemenea, trebuie să învețe cum 
să împartă şi cum să coopereze cu ceilalți oameni.

La început, el se joacă alături de ceilalţi copii. Aceasta 
înseamnă că îi place să fie 
aproape de ei în timp ce se 
joacă, dar de fapt nu se joacă 
cu ei.

Apoi învaţă să se joace cu 
ceilalţi. Învaţă să împartă 

jucării şi să joace jocuri în care toată lumea 
trebuie să colaboreze.

Pe măsură ce cresc, copiii simt nevoia să 
înţeleagă regulile şi să fie capabili să îşi 
controleze comportamentul.

Cu toate ca Callam vrea dulciuri, 
a invatat ca nu trebuie sa le ia din 
mana altui copil. 

Te rog ia 
niste supa, 

Haseeb.

Pot sa iau 
si eu, te 

rog!

Eu 
dupa?
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Unui copil cu deficienţe de auz 
îi este mult mai greu să înveţe 
cum să se poate cu alţi oameni. 
El nu înţelege comportamentul 
pe care îl vede şi motivele pentru 
care oamenii se poartă într-un 
anume fel.

Aceasta se întâmplă în special 
atunci când un copil surd şi 
părinţii săi nu pot comunica bine 
unii cu alţii. Atunci când nu se comportă 
cum trebuie, poate fi dificil de explicat 
copilului surd cum ar trebui să o facă. 
Astfel, poate deveni un copil frustrat şi va greşi probabil mai mult. Un copil care  nu 
se comportă corect de mai multe ori poate fi lăsat pe dinafară. 

Un copil surd are nevoie de mai mult ajutor pentru a învăţa cum să comunice, să 
coopereze cu ceilalţi şi să îşi controleze comportamentul.

Surditatea face ca abilităţile sociale să fie 
învăţate mai greu
Copiii auzitori învaţă mult mai multe lucruri despre lumea care îi înconjoară. Multe 
dintre abilităţile sociale pe care le 
învaţă nu le sunt predate direct, 
ci se dezvoltă pe masură ce ei 
ascultă alţi oameni vorbind. 
Copiii surzi pierd foarte multe 
dintre aceste informaţii.

Ramani vrea o banană dar nu 
înţelege că mama sa trebuie mai 
întâi să plătească pentru ea.

în cAdrul comunităţii

În afara casei şi familiei apropiate, 
copiii văd cum copiii mai mari 
şi adulți vorbesc, se joacă şi 
lucrează împreună. Astfel ei 
învaţă modalităţi de a relaţiona 
cu alţi oameni din afara familiei. 
Iar în lumea mult mai vastă care li 
se deschide, copiii învaţă să practice 
diferite răspunsuri la situaţii şi diferite 
modalităţi de a face diverse lucruri. Ei deprind 
abilităţi sociale pe măsură ce îşi descoperă propriile 
forţe şi slăbiciuni.

Ma bucur ca ma ajuti 
sa curat fasolele de 
daunatori. Domnule Lopes, 

care gandaci 
sunt cei rai? 

Ramani! Pune la loc, nu 
este a ta!

Oh, e in regula. 
Poate sa o ia.

Nu, ar trebui 
sa stie.
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Cum să vă ocupaţi de comportamentul copilului
Surditatea nu provoacă un comportament greşit, cu toate că poate părea aşa. Un 
copil cu deficienţe de auz comunică în principal prin comportamentul său – la fel ca 
un copil auzitor ale cărui abilităţi sociale nu s-au dezvoltat încă.

Părinţii trebuie să acorde o atenţie deosebită felului în care se comportă un copil 
surd sau cu deficienţe de auz. Este nevoie de răbdare pentru a înţelege ce încearcă 
să vă comunice copilul prin comportamentul său şi să învăţaţi cum trebuie să 
comunicaţi aşteptările dumneavoastră.

Copiii auzitori învaţă să se comporte corect mult mai uşor și la o vârstă fragedă 
decât copiii cu deficienţe de auz. Copiii au perioade în care spun „Nu” la tot ceea 
ce părinţii îi roagă să facă. Aceste comportamente pot fi foarte frustrante pentru 
familia unui copil, dar ele sunt normale şi dispar de obicei atunci când copilul 
învaţă să se auto-controleze.

Este mult mai dificil pentru un copil cu deficienţe de auz să se auto-controleze. 
Atunci când oamenii nu pot comunica 
cu copiii surzi, aceştia devin frustraţi, 
supăraţi sau nervoşi. Ei nu pot înţelege 
de ce trebuie să facă anumite lucruri sau 
ce se întâmplă în jurul lor.

Aaaah!

Din moment ce Paulo are deficienţe de auz, el este surprins în momentul 
în care bunica sa îi spune că trebuie să plece acasă. La fel ca Paulo, copiii 
surzi au parte de surpize mereu.

Învăţaţi să recunoaşteţi semnalele care vă spun că se anunţă un 
comportament problemă.

Dacă Paulo ar fi putut auzi, 
ar fi auzit-o pe mama şi pe 
bunica sa vorbind şi ar fi ştiut 
că ele se pregăteau să plece 
în curând. 

Astfel, ar fi fost pregătit 
pentru ceea ce avea să se 
întâmple.

Paulo, trebuie 
sa mergem 
acasa chiar 

acum

Paulo arata 
surprins si 

nefericit. Ar 
putea sa se 

apuce de tipat si 
plans. 
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Anumite probleme de comportament pot fi evitate dacă 
înţelegeţi cauza acestor probleme. Se poate ca acest 
copil:

• să aibă nevoie de atenţie. Se poate să fi învăţat că 
primeşte mai multă atenţie dacă se comportă urât.

•  să fie obositsă îi fie foame sai să îi fie frică de ceva.

• să nu înţeleagă ce vreţi. Sau poate doreşte ceva dar nu este capabil să 
comunice astfel încât să puteţi înţelege.

• să fi fostderanjat sau tratat urât de către alt copil sau adult.

• să copieze comportamentul unui alt copil.

• să nu fie capabil să ajungă la înălţimea aşteptărilor. Sau poate încearcă să 
reziste limitelor pe care le-aţi impus, sau vă arată că nu vrea să facă ce doriţi 
dumneavoastră.

Chiar dacă dumneavoastră înţelegeţi de ce este supărat copilul dumneavoastră, 
vor exista momente în care se va supăra indiferent de ce veţi face. Dar dacă vedeţi 
comportamentul unui copil ca şi modalitate a sa de comunicare, veţi putea să vă 
ocupaţi de nevoia copilului înainte ca aceasta să devină o problemă.

cum se stAbilesc limitele

Chiar şi atunci când copilul se comportă frumos, există momente în care trebuie să 
îi spuneţi copilului „Nu” şi să stabiliţi o serie de limite referitor la comportamentul 
său. Aceast lucru se poate întâmpla pentru ca el să fie în siguranţă sau pentru că 
nu se comportă frumos sau pentru că vrea să facă ceva ce nu îi dați voie. Copiii de 
vârste diferite trebuie să aibă limite diferite. Limitele pe care le 
stabiliţi se vor schimba pe măsură ce copilul creşte şi învaţă 
cât mai multe despre lumea în care trăieşte.

Pentru că are deficienţe de auz, uneori copilul 
dumneavoatră nu înţelege ce vreţi de la el. Când îi spuneţi 
„Nu” sau îi spuneţi copilului ceea ce vreți ca el să facă, se 
poate să nu aveţi abilităţi de comunicare suficiente pentru 
a îl face să înţeleagă. Se poate să credeţi că vă ignoră sau că 
nu se comportă frumos când, de fapt, el nu înţelege ce vreţi 
sau nu vreţi să facă.

???

încercAţi să preveniţi problemele încă 
de lA început
Atunci când copilul dumneavoastră nu se comportă frumos, întrebaţi-vă „Ce 
încearcă să îmi spună copilul meu?”, „De ce are nevoie?”. Reţineţi faptul că modul 
în care copilul se comportă este una din modalităţile în care acesta comunică cu 
dumneavoastră. Deoarece nu poate comunica nici prin cuvinte 
şi nici prin semne, el adesea încearcă să vă transmită ceva prin 
comportamentul său.

Anita nu intelege 
ce ii spune tatal 
ei.
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Când vreţi să impuneţi o limită în comportamentul copilului sau să schimbaţi 
ceea ce face copilul:

1. Spuneţi-i. Înainte să îi spuneţi „Nu”, gândiţi-vă bine. Când spuneţi „Nu” trebuie 
să fiţi fermi. Dacă îl lăsaţi să vă facă să vă 
răzgândiţi prin comportamentul său greşit, 
atunci el va învăţa să se poarte urât pentru a 
obţine ceea ce doreşte.

2. Arătaţi-i ce vreţi să spuneţi. 

Odată ce îi spuneţi că nu poate face un lucru sau avea 
un lucru, nu trebuie să vă răzgândiţi doar ca să îl faceţi 
să se oprească din plâns.

3. Folosiţi desene pentru a 
face cererea mai clară 

 4.  Ajutaţi-l să facă ceea ce îi cereţi.

Dacă un copil surd are probleme în a înţelege ceea ce îi cereţi, arătaţi-i prin fapte 
ce vreţi să spuneţi.

Desenele sunt în special 
de ajutor pentru lucrurile 
care sunt foarte greu de 
comunicat – cum ar fi felul 
în care acţiunile copilului  îi 
afectează pe alţii.

Sunil, acestia sunt ochelarii 
lui tata. Ei nu sunt pentru 
joaca!

Trebuie sa acoperi 
putul, altfel cineva 

ar putea cadea in el.

Nu, trebuie sa 
stai aici.
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modAlităţi de A diriJA un comportAment cAre nu este 
corect  

Familiile cu copii surzi se pot confrunta cu probleme de comportament pe care 
nu ştiu cum să le rezolve. Uneori folosesc soluţii care funcţionează pe moment 
– chiar dacă acestea nu îl ajută pe copil să îşi formeze un 
comportament frumos. În continuare este prezentată o 
listă cu lucruri care nu funcţionează aşa cum trebuie:

• Folosirea comenzilor fără a explica motivele şi ceea ce vreţi 
să spuneţi. Aceasta îl împiedică pe copil să ia decizii bune 
de unul singur.

• Pedepsirea unui copil surd mai mult decât pe altul. Abuzul 
fizic poate face ca un copil să devină depresiv sau violent.

• Acceptarea comportamentului greşit a unui copil cu 
deficienţe de auz să continue fără a fi corectat. Aceasta îl 
poate face să devină mai izolat din punct de vedere social.

• Reţinerea unui copil cu deficienţe de auz acasă mai mult 
decât pe alţi copii. Aceasta împiedică dezvoltarea socială a 
copilului.

În timp ce aceste metode pot funcţiona pe moment, 
acestea nu îl vor ajuta pe copil să înveţe cum să se 
comporte sau cum să interacţioneze cu ceilalţi oameni.

Toţi părinţii îşi doresc ca copiii lor să se comporte frumos, să crească şi să fie 
acceptaţi de către membrii comunităţii. Pentru ca acesta să îşi dezvolte auto-
controlul, auto-controlul părintelui trebuie să reprezinte un model. Arătaţi-i 
copilului tipul de comportament care face din oricine o persoană bună.

Cum să vă ajutaţi copilul să se calmeze atunci când se 
comportă urât

Atunci când copilul se comportă urât, luaţi-l într-
un loc separat şi faceţi-l să stea liniştit 5 minute 
(mai puţin chiar pentru un copil foarte mic). Dacă 
încearcă să plece până la expirarea timpului, 
puneţi-l să stea din nou. Nu îl lăsaţi singur. 
Puteţi proceda astfel pentru a îi oferi 
şansa copilului să se gândească 
la comportamentul său şi la 
cum îl poate îmbunătăţi. Aceste 
„pauze” vă oferă şi dumneavoastră 
posiblitatea să vă calmaţi atunci 
când sunteţi frustraţi şi supăraţi.
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• Nu îi răspundeţi la ţipete şi la lovituri, dar nu îl lăsaţi complet singur. 
Comportamentul său poate să îl sperie şi are nevoie de dumneavoastră alături 
pentru a se simţi în siguranţă.

• Nu îi trageţi nicio palmă la fund, nu îl pişcaţi şi nu ţipaţi la el. Toate acestea 
nu vor face decât ca lucrurile să se înrăutăţească. Dar nu îl lăsaţi să 
vă lovească. Puteţi să îl ţineţi, dar numai pentru a îl împiedica să 
se rănească, să vă rănească pe 
dumneavoastră sau să strice lucruri.

• Încercaţi să îl distrageţi în timpul 
unei crize. De exemplu, dacă ţipă 
pentru că i-aţi luat ceva din mână, 
puteţi încerca să îi oferiţi alt lucru 
pe care îl doreşte sau arătaţi-i ceva 
neobişnuit. Acest lucru se poate 
aplica mai bine la copiii foarte mici.

Înainte de a îl pune să stea cuminte pentru câteva minute, ţineţi-l bine şi explicaţi-i 
cum doriţi să se comporte. Atunci 
când s-a calmat, comunicaţi cu el 
şi explicaţi-i de ce a avut nevoie 
de această „pauză” şi felul în care 
comportamentul său îi afectează pe 
ceilalţi. Amintiţi-i mereu că vă place 
de el, dar nu vă place felul în care s-a 
comportat. Încurajaţi-l să vorbească sau să facă 
semne legat de ceea ce s-a întâmplat şi de cum 
trebuia să reacţioneze. Ajutaţi-l să înţeleagă de 
ce a avut nevoie de această „pauză”.

Ce trebuie să faceţi dacă copilul are un acces de furie 
La fel cum se întâmplă şi cu mulţi alţi copii, furia copilului dumneavoastră se 

poate transforma într-un „acces de furie”. Un acces de furie apare atunci când 
un copil îşi pierde complet controlul şi țipă, dă din picioare, loveşte şi plânge. 
Copiii care nu pot comunica uşor sunt cei care prezintă de obicei astfel de 
crize, şi poate fi dificil să fie calmaţi.

Este foarte important ca dumneavoastră să rămâneţi cât de calm puteţi. Gândiţi-
vă 1 minut la ce trebuie să faceţi. Iată câteva modalităţi utile de a ieşi dintr-o 
astfel de situaţie:

• Odată ce şi-a pierdut controlul, nu încercaţi să îi mai explicaţi nimic. Nu este 
momentul pentru o discuţie.

Omar, nu e bine sa il lovesti pe tatal 
tau. Hai sa ne gandim la alta cale de 
ai spune ca esti suparat.

Daca puteti indepartati 
copilul de locul unde are 
accesul de furie.
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Atunci când copilul se comportă urât sau are un acces de furie în public
Dacă un copil se comportă urât în public, scoateţi-l din grupul respectiv. 
Încercaţi să vă comportaţi cu clam şi fără să vă enervaţi. Scoateţi 
copilul din magazin, din super market sau de oriunde se petrece 
evenimentul respectiv. Dacă puteţi, găsiţi un loc liniştit în care să 
se calmeze. Dacă este necesar, puneţi pe cineva să stea cu el până 
ce terminaţi ce aveţi de făcut.

Poate părea mai simplu să ţineţi copilul acasă decât să vă faceţi 
griji despre comportamentul acestuia în public. Dar este important 
ca toţi copiii să înveţe să se comporte în public şi cum să facă parte 
din societate.

Dacă acest acces de furie se manifestă ca răspuns la o limită pe care aţi stabilit¬-o, 
nu permiteţi schimbarea limitei datorită comportamentului copilului. Dacă cedaţi 
datorită comportamentului copilului, el va învăţa că poate obţine ceea ce vrea 
dacă are un acces de furie.

ACţiunile noAstre sunt puternice 
puncte de reFerinţă
Ca în fiecare familie, este foarte important pentru o familie care are un copil surd 
să stabilească un bun exemplu. Familia trebuie să se comporte aşa cum își doreşte 
ca şi copilul lor să se comporte şi să îşi încurajeze copilul explicându-i ce fel de 
comportament îşi doresc. Dar nu este uşor să stabiliți un exemplu bun şi, în același 
timp, să vă încurajaţi copiii să se poarte frumos.

Creşterea copiilor mici poate fi adesea frustrantă. Şi atunci când şi comunicarea 
este dificilă, este și mai dificil să învăţaţi un copil cum să se comporte. Deoarece 

comunicarea cu copiii surzi este mai dificilă, părinţii 
şi alţi îngrijitori pot deveni frustraţi şi pot începe să 
îi lovească sau să îi scuture mai mult decât pe copii 
auzitori. A se vedea Capitolul 7 pentru mai multe 
informaţii legate de părinţi şi îngrijitori.

Poate fi dificil pentru unele persoane să își schimbe felul 
în care își educă copiii. Majoritatea oamneilor îşi educă 
copiii exact în acelaşi fel în are au fost şi ei educaţi ca şi 
copii. Dar când avem de-a face cu propriile frustrări fără 
să devenim violenţi, transmitem copiilor noștri un mesaj 
puternic conform căruia şi ei la rândul lor îşi pot stăpâni 
frustrările fără a fi violenţi. Iată o poveste despre un 

grup de părinţi care s-au străduit să schimbe modul în care își educat copiii.

Nu, Oscar!
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Un grup de părinţi din Mexic au găsit o altă cale de a-şi 
educa copii

În Oaxaca, Mexic, a fost iniţiat de către un asitent social şi un profesor 
un program preşcolar pentru copiii surzi. În fiecare zi, părinţii veneau la 
şcoală împreună cu copiii. Părinţii participau la activităţi împreună cu 
copiii lor şi se suţineau reciproc.

După un timp, părinţii au început să observe cât de des îşi loveau 
sau îşi scuturau copiii surzi. Au discutat despre aceasta cu asistentul 
social şi au hotărât că trebuie să găsească o altă cale de a îşi educa copiii. 
Asistentul social a explicat ideea de „pauză”:  scoaterea copilului din 
situaţia problemă punându-l să stea cuminte câteva minute. 

Părinţii au decis că i-ar ajuta să nu îşi mai lovească copiii dacă s-ar 
amenda cu câţiva pesos de fiecare dată când îşi loveau sau scuturau 
copiii. Au pus o cutie goală pe un raft în care să pună banii. La început, 
aproape fiecare părinte punea bani în cutie în fiecare zi. Dar aceste 
amenzi i-au ajutat să se controleze şi să se gândească înainte de a-şi lovi 
sau scutura copiii.

Pe măsură ce au încercat noi metode  şi şi-au îmbunătăţit abilităţile de 
comunicare, au observat că copiii lor se comportă mult mai frumos. La început, 
nu părea deloc uşor să schimbe modul în care şi-au educat copiii, dar acum nu îi 
mai lovesc sau scutură aproape niciodată.

Hugo facea asa. Il loveam des, 
dar nu puteam explica de ce e 
gresit. Eram si suparata si trista 

in acelasi timp.

Maria totdeauna ia 
lucruri de la sora ei. O 

lasa pentru ca e mica. Dar 
creste si ar trebui sa stie. 

 Este mai bine 
pe masura ce 

invatam sa 
comunicam. 
Dar ia mult 

timp sa 
invatam! Ma 
straduiesc sa 
nu ma infurii.
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Fatuma spune ca 
sunt de mare ajutor 
pentru mama. Pot 
sa aduc si lemne 
pentru bunica.

Cum să încurajaţi dezvoltarea socială a copilului
Este bine pentru copil să cunoască adulţi surzi sau cu deficienţe de auz.

Acest lucru îi ajută să înveţe că 
adulții surzi pot totuşi fi persoane 
de succes şi îl va ajuta să îşi câştige 
încrederea şi stima de sine. Dacă îi 
vede cooperând, punând întrebări, 
răspunzând şi exprimând o serie 
de sentimente, atunci va învăţa 
regulile sociale şi îşi va dezvolta 
abilităţile sociale.

Încurajaţi-vă copilul să devină 
responsabil şi independent.

Ajutaţi-l să conştientizeze faptul că abilităţile 
pe care deja le are sunt folositoare pentru 
comunitate. Încurajaţi-l să îşi dezvolte mai 
mult aceste abilităţi.

AJutAţi-vă copilul să comunice despre 
sentimentele sAle
Un copil care nu poate vorbi despre sentimentele sale nu are altă şansă decât să le 
exteriorizeze. Astfel, poate lovi, ţipa, lovi cu piciorul atunci când se simte frustrat 
sau supărat pentru că nu are altă modaliate de a-şi exprima aceste sentimente. 
Dacă este adesea frustrat, nepoliticos sau nervos, el trebuie ajutat să îşi exprime 
sentimentele în alt mod.

Bine, Kofi. 
Ai facut-o 

singur!

Dintotdeauna am 
vrut sa fiu ca sora 

mea mai mare.
Si eu !!

Cati frati si surori ai?
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Căutaţi oportunităţi pentru a vă învăţa semne şi cuvinte pe copil în scopul de 
a exprima emoţii puternice. Aceasta îl va ajuta să-şi cunoască şi să îşi înţeleagă 
emoţiile. Atunci când o va face îi va fi mai uşor să vorbească despre emoţiile sale 
decât să le exteriorizeze.

recompensAţi comportAmentul Frumos

Când un copil se poartă frumos, atunci el este tratat frumos de către oamenii 
din jurul său. Când copilul dumneavoastră se poartă frumos, lăudaţi-l. Un copil 
îşi doreşte dragostea şi aprobarea părinţilor şi a celorlalţi, şi astfel va repeta 
comportamentul care îi aduce laude şi atenţie. Câteva comentarii pe parcursul 
zilei, sau o îmbrăţişare, îl vor încuraja să se comporte frumos.

 Învăţarea unui copil surd să se comporte frumos cere foarte multă răbdare şi 
muncă. Dar odată ce începe să îşi dezvolte abilităţile sociale şi să se comporte 
frumos, îi va fi mult mai uşor să îşi facă prieteni, să se integreze în comunitate 
şi în cele din urmă să meargă la şcoală.

 • Lăudaţi copilul atunci când face ceva 
bine

• Răsplătiți mai degrabă un 
comportament frumos 
decât unul urât, zâmbiţi 
copilului sau mângâiaţi-l 
atunci când vă place cum se 
comportă.

Barbatii aceia sunt 
foarte suparati, 

Moshe. Cateodata 
si tu esti suparat. 
Ca atunci cand 

Aminata ti-a stricat 
jucaria.

Mama o încurajează pe 
Sisi când aceasta încearcă 
să își spele hainele

Bravo, Sisi!
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Un copil continuă adesea să afişeze un comportament problemă deoarece i s-a 
arătat că poate astfel obţine ceea ce vrea. De exemplu, un părinte care refuză să 
îi acorde atenţie copilului atunci când acesta se comportă frumos şi oferă atenţia 
dorită de copil atunci când acesta începe să ţipe, înseamnă încurajarea unui 
comportament urât.

Însă, dacă îi oferiţi atenţie copilului atunci când se comportă frumos şi refuzaţi să 
îi oferiţi atenţie atunci când se comportă urât, copilul nu primeşte ceea ce vrea. 
Aceasta înseamnă încurajarea unui comportament frumos.

Kwame a fost lasat sa se 
joace singur. El incearca 
sa o faca pe mama lui 
sa vina sa se joace cu el. 

Cand ea nu vine, Kwame 
incepe sa tipe. Mama lui vine 
sa vada ce s-a intamplat.

Acum Kwame are 
intreaga ei atentie.  

înseamnă 
încurajarea unui 
comportment 
urât

un părinte care refuză să 
îi acorde atenţie copilului 
atunci când acesta se 
comportă frumos

şi oferind atenţia dorită de 
copil atunci când acesta 
începe să ţipă

Ma!

Waaa!
Aaah!

Kwame! 
Nu mai 
fa asta!

Ce este, Kwame? 
Shhh. Mama este 

aici. 

şi refuzaţi să îi ofeiţi 
atenţie atunci când 
se comportă urât

dacă îi oferiţi atenţie 
copilului atunci când se 
comportă frumos

Aceasta înseamnă 
încurajarea unui 
comportament 
frumos.

O ajuti pe 
mama sa 
gateasca?

Waaa!
Aaah!

Ce baiat 
cuminte!
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FAceţi schimbările să pAră mAi uşoAre

Tranziţiile (schimbările de la o activitae la alta) pot părea dificile pentru mulţi copii 
mici. Se pot supăra atunci când merg de la o casă la alta, sau atunci când trebuie 
să se oprească din joacă pentru a face o baie. Însă ei trebuie să se obişnuiască cu 
rutina zilnică. Până când învaţă să se aştepte la o serie de activităţi zilnice şi să fie 
de acord cu acestea, este probabil ca ei să se împotrivească rutinelor zilnice. Și 
atunci când se obişnuiesc cu o rutină, chiar şi schimbările mici îi fac să se simtă 
nesiguri. 

Este mai uşor pentru copii să accepte 
schimbări atunci când ştiu la ce să 
se aştepte. Desenele vă pot ajuta 
uneori să comunicaţi referitor la 
aceste tranziții. De exemplu, dacă 
copilul dumneavoastră se joacă şi 
este timpul să facă baie, îi puteţi 
arăta o fotografie cu el făcând 
baie. Dacă discutaţi cu el ceea ce 
fotografia încearcă să transmită, îi 
oferiţi astfel şansa să se pregătească pentru respectiva schimbare şi astfel tranziţia 
va fi mai uşoară pentru ambele părţi.

 Pentru a ieşi în public mai plăcute, vă poate fi de ajutor dacă îi explicaţi din 
timp unde trebuie să mergeţi. De exemplu, arătaţi-i coşul pentru ca el să înţeleagă 
că mergeţi la piață.

 Reţineţi -  orice schimbare se va realiza mult mai uşor pe măsură ce copilul 
creşte.

învăţAţi-vă copilul ce înseAmnă „de ce” 
Este mai uşor să determinaţi un copil să facă ceea ce vreţi dacă îi spuneţi şi „de 
ce” trebuie să o facă. Dar pentru că tinerii 
cu deficienţe de auz poate nu cunosc 
suficiente semne sau cuvinte pentru a 
înţelege „de ce”, părinţilor li se pare adesea 
mult mai uşor să le spună doar ce să 
facă. Însă dacă ei nu înţeleg de ce 
trebuie să facă ceva, ei se pot 
simţi frustraţi.

Hoa ar merge poate 
mai repede dacă tatăl 
său i-ar putea explica 
că trebuie să ajungă 
acasă la cină.

Hoa, am spus sa 
nu te mai joci si 
sa te grabesti!

Julio, este vremea 
baii. Incalzesc 

apa acum.
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oricine poAte AJutA un copil surd să îşi dezvolte 
Abilităţile sociAle

Copiii surzi pot învăţa şi exersa abilităţile sociale cel mai bine atunci când fac parte 
dintr-o comunitate căreia îi pasă de nevoile lor, dar şi atunci când merg la şcoală. 
Atunci când copiii interacţionează şi îşi petrec timpul în cadrul unui grup social 
dinafara familei, ei fac un pas foarte mare în dezvoltarea abilităţilor lor sociale.

Unele comunităţi au centre de îngrijire pentru preşcolari, unde grupuri de copii 
se joacă şi învaţă împreună. Copiii înţeleg că aşteptările sunt diferite în cadrul 
unui grup. Ei învaţă să împărtăşească, să se joace pe rând, să se gândească la 
sentimentele celorlalţi.
AJUTAŢI COPILUL SURD Să ÎNVEŢE DESPRE LUMEA CARE ÎL 
ÎNCONJOARĂ

Este important pentru copiii surzi sau pentru cei cu deficienţe de auz să participe 
la evenimentele organizate în cadrul comunităţii, la activităţile zilnice şi să discute 
despre acestea împreună cu familia şi prietenii. Părinţii, fraţii şi surorile îl pot ajuta 
pe copilul surd scoţându-l din casă foarte mult şi ducându-l în locuri publice sau 
să viziteze  rude şi prieteni. Puteţi folosi orice ocazie pentru a învăţa copilul despre 
cum funcţionează lucrurile în cadrul unei comunități.

învăţAţi-vă copilul să iA decizii

Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care un copil trebuie să îl înveţe este 
să ia decizii bune. Dacă dumneavoastră sau altcineva îi spuneţi copilului ce să facă 
mereu, atunci el nu va învăţa niciodată sa ia decizii bune.

 Dacă este capabil să ia decizii bune, 
atunci el poate să capete încredere 
în sine. Având încredere în sine, va 
participa intens la activităţile din 
comunitatea sa şi va avea o viaţă mai 
bună. Atunci când puteţi, încurajaţi-vă copilul 
să facă alegeri simple în legătură cu lucrurile 
care îl afectează. De exemplu, uneori, copilul 
poate hotărî singur ce să mănânce sau să bea, 
cu ce să se îmbrace, când să doarmă sau să 
aleagă ce să facă.

 Dacă un copil surd vrea să ia o decizie, 
dar nu vă poate spune ce doreşte sau ce îi 
place, încercaţi să îi puneţi întrebări pentru a îl 
ajuta să comunice ceea ce ar vrea să facă.

Sa vedem daca Pu Yi intelege 
ca poate sa aleaga ori o chifla 

rotunda ori una lunga.
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Luaţi-l cu dumneavoastră atunci când vă duceţi după apă, să adunaţi lemne sau 
când vă duceţi la magazine, la şcoală, la biserică, la festivaluri sau la întrunirile sau 
evenimentele din cadrul comunităţii. Pe parcurs, 
încercaţi să observaţi ce pot învăța copiii auzitori 
prin ascultare. Încercaţi să îi explicaţi aceste 
lucruri copilului dumneavoastră, folosind 
semne sau cuvinte pe care le înţelegeţi 
amândoi.

Privindu-i pe alţii, copiii pot învăţa 
foarte multe lucruri despre lumea care 
îi înconjoară. Ei pot învăţa lucruri cum 
ar fi: cine creşte legumele pe care ei le 
mănâncă, sau cum cumpără şi vând 
oamenii la piaţă.

De banii astia 
poti avea doua.

AJutAţi-vă copilul să îsi FAcă prieteni
Pe măsură ce copiii încep să se joace din ce în ce mai mult împreună, comunicarea 
şi abilitatea de a se înţelege cu ceilalţi devin din ce în ce mai importante. Mulţi 
dintre copiii surzi sunt izolaţi şi singuri. Aceasta se întâmplă în mare parte pentru 
că ei 

                                                                                 nu au deprins suficiente abilităţi sociale                                
      pentru a stabili prietenii. De   
     asemenea, aceasta se întâmplă şi   
     pentru că auzitorii nu ştiu cum    
     să îi integreze în cercul lor.

Sora şi fratele lui Simon joacă un joc numit 
„La magazin” pentru a îl ajuta să înţeleagă 
cum se comportă lumea în magazine şi 
cum sunt furnizate lucrurile.

Pentru ca Rina 
nu poate auzi 

bine, hai sa 
jucam un joc 

unde auzul nu 
conteaza! 

Am putea folosi 
semne in locul 

cuvintelor.

Adesea copiii inventează jocuri pentru a 
se „preface”. Dacă includ în grupul lor un 
copil surd, îl vor ajuta pe acesta din urmă 
să înţeleagă la ce trebuie să se aştepte în 
situaţiile noi şi cum trebuie să se comporte.
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Pentru a îl ajuta pe copilul dumneavoastră să îşi facă prieteni şi să se joace cu alţi 
copii, ajutați-l să conştientizeze sentimentele celorlalţi, să înveţe să împărtăşească 
şi să coopereze, şi să înţeleagă o serie de reguli.

Unii copii se pot simţi frustraţi atunci când încearcă să se joace cu un copil care nu 
înţelege regulile jocului lor. Ar putea să elimine copilul surd din joc. Puteţi astfel să 
arătaţi copiilor auzitori modalităţi de joacă care nu 
au nevoie de cuvinte. Îi puteţi explica copilului 
dumneavoastră regulile şi îi puteți arăta cum să 
se joace.

Rina este asa puternica! O 
vreau in echipa mea tura 

viitoare.

„Abilităţile sociale” ale comunităţii
Deși învățarea abilităților sociale la copii este foarte importantă, nu este și 
suficientă. Copiii deprind abilităţile sociale nu numai din ceea ce îi învăţăm noi sau 
din felul cum îi tratăm, dar şi din felul în care ei văd cum se tratează oamenii unii 
pe ceilalţi în cadrul comunităţii lor.

Trebuie să urmăm noi înşine aceste sfaturi şi să devenim un exemplu prin acţiunile 
noastre!  Dacă copilul ne vede ignorându-i sau respingându-i  pe cei care au alte 
abilităţi faţă de noi, sau pe cei care arată diferit sau sunt săraci, atunci vor învăţa o 
lecţie foarte diferită de ceea ce ne dorim noi să îi învăţăm.

Dacă vren ca copilul nostru să înveţe să se respecte atât pe sine cât şi pe ceilalţi, el 
trebuie să ne vadă pe noi că punem 
aceste valori în practică. Noi înşine 
trebuie să arătăm respect pentru 
oamenii consideraţi diferiţi. Fiecare 
dintre noi trebuie să se străduiască să 
participe la construirea unei comunități 

care să primească şi să susţină toţi oamenii şi care să pună accentul pe 
valorile importante pentru noi.

Atunci când suntem 
respectuoşi cu ceilalţi, copiii 
învaţă că astfel trebuie să se 
comporte oamenii unii cu 
ceilalţi.

Când îi învăţăm pe copiii auzitori să se 
împrietenească cu un copil surd, şi să 
îi respecte pe cei care sunt diferiţi, îi 
ajutăm să înţeleagă că se pune un 
mare preţ pe compasiune. Îi învăţăm 
că ajutorul acordat celorlalţi este 
responsabilitatea tuturor. Când îi învăţăm pe copii să se joace împreună 

în cadrul unui grup, îi ajutăm să înţeleagă că 
solidaritate şi cooperarea sunt foarte importante.


