Seria de asistenţă timpurie
Există în lume aproximativ 150 de milioane de copii cu dizabilități. Atenţia care o primesc
aceşti copii în primii ani de viaţă are un efect important asupra dezvoltării ulterioare. Seria
de asistenţă timpurie include mai multe cărţi despre ajutorul dat copiilor cu dizabilități de la
naştere şi până la 5 ani. Aceste cărţi ajută deoarece ele acordă oamenilor cei mai apropiaţi –
părinţi, membri ai familiei, prieteni şi asistenţi medicali - de copiii cu dizabilități o mai bună
înţelegere a dizabilității şi cum să-i ajute să crească şi să înveţe prin activităţi de dezvoltare
simple şi potrivite pentru ei. Acest material a fost realizat cu ajutorul comunităţilor din întreaga
lume astfel incât să fie folositor şi aplicabil mai multor culturi. Aceste cărţi explică cum să:

• Aprecieze gradul dizabilităţii copilului;
• Să stimuleze dezvoltarea unui copil prin
activităţi de invăţare;
• Să înţeleagă ce anume a cauzat dizabilitatea si
să înveţe cum să o trateze şi să o prevină;
• Să facă faţă provocărilor implicate de creşterea
unui copil cu dizabilităţi;
• Să lucreze cu alţi membri ai comunităţii pentru
a îmbunatăţi ingrijirile copiiilor cu dizabilităţi şi
să-I ajute pe aceşti copii să devină parte activă a
comunităţii.
Fiecare carte este scrisă într-un limbaj simplu și conţine multe ilustraţii.
Subiecte la care se referă seriile sunt: ajutarea
copiilor care au probleme emoţionale sau de
comportament, ajutarea copiilor infectaţi cu HIV/
SIDA, și ajutarea copiilor afectaţi de război şi
violenţă.
Cărţile valabile în prezent sunt:
Să ajutăm copiii orbi și Să ajutăm copiii surzi

Această publicaţie este produsul activităţii proiectului RONDO şi este tipărit cu sprijinul
nemijlocit al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui.
Instituția oferă servicii educaţionale copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice din judeţul Vaslui.
Cartea se adresează părinţilor copiilor surzi din întreaga ţară, profesorilor din centrele şcolare
pentru educaţie incluzivă ce şcolarizează copii surzi, directorilor de CJRAE fiind un suport
educaţional util de a se informa despre modele şi situaţii clasificate drept bune practici de către
experţii americani în domeniu.

