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Dezvoltarea [n plan social 
]i emo\ional 

Cu toate c` este de [n\eles faptul c` p`rin\ii sunt nelini]ti\i [n
ceea ce prive]te performan\ele ]colare, „cartea“ este [n mod frecvent
mai pu\in legat` de reu]ita [n via\` decât atributele personale cum ar
fi optimismul, ambi\ia, adaptabilitatea, dorin\a de a munci din greu
]i perseveren\a [n raport cu lucrurile sau situa\iile dificile. Aceste
calit`\i fac diferen\a [ntre persoanele care au performan\e la un nivel
mediu ]i cele care au performan\e extraordinare ]i totodat` caracte -
rizeaz` persoanele extraordinar de flexibile care trec peste diza -
bilit`\i ]i condi\iile grele. 

}i competen\ele [n plan social au, de asemenea, importan\`
atunci când se pune problema cât de bine se simte o persoan` [n
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lumea real`. Nu doar c` abilitatea de a pune baza unor rela\ii ]i de a
le men\ine aduce un plus calit`\ii vie\ii, dar constituie ]i baza respec -
tului de sine. De exemplu, pentru adolescen\i leg`tura cu un grup de
persoane de aceea]i vârst` constituie o component` esen\ial` [n ceea ce
prive]te stabilirea unei identit`\i. La acea vârst` este atât de important
s` ai prieteni, [ncât exper\ii [n consilierea copiilor consider` c`
adolescen\ii care sunt izola\i sunt expu]i unui risc mare [n ceea ce
prive]te tulbur`rile emo\ionale. Este semnificativ faptul c` atât
adolescen\ii, cât ]i persoanele mature care prezint` dizabilit`\i legate
de [nv`\are arat` cel mai frecvent c` au nevoie de ajutor [n ceea ce
prive]te via\a social`. Conform sondajelor, aceast` problem` este
chiar mai important` decât g`sirea de oportunit`\i [n plan educa -
\ional sau g`sirea unui loc de munc`. 

Nu dorim s` suger`m prin aceasta c` activit`\ile ]colare sunt
lipsite de importan\`; rezultatele ob\inute pe plan ]colar afecteaz`
perspectivele elevului, respectiv studentului [n ceea ce prive]te
cariera, respectiv [n ceea ce prive]te studiile superioare. Nu exist`
nicio [ndoial` legat` de faptul c` dezvoltarea [n plan social ]i
emo\ional este la fel de important` [n ceea ce prive]te succesul ]i
senza\ia de bine ale elevului. De asemenea, nu exist` nicio [ndoial`
asupra faptului c` influen\a cea mai puternic` asupra dezvolt`rii [n
plan social ]i emo\ional o are familia. Cele mai multe dintre senti -
mentele copiilor [n ceea ce prive]te propria lor persoan` ]i [n
leg`tur` cu al\ii se formeaz` cu mult [nainte ca ei s` [nceap` ]coala.
Pe m`sur` ce cresc, atitudinile ]i a]tept`rile p`rin\ilor ]i altor rude
continu` s` aib` un impact deosebit asupra modului [n care
interac\ioneaz` cu alte persoane, modului [n care abordeaz` sarcinile
dificile ]i []i apreciaz` propriile abilit`\i. De exemplu, [n ceea ce
prive]te impactul pe care familia [l poate avea asupra performan -
\elor, este suficient s` ne [ndrept`m aten\ia asupra persoanelor de
origine asiatic` ce emigreaz` [n prezent [n SUA. În parte datorit`
sprijinului substan\ial pe care [l acord` familia [n cadrul c`reia se
pune accent pe valori cum sunt munca ]i educa\ia, mul\i copii, care
au trecut prin priva\iuni pentru a ajunge [n Statele Unite, care au tr`it
[n s`r`cie ]i au [nceput ]coala [n condi\iile [n care nu vorbeau deloc

386

dizabilit~|ile leGate de {nv~|are explicate de la a la z



engleza, ajung s` fie cei mai buni din clas` [n timpul liceului ]i s`
fie ]efi de promo\ie la colegiu. 

Este important ca p`rin\ii s`-]i dea seama de rolul deosebit de
important pe care [l au [n a-i ajuta pe copii s`-]i formeze ]i s`-]i
dezvolte aptitudini care sunt importante pentru via\` ]i pentru [nv`\are.
Este, de asemenea, important ca p`rin\ii copiilor cu dizabilit`\i legate
de [nv`\are s` [n\eleag` c` problemele legate de procesarea informa -
\iilor pot afecta dezvoltarea [n plan social ]i emo\ional. Se [ntâmpl`
frecvent ca dizabilit`\ile legate de [nv`\are s` afecteze la fel de mult
via\a de acas` ]i din cadrul comunit`\ii precum afecteaz` performan -
\ele ]colare. Un expert sugereaz` c` aceste handicapuri ar trebui s` se
numeasc` dizabilit`\i legate de via\`, pentru c` efectele lor sunt
deosebit de puternice. Cu toate acestea, p`rin\ii nu fac [ntotdeauna
leg`tura [ntre comportamentele „proble matice“, cum ar fi comporta -
mentul la mas`, dificultatea [n a duce pân` la cap`t treburile casnice,
incapacitatea de a fi punctual(`) sau tendin\a de a face o criz` acas` la
bunica din cauza problemelor de factur` neurologic`, legate de
problemele existente la scris sau la citit. Drept urmare, unii copii care
au dizabilit`\i legate de [nv`\are sunt pedepsi\i at@t acas`, c@t ]i la
]coal`, fiindc` sunt lene]i, neglijen\i ]i dezordona\i. Acuza\iile care li
se aduc ]i tensiunile care apar [n familie implic` faptul c` respectul de
sine al acestor tineri se reduce ]i amplific` sup`rarea ]i anxietatea. 

Chiar ]i atunci când leg`tura dintre dizabilit`\ile legate de
[nv`\are ]i problemele din plan personal este clar` ]i rudele sunt gata
s` sprijine persoana [n cauz`, p`rin\ii vor avea o anumit` incertitu -
dine [n ceea ce prive]te modul [n care [i pot ajuta pe tineri s` fac`
fa\` problemelor pe care le au de [nfruntat [n via\`. A g`si ajutor [n
ceea ce prive]te cititul, scrisul ]i matematica pare a fi un lucru
simplu [n compara\ie cu g`sirea unor solu\ii pentru a ajuta un copil
care are probleme [n ceea ce prive]te limbajul s` fac` conver sa\ie
sau pentru a [nv`\a un adolescent care nu are capacitatea de a se
orienta cum s` conduc` o ma]in`. Unii p`rin\i se v`d [n situa\ia de a
\ine copiii cu dizabilit`\i de [nv`\are [n cas`, [n efortul lor de a-i
proteja [mpotriva e]ecurilor, [mpotriva experien\elor dureroase sau
a reac\iilor de respingere. Aceste inten\ii bune au un efect negativ,
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deoarece copiii proteja\i [n mod excesiv tind s` r`mân` imaturi ]i nu
au [ncredere [n capacitatea lor de a se descurca [n mod independent. 

O provocare pentru p`rin\i o reprezint` ]i modul [n care trebuie
abordat impactul pe care [l are o dizabilitate legat` de [nv`\are asupra
familiei. Cum s` abord`m, de exemplu, [n discu\ia cu cel`lalt so\
problema legat` de economiile care ar trebui cheltuite pe medita\ii sau
pentru accesul la o ]coal` privat`? Cum rezolv`m problema legat` de
faptul c` fra\ilor/surorilor copilului cu dizabilit`\i nu le convine faptul
c` acesta din urm` nu trebuie s` fac` atâtea treburi gospod`re]ti ]i [i
acapareaz` mamei tot timpul liber, pentru c` ea trebuie s`-l ajute la
lec\ii? Ce facem atunci când unul dintre bunici sus\ine c` ceea ce [i
trebuie copilului este mai pu\in` alintare ]i mai mult` disciplin`?
Când ]i [n ce situa\ii trebuie disciplinat copilul poate constitui o
problem` care s` [mpart` familia [n dou` tabere, [n condi\iile [n care
mama ]i tata se g`sesc [n tabere diferite. (Singurul lucru asupra c`ruia
to\i membrii familiei s-ar putea s` fie de acord este acela c` nicio
variant` de disciplinare nu d` rezultate.) Dup` cum arat` o mam`: „De
fapt, o dizabilitate legat` de [nv`\are este o problem` de familie. Stresul
]i problemele emo\ionale au efect asupra tuturor. Într-un fel sau altul,
problemele afecteaz` fiecare membru al familiei.“

Este clar c` o discu\ie referitoare la dizabilit`\ile legate de
[nv`\are nu se poate [ncheia cu o discu\ie despre nevoile copilului la
]coal`. În aceast` parte a lucr`rii ne vom concentra asupra unor
aspecte care contribuie la o via\` bun` ]i care nu \in de ]coal`. În
cadrul acestui capitol vom discuta despre etapele de dezvoltare ]i
vom vedea [n ce mod pot influen\a dizabilit`\ile legate de [nv`\are
dezvoltarea [n plan social ]i emo\ional. În capitolul 11 vom discuta
despre strategii prin care tinerii pot fi ajuta\i s`-]i men\in` respectul
de sine, s`-]i dezvolte sim\ul responsabilit`\ii ]i s` []i stabileasc`
rela\ii bune atât [n cadrul familiei, cât ]i [n afara acesteia. În
capitolul 12 ne vom ocupa de abilit`\ile care sunt necesare pentru o
via\` independent` ]i vom discuta despre ajutorul care trebuie
acordat tinerilor ajun]i la vârsta adult`, astfel [ncât s` fac` trecerea
de la via\a pe care o duc acas` ]i la ]coal` la via\a legat` de g`sirea
unui loc de munc`, respectiv de studiile superioare. În timp, ve\i
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descoperi c` cele mai multe dintre problemele care afecteaz` copiii
cu dizabilit`\i legate de [nv`\are ]i familiile acestora pot fi evitate.
Chiar dac` via\a al`turi de tinerii cu dizabilit`\i legate de [nv`\are nu
este niciodat` lipsit` de stres, un pic de [n\elegere poate avea efect pe
termen lung ]i poate duce la g`sirea unor solu\ii care ajut` pe fiecare
s`-]i p`streze s`n`tatea psihic` ]i sufleteasc`, dar ]i demnitatea.

Dizabilit~|ile legate De Înv~|are }i
DezvOltarea COPilUlUi

Pe m`sur` ce se maturizeaz`, copiii trec printr-o serie de etape
care sunt destul de previzibile, fiecare dintre ele cu nevoile ]i com -
portamentele caracteristice. Oricum, copiii cu dizabilit`\i legate de
[nv`\are nu trec [ntotdeauna prin astfel de etape [n acela]i ritm,
precum copiii tipici care sunt de aceea]i vârst` cu ei. La fel cum la
ace]ti copii se poate [nregistra un retard [n ceea ce prive]te abilit`\ile
cognitive, verbale ]i motorii, pot s` apar` [ntârzieri ]i [n ceea ce
prive]te dezvoltarea abilit`\ilor de ordin social. 

Drept urmare, comportamentul copiilor cu dizabilit`\i de [nv`\are
poate s` par` copil`ros sau s` aminteasc` de comportamentul
copiilor de vârst` mai mic` decât cea a tinerilor [n cauz`. (De aceea,
p`rin\ii exclam` exaspera\i: „De ce nu po\i s` te por\i ]i tu ca un copil
de vârsta ta?“) În plus, mul\i copii cu dizabilit`\i legate de [nv`\are
par s` vin` pe lume având o personalitate puternic`, lucru care
[nseamn` o provocare pentru p`rin\i. (S-a observat c` tinerii cu
dizabilit`\i legate de [nv`\are sunt la fel ca ceilal\i copii, doar c` au
personalit`\i mai puternice.) Ace]ti copii pot da dovad` de o energie
excesiv`, de o sensibilitate excesiv`, [n raport cu mediul [n care se
afl`, de o instabilitate emo\ional` excesiv`, de o insisten\` excesiv`,
pentru a face totul a]a cum doresc ei. Drept urmare, indiferent de
etapa de dezvoltare [n care se g`sesc, modul lor de manifestare poate
s` par` exagerat. În timp ce, teoretic, to\i copiii trec prin faza [n care
spun „nu“ pe la vârsta de doi ani ]i jum`tate, de exemplu, un copil cu
personalitate puternic` spune „nu“, refuz` s` se lase convins ]i face
crize de nervi care pot dura ore-n ]ir.
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Chad

Atunci când s-a rec`s`torit, Greta a fost [ncântat`,
v`zând ce rela\ie bun` exista [ntre b`iatul ei, Chad, [n vârst`
de opt ani, ]i tat`l lui vitreg. Greta se c`s`torise cu tat`l lui
Chad când era tân`r`. El era unul dintre acei tineri care renun -
\aser` la ]coal` ]i era un „rebel“, care a p`r`sit-o imediat dup`
ce copilul a venit pe lume. Mike era cu totul diferit fa\` de
primul so\. Era un om responsabil ]i blând. Tr`iau cu to\ii la o
ferm` ]i Chad [l [nso\ea pe Mike peste tot, rugându-l s`-l lase
s`-l ajute la treburi. 

La doi ani dup` c`s`torie, rela\ia dintre Mike ]i Chad s-a
schimbat radical. „Eu [i spun lui Chad la ce anume trebuie s`
m` ajute ]i el nu face ceea ce [i spun“, s-a plâns Mike. „Nu pot
s` am [ncredere [n el.“ Greta era de p`rere c` perfec\ionismul
lui Mike genera probleme. „Ia-l mai u]or“, i-a sugerat ea. „E
doar un copil ]i exist` destui oameni care s`-l bat` la cap la
]coal`.“ Notele lui Chad puteau fi mult mai bune ]i [nv`\`torul
b`ia tului, care era [n clasa a patra, insista asupra acestui
aspect. „Stai, stai“, a replicat Mike. „Îi dau treburi simple, dar
el face pe prostul!“

Greta a avut un sentiment nepl`cut, pentru faptul c`
Mike era atât de dur cu Chad. „În ultima vreme m` evit`“, i-a
m`rturisit Mike ulterior lui Greta. „Eu [ncerc s`-mi fac timp
pentru el ]i s`-i ar`t cum trebuie s` fac` treburile, dar se pare
c` nu vrea s` aib` de-a face cu mine. Când Greta l-a rugat pe
Chad s`-]i petreac` mai mult timp cu tat`l s`u, Chad s-a
mul\umit s` spun`: „Nu e tat`l meu“. Apoi b`iatul s-a dus [n
camera lui, luând cu sine un joc video. 

La finalul anului ]colar, [nv`\`torul lui Chad a spus c`
b`iatul a progresat atât de pu\in, [ncât ar fi cazul s` fie testat
pentru a se vedea dac` nu are o dizabilitate legat` de [nv`\are.
A fost evaluat [n timpul verii ]i s-a constatat c` avea probleme
legate de procesarea limbajului, fapt care avea un efect negativ
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asupra cititului ]i asupra capacit`\ii de a [n\elege indica\iile
primite verbal. Bucurându-se de ajutor, copilul a avut rezultate
mai bune la ]coal` pe parcursul clasei a cincea, [ns` acas`
rela\iile au devenit ]i mai tensionate. Mike a [nceput s` fie
deranjat din ce [n ce mai mult de faptul c` b`iatul era „negli -
jent ]i lipsit de responsabilitate“, [n timp ce mama lui Chad
[ncerca s`-l apere pe copil. Au avut ne[n\e legeri legate de
lucrurile pe care b`iatul ar trebui s` le fac` la ferm` ]i [n ceea
ce prive]te modul [n care b`iatul ar trebui pedepsit atunci când
nu f`cea lucrurile respective. În momentul [n care Mike i-a
spus lui Chad c` va dormi [n hambar dac` nu []i termin`
treburile pân` la ora cinei, Greta a reac\ionat, preg` tind o
geant` ]i ducându-l pe b`iat la sora ei. 

Nici Mike ]i nici Greta nu ]i-au dat seama de faptul c`
din cauza dizabilit`\ii lui legate de [nv`\are, Chad avea proble me
]i [n ceea ce prive]te sarcinile care i se d`deau la ferm`. Nu []i
putea aduce aminte ce treburi [i spunea Mike c` are de f`cut ]i
nici cum trebuia s` le duc` la bun sfâr]it. (Dac` i se ar`ta cum
se face un anumit lucru, Chad f`cea totul a]a cum trebuie, dar
Mike d`dea explica\ii prea lungi ]i prea detaliate. Fiind
con]tient de faptul c` [l dezam`ge]te pe tat`l s`u vitreg, pe
care [l admira atât de mult, Chad a rezolvat sentimentul de
nepotrivire fa\` de mediul [n care trebuia s` tr`iasc`
retr`gându-se ]i ascunzându-]i tr`irile [n spatele unei atitudini
ostile. Din cauza faptului c` s-a presupus c` o dizabi litate
legat` de [nv`\are era o problem` legat` strict de educa\ie, to\i
membrii familiei se sim\eau cumplit. Din fericire, aceast` criz`
familial` i-a f`cut s` apeleze la consiliere ]i asta i-a ajutat s`
identifice problemele existente. 

De aici trebuie s` [nv`\`m c` poate fi periculos s` ne
ocup`m de dizabilit`\ile legate de [nv`\are doar la ]coal`, dar
nu ]i acas`. 
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Este important s` [n\elegem c` nu se poate gr`bi trecerea
copilului prin etapele de baz` ale dezvolt`rii. Se poate acumula foarte
mult stres [n momentul [n care a]tept`rile [n plan social ]i cognitiv
sunt mult prea mari [n raport cu nivelul de dezvoltare al copilului. În
aceea]i m`sur` este necesar s` [n\elegem c` unele elemente ale
personalit`\ii sunt dificil de schimbat. Cu toate c` mediul are o
influen\` foarte mare asupra personalit`\ii, [n prezent oamenii de
]tiin\` sunt de p`rere c` unele componente ale personalit`\ii noastre
sunt programate genetic. În timp ce mediul poate influen\a [ntr-o
anumit` m`sur` aceste componente, ele vor fi parte a personalit`\ii ]i
vor ie]i mai mult sau mai pu\in [n eviden\`. (Cu alte cuvinte, un copil
foarte timid poate s` []i [nsu]easc` abilit`\i sociale benefice ]i poate
ajunge chiar s` se distreze la petreceri, dar este pu\in probabil ca el,
copilul s` devin` o persoan` care vorbe]te mult ]i c`reia [i face
pl`cere s` se afle [n mijlocul unei mul\imi de oameni.) P`rin\ii, care
nu \in cont de diferen\ele de ordin temperamental ajung uneori s`
eticheteze un copilul care are fa\` de via\` o abordare diferit` [n raport
cu a lor ca fiind „pe un drum gre]it“ sau r`u, o atitudine care poate
duce la [ncordarea rela\iilor dintre p`rin\i ]i copii. Ne vom opri mai
mult asupra tempera mentului [n capitolul 11. Deocamdat` este bine s`
re\ine\i c` pute\i evita conflictele ]i tensiunile dac` proceda\i \inând
seama de temperamentul copilului, ]i nu dac` lupta\i [mpotriva lui.

Maturizarea este influen\at` ]i de detalii de ordin personal. A.H.
Maslow, un psiholog care a studiat motiva\ia, a observat c` pe m`sur`
ce cresc, oamenii doresc s`-]i satisfac` nevoile [ntr-o anumit` ordine.
Piramida nevoilor, a]a cum a realizat-o Maslow, este prezentat` [n
pagina 393. Maslow a fost de p`rere c` mai [ntâi este nevoie s` fie
satisf`cute nevoile existente la un anumit nivel, pentru a se putea trece
la urm`torul. (Maslow a observat, de asemenea, c`, dac` se manifest`
simultan mai multe nevoi, oamenii depun mai [ntâi eforturi pentru
satisfacerea nevoilor de baz`.) Cu alte cuvinte, chiar dac` toat` lumea
are nevoie de afec\iune ]i acceptare, copiilor care nu dispun de un
ad`post, de siguran\` sau de stabilitate [n plan familial le este mai greu
s` dobândeasc` sprijin emo\ional decât celor care se afl` [n siguran\`. În
mod similar, dac` adolescen\ii nu sunt accepta\i [ntr-un grup de tineri de



393

dezvoltarea {n plan social }i emo|ional

vârsta lor, abilitatea de a avea respect fa\` de sine ]i de a stabili anumite
obiective poate fi compromis`. Piramida lui Maslow ne aduce [n aten\ie
faptul c` aspecte cum ar fi siguran\a, stabilitatea ]i acceptarea nu sunt
doar „ni]te probleme ale copilului mic“ sau „probleme ale adoles -
cen\ilor“. Aceste nevoi []i p`streaz` importan\a pe tot parcursul vie\ii
noastre. De câte ori diverse circumstan\e sau dizabilit`\i au un efect
negativ [n ceea ce prive]te satisfacerea nevoilor de baz`, progresul [n
plan social ]i emo\ional poate s` fie [ntârziat. 

Având [n minte aceste idei, s` vedem cum se comport` copiii
[n diferite etape de dezvoltare.

Piramida lui Maslow

Psihologul A.H. Maslow a realizat o ierarhie, respectiv
o piramid` a nevoilor omului, având [n vedere importan\a lor.
Persoanele care nu []i pot satisface nevoile de baz` (de la baza
piramidei) au probleme [n a atinge „obiective mai [nalte“. 

Principiile lui Maslow sunt
utilizate uneori pentru a se

explica de ce copiii deza van -
taja\i din punct de vedere
econo mic, au mai pu\in`

[ncre dere [n sine ]i se
bucur` de mai pu\in

succes [n raport cu
tinerii care se

bucur` de
anumite

avantaje.

Nevoi
legate de

autorealizare
[mplinire,

transformarea [n realitate
a obiectivelor ]i dezideratelor

existente [n plan personal,
manifestarea talentelor

Nevoi legate de respect
respect de sine, prestigiu, reputa\ie 

]i statut social

Nevoi legate de dragoste
afec\iune, apartenen\a la un grup 

]i acceptarea ca persoan`

Nevoi legate de securitate
siguran\`, ordine, protec\ie ]i stabilitate [n plan familial

Nevoi fiziologice
hran`, b`utur` ]i ad`post



COPilUl De vÂrSt~ Pre}COlar~ 

Din punct de vedere social ]i emo\ional, copilul se dezvolt`
foarte mult [n primii trei ani de via\`. În timpul acestei perioade
deosebit de importante, copiii descoper`, de exemplu, dac` este
recomandabil s` exploreze mediul [n care se g`sesc ]i dac` este bine
s` aib` [ncredere [n oameni. Calitatea rela\iilor copilului [n aceast`
etap` poate avea un impact important asupra perspectivei sale
emo\ionale. În general, copiii care au rela\ii sigure, stabile cu adul\ii
care se ocup` de ei sunt, de cele mai multe ori, aten\i, motiva\i ]i
gata s` fac` fa\` provoc`rilor. Chiar de la vârsta de trei sau patru ani,
ace]ti copii noroco]i par a fi optimi]ti ]i [ncrez`tori [n sine. Pe de
alt` parte, copiii care nu au avut o rela\ie fructuoas` cu adul\ii sunt,
[n general, pasivi, se descurajeaz` u]or, sunt retra]i ]i/sau se tem de
situa\iile noi. Conform cercet`rilor, aceste atitudini care se mani -
fest` timpuriu pot s` se p`streze mult timp, pân` la vârsta ]colar`
sau chiar pân` la vârsta adult`. 

Abilitatea de a se juca ]i de a colabora cu al\i copii se dezvolt`
[n mod normal [n jurul vârstei de trei ani. (Pân` atunci copiii au
tendin\a de a se juca unul lâng` altul ]i mai pu\in unul cu cel`lalt.)
Începând de la aceast` vârst`, rela\iile cu al\i copii (dar ]i rela\iile cu
adul\ii) [i ofer` copilului ocazia s` [nve\e ]i s` exerseze abilit`\i de
natur` social`. Datorit` faptului c` micu\ii care sunt deschi]i,
entuzia]ti ]i comunicativi sunt tentan\i pentru al\i copii, ei au mai
multe oportunit`\i [n plan social decât copiii care sunt timizi ]i
pasivi. În momentul [n care [ncep ]coala, copiii avantaja\i din punct
de vedere social au un avantaj semnificativ [n compara\ie cu acei
tineri ale c`ror abilit`\i sociale ]i de comunicare sunt mai pu\in
dezvoltate. Copiii care se pricep s` comunice, care se simt bine [n
compania altor copii, dar ]i a adul\ilor ]i care au [ncredere 
[n propriile abilit`\i sunt, de obicei, elevi buni, având uneori un nivel
superior de inteligen\` ]i deta]ându-se din punct de vedere al rezul -
tatelor pe plan ]colar. 

Copiii de vârst` pre]colar` care au dizabilit`\i legate de [nv` -
\are se bucur` asemenea copiilor tipici de sprijinul p`rin\ilor ]i de
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oportunit`\i de a interac\iona cu al\i copii. Copiii care dispun de
acest avantaj sunt, de obicei, mai optimi]ti ]i au o capacitate mai
mare de a compensa pentru dizabilit`\ile lor [n compara\ie cu acei
copii care sunt izola\i din punct de vedere social ]i ale c`ror vie\i
familiale nu sunt racordate la nevoile lor, ci sunt rigide ]i haotice.
Cre]terea ]i educarea tinerilor al c`ror sistem nervos este imatur sau
este inegal dezvoltat pot fi dificile ]i uneori le pot crea probleme cu
totul deosebite p`rin\ilor lor. Când sunt mici, de exemplu, ace]ti
copii sunt uneori iritabili ]i greu de lini]tit. Ei pot z`d`rnici orice
efort de a-i [ncadra [ntr-un program de mas` ]i de somn ]i pot \ipa
atunci când avem inten\ia de a ne juca cu ei sau de a-i mângâia.
Aceste tipuri de comportament [i fac pe p`rin\i s` se simt`
neajutora\i, incompeten\i, respin]i. Drept urmare, p`rin\ii nu au cu
ace]ti copii o leg`tur` la fel de strâns` cum este aceea pe care o au
cu ceilal\i copii ai lor. Poate c` mama ]i tata nu se pot opri s` nu aib`
o atitudine de respingere fa\` de copilul care [i [mpiedic` s` doarm`
[n fiecare noapte ]i refuz` s` reac\ioneze la eforturile lor de a-l
lini]ti. Copiii care prezint` dizabilit`\i legate de [nv`\are pot
reprezenta o adev`rat` provocare deja de când sunt mici. Pentru c`
au dificult`\i [n a procesa informa\ii pe care le primesc verbal sau pe
care le percep vizual, le este greu s` \in` cont de indica\ii, s` \in`
cont de reguli, s` se implice [n jocuri. De asemenea, faptul c` ei
[nva\` mai greu s` vorbeasc`, s` se [mbrace, s` se hr`neasc`
reprezint` un motiv de dezam`gire ]i de frustrare pentru p`rin\i.
Copiii care sunt hiperactivi par a fi sc`pa\i de sub control la vârsta
pre]colar`. Mul\i copii creeaz` un adev`rat haos [n momentul când
sunt sco]i din cas`. P`rin\ii se uit` neajutora\i cum se clatin`
rafturile de la supermarket, cum de picnic se alege praful, pentru c`
micu\ul/ micu\a s-a c`\`rat pe mas`, umblând [n mâncarea tuturor;
mobilierul ]i covoarele bunicii sunt distruse la fiecare vizit`. Chiar
]i atunci când p`rin\ii ies singuri [n ora], sunt cu g@ndul la catastrofa
la care este supus` bona care a r`mas acas` cu copilul. 


