
Integrarea copiilor cu Sindrom Down
Integrarea copiilor cu Sindrom Down în 

grădiniță, respectiv școala de masă, aduce doar 
beneficii, atât lor, cât și societății. Mai jos sunt 
redate două puncte de vedere legate de acest 
aspect: unul e al unui psihopedagog și altul e al 
unui părinte. 

„Eram în primul an de facultate când am în-
ceput să învăț despre copiii cu Sindrom Down. 
Tot în primul an de practică am și întâlnit primii 
copii cu Sindrom Down. 

La vremea respectivă mi se părea ireal, ne-
drept, îi priveam cu o milă ce nu am mai simțit-o 
până atunci niciodată!

Am început să lucrez cu un grup mic de copii 
cu Sindrom Down la Școala Specială CRDEII, 
în ultimul an de facultate. La fel de nedreaptă 
mi se părea viața lor și aceeași milă o aveam în 
ochi când îi priveam! 

Mila e foarte comună când vedem sau 
interacționăm cu ființe cu dizabilități, cu nevoi 
speciale. Târziu am învățat că, prin mila asta, 
le tăiem dreptul lor la armonia vieții, la a exista 
ca toți ceilalți, cu bune și rele! 

Apoi, cum viața îți așterne lucruri deloc întâm-
plătoare, câțiva ani mai târziu, l-am cunosc pe 
Alex – 8 luni, Sindrom Down. A fost pentru prima 
dată când am privit cu dragoste un copil cu nevoi 
speciale. Și dragostea asta a tot crescut, ca-n 
poveștile cu zâne și zmei, până când am reușit 
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să înființăm o asociație dedicată acestui sindrom 
și acestor copii frumoși (Asociația Happyatoys, 
https://www.facebook.com/Happyatoys/, site: 
http://downiseverything.blogspot.com/). 

Azi, prin asociație, avem incluși 7 copii cu 
Down în centrul nostru educațional, alături de 
toți ceilalți! 

Zi de zi învățăm de la ei și creștem toți, îm-
preună. Au prieteni, au activități, au progrese în 
dezvoltarea lor, atât academic, cât și social. Asta 
e tot ce contează. 

 

Integrarea lor nu este peste puteri. Este dorită 
și de aici lucrurile încep să se miște și să existe 
altfel! 

 
Îndemn mai multe instituții private să facă 

un efort în acest sens și să aducă un plus de 
valoare în educația pe care o oferă, căci, în 
final, pe cuvânt de onoare că integrarea lor are 
numai beneficii!“ (Andra Ciorbă – psihopedagog 
și directoarea centrului educațional TLC – Cluj-
Napoca)

„Sunt părinte. De 8 ani mă prezint mama lui 
Bogdan și de 4 ani mama lui Bogdan și Alex – 
copil cu Sindromul Down. Le spun tuturor că 
are SD. Asta pentru că, deși seamănă foarte 
bine cu Bogdan, are câteva trăsături specifice 
sindromului și lumea se uită mai întrebător. 

(Continuare în pag. 3)

Motto: 
Exist ca să te învăț Iubirea!
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Anul 2021 este un an simbolic pentru 
Sindromul  Down sau Trisomia 21. Persoa-
nele cu Sindrom Down au suplimentar o 
copie a întregului sau numai a unei părți a 
cromozomului 21, motiv pentru care data de 
21.03 (21 martie) a fost aleasă ca fiind Ziua 
Internațională a Sindromului Down. În fieca-
re an, asociațiile din țară, care au ca scop 
sprijinirea persoanelor cu Sindrom Down, 
organizează diferite activități și evenimente 
pentru a marca această zi. 

Anul acesta fiind unul special, eveni-
mentele vor avea o altă dimensiune și vor 
fi implicate mai multe personalități, inclusiv 
europarlamentari și politicieni.

La începutul anului 2021, a fost lansat 
proiectul „EU for TRISOMY 21”, platformă 
al cărei scop principal este să invităm euro-
parlamentarii să cunoască persoane/familii 
cu membri cu Sindrom Down și să se alăture 
în sărbătorirea zilei de 21 martie. În cadrul 
acestui proiect s-au alăturat deja părinți/
ONG-uri/europarlamentari din mai multe țări 
ale Uniunii Europene, inclusiv România. 

Orice ONG din Europa poate să se înscrie 
și să mediatizeze proiectul.

Orice cetățean din UE (persoană cu SD 
sau familie a acesteia) se poate alătura 
pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a 
Sindromului Down. Se va scrie europar-
lamentarilor aleși, la momentul potrivit se 
va discuta pe tema Strategiei Europene 
privind Dizabilitatea 2021-2030, va exista 
o coreografie video pe o piesă cunoscută, 
vom avea o conferință online cu invitați 
renumiți, se vor emite comunicate de presă 
(primul la început de februarie), se vor posta 

fotografii pe rețelele de socializare, purtând 
șosete desperecheate cât mai colorate sau 
purtând haine galben/albastru. De ce șosete 
colorate? La microscop, cromozomii arată ca 
niște șosete colorate! Iar unii dintre noi au o 
„șosetă” în plus, așa cum este cazul celor cu 
Sindrom Down. Astfel, simbolul internațional 
pentru Ziua Mondială a Sindromului Down 
este o pereche de șosete desperecheate și 
cât mai colorate.

Pe platforma https://eufortrisomy21.eu/ 
sunt deja înscrise mai multe asociații din 
țară, iar numărul românilor înscriși se apropie 
rapid de 100. 

Vă așteptăm pe toți alături de noi!
Detalii puteți obține de la echipa coordo-

natoare a României, 
Iulia Rus (tel.: 0740.07.77.50) 
sau Radu Buțu (tel.: 0758.01.01.01).
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Integrarea copiilor 
cu Sindrom Down

Copil frumos!

Copil frumos, te-aș ține-ascuns
în locul unde n-au pătruns
nici răutatea, nici mânia,
în locul unde e stăpână bucuria.
Și ți-aș păstra desțelenită
grădina vieții, și-nflorită,
ca un surâs să fie fiecare floare,
pe chipul tău să râdă lumina de la soare.
Și ți-aș așterne dragoste în cale,
din suflet aș lăsa să scuture petale,
ca să nu simți nici pietre ascuțite și nici spini,
să nu te rătăcești prin mărăcini.
Vise înalte ți-aș păzi în palmă,
iar zborurilor tale le-aș ține vremea calmă,
și timpul l-aș supune și l-aș îmblânzi,
l-aș pune în clepsidră și ți l-aș dărui.
Dar nu știu cum să fac acestea toate,
nu era scris în nicio carte,
și nu cred că a fost vreun înțelept
care știa ceva și a păstrat secret.
Și-atunci tot ce rămâne e să îți dau povețe,
să te învăț că lumea are multe fețe,
să îți arăt cum sufletul se oțelește,
dar dragostea din el e cea care te crește.
Să-ți spun că din durere iei putere,
că pentru a clădi un vis de multe ori se cere
să lași bucăți de suflet să se sfâșie din tine;
dar să nu-ți pară rău când tot ce faci e bine!
Să nu uiți idealuri chiar dacă ți se pare
că s-au pierdut cândva în neagră depărtare!
Oricât de întuneric, mai sunt câteva stele;
să cauți mereu zborul și să ajungi la ele!
De cazi, să te ridici mai sus
și să răsari chiar dacă soarele-a apus!
Dacă pierzi astăzi, poți învinge mâine;
să nu-ți vinzi inima pe-un colț de pâine!
Să nu uiți niciodată să fii bun și drept,
să nu te pleci, dar să fii înțelept!
Și vieții să-i surâzi, să știi cum să te bucuri
de împliniri înalte și de mărunte lucruri!
Iar la sfârșit, când scazi și când aduni,
când timpul ce-ți rămâne e cât să-l ții în pumni,
să-ți fie gândul liniștit și inima senină
că ai trăit frumos și viața ți-a fost plină. 

(poeziipentruviata.ro)

(Urmare din pag. 1)
Dar se uită o dată, se uită a doua oară și apoi 

devine obișnuință, și încet, încet, din Alex – copil 
cu Down devine Alex, fratele lui Bogdan. La fel 
și la grădinița unde merge. Am avut norocul să o 
întâlnim pe Andra care, împreună cu colega ei, 
Cristina, au deschis o grădiniță privată. Cunos-
cându-l pe Alex, le-a venit ideea să îl integreze 
printre alți copii. Și apoi au făcut mai multe grupe 
și au integrat mai mulți copii cu Sindromul Down 
în grupe din această grădiniță – TLC, Cluj-Na-
poca. Integrându-i de la început, lumea nu i-a 
perceput ca fiind copiii aceia cu Sindrom Down, 
nu erau dați la o parte, ci erau colegii lui Paul, 
Mihai, Florin, Ana și alții.

Această integrare este benefică atât pentru ei 
– copiii cu dizabilități, deoarece se simt acceptați 
și îi ajută în dezvoltarea lor – învață mai repe-
de imitând colegii, dar este benefică  și pentru 
ceilalți copii, pentru că devin mai toleranți ca și 
adolescenți și adulți. Vor privi cu alți ochi dizabili-
tatea. Poate chiar se vor implica în proiecte care 
să îi ajute pe cei din jur. Când vor crește mari și 
vor vedea pe stradă o persoană cu Sindromul 
Down (ale cărei trăsături vor fi mult mai evidente 
– pentru că se știe, cu cât cresc, trăsăturile se 
accentuează), își vor aminti: „și eu am avut un 
coleg așa și ne-am înțeles foarte bine, a reușit să 
facă aia și aia, chiar să vorbească și parcă ema-
na așa o căldură, o dragoste aparte” – dragoste 
atât de caracteristică lor.” (Iulia Rus – mamă de 
2 băieți, Cluj-Napoca)

Articol de Andra Ciorbă și Iulia Rus

Biblioteca DownArtTherapy
Biblioteca „Sfântul Nicodim de la Tismana”, 

dedicată dizabilității în general și sindromului 
Down în special, deține  peste 151 de volume 
(în română și engleză, inclusiv cărți electroni-
ce). Cea mai recentă achiziție este Veronica 
Iani, „Perseverența”, cu autograful autoarei.

O listă actualizată a volumelor disponibile 
găsiți pe: https://asociatiadart.info/biblioteca/ 

Materialele se împrumută gratuit, 
informații suplimentare la 0758.01.01.01. 

(R.B.)

de Carmen Pricop
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Unii dintre noi sunt aici să ne învețe: 

Lecții de la fiul nostru cu dizabilități
Ce ar putea gândi cineva despre cei ce nu 

doar că refuză să învețe lecțiile pe care fiii 
noștri cu dizabilități le transmit, ci caută să îi 
extermine pe acești „învățători”, astfel încât ei 
să nu mai aibă de la cine învăța?

În urmă cu câteva luni, pe când vizitam 
Universitatea Mariei din Dakota de Nord, unde 
aveam de susținut câteva conferințe, am avut 

prilejul de a participa la o prelegere asupra 
problemei durerii susținută de profesoara de 
filosofie Eleanore Stump. Întreaga expunere a 
fost captivantă și stimulativă din punct de ve-
dere intelectual, însă, în mod special, am fost 
uimit de unele cuvinte de-ale Clarei Claiborne 
Park care au fost citate de către profesoara 
Stump:

„Viețile noastre se schimbă și ne schimbă 
pe noi înșine mai mult decât anticipăm. Eu nu 
pot uita durerea – mă doare într-un mod par-
ticular atunci când mă uit la prietenii lui Jessy 
– unii dintre ei chiar de vârsta ei – și-mi îngădui 
pentru un moment să mă gândesc la tot ceea 
ce ea nu poate fi. Dar noi nu putem selecta o 
anumită experiență alegând partea care nu ne 

rănește… deci: această experiență – am 
fi dat orice spre a o putea evita – ne-a 
făcut mai diferiți, ne-a făcut mai buni. 
Prin ea am învățat lecția pe care nimeni 
nu o studiază de bună voie, lecția grea și 
domoală a lui Sophocles și Shakespeare 
– anume aceea care ne învață că cineva 
nu poate crește decât prin suferință.”

Dr. Park continuă prin a zice că 
suferința și lecțiile învățate din suferință 
au fost „darurile” lui Jessy. Era darul 
înțelepciunii dobândit prin experiența 
amară pe care fiica ei, autistă, a prilejuit-o 
familiei sale. Aceste cuvinte mi-au amin-
tit de alte afirmații pline de înțelepciune 
pe care, o dată, mi le-a împărtășit un 
prieten. „Unii dintre noi sunt aici spre a fi 
învățați”, mi-a zis el, „în timp ce alții sunt 
aici ca să ne învețe”. Afirmațiile lui m-au 
atins profund. Erau atât de adevărate! Am 
realizat, prin aceste cuvinte ce atingeau 
adâncimi nebănuite, că fiul nostru – care 
are sindromul Down și este autist – era 
aici ca profesor. Noi, părinții săi, suntem 
aici spre a-i purta de grijă, însă și el este 
aici spre a avea grijă de noi. El are ne-
voie ca noi să ne îngrijim de nevoile lui 
fizice, însă noi avem nevoie de el spre a 
se îngriji de nevoile noastre meta-fizice.

Fiul nostru, Leo, ne învață virtutea 
răbdării. Ne învață altruismul. Ne învață 
cumpătarea. Ne învață să ne temperăm 
poftele, astfel încât să putem purta grijă 

nevoilor sale. Știind că are nevoie de noi, 
învățăm cât de mult avem nevoie unul de altul. 
Umilința lui dă de rușine mândria noastră.

Astfel arată câteva din lecțiile pe care el 
le predă, însă o asemenea listă eșuează în 
a face  dreptate capacităților lui de profe-
sor și darurilor pe care ni le împărtășește 
zilnic. Îi suntem datori în mult prea nume-
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roase și variate modalități spre a putea 
fi menționate, și, într-o manieră ce face 
imposibilă răsplata – de vreme ce este cu 
neputință ca măsura îndatorării noastre să 
fie descrisă adecvat.

Un mod de a ne arăta recunoștința constă 
în a-l privi pe Leo ca pe darul Sfintei Cruci. 
Reducând întruparea splendorii fiului nostru 
la abstracția unei metafore nu îi face dreptate, 
însă marchează o idee. Avem nevoie de cruci-
le pe care viața ni le trimite spre a învăța lecțiile 
pe care trebuie să ni le însușim. Crucile ne 
crucifică. Ele ne fac cruciformi. Ele răstignesc 
poftele noastre. Și fac asta deoarece avem ne-
voie să fim crucificați. Avem nevoie să primim 
neprețuita lecție care ne învață că iubirea este 
inseparabilă de sacrificiul de sine. Dacă nu ne 
vom sacrifica noi pentru alții, îi vom sacrifica pe 
alții pentru noi. Dacă noi nu acceptăm crucea 
îi vom crucifica pe alții. Există vreo lecție mai 
bună sau mai importantă pe care ar putea-o 
învăța oricare dintre noi?

Și cum rămâne cu ceilalți, cei ca Leo, care 
sunt sacrificați pe altarele egoiste ale propriilor 
părinți?

Un documentar transmis de BBC în Anglia 
luna trecută, „O lume fără sindromul Down”, a 
fost prezentat de o actriță al cărei propriu fiu 
are sindromul Down. Acest documentar arăta 
că 90% dintre cei care află că pruncul lor are 
sindromul Down îl avortează (notă DART – 
ar putea avea, căci vorbim de un diagnostic 
probabilistic, nu cert 100%!).

„Doctorul ne-a spus: ‚Îmi pare rău, îmi pare 
foarte rău’, iar asistenta medicală a început să 
plângă. Nu cred să fi fost o singură persoană 
care a zis ceva pozitiv”, spune Sally Philips, 
prezentatoarea documentarului. „Nu ar fi fost 
cu nimic diferit dacă mi-ar fi spus că copilul 
meu nu va supraviețui”. Cu alte cuvinte, spre a 
spune răspicat lucrurilor pe nume, ar fi fost mai 
bine dacă fiul de 10 zile al doamnei Phillips, 
care tocmai a fost testat pozitiv cu sindromul 
Down, nu s-ar fi născut. Ar fi fost mai bine 
dacă ar fi fost mort. Este doar un mic pas de 
la o asemenea atitudine la uciderea copilului 
de 10 zile – „soluția finală” la o situație dificilă 
care este deja susținută de anumiți ideologi 
pro-choice. (notă DART – promotori ai euge-
niei și culturii morții, în general)

La fel cu Clara Claiborne Park, doamna 
Phillips spune că acceptarea propriului fiu cu 

sindromul Down, Olly, „ne-a schimbat atât pe 
mine, cât și familia mea în mai bine”.

„Mi s-a spus că este o tragedie, însă, de 
fapt, este o comedie a erorilor”, zice ea. „Este 
ca un serial de televiziune unde ceva apare 
ca fiind greșit, dar care, în cele din urmă, nu 
este nimic rău. Olly este incredibil de grijuliu. 
Este singurul dintre cei trei copii ai mei care 
mă întreabă la sfârșitul zilei cum a fost ziua 
mea. Este cu adevărat drăguț. Este cu ade-
vărat atent la ceilalți. Este foarte înzestrat din 
punct de vedere afectiv. El observă dacă cei 
din jur sunt supărați, în timp ce eu nici nu bag 
de seamă”.

Unii critici au fost amuzați că BBC a produs 
un asemenea „ surprinzător documentar pro-
life”, iar un cronicar de la ziarul The Guardian 
se plânge că doamna Phillips a fost „părtini-
toare”, deoarece ea însăși a avut un copil cu 
sindromul Down – drept urmare nu a putut 
judeca subiectul în mod obiectiv. Cineva s-ar 
putea întreba dacă același reporter ar spune 
despre victimele apartheid-ului din Africa de 
Sud – ca Nelson Mandela – că au fost prea 
„părtinitoare” spre a judeca nedreptățile se-
gregării rasiale. Sau, cu un scenariu încă mai 
adecvat – dat fiind faptul că vorbim despre 
cei care fac sacrificii cu scopul de a prezer-
va viețile altora –, dacă nu cumva Oskar 
Schindler a fost prea „părtinitor” – împotriva 
soluției naziștilor care-i exterminau sistematic 
pe cei nedoriți – pentru a judeca nedreptățile 
Holocaustului.

Ce ar putea gândi cineva despre cei ce nu 
doar că refuză să învețe lecțiile pe care fiii 
noștri cu dizabilități le transmit, ci caută să îi 
extermine pe acești „învățători”, astfel încât ei 
să nu mai aibă de la cine învăța? Ce putem 
gândi despre un candidat prezidențial* care 
încurajează uciderea profesorilor? Ce am 
putea gândi despre planurile sale care doreau 
nu doar să facă uciderea unor asemenea pro-
fesori mult mai ușoară, ci să ne forțeze pe noi, 
toți ceilalți, să plătim pentru exterminarea lor? 
Cu aceste lucruri în minte, indiferent ce gân-
dim despre Donald Trump, putem fi bucuroși 
că o asemenea persoană nu este acum în 
Casa Albă. (culturavietii.ro)

Joseph Pearce
_____________

*Este vorba despre Hillary Clinton, candidat 
prezidențial la alegerile din 2016.
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După ce mai mulți părinți au vorbit despre pre-
siunile făcute de medici ca să-i determine să-și 
avorteze copiii diagnosticați cu dizabilități înainte 
de naștere, Colegiul Regal al Obstetricienilor din 
Marea Britanie (RCOG) a emis un ghid pentru 
lucrătorii din sănătate.

Ghidul le recomandă medicilor să ofere opi-
nii „non-direcționale” în cazul diagnosticelor de 
dizabilități făcute copiilor nenăscuți.

Au fost înregistrate cazuri în care părinților care 

au declarat că nu vor să avorteze li se recoman-
dau insistent analize suplimentare de confirmare 
a dizabilității copilului, sau chiar avortul, ceea ce 
reprezintă o presiune din partea personalului 
medical.

Astfel că acești părinți „declară că le-a fost cri-
ticată decizia și au fost presați să și-o schimbe”, 
se arată în document.

Documentul precizează: „Aceasta nu trebuie 
să se întâmple”. (stiripentruviata.ro)

În România sunt aproximativ 70.000 de copii cu 
dizabilități neinstituționalizați, mulți cu handicapuri 
permanente, care necesită terapii recuperatorii pre-
lungite și sprijin constant. Din perspectiva nevoilor de 
educare, idealul, transpus de altfel în lege prin con-
sens, este ca acești copii să învețe în școli de masă. 
Dar indiferent dacă acest ideal era pus în practică 
sau nu la momentul începerii epidemiei de Covid-19, 
copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) au avut 
cel mai mult de suferit din cauza situației create de 
gestionarea deficitară a acesteia. Una dintre aces-
te „victime colaterale” este fiica mea, născută fără 
auz, dar care învață într-o școală de masă, grație 
eforturilor părinților și grație implantului auditiv de 
ultimă generație care îi permite, cu anumite limitări, 
reabilitarea auditivă și verbală.

Mai întâi a fost închiderea, în perioada stării de 
urgență, a centrelor de terapie, prin blocarea tuturor 
activităților considerate de Guvern ca „neesențiale”. 
Închiderea a fost abuzivă și a contravenit, în unele 

situații, chiar recomandărilor medicale: terapia com-
portamentală sau kinetoterapia nu pot fi întrerupte 
fără regresul copilului. Logopedia, calea principală de 
recuperare a copiilor deficienți de auz și vorbire, poa-
te fi, teoretic, făcută la distanță, însă nu are eficiență 
și nici calitate, prezența în persoană a terapeutului 
fiind foarte importantă.

Apoi a venit mascarada numită „școala online”. 
Aceasta nu doar că nu este o opțiune viabilă în ge-
neral pentru procesul de predare/însușire/evaluare, 
dar dăunează profund, atât prin aspectele imediate 
– abuzul de tehnologie cu efecte nefaste asupra 
sănătății și dezvoltării intelectuale a copilului, cât și 
prin cele indirecte – lipsa socializării, a interacțiunii 
cu cadrul didactic și deconectarea de la mediul de 
competiție sănătoasă din clase.Educația se bazează 
pe o relație reciprocă definită prin empatie, schimb 
ad-hoc de informație și pe evaluarea de către peda-
gog a întregii personalități a copilului. 

Ea necesită, așadar, interacțiune pentru a da re-

Colegiul obstetricienilor britanici 
le recomandă medicilor să nu mai preseze 
părinții să avorteze copiii cu dizabilități

     Cea mai scumpă de pe lume

Școala pandemică: dificultăți întâmpinate de 
copiii cu cerințe speciale în procesul educațional

Spune-mi care mamă-anume
Cea mai scumpă e pe lume?
Puii toți au zis de păsări,
Zarzării au zis de zarzări,
Peștișorii, de peștoaică,
Ursuleții, de ursoaică,
Șerpișorii, de șerpoaică,
Tigrișorii, de tigroaică,

de Nichita Stănescu

Punct de vedere exprimat la conferința „Școala, încotro?” 
din 26 septembrie 2020

Mânjii toți au zis de iepe,
Firul cepii-a zis de cepe,
Nucii toți au zis de nucă,
Cucii toți au zis de cucă,
Toți pisoii, de pisică,
Iară eu, de-a mea mămică.
Orice mamă e anume,
Cea mai scumpă de pe lume!   (poeziipentruviata.ro)
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zultate, întrucât relațiile interpersonale relevante în 
acest proces nu se pot transmite virtual.

Din perspectivă umanistă, rolul profesorului este 
de a facilita manifestarea motivației de dezvoltare 
a elevului prin implicarea activă în sarcini cât mai 
atractive și totodată gestionarea eventualelor insuc-
cese. Cu atât mai mult, deci, factorul uman, adică 
pedagogul, dar și colegul de bancă, devin o resursă 
majoră pentru copilul cu deficiențe si nevoi speciale, 
chiar și acolo unde există tehnologie asistivă, cum 
ar fi cazul deficienților de auz.

Am inițiat în luna iunie, ca președinte al asociației 
Darul Sunetului, o petiție pentru redeschiderea 
școlilor, pe care am obținut semnături de la 25.000 
de părinți de copii tipici sau cu 
CES. Am trimis-o ministerului, 
unde am obținut o întâlnire cu 
un secretar de stat și apoi am 
cerut audiențe la câțiva parla-
mentari din comisiile de speci-
alitate. În toate aceste întâlniri 
am arătat problemele, uneori 
de netrecut, pe care le-au în-
tâmpinat, în perioada dificilă 
prin care trecem, copiii cu CES. 
În primul rând, am subliniat 
că pentru ei „educația online” 
este fie imposibilă, în funcție 
de afectările funcționale, fie 
este făcută într-un mod care 
adâncește starea de margina-
lizare a acestor copii, stare pe 
care atât societatea, cât și gu-
vernele din ultimii ani au făcut 
eforturi de a o depăși.

Bucuria că, sub presiune 
publică, ministerul a renunțat 
la sumbrul scenariu, conturat 
în vară, al prelungirii pe termen 
nedefinit a „școlii online” a fost 
efemeră. Normele ministerelor 
Educației și Sănătății pentru 
noul an școlar, în special pur-
tarea permanentă a măștii și 
inhibarea unor comportamen-
te firești ale copiilor, apar ca 
excesive, dacă nu aberante, 
în comparație cu riscul ce se 
presupune a fi evitat, dar și cu măsurile aplicate 
în alte țări. În fața lor, unii părinți ajung să prefere 
pseudo-școala online.

Copilul meu, care urmează acum cursuri în sistem 
hibrid, este și el afectat. Când face cursuri online 
problema este dificultatea perceperii informației, 
pe care, spre deosebire de copiii tipici, trebuie să o 
treacă nu doar prin computerul conectat la internet, 
ci și prin microprocesorul implantului auditiv pe care îl 

poartă. La finalul zilei este epuizată, iar randamentul 
la învățătură este scăzut. Când merge la școală în 
mod fizic, este afectată de portul permanent al măștii. 
Fiica mea se exprimă verbal foarte deficitar. Acum 
însă, de când au fost reluate cursurile cu mască, nu 
se mai exprimă aproape deloc. E complet inhibată, 
în proporție mai mare decât colegii ei normo-auzitori. 
Noi probleme și frustrări pentru ea și pentru părinți. 
Ce școală să faci când nu poți comunica decent?

Mă gândesc și la alți copii cu CES. Aș vrea să asist 
la o oră online ținută celor cu vedere de tip „tunel”, 
care au doar un rest de vedere; aș vrea să particip 
la ore cu mască la gură în unitățile speciale pentru 
copiii care folosesc limbajul mimico-gestual, unde mi-

mica feței este o parte esențială 
a comunicării. În fine, aș vrea să 
știu ce educație primesc copiii 
cu tulburări din spectrul autist, 
care nu vin la școală ca să învețe 
matematică și citire, ci comuni-
care și socializare. În cazul lor, 
expunerea la ecran este chiar 
contraindicată, iar la clasă au 
toate șansele să își agraveze 
tulburările, înconjurați de colegi 
și pedagogi care mormăie și se 
comportă ca lunaticii, ferindu-se 
unii de alții.

Mare parte dintre copiii cu 
CES sunt practic neșcolarizați în 
„anul pandemic” 2020. Pe hârtie, 
ei sunt afiliați unei unități școlare; 
însă realitatea face ca toate 
progresele din ultimele 3 decenii 
în materie de integrare a lor în 
societate să fie spulberate de 
niște guvernanți inepți, speriați 
nu atât de o gripă, cât de teamă 
să nu li se impute lor ceva.

În final, cel mai problematic 
aspect mi se pare atitudinea 
organelor administrative, în 
special a ministerului Educației 
și a celui al Sănătății, care iau 
decizii fără consultare în mate-
ria unor reglementări generale 
de importanță capitală pentru 
sistemul de învățământ. Emite-

rea de acte fără temei în lege, fabricarea în grabă 
și necorespunzător a cadrului normativ, declarații 
contradictorii și încercarea de a se deroga de res-
ponsabilitate au nevoie de un răspuns ferm.

Calea pe care s-a angajat ministerul Educației 
duce la distrugerea a ceea ce a mai rămas din sis-
temul românesc de educație, iar primele sale victime 
sunt copiii cu cerințe speciale. 

(Bogdan Stanciu, darulsunetului.ro)
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Donații
Fie că doriți să ne sprijiniți activitatea sau pro-
iectele actuale, fie doriți să dezvoltăm proiec-
te noi, ne puteți ajuta cu o donație, oricât de 

mică. Orice bănuț contează și are valoarea sa, 
dacă ne gândim la pilda biblică referitoare la 

bănuțul văduvei. 
De asemenea, puteți gratuit să direcționați 

3,5% din impozit către noi. 
Formular pe asociatiadart.info sau pe https://
redirectioneaza.ro/asociatia-down-art-therapy.

Asociația Down Art Therapy
Cod SWIFT CECEROBU

CUI 3458 2574
IBAN RO 45 CECEGJ 0130 RON 0726 755

deschis la CEC Bank Sucursala Tg-Jiu 
Contact: 0758.01.01.01 (Radu)

Demnitatea umană: o perspectivă 
a persoanelor cu dizabilități

„Într-o cultură ultracompetitivă în care până și 
prepararea unei prăjituri implică o luptă pe viață 
și pe moarte, ce înseamnă să ai o viață împlinită, 
să fii cu adevărat om?”

Este o întrebare pusă de actrița de comedie 
Sally Phillips în cadrul prelegerii pe care a ținut-o 
la grupul consultativ de experți Theos săptămâna 
trecută, cu titlul „Demnitate umană, vieți diferite 
și iluzia alegerii”.

Sally a povestit audienței cum a încercat să-și 
învețe fiul, pe Olly, care are Sindrom Down, să 
meargă în patru labe. 

„Eram în autobuz cu alte câteva mame și 
Olly era într-un port-bebe. Toată dimineața am 
încercat să-l legăn cu ajutorul unui prosop ca 
să-l învăț să meargă de-a bușilea, pentru că el 
trebuie învățat orice. Ne-am distrat copios. Olly a 
râs în hohote, și la fel și eu, și încercarea noastră 
a fost un dezastru care ne-a amuzat teribil.” 

Toate celelalte mame se plângeau de încer-
cările la care erau supuse de copiii lor normali: 
„Of, își bagă nasul peste tot, mă ține trează toată 
noaptea, mă disperă, mănâncă tot, nu vrea să 
mănânce nimic…”. Sally și-a dat seama deodată 
că, nefiind nici pe departe tragedia de care îi 
spuseseră toți, să ai un copil cu Sindrom Down 
era de fapt un lucru amuzant. Îi plăcea rolul de 
mamă mult mai mult decât celorlalte femei.

Dacă întrebăm pe oricine ce-și dorește de la 
viață, să fie fericit este răspunsul din capul lis-
tei. Cu toții ne dorim, dacă le punem în balanță, 
mai multă plăcere decât durere, să râdem mai 
mult decât să plângem (doar dacă atunci când 
plângem nu vărsăm lacrimi de fericire). Pe de 
altă parte, nu ne dorim fericirea cu prețul propriei 
demnități, al intimității sau caracterului rațional 
al vieții noastre.

Sally este prima care afirmă că rareori se 
poartă cu demnitate în viață.

„Toți vecinii m-au văzut alergând pe stradă în 
chiloți și cu tricoul pe care scrie «Sunt o cățea 
nebună»”.

Și totuși, ea și prietenii ei din clubul „Trisomia 
21*” realizează că persoanele cu Sindrom Down 
dețin niște calități cu mult mai prețioase:

„Este extrem de iubitor, iartă rapid, râde mult. 
Este o persoană plină de compasiune și atentă 
la ceilalți oameni.”

Îmi place foarte mult felul lui pozitiv de a fi. 
Dacă ai face o listă cu ceea ce vrei de la un pri-
eten, nu sunt acestea exact genul de lucruri pe 
care le-ai dori de la el?

Totuși, când toate aceste trăsături sunt acti-
vate, strâmbăm din nas la lipsa de inhibiție, la 
lipsa unui filtru, la lipsa de demnitate.

Sally a explicat că „ne lipsește limbajul prin 
care să comunicăm despre aceste lucruri unii 
cu alții”. Societatea noastră valorizează „limbajul 
corespunzător emisferei stângi a creierului, a da-
telor analitice, raționale, științifice”. Drept urmare, 
„pierdem capacitatea de a comunica cu emisfera 
dreaptă, cu arta, cultura, pasiunea și sufletul”.

Aceste lucruri nu sunt productive, nu sunt 
cuantificabile și, în cele mai multe cazuri, nu 
produc venit. Într-o analiză a raportului cost-
beneficiu, distracția tinde să se supună funcției.

Însă în termenii lui Sally, este vorba de un 
„talmeș-balmeș prezent în Împărăția lui Dum-
nezeu”, iar aptitudinile și capacitățile noastre 
sunt cu mult mai puțin importante decât faptul 
că existăm. Dacă viața ta se desfășoară alături 
de persoane sănătoase, întregi la trup, este 
ușor să aluneci în sistemul de valori construit 
pe abilități. Dar dacă faci un pas înapoi, începi 
să vezi o realitate diferită.
______

*În boala Langdon-Down există un cromozom 
suplimentar, stare numită Trisomia 21.
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„Dacă ceea ce urmărim în viață este să fim 
capabili să facem diverse lucruri, aceasta implică 
faptul că o viață lipsită de un scop este o viață 
fără valoare și inutilă. 

Dar cei care au în viața lor persoane cu 
dizabilități nu sunt de acord. Experiența noastră 
ne spune altceva.”

În realitate, admite Sally, chiar și cei care fac 
campanii pentru integrarea persoanelor cu Sin-
drom Down înțeleg greșit acest fapt.

„În comunitatea bolnavilor de Sindrom Down, 
am militat intens pentru a susține că nu suntem 
atât de diferiți de ceilalți oameni. Facem aceleași 
lucruri. Putem acționa cu un scop, avem locuri 
de muncă, ne căsătorim.”

Cu toate acestea, vorbind recent cu un 
grup de părinți și îngrijitori ai unor oameni cu 
dizabilități multiple și profunde de învățare, Sally 
a înțeles că aceștia argumentau din nou pentru 
ca valoarea unei vieți să se măsoare prin ceea 
ce este ea în sine.

Părinții și îngrijitorii respectivi au susținut 
ideea că „viețile celor dragi nouă au valoare în 
sine și pentru ceea ce sunt. Viața e valoroasă 
în sine. Calitatea vieții nu depinde neapărat de 
ceea ce putem realiza în timpul ei. Doar fiindcă 
nu-i vezi valoarea nu înseamnă că ea nu există.”

Așa că ne întoarcem la demnitate. Viața lui 
Sally, cel puțin de când s-a născut Olly, jude-
când după standardele comune, inclusiv ale ei, 
nu este una demnă. Este umilitor să trebuiască 
să-și învețe copilul să meargă de-a bușilea și 
să-l legene într-o cârpă. Este sub demnitatea ei 
să trebuiască să recunoască că are nevoie de 
ajutor și să accepte acest ajutor de la prieteni 
sau necunoscuți. Și totuși, este extrem de demn 
să oferi ajutor.

„[După ce s-a născut Olly] prietenii mei și-au 
predat ștafeta unii altora ca să mă ajute. Jess a 
venit la noi, ca de fiecare dată când am avut o pro-
blemă de-a lungul vieții, cu un CD cu piesa Oliver’s 
Army pe el. … Di, prietena mea, a rămas o noapte 
întreagă ca să încerce să-l hrănească pe Olly cu 
30 mg de lapte pe care îl pompase de la sân. Harry 
Enfield, pe care, să fiu sinceră, nu-l cunoșteam 
aproape deloc, a venit la noi cu o servietă. Înăuntru 
era o pompă pentru muls închiriată de la spital…
care a transformat total operațiunea de hrănire a 
lui Olly. Când m-am dus la spital să o plătesc după 
6 luni, am constatat că era deja plătită.”

Viețile tuturor acestor oameni s-au îmbunătățit 
prin faptul că au putut să-și ajute un prieten aflat 
în nevoie.

Iar Olly însuși le conferă celorlalți demnitate 
prin faptul că îi percepe ca pe niște prieteni atunci 
când cei mai mulți dintre noi i-ar vedea numai ca 
pe niște străini sau, mai rău, ca pe niște prestatori 
de servicii. Datorită lui, Sally  (și familia ei) e foarte 
apropiată de poștaș și se tutuiește cu o mulțime 
de polițiști. Olly iubește pe toată lumea fără limite, 
exact ca Hristos. Felul acesta răsturnat de a per-
cepe lumea este cuprins cel mai bine în simbolul 
crucii. „Momentul crucificării… este cel mai înalt 
și totodată cel mai jos moment al umanității. Este 
o coborâre și un urcuș. Coborârea spre libertate.” 
Momentul când Dumnezeu Cel atotputernic a 
fost cel mai puțin demn a fost momentul în care 
ne-a arătat că smerenia este calea către slavă, 
momentul în care a câștigat pentru umanitate 
dreptul la acceptare, nu pentru cine suntem și 
pentru ceea ce suntem capabili să realizăm, ci 
pentru cine este și pentru ce a făcut pentru noi, 
odată pentru totdeauna.

În concluzie, a spus Sally, „Vreau să vă încu-
rajez să vă dezvoltați celălalt mod de a vedea 
lucrurile care recunoaște prezența acestei mari 
frumuseți și o explică celorlalți. Pentru că eu 
chiar cred că aceasta e cheia către eliberarea din 
această lume meschină, denaturată de statistici, 
în care trăim.” (culturavietii.ro)

de Jennie Pollock
postat de Foșnirea Vremii
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Tindem să uităm sau suntem forțați să trecem 
cu vederea roadele creștinismului. Și nu mă refer 
la realizările culturale, ci la îmbunătățirile vieții de 
zi cu zi, chiar dacă nu într-un sens strict material.

Zilele trecute, în timp ce mă plimbam printr-un 
cartier muncitoresc, cum sunt mai toate cartiere-
le orașului, mi-a sărit în ochi o mamă nu foarte 
bătrână, care își ținea de braț fiul. Avea aproxi-
mativ aceeași înălțime ca mama sa, deși nu îți 
puteai da seama prea bine de vârstă, pentru că 
băiatul suferea de sindromul Down. Amândoi 
erau îmbrăcați cuminte și nu se remarcau decât 
prin atenția cu care copilul stătea lipit de mama 
ușor ostenită. Cei doi au trecut pe lângă o florărie 
tocmai în momentul în care o cunoscută de-a lor 
ieșea de acolo cu un buchet în mână. Femeia 
aceasta, la prima tinerețe, îmbrăcată dezinvolt, 
cu papuci în picioare și părul decolorat, era evi-
dent de-a locului, din cartier. După felul în care 
se mișca îți puteai da seama că 
nu stătea prea departe, iar strada 
și magazinele sunt o prelungire a 
apartamentului și blocului în care 
trăiește. Nu avea mai nimic remar-
cabil, fiind genul de femeie pe care 
ai fi putut-o întâlni la fel de bine la 
un ștrand, la bâlciurile populare 
organizate de primării sau la marile 
praznice. Cu alte cuvinte, părea ca 
peștele în apă pe stradă, printre 
oameni mulți.

Când tânăra femeie i-a văzut pe 
cei doi, l-a salutat foarte călduros pe 
băiat. După care i-a dat repede buchetul de flori, 
destinat evident altcuiva, ca să i-l dea mamei 
sale. „Dă-i și un pupic lu’ mama”. Băiatul, foarte 
bucuros și el de întâlnire, s-a conformat cumin-
te, iar mama, vizibil mișcată, a primit buchetul 
neprevăzut și sărutarea. Apoi au mai schimbat, 
probabil, niște vorbe, dar eu trebuia să îmi văd 
de ale mele, iar ceea ce mi-a atras atenția tocmai 
se sfârșise.

Cu ocazia asta mi-am adus aminte de copi-
lăria mea în care destui copii cu probleme erau 
într-un fel „adoptați” natural de tot cartierul. Lu-
mea îi proteja, fiecare cum putea, băieții încercau 
să se poarte mai frumos când treceau astfel de 
familii pe stradă, li se lua apărarea ferm în fața 
agresorilor verbali, acasă copiilor li se explica 
de ce trebuie să aibă grijă față de x sau y etc. 

Existau și inevitabilele răutăți specifice vârstelor 
imberbe, însă predomina sentimentul acesta de 
apartenență.

Sentimentul acesta nu apăruse de niciunde, 
chiar dacă pe atunci nu îmi puteam da seama 
de asta și mi se părea că lucrurile nu au cum 
să fie altfel.

Am înțeles târziu că normalitatea cu care 
fusesem obișnuit se construise în timp, ceea ce 
nu însemna că era un „construct social”, și că 
este pe cale de dispariție. De fapt, abia când am 
început să sesizez absența tot mai multor gesturi 
și atitudini normale nu cu mult timp înainte, am 
realizat că inerția creștinismului este pe final, 
iar noile valuri nu vor mai avea nici timp, nici 
înțelegere și nici vreo dispoziție pentru gesturile 
și reflexele care îndulcesc viața.

Cazul copiilor cu sindromul Down este poate 
unul dintre cele mai izbitoare pentru că, în de-

curs de nici 25 de ani, am trecut 
de la protejarea acestor sărmani 
la pledoarii mai mult sau mai puțin 
sofisticate pentru uciderea lor. As-
tăzi, când detectarea bolii se poate 
face prematur, responsabilitatea (în 
trecut i se spunea „crucea”) creșterii 
unui astfel de copil este văzută 
ca un gest de iresponsabilitate și 
iraționalitate. Iar cei care decid să 
nu își omoare copiii sau copilul sunt 
blamați și condamnați fără drept de 
apel la tribunalul progresului uman. 
Schimbarea de optică nu s-a pro-

dus dintr-odată și era oarecum inevitabilă din 
momentul în care evoluționismul a început să se 
impună ca metafizică a modernității. Asta explică 
și de ce evoluționiștii mai consistenți sunt în pri-
mele linii ale mișcării eugenice și argumentează 
fără trac în reviste respectabile pentru uciderea 
copiilor cu sindromul Down. (notă DART: Richard 
Dawkins, ca ex.)

Drumul de la eugeniștii care scriu în jurnale 
academice „peer-reviewed” până la femeile sim-
ple de pe stradă, care oferă flori mamelor cu copii 
bolnavi, nu este atât de lung pe cât ar părea la 
prima vedere. Și sunt toate șansele ca astfel de 
femei și gesturi să dispară, dacă nu au dispărut 
cumva, iar scena văzută de mine să facă parte 
dintr-o zonă crepusculară creștină.

Ninel Ganea (culturavietii.ro)

Inerția creștinismului



11ZÂMBET DE COPIL, Anul 6, nr. 11, ianuarie 2021

Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 21 exemplare

Întrebări rostite în taină
Citeam azi cum un SMS de promovare1 a 

unei companii aeriene a fost decisiv în momentul 
când o mămică decidea viața sau moartea prun-
cului său din pântece. Unele minuni se întâmplă 
via sms! Mă încântă gingășia lui Dumnezeu (sau 
a sfinților – a Maicii Domnului, în cazul nostru) în 
încercarea Sa de a înclina balanța în valoarea 
vieții și a iubirii, lăsând totuși libertate deplină 
omului spre a decide ce cale va urma.

Stau însă și mă întreb, ca fiu, ca tătic, ca soț, 
ca prieten, ca om dedicat valorilor de apărare a 
vieții de la concepție:

Ce aș face dacă aș afla 
că unii frați nenăscuți ai 
mei mă așteaptă în ceruri? 
Aș plânge decizia mamei 
și m-aș ruga s-o ierte Dum-
nezeu!

Ce aș gândi dacă aș 
afla că fiica mea a ales 
moartea pruncului său? 
Lacrimi nenăscute aș avea 
în suflet pentru pierderea 
nepoțelului meu, pentru 
eșecul meu ca părinte în a 
transmite copiilor mei faptul 
că viața merită prețuită și ocrotită, indiferent 
de context, de pretexte, de vremuri, de situația 
financiară, de cât de mari par valurile  ce vor să 
ne răstoarne corabia de pe marea vieții. Cel ce 
a potolit prin cuvânt furtuna nu ne va părăsi și ne 
va fi reazem în creșterea copilului, de vom alege 
viața, neplecând urechea spre vocea ucigașului 
și tatălui minciunii.

Ce aș face dacă aș afla că soția a ales să 
avorteze un copil al nostru fără știrea mea? 
Doamne, iartă-mă, că familia mea a ales moar-
tea, în loc să-și pună nădejdea în Tine! Doamne, 
sporește-ne iubirea, încât să nu mai repetăm 
gestul ucigaș și să plângem toată viața cu lacrimi 
curate faptul că am făcut din pântece mormântul 
unuia din copiii noștri!

Unde am fost eu oare când prietena mea a 
ales moartea copilului ei? De mi-a cerut sfatul, 
am știut să o consiliez cu blândețe și dragoste 
încât să păstreze copilul sau m-am făcut părtaș 
gândului ei lacom de sânge de prunc nenăscut? 
Puteam să o ajut să ducă sarcina la bun sfârșit și 
să dea copilul spre adopție, dacă nu l-ar fi putut 
iubi defel. Mă îndoiesc că s-ar ajunge aici, căci, 

odată născuți, mamele renunță mult mai greu 
la pruncii lor. Bătălia cea mare pentru viață sau 
moarte are loc în cele 9 luni de sarcină, când 
nu poți vedea copilul, nu îl poți îmbrățișa, nu te 
poate privi cu ochii săi inocenți, încât să mori de 
dragul lui,  atât la figurat, cât și la propriu. Fe-
meile  și partenerii lor de viață care aleg avortul 
nu de reproșuri au nevoie, ci de compătimire, 
de iubirea noastră, de consiliere psihologică2 
(pentru vindecarea traumelor sindromului post-
avort), dar mai ales de Dumnezeu, de ajutor 

spiritual prin Biserică (taina 
Spovedaniei este esențială 
pe drumul spre vindecarea 
sufletească) și slujitorii ei.

Dacă vreodată aș avea 
ocazia să sfătuiesc o ne-
cunoscută să aleagă viața 
pentru cel/cea din burtică, 
aș face-o sau mi-ar lipsi 
curajul? O altă asemenea 
oportunitate poate nu se 
va mai ivi niciodată în viața 
mea. Femeie dragă sufle-
tului meu, nu ucide viața 
din pântece! Nu-ți poți clădi 

viitorul sau fericirea pe mormântul copilului tău. 
Dacă aș discuta cu un medic ginecolog 

avorționist, l-aș lăsa în rătăcirea sa sau i-aș 
spune că banii pătați de sângele sutelor/miilor de 
copii uciși îi vor cumpăra doar osânda veșnică? 
Îndreptarea e posibilă. Unde omul voiește, Dum-
nezeu ajută. La VOT, aș alege un partid pentru 
viață (de la concepție) sau unul tăgăduitor al ei? 
Neutralitate nu există în privința dreptului primor-
dial la viață al fiecărei ființe umane. Cei ce tac 
pe această temă sunt, de fapt, tot promotori ai 
culturii morții, în loc să susțină o cultură a vieții 
în societatea din care fac parte sau pe care o 
conduc din punct de vedere politic. Viață sau 
moarte, o a treia cale nu există! 

Astfel de întrebări rostite în taina sufletului 
nostru pot apărea pe parcursul unei vieți. Vom 
ști oare să dăm răspuns bun? Vom avea în su-
flet iubirea biblică mai tare ca moartea sau vom 
cădea pradă acesteia din urmă, ca simbol al 
societății post-moderne actuale?
___________                                  Radu Buțu

1. https://centrulalexandra.ro
2. https://rupetacerea.ro/
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Sursa foto: https://www.instagram.com/maria_kuvaieva_model/


