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COPILUL DIFICIL – O REALITATE SUBAPRECIATă ȘI INCORECT EVALUATă

THE DIFFICULT CHILD – AN UNDERESTIMATED AND INCORRECTLY  
ASSESSED REALITY

Ruxandra Rășcanu1, Stanca Lidia2

REZUMAT  
Evaluarea copiilor preșcolari diagnosticaţi cu maladii precum tulburare hiperkinetică cu deficit de atenție, maladia Asperger sau autism presupune un efort 
conjugat al medicului, psihologului și cooperarea cu familia pentru aprofundarea unor aspecte clinice determinante ale derapajelor, adesea programate 
genetic.
Proiecţia prin probe adecvate vârstei preșcolare evidenţiază atât disfuncţiile în plan cognitiv-afectiv și voliţional, dar, mai ales, unele posibilităţi, chiar  
limitate, de intervenţie pentru specialiști.
Etichetaţi ca „dificili”, acești copii pot și trebuie ajutaţi să-și aducă în prim plan zonele restante de deschidere spre comunicarea cu un alter ego.

Cuvinte cheie: tulburare hiperkinetică cu deficit de atenție, maladia Asperger, autism, teste proiective, măsuri educaţionale complexe

ABSTRACT 
Assessment of preschool children diagnosed with diseases such as ADHD, Asperger’s disease or autism involves a joint effort of physicians, psychologists 
and family to deepen the issues related to the clinical aspects of slippages, often genetically programmed.
Projective tests using appropriated tools show both cognitive-affective and volitional dysfunctions. This is why the specialists have limited intervention 
options.
labeled as „difficult”, these children can and should be helped to bring forth outstanding areas opening to communicate with an alter ego.

Keywords: ADHD, Asperger disease, autism, projective tests, complex educational measure

CUNOAȘTEREA ȘI EVALUAREA COPI-
LULUI CU TULBURăRI DE DEZVOLTARE

Este bine cunoscută și răspândită expresia „X este 
un copil normal” - ar reprezenta dezvoltarea medie 
din punct de vedere fizic, intelectual și totodată cu o  
capacitate de adaptare la condiţiile de mediu. 
Când se observă la copii dizabilităţi în dezvolta-
rea psihică, în plan comportamental și dificultăţi 
de adaptare, aceștia sunt etichetaţi drept defici-
enţi sau copii cu cerințe educative speciale (CES).  

Pentru acești copii este necesară intervenţia educa-
ţională de specialitate pentru educarea și, totodată,  
recuperarea lor. De aceea, este importantă cunoașterea  
și evaluarea nevoilor, dar și a potenţialului de care  
dispune copilul, pentru ca intervenţia să fie eficientă. 

Profesoara / educatoarea din învăţământul pre-
școlar, când nu dispune de un diagnostic stabilit de 
medicul psihiatru, pentru cunoașterea și evaluarea  
copilului cu „tulburări de dezvoltare”, are nevoie de 
mai multe informaţii referitoare la un set de date pe 
care încercăm să le ierarhizăm conform experienţei 
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noastre, dar și cu ajutorul referinţelor actuale din lite-
ratura de specialitate.

Un prim capitol îl constituie informaţiile necesare 
privind:

Copilul și familia de provenienţă: 
•	 factori etiologici implicaţi
•	 condiţiile de viaţă în care trăiește copilul
•	 responsabilităţile părinţilor în educaţia copilului  

și atitudinea faţă de manifestările copilului
Documentarea se realizează printr-un set de  

intervenţii care cuprind atât discuţiile cu părinţii sau 
persoanele apropiate copilului, dar și vizite la domici-
liu, prin administrarea de probe psihodiagnostice pre-
cum chestionare ori probe proiective adresate efectiv 
specificului vârstei copilului.

Starea de sănătate și dezvoltarea fizică:
•	 este necesar avizul medical pentru evidenţa 

bolilor confirmate de medicul de familie
•	 cântărirea, măsurarea antropometrică a copi-

lului – acţiuni aparent banale dar semnificative  
pentru copilul în creștere. 

Comportamentul motor care cuprinde cunoașterea:
•	 volumului, a varietăţii și coordonării mișcărilor
•	 controlul și autocontrolul mișcărilor mâinilor 

ca și a membrelor inferioare
•	 supleţea și executarea mișcărilor.
Aceste informaţii se obţin prin observarea atentă, 

sistematică a copilului la orele de educaţie fizică, la 
activităţile manuale, plastice, la cele de antrenament 
grafic, în timpul jocurilor libere, când acesta urcă și 
coboară scările etc. 

Activităţile intelectuale se referă la aprofundarea 
observaţiilor privind:

•	 percepţia - tactilă, vizuală, auditivă;
•	 reprezentările - corectitudinea, completitu-

dinea lor, care dintre ele predomină: vizuală, 
auditivă ori motrice; 

•	 elemente de memorie mecanică, voluntară, logică;
•	 calităţi ale atenţiei concentrare, distributivitate;
•	 limbaj - cu accent pe modul de pronunţie, ca-

pacitatea de a articula cuvinte, de a și formula 
propoziţii scurte;

•	 gândirea – deși în limitele concretului, vom 
încerca să surprindem nivelul de înţelegere și 
elemente de stabilire a relaţiilor cauzale, ten-
tative de rezolvare a unor probleme ușoare – 
conform vârstei copilului.

•	 imaginaţia –tipul de imagini utilizate pentru a 
opera cu ele, modul în care le combină, reflectarea 

mentală la copil a raportului dintre real și ficţiune.
Integrarea socio-afectivă și comportamentul copilului:
•	 sociabilitatea – relaţiile interindividuale de ti-

pul copil - copil și copil - adult;
•	 elemente de adaptare socioafectivă în grupă, 
•	 receptivitatea și reactivitatea faţă de sarcini, 

faţă de recompense și pedepse;
•	 capacitatea de efort fizic;
•	 intensitatea emoţiilor, elemente ale capacităţii 

de control a stărilor emoţional - afective;
Personalitatea în formare:
•	 identificarea trăsăturilor pozitive – negative 

ale caracterului;
•	 observarea elementelor care alcătuiesc viitoa-

rele aptitudini, ca și a notelor temperamentale;
•	 capacitatea de a comunica și coopera, note de 

dominare;
•	 independenţa în rezolvarea corectă a sarcinilor;
•	 reactivitatea verbală – acţională, dar și emo-

ţională.
Multe din aceste informaţii se pot obţine din pale-

ta curriculară în care este antrenat copilul, din cadrul 
jocurilor, din desenele realizate în activităţile plastice .

După colectarea acestor date, fiecare cadru didac-
tic își formează o imagine generală despre dezvoltarea 
copilului și trece apoi la stabilirea programelor de in-
tervenţie personalizate.

ştiind că preșcolarul este asemenea unui „recepta-
cul” care poate asimila multe informaţii, gesturi, con-
duite prin imitaţie, cadrele didactice pot să găsească 
modalităţi de antrenare a lui în activităţi chiar dacă 
nu are un diagnostic stabilit de psihiatru, întrucât sunt 
elemente disponibile pe toate palierele psihice care 
pot fi preluate ulterior de acesta, cu exerciţii, suprave-
gheat de adult.

Un copil cu maladia Asperger, cu retard moderat, 
cu tulburări afective sau cu tulburări de comportament 
este necesar să fie în profunzime cunoscut, respectat 
indiferent de zestrea nativă, ori de QI, el trebuie să fie 
tratat ca un tot, ca un sistem în care pot fi redesco-
perite, modelate „comorile cognitive, afective, motiva-
ţionale ca şi relaţiile sociale”. Acest copil trebuie ajutat 
să se transforme din „receptorul pasiv” în organism 
activ pregătit pentru nevoia de adaptare la cerinţele 
complexe ale vieţii. 

Fiecare copil are dreptul de a fi tratat după nevoile 
lui, educat în familie sau într-o instituţie în care exis-
tă deschidere, prietenie, flexibilitate curriculară.. De 
multe ori, chiar dacă nu înţelege ce se întâmplă, în 
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jurul lui nefiind „posesor” al unui „decodor personal” 
copilul cu „probleme” recepţionează totuși atitudini, 
simte tonul vocii, decodifică mai ales inflexiunile din 
vocea adulţilor. Se poate ca preșcolarul să reacţioneze 
pe moment, dar el tot atât de bine poate „scana” în 
memorie, păstra unele evenimente, și poate avea un 
comportament asemănător într-o situaţie specială.

În comunicarea cu preșcolarii și în special cu cei 
diagnosticaţi cu ADHD ori cu maladia Asperger, 
pentru transmiterea de cunoștinţe în explicarea unor 
reguli de convieţuire este bine ca educatoarea să utili-
zeze un ton egal, calm dar totodată ferm pentru a nu 
stimula tendinţa copilului de a specula ori de a „nego-
cia” cu aceasta.

Copilul trebuie să simtă că adulţii din jurul lui au 
încredere în el, că nu este ignorat sau neglijat, că este 
corect perceput de cei responsabili de recuperarea lui, 
de maturizarea lui psihologică.

În grădiniţă, atitudinea valorizatoare a profesoarei 
faţă de copii, în general se sprijină pe o bună cunoaș-
tere, pe tratarea diferenţiată și în plus, faţă de cei cu 
dizabilităţi preferenţial pe colaborarea pe care o stabi-
lește cu familia și, nu în ultimul rând, influenţată de 
tratamentul prescris de medicul psihiatru care este cel 
ce fixează diagnosticul.

Valorizarea copilului ca atitudine și act educaţio-
nal nu se orientează spre o măsurare în sine a capa-
cităţilor unui subiect ci mai mult pe o „preţuire” a lor 
care să favorizeze dorinţa copilului de a le manifesta, 
corecta , dezvolta pentru de a se simţi bucuros și iubit 
prin ceea ce este el.

În organizează unei activităţi, fiecare cadru di-
dactic trebuie să anticipeze modul în care va putea să 
valorizeze pe fiecare copil. De exemplu, o poate face 
găsindu-i un rol oarecare într-un joc, aceasta nefiind 
obligatoriu soluţia optimă ci repartizarea unui rol 
chiar minor într-o activitate de grup din cele care să-l 
pună în valoare dar într-o altă lumină.

Copilul cu ADHD nu poate  finaliza ceea ce în-
cepe și, nu are capacitatea de a se corecta singur, astfel 
că el ajunge să nu mai fie interesat de greșelile pe care 
le face. Acest copil are nevoie mult mai des de stimu-
lente, întăriri și ghidaje pentru a rămâne concentrat în 
urmărirea unei „demonstraţii” a educatoarei sau reali-
zarea unei sarcini.

Dreptul la recompensă obiectivă este o nevoie 
pe care o au toţi copiii. Recompensa obiectivă are ca 
urmare întărirea comportamentului pozitiv. Potrivit 
ritmului de lucru și a particularităţilor individuale, a 

tabloului clinic al copilului, se presupune că el așteap-
tă să-i fie „descoperite” acele calităţi, să-i fie sesizate 
acele activităţi reușite, pentru care să fie recompensat.

Recuperarea, educarea, unui copil cu deficit de 
atenţie și hiperactivitate este o adevărată „piatră de 
încercare” pentru orice dascăl. Copiii cu hiperactivi-
tate și deficit de atenţie au tendinţa de a exterioriza o 
„neatenţie activă” și devin o figură proeminentă în 
colectivul de copii în sens negativ.

Preșcolarul cu ADHD are nevoie de „un mediu 
construit, de sprijin şi cultivare, consideraţie, contribuţie 
reciprocă, sentimentul apartenenţei, protecţiei, acceptare, 
încurajare şi înţelegere” (apud Hart Sura & kindele 
Hodson Victoria , 2006).

Copiii în genere , dar în special cei cu dizabilităţi 
este recomandat să fie percepuţi de cadrul didactic, 
ca fiinţe umane care au propriile gânduri, sentimente, 
nevoi, câteodată interese și înzestrări de împărtășit, ei 
pot și trebuie să fie „descoperiţi’ prin  valorizare de 
către adulţii din jurul lui.

Desenul, mijloc utilizat în terapie
Copiii care au fost traumatizaţi în perioada pre-

școlară psihic, verbal și fizic au recepţionat mesajul 
pe care și l-au întipărit în mentalul lor, care este în 
formare. Prin desen ei pot transpune ceea ce au simţit, 
pot deconspira trauma. chiar dacă ei nu recunosc sau 
nu au voie să recunoască. Exemplificăm cu desenul 
subiectului  P. A. în vârstă de 6 ani care este elocvent 
în acest sens. Fetiţa aceasta, la vârsta de 3 ani și 5 luni 
a fost supusă unui tratament neadecvat verbal și fizic, 
apoi ameninţată de o îngrijitoare că „păţeşte ceva rău 
dacă spune”, fapt ce a dus la manifestarea unui compor-
tament de automutilare: mușcarea și lovirea mâinilor, 
lovirea cu capul de pereţi, folosirea unui limbaj ame-
ninţător la adresa mamei, care o ducea la grădiniţă. A 
ameninţat mama că, dacă o mai duce la grădiniţă, se 
omoară și o va omorî și pe mamă. la acest copil s-a 
instalat negarea ca mecanism de apărare împotriva 
amintirii și încărcării trăite traumatizant, a abuzului 
fizic și verbal.

Din anamneză am aflat că mama a avut probleme 
în timpul sarcinii: serviciul solicitant, stresant, în care 
i-a cerut să stea foarte mult în picioare, să fie la dis-
poziţia „șefului”, a clienţilor care de multe ori foloseau 
un limbaj neadecvat. 

Mama, după nașterea fetiţei, a locuit cu socrii care 
doreau să se implice în felul lor în educaţia copilului, 
de multe ori în defavoarea lui, neexistând consecvenţă 
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în respectarea regulilor, în formularea cerinţelor. Nu 
o dată fetiţa, fiind încă antepreșcolar a fost „martoră” 
la discuţii contradictorii între mamă și bunici, aceștia 
utilizând un ton ridicat, chiar cu note de  agresivita-
te verbală, la care mama trebuia să cedeze fiindcă era 
singură contra „majorităţii” (socrii și soţ). Părinţii s-au 
mutat la casa lor după ce fetiţa a manifestat tulburări-
le de comportament.

După ce a schimbat două instituţii preșcolare, 
după refuzul fetiţei de a mai merge la grădiniţa, (în 
prezent fiind la a treia instituţie pe care o schimbă) 
mamei i s-a sugerat să consulte un psihiatru. A fost 
dusă la spital și când a văzut halatul alb a tras mama 
de mână și a rugat-o să o ducă acasă fiindcă ea nu 
este bolnavă. la grădiniţă a fost rugată de doamna 
psiholog (care nu avea halat alb, care se juca cu copii 
mici un joc) să o ajute să organizeze jocul fiindcă cei 
mici nu îl știau.

Mama a fost rugată să participe la terapie de 
grup cu alte două fetiţe din grupa mică însoţite de 
mame. Dacă la început fiecare fetiţă stătea lipită 
strâns de mama, ușor s-au desprins, au găsit jucării 
care le-au apropiat, le-au determinat să socialize-
ze. Devenită oarecum „matură” percepând psiho-
logul, subiectul P.A a întrebat : „De ce suntem aici ?” 
Răspunsul psihologului a venit imediat: „Am vrut 
să le povestesc acestor mămici ce mult m-ai ajutat tu ca 
să organizez jocul cu fetiţele lor. Vrei să le povestesc ?”  
A zâmbit și si-a continuat jocul.

Într-o altă zi cei mici au fost solicitaţi să deseneze 
un copac (proba koch). Subiectul nostru fiind prezent 
în clasă s-a uitat la copii, a privit desenele copiilor. 
Bineînţeles că toate desenele copiilor care aveau în jur 
de 3 ani au fost apreciate pozitiv, deoarece toţi copiii 
au spus că au desenat un copac chiar dacă erau numai 
linii sau două linii.

În cabinet subiectul P.A a fost rugat să de-
seneze un copac. „Cum vreau eu ? Cum ştiu eu ?”  
a venit imediat întrebarea. Cu un ton calm, stimulator a 
urmat răspunsul psihologului. „Aşa cum vrei tu ” Fetiţa a 
privit atent psihologul, și-a prins buza de jos cu dinţii, a 
luat creionul în mână și a început să deseneze. A dese-
nat relativ repede. În timp ce desena pe faţa ei se obser-
vau schimbări de mimică: încruntare, crispare, neliniște. 
la un moment dat s-a auzit un oftat dar a continuat să 
deseneze. „Gata am terminat !” s-a auzit. Din nou a pri-
vit fix psihologul. „Îţi place ?” Cu toate că ne-am ascuns 
o tresărire am afirmat cu forţă „DA ! Nouă ne place. Acest 
desen îl vom păstra ca amintire de la tine”.

Schimbarea de tonalitate a stimulat subiectul să 
povestească puţin despre desen. I s-a recomandat ca 
fiecare parte a copacului din desen să-l asocieze cu 
membrii familiei Ce reprezintă trunchiul, ce reprezin-
tă frunzele? 

Apreciem că fetiţa în desen a proiectat temerile 
sale psihice imprimate din momentul abuzului la care 
a fost supusă, raporturile sale cu cei din jur care în 
mod direct sau indirect au fost „copărtași” la trauma 
suferită.

Andra desenează folosind 3 culori, iar copacul are 
formă mai neobișnuită, care seamănă cu un baston – 
fapt ce ne poate impune o interpretare psihanalitică. 
Poate fi proiecţia subiectului faţă de relaţiile intime 
pe care nu știm dacă nu le-a surprins între părinţi și, 
global, poate fi un mecanism al ei de apărare: pe de o 
parte faţă de trauma cu îngrijitoarea, pe de alta nevoia 
de sprijin, suport din partea părinţilor pe care îi dorește 
mult mai aproape de ea.

Analizând desenul putem afirma că se observă 
decodificarea unei traume trăite înaintea vârstei de 6 
ani - respectiv este desenată o scorbura pe trunchiul 
copacului. Apreciem că sunt note de impulsivitate-
agresivitate datorită modului în care a desenat forma 
trunchiului asemenea unui tub, baston Noi am înţeles 
că există un blocaj al încărcăturii afective. Frunzele 
care erau în număr de 4-5 semănau bine cu niște dinţi 
incisivi ce reprezentau bunicii (bunica și bunicul), 
tulpina reprezintă părinţii („mami” şi „tati”) , coroana 
crede că este asemănătoare cu ea, deși are mari di-
mensiuni. 

Prin desen subiectul și-a „comunicat” interiorul, 
trăirile ascunse, frustrarea, teama, a proiectat în exte-
rior lumea ei interioară, a fost un veritabil catharsis.

Pentru noi, proba ne-a semnalat existenţa unei 
anumite probleme ale minorului studiat.

Regretul nostru este că părinţii nu au mai continu-
at terapia și s-au mulţumit cu aflarea faptei îngrijitoa-
rei. Fetiţa este școlăriţă. A terminat clasa I.

Punctăm câteva manifestări ale copilului cu 
ADHD care frecventează instituţia preșcolară – pen-
tru edificarea celor cu mai puţină experienţă și prac-
tică în domeniu:

•	 comportament impulsiv, în timpul activităţilor, 
jocului, dublat de hiperactivitate și neatenţie;

•	 neastâmpăr, întreruperea frecventă a continui-
tăţii activităţilor de grup; 

•	 incapacitatea de menţinere a atenţiei; 
•	 interes difuz / nefocalizat, trecere rapidă de la 
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o activitate la alta fără motiv;
•	 nefinalizarea acţiunilor începute;
•	 neimplicare pentru mai mult timp într-o ac-

tivitate, trecând repede la altă activitate (tot o 
incapacitate de concentrare a atenţiei);

•	 incapacitate de a asculta interlocutorul; 
•	 inconstanţă în formularea răspunsului; 
•	 joc zgomotos, cu nerespectarea regulilor stabi-

lite de grup sau cunoscute;
•	 alergare nemotivată, plimbare prin sala de gru-

pă în timpul activităţilor instructiv – educative.
Subiectul nostru, o fetiţă l.l.E., copil diagnosticat 

cu ADHD a fost monitorizat în perioada 2010 – 2012.
Evaluarea în plan educaţional s-a axat pe meto-

da observaţiei și analiza produselor activităţii dar și 
curriculum adaptat.

 Evaluare : Desen: Corpul uman
 Data : septembrie 2010

„Experimentul” s-a desfășurat în cadrul activităţii 
de desen. Copiii au fost solicitaţi să deseneze cu cre-
ioane colorate “Corpul uman”.

Evaluarea lucrărilor s-a realizat ţinându-se cont de 
trei itemi:

1. Din punct de vedere cantitativ (copiii au fost 
rugaţi să deseneze toate părţile corpului: cap, 
ochi, gură nas, gât urechi, păr, frunte, sprânce-
ne, gene, umeri, trunchi, mâini, degete, picioa-
re, în total 15);

2. Din punct de vedere calitativ ( s-a acordat pen-
tru fiecare parte a corpului uman puncte în ra-
port de corectitudinea executării, pe o scară de 
la 0-1-2-3, în total existând un punctaj de 45);

3. Din punct de vedere estetic (îmbrăcăminte și 
ornamente –cât mai multe, fiecare ornament 
sau obiect de îmbrăcăminte s-a notat cu 1 
punct).

În urma analizării desenelor s-au constatat ur-
mătoarele rezultate și s-a reliefat clar diferen-
ţa dintre preșcolarul cu ADHD faţă de un copil 
„echilibrat”(martor) 

Nr. 
Crt.

Numele şi 
prenumele copilului 

Item 
1

Item 
2

Item 
3 Obs.

1. M.A. fără probleme 
copil normal 13 40 9

2. l.l. copil cu 
ADHD 6 8 3

Fetiţa a fost apreciată pozitiv pentru desenul ei, 
mai ales că ea a dorit să deseneze. După această acti-
vitate în fiecare zi dorea să deseneze. Bucuria ei a fost 
mare când lucrarea ei a fost afișată la expoziţie alături 
de celelalte lucrări ale copiilor. 

Prezentăm o evoluţie a reprezentării figurii uma-
ne, din septembrie 2009 până în mai 2012 și anali-
zând desenele se observă un salt calitativ de la primul 
desen la cel mai recent.

Primul desen este extrem de schematic, inexpresiv, 
expeditiv, sunt utilizate trei culori dominând pentru 
corp culoarea albastră.

Al doilea desen este mult mai „prelucrat”: sunt de-
senate mama și subiectul, în plus apare și un om de 
zăpadă cu mătură și corpul alcătuit din rotocoale, dar 
figura facială este expresivă graţie așezării ochilor și 
gurii, iar pe cap este un coif mare roșu.

Fetiţa s-a desenat cu patru culori, de data asta, cor-
pul are o dimensiune mai mică dar are mâinile pu-
ternice, terminate cu degete (toate colorate cu roșu); 
capul este mult mai bine proporţionat și colorat, fi-
ind evidentă dorinţa de a comunica, după modul cum 
sunt distribuiţi ochii, nasul și gura. Picioarele sunt, de 
asemenea, de mari dimensiuni în raport cu dimensi-
unea trunchiului, ca și în primul desen, iar încălţă-
mintea e clar conturată și colorată cu albastru. Mama 
apare în desen fiind mult mai înaltă, pe corp are un 
„M” pentru a ne explica desenarea mamei, și sunt mai 
bine respectate proporţiile între cap, trunchi, picioare, 
mâini. Mama este desenată doar cu negru spre deo-
sebire de subiect care s-a portretizat cu roșu, galben, 
albastru, negru.

Desenul 3 și 4 reprezintă „Familia mea”, în care 
folosește culori (albastru, verde, roșu, negru, portoca-
liu), iar personajele au următoarea ordine în pagină. 
Primul este tatăl care este colorat, dar are dimensi-
uni reduse, având un trunchi mic, dar picioare lungi și 
mâini cu degete mari, capul are păr, ochi, nas și gură 
(mare). Urmează subiectul nostru care este de mici di-
mensiuni, colorat în roșu și portocaliu, cu respectarea 
proporţiilor. Deasupra este un cer roșu aprins și sub 
fetiţă mult verde. În ordine sunt așezate mama și sora.

Sunt similitudini între acestea ca mod de a le con-
cepe corpul, dar nu totale. Mama pare cea mai bine 
proporţionată, colorată diferit, pe faţă i se disting 
ochii, nasul, gura, iar pe cap, păr lung. Sora este aproa-
pe de dimensiunile mamei prin lungimea picioarelor, 
iar trunchiul este mic și este înconjurată de exagerat 
de mult verde.
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Relaţiile dintre acești membri ai familiei fetiţei 
par a fi mai „solide” – între subiect, mamă și soră și 
mai distanţate faţă de tată. Intensitatea culorilor ne 
determină la aprecieri ale prezenţei elementelor de 
tip agresivitate, ca și a stereotipiilor, probabil deprinse 
acasă, dar și la grădiniţă.

În desenul 4, imaginea de ansamblu a familiei este 
diferită. Ordinea este schimbată: sora, mama, subiec-
tul, tatăl.

Culorile sunt mai puţine și tind să dea contur cor-
pului fiecăruia. De data aceasta, sora pare mai mică 
de vârstă, iar fetiţa s-a desenat cu o fustă lungă până 
la picioare, colorată cu roșu și este lângă tatăl ei care 
pare înalt și slab. Oricum, toţi au feţele colorate cu 
galben, ca după bronzare. Mama, deși este între cele 
două fetiţe, are cea mai respectabilă dimensiune. Toţi 
au expresii faciale întrebătoare, care oricum ne deter-
mină să ne gândim la nevoia ei de comunicare. 

În acest desen, proiecţia ne ajută indirect să spe-
răm că vârsta mentală a subiectului și vârsta cronolo-
gică sunt apropiate.

În desenul 5, fetiţa, își conturează propriul ei uni-
vers: ea este personajul principal cu părţile corpului 
mult mai armonios desenate, pus în evidenţă de grija 
de a-și desena îmbrăcămintea cu detalii (nasturi, fun-
dă roșie pe un păr blond și în mână cu un balon de 
forma inimii).

Mai apar în desen flori, gâze, iarbă, soarele (uma-
nizat cu ochi, nas și gură) și un căţel pe care așează un 
bagaj alcătuit din două inimioare.

În ansamblu, se știe că desenul este totdeauna o 
proiecţie, indiferent de vârstă, sex, pregătire școlară și 
situaţie familială.

În cazul nostru, subiectul l.l.E, diagnosticat de 
medic cu ADHD, a făcut evidente progrese fiind 
atent supervizată de către institutor care este psiho-
log cu experienţă. Desenele s-au diversificat, atenţia 
pare să devină mai stabilă mai mult de câteva minu-
te pentru desen și alte activităţi, iar subiectul începe 
să aibă reflexul unui control în limitele concretului, a 
formelor, a mărimilor și a interrelaţiilor în care intră 
și în care iniţial nu rezista din cauza rezistenţei foarte 
mici la frustrări.

Subiectul hiperactiv, având „un rezervor” foarte 
mare de energie, simte nevoia de acţiune aproape tot 
timpul. Fetiţa a fost responsabilizată mai mult decât 
ceilalţi copii, în acest fel consumându-și energia în 
mod constructiv, această metodă contribuind totodată  
la creșterea stimei de sine.

A fost ajutată efectiv să înveţe, să-şi mărească pe cât 
posibil capacitatea de concentrare a atenţiei, iar aceasta 
se poate realiza prin implicarea ei efectivă într-o serie 
de activităţi și jocuri care au avut un astfel de obiectiv.

O altă modalitate de disciplinare pozitivă folosi-
tă este cea a acordării de recompense, laude şi aprecieri 
verbale în public pentru comportamentele adecvate și 
pedepse pentru comportamentele negative.

Implicarea copilului în activităţi sportive care 
i-au făcut plăcere și care i-au ocupat timpul într-un 
mod atractiv a constituit o abordare potrivită în cazul 
subiectului nostru

Stabilirea nivelului de bază al comportamentului
Pentru aceasta s-a realizat înregistrarea: 
•	 frecvenţei,
•	 locului,
•	 timpului,
•	 situaţiei sociale,
•	 evenimentelor declanșatoare,
•	 descrierii comportamentului problemă,
•	 duratei comportamentului problemă,
•	 „severităţii” comportamentului,
•	 consecinţele pentru elev,
•	 consecinţelor pentru ceilalţi.
În legătură cu dezvoltarea unui plan comporta-

mental la nivelul clasei putem arăta îndeosebi că un 
comportament adecvat este cel ce trebuie încurajat și 
uneori învăţat Primul pas în orice program de modi-
ficare a comportamentului este identificarea compor-
tamentelor problemă și a celor dezirabile.

Evidenţierea calităţilor acestui copil și încurajarea 
progresului în activitatea personală, a stimulat încre-
derea în forţele proprii a făcut să reţină regulile în jo-
curile iniţiate de colegii ei sau de cadrul didactic, să-si 
„mărească” perioada de așteptare (de exemplu rândul 
la un joc), să asculte un coleg, să -și manifeste propria 
opinie etc 

Fetiţa a fost recompensată cu afișarea fotografiei 
în holul instituţiei la panoul: „Copilul zilei”. „Un com-
portament care îi aduce recompense copilului va f i repetat 
- un comportament care nu îi aduce avantaje copilului va 
dispărea” (apud Green, Ch. Chee, k., 2009)

Recompensele emoţionale precum aprecierea po-
zitivă, entuziasmul, laudele sau mândria părinteas-
că au avut efect asupra schimbării comportamentului 
fetiţei.

În grădiniţă (la clasă), punctele, steluţele au fost 
acordate fiecare pentru câte o acţiune, perioadă în care 
fetiţa s-a purtat conform regulilor stabilite, o perioadă 
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petrecută la o sarcină sau când a rezolvat o cerinţă( să 
deseneze, să aranjeze jucăriile, hainele etc) cu puţin 
ajutor, sau fără ajutor. Recompensele - cumulative 
au alcătuit împreună un premiu consistent rotilele 
(cumpărate de părinţi). Notăm că rezultatele obţinute 
s-au datorat în parte și măsurilor ameliorative, ca și 
celor de natură psiho-farmacologică.

CONCLUZII 

Apreciem că frecvenţa diagnosticelor de tip 
ADHD, sindrom din spectrul autist, sindrom  
Asperger, a crescut îngrijorător în ultima decadă, fapt 

ce impune nu doar evaluarea minorului, cât mai ales 
instituirea unui tratament complex în care trebuie an-
trenaţi specialiști (medici, psihologi, psihoterapeuţi, 
asistenţi sociali) dar și familia, școala, grădiniţa, re-
spectiv comunitatea, așa cum o arată experienţa din 
alte ţări și care a început să se închege și în România.

Conlucrarea celor patru factori educativi : familia-
grădiniţa - medicul psihiatru –psiholog, fără a neglija 
rolul colegilor din grupă, a avut ca rezultat în cazul 
nostru, ameliorarea într-o mare parte a problemelor 
comportamentale: atenţia, hiperactivitatea, ușoara 
agresivitate și reacţiile emoţionale.

*
*         *

UNDERSTANDING AND ASSESSING 
CHILDREN wITH DEVELOPMENTAL 
DISORDERS

It is well known and widespread the phrase “X is a 
normal child” – it would mean the average development 
of physical and intellectual characteristics together 
with an ability to adapt to environmental conditions. 
When disabilities in mental development are seen in 
children, in behavioural plan as well as adjustment 
difficulties, they are labelled as deficient or children 
with SEN. For these children need specialist 
educational intervention in order to educate them 
and also to help them recover. Consequently, for the 
intervention to be effective, it is important to know and 
assess the children’s needs, as well as their potential.

The nursery/pre-school teachers, when they do 
not have a diagnosis established by a psychiatrist 
for understanding and assessing the child with 
“developmental disabilities” needs more information 
about a set of data that we are trying to rank according 
to our experience and to current references in the 
specialist literature.

The first chapter is constituted of necessary 
information about:

The child and family of origin:
•	 etiologic factors involved,
•	 living conditions of the child,
•	 responsibilities of parents in their child’s 

education and their attitudes towards the 
child’s behaviour.

Documentation is achieved through a set of 
interventions that include both discussions with 
parents or with persons in the immediate environment 
of the child, and home visits, the administration 
of psycho diagnostic tests and questionnaires or 
projective tests specific to the actual age of the child.

Health and physical development:
•	 medical opinion is required to track diseases 

confirmed by the family doctor,
•	 weighing, anthropometric measuring of the 

child – such actions are seemingly trivial     
but are important for the growing baby.

Motor behaviour including cognitive 
development:

•	 volume, variety and coordination of 
movements,

•	 control and self-control of hand as well as leg 
movements,

•	 flexibility and execution of movements.
This information may be obtained through 
careful, systematic observation of the child during 
physical education classes, manual arts activities, 
graphic training, and free games, when the child 
goes up and down the stairs, etc. 
Intellectual activity refers to thorough 

surveillance on:
•	 perception - tactile, visual, auditory;
•	 representation - accuracy, completeness, 

whichever prevails: visual, auditory or motor;
•	 elements of mechanical memory, voluntary, 

logic;
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•	 qualities of attention: concentration, 
distributivity;

•	 language - with emphasis on the way of 
pronouncing, ability to articulate words and to 
formulate short sentences;

•	 thinking – although it is within concrete 
limits, we shall try to capture the level 
of understanding and the elements of 
establishing causal relationships, attempts to 
solve easy problems – according to the child’s 
age.

•	 imagination - type of images used in order 
to work with them, how the child combines 
them, the mental reflection in the child of the 
relationship between reality and fiction.

Socio – affective integration and the child’s 
behaviour:

•	 sociability – inter-individual relationships of 
the type child-child and child - adult;

•	 elements of socio-emotional adjustment in 
the group;

•	 receptiveness and reactivity to tasks, to rewards 
and punishments;

•	 ability to exercise;
•	 intensity of emotions, elements of the ability 

to control emotional – affective states.
Developing personality:
•	 identification of positive - negative character 

features;
•	 observation of the elements that make up the 

future skills as well as the characteristics of 
temperament;

•	 ability to communicate and cooperate, 
dominant notes;

•	 independence in solving tasks correctly;
•	 reactivity word - action, but also emotional 

reactivity.
Much of this information can be obtained from the 

curriculum palette where the child is involved, from 
the games, the drawings made during arts activities.

After collecting these data, each teacher develops a 
general picture of a particular child’s development and 
then proceeds to establish customized intervention 
programmes.

knowing that the pre-schooler is like a “receptacle” 
that can assimilate much information, gestures, 
behaviours through imitation, teachers can find ways 
of engaging the child in activities even if he/she has 
not obtained a diagnosis from a psychiatrist. There 

are elements available in all mental sections that the 
child can learn later by means of exercises, supervised 
by the adult.

A child with Asperger disease with moderate 
retardation, with emotional disorders or with 
behaviour disorders needs to be thoroughly known 
and respected regardless of his/her native heritage , 
or IQ , he/she must be treated as a whole, as a system 
in which “cognitive, emotional, motivational treasures 
as well as social relations” may be rediscovered and 
modelled”. This child must be helped to change from 
“a passive receiver” into an organism actively prepared 
for the need to adapt to life complexities.

Every child has the right to be treated according 
to his needs, educated at home or in an institution 
where there is openness, friendliness, and flexible 
curriculum. Often, even if he does not understand 
what is happening around him, since he does not 
“own” a “personal decoder”, the child with “problems” 
still receives attitudes, feeling the tone of the voice, 
decoding especially the inflections of the voice of 
adults. It may be that pre-schooler reacts for a moment, 
but he just as well could “scan” in his memory, keep 
some events, and may have a similar behaviour in a 
particular situation.

In communicating with children, especially with 
those diagnosed with ADHD or Asperger’s disease, 
for the transmission of knowledge, in explaining 
certain rules of living, it is good for the teacher to use 
an even, calm but firm voice so as not to stimulate the 
child’s tendency to speculate or to “negotiate “ with 
his teacher. The child must feel that the adults around 
him have confidence in him, that he is not ignored or 
neglected, is perceived correctly by those responsible 
for his recovery and psychological maturation .

In the nursery school, the teacher’s valuing 
attitude towards children in general is based on a 
good knowledge, on differential treatment and, in 
addition, in the case of children with disabilities, 
on collaboration with the family and, not least, it 
is influenced by the treatment prescribed by the 
psychiatrist, who is the one who secures the diagnosis. 
Valuing the child as an attitude and as educational 
act is not itself oriented towards a measurement of 
capabilities of a subject but rather an “appreciation” 
of such capabilities which should foster the child’s 
desire to manifest them, to correct and develop them 
in order to feel happy and loved through what he is.

In organizing an activity, each teacher must 
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anticipate how she will be able to value each child. 
For example, she can find a role for him in a certain 
game, it is not necessarily the best solution but the 
distribution even in a very minor role in a group 
activity will be enough to value that child, from a 
different perspective. Children with ADHD cannot 
complete what they have started and do not have 
the capacity to correct themselves so that they end by 
not being interested in the mistakes they make. These 
children often need more stimuli, reinforcements and 
guides to stay focused in pursuit of a “demonstration” 
of the teacher or in performing a task 

The right to an objective reward is a need which 
all children have. The objective reward results in 
the reinforcement of positive behaviour. According 
to the pace of work and individual particularities, 
to the child’s clinical picture, it is assumed that he 
expects that his qualities will be “discovered”, that his 
successful activities will be noticed and rewarded.

Rehabilitation, education of a child with 
attention deficit and hyperactivity disorder is a 
real “touchstone” for any teacher. Children with 
hyperactivity and attention deficit tend to externalize 
an “active negligence” and become a prominent figure 
in the team of children in a negative way. Preschoolers 
with ADHD need “a built environment, support and 
cultivation, consideration, mutual contribution, a sense 
of belonging, protection, acceptance, encouragement and 
understanding” (as cited in Sura Hart & Victoria 
kindele Hodson , 2006)

It is recommended  that children in general, 
but particularly those with disabilities, should be 
perceived by teachers as human beings with their own 
thoughts, feelings, needs, interests and sometimes 
with accomplishments to share, they can and must 
be «discovered» through being valued by the  adults 
around them.

Drawing, as tool used in therapy
Children who have been traumatized psychically, 

verbally and physically in the preschool period, have 
received the message and have it engraved in their 
mind that undergoes o process of development. By 
drawing they can translate what they have felt and 
may expose trauma, even if they do not recognize 
or are not allowed to recognize it. We shall give the 
example of a drawing by the subject PA aged 6. This 
girl, at the age of 3 years and 5 months was subjected 
to inappropriate treatment verbally and physically, 

then threatened by a caretaker that “if she says what 
has happened something bad will happen to her”, 
which led to the emergence of self-harm behaviour: 
biting and hitting her hands and hitting his head 
against the wall, using threatening language at her 
mother, who took her to the nursery school. She 
threatened her mother that if she still takes her to 
the nursery school, she will kill herself and will kill 
mother, too. This child suffers from denial as defence 
mechanism against the memory and emotional load 
she experienced, produced by the traumatic physical 
and verbal abuse.

From anamnesis we learned that the mother had 
problems during pregnancy: demanding, stressful job, 
which required her to spend a lot of time standing, 
to be available to the “boss”, to customers, who 
often used inappropriate language. After the birth 
of her daughter, mother lived with her in-laws who 
wanted to be involved in their own way in the child’s 
education, often to the detriment of the latter. There 
was no consistency in the rules, in the formulation 
of requirements. There was more than one instance 
when the little girl, still before going to the nursery 
school,  was “witness” to contradictory talks between 
mother and grandparents, the latter using a high 
tone, even with notes of verbal aggression, in which 
mother had to give up because  she was alone against 
the  “majority” (in-laws and spouse). Parents moved 
to their home after the girl showed behavioural 
disorders.

Moving the girl from two preschool institutions 
after her refusal to go to nursery school (at the 
moment of analysis being in the third institution) 
mother suggested to consult a psychiatrist. The girl 
was taken to the hospital and when she saw the white 
coat, she pulled at her mother’s hand and asked her to 
go home because she was not sick. In the nursery she 
was asked by the psychologist (who was not wearing 
a white coat and was playing a game with the young 
children) to help her organize the game because the 
little ones did not know it.

Mother was asked to participate in the group 
therapy together with other two girls from the small 
group who were also accompanied by their mothers. 
If, at first, each girl sat glued tightly to her mother, 
gradually they separated, found toys that drew 
them closer, thus being determined to socialize. 
Becoming somewhat “mature”, when she perceived 
the psychologist, the subject PA asked: “Why are we 
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here?” the physiologist response came immediately: 
“I wanted to tell these moms how much you helped me to 
organize the game with their girls. Would you like me to 
tell them? “ PA smiled and continued her game.

In another day, the children were asked to draw 
a tree (koch test). Our subject who was present 
in the classroom looked at children and at the 
children’s drawings. Of course all children’s drawings 
(the children were around 3 years old), have been 
appreciated positively because all children said they 
drew a tree even if there were only lines or two lines.

In the office, subject PA was asked to draw a 
tree. “As I wish? As I know it? “her question came 
immediately. With calm, stimulating tone the 
psychologist answer followed. “As you wish” The girl 
looked at the psychologist carefully bit her lower lip 
with her teeth, took pen in hand and began to draw. 
She drew relatively quickly. While drawing, changes 
could be observed on her face mimic: frowns, twitch, 
and anxiety. At one point there was a sigh but she 
continued to draw. “Okay, I’m done !” She said. Again 
she stared at the psychologist. “Do you like it?” 
Although we hid a startle we said forcefully, “Yes! We 
like it. We will keep this drawing as a memory of you.”

The changing of the tone stimulated the subject 
to speak a little about her drawing. I recommended 
that every part of the tree in the drawing should 
be associated with family members what is core. 
What does the trunk represent? What do the leaves 
represent? We appreciate that, in the drawing, the girl 
has projected her psychic fears that were imprinted 
from the moment of the mental abuse she was 
subjected to, and her relationships with others who 
directly or indirectly were “co-partners” in trauma.

Andra draws using 3 colours and the tree has 
unusual shape, which resembles a stick – a fact that 
suggests a psychoanalytic interpretation. It may be the 
subject’s projection of intimate relationships between 
her parents, which we do not know if she caught sight 
of, and globally, it can be her defence mechanism: on 
the one hand to the trauma with the nurse, on the 
other the need for support from parents whom she 
wants much closer to her.

Analyzing the drawing, we can say that it indicates 
the decoding of a trauma experienced before the age 
of 6 years - that is, the tree trunk has a hollow in it. 
We appreciate that there are notes of impulsivity- 
aggression because of the way she drew the shape of 
the trunk like a tube or a rod. We understood that 

there is a blockage of emotional load. The leaves 
were 4-5 in number, resembled incisor teeth, and 
represented grandparents (grandma and grandpa) the 
trunk represents the parents (“Mom” and “Dad”), she 
believes the crown is similar to her, although it is of 
large dimensions.

By drawing, the subject has “communicated” 
her inside, her hidden emotions, frustration, fear, 
projected out her inner world and thus it was a real 
catharsis

For us, the test has signalled the existence of some 
problems of the studied child.

To our regret, the parents have not continued the 
therapy and were pleased with finding out the episode 
with the nurse. The girl goes to school now. She has 
finished the 1st grade.

We point out several manifestations of ADHD 
child attending preschool institutions - for the 
edification of those with less experience and practice 
in the field:

•	 impulsive behaviour during activities, play, 
coupled with hyperactivity and inattention;

•	 restlessness, frequent interruption of the 
continuity of the group activities;

•	 inability to maintain attention;
•	 diffuse/unfocused interest, shift from one 

activity to another without reason;
•	 actions once started remain unfinished;
•	 giving little time for an activity, moving 

quickly to another activity (also an inability to 
pay attention);

•	 inability to listen to the other person;
•	 volatility in formulating response;
•	 noisy games, disobeying the rules known or 

established by the group;
•	 unmotivated running, walking through the 

room during instructional-educational group 
activities.

Our subject, a girl llE, a child diagnosed with 
ADHD was monitored during 2010-2012.

The assessment on the educational level focused 
on the method of observation and analysis of activity 
products and of adapted curriculum.

Assessment: Drawing: The Human Body
Date: September 2010

The “experiment” took place in the course of a 
drawing class. The children were asked to draw the 
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“human body” with colour pencils. 
The assessment of the works was done taking 

into account three items:
From the quantitative point of view (the children 

were asked to draw all body parts: head, eyes, mouth, 
nose, throat, ears, hair, forehead, eyebrows, eyelashes, 
shoulders, torso, hands, fingers, feet, a total of 15 
parts);

In terms of quality (for each part of the human 
body points were awarded in relation to the correctness 
of execution on a scale of 0-1-2-3, there were a total 
of 45 points);

From aesthetic point of view (clothes and 
ornaments, as many as possible, each ornament or 
item of clothing was marked with 1 point).

After analyzing the drawings, the following results 
were found and the difference between preschool 
ADHD child and a “balanced” child (control sample) 
was clearly highlighted.

Crt. 
No. 

Child’s name 
and surname Item 1 Item 2 Item3 Obs.

1.
M.A without 

problems 
Normal child

13 40 9

2. l.l. child with 
ADHD 6 8 3

The girl was praised for her drawing, especially 
since she wanted to draw. After this activity she 
wanted to draw every day. Her joy was great when her 
work was displayed at the exhibition along with other 
works of the children.

We present an evolution of the representation of 
the human figure, from September, 2009 to May 2012 
and analyzing the drawings we may note a quantum 
leap from the first sketch to the latest.

The first drawing is highly schematic, 
expressionless, and expeditious, only three colours 
were used, with blue dominating in the body. The 
second drawing is more «processed»: mother and the 
subject are drawn, in addition, a snowman appears 
with broom and body made   of circles, but the facial 
image is expressive due to the placement of the eyes 
and on the head there is a great red helmet.

The girl had drawn herself with four colours 
this time , the body is smaller but has strong hands, 
finished with fingers (all coloured in red); the 
head is much more shapely and colourful, desire to 
communicate being obvious according to the way she 

distributed the eyes, the nose and the mouth . The 
legs are also large relative to the size of the trunk, 
as in the first drawing, and the footwear is clearly 
delineated and coloured in blue. Mother appears in 
the drawing as being much taller, on the body she has 
an «M» to explain the drawing, and there are better 
the proportions between the head, torso, legs, hands. 
Mother is drawn in black only unlike the subject who 
portrayed herself in red, yellow, blue, and black.

Drawings 3 and 4 represent «My family», where 
she uses colours (blue, green, red, black, orange), and 
the characters have the following order on the page. 
The first is the father who is coloured, but has reduced 
dimensions, with a small torso but long legs and hands 
with thumbs, the head has hair, eyes, nose and mouth 
(large). Our subject follows, she is small, coloured in 
red and orange, respecting proportions. Above there is 
a crimson sky and underneath the girl there is much 
green. Following the girl there are mother and sister .

There are similarities between the way she 
conceived their bodies, but not total. Mom seems to 
be the shapeliest, differently coloured; on her face we 
may distinguish the eyes, nose, mouth and head with 
long hair. Sister is almost the size of the mother due 
to the length of the legs and trunk is small and is 
surrounded by an exaggerate quantity of green colour.

The relations between these family members seem 
to be more «solid» - between the subject, mother and 
sister and more distant from father. The intensity of 
colours leads us to consider the presence of elements 
of aggression type as well as of stereotypes that the 
subject probably learned at home and in nursery 
school, too.

In drawing 4, the whole family picture is different. 
The order is changed: sister, mother, the subject and 
father. There are fewer colours and they tend to give 
contour to each body shape. This time, the sister 
seems to be younger and the subject drew herself in a 
long skirt up to the toe, coloured in red and is placed 
near her father who looks tall and skinny. Anyway, 
they all have their faces coloured in yellow, like after 
tanning. Mother, although placed between the two 
girls, has the most respectable size. All of them have 
quizzical facial expressions, which leads us to think of 
the subject’s need to communicate.

In this drawing , the projection helps us hope 
indirectly that the  mental age of the subject and her 
chronological age are close.

In the  number 5, the girl is shaping her own 
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universe: she is the main character with more 
harmonious body parts, emphasized by her care to 
draw garments with details (buttons, a red ribbon in 
blond hair and in her hand a heart-shaped balloon). 
In the drawing there are also flowers, bugs, grass, the 
sun (humanized with eyes, nose and mouth) and a 
dog on which she  puts a bag made   of two hearts. 

Overall, we know that drawing is always a 
projection, regardless of age, sex, school education 
and family situation. In our case, the subject, llE, 
whom the physician diagnosed with ADHD, made 
obvious progress, being closely supervised by the 
teacher who is also an experienced psychologist. The 
drawings have diversified, the attention seems to be 
more stable over several minutes to the drawing and 
other activities, and the subject begins to acquire the 
reflex of a control within the limits of the concrete, of 
shapes, sizes and of her interrelations which she did 
not endure initially because of her very low resistance 
to frustrations.

The hyperactive subject, with a very big energy 
«reservoir», feels the need for action almost all the 
time. The girl was made accountable more than other 
children, thus consuming her energy constructively, 
this method also contributing to increased self-
esteem. She was actually helped to learn, to increase 
as much as possible her ability to pay attention, and 
this could be done by her actual involvement in a 
number of activities and games that had such an aim. 
Another way of inducing positive discipline is to use 
granting rewards, verbal praise and public acclaim 
for appropriate behaviour and sanctions for negative 
behaviour. Involving the child in sports activities 
she enjoyed and which had occupied her time in an 
attractive way was the right approach for our subject.

Establishing the basic level of behaviour
For this purpose, we recorded the:
•	 frequency,
•	 site,
•	 time,
•	 social situation,
•	 triggering events,
•	 description of the behaviour problem,
•	 duration of the problem behaviour,
•	 «severity» of behaviour,
•	 consequences for the student,
•	 consequences for others.

In relation to developing a behavioural plan in the 
classroom, we can show in particular that appropriate 
behaviour should be encouraged and sometimes 
taught. The first step in any behaviour modification 
program is to identify the problem behaviours and of 
the desirable ones.

Highlighting the qualities of this child and 
encouraging her progress in personal activities 
stimulated her self-confidence, made her remember 
the rules in games started by her peers and teacher,  
determined her to “increase” the waiting period (i.e. 
her turn in a game), to listen to a fellow,  to express 
her own opinion, etc. The girl was rewarded with 
the display of her photo at the panel called “Child 
of the Day” in the lobby of the institution. “A child’s 
behaviour that brings rewards will be repeated - a 
behaviour that does not benefit the child will disappear.” 
(as cited in Green, Ch. Chee, k., 2009). Emotional 
rewards such as positive appreciation, enthusiasm, 
praise or parental pride influenced the behaviour 
change in the girl .

In the nursery school (classroom), the points, 
the stars were awarded for one action each, during 
a period when the little girl acted according to the 
rules, a stage or a task she solved as required (to draw, 
to arrange toys, clothes, etc.) with a little help, or 
without help. The rewards accumulating, they made 
together    a consistent award, the roller skates (bought 
by the parents). We note that the results were due in 
part to ameliorative measures, too as well as to those 
of psycho – pharmacological origin.

CONCLUSIONS

We appreciate that the frequency of diagnoses 
such as ADHD, autism spectre syndrome, Asperger 
syndrome, have increased dramatically in the last 
decade, which requires not only the evaluation of 
the child, but rather the establishment of a complex 
treatment where professionals (doctors, psychologists, 
psychotherapists, social workers) should be involved 
besides the family, the school, the nursery school, 
respectively the community, as the experience of other 
countries has shown and which started to become 
visible in Romania, too.

The co-operation of the four educational factors: 
family – nursery school – psychiatrist – , psychologist, 
without neglecting the role of peers in the group, 
resulted in our case in the improvement to a large extent 
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of behavioural problems: attention, hyperactivity, mild 
aggression and emotional reactions .
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