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Această broșură conține strategii realizate pentru a adresa
potențialele simptome ale traumelor de dezvoltare și ar
trebui să fie folosită alături de consultația și colaborarea

cu echipa de tratament a sănătății mintale a copiilor sau ca
parte a unei intervenții mai vaste. Aici se găsesc doar o

parte din multele strategii posibile cu privire la
simptomele traumelor de dezvoltare. Strategiile ar trebui

întotdeauna individualizate și implementate cu atenție
specială la diferențele dintre copii, precum și la contextul
circumstanțelor individuale. În plus, aceste informații nu

ar trebui niciodată folosite pentru a formula un diagnostic.
Diagnosticele medicale și/sau cu privire la sănătatea

mintală ar trebui formulate doar de profesioniști instruiți
și după o evaluare amănunțită.
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PENTRU A DIMINUA IMPACTUL TRAUMELOR DE DEZVOLTARE, STRATEGIILE DE
INTERVENȚIE TREBUIE SĂ FIE IMPLEMENTATE CU CONSISTENȚĂ ȘI REPETIȚIE.

 
A le oferi ajutor pentru auto-reglare este un obiectiv primar în lucrul cu copiii ce au experimentat traume de
dezvoltare. O strategie cheie în susținerea abilităților necesare auto-reglării este calibrarea adultului la starea

emoțională a copilului. Aceasta calibrare este abilitatea de a citi și a răspunde corect la emoțiile copilului, mai
degrabă decât la comportament. Adulții, la rândul lor, au nevoie să își gestioneze sentimentele și răspunsurile la

comportamentul copilului, precum și să modeleze afectul pe care și-l doresc de la copil. Stabilirea unui mediu sigur
și de susținere (acasă, la școală și în comunitate) este o parte critică. Consistența, predictibilitatea și stabilirea
rutinelor vor ajuta la dezvoltarea unui sentiment al siguranței. De asemenea, este dificil pentru copiii care au

experimentat traume de dezvoltare să generalizeze abilitățile, astfel că repetarea intervențiilor și strategiilor este
necesară pentru succes. 

 
Atunci când dezvolți un plan de intervenție, amintește-ți să iei în considerare stadiul de dezvoltare al copilului, nu

vârsta sa. Mulți copii care au trecut prin traume de dezvoltare sunt întârziați în diverse arii.
 

Direcții generale pentru a-i ajuta pe elevii influențați de traume de
dezvoltare
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Strategii generale

Cercetările arată că cu cât mișcarea este introdusă mai rapid în activitatea copilului, cu atât el va fi capabil să se
auto-regleze mai bine (gestionarea sentimentelor și comportamentelor) de-a lungul zilei. Începeți fiecare zi cu

mișcări predictibile, structurate, ritmice și/sau activități muzicale (ex.: tobe, leagăn, Tai Chi, sărituri pe minge).
Promovarea și susținerea interacțiunilor predictibile, logice și repetitive cu copilul de-a lungul zilei este o strategie

ușor de implementat în diferite medii și este benefică tuturor copiilor – cei care au experimentat traume de
dezvoltare, cei al căror istoric traumatic nu poate fi clar stabilit și cei care sunt influențați de semenii lor care au

trecut prin traume.
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Strategii pentru stresul legat de traumă

Oferă răspunsuri simple și sincere la întrebările
copilului.

Oferă copilului oportunități de a vorbi despre
sentimentele sale, atunci când este adecvat. Dacă
un copil are nevoie de susținere în școală, asigură-
te că are acces la un profesionist în sănătate mintală
care îl poate monitoriza și poate determina dacă
școala este un loc sigur și potrivit pentru ca el să
povestească experiențele sale. 

Gestionează-ți afectele pentru a evita să fii
declanșat de un copil și să contribui astfel la trauma
sa sau să cauzezi înrăutățirea comportamentului.

Stabilește un mediu sigur, lipsit de bullying,
ridiculizare, rușine etc.

Oferă-i elevului oportunități de a lua ,,pauze
cu sine” de-a lungul zilei, pentru a se regrupa
atunci când se simte agitat sau copleșit.

Fii atent la reperele de mediu (lumină, sunet,
temperatură, mirosuri etc.) care pot activa ca
triggere pentru anxietate legată de traumă și
evită orice expunere nenecesară la aceste
potențiale triggere.

Fii atent la comunicarea non-verbală care
poate activa ca trigger pentru copil (expresia
facială, tonul vocii, proximitatea față de copil
etc.).

Strategii pentru construirea sentimentului de competență

Menține standarde de performanță realiste și rămâi
calibrat la elev, astfel încât să nu îl ,,împingi” într-
un răspuns de tip ,,luptă, fugă, îngheț, alăturare”.

Oferă oportunități pentru participarea cu sens acasă
și în comunitatea școlară.

Identifică și cultivă punctele forte, talentele și
interesele copilului.

Oferă încurajări dese; scoate în evidență
reușitele și succesele copilului.

Strategii pentru atașament și alte dificultăți sociale

Rămâi calibrat la starea emoțională a copilului
(indiciile pot fi subtile – monitorizează
comunicarea non-verbală).

Oferă oportunități pentru experiențe paralele,
atunci când este adecvat (joacă sau învățare lângă
alt copil vs. joacă sau învățare împreună sau prin
cooperare).

Facilitează creșterea abilităților
sociale/dezvoltarea socio-emoțională (ex.: a-și
aștepta rândul, a câștiga/a pierde, a împărți
etc.) – amintește-ți că copiii de orice vârsta au
nevoie să ,,exerseze” aceste abilități cu un
adult înainte de a avea succes printre colegi.

Fii răbdător în crearea unei relații bazată pe
siguranță și încredere.
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Strategii pentru deficiențe la nivelul funcțiilor executive (Cortex)

Oferă ajutor pentru sarcinile școlare – ex.: notițe
scrise, proiecte sau termene limită diferite etc.
Oferă copilului copii scrise ale notițelor de la
școală și/sau ale sarcinilor școlare. Oferă un set în
plus de manuale pentru acasă. 

Incorporează moduri multiple de a prezenta
informația atunci când îi predai sau îl înveți
abilități; folosește imagini, instrucțiuni de
manipulare a obiectelor, instrucțiuni verbale și
scrise.

Amintește-ți că procesarea limbajului poate fi
dificilă pentru acești copii, așa că oferă-i timp mai
mult de procesare a cuvintelor și de răspuns la
întrebări/instrucțiuni.

Fii predictibil și oferă rutine consistente: pune
într-un loc vizibil un program zilnic (acasă și
la școală) și revizuiți-l frecvent; consideră
folosirea imaginilor, culorilor adăugate
cuvintelor etc. pentru a comunica așteptările.
Dacă apare o schimbare în program sau în
rutină, asigură-te că îi permiți copilului un
timp mai mare de ajustare la schimbare.
Tranzițiile pot fi foarte grele pentru acești
copii. 

Strategii pentru probleme de comportament

Modelează comportamente și relații respectuoase,
fără violență.

Oferă-i oportunități de face alegeri care contează
pentru a-i crește sentimentul de auto-eficacitate și
auto-control.

Fii clar cu privire la comportamentele care se
așteaptă de la copil; învață-l reguli și
comportamente așteptate în mod explicit.
Amintește-ți, repetiția este cheia. Copiii care au
experimentat traume de dezvoltare vor avea
probabil nevoie de mai mult timp pentru a
generaliza abilitățile la semenii lor.

Evită să folosești cuvinte atunci când un copil
nu este reglat. Ia în considerare plimbarea,
legănatul etc. ca intervenții, până când elevul
ajunge la reglare.

Dezvoltă un sistem de consecințe care nu sunt
punitive. Consecințele ar trebui să fie logice și
destinate să învețe, nu să pedepsească. Evită
luptele pentru putere.

Dacă comportamentul este o problemă
constantă, ia în considerare o evaluare a
comportamentului funcțional, astfel încât să
determini triggerele și să concepi un plan de
intervenție comportamentală.
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Strategii pentru dificultăți la nivelul percepției emoționale și reglării
(Sistemul Limbic)

 

Ajută copilul să își ajusteze
emoțiile modelând auto-reglarea
sănătoasă (gestionează-ți
propriile afecte).

Ajută copilul să își identifice
sentimentele, reflectându-i-le
înapoi; arată-i că asculți și
validează ceea ce auzi că îți
spune – evită să-i oferi soluții.

Asistă copilul în învățarea și
practicarea tehnicilor de
relaxare, precum respirație,
yoga, mindfulness și/sau
relaxare musculară progresivă.

Permite copilului să
manipuleze mingii pentru
stres sau pietricele pentru
îngrijorare.

Învață copilul moduri
adecvate și eficiente de a
comunica și exprima
sentimente (amintește-ți, este
probabil că trebuie să repeți
lecțiile de multe, multe ori).


