
 Berbec 21.03 - 20.04   
Nimic nu ți se pare imposibil de făcut, câtă 
vreme știi exact cine ești, ce poți și încotro te 
îndrepți. Această perioadă aduce, pentru tine, 
experiențe care-ți confirmă puterea, îți cresc 
încrederea în tine și te ajută să atingi succesul 
în orice îți propui să faci, mai ales financiar.

Taur 21.04 - 21.05  
Intri într-o etapă plină de noutăți și vești bune, 
dar reușita depinde enorm de energia pe care o 
investești în țelurile propuse. Cât timp îți menții 
interesul viu, energia și entuziasmul la cote ma-
xime, totul va merge excelent, deci spune cu tă-
rie azi: orice se poate! 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Iubirea și romantismul continuă să înflorească. 
Tu și partenerul tău veți participa la diferite 
evenimente sociale, alături de prieteni. Există 
posibilitatea ca o persoană apropiată amându-
rora să facă planuri de nuntă și va dori să vă 
invite și pe voi.   

Rac 22.06 - 22.07   
Puterea ta stă în abilitățile de comunicare, în 
elocvența și convingerea cu care transmiți orice 
mesaj, și în cunoaștere. Orice conversație sau 
negociere poate fi întoarsă cu ușurință în avan-
tajul tău, cu ajutorul argumentelor, de o logică 
imbatabilă.   

Leu 23.07 - 22.08  
Rezolvarea problemelor tale în dragoste ar pu-
tea fi amânată, deoarece atât tu, cât și partene-
rul tău sunteți supraîncărcați cu responsabilități 
și vă aflați în imposibilitatea de a avea mai mult 
timp pentru voi. Nu lăsa ca nesiguranța să pună 
stăpânire pe gândurile tale. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Nemulțumirile legate de bani nu reprezintă altce-
va decât o motivație în plus pentru a  te mobiliza 
și a materializa niște dorințe. De inspirație nu duci 
lipsă, de sprijin din partea familiei nici atât, așa că 
acum e momentul pentru a face primul pas în 
direcția transpunerii unor aspirații în realitate. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Uneori, a pune punct unei situații din care nu 
mai ai nimic bun de câștigat e cea mai mare do-
vadă de voință. Asta trebuie să faci și tu. Să-ți 
iei inima în dinți și să spui adio acelei situații ca-
re ar fi trebuit să dispară mai demult din calea 
ta. Te vei simți mult mai bine fără acel lucru.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Ai ajuns la finalul unei acțiuni și trebuie să te 
confrunți cu o judecată atentă. Chiar dacă nu 
e tonul pe care l-ai fi așteptat, ceea ce auzi e 
binemeritat și îți va fi de folos, ca atare nu pri-
vi analiza la care ești supus ca pe un atac la 
persoană, ci ca pe o reflectare a faptelor tale.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Ceva drag ție se apropie de sfârșit. Tot ce-i fru-
mos se încheie, la un moment dat, vei rămâne cu 
amintirile plăcute, cu trăirile acumulate, dar tre-
buie să te detașezi și să mergi mai departe fără a 
te crampona de senzații. Nimic nu-i veșnic: nici 
iubirea, nici fericirea, nici vacanța. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Pentru că ți-a cam dispărut interesul de a iubi, 
riști să îți petreci o mare parte din săptămână 
simțindu-te singur. Și totuși… partenerului îi este 
dor de tine, așa că nu vei fi singur mult timp. Dar, 
până atunci ar fi bine să faci lucruri care îți plac, 
cum ar fi citit sau diverse preocupări artistice.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Nu primești reacții pozitive ori de câte ori vorbești 
despre planurile tale de viitor. Dimpotrivă, unii, 
mai critici din fire, încep să comenteze tot ce ai tu 
de spus, cu riscul de a te influența negativ cu ati-
tudinea lor pesimistă. Nu are rost să pleci ure-
chea la comentariile lor malițioase. 

Pești 19.02 - 20.03 
Prea mult analizezi o problemă, când ea ar putea 
avea o rezolvare mult mai simplă decât crezi. Ai 
ajuns la niveluri prea complicate ale acelei situații 
și e normal să te încurci deja în detalii contradic-
torii. Vezi că dacă sapi prea adânc, descoperi ele-
mente pe care nu vei ști să le gestionezi. 
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ET
EO

Luni 01 
17°C | 9°C
Soare, ploaie

Marți 02 
22°C | 12°C
Soare, ploaie

Miercuri 03 
24°C | 11°C
Soare, nori

Joi 04 
21°C | 12°C
Soare, nori

Vineri 05 
19°C | 9°C
Soare, nori

Sâmbătă 06 
19°C | 8°C
Soare, nori

Duminică 07 
21°C | 9°C
Soare, nori
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ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

15% dintre elevi prezintă risc 
de tulburări comportamentale

REFORMA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ESTE IMPERIOS NECESARĂ

Potrivit studiului, majorita-
tea copiilor atipici nu beneficia-
ză de sprijin direct la clasă, iar ca-
drele didactice utilizează adesea 
o programă adaptată doar la ni-
vel teoretic, neavând posibilitatea 
de a dezvolta o abordare particu-
larizată, corespunzătoare nivelu-
lui și cerințelor elevilor cu tulbu-
rări. Unic în România prin compo-
nenta sa practică și de consultanță,  
ProfAid este programul de formare 
a cadrelor didactice ce oferă soluții 
concrete pentru înlătura-
rea conceptului de “co-
pil problemă” la cla-
să, folosind materi-
ale educaționale și 
tehnici specifice 
de management 
al comportamen-
telor dificile și a 
tulburărilor seve-
re de comporta-
ment. Conform re-
zultatelor, din 19.000 
de copii incluși în pro-
iect, în etapa pilot, 2.788 pre-
zentau risc de a dezvolta tulburări 
comportamentale și de dezvolta-
re, de aproape 20 de ori mai mulți 
decât cifra înregistrată oficial. Din 
analiza directă, reiese că majo-
ritatea copiilor cu TSA sau tulbu-
rări comportamentale nu benefi-
ciază de sprijin direct la clasă, iar 
prezența unui profesor de sprijin 
este ocazională sau inexistentă. Se 
constată un risc mai mare la ciclul 
gimnazial față de cel primar, cu un 

procentaj foarte mare al elevilor cu 
risc sever la clasa a V-a (23%). 

Deși în școli există psiholog 
școlar, orele alocate sunt in-

suficiente pentru acoperi-
rea nevoilor copiilor cu 
tulburări de compor-
tament sau ale ce-
lor care prezintă un 
diagnostic sever. Nu 
sunt alocați suficienți 
specialiști care să ofe-

re consiliere cadrelor 
didactice și părinților. 

Cadrele didactice nu dis-
pun de instrumente potrivite 

pentru a face față acestei situații de 
fapt, în lipsa unei curricule adap-
tabile, dar și a sprijinului speciali-
zat ce se dovedește necesar. Mai 
mult, 87% dintre cadrele didacti-
ce utilizează o programă adaptată 
doar la nivel teoretic, neavând po-
sibilitatea de a dezvolta o progra-
mă particularizată pentru nivelul 
și cerințele elevilor cu tulburări. În 
peste 60% din situații, copiii cu tul-
burări de dezvoltare sau comporta-
mente negative sunt așezați în ul-

timele bănci, ceea ce determină o 
mai mică implicare a lor în rezolva-
rea cerințelor profesorului, implicit 
un control instrucțional redus. “La 
finalul etapei pilot, credem cu tărie 
că ProfAid este o inițiativă care tre-
buie extinsă la nivel național. Este 
imperios necesară o reformă a sis-
temului actual de învățământ, pen-
tru integrarea cu succes a copiilor 
cu nevoi speciale în învățământul 
de masă din școlile de stat. Un par-
teneriat public-privat între Ministe-
rul Educației, organizații non-pro-
fit, sponsori și cadrele didactice es-
te esențial pentru a schimba în bi-
ne viața copiilor cu nevoi speciale, 
pentru ca ei să poată duce o viață 
normală în societate” susține Anca 
Dumitrescu, președinte ATCA.

 
Relația profesor-elev 
poate fi îmbunătățită 

În cadrul programului ProfAid, 
odată cu introducerea materialelor 
de specialitate în școli și prin forma-
rea cadrelor didactice și consultanța 
oferită acestora, rata de implemen-
tare a tehnicilor moderne de preda-
re și management comportamen-
tal a crescut. S-a observat un im-
pact pozitiv imediat în clasele la ca-
re s-au aplicat tehnicile speciale, iar 
relația profesor-elev s-a îmbunătățit 
semnificativ la aceste clase. Psiho-
logii ATCA au remarcat ca princi-
pal efect pozitiv faptul că toți ele-
vii, atât neurotipici cât și atipici, au 
avut posibilitatea să-și exprime des-
chis nevoile, să înțeleagă nemijlo-
cit beneficiile comportamentelor po-
zitive și să încerce, în consecință,  
să-și îmbunătățească performanțele 
școlare de grup sau individuale. 
Tehnicile formate prin ProfAid Kit 
ajută la reducerea comportamen-
telor disruptive și integrarea mai 
ușoară a copiilor cu tulburări com-
portamentale și de dezvoltare. 

“Un parteneriat public-
privat este esențial pentru 
a schimba în bine viața 
copiilor cu nevoi speciale

Anca Dumitrescu
președinte ATCA

Alarmant! Un studiu realizat de membrii Asocieției Terapie 
Comportamentală Aplicată (ATCA), în parteneriat cu Kaufland, 
în cadrul proiectului ProfAid, relevă că 15% dintre copiii înscriși 
în școli prezintă risc mediu și sever de a dezvolta tulburări 
comportamentale. În cazul copiilor diagnosticați cu o tulburare 
de dezvoltare, cele mai comune diagnostice au fost tulburările 
de spectru autist, Sindrom Down, întârziere în dezvoltare, ADHD, 
deficit de atenție, deficiențe mentale ușoare și moderate. 


