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Proiectul pentru Adopţii a 
început în 1998, când familiile adoptive 
au apelat la cercetătorii de la Laboratorul 
de Cercetare şi  Dezvoltare din cadrul 
Universităţii Creştine din Texas ( TCU). 
Aceste familii drăguţe au adoptat copii 
fie din orfelinatele din Europa de Est, fie 
din custodia Serviciilor de Protecţie a 
Copilului. Deşi părinţii erau foarte 
devotaţi copiilor , erau de cele mai multe 
ori confuzi şi alarmaţi de persistenţa 
problemelor de comportament pe care le 
aveau copiii. Cercetări complexe s-au 
făcut începând cu anii 1940, în urma 
cărora au fost elaborate documente 
importante despre problemele de 
comportament, emoţionale, de învăţare 
şi de ataşament a copiilor care au trecut 
prin condiţii precare de viaţă sau / şi 
abuz ( e.g., Bawkin, 1942; Goldfarb, 
1944; Spitz, 1945); documentele veneau 
ca o completare a contribuţiilor 
importante din literatura animală ( e.g., 
Harlow, 1958; Suomi, 1977). Totuşi, 
părinţii n-au beneficiat de aceste 
materiale din mai multe motive, fie că nu 
au avut acces la ele sau nu au fost 
traduse în termeni  practici pentru copiii 
care întâmpină  probleme de dezvoltare. 
Un exemplu bun ar fi lucrarea lui 
Bowlby, Ainsworth şi Suomi. 
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John Bowlby (1951), creatorul 
teoriei de ataşament, consideră că  
”ţinutul în braţe competent” şi 
”îmbrăţişările afectuoase” constituie 
baza dezvoltării ataşamentului sigur la 

bebeluşi. Colega lui, Mary Ainsworth 
(1956) afirmă că lipsa mângâierii 
materne este de fapt cea mai mare 
pierdere în relaţia mamă-copil. 
Cercetătorii din ultimii ani, cum ar fi şi 
Stephen Suomi a descoperit că 
dezvoltarea regiunii senzoriale ale 
creierului la  primatele care au fost 
private de grija şi căldura maternă sunt 
puternic afectate. Ataşamentul începe să 
se formeze printr-o îmbrăţişare şi un 
ţinut în braţe (activare vestibulară 
frecventă) şi printr-o atingerea 
afectuoasă (activare tactilă), iar 
implementarea acestui tip de activitate 
senzorială într-un mediu sănătos de 
creştere poate reactiva ataşamentul. 
Această informaţie, de exemplu, nu a 
fost adusă la cunoştinţă părinţilor 
adoptivi în trecut . 

Mulţi dintre părinţii adoptivi au 
adus acasă copiii crezând că „dragostea 
este suficientă” pentru a-i ajuta să-şi 
vindece rănile trecutului. A fost tragic 
atunci când şi-au dat seama că doar 
dragostea nu este de ajuns şi atunci atât 
copiii cât şi familiile lor au continuat să 
caute răspunsuri ( e.g., David, 1990; 
Deane, 1997; Fischer, Ames, Chisholm 
& Savoie, 1997; Fishman, 1993; Jay, 
1996). Există un număr impresionant de 
lucrări de cercetare despre copiii 
adoptaţi care au experimentat lipsa 
afecţiunii părinteşti ( e.g., Ames, 1997; 
Gunnar, 2001; Fischer, Ames, Chisholm 
& Savoie, 1997: Marcovitch, Goldeherg, 
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Gold, Washington, Wasson, Drewewish 
& Handley-Derrz, 1997; Verhulst, 
Althus, & Verslluis-den Beiman, 1990), 
însă foarte puţine lucrări se bazează pe 
intervenţie (e.g., Day, 1982; DeGangi, 
Craft, & Castellan, 1991; Perry, 2001; 
Zeanah, 2001). Sursa noastră de 
inspiraţie au fost familiile adoptive care 
au avut curaj să împărtăşească cu noi 
experienţa lor.  Proiectul pentru Adopţii 
s-a focalizat muţi ani pe descoperirile 
cercetătorilor obţinute în urma  
intervenţiilor făcute la copiii care provin 
din „locuri dificile”. Cea mai mare 
bucurie a noastră este de a încuraja 
părinţii adoptivi să ajute copiii să-şi 
vindece rănile. 

 
Conexiunea Speranţei ® Tabăra 

de vară (de zi). 
Una dintre cele mai încurajatoare 

descoperiri din cercetările noastre 
efectuate în ultimii şapte ani este relaţia 
puternică dintre deficienţa de procesare 
senzorială (SPD) şi cea 
comportamentală, procesul de învăţare şi 
problemele de ataşament care apar la 
copiii adoptaţi. Datele noastre obţinute 
sunt în consonanţă cu cercetările 
anterioare, care conţin informaţii despre 
relaţiile dintre SPD şi problemele de 
comportamentale (e.g., Cermak, 1994; 
Cermak & Daunhauer, 1997; Cermack & 
Groza, 1998; DeGangi, 1991; Harandon, 
Bascon, Dragomir, & Scripcaru, 1994; 
Sweeny & Bascom, 1995). Mai mult 
decât atât datele noastre au confirmat 
faptul că schimbările dramatice pozitive 
sunt posibile la copiii cu SPD care 
reuşesc să dobândească sentimentul de  
ataşament sau deprinderi senzoriale. 
Explorarea acestei relaţii a început într-o 
zi din tabăra de vară, organizată pentru 

copiii adoptaţi, care a fost numită oficial 
Sărbătoarea Taberei, dar părinţii care şi-
au regăsit speranţa pentru familiile lor i-
au schimbat denumirea în Conexiunea 
Speranţei. 

După prima noastră întâlnire cu 
părinţii adoptivi, am şi programat o zi de 
tabără în care urma să ne întâlnim noi, 
cercetătorii şi părinţii acelor copii pentru 
a colabora împreună şi să concluzionăm 
anumite aspecte ale acestor copii. 
Părinţii şi cercetătorii şi-au unit forţele, 
cunoştinţele şi experienţele pentru a 
pregăti programele de tabără. Părinţii au 
venit cu dezvăluiri unice despre copiii 
lor, iar specialiştii au venit cu 
descoperirile realizate de-a lungul multor 
ani de muncă în laborator. De asemenea, 
am apelat la trei profesionişti care au 
ţinut un curs special pentru studenţi şi 
pentru cercetători, curs ce a constituit o 
parte importantă în pregătirea pentru 
tabără. Echipa de profesionişti care s-a 
implicat cu atâta devotament  în 
instruirea noastră a fost formată din: 
Kathleen Morris, un patolog ce a făcut 
expertize în cazul copiilor adoptivi, 
Kathy Baczynsky, un terapeut local care 
s-a specializat pe problemele de 
ataşament şi Dr. Ron Federici, un 
neuropsiholog de talie internaţională ce a 
făcut cercetări în cazurile copiilor post-
instituţionalizaţi. 

În timpul celor două zile de 
training, grupul nostru mic de cercetători 
şi studenţi a fost familiarizat cu 
problemele de integrare senzorială, 
dezvoltarea ataşamentului şi cea 
neurologică şi aplicaţiile pragmatice ale 
acestora. Intervenţia şi dezvoltarea  
ataşamentului este un domeniu cunoscut 
pentru noi şi pentru munca noastră de 
laborator ( e.g., Bowlby, 1951, 1969; 
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Ainsworth, 1956; Zeanah, 2000). Dar, 
există şi o literatură bogată despre 
schimbarea de comportament prin 
folosirea inputurilor senzoriale (e.g., 
Ayres, 1964, 1972; Field, Schanberg, 
&Scafidi, 1986; Fischer & Murray, 
1991; Kranowitz, 1998; Wilbarger, 
1984), literatură care ne-a fost 
necunoscută până la prima noastră zi de 
tabără. 

După acel scurt training, o echipă 
de studenţi împreună cu câţiva profesori 
au început să pregătească cele trei 
săptămâni de tabără. Prima tabără urma 
să fie pentru zece copii sub zece ani, a 
doua tabără era pentru zece copii care 
aveau vârsta de la zece ani în sus. 
Tabăra, numită Sărbătoarea Taberei, a 
fost găzduită de Centrul de Studiu pentru 
Copii şi a fost prima noastră introducere 
formală în eficienţa dramatică a 
dobândirii senzoriale şi a ataşamentului. 

Programul de Zi 
Urmând recomandările noii 

noastre prietene şi mentor, Kathleen 
Morris, începeam fiecare dimineaţă cu 
un curs de „ciocnire şi zguduire” unde 
copiii, timp de 15 sau 20 minute, făceau 
activităţi pentru dobândirea deprinderilor 
senzoriale. Aceste activităţi au fost 
îmbunătăţite prin contribuţia 
personalului din tabără. De exemplu, în 
timpul zecilor de sărituri pe care le 
făceau copiii pe o trambulină mică în 
timpul cursului „ciocnire-zguduire”, un 
student universitar, denumit „buddy” 
(prieten) bătea din palme şi număra, 
sincronizându-se cu săritura copilului, 
creând astfel „o oglindă” senzorială a 
activităţii. Acest tip de activităţi care 
ajută la dobândirea deprinderilor 
senzoriale şi combinate cu afecţiune, joc 

şi interacţiune umană, a constituit 
temelia programelor noastre de tabără. 
 Pe lângă aceste activităţi, la 
fiecare două ore s-au mai ţinut şi alte 
activităţi majore pentru obţinerea 
deprinderilor senzoriale. Sub 
supravegherea  prietenilor săi, copiii 
participau la diverse activităţi 
individuale sau în echipă, care se ţineau 
în aer liber şi care aveau ca scop 
dobândirea deprinderilor senzoriale. 
Clasele din tabără erau pline de tot felul 
de activităţi şi de lucruri care contribuie 
la dezvoltarea senzorială. S-a pus la 
dispoziţie multă guma de mestecat şi 
diferite sortimente de snack-uri; 
animăluţele de la ferma Fisher Price erau 
îngropate în tuburi de orez, aşteptându-i 
pe micii exploratori să le descopere;  
câteva bazine pline cu boabe de fasole 
au servit drept „teren de joacă în nisip”. 
Copiii au purtat pacheţele răcoritoare 
pline cu „bâţâieli” şi au făcut cunoştinţă 
cu principiile Programului de Alertă – 
Cum funcţionează motoraşul vostru? 
(Williams & Shellenberger, 1994). De 
multe ori, în timpul zilei lucrătorii 
implicaţi în tabără îi întrebau pe cei mici 
cum funcţionează motoraşul lor, după 
care îi ajutau pe copii să şi-l regleze 
singuri, cu ajutorul „bâţâielilor”, cu o 
respiraţie adâncă şi cu multă atenţie din 
partea prietenilor de tabără.  Fiecare 
activitate, gustărică, exerciţiu sau 
interacţiune a fost concepută după două 
principii: ambele trebuie să contribuie la 
dobândirea deprinderilor senzoriale şi a 
celor de ataşament! 
 Învăluită în această baie 
senzorială şi blândă, programul zilnic se 
adresa direct comportamentelor cu 
probleme de adaptare pe care copiii şi le-
au însuşit ca pe un mecanism de 
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supravieţuire atunci când au trăit în 
medii dificile. De exemplu, deşi copiii 
au avut acces continuu la anumite lucruri 
cum ar fi şi guma de mestecat, în ideea 
de a le oferi simţul proprietăţii, ei aveau 
voie să guste din aceasta doar după ce şi-
au cerut voie de la prietenul de tabără 
„cu respect”. În felul acesta activităţile 
senzoriale au fost din nou împerecheate 
cu relaţii calde, profunde între oameni, 
învăţând în acelaşi timp ”scenarii de 
viaţă” – mecanisme constitutive ale 
schimbărilor de comportament. 

 Programul zilnic cuprindea, de 
asemenea, şi abilităţi de socializare în 
grup,  întreţinerea grupurilor, rezolvarea 
conflictele în grup şi jocul în grup. De 
asemenea, au fost servite câteva gustări 
hrănitoare pentru a stabili nivelul 
glicemiei la copii, iar în ideea de a-i 
ajuta să gândească s-au organizat 
activităţi relaxante pentru dezvoltarea 
deprinderilor senzoriale. Gustările şi 
jocurile destinate dezvoltării senzoriale 
erau totodată şi oportunităţi pentru 
practicarea noilor scripte 
comportamentale.  

Scriptele comportamentale sunt 
nişte fraze scurte care ajută copiii să 
memoreze comportamentele adecvate. 
Scriptele accentuează necesitatea de a 
folosi cât mai puţine cuvinte cu putinţă 
în comunicare – o calitate care este 
foarte importantă mai ales când se 
lucrează cu copii care au deficienţe al 
aparatului auditiv. Enunţurile ţintă ale 
scriptelor sunt: „Blând şi Amabil”, 
„Manifestarea Respectului”, „Ascultă şi 
te Supune”. De exemplu, celor mici li s-
a permis să facă shake cu lapte şi fructe, 
fiind supravegheaţi îndeaproape de 
personalul din tabără care le vorbea, în 
timp ce copiii îşi pregăteau desertul, 

despre scripta comportamentală „Cu 
permisiune şi supraveghere pot îndeplini 
sarcini speciale”. Poate că nu sunt cele 
mai bune exemple de folosit în contextul 
acesta, pentru că sarcinile speciale sunt 
un exemplu tipic de sarcini riscante şi 
periculoase pentru copii. Pot fi simple, 
cum ar fi folosirea unui foarfece ascuţit, 
pornirea blenderului pentru a face un 
shake. Li se atrage atenţia asupra 
faptului că ei trebuie să-şi ceară 
permisiunea şi să accepte supravegherea 
unui adult înainte de a îndeplini o 
sarcină specială. Vă mai aducem un alt 
exemplu care vă va ajuta să înţelegeţi 
mai bine acest aspect: de exemplu, orele 
de tabără erau vizitate săptămânal de 
nişte căţeluşi, iar copii erau învăţaţi cum 
să-i ţină în braţe şi cum să se comporte 
cu ei, fiind încurajaţi de personal să 
folosească scripta „Fii blând şi amabil”. 

Istorioare din Tabără 
La sfârşitul primei săptămâni de 

tabără, părinţii au început să 
mărturisească povestioare remarcabile 
despre manifestările comportamentale şi 
de ataşament ale copiilor săi. O mămică 
a povestit cu lacrimi în ochi că fiul ei a 
lăsat-o prima dată să-l legene în braţe 
înainte de somn doar la doi ani de la 
adopţie. O altă mamă a povestit că  
atunci când ea a mers să-şi trezească 
copilul de dimineaţă, acesta a privit-o 
direct în ochi, a strâns-o puternic de gât 
şi i-a şoptit pentru prima dată de la 
adopţie ”Te iubesc!”. Reacţia celor 
participanţi la discuţie a fost de 
nedescris. Părinţii continuau să 
povestească despre noile comportamente 
de ataşament, comportamente 
prosociale, despre menţinerea 
contactului vizual şi folosirea explozivă 
a limbajului. 
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Succesul programelor din tabără 
a făcut un apel către doctorii de familie, 
terapeuţi şi către renumiţii experţi în 
adopţii. Deşi toţi s-au mirat de 
schimbările dramatice, nimeni nu le-a 
putut explica. Unii specialişti au descris 
schimbările apărute în comportamentul 
copiilor ca un regres spontan spre 
comportamentul infantil pe care ei nu l-
au trăit în perioada de pre-adopţie. Alţi 
profesionişti l-au descris ca pe un 
fenomen numit „mecanism de eliberare”, 
prin care s-a dezlănţuit şi limbajul şi 
comportamentul. La sfârşitul primelor 
trei săptămâni de tabără, învăluiţi de 
misterul acestor schimbări dramatice 
pozitive, am promis că vom continua 
cercetările care vor elucida drumuri noi 
pline de speranţă pentru familiile care 
adoptă copii din locuri dificile. 

Descoperiri din timpul 
cercetărilor 

Notă: Datele expuse aici pe scurt 
pot fi regăsite mai detaliat în Purvis 
(2001) şi au fost prezentate anterior la 
diverse simpozioane de cercetare            
( Purvis şi altele) şi sunt la ora actuală 
revizuite pentru a fi introduse într-un 
manuscris. 

Toţi participanţii la tabere (n=19) 
au fost  copii care au în istoricul lor 
experienţă de neglijare precoce sau abuz. 
Majoritatea au fost adoptaţi din 
orfelinatele din Europa de Est ( n=16 ). 
Doi au fost adoptaţi din custodia 
Serviciului de Protecţie a Copilului şi 
unul locuia împreună cu un cuplu format 
dintr-un părinte biologic şi un părinte 
adoptiv. Datele pentru tabără au fost 
adunate de la trei surse primare: raportul 
copilului, raportul părintelui şi raportul 
terapeutului care se ocupă de caz. Indicii 
de măsurare din raportul copilului au 

fost desenul persoanei întocmit de către 
copil ( Fury, Carlson & Sroufe, 1997) şi 
desenul familiei ( Kaplan &Main, 1986). 
Indiciul de măsurare din raportul 
părinţilor a fost Chestionarul Randolph 
despre  Tulburarea de Ataşament, 
Chestionarul „Beech Brook Attachment” 
( Moss, 1997), Formularul de descriere a 
comportamentului ( Achenbach, 1991), 
Chestionarul referitorul la istoricul 
senzorio-motor pentru părinţi ( Balzer-
Martin, 1998), Examinarea TCU 
elaborată din Experienţele Internaţionale 
de Adopţie ( Purvis, Cross & Ware, 
2001) şi interviuri semi-strucutrate. 
Rapoartele terapeutului conţineau câte 
un screening pentru cele patru domenii 
deficitare: tactil, proprioceptiv, 
coordonare şi coordonare ochi-mână. 
Indicii de măsurare au fost adunaţi atât 
înainte cât şi după tabără; screening-ul 
de la terapeutul de caz şi examinarea 
făcută de TCU au fost folosite în 
perioada de  pretestare, iar interviurile 
părinţilor s-au folosit numai după testare. 

La sfârşitul acelei prime tabere, 
am început analizele formale ale datelor 
comportamentale şi psihologice obţinute 
pe perioada taberei. Adiţional la 
istorioarele din raporturile părinţilor, am 
adunat date cantitative care confirmau 
conexiunea puternică dintre SPD şi 
problemele de ataşament şi de 
comportament. Toţi indicii de măsurare, 
inclusiv şi cei de ataşament, de 
comportament şi de procesare 
senzorială, au confirmat faptul că aceşti 
copii se află într-o situaţie foarte 
riscantă. Când s-au folosit ambele 
instrumente de ataşament, părinţii au 
raportat probleme majore de 
comportament, de exemplu: copiii refuză 
mângâierea afectivă a părinţilor, copiii 
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nu cred că părinţii le vor purta de grijă. 
Când s-au analizat formularele de 
descriere a comportamentului            
( Achenbach, 1991), s-a constatat că acei 
copii au nivele ridicate atât la 
comportamentele interiorizate (e.g., 
retragerea, depresia), cât şi la cele 
exteriorizate (agresiunea, neatenţia). 

      

La chestionarul referitor la 
istoricul senzorio-motor pentru părinţi ( 
Balzer-Martin, 1998), părinţii au expus 
un număr mare de deficienţe de atenţie 
(63%), urmate de musculatura corpului 
(54%), procesul de vizualizare (29%), 
coordonare (26%), tactil (23%), 
vestibular (23%) şi în final 
funcţionalitatea olfactivă (16%). La 
screening-ul de la terapeutul de caz s-a 
constatat că la coordonarea ochi-mână 
sunt cele mai ridicate nivele de disfuncţii 
(67%), fiind urmate de cele 
proprioceptive (44%), apoi de cele 
vestibulare (33%) şi în final de cel tactil 
(28%). S-au văzut corelaţii importante 
(Purvis, et al.) între rapoartele părinţilor 
despre copiii lor în  chestionarul 
referitorul la istoricul senzorio-motor 
pentru părinţi ( Balzer-Martin, 1998) şi 
rapoartele părinţilor despre 
comportamente negative de ataşament 
din Chestionarul „Beech Brook 
Attachment” (Moss, 1997). De 
asemenea, s-au găsit conexiuni între 
raportul terapeutului de caz referitor la 

deficitul vestibular şi raportul părinţilor 
referitor la problemele de ataşament din 
Chestionarul Randolph despre  
Tulburarea de Ataşament (Randolph, 
1997), şi la fel între raportul terapeutului 
referitor la deficienţele vestibulare şi 
trăsăturile negative din desenele familiei 
ale copiilor.  

Desenele copiilor  arată aceleaşi 
nivele ridicate la problemele de 
ataşament (e.g., omiterea propriei 
persoane din desenul familiei, desenarea 
propriei persoane pe partea opusă a 
paginii) şi la problemele de patologie 
globală (e.g., trăsături bizare, cum ar fi 
nişte mâini plutitoare; distorsiunea 
corpului sau ale mărimilor). 

Datele post-tabără au înregistrat 
la rândul lor legături între SPD şi 
schimbările de comportament. 
Majoritatea categoriilor de 
comportament analizate (CBCL; 
Achenach, 1991) au fost conectate 
statistic cu rapoartele părinţilor referitor 
la deficienţele tactile. Comportamentele 
care indică schimbările majore sunt 
interiorizarea, exteriorizarea, depresia / 
agitaţia, probleme de gândire, deficienţe  
de atenţie şi agresiunea. 

Datele calitative adunate la 
sfârşitul taberei au confirmat conţinutul 
lucrărilor noastre statistice (Purvis, et 
al.). În timpul interviurilor părinţii au 
raportat un număr mare de 
comportamente noi, cum ar fi necesitatea 
de a se apropia mai mult (observat la 
50% din copiii prezenţi în tabere), 
îmbunătăţirea contactului vizual (40%), 
creşterea spontană a afectivităţii (60%); 
noi conştientizări ale propriilor 
comportamente, gânduri şi acţiuni(50%); 
evoluţia vocabularului (40%); creşterea 
empatiei (30%) şi a complianţei (40%); 
şi alte comportamente pozitive (60%). 
Pe lângă toate astea, trei părinţi au 
raportat regresiuni spontane infantile la 
copiii lor pe perioada taberei. 
Regresiunea infantilă a fost definită ca 
fiind o emergenţă a comportamentelor 
de ataşament, cum ar fi necesitatea de a 
se apropia mai mult, de a oferi mai multă 
afecţiune, copilul este nerăbdător să 
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stabilească contactul vizual (e.g., 
folosirea contactului vizual doar pentru a 
stabili o conexiune sau o comunicare, 
fără prezenţa manipulării) sau dezvoltă 
abilitatea de a avea încredere (e.g., sunt 
dornici să permită părinţilor să le facă 
baie, să-i ţină în braţe, să-i legene). 
Această formă de exprimare a 
comportamentelor de ataşament au fost 
cuplate şi cu comunicarea verbală a celor 
trei copii. 

Trei teme 
Datele adunate la sfârşitul primei 

tabere au scos la suprafaţă trei teme 
importante, subiecte care ne-au ghidat 
mult în munca noastră în aceşti şapte ani. 
Prima temă a fost constatarea că acei 
copii care au cele mai multe deficienţe 
senzoriale au, de asemenea, şi cele mai 
multe probleme de ataşament şi de 
comportament. A doua temă a fost 
descoperirea că există corelaţii 
particulare între carenţele senzoriale şi 
comportamentale. Şi în sfârşit, poate cea 
mai emoţionantă temă a fost faptul că 
acei copii care au avut cel mai mare 
număr de deficienţe în procesarea 
senzorială au reuşit cel mai bine să 
dobândească deprinderile de ataşament 
şi cele senzoriale şi au scos puternic în 
evidenţă această dobândire de  ataşament 
şi de comportament în perioada acestei 
scurte intervenţii de trei săptămâni. 
Aceste descoperiri cultivă multă speranţă 
pentru copiii adoptivi şi familiile lor.    
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