Mânere
Descrierea instrumentului
Mânerele sunt accesorii adaptate pentru creioane și stilouri pentru a sprijini poziția
corectă a degetelor în jurul instrumentului de scris și pentru a facilita organizarea
progresivă a mișcărilor necesare pentru scris. Mânerele sunt potrivite atât pentru
persoanele dreptace, cât și pentru stângaci.

Dificultatea pentru elevii cu TSI
Scrisul de mână necesită o bună coordonare a motricității fine între mișcarea umăr braț - antebraț - încheietura mâinii - degete, activitate dificilă pentru majoritatea copiilor
cu TSI.
Această dificultate de coordonare afectează mobilizarea grafico-motorie, de aceea este
necesară stimularea activității motorii fine cu:
exerciții manuale de precizie;
manipularea obiectelor mici în exerciții care solicită imaginația și creativitatea
Pentru dobândirea dexterității manuale, este necesar ca elevii să aibă oportunitatea să
realizeze activități pictografice prin diverse tehnici de pictură, desen și modelare. Este
foarte important să încerce diferite tipuri de instrumente de scris (creioane groase și
subțiri, pixuri, markere etc.)

Beneficiile pentru elevii cu TSI
Mânerele sunt ajutoare importante pentru a ține și manipula instrumentele de scris. De
asemenea, mânerele sunt auxiliare importante pentru controlul formei literelor și
coordonarea vizual-motorie. Iar mușchii mâinii nu sunt atât de solicitați.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și materialul de
mai sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru orice utilizare a informațiilor expuse.

Exemplu de folosire a instrumentului
Există mai multe tipuri de mânere de prindere, potrivite pentru nevoile specifice ale
fiecărei persoane. Există o prezentare a principalelor tipuri și aplicațiilor lor pe:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=cIDi6CPMVvs
Informații suplimentare despre acest subiect găsiți pe:
https://www.youtube.com/watch?v=KVf51TojK1U
Mânerele sunt disponibile la un preț redus și pot fi achiziționate din magazinele
specializate. De asemenea, pot fi găsite cu ușurință în cataloagele online pentru
educatori și terapeuți ocupaționali, precum:
https://pimpumplay.pt/products/details/conjunto-auxiliares-escrita-adaptador-lapis-pencilgrip
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