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În perioada 2019-2022 în cadrul Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria” s-a 

desfășurat proiectul european, parte a programului Erasmus+, acțiunea KA1, intitulat ”Fiecare copil este 

important! Pregătirea profesorilor pentru o educație incluzivă a copiilor cu dizabilități  - T-EACH!  ”,  cu 

nr. 2019-1-RO01-KA101-062716.  

Pagina de socializare a proiectului este https://www.facebook.com/T-each-Erasmus-

116846106370653/     

 Acest proiect a apărut ca urmare a nevoii atingerii țintei strategice din Programul de Dezvoltare 

Europeană al școlii: accentuarea dimensiunii europene a educației în vederea incluziunii și integrării socio-

profesionale a elevilor cu cerințe educationale speciale. 

   

  Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea profesională a 20 cadre didactice, pe 

parcursul a 24 de luni, în domeniul educației speciale pentru a inova și îmbunătăți calitatea procesului de 

predare-învățare-evaluare, în vederea furnizării unor activități și programe educaționale corespunzătoare 

nevoilor tinerilor cu deficiențe de auz și tulburări din spectru autist conform politicilor educaționale ale 

Uniunii Europene în vederea creșterii șanselor de incluziune socială. 

   

         Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 

 achiziționarea și dezvoltarea de către membrii echipei manageriale a  competențelor de management 

școlar în domeniul educației speciale în vederea armonizării activitățlor manageriale cu cele din școli 

europene cu vechime în acest domeniu 

Fiecare copil este important! Pregătirea profesorilor 

pentru o educație incluzivă a copiilor cu dizabilități   

- T-EACH!   

Ghid de bune practici  

în educația elevilor cu cerințe educaționale speciale  

(deficiențe de auz, tulburări din spectrul autist) 



 

 

 familiarizarea cadrelor didactice și a instructorilor de educație extracurriculară cu metode și mijloace 

alternative, strategii și instrumente specifice elevilor cu TSA în concordanță cu particularitățile 

psihoindividuale ale elevilor deficienți de auz cu tulburări din spectrul autist. 

 dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și  instructorilor de educație extracurriculară necesare 

organizării, derulării, monitorizării activităților instructiv-educative a elevilor cu TSA ptentru facilitarea 

progresului acestora 

 însușirea cunoștințelor de către cadrele didactice și instructorii de educație extracurriculară despre 

terapiile specifice copiilor cu TSA (ABA, TEACCH, PECS, etc),  în vederea sporirii calități actului 

educațional și, implicit, sporirea atractivității ofertei educaționale a instituției noastre  

 

 Activitățile ce s-au desfășurat  au vizat cooperarea între sistemul educațional european și cel special 

românesc astfel încât să se poată acoperi deficitul de metode și materiale necesare pentru educația copiilor cu 

deficiență de auz și tulburări în spectrul autist (TSA). Ne-am dorit o educație la standarde europene, iar 

experiența acumulată în acest proiect ne-a facilitat drumul către o calitate ridicată a actului educațional în 

lucrul cu elevii deficienți de auz și cu TSA. 

  

 Derularea proiectului a condus la obținerea unor rezultate cu un impact pe termen mediu (abordarea 

prin metode, mijloace și tehnici moderne în cadrul procesului instructiv educativ) și lung prin dezvoltarea 

competențelor manageriale pentru membrii din echipa de conducere, achiziția de informații privitoare la 

metode și tehnici de lucru în educața copiilor deficienți de auz cu TSA. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In cadrul proiectului au avut loc mobilități în 4 fluxuri, astfel: 

 

· 4 cadre didactice, (2 profesori de psihopedagogie 

speciala si 2 profesori educatori)  timp de 5 zile au 

parcurs cursul: ”Efficient & Effective Project 

Management for EU funded Projects”  organizat 

de ShipCon Limassol Limited, în Limassol, Cipru 

(CIMPOEȘU ELENA, DUNAC MARILENA, 

IOSIF MIHAELA, NICOLAE MIHAELA) 

 

 

 

 

 

· 4 cadre didactice (1 profesor de psihopedagogie specială 

și 3 profesori psihopedagogi, dintre care 2 membri în 

cadrul echipei manageriale a școlii)  timp de 12 zile au 

participat la activități de job shadowing la o școală 

specială în Viena, Austria.  

Aceste activități au fost organizate prin intermediul 

EUROTEACH INTERNATIONAL TRAINING AND 

LEARNING INSTITUTE 

(Profesori participanți: DUMITRESCU DANIELA, POP 

MONA, POPA ROXANA, VANGHELIE LOREDANA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

· 4 cadre didactice (3 profesori de psihopedagogie speciala si 1 

profesor educator) timp de 12 zile au  participat la activități de 

job shadowing, organizate prin intermediul EUROTEACH 

INTERNATIONAL TRAINING AND LEARNING 

INSTITUTE, în Praga, Cehia. 

 (Participanți: BORCEA VALENTINA, CARADAICĂ 

IOANA, MOGÎLDEA CLAUDIA, SUFIDEANU IULIANA)  

 

 

 

 

 

 

· 8 cadre didactice și didactic auxiliar (3 profesori 

de psihopedagogie, din care 2 din echipa 

managerială a școlii, 3 profesori educator și 2 

instructori de educație extrașcolară, din care 1 

deficient de auz) au parcurs, timp de 5 zile, 

cursul de formare: "Fiecare copil este 

important! Educația specială în Finlanda și în 

Europa", organizat de EduKarjala,  în Joensuu, 

Finlanda 

   (Participanți: BADEA EMILIA, BUTNARU 

CRISTINA, CIMPOEȘU ELENA, 

CRISTACHE DANIELA, PANĂ MIRABELA, 

POPA ROXANA, STOICA DANIEL, STOICA 

FLORICA) 

 

 

 

 Fiecare participant la mobilitate a devenit formator capabil să transfere modele europene de bune 

practici în domeniul educației speciale contribuind la dinamizarea practicii didactice în școala Românească.  

  



 

 

 

Toți participanții la mobilitățile din proiect: 

 

 s-au dezvoltat profesional, achiziționând cunoștințe, abilități care le-au permis asigurarea unei calități 

sporite a actului educațional menit să faciliteze dezvoltarea personală a copiilor cu dizabilități asociate și, 

implicit, integrarea acestora în societate 

 au cunoscut noi sisteme educaționale din țările UE 

 și-au format/dezvoltat competențele necesare pentru a elabora, proiecta, implementa și evalua programe 

educaționale în domeniul educației speciale a elevilor deficienți de auz cu tulburări din spectrul autist 

 și-au dezvoltat un set de metode, mijloace, strategii și instrumente specifice și în concordanță cu 

particularitățile psihoindividuale ale elevilor deficienți de auz cu TSA 

 și-au dezvoltat și adaptat în activitatea didactică metode, strategii și instrumente specifice educației și 

terapiei elevilor cu deficiență asociată, ce au fost evaluate în cadrul lecțiilor demonstrative 

 și-au dezvoltat abilitățile de a adapta ș transfera la nivel local modele europene de bună practică și de a 

forma alte cadre didactice în domeniul educației speciale 

 și-au îmbunătățit compețentele lingvistice, culturale și sociale 

 și-au făcut noi prieteni, au cunoscut alte cadre didactice din Uniunea Europeană cu care au făcut schimb 

de experiențe șibune practici cu care urmează a derula noi proiecte europene 

 și-au adus contribuția la elaborarea ghidului de bune practici în educația elevilor deficienți de auz cu 

tulburări din spectrul autist 

 



 

 

CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

 

 Sintagma cerinţe educative speciale - CES se referă la cerinţele în plan educativ ale unor categorii 

de persoane, cerinţe consecutive unor disfuncţii sau deficienţe de natură intelectuală, senzorială, 
psihomotrice, fiziologică sau că urmare a unor condiţii psihoafective, socioeconomice sau de altă natură; 
aceste cerinţe plasează persoana/elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilalți din jur, stare care nu-i 

permite o existenţă sau o valorificare în condiţii normale a potenţialului intelectual şi aptitudinal de care 
acesta dispune şi induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiţia sa de persoană cu cerinţe 
speciale. 

 

 În consecinţă, activităţile educative şcolare şi/sau extraşcolare reclamă noi modalităţi de proiectare 
şi desfăşurare a lor în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni în 
întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional (acest proces 

presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, coerență, rigoare şi accesibilizare a conţinuturilor, un 
anumit grad de înţelegere, conştientizare, participare, interiorizare şi evoluţie în planul cunoaşterii din 
partea elevilor). 

 
 Dincolo de importanța universal recunoscută și acceptată a sprijinirii copiilor cu CES, nu există, 
deocamdată, un consens general la nivel european și global referitor la definirea cerințelor educaționale 

speciale. Formularea unei astfel de definiții este obstrucționată de absența unui sistem armonizat de 
clasificare a dificultăților individuale de învățare. Există diferențe semnificative între definițiile 
promovate/utilizate în diferite țări și între semnificațiile sociale pe care se bazează aceste definiții. 

 

Cerinţe educaţionale speciale: concepte, definiţii, clasificări   

  

 Conceptul cerințelor speciale/cerințelor educaționale speciale a cunoscut o evoluție sinuoasă în 
ultimele câteva decenii, fiind disputată însăși raționalitatea și temeinicia existenței acestuia. Utilizată, 
preponderent, în raport cu copiii cu dizabilități, sintagma cerințe educaționale speciale a fost lansată la 
momentul publicării Raportului Warnock (Marea Britanie, 1978). Raportul Warnock a  ”răsturnat” 

concepțiile și preconcepțiile existente cu privire la copiii ”diferiți” și a demonstrat că necesitățile umane 
sunt foarte complexe, iar cele educaționale se pot regăsi într-o multitudine de forme. Sintagma cerinţe 
educaționale speciale demonstrează că criteriul educaţional a reușit să coordoneze criteriile medicale, 

psihologice și sociologice de evaluare și orientare școlară a elevilor cu diverse probleme de dezvoltare. 
Pornind de la aceste idei de bază, Raportului Warnock a stabilit trei principii-cheie: 

 

• Termenul  ”copii cu cerințe educaționale special (CES)” ar trebui utilizat cu referire la copiii cu 
dificultăți de învățare, care necesită suport special pentru depășirea acestor dificultăți. 

• Copiii cu cerințe speciale trebuie să fie instruiți și trebuie să existe o viziune  ”pozitivă și 

provocatoare” asupra cerințelor speciale, care evidențiază abilitățile și potențialul copiilor. 

• Școlile trebuie să țină cont de faptul că cerințele educaționale speciale pot fi tranzitorii și că 
programele de instruire trebuie furnizate în așa fel ca aceste cerințe să fie satisfăcute. 



 

 

 

 Deși formulate cu circa 40 de ani în urmă, multe din cele peste 220 de Recomandări din Raportul 

Warnock sunt actuale și valabile și astăzi și constituie puncte - cheie în abordarea CES. 

 

 După Raportul Warnock, abia în august 1990, în cadrul Congresului Internaţional al Educaţiei Speciale 

de la Cardiff care a avut ca temă paradigma  ”Cerinţele Educaţionale Speciale – Reale sau Artificiale?”, s-au 
făcut precizările de rigoare și s-a decis că CES este termenul care reflectă exact problemele de învățare. 

 

 Conceptul a fost preluat apoi de UNESCO, dezvoltat și îmbogățit cu noi semnificații. La Seminarul 
subregional organizat de UNESCO la Viena în noiembrie 1992, s-a accentuat ideea că CES este termenul 
adecvat pentru definirea necesităților educaționale specifice, manifestate de către persoanele cu diverse 

probleme de învățare, determinate sau nu de o dizabilitate. 

 Ulterior, în 1994, la Conferinţa de la Salamanca, cunoscută drept evenimentul mondial remarcabil în 
cadrul căruia a fost, pentru prima dată, adoptată viziunea asupra educaţiei incluzive, UNESCO a reinterpretat 

educația specială, înlocuind-o, ca termen și concept, cu educaţia cerinţelor speciale. Conceptul exprimat în 
educaţia cerinţelor speciale se referă la un învățământ puternic individualizat, bazat pe flexibilizare și adaptare 
continuă a demersului educațional pentru a răspunde necesităților copiilor. Acest tip de educație presupune: 

• educaţie adaptată particularităţilor individuale; 

• educaţie adaptată caracteristicilor unei anumite deficienţe / dificultăți / dizabilități; 

• educaţie printr-o intervenţie specifică (reabilitare/recuperare) corespunzătoare. 

 

 Un alt episod important în evoluția conceptului CES s-a produs în 1995, când UNESCO a lansat 
clasificarea oficială a CES. 

 Dincolo de importanța universal recunoscută și acceptată a sprijinirii copiilor cu CES, nu există, 

deocamdată, un consens general la nivel european și global referitor la definirea cerințelor educaționale 
speciale. Formularea unei astfel de definiții este obstrucționată de absența unui sistem armonizat de clasificare 
a dificultăților individuale de învățare. Există diferențe semnificative între definițiile promovate/utilizate în 

diferite țări și între semnificațiile sociale pe care se bazează aceste definiții. 

 Rețeaua de Experți în Științele Sociale ale Educației și Formării (Network of Experts in Social Sciences 
of Education and Training – NESSET) face distincția între dificultăți normative și non-normative. Astfel, 

dificultățile fizice și senzoriale se înscriu în categoria celor normative, în cazul în care există un acord general 
privind ceea ce constituie funcționarea normală și, ca rezultat, sunt disponibile măsuri relativ obiective de 
evaluare. NESSE numește non-normative acele tipuri de dificultăți referitor la care există un acord mai 

restrâns privind funcționarea normală și în cazul cărora aprecierea profesională joacă un rol mult mai mare în 
identificare (de ex., dificultățile legate de deficiențe emoționale, comportamentale, spectrul autist etc.). 
Categoriile normative tind să aibă o incidență scăzută, în timp ce categoriile non-normative tind să fie cu 

incidența ridicată, reprezentând majoritatea copiilor identificați ca având CES. 



 

 

Astfel, CES: 

 Desemnează cerințele specifice fată de educație, derivate sau nu dintr-o dizabilitate, care sunt 

suplimentare, dar și complementare obiectivelor generale ale educației, cerințe care solicită o școlarizare 
adaptată particularităților individuale și/sau caracteristice unei deficiențe (ori tulburări de învățare), precum 
și o intervenție specifică, prin reabilitare/recuperare adecvată. 

 Semnifică „un continuum” al problemelor speciale în educaţie, de la dizabilități grave și profunde la 
dificultăţi ușoare de învăţare, care impune individualizarea evaluării și demersului educațional, o analiză 
plurifactorială și dinamică a cauzelor eșecului școlar. Desigur că în acest context, se subliniază importanta 

evaluării copilului din perspectiva educaţională (în termeni de potențial de învăţare și de curriculum) și apoi 
a intervenţiei educaţionale specifice, diferențiate și adaptate particularităților individuale 

 Exprimă nevoia de a se acorda unor copii o asistență educaţională suplimentară (un fel de 

discriminare pozitivă), fără de care nu se poate vorbi de egalizarea șanselor, de acces și participare, de 
integrare școlară și socială. 

 

 Promovat inițial în literatura anglo-saxonă și dezvoltat în politicile educaționale și de sănătate din 
multe țări, conceptul CES este asociat, iar în unele cazuri suprapus celui de dificultăți de învățare.  

 În cea mai simplă și simplistă accepțiune, dificultățile de învățare sunt definite drept dificultăți 
întâmpinate de către un elev în timpul carierei sale școlare. Aceste situații, variate și diverse, pot fi urmărite 
în diferite contexte, având la bază cauze complexe.  

 Dificultățile de învățare sunt de tipuri diferite și, de multe ori, ele nu sunt consecința unei cauze 
specifice concrete, ci se datorează variatelor combinații de mai mulți factori care se referă atât la elev, cât și 
la contextul în care acesta învață. 

 

 Din perspectivă etiologică, dificultățile de învățare se divizează în două mari categorii: 

• Propriu-zise: determinate de deficienţe și incapacităţi greu vizibile (ascunse), aferente doar individului, 

ţin de deficienţele și incapacităţile lui generate de factori genetici, de boli, traumatisme, accidente etc. 

• Induse: determinate de mediul în care se află copilul și influențele acestuia, dar și de particularitățile de 
dezvoltare specifice. Pot apărea pe parcursul și la finalul ciclului de învăţare. Există diferite cauze care 

condiționează dificultățile de învățare induse: insuficiența timpului de învăţare; lacunele anterioare în 
procesul de învățare; absenţa unor strategii și tehnici de învăţare eficientă, adaptată copilului concret; lipsa 
unui regim organizat de muncă; calitatea redusă a procesului educațional la clasă; suprasolicitarea școlară; 
absenteismul etc. 

 Elevii cu CES, prin urmare, trăiesc o situație particulară, de regulă, nefavorabilă în procesul de 
învățare și dezvoltare: această situație poate fi manifestată în context organic, biologic sau de familie, social, 
de mediu, sau combinații ale acestora. Un elev cu CES poate avea o afecțiune gravă a creierului, sau 

disfuncție cerebrală și perceptiv ușoară, sau conflicte familiale grave, sau situații condiționate de mediul 
social și cultural diferit sau privat, poate fi marcat de reacții emoționale neadecvate și/sau tulburări de 
comportament etc. 



 

 

 Clasificarea CES 

 

 În baza studiilor și cercetărilor în domeniu, CES pot fi clasificate în două grupuri mari: 

 

I. Cerințe educaționale speciale, condiționate de o dizabilitate; 

II. Cerințe educaționale speciale, care nu sunt condiționate de o dizabilitate. 

 

În grupul I se includ deficiențele în/de dezvoltare, denumite conform legislației dizabilități și se 
referă, de fapt, la clasificarea UNESCO, 1995, având cea mai largă utilizare la nivel global. 

 

Clasificarea UNESCO sugerează că fiecare tip de dizabilitate conferă dezvoltării copilului anumite 
caracteristici/particularități, iar cunoașterea acestora este definitorie în procesul de evaluare a dezvoltării 
copilului pentru constatarea necesităților lui și în procesul proiectării, ca răspuns la cerințele educaționale 
speciale, a programelor/serviciilor de suport educațional, destinate remedierii deficiențelor/dificultăților. 

 

Grupul II se referă la problemele de învățare survenite din anumite situații de risc în care pot nimeri 
copiii (din medii defavorizate socio-economic, aparţinând unor grupări etnice minoritare, copiii străzii, care 
au boli cronice și incurabile, exploataţi, maltrataţi sau abuzaţi etc.), situații care afectează capacitatea de 
învățare a copiilor. În acest caz, conceptul cerințe educaționale speciale se suprapune pe conceptul situație 
de risc, care, în prezent, se extinde cu noi și noi aspecte, identificând riscurile de ordin biologic, social și 
educațional care afectează dezvoltarea copilului și performanțele lui în învățare.  

De cele mai dese ori, la grupul II se atribuie așa-numitele CES tranzitorii, care se ”instaurează” 
grație unor factori externi ce periclitează motivația și capacitatea de învățare a copilului și care, cu suportul 
adecvat, pot fi remediate. CES tranzitorii, mai puțin complicate, necesită, de asemenea, identificare, 
evaluarea particularităților de manifestare și planificarea / furnizarea serviciilor de suport educațional, 
deoarece, lăsate fără atenție, acestea se pot transforma în dificultăți grave de învățare. În schimb, 
intervențiile timpurii, calificate și calitative, pot determina procesul invers: de transformare a CES complexe 
în probleme mai puțin grave sau chiar pot favoriza remedierea lor completă. 

 

O altă clasificare a CES este dată de OCDE care, întemeindu-se pe ISCED, se referă la următoarele 
trei grupuri de cerințe: 

• Categoria A: dizabilități care au cauze biologice/organice clare; 

• Categoria B: dificultăți de învățare care nu derivă dintr-o dizabilitate; 

• Categoria C: dificultăți ce rezultă din dezavantaje socio-economice, culturale și/sau lingvistice. 

 

 Clasificarea OCDE este aplicabilă, în special, în proiectarea și alocarea bugetelor destinate 
dezvoltării educației inclusive / incluziunii copiilor cu CES în învățământul de masă. Finanțarea pe categorii 
de CES conform clasificării OCDE presupune atribuirea la costul standard per copil a unor coeficienți de 
ajustare pentru fiecare categorie CES, în funcție de pachetul de servicii alocate / acordate, și combinarea 
acestora în cazul dizabilităților asociate. 



 

 

 Considerând toate tipurile de clasificări ale CES, putem generaliza următoarele categorii: 
 

 
  

  

 

  

 
  

 
 

 

 

 

Continuumul tipic - atipic este un concept care are implicații serioase pentru înțelegerea 
funcționării umane în toate etapele de dezvoltare (Achenbach, 1997) și, mai ales, în acele perioade care 
presupun schimbări radicale (de ex., din copilăria timpurie până la vârsta adolescenței). 

 

Prezența unei condiții atipice nu implică, neapărat, o dezvoltare atipică globală. În literatura de 
specialitate sunt descrise mai multe tipuri de raporturi între tipic și atipic (Herbert, 2003) și anume: 

 

• Dezvoltare întârziată. În acest caz, dezvoltarea atipică este mai lentă, chiar dacă etapele 
parcurse sunt similare celor caracteristice unei evoluții tipice, totuși, este posibil ca stadiile cele mai 
avansate să nu fie atinse niciodată. 

• Dezvoltare specioasă. Procesele de dezvoltare sunt fundamental diferite de cele tipice, în 
consecință, pot să apară comportamente care lipsesc în dezvoltarea tipică. 

• Dezvoltare compensatorie. În acest caz traiectoria dezvoltării atipice este diferită, chiar dacă 
punctul final este același cu cel al dezvoltării tipice. 

• Dezvoltare lacunară. Se exprimă prin absența unui anumit aspect al dezvoltării. 

• Dezvoltare tipică manifestată la copiii atipici. Se referă la aspecte ale dezvoltării care pot fi 
tipice și se înscriu în limitele de variație a dezvoltării tipice. 

 



 

 

Asistența copiilor cu dezvoltare atipică are drept scop adaptarea la condiția atipică. În acest proces 
continuu al dezvoltării copiilor este important să cunoaștem ce consecințe au, pe termen lung, anumite pattern
-uri de adaptare la propria condiție atipică, atunci când dorim să știm care sunt acei copii care au nevoie de 
ajutor și cum anume putem să-i ajutăm. În acest sens, Bybee și Ziegler (1992) au arătat că atât copiii cu 
dezvoltare tipică, cât și cei cu dezvoltare atipică, de aceeași vârstă mintală, apelează la ajutorul adultului, 
căutând sugestii de rezolvare, atunci când au de a face cu o sarcină nouă sau complexă. În cazul unei sarcini 
simple, însă, doar copiii cu dezvoltare atipică caută ajutorul adultului. Ulterior, autorii au lansat concluzia că 
toate persoanele, indiferent de vârstă, abilitați sau nivelul de pregătire, caută sugestii în mediu, atunci când 
situațiile trăite sunt ambigue, nefamiliare sau de neînțeles. Prin comparație, persoanele cu dezvoltare atipică 
sau cu experiența repetată a unor eșecuri (așa-numita neajutorare învățată) sunt exagerat de dependente de 
sprijinul extern, necesită ajutorul celorlalți, în circumstanțe în care de fapt ar fi capabile să se descurce. 
Așadar, aceiași factori sunt relevanți și pentru populațiile tipice și pentru cele atipice, dar manifestările lor pot 
fi afectate de anumite caracteristici sau circumstanțe de viaţă. 

 

În scopul prevenirii întârzierilor în dezvoltare, la momentul identificării unor probleme, este 

importantă cunoașterea / estimarea nivelului de dezvoltare, întrucât o tulburare / întârziere sau deviere într-o 
arie specifică de comportament se poate manifesta în mod diferit pe parcursul dezvoltării. Efectele pe termen 
lung ale unor deficite cognitive sau ale unui mediu inadecvat pot genera probleme în multe domenii de 

dezvoltare, inclusiv cele care nu erau în mod evident legate de problema primară. Spre exemplu, deficitul în 
domeniul afectiv poate fi precursorul unor posibile probleme în domeniul cognitiv, deoarece experiența de 
viață plină de eșecuri ulterior va influența performanța cognitivă, dezvoltarea devenind deficitară la nivelul 

tuturor domeniilor de dezvoltare. 

 
Deoarece de-a lungul dezvoltării apar variații atât de mari, de la un context la altul și de la un partener 

de interacțiune la altul, eforturile de a distinge tipicul de atipic sunt justificate și trebuie să fie amplificate. Sub 
incidența dezvoltării atipice intră acele probleme de ordin fizic sau psihic, care apar sau au un impact 
semnificativ asupra dezvoltării copilului, la o anumită vârstă. Unele probleme sunt tranzitorii, dar pot 

reapărea; altele presupun instalarea cerințelor speciale pe parcursul întregii vieți. Există numeroase încercări 
de clasificare a acestor probleme de dezvoltare, cea mai recentă sistematizare fiind propusă de Herbert 
(2003): 

• Tulburări pervasive de dezvoltare (autism, sindromul Asperger etc.). 

• Boli genetice (sindromul Down, sindromul Turner, boala Tay-Sachs etc.). 

• Dizabilități fizice (dizabilități de văz, de auz, paralizie cerebrală etc.). 

• Tulburări de învățare (moderate sau severe). 

• Leziuni cerebrale (traume, accidente etc.). 

• Tulburări emoționale și comportamentale (anxietate, depresie, anorexie etc.). 

• Tulburări psihiatrice (depresie bipolară, schizofrenie etc.). 

• Tulburări de personalitate. 

• Boli pediatrice cornice / persistente (cancer, diabet, astm bronșic etc.). 

• Traume și evenimente de viață negative (război, cataclisme naturale, abuz, neglijare etc.). 

 



 

 

CLASA INCLUZIVĂ  

 

Din perspectiva tematicii abordate, clasa incluzivă poate fi definită drept contextul educațional în 
care învață împreună copii cu și fără CES. Totodată, categoriile, complexitatea, severitatea CES poate fi 
foarte diferită de la dificultăți ușoare și moderate de învățare până la comportamente provocatoare și 
necesități de asistență complexe. Prezența în clasa de elevi a copiilor cu diferit potențial de învățare și 

diferite necesități conferă un alt nivel de complexitate managementului clasei, solicitând profesorului la 
clasă competențe speciale de proiectare, structurare a demersului didactic. 

 

Managementul clasei din perspectivă incluzivă presupune, înainte de toate, crearea condițiilor 
pentru asigurarea accesului la curriculum. Aceasta înseamnă crearea oportunităților prin activități, spațiu și 
materiale, astfel încât toți elevii să poată învăța. Cel puțin următoarele câteva elemente de bază ar contribui 

la asigurarea unui mediu cât mai incluziv la clasă: 

 

Așezarea ”incluzivă” a meselor. Nu există o piesă de mobilier mai importantă într-o sală de clasă 
incluzivă decât o masă suficient de mare pentru grupuri mici de elevi. Mobilierul trebuie să fie așezat în 
clasă în așa fel încât să permită organizarea activităților în grup. Elevii pot lucra împreună pe proiecte 

comune, pot comunica. Masa este, de obicei, plasată într -o zonă proeminentă a sălii de clasă și facilitează 
numeroasele oportunități pentru ca toți copiii să se simtă membri ai grupului. 

 

Tehnologiile. Tehnologiile sunt vitale pentru sala de clasă a secolului XXI. Tehnologiile nu doar 
permit elevilor să țină pasul cu lumea în schimbare, ci oferă acces la curriculum pentru elevii cu cerințe 

speciale. Fie că este vorba de un computer, de i-Pad, de echipamente audio/vizuale sau de dispozitive de 
asistență, tehnologia poate juca diverse roluri în sala de clasă incluzivă. Tehnologiile pot oferi softuri 
educaționale pentru accesibilizarea curriculumului, în special pentru copiii cu CES, și diferențierea 
sarcinilor, modalităților de învățare. Tehnologia se adresează majorității grupurilor de copii și încurajează 

incluziunea în numeroase moduri. 

 

Materialele manipulative. Pentru unii copii, manipularea cu obiecte/lucruri este cea mai eficientă 
metodă de învățare. Materialele manipulative pot sprijini procesul de învățare, permițând copiilor să-și 
demonstreze cunoștințele, să dezvolte noi niveluri de înțelegere și să exploreze concepte mai profunde. 

Manipulativele pot fi ușor grupate, plasate în recipiente de plastic și puse pe rafturi. Utile pentru toate 
vârstele, materialele manipulative sunt o modalitate ușoară de a face o clasă mai incluzivă. 

 

Dispozitivele vizuale. Dispozitivele vizuale sunt, fără îndoială, niste elemente foarte importante în 
clasa incluzivă. Acestea atrag atenția copiilor, explică o idee sau ajută elevul să înțeleagă o lecție. 

Dispozitivele vizuale sunt în mai multe forme și ar trebui să existe o varietate disponibilă într-o sală de 
clasă pentru a facilita incluziunea. Câteva exemple: orare, postere, linii de numere, diagrame, grafice, 
organizatori grafici, smart-board, televizor sau i-Pad. Clasele incluzive au întotdeauna numeroase tipuri de 

dispozitive vizuale la îndemână pentru a ajuta la livrarea, adaptarea sau modificarea unei lecții. 

 



 

 

Sistemul de management al comportamentului pozitiv. Un sistem de management al 
comportamentului pozitiv poate susține și menține un mediu de învățare sigur și optim. Permite profesorului 

să evidențieze și să consolideze punctele tari ale elevilor concreți, să le ofere îndrumări de comportament 
adecvat. Sprijinirea comportamentului elevilor, menținerea unui mediu de învățare calm și furnizarea de rutine 
previzibile ajută la oferirea / crearea condițiilor de învățare optime. 

Cărți cu nivel ridicat de interes. Clasele incluzive recunosc că elevii învată în moduri si la niveluri 
diferite. Profesorii nu numai că doresc să ofere lecții care abordează abilitățile variate ale copiilor, ci și le oferă 
materiale didactice pe care toți copiii le pot folosi. Pe lângă manuale, o clasă incluzivă ar trebui să ofere și 

cărți care pot fi citite pentru bucuria copiilor. Oferirea de cărți adecvate vârstei (editate sau audio), interesante 
și care pot fi citite de cititori la diferite niveluri, reprezintă o modalitate importantă de a face o clasă mai 
incluzivă. 

Graficul de lucru. Graficul de lucru serveste mai multor scopuri într-o sală de clasă. În primul rând, 
ajută la menținerea bunei desfășurări a activităților la clasă. În al doilea rând, el ajută elevilor să se orienteze 
mai ușor în programul școlar. În cele din urmă, și cel mai important, permite tuturor elevilor să contribuie la 

organizarea cu succes a activităților în sala de clasă. 

Stocul de informații despre elevi. Deoarece o clasă incluzivă este binevoitoare cu copiii cu diferite 
abilități, este extrem de important ca profesorii să urmărească punctele forte și nevoile fiecărui elev. Datele 
importante cum ar fi evaluările, observațiile, PIP-urile și alte informații pot fi păstrate împreună, într-un singur 

loc. Profesorii pot folosi aceste informații pentru a se asigura că toți elevii sunt incluși și participă la 
programul clasei. Un profesor poate combina cu ușurință informațiile utile în a sprijini elevi în procesul de 
învățare și accesul la curriculumul incluziv. 

Jocurile. Jocurile sunt adesea folosite de profesori pentru a consolida un nou concept. Ele au, de 
asemenea, un rol important în predarea competențelor sociale și a muncii în echipă. Deoarece alegerile jocului 
sunt nesfârșite, ele oferă multe moduri diferite în care un elev poate participa. Cel mai important lucru este că 

jocurile permit copiilor să se relaxeze în mediul de învățare, să se bucure de compania semenilor și să formeze 
relații. 

Managementul conținuturilor. Un element definitoriu al managementului clasei în context incluziv îl 

constituie managementul conținuturilor, care se referă, în principal, la modul de organizare a conținutului 
predării, stilul predării propriu-zise. În acest proces intervin elemente importante, precum: 

• alegerea și coordonarea materialelor de predare-învățare (manuale, materiale demonstrative, distributive); 

• identificarea strategiilor de predare, adecvate potențialului de învățare al copiilor; 

• coordonarea colectivului de elevi (antrenarea în activități prealabile sau succesoare desfășurării lecției (de 
exemplu, căutarea informațiilor suplimentare la o temă anumită, elaborarea proiectelor, eseurilor, 
referatelor la temă etc.), așezarea în bănci, crearea grupurilor etc.); 

• coordonarea lucrului individual; 

• evaluarea și aprecierea continuă a eforturilor copiilor; 

• gestionarea timpului și altor resurse; 

• ordonarea mediului (așezarea mobilierului, echipamentelor) etc. 

Din perspectiva strategiilor didactice, managementul conținuturilor este determinant pentru asigurarea 
reușitei activităților la clasă. Deciziile cadrului didactic în ceea ce privește strategiile de învățare vor fi 
influențate de cunoștințele sale referitoare la copii, potențialul, interesele și capacitatea de participare a 

acestora. 



 

 

Din punctul de vedere al conținutului învățării și realizării finalităților educaționale, în cazul copiilor cu 
CES vor fi aplicate adaptări psihopedagogice și modificări curriculare, corespunzătoare. 

 

Managementul relațiilor interpersonale. La fel de important este si managementul relatiilor 

interpersonale, care, în sens larg, vizează clasa ca microsistem social, în care se concentrează responsabilitățile 
și așteptările subiecților procesului educațional. Managementul relațiilor se referă la întreg spectrul de relații 
cadru didactic - elev, cadru didactic - cadru didactic, cadru didactic - părinți, cadru didactic - comunitate etc. 

Acest tip de management presupune abordarea unor forme de lucru și de comunicare care să valorizeze atât pe 
cei care învață, cât și pe cei care îi învață. Altfel spus, cultura organizațională a clasei ca microsistem va fi 
determinată și de calitatea relațiilor interpersonale, dar și de cultura comunității în care funcționează (școlară și 
socială). Școala ca entitate trebuie să colaboreze strâns cu comunitatea și această legătură urmează a fi 

modificată continuu în conformitate cu dinamica socială, în general. 

 

Privit dintr-o altă perspectivă, managementul clasei presupune crearea unui mediu de învătare bine 

gestionat, cu structuri și rutine clare pentru toți. Cele mai cunoscute strategii în acest sens sunt următoarele: 

Crearea în clasă a unui mediu încurajator / suportiv. Este vorba despre ceea ce în învătământ se 
denumește, de regulă, cu termenul climat psihologic. Școala și, implicit, clasa trebuie să fie un mediu sigur și 

protector unde copilul vrea să vină să învețe, fără teamă: copiii trebuie să se simtă confortabil și în siguranță în 
clasă, să pună întrebări și să își expună opinia fără frica de a fi pedepsit, criticat sau intimidat. O clasă în care 
”temperatura emoțională” este caldă și congenială este aceea în care copiii vor fi mai dispuși să învețe. 

Fără voia lor, profesorii se lasă, deseori, prinși în ceea ce în literatura de specialitate se numește ”ciclul 
de comportament aversiv reciproc”: cu cât mai mult ei încearcă să limiteze comportamentul necorespunzător 

al copiilor prin utilizarea metodelor de dezaprobare și pedeapsă, cu atât mai mult comportamentul considerat 
neadecvat se afirmă. Acest ciclu de interacțiune poate continua și se escaladează, în timp, ajungând la cote 
greu de administrat. Experții susțin că schimbarea comportamentului neadecvat al copiilor necesită schimbarea 

comportamentului profesorului. Iată de ce este recomandată crearea mediului incluziv, în care se construiesc 
alte cicluri ”de interacțiune reciprocă”, unde toți actanții se înțeleg și colaborează. 

Așadar, reținem că aprobarea și dezaprobarea sunt reciproce și de felul comportamentului pe care îl 

abordăm în sala de clasă va depinde calitatea actului educațional realizat în acea sală. 

 

Aplicarea metodei ignorării selective. Considerată una dintre cele mai dificil de aplicat tehnici de 

operare în managementul clasei, ignorarea planificată este folosită pentru a reduce devierile de comportament. 
Această metodă are efecte scontate cu condiția utilizării adecvate, care va depinde, în cea mai mare măsură, de 
capacitatea cadrului didactic de a identifica situația când tehnica respectivă va funcționa. La modul practic, 

profesorul are câteva alegeri. El ar trebui să își anunțe dezaprobarea privind comportamentul problematic sau 
să ignore comportamentul necorespunzător sau să dea exemple de comportamente adecvate.  

Ultima opțiune este cea corectă, deoarece abordează problema din perspectivă pozitivă. Ignorarea 

selectivă a comportamentelor dezaprobatoare este doar o parte a procesului. Profesorul trebuie să angajeze 
copiii în dezvoltarea comportamentelor corecte, nedăunătoare pentru ei și pentru alții. Ignorarea selectivă oferă 
profesorului o strategie alternativă care poate ajuta la limitarea dezaprobării și la concentrarea pe menținerea în 

sala de clasă a unei atmosfere prietenoase, incluzive, sigure din punct de vedere emoțional și bine 
reglementate. 



 

 

Concentrarea pe structură și rutină. Crearea unui mediu de clasă în conditii de sigurantă din punct de 
vedere emoțional, în care copiii pot reuși, implică nu numai un nivel ridicat de interacțiune între elevi și 

profesori, dar necesită, de asemenea, accentul pe structură și rutină. Copiii, în special cei cu dificultăți de 
învățare și de comportament ușoare până la moderate, însușesc mai ușor lucrurile structurate (spații, mobilier, 
obiecte, procese) și rutina. Structurarea și rutina îi ajută pe copii să învețe, să însușească scheme de acțiune și 

comportamente adecvate și compatibile mediului școlar și statutului de elev. Copiii cu CES trebuie să fie 
pregătiți, în avans, pentru orice modificare a programului zilnic sau a rutinei. Pentru unii din ei vor fi necesare 
memento-uri cu privire la schimbările așteptate. 

Structura și rutina implică, de asemenea, comportamente care sprijină performanța academică. Astfel, 
profesorul poate forma /consolida abilitatea de a asculta a copilului, dând instrucțiuni repetitive. Dacă 
executarea sarcinii necesită mai mulți pași, aceasta este împărțită pe segmente ordonate de la primul până la 

ultimul pas. O astfel de procedură deliberată va diminua din întrebările nejustificate despre ce trebuie de făcut. 
Atunci când selectează sarcini academice, profesorul trebuie să fie încrezător că fiecare elev are capacitatea de 
a-și îndeplini sarcina care îi este atribuită. Mai mult, el trebuie să știe dacă elevul concret va realiza această 

sarcină singur sau cu instrucțiuni suplimentare / complementare sau cu suportul cadrului de sprijin. Efectuarea 
unei sarcini independente, prin definiție, ar necesita sprijin adăugător puțin sau deloc. Aceasta va depinde de 
abilitatea pedagogului de a identifica sarcinile conform potențialului copiilor. 

Escaladarea crizelor de comportament. Crizele de comportament ale copiilor trebuie abordate de către 

cadrul didactic din perspectivă profesională și nu personală. Aceasta înseamnă că el va apela la metodele și 
tehnicile de diminuare a comportamentelor provocatoare, menținând controlul asupra situației din clasă și 
neadmițând escaladarea crizei de comportament. În general, este indicat să fie evitate și prevenite astfel de 

situații. În acest scop, profesorii trebuie să recunoască situațiile de ”înfierbântare” și potențialele consecințe, să 
păstreze distanța față de spațiul copilului, să schimbe tonalitatea (dacă mai devreme a ridicat-o), să utilizeze un 
limbaj calm, concentrat, scurt etc. 

Creșterea locusului de control al copiilor. O componentă importantă a managementului clasei este de 
a ajuta elevii să recunoască faptul că unele dintre alegerile pe care le fac cu privire la comportamentele lor sunt 
mai bune decât altele. Atunci când fac alegeri bune, acestea trebuie să fie aprobate, consolidate și celebrate. 

Atunci când fac alegeri greșite, nepotrivite, ei trebuie să înțeleagă de ce au optat pentru o astfel de alegere și ce 
opțiuni alternative ar fi avut, dacă ar fi făcut alegeri mai bune. Copiii, în special cei cu dificultăți de învățare și 
comportamente provocatoare, necesită să fie învățați să își asume și accepte responsabilitatea pentru alegerile 

care le fac. Acest tip de responsabilitate este identificat în literatura de specialitate ca „locus intern de 
control”. Cei mai mulți dintre copiii cu dificultăți de învățare și comportamente provocatoare îi învinovățesc 

pe alții sau identifică factori externi pentru alegerile problematice pe care le fac – este vina oricui, cu siguranță 
nu a lor! Astfel de situații sunt denumite drept „locus extern de control”. În scopul formării abilității copiilor 
de a-și asuma responsabilitatea pentru alegerile făcute, sunt câțiva pași de urmat: 

•Copilul este rugat să își explice comportamentul și ce s-a întâmplat; să identifice ce reguli ale clasei / 
școlii a încălcat; 

•Copilul este ajutat să exploreze și alte opțiuni pentru a răspunde la aceeași situație data viitoare; 
Odată identificate alternativele, apare și întrebarea: Care este cea mai bună alegere? Care este cea mai 
bună a doua opțiune? De ce? s.a.m.d. 
Urmând acest algoritm, profesorii reușesc să ajute copiii să recunoască faptul că comportamentul este 

guvernat situațional și că este posibil ca o singură modalitate de a răspunde situației să nu fie adecvată, având 
în vederea diferiți factori. Cel mai important element în această procedură este întrebarea despre data viitoare 

când se prezintă o situație specifică. O bună intervenție comportamentală ar trebui întotdeauna să se 
concentreze asupra modului de a îmbunătăți situația de data viitoare. 



 

 

Limitarea utilizării pedepsei. În mod traditional, majoritatea modelelor de management al clasei se 
bazează pe metode punitive. Copiii cu probleme de deficit de atenție, în virtutea particularităților de 

dezvoltare, deseori prezintă sensibilitate redusă la recompense și pedepse (o consecință neurologică a 
tulburării). În timp, se întâmplă că pedepsele ușoare nu au efectul scontat și atunci profesorii au tentația să 
crească pedepsele ca severitate și durată. Problema cu această abordare este faptul că utilizarea pedepsei nu 

învață comportamentul țintit și doar generează resentimente din partea copiilor: pedeapsa ușoară, aversivă 
produce un comportament evitant, și nu rezultatul de a-l ajuta pe copil să învețe să se comporte mai adecvat. 
Cheia pentru profesori este să folosească în mod predominant suporturi și strategii de comportament pozitiv. 

De prea multe ori profesorii folosesc strategiile de pedeapsă ca o primă opțiune în gestionarea 
comportamentului provocator. O formă frecventă de pedeapsă este excluderea de la activitățile 
extracurriculare, or pentru copiii cu dificultăți de învățare /tulburări de comportament acestea sunt ocazii 

așteptate cu nerăbdare, deoarece sunt mai puțin academice și copii tind /speră să exceleze în aceste activități. 
Eliminarea privilegiilor sau a activităților favorizate, cum ar fi cele extradidactice, este emoțională și 
generează resentimente și rezistența la pedeapsă. 

 
 

ABORDAREA INDIVIDUALIZATĂ  A COPILULUI ȘI  ADAPTĂRILE 
CURRICULARE 

 
Școala contemporană, prin misiunea și atribuțiile ce îi revin, trebuie să recunoască și să răspundă 

cerințelor diferite ale copiilor. Pornind de la adevărul că fiecare copil, inclusiv copilul cu cerințe educaționale 
speciale (CES), este unic și prezintă o valoare, este important ca în procesul de formare/dezvoltare acesta să 
fie abordat în mod individualizat. 

 

Tendinţe moderne în abordarea individualizată a copilului   

Fiecare ființă umană, este unică prin modul de manifestare a propriei personalități, culturi și stil de 
viață. Orice copil are un anumit nivel de dezvoltare, cunoștințe, abilități și competențe care îl deosebesc de 
alții. 

Ansamblul diferențelor, avînd natură și origini diferite, reprezintă sursa de eterogenitate a oricărei 
clase de elevi. Eterogenitatea poate fi marcată prin: 

• Experiență diferită de viață și școlară. Fiecare copil intră într-o clasă cu propria sa istorie și propria 
sa personalitate. 

• Ritm diferit de gândire, înțelegere, memorare, asimilare, de rezolvare a problemelor etc. 

• Mod diferit de comunicare și exprimare. Diferențele de comunicare și ex-primare condiționează, 
adesea, un mod preferat de lucru pentru elev: independent, în pereche, în grup; unii se exprimă mai 
bine oral, alții în scris. 

• Diversitatea premiselor. Unii elevi fac dovada anumitor premise, competențe achiziționate anterior, 
alții nu prezintă această dovadă. 

• Diferite stiluri de învățare (vizual, auditiv, kinestezic). 

• Motivație diferită a elevilor de a lucra și de a învăța. Elevii percep în mod diferit procesul de 
învățare, exprimă diferit nevoia, plăcerea sau presiunea cu care se implică în acest proces, au o 
anumită imagine de sine și de alții. 



 

 

Cunoașterea și valorificarea diferenţelor constituie condiția inerentă pentru asigurarea progresului 
în dezvoltarea copilului. 

       

Abordarea individualizată este un principiu psihopedagogic, care ordonează demersul educațional 
în conformitate cu particularitățile individuale de dezvoltare și condițiile de viață ale fiecărui copil. În 
abordarea individualizată își găsește reflectare tratamentul uman al copilului, acceptarea acestuia drept 
valoare excepțională. În acest sens, fiecare copil trebuie să fie un participant activ al procesului 
educațional. Fiecare copil este unic în felul său și aduce cu sine în procesul complex al învățării și 
dezvoltării: 

• o experiență; 

• un stil de învățare; 

• un model social; 

• o interacțiune specifică; 

• un ritm personal; 

• un model de abordare. 

 

Abordarea individualizată este chintesența educației incluzive și se realizează în baza politicilor 
educaționale incluzive, practicilor educaționale incluzive, realizate printr-o cultură incluzivă la nivel de 
instituție și comunitate. 

 

Tendințele moderne de abordare individualizată a copilului cu CES diferă de cele tradiționale. 
Acestea vizează incluziunea copilului în medii comune de învățare, crearea structurilor și serviciilor de 
suport educațional, asigurarea accesului la programe școlare prin diversificarea formelor de in-cluziune, 
flexibilizarea curriculumului, adaptarea tehnologiilor didactice. 

 

Asistenţa individualizată se realizează la nivelul clasei în care este înscris copilul, la nivel de 
instituție, precum și cu implicarea structurilor specializate  

 

 PIERDEREA AUZULUI ÎMPIEDICĂ DEZVOLTAREA NORMALĂ A COPILULUI? 
 
 Ca să ne dăm seama cât de mult influențează pierderea auzului dezvoltarea normală a copilului, 
trebuie să facem o paralelă între cum își dezvoltă deficientul de auz caracteristicile fizice și psihice vis a vis 
de auzitor. 

 DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII 

 
Copilul trebuie încurajat în toate încercările sale de a comunica pentru a vedea dacă este înţeles de cei 

din jur şi că i se răspunde în încercările sale de apropiere afectivă. 

Pentru a nu înregistra o întârziere în raport cu copiii de aceeaşi vîrstă, copilul surd trebuie învăţat să 
perceapă formele lingvistice principale până la vârsta de 3 ani. Este un demers social, numai în condiţiile în 
care se implică în totalitate părinţii. 



 

 



 

 

Cerinţele vis a vis de vorbirea copilului trebuie să fie corelate cu vârsta lui cronologică cât şi cu nivelul 
pierderii auditive. 

Copilul auzitor Copilul deficient de auz 

aparatul auditiv funcționează normal disfuncție auditivă ce poate fi diferită ca tip și grad 

dezvoltare fizică normală dezvoltare fizică normală în condiții de hrană și îngrijire adecvată 

dezvoltarea motrică normală ușoară întârziere datorită sistemului verbal 

reflexul de orientare și apărare poate fi 
declanșat de orice stimul 

- reflexul de orientare și apărare nu poate fi declanșat de stimuli 
sonori 

aparatul respirator este dezvoltat 
normal 

respirația biologică este bine dezvoltată, respirația fonatoare este 
inexistentă 

gânguritul și lalațiunea este în 
succesiune normală 

gânguritul apare la o vârstă normală, dar nu este succedat de lalație 

limbajul verbal se însușește spontan și 
natural 

limbajul se însușește dirijat de către specialiști 

folosirea gesturilor natural ca suport al 
limbajului oral 

gesturile naturale sunt folosite în mod spontan și fac trecerea spre 
limbajul mimico-gestual 

senzații și percepții auditive clare senzațiile și percepțiile sunt minime sau pot lipsi în totalitate 

în cadrul reprezentării se face trecerea 
de la sensorial spre rațional 

la deficientul de auz reprezentările sunt predominant motrice 

la copilul auzitor memoriile sunt 
diferite 

la deficientul de auz memoria este vizual-motrică și afectivă este 
bine dezvoltată; deficientul de auz memorează mecanic și necesită 
un număr mare de repetiții 

imaginația la copilul auzitor diferă de la 
un copil la altul 

imaginația vizual-motrică este predominantă 

gândirea este determinată de parametrii 
genetici și educativi 

gândirea este abstractă și este influențată de procesul și gradul de 
demutizare 

analiza și sinteza este prezentă analiza și sinteza se regăsesc doar în prezența elementelor concrete 

abstractizarea și generalizarea sunt 
prezente 

abstractizarea și generalizarea este în funcție de gradul de 
demutizare; elevul deficient de auz poate face abstractizări și 
generalizări eronate pentru că nu folosesc criteria valide 

cultura și civilizația sunt însușite în 
funcție de educație și condițiile sociale 
în care trăiește copilul 

cultura și civilizația sunt foarte slabe și influențate de faptul că nu 
au acces la limbaj 



 

 

 În timpul experienţelor de vorbire copilul trebuie să poarte aparate auditive 
pentru a permite la acesta formarea unor reprezentări auditive. 

 Deficienţilor de auz le lipseşte atât experienţa vizuală, cât şi cea auditivă 
legată de comunicarea verbală, de rolul cuvântului în exprimarea unor conţinuturi 
ideative. Capacitatea lor de exprimare va fi restricţionată la folosirea câtorva gesturi 
ce simbolizează experienţa concret acţională. 

  

 DEMUTIZAREA 

 Este o activitate complexă de înlăturare a mutităţii astfel încât copilul deficient de auz să poată ajunge 
să folosească limbajul oral ca mijloc de comunicare în relaţiile sale sociale. 

  

 Noţiunea de demutizare are două accepţiuni: 

 În sens restrâns prin demutizare se înţelege însuşirea sistemului fonetic al limbii cu un minim de vocabular 

şi modele de construcţii gramaticale în vederea facilitării redării orale; 

 În sens mai larg demutizarea este activitatea prin care se ajunge la stăpânirea de către deficientul de auz a 

limbii sonore şi scrise în asemenea măsură încât să o poată folosi ca mijloc de comunicare, este văzută ca o 

formă de educare permanentă, nu se limitează la însuşirea strictă a structurilor fonetice ale limbii, ci 

presupune învăţarea de structuri lingvistice. 

 

 LABIOLECTURA 

 
 Labiolectura (citirea de pe buze) este perceperea vizuală a 
limbajului verbal după mişcările vizibile ale organelor fonatoare şi 
fizionomia interlocutorului. 

 
Limbajul gestual este un limbaj de sine stătător care are propriul vocabular 
şi structură gramaticală şi este folosit de grupuri independente. Gesturile în 
sine, practicate cu ajutorul mâinilor au cel puţin patru componente de bază: 
forma, orientarea, poziţia şi mişcarea, ele încercând să reprezinte noţiuni 
mai largi decât cuvintele limbajului vorbit. 

 
Dactilemele sunt folosite în mod frecvent pentru a ajuta limbajul vorbit. 
Există sisteme de dactileme care folosesc doar degetele de la o singură 

mână şi sisteme care utilizează ambele mâini. 

Dactilemele sunt folosite ca sistem de suport al limbajului vorbit pentru înlăturarea confuziilor care pot 
surveni şi pentru uşurarea labiolecturii. 



 

 

 

Argumente în favoarea folosirii dactilemelor: 

• ele sunt un sprijin important în cunoaşterea cuvintelor şi în realizarea analizei şi   

      sintezei; 

• se însuşeşte un număr mult mai mare de cuvinte într-timp mult mai scurt; 

• se înlătură comunicarea prin mijloace mimico-gesticulare; 

• odată acumulat alfabetul dactil se 

trece mult mai uşor la exprimarea 

orală sau scrisă; 

• odată cu însuşirea lui se formează 

şi gândirea noţional-verbală; 

• dactilemele ajută la realizarea 

aferentaţiei inverse. 

 
Argumente în defavoarea folosirii 

dactilemelor: 

• alfabetul dactil fiind un alfabet 

mut, nu va ajuta niciodată la 

dezvoltarea pronunţiei; 

• acest fel de comunicare nu este 

cunoscut la scară largă; 

• acest tip de alfabet este artificial, 

pentru că deficienţii de auz odată 

demutizaţi îl schimbă cu limbajul 

mimico-gestual; 

• odată ce se face dactilarea se 

realizează şi pronunţia 

respectivului fonem şi de aceea 

este necesară o atenţie distributivă; 

• importanţa sistemului dactilic nu este aşa de mare şi nici contribuţia lui la dezvoltarea gândirii 

noţionale. 

 



 

 

            Gesticulaţia 

 
 Sistemul Nervos Central este cel care dirijează 

mişcările degetelor şi ale mâinilor, mişcările de 

articulare la care participă muşchii limbii, ridicarea şi 

coborârea vălului palatin, toate au o proiecţie corticală. 

Pentru a putea fi percepute ele trebuie exersate 

împreună cu părinţii încă din mica copilărie. Pentru 

exersarea acestor acţiuni părinţii pot utiliza obiecte 

uzuale şi diferite jucării punându-l pe copil să înşire 

biluţe pe un beţigaş, să plaseze cubul unul peste 

celălalt. La această vârstă copilul nu este atent mult 

timp. Nu trebuie insistat asupra acestor acţiuni, ar 

putea căpăta o repulsie faţă de exerciţiile asociate cu aceste acţiuni zilnice. 

 

      Cauzele variantelor semnelor motrice sunt multiple: 

 

• cauze din interiorul limbajului mimico-gesticular; 

• cauze exterioare lui, cum ar putea fi: 

• individul prin natura lui, care atunci când nu ştie semnul potrivit pentru obiectul respectiv, inventează 

unul; 

• profesorul, care pentru a stabili contactul cu elevii deficienţi de auz de vârstă şcolară mică, se ajută uneori 

de anumite semne care nu au corespondenţă în limbajul mimico-gestual; 

• semnele cu care un copil deficient de auz vine la şcoală, el făcând parte dintr-o familie cu părinţi deficienţi 

de auz; 

• semne care provin din alte colective de elevi: o altă şcoală, un alt oraş, etc.; 

• dacă copiii deficienţi de auz de vârstă şcolară mică i-au contactul cu alte persoane deficiente de auz în 

cadrul unor întâlniri private; 

• mediul social-cultural dintr-o anumită perioadă. 

 

 



 

 

 SFATURI PENTRU PĂRINȚI ȘI PROFESORI 

 
 Lucrul primordial în meseria de profesor este dragostea pe care trebuie să o manifeste pentru elevi. 

Cine iubește copiii și știe să și-i apropie găsește mai ușor drumul spre inima lor și-i poate influența profund.  

 Profesorul care-și iubește elevii are o atitudine atentă, caldă delicată, față de fiecare dintre ei, este 

sensibil față de toate încercările și succesele lor. Față de profesorul care-i respectă și-i iubește, elevii devin 

sinceri și deschiși, iar față de cel pedant, distant și ursuz, elevii devin închiși și neîncrezători. 

 

Optimismul pedagogic este o altă trăsătură 

caracteristică a profesorului. Încrederea în elev, în 

posibilitățile lui de dezvoltare, încrederea în reușita 

acțiunilor educative și recuperative stau la baza întregii 

activități didactice. 

  

 

 

 

 

 Tactul, măiestria și talentul de profesor se însușesc și se dezvoltă sub forma profesiei de dascăl, 

așa cum se însușește calitatea de specialist.  

 

 Un profesor specialist trebuie să îndeplinească câteva condiții: 

• să cunoască caracteristicile psihice ale elevilor; 

• să cunoască principiile care stau la baza pedagogiei; 

• să cunoască cum să adapteze și transmită conținuturile predate în funcție de particularitățile 

psihoindividuale ale elevilor; 

• să cunoască strategiile didactice. 

 



 

 

 

             DE REȚINUT!!! 

 

• Stați întodeauna cu fața la cel cu care vorbiți; 

• Aveți grijă să vă fie fața în lumină și la distanța potrivită 1-1,5 m; 

• Fața să fie cât mai liberă și cât mai bine conturată (fără barbă, 

mustață, fără păr lăsat pe față, machiajul să fie adecvat conturării ochilor și buzelor); 

• Nu mestecați gumă, nu țineți țigara la gură când vorbiți cu copilul deficient de auz ; 

• Stați permanent la nivelul copilului cu care vorbiți ( stați pe scaun, stați pe covor); 

• Vorbiți natural, fără să vă grăbiți, dar nici prea lent. 

• Vorbiți clar, dar fără exagerări - nu țipați; 

• Folosiți un limbaj simplu; 

• Folosiți numai o sintagmă sau o propoziție de fiecare dată. Un întreg mesaj este prea mult pentru un copil 

deficient de auz; 

• Folosiți numai câte un cuvânt atunci când este posibil; 

• Puneți accentul pe cuvântul mai important, fără a lua în considerare cuvintele mai puțin importante care îl 

preced sau îl urmează; 

• Țineți obiectul despre care vorbiți în mână sau indicați imaginea lui în poze sau planșe; 

• Repetați și reformulați atunci când este necesar și verificați dacă ceea ce ați spus a fost înțeles în 

întregime; 

• Fiți sugestiv atunci când vorbiți, dar evitați mimica facială exagerată; 

• Evitați “ah-urile, mmm-urile” sau tușitul. Toate sunt lipsite de interes pentru copilul deficient de auz; 

• Amintiți-vă că un copil deficient de auz nu poate citi de pe buze un cuvânt pe care nu-l cunoaște încă; 

• Stabiliți contact vizual cu copilul - priviți-l în ochi atunci când îi vorbiți; 

• Dialogați cu copilul, priviți-l în ochi atunci când îi vorbiți; 

• Dialogați cu copilul, având grijă ca el să vorbească mai mult; 



 

 

• Puneți întrebări care “să deschidă” discuția, nu să o închidă. De exemplu: “Ce face băiatul din imagine?” 

• Scopul întrebărilor este de a da copilului posibilitatea să răspundă și să vorbească, nu să dea neapărat un 

răspuns “corect”; 

• Lăsați copilului timp să răspundă. Copiii deficienți de auz au nevoie de mai mult timp de gândire. Fiți 

răbdător. 

• Încurajați verbal copilul “Bravo!” “Ai reușit!” “Bine!” etc.; 

• Răspundeți unei variante greșite a copilului, dându-i varianta corectă. De exemplu “Aceasta este o 

fereastră” și nu “NU este o ușă”; 

• Când copilul face o greșeală gramaticală repetați propoziția în forma ei corectă; 

• Uitați-vă în oglindă și închipuiți-vă că trebuie să fiți “citit” de un copil surd, sau închideți sonorul la 

televizor și încercați să ghiciți ce se vorbește; 

• Nu uitați că citirea buzelor este o activitate obositoare și amintiți-vă acest aspect atunci când vorbiți unui 

deficient de auz sau unei clase întregi. 

 



 

 



 

 

 Informarea cu privire la autism 
 

Instruirea cu privire la autism se poate face într-o manieră generalizată, în care elevii învață despre 

concepte precum acceptare și sensibilitate, fără trimitere la un anumit elev. Însă același proces de educare 

poate fi, de asemenea, mai specific, în funcție de nevoile elevului sau ale familiei sale.  

Este important să comunicăm cu parinții sau cu tutorele copilului cu autism, înainte de a începe 

informarea pentru sensibilizare. Profesorul sau psihologul școlii, care conduc discuția, ar trebui să stea de 

vorbă cu părinții sau cu tutorele elevului cu autism, pentru a afla dacă aceștia sunt dispuși să facă publice 

informațiile despre copilul lor. Unele familii ar putea să fie de acord cu sensibilizarea generală și cu 

recunoasterea punctelor forte dar și a dificultăților pe care le copilul le întâmpină la clasă, însă în același 

timp să nu fie de acord cu dezvăluirea diagnosticului de autism. Alte familii sunt mai deschise în legătură cu 

diagnosticul copilului și sunt dispuse să participe activ la educarea și informarea pentru sensibilizare. Sunt 

deciziile personale ale fiecărei familii, pe care școala ar trebui să le respecte. Aceste decizii se pot schimba 

în timp, pe măsură ce se shimbă și nevoile elevului cu autism. 

Este de asemenea important să ținem cont că unele familii s-ar putea să nu fi discutat încă, cu copilul 

lor, despre diagnostic. Unii copii s-ar putea să știe că au autism, dar s-ar putea să nu își dorească să 

împărtășească acest lucru colegilor. Sunt, cum spuneam, decizii personale. Alt aspect care trebuie discutat 

înainte este dacă elevul cu autism va fi prezent la întâlnirile de informare. Unele familii doresc acest lucru, 

în timp ce altele preferă ca întâlnirile să aibă loc când elevul nu se află în clasă. 

Multe școli au considerat necesar ca un părinte, un îngrijitor sau un reprezentant al școlii (persoane 

care îl cunosc pe elev), să-l prezinte la începutul anului școlar sau cu ocazia unei situații în care acesta este 

inclus în colectiv. Dacă familia sau echipa consideră că este importantă protejarea intimității unui elev, se 

poate ca numele elevului să nu fie nici măcar menționat și să aibă loc doar o sesiune de sensibilizare și 

acceptare generală.  

Din respect pentru elev, o prezentare mai specifică poate fi de asemenea făcută când acesta nu se află 

în încăpere. Este important să prezentăm elevul ca fiind o persoană cu abilități unice dar și cu puncte 

comune cu alți elevi (și el are o familie, frați/surori, animale de casă, mâncăruri preferate, jocuri video, filme 

preferate etc.) în timp ce împărtășim și unele din dificultățile și diferențele pe care elevii le-ar putea observa 

și de care ar trebui să fie conștienți – cum ar fi nevoile senzoriale.  

 

Informarea familiilor colegilor 

 

Pe lângă informarea colegilor, este de asemenea important să luăm legătura și cu familiile acestora. 

Mulți părinți s-ar putea să nu fi avut nicio legătură cu autismul și s-ar putea să nu înțeleagă sau să nu aibă 

instrumentele necesare sprijinirii copiilor lor în a stabili relații cu copiii care par diferiți. Implicarea totală a 

comunității școlare va construi sensibilitatea și conștientizarea de care vor beneficia toți cei implicați. 

Familiile colegilor pot fi informate prin ședințele cu părinții sau prin Organizațiile Părinte Profesor (sau 

Organizații Casă&Școală). În anumite cazuri, s-ar putea să fie necesar să infomăm familiile colegilor mai 

direct, la nivelul clasei sau anului respectiv.  

Unele familii s-ar putea să prefere să protezeje intimitatea copiilor lor – este dreptul lor – în timp ce 

altele ar putea fi dispuse să împărtășească informații despre dificultățile și interesele copilului, printr-o 

scrisoare ori în cadrul unei întâlniri, descoperind că o înțelegere mai amplă și o perspectivă mai bună asupra 

autismului, la nivelul comunității, vor reduce frica și vor îmbunătăți nivelul de acceptare. 



 

 

Iată o listă a resurselor, împărțite pe grupuri de vârstă... 

 

Resurse pentru elevii școlii primare 

 

Sensibilizarea, la nivel general 

Există cărți care îi învață pe oameni, la modul general, acceptarea și aprecierea diferențelor  dintre 

indivizi și colegii lor. Sesiunile de instruire în scopul sensibilizarii generale sunt câteodată suficiente pentru a-i 

învăța pe elevi să-i sprijine și să-i includă în rândurile lor pe colegii cu autism, mai ales când o familie dorește 

să-și protejeze intimitatea.  

 

Trevor, Trevor de Diane Twatchtman Cullen 

Cartea dezvăluie povestea lui Trevor, un copil de școală primară ale cărui probleme de  relaționare 

socială sugerează o formă de autism. Din nefericire, la fel ca și alți copii cu probleme de interacțiune socială, 

colegii nu observă punctele forte ale lui Trevor, ci ceea ce este diferit la el. Schimbarea se produce prin 

eforturile unui profesor atent și sensibil, Metaphor. După cum se explică în prefața cărții, textul este scris în stil 

Show More Show Less (cu cât arăți mai puțin cu atât dezvălui mai mult), stil creat de Milton H. Erickson, care 

se concentrează pe comunicarea indirectă sau simbolică, pentru a transmite mesajul sau sensul poveștii, într-o 

manieră puternică și de durată.  

 

Aripile lui Epoh (Wings of Epoh) de Gerda Weissman Klein  

Aripile lui Epoh este o poveste care ne învață despe acceptare, toleranță și empatie. Ne  dezvăluie darul 

prieteniei și bucuria de a ajuta o persoană care este neînțeleasă sau care  nu își găseste locul. Aripile lui EPOH 

este disponibilă în versiunile carte și film.  

 

 

Cărți specifice despre Autism 

Aceste cărți abordează autismul într-o manieră specifică, astfel încât colegii să poată învăța despre 

afecțiune și să fie capabili să înțeleagă punctele forte și dificultățile colegului sau colegilor lor cu autism. Pot fi 

folosite în situațiile în care familia este dispusă să dezvăluie diagnosticul copilului. 

 

Cartea de acceptare a autismului (The Autism Acceptance Book) de Ellen Sabin 

 

Cartea de acceptare a autismului îi învață pe copii despre autism, le dezvoltă întelegerea față de 

oamenii din jur și îi încurajează să îmbrățișeze diferențele celorlalți cu respect, compasiune și bunătate. 

Cartea se adresează copiilor de 6 ani sau mai mari. Există, de asemenea, și un ghid al profesorului care 

poate fi descărcat electronic.  

 

Al șaselea simț II (The Sixth Sense II) de Carol Gray  

Cartea oferă un plan de lecție pentru promovarea înțelegerii și a climatelor sociale care sprijină copiii 

cu tulburări din spectrul autismului. „Elevii (colegii) sunt mai pregătiți să includă un coleg cu comportament 

unic, atunci când li se oferă informații sociale corecte. Folosind cele cinci simțuri, ca punct de plecare, acest 

plan de lecție le prezintă elevilor cel de-al șaselea simț (cel social) prin intermediul activităților și discuțiilor.” 

 

 



 

 

Prietenul meu cu autism: o carte de colorat, pentru colegi și frați/surori (My Friend With Autism: 

A Coloring Book for Peers and Siblings) de Beverly Bishop 

 

Scrisă pentru colegii elevilor cu autism și pentru părinții colegilor, această carte prietenoasă pentru 

copii explică, într-o manieră pozitivă, faptul că elevii cu autism se pricep la anumite lucruri, la fel ca toți 

ceilalți! Naratorul (un coleg) observă că simțurile prietenului său functionează „chiar bine” – poate auzi sunete 

la fel ca toți ceilalți; ochii lui funcționează atât de bine încât lumina puternică le face rău. În toate situațiile, 

diferențele sunt descrise într-o manieră blandă, înțelegătoare. Cartea conține ilustrații încântătoare pentru 

colorat, iar „Notele pentru adulți” le oferă părinților informații mai detaliate despre „paginile copiilor”. 

 

Cărticica copiilor, despre autism (Kids Booklet on Autism) prezentată de Asociația Autism New 

Jersey 

 

O cărticică pentru frați/surori și colegi, cu note pentru părinți și chiar pentru profesori!  Această carte 

oferă copiilor informații folositoare despre puștii sau adulții care au autism și conține răspunsuri la cele mai 

frecvente întebări din partea copiilor, explicații despre autism, descrierea sentimentelor, idei și planuri de 

acțiune.  

 

Cum să fii prieten cu cineva care are autism (How to Be a Friend to Someone with Autism) 

adaptare după Doctor Peter Faustino 

 

- Fă tu primul pas pentru a include acea persoană cu autism – prietenul tău s-ar putea să își dorească cu 

disperare să fie inclus și să nu știe cum să ți-o spună. Spune-i exact ce vrei să facă. 

- Găsește subiecte de interes comune. Va fi mult mai ușor să vorbiți despre sau să vă împărtășiți lucruri 

care vă plac amândurora (filme, sport, cărți, emisiuni TV etc.). 

- Fii insistent și răbdator. Amintește-ți că prietenul tău cu autism are nevoie de mai mult timp pentru a 

răspunde, decât alți oameni. Nu înseamnă neapărat că nu este interesat. 

- Comunică clar. Vorbește cu o viteză și un volum portivite. Ar putea fi de ajutor să folosești propoziții 

scurte. Folosește gesturi, imagini și expresii ale feței care susțin comunicarea. Vorbește literal – nu folosi 

figuri de stil care să genereze confuzii (ar putea să îți spună cu sinceritate „dar nu este vorba de nicio floare 

aici” dacă întrebi „Nu ți se pare floare la ureche exercițiul acesta?”). 

- Ia-i apărarea. Dacă vezi pe cineva că îl tachinează sau îl abuzează fizic pe un prieten cu autism, ia 

atitudine și spune-i persoanei că nu este bine ceea ce face. 

- Ține cont de sensibilitatea senzorială. Prietenul tău s-ar putea să nu se simtă în largul lui în anumite 

situații sau locuri (mulțimi, zone zgomotoase etc). Întreabă-l dacă este în regulă. Câteodată s-ar putea să simtă 

nevoia unei pauze. 

- Reacționează. Dacă prietenul tău cu autism face ceva nepotrivit, este în regulă să-i spui acest lucru, 

dar într-o manieră amabilă. Doar asigură-te că îi spui de asemenea și ce este potrivit să facă, pentru că s-ar 

putea să nu știe. 

- Nu te teme. Prietenul tău este un puști ca și tine, care are nevoie de ajutor. Acceptă-i diferențele și 

respectă-i capacitățile, așa cum ai face-o pentru orice alt prieten. 

 

 



 

 

Programe care promoveaza incluziunea și sprijinul 

 

Amici perfecți (Perfect Pals) 

Amici perfecți este un program inițiat de Centrul de Resurse Nantucket al Organizației Autism Speaks, 

în colaborare cu Inspectoratul Școlar din Nantucket, pentru a le oferi elevilor cu sau fără dizabilități dreptul de 

a participa la activități recreative după terminarea oreleor. 

 

Luminează albastru (Light It Up Blue) 

Luna de Conștientizare a Autismului (aprilie) oferă multe oportunități pentru școli, de a se informa 

despre autism și despre impactul acestei afecțiuni asupra elevilor și familiilor lor. Campania Luminează 

Albastru inițiată de Autism Speaks oferă idei pentru preșcolari, elevi ai școlii primare, gimnaziale, liceale și 

universităților, de „a fi albaștri” pentru o lună! 

 

Resurse pentru elevii școlii gimnaziale și liceale 

 

Cărți și resurse 

 

Care-i treaba cu Nick? (What’Up With Nick?) de la Organizația pentru Cercetarea Autismului 

O poveste despre Nick, un elev nou în școală, care are autism. Această carte sub formă de armonică 

include secțiuni precum „Întâlnirea cu un copil cu autism”, „Să petreci timpul cu copiii cu autism”, „Lucruri 

de reținut în legătură cu autismul” și multe altele! 

 

O mulțime de intervenții senzoriale: soluții pentru elevii din clasele gimnaziale și liceale, cu 

tulburări din spectrul autismului (A Buffet of Sensory Interventions: Solutions for Middle and High 

School Students With Autism Spectrum Disorder) de Susan Culp 

 

Această carte oferă o multitudine de intervenții pe bază senzorială, care pot fi folosite de educatori, 

terapeuți ocupaționali și părinți. Acest instrument practic și bine documentat este unic în abordarea elevilor de 

scoală gimnazială și liceală ale căror nevoi senzoriale sunt adesea trecute cu vederea. Prin sugerarea de 

intervenții specifice vârstei grupului, autorul subliniază importanța creării unui simț al independeței, sprijinirii 

propriei persoane și autoreglării și oferă modalități, pentru tinerii cu tulburări din spectrul autismului, de a-și 

controla nevoile senzoriale pe măsură ce trec de la adolescență la maturitate. 

 

Cum să vorbești cu un copil cu autism (How to Talk to an Autistic Kid) de Daniel Stefanski (un 

copil autist) 

 

Copiii cu autism au dificultăți de comunicare ce pot fi frustrante atât pentru ei cât și pentru colegii lor. 

În această carte practică dar, în același timp, intimă, autorul Daniel Stefanski, un băiat de 14 ani, cu autism, îi 

ajută pe cititori să înțeleagă de ce copiii autiști se comportă în felul în care o fac și oferă sugestii specifice 

despre cum să te întelegi cu ei. Scrisă de un copil autist, pentru copiii non-autiști, cartea oferă povești 

personale, explicații ușor de înțeles și sfaturi – toate prin vocea unică și încântătoare a lui Daniel și însoțite de 

ilustrații pline de viață. 

 



 

 

Cartea ilustrată a abilităților sociale, pentru liceu și nu numai (Social Skills Picture Book for High 

School and Beyond) de Jed Baker  

 

Câștigatoare a Premiului iParenting Media, această carte ilustrată pledează pentru punctele forte 

vizuale ale elevilor cu tulburări din spectrul autismului, prin imagini colorate ale unor elevi care demonstrează 

diferite abilități sociale, într-un mod corect (și adesea incorect). Abilitățile descrise au rolul de a fi citite, 

folosite în jocuri de rol, corectate dacă este cazul, iarăși folosite în jocuri de rol și, în cele din urmă, puse în 

practică în situații sociale din viața de zi cu zi. 

 

Pregătirea pentru viață: ghidul complet al tranziției de la adolescență la maturitate, pentru 

persoanele cu autism și Sindrom Asperger (Preparing for Life: The Complete Guide for 

Transitioning to Adulthood for Those with Autism and Asperger’s Syndrome) de Jed Baker  

 

Autor premiat și consilier, Doctor Jed Baker se folosește de experiența sa cu tineri cu tulburări din 

spectrul autismului, pentru a scrie o carte detaliată pentru elevii cu TSA care se pregătesc pentru viața de după 

liceu. Acest ghid generos oferă „pregatire pentru viață”, în legătură cu subiecte pe care tinerii adulți trebuie să 

le știe, cum ar fi indicii nonverbale, limbajul corpului, cum să faci față furiei, frustrării și anxietății, precum și 

inițierea și dezvoltarea unor prietenii și relații intime. 

 

Cartea succesului social pentru adolescenți: activități de construire a abilităților pentru 

adolescenții cu dificultăți de învățare nonverbală, Sindrom Asperger și alte probleme de natură 

socială (The Social Success Workbook for Teens: Skill-Building Activities for Teens with Nonverbal 

Learning Disorder and Other Social-Skill Problems) de Barbara Copper si Nancy Widdows 

 

Această carte include patruzeci de activități pe care adolescenții le pot desfășura pentru a recunoaște și 

folosi punctele lor forte, pentru a înțelege regulile nerostite ale modului în care oamenii se comportă unul față 

de celălalt și pentru a-și îmbunătăti abilitățile sociale. După completarea activităților din carte, adolescenții vor 

descoperi că se pot înțelege și împrieteni cu ceilalți, în ciuda dificultăților cu care se confruntă. Tot ce le 

trebuie este să aibă încredere în ei înșiși, în timp ce țin cont de sentimentele celorlalți. 

 

Programe de sprijinire a relațiilor cu colegii, pe durata școlii gimnaziale și liceale 

 

 Cercul de prieteni 

Programul Cercul de prieteni constă într-un grup pregătit de colegi mentori care servesc drept model 

social și care interacționează cu un anumit elev, pe o bază consistentă. Activitățile pot include scenarii de 

predat și cum „să conversezi” (folosind liste de subiecte de conversație sau cutii), jocuri noncompetitive, 

cluburi de carte, activități extracuriculare și altele. 

 

 Cluburile de elevi pentru Autism Speaks (SCAS) 

Cluburile de Elevi pentru Autism Speaks creează oportunitatea ca elevii să se implice și să participe, în 

mod activ, la îmbunătățirea vieții celor cu autism. Cu ajutorul informării, conștientizării, prieteniei și strângerii 

de fonduri, Cluburile de Elevi pentru Autism Speaks includ elevi din școala gimnazială și liceală precum și 

studenți. 

 



 

 

 Amici perfecți 

Amici Perfecți este un program inițiat de Centrul de Resurse Nantucket al Organizației Autism 

Speaks, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Nantucket, pentru a le oferi elevilor cu sau fără dizabilități, 

șansa de a participa la activități recreativa după terminarea orelor. 

 

 Best Buddies (Cei mai buni tovarăși) 

Best Buddies® este o organizație nonprofit, dedicată stabilirii unei mișcări globale de voluntariat care 

să creeze oportunități pentru prietenìi, angajare integrată și dezvoltarea abilităților de leadership pentru 

oameni cu dizabilități intelectuale și de dezvoltare  (Intelectual and Developmental Disabilities – IDD). Cele 

opt programe fomale ale organizației – Best Buddies Școli gimnaziale, Licee, Facultăți, e-Buddies (Prieteni 

online), Ambasadori și Promoteri – au un impact pozitiv asupra a 700.000 de persoane cu sau fără dizabilități, 

din lumea întreagă. 

 

 Luminează albastru 

Luna de Conștientizare a Autismului (aprilie) oferă multe oportunități pentru școli, de a se informa 

despre autism și despre impactul acestei afecțiuni asupra elevilor și familiilor lor. Campania Luminează 

albastru, inițiată de Autism Speaks, oferă idei pentru preșcolari, elevi ai școlii primare, gimnaziale, liceale și 

universităților, de „a fi albaștri” pentru o lună! 

 

 Programul Peer Buddy (colegul mentor) 

Programele Peer Buddy au scopul de a crește accesul la programa învățământului de masă precum și 

incluziunea în activitățile școlare pentru elevii cu dizabilități. Elevii din învățământul de masă oferă sprijin 

social și academic colegilor lor cu dizabilități, ajutîndu-i să dobândească abilitățile necesare pentru a reuși să 

aibă succes în mediul învățământului de masă și să se adpateze la acesta, pentru a fi mai toleranți și mai 

dispuși să facă față diferențelor și nevoilor individuale. 

 

 Programul FRIEND (prieten) 

Acest program de abilități sociale incluzive de la SARRC (Centrul de resurse și Cercetare a 

Autismului din Sud-Vest) oferă elevilor autiști oportunități de a-și îmbunătăți abilitățile sociale de 

comunicare, într-un mediu firesc, sprijiniți de colegi, părinți, educatori și terapeuți. Un manual ușor de folosit 

descrie cum să dezvolți și să implementezi un grup FRIEND pentru elevi, în timpul pauzelor, începând cu 

grădinița și până la licee. Materiale inovative, incluzând cartea pentru copii Aripile lui Enoh, un DVD, ghidul 

de activități al educatorului și ponturi informaționale, pot fi folosite pentru sesiunile de sensibilizare, pentru a 

promova conștientizarea în privința TSA, diferențele sociale și strategiile potrivite pentru a facilita 

interacțiunea socială în rândul elevilor din școli. 

 

 Intimidarea și hărțuirea copiilor cu nevoi speciale 

Autism Speaks a colaborat cu Centrul Național pentru Dizabilități de Învățare, Centrul Național 

Împotriva Abuzului PACER și cu Ability Path pentru realizarea noului film documentar BULLY 

(INTIMIDARE), în scopul de a crește constientizarea asupra modului în care acest tip de abuz îi afectează pe 

copiii cu nevoi speciale. Împreună cu partenerii săi, Autism Speaks a publicat un Ghid împotriva agresării 

copiilor cu nevoi speciale, plin de resurse și informații special concepute pentru părinții, educatorii și elevii 

care se confruntă cu intimidarea fizică sau verbală a copiilor cu nevoi speciale. Extrase din acest ghid găsiți 

mai jos. 



 

 

Copiii cu tulburări din spectrul autismului sunt, în mod special, vulnerabili la agresiuni. Rețeaua de 

Autism Interactiv (The Interactive Autism Network – IAN) furnizează acum rezultatele inițiale ale unui studiu 

național despre experiențele de intimidare ale copiilor cu autism. Descoperirile arată ca acești copii sunt 

intimidați în număr foarte mare și că, adesea, unii colegi le declanșează, în mod intenționat, crize sau izbucniri 

agresive. Studiul arată că un total de 63% din 1167 copii autiști cu vârste între 6 și 15 ani, au fost agresați la 

un moment dat în viața lor. 

 

Top Zece detalii pe care ar trebui să le știe părinții, educatorii și elevii 

 

1. Realitate – elevii cu dizabilități au mai multe șanse să fie agresați, decât colegii lor tipici 

Intimidarea fizică sau verbală a copiilor cu dizabilități este semnificativă, dar există foarte puține 

cercetări care să documenteze acest lucru. În Statele Unite ale Americii au fost efectuate doar zece studii 

privind legătura dintre intimidare și dizabilitățile de dezvoltare, dar toate au descoperit faptul că elevii cu 

dizabilități sunt de două sau de trei ori mai des agresați decât colegii lor tipici. Unul dintre studii arată că 60 %

dintre elevii cu dizabilități raportează că sunt frecvent intimidați fizic și verbal de către colegii lor, față de doar 

25 % dintre elevii tipici. 

 

2. Agresarea afectează abilitatea de a învăța a unui elev 

Mulți elevi cu dizabilități se confruntă deja cu dificultăți în mediul academic, iar agresarea are un 

impact direct asupra educației lor. Intimidarea în școală nu este un ritual nevinovat prin care trec toți elevii. 

Studiile arată că intimidarea fizică sau verbală asupra unui elev poate avea un impact negativ asupra accesului 

său la educație și poate duce la: 

  Evitarea școlii și o rată mai mare a absenteismului 

   Scăderea performanțelor școlare 

   Inabilitatea de a se concentra 

   Pierderea interesului pentru realizările școlare 

   Creșterea ratei de abandon școlar 

 

3. Intimidarea bazată pe dizabilitatea elevului poate fi considerată hărțuire 

Intimidarea poate fi considerată chiar hărțuire, când se bazează pe rasa, culoarea, naționalitatea, sexul, 

dizabilitatea sau religia elevului. 

Comportamentele agresive pot include: 

  Comportament neprietenos, cum ar fi abuzul verbal, atribuirea de porecle, epitete ori pronunțarea 

numelui într-un mod insultător 

  Afirmații grafice sau scrise 

  Amenințări 

  Agresiune fizică 

  Alt comportament care ar putea constitui o amenințare fizică, ar putea răni sau umili. 

 

       4. Hărțuirea pornind de la dizabilitate este o problemă de drept civil 

Părinții au drepturi legale atunci când copilul lor cu dizabilitate este ținta agresiunilor sau a hărțuirii 

pornind de la dizabilitate. Hărțuirea unui elev cauzată de o dizabilitate poate scădea capacitatea acestuia de a 

beneficia de educație și este o negare a dreptului său la educația publică gratuită și potrivită nevoilor sale. 

 



 

 

5. Elevii  cu dizabilități au drepturi egale și când sunt ținta intimidării 

Majoritatea statelor au legi privitoare la intimidare. Unele conțin informații specifice referitoare la 

elevii cu dizabilități. Pentru o consultare a acestor legi, vizitați: Olweus.org. Multe inspectorate școlare au și o 

politică individuală privind modul în care răspund situațiilor de intimidare.  

 

6. Reacția adulților este importantă 

Părinții, educatorii și ceilalți adulți sunt cei mai importanți susținători pe care-i poate avea elevul cu 

dizabilități. Este important ca adulții să știe care este cea mai bună modalitate de a vorbi cu cineva care se află 

într-o astfel de situație. Unii copii reușesc să vorbească cu un adult despre problemele lor personale și ar putea 

fi dispuși să discute despre intimidare. Alții însă ar putea fi reticenți, dintr-o mulțime de motive. Agresorul s-ar 

putea să le fi spus că, dacă se plâng cuiva, agresiunea nu se va opri sau ar putea deveni și mai atroce. 

Când se pregătesc să vorbească despre abuz cu copiii, adulții (părinți sau educatori) ar trebui să se 

gândească la felul în care vor gestiona întrebările și emoțiile copilului și care vor fi răspunsurile pe care le vor 

da. Adulții ar trebui să fie pregătiți să asculte fără să judece, oferindu-i copilului un loc sigur în care să-și 

exprime sentimentele și să decidă care vor fi pașii următori. 

Nu este niciodată responsabilitatea elevului să rezolve o situație de agresare. Dacă copiii ar putea face 

asta, nu ar mai căuta ajutorul unui adult. 

 

7. Elevii cu dizabilități beneficiază de resurse și documente de sprijin, special create pentru 

situația lor 

Fiecare copil care primește educație specială are dreptul la educație publică gratuită și potrivită 

nevoilor  

8. Efectul martorilor – mai mult de 50 % dintre situațiile de intimidare se opresc atunci când 

intervine un coleg. 

Elevilor, în general, nu le place când văd că un coleg este agresat, dar s-ar putea să nu știe ce să facă 

atunci când asistă la o astfel de situație. Susținerea colegilor – sau atunci când colegii vorbesc în numele altora 

– este o abordare care le dă elevilor curajul de a-i proteja pe cei ce devin ținte ale abuzului. 

Sprijinul colegilor funcționează din două motive. Mai întâi pentru că elevii sunt mai atenți decât adulții 

la ceea ce se întâmplă cu colegii lor, iar influența colegilor este puternică. În al doilea rând, un elev care îi 

spune cuiva să nu se mai poarte urât are mai mult impact decât un adult care dă aceleași sfaturi. 

 

9. Importanța conceptului de self-advocacy 

Self-advocacy (a ști să comunici, te aperi și să negociezi pentru tine) înseamnă că un elev cu 

dizabilități este responsabil pentru a le spune oamenilor ce își dorește și de ce are nevoie, într-o manieră 

directă. Elevii trebuie să fie implicați în toate etapele rezolvării unei situații de agresare.  

     Self-advocacy înseamnă ca elevul să știe cum: 

   Să vorbească în numele său, 

   Să-și descrie punctele forte, dizabilitatea, nevoile și dorințele, 

   Să-și asume responsabilitatea în privința propriei persoane, 

   Să învețe despre drepturile sale, 

   Să obțină ajutor sau să știe cum să ceară ajutorul dacă apare o problemă. 

Persoana care a fost agresată ar trebui să aibă drept de decizie asupra modului în care poate să 

raspundă la agresiune. Acest lucru le oferă elevilor un sentiment de control asupra situației și îi ajută să-și dea 

seama că cineva e dispus să-i asculte, să ia măsuri și să-i reasigure că părerile și ideile lor sunt importante.  



 

 

 

10. Nu sunteți singuri 

Când elevii sunt agresați, ei cred adesea că sunt singurii cărora li se întâmplă acest lucru și că nimănui 

nu-i pasă. De fapt, nu sunt singuri. 

Există persoane, comunități și organizații cărora le pasă. Nu depinde de o singură persoană să pună 

capăt abuzului și nu este niciodată responsabilitatea copilului să schimbe ce se întamplă cu el. Nimeni nu 

merită să fie agresat. Toți oamenii ar trebui tratați cu demnitate și respect, indiferent de situație. Toți avem 

responsabilități și roluri – părinți, școli, elevi sau comunitate trebuie să coopereze pentru a schimba lucrurile 

în bine. 

 

 

 

 

SFATURI 

 

 

Sfaturi pentru colegii de clasă 

 

 

Include 

 

 Fă tu primul pas pentru a-l include – prietenul tău s-ar putea să îşi dorească cu 

 Nu-l ignora, chiar dacă ai senzația că nu te-a văzut. 

 

            Comunică 

 

 Foloseşte propoziții scurte. Foloseşte gesturi, imagini şi expresii ale feței care susțin comuicarea. 

 Reacționează. Dacă prietenul tău cu autism face ceva nepotrivit, este în regulă să-i spui acest lucru, dar 

într-o manieră amabilă. Doar asigură-te că îi spui de asemenea şi ce este potrivit să facă, pentru că s-ar 

putea să nu ştie. 

 Salută-l ori de câte ori îl vezi. Chiar dacă te grăbeşti, când treci pe lângă el pe hol este frumos din partea ta 

sa-i spui „Bună!” 

 Fii insistent şi răbdator. Aminteşte-ți că prietenul tău cu autism are nevoie de mai mult timp pentru a 

răspunde, decât alți oameni. Nu înseamnă neapărat că nu este interesat. 

 

              Înțelege 

 

 Ține cont de sensibilitatea senzorială. Prietenul tău s-ar putea să nu se simtă în largul lui în anumite 

situații sau locuri (mulțimi, zone zgomotoase etc). Întreabă-l dacă este în regulă. Câteodată s-ar putea să 

simtă nevoia unei pauze. 

 Dacă prietenul tău cu autism pare speriat, este posibil să se simtă frustrat că nu reuşeşte să comunice. 

Încearcă să înțelegi. Adresează-te unui profesor sau unui adult, pentru ajutor 

 

 



 

 

                Respectă 

 

 Acceptă faptul că este diferit și respectă-i calitățile, cum ai face-o pentru oricare dintre prietenii tăi. 

 Nu te teme. Prietenul tău este un puști ca și tine, care are nevoie de ajutor. Acceptă-i diferențele și 

respectă-i capacitățile, așa cum ai face-o pentru orice alt prieten. 

 Ia-i apărarea. Dacă vezi pe cineva că îl tachinează sau îl abuzează fizic pe un prieten cu autism, ia 

atitudine și spune -i persoanei că nu este bine ceea ce face. Nu îl tachina. S-ar putea ca el să nu înțeleagă 

asta, sau chiar ar putea crede că ești amabil și prietenos cu el, cand de fapt, nu ești. Dacă alți copii îl 

tachinează, îndepărtează-i și spune-le să înceteze. Dacă te îngrijorează faptul că este intimidat de colegi, 

spune-i unui profesor. 

 Fii de folos dar nu foarte de folos. Dacă îl ajuți excesiv, s-ar putea să-l faci să se simtă și mai ciudat. Lasă

-l să facă singur ceva mai întâi, apoi ajută-l dacă are nevoie. Roagă-l să facă diverse lucruri împreună cu 

tine, dar nu-i explica doar ce să facă ci arată-i ce să facă, pentru a te putea imita. 

 Spune-i când face ceva corect. Poți să-l feliciți, să „bateți palma”, sau să-i spui că a făcut o treabă bună. Și 

lui îi plac complimentele, așa cum își plac și ție. 

 Este normal să te simți frustrat câteodată sau să vrei să te joci singur ori cu alți copii. Dacă nu te lasă, 

după ce l-ai rugat frumos, roagă un profesor sau un alt adult să te ajute. 

 Găsește la el ceva care să-ți placă, o abilitate specială sau un hobby. Unii copii cu autism se descurcă de 

minune la matematică, scriere sau calculatoare sau au o bună memorie a orarului clasei. Cine știe, poate te

-ar putea ajuta! 

 

 

Informație adaptată după Cum să fii prieten cu cineva care are autism, de Peter Faustino, și Idei din 

Programul FRIEND despre cum să fii prieten cu o persoană care are autism, din Programul FRIEND al 

Southwest Autism Research și Resource Center (SARRC). 

 

 Sfaturi pentru cadrele didactice 

 

 Strategii de succes: 

 Fiți calmi, pozitivi și serviți ca model de comportament pentru elevul cu autism, precum și pentru alți 

elevi – modul de a saluta, etc. 

 Fiți conștienți de problemele de comunicare și sociale care ar putea să facă dificilă conversația cu un elev 

cu autism. Fiți pregătiți să așteptați mai mult pentru a primi un răspuns, fie că este vorba de un răspuns 

verbal sau sub forma unei acțiuni. 

 Oferiti indicații cu verbe la modul pozitiv și minimalizați folosirea lui „nu” și „stop”. De exemplu: „Te 

rog, rămâi pe trotuar” poate fi mai eficient decât „Nu călca pe iarbă” pentru un elev care s-ar putea să nu 

audă „nu-ul” sau pentru un elev care nu e sigur că a înțeles care este partea pe care poate să meargă. 

 

Profesorii elevilor cu autism din învățământul de și profesorii din domenii specifice (inclusiv educație 

fizică, muzică, desen, lectură) ar trebui să fie sprijiniți de echipa școlii pentru a înțelege și oferi sprijin și 

intervenții de efect acestor elevi. Comunicarea între membrii echipei care realizează planul educațional 

individualizat, inclusiv părinții, este crucială pentru reorganizarea ariilor cu puncte forte și nevoi și pentru a fi 

pregătiți să sprijine un elev cu autism într-un mod benefic, atât pentru el, cât și pentru restul clasei.  

 



 

 

Incluziunea și integrarea nu sunt același lucru cu a-l lăsa pe copil la școală, ca pe oricare altul; 

planificarea semnificativă, coordonarea, colaborarea și sprijinul sunt esențiale în construirea unei experiențe 

pozitive pentru toți cei implicați. În plus, ar putea fi necesar să începeți cu perioade mici, dar de succes, de 

incluziune, construind aceste oportunități pe măsură ce elevul câștigă competențe și încredere în diferite 

medii. 

Pentru oferirea de sprijin potrivit este esențială o atitudine pozitivă, încrederea că veți putea avea 

succes, cu avertismentul că definiția voastră despre succes s-ar putea modifica pe parcurs. Sărbătoriți micile 

victorii. 

Cunoașterea caracteristicilor autismului și a calităților specifice ale unui elev cu autism vă va permite să 

faceți cea mai bună planificare pentru el. Fiți pregătiți să ajustați așteptările – de exemplu, la ora de abilități 

artistice, ar putea să fie indicat să oferiți unui elev cu dificultăți motorii, mostre deja tăiate, în timp ce vă veți 

aștepta ca acel elev (cu memoria sa excelentă și cu dragostea lui pentru culori) să fie consilierul clasei pe 

probleme de combinații de culori. 

 

Activitățile cu un grad mare de dificultate pentru copiii cu CES includ 

 

 indicații şi activități în mai mulți paşi 

 urmărirea unor indicații verbale 

 organizarea şi respectarea programuluiactivități de grup („circle time”) din moment ce în general înseamnă 

să stea jos şi să asculte informații verbale sau auditive 

 activități pe centre de lucru, pentru că implică sarcini academice, uneori aşteptări neclare, urmărirea 

indicațiilor 

 jocul liber, deoarece implică abilități sociale, joc ce implică cooperare şi abilități verbale cu foarte puțina 

structură 

 instrucția de grup 

 

 Strategii de succes 

 

 Fiți calm, pozitiv şi un model de comportament potrivit pentru elevul cu autism, precum şi pentru ceilalți 

elevi – modul de salut etc. 

 Fiți conştienți de caracteristicile autismului şi de strategiile generale  

 Promovați un mediu primitor şi oferiți oportunități pentru elevul vostru (şi pentru ceilalți) de a-şi dezvota 

abilitățile de interacțiune socială şi de învățare extinsă. 

 Predați înțelegerea şi acceptarea – consultați Resurse pentru sugestii privind lectura, inclusiv cărți şi 

programe pe care le puteți folosi cu elevii 

 Aşezați elevul în pereche cu modele positive 

 Dați-le posibilitatea elevilor de a lucra pe perechi, în grupuri mici 

 Stabiliți rutine clare şi obiceiuri care să sprijine activitățile regulate şi tranzițiile. Informați elevul de 

schimbările în rutină, componența personalului, etc. 

 Gândiți-vă la locul elevului – plasați elevul în cea mai bună poziție pentru o atenție optimă în instrucție 

sau în funcție de nevoile senzoriale 

 Fiți atenți în mod special la strategiile generale trasate pentru sprijinirea comunicării şi organizării 

(indicații simple, timpul necesar de aşteptare pentru procesarea indicațiilor verbale şi cererilor, programele 

vizuale, ajutorul – prompt şi indiciile) 



 

 

 Fiți atenți la problemele senzoriale ale elevilor din clasa voastră  

 Puneți la dispoziție reguli scrise dar şi convenții „nescrise”, dacă e nevoie. Folosiți poveşti care au un 

caracter social pentru a-l ajuta pe elev să înțeleagă o regulă sau o aşteptare, deoarece elevii cu autism 

adesea se conformează mai bine dacă înțeleg de ce există o regulă (de exemplu, este important să facă 

linişte – fără zgomot şi fără vorbit – în timp ce profesorul vorbeşte. Dacă fac gălăgie, elevii nu-l vor mai 

putea auzi pe profesor.). 

 Folosiți lauda descriptivă pentru a construi comportamentele dorite (de exemplu „Îmi place că duci 

gunoiul la coşul de gunoi!”). 

 Luați în considerare diferite forme de sprijin pentru prezentările în clasă (de exemplu, planşe cu semne, 

sprijn vizual sau o prezentare power point pentru copilul cu slabe abilități de limbaj expresiv), excursii etc. 

 Formați profesorii în instruirea multimodală! Găsiți modalități pentru a preda şi întări/ recompensa 

comportamentele, aşteptându-vă ca elevul să nu învețe doar din ceea ce aude, ci şi vizual (poze, hărți, 

diagrame, tipare), prin imitație (activități care implică mişcare şi folosirea mâinilor), prin repetare (repetă 

după mine...) şi chiar prin cântat. 

 Colaborați cu personalul din învățământul special al elevului pentru a vă furniza instrumente de organizare 

şi abilități de predare şi studiu direct (luarea de notițe, managementul timpului etc.). 

 Asigurați-vă că activități precum excursiile, prezentările la clasă, reuniunile şi jocurile discutați, faceți 

planuri pentru ei împreună cu echipa de sprijin. 

 Excursiile: folosiți un suport narativ cu caracter social pentru a descrie elevului unde posibil, includeți 

poze (website-urile şi imaginile Google sunt resurse grozave) 

 Reuniunile/Jocurile/Prezentările: pregătiți elevul din timp cu materiale și suporturi narative cu caracter 

social; fiți atenți la probleme senzoriale; fiți creativi – de exemplu, oferiți elevului posibilitatea de a fi 

„regizorul” întregului program al zilei și de a putea sta deoparte de ceilalți elevi și de zgomot. 

 În procesul de adaptare a programei și de modificări academice sau ajustări este important de ținut cont de 

următoarele sugestii. Acestea ar putea fi modificări făcute de profesorul de învățământ special sau de 

paraprofesionist. Pentru un elev care participă într-un mediu incluziv, cu cât e capabil să îi urmeze pe 

ceilalți și să participe la activitățile clasei în timp real, cu atât va accesa mai bine programa precum și 

obiectivele sociale pe care le are incluziunea. 

 Definiți obiectivele programei și concentrați-vă pe ele – pentru unii elevi, acest lucru ar putea fi la fel de 

simplu ca una sau două componente de bază din cadrul unei unități de învățare. 

 Concentrați-vă pe a preda mai puțin conținut, dar fiți stăpâni pe predare și, acolo unde e cazul, pe fluență. 

 Asigurați-vă că elevul și personalul de asistare au primit din timp materiale pentru ora respectivă. 

 Predați înainte vocabularul nou relevant și conceptele cheie, concentrându-vă pe acelea care se construiesc 

și se repetă de-a lungul programei. 

 Faceți informația prezentată de profesor accesibilă elevului: aflați câtă informație verbală poate procesa 

elevul, gândiți-vă la modalități prin care să puteți defalca informația în părți ușor accesibile, subliniați 

punctele cheie, oferiți schițe, note de studiu etc. 

 Folosiți sprijin vizual acolo unde este posibil, pentru a organiza elevul, a-i îmbunătăți înțelegerea și a-l 

evalua. 

 Recapitulați informația. 

 Gândiți-vă la teme – stabiliți o metodă de înregistrare a temelor, stabiliți așteptări clare, gândiți-vă dacă 

trebuie făcute ajustări sau e nevoie de mai mult timp. 

 Gândiți-vă la proiecte pe termen lung – stabiliți un orar pentru termenele limită, care să poată fi controlat, 

împărțiți temele în părți mai mici, cu un program de făcut temele și de controlat. 



 

 

 În evaluare, reduceți așteptările legate de performanță în zone de dificultate pentru elev – pentru a testa 

cunoștințe de bază, înlocuiți eseurile cu exerciții cu mai multe răspunsuri sau cu exerciții de completare 

a spațiilor goale cu cuvinte din liste de cuvinte sau înlocuiți paragrafe cu scheme care să ilustreze 

relaționarea etc. 

 Predați și testați în mod regulat și fragmente/capitole mici: verificați înțelegerea. 

 Gândiți-vă să alocați mai mult timp și să găsiți un loc/spațiu alternativ pentru testare. 

 Recapitulați, repetați și mergeți mai departe când elevul își demonstrează competența. 

 

 Citirea 

 Elevii s-ar putea să aibă dificultăți în a înțelege materialele, a previziona evenimentele și a citi printre 

rânduri/a deduce din text. 

 Fiti atenți că o mare proporție dintre elevii cu autism înalt funcțional sunt pricepuți la codificare și la 

numirea cuvintelor, dar ar putea avea probleme importante cu înțelegerea. Unii dintre ei ar putea fi 

diagnosticați cu hiperlexie. 

 Oferiți-le rezumate și o familiarizare anterioară cu o carte nouă de citit, înainte de a fi inițiați în lectura 

propriu-zisă. Identificați povestea, intriga, personajele principale și locul de desfășurare a acțiunii – cu 

cât mai mult sprijin vizual – pentru a-l familiariza pe elev cu acea carte. 

 Oferiți-le o structură specifică pentru întrebări, când așteptați un răspuns în semn de înțelegere. Folosiți 

exercițiile cu mai multe variante de răspuns, exerciții în care trebuie pus cuvântul potrivit dintr-o „bancă 

de cuvinte” sau răspunsuri la care se dă prima parte din enunț. În timp ce ar putea fi foarte dificil de 

răspuns la o întrebare formulată astfel: „Robert, cum a găsit lupul casa bunicii?”, un elev cu autism ar 

putea da dovadă că a înțeles dacă e întrebat: „Robert, lupul a găsit casa bunicii traversând râul și 

____________?” 

 Când oferiți alegeri, gândiți-vă câte alegeri sunt potrivite. Unii elevi s-ar putea să fie în stare să aleagă 

din patru răspunsuri, alții doar din două. Reducerea numărului de răspunsuri din care să aleagă este o 

modalitate bună pentru a ușura sarcina pentru elev, având în continuare așteptarea să fie independent și 

să dea semne că învață. 

 

 

 Scrierea 

 Este esențial să recunoașteți că scrierea implică abilități de limbaj expresiv, căutare de cuvinte, 

organizare de gânduri și abilități motorii fine, toate acestea fiind dificultăți pentru elevul cu autism. Sunt 

necesare adesea strategii de sprijinire a acestor zone în care elevul necesită ajutor. 

 Folosiți sprijin vizual pentru a stimula limbajul: imagini, „liste de cuvinte” etc. 

 Începeți cu propoziții în care trebuie puse cuvinte sau propoziții cu răspunsuri în care sunt date primele 

cuvinte. 

 Predați în mod activ prin metoda „brainstorming”, dezvoltarea vocabularului descriptiv, etc. 

 Folosiți instrumente pentru șabloane de organizare pentru toate temele scrise – schițe, tipare, etc. Va fi 

nevoie de instrucție specifică pentru a folosi aceste instrumente, iar folosirea consistentă și repetată a 

acelorași instrumente poate duce la o independență mare și la succes. 

 Oferiți o structură semnificativă și indicații pentru rezolvarea temei. 

 Gândiți-vă să folosiți tastatura, dictarea și programe de organizare grafică pe computer, pentru a ajuta 

elevul. Gândiți-vă la un AlphaSmart (www.alphasmart.com) sau orice altă tastatură de calătorie care 

poate fi folosită în diferite locuri. 



 

 

 Apreciați conținutul mai degrabă decat cantitatea, la o temă scrisă, deoarece scrisul ar trebui evaluat prin 

metode alternative, nu doar prin cele folosite în general, în sala de clasă. De exemplu, mai degrabă decât 

să vă așteptați la trei paragrafe scrise, apreciați dacă elevul a răspuns cerințelor și obiectivelor de conținut 

din temă. 

 

 

 Științe sociale 

 Dacă un elev cu autism este interesat de acest domeniu, el ar putea deveni expertul clasei pe un anumit 

subiect, cum ar fi Egiptul sau mijloacele de transport. Aceasta ar putea fi o șansă ca acest elev să strălucească 

dar, de asemenea, și de a-i oferi o oportunitate motivațională, prin folosirea unei zone specifice de interes, 

pentru a motiva flexibilitatea sau disponibilitatea de a învăța o nouă materie. 

 Strategiile adiționale sugerate pentru cei care au nevoie de ajutor suplimentar pentru a înțelege 

subiectul sunt: 

 Folosiți orare, hărți și suporturi vizuale pentru a sprijini concepte și idei. 

 Folosiți clipuri video (căutați pe YouTube) pentru a retrăi evenimente din trecut 

 Predați expresii idiomatice și analogii. 

 Faceți jocuri de rol sau dramatizări. 

 

 

 Științele naturii 

 Ca și în privința altor materii, dacă un elev cu autism are un interes deosebit, el ar putea deveni 

expertul clasei în sistemul solar, dinozauri sau pietre. Construiți încredere și interes în procesul de învățare 

sărbătorind acest punct forte în timp ce punctați flexibilitatea și interesul în alte domenii. 

 Strategii și considerații: 

 Favorizați activitățile interactive. 

 Fiți atenți la impulsivitate și alte aspecte legate de siguranța elevilor. 

 Definiți regulile de lucru în laborator. 

 Când e posibil, subliniați relațiile dintre conceptele științifice și experiențele din viața reală. 

 

 

 Matematică 

Deși unii elevi cu autism excelează în abilitățile matematice, iar alții ar putea avea o afinitate pentru 

aspectele învățării faptelor și funcțiilor matematice pe de rost, limbajul matematic și conceptele asociate pot fi 

dificile pentru mulți elevi cu autism. Recunoașterea că această materie reprezintă o mare variabilitate la 

nivelul abilităților înseamnă că predarea va preuspune multă individualizare – un elev care poate face 

înmulțiri cu două cifre în minte poate avea dificultăți în a conceptualiza numerele negative sau măsurătorile. 

Problemele legate de cuvinte în special necesită cel mai mare efort pentru el. Folosiți zonele în care elevul are 

puncte forte pentru a-i construi încrederea și motivația de a lucra în ariile sale de dificultate. 

 Compartimentați matematica în părți specifice, folosind suporturi vizuale și de manipulare. 

 Folosiți strategii precum TOUCHMATH®*, pentru a sprijini calculele. 

 Elevii cu autism învață adesea tiparele implicate într-o abilitate, mai degrabă decât conceptele, așa că fiți 

atenți la “supra-încărcare” - un copil care petrece luni învățând cum să facă adunări și luni învățând să 

facă scăderi, ar putea să petreacă luni învățând cum să caute semnul pentru o adunare mai complexă sau o 

scădere. 



 

 

 Pentru abilități care necesită învățare și execuție precise, folosiți strategii de predare impecabile care 

asigură dezvoltarea corectă a unei abilități de la început, deoarece predarea corectivă este în general mai 

puțin eficientă și dezvățarea de unele obiceiuri proaste poate fi foarte dificilă pentru elevii cu autism.                   

*www.touchmath.com – resursă în limba engleză 

 

 

 Educație fizică 

 

 Fiți atenți la problemele specifice motorii, de încadrare în limite temporale, de limbaj și de atenție, care ar 

putea afecta performanța și interesul, și faceți ajustările necesare. 

 Fiți atenți la informațiile senzoriale puternice, inerente în cazul dulapurilor care fac zgomot, fluierături, 

elevii care aleargă și țipă și la cum l-ar putea afecta acestea pe elevul cu autism. 

 Recunoașteți că, în timp ce un elev s-ar putea să nu țină ritmul învățării și activității întregii clase, ar putea 

să fie totuși în stare să învețe componentele unui sport sau ale unei activități care să ofere ocazii sociale 

valoroase sau să constituie o oportunitate pentru exercițiu. 

 Împărțiți sarcinile în componente mici și sărbătoriți succesul – un elev care învață cum să tragă la coș a 

caștigat o abilitate valoroasă în a juca pe rând și o oportunitate pentru interacțiune socială cu colegii, chiar 

dacă el nu stăpânește abilitatea de a participa la un joc de 5 la 5. 

 Cereți ajutorul personalului de învățământ special pentru a vă oferi informații legate de comportamentul 

potrivit la vestiar, convențiile sociale privind intimitatea, etc. folosirea narațiunilor sociale, etc. 

 

 Muzică 

 

Multe persoane cu autism au înclinații muzicale, care pot fi apreciate, folosite pentru a consolida și a 

motiva, dar și a preda. Simțul ritmului și interesul pentru muzică pot fi folosite pentru a motiva un copil să 

participe la o activitate. Deoarece muzica este procesată într-o zonă diferită a creierului față de cea în care este 

procesat limbajul, unele persoane cu abilități de vorbire limitate pot să cânte, iar cântecul poate fi folosit 

pentru a preda concepte sau a ajuta în dezvoltarea memoriei. 

Totuși, merită notat că problemele legate de încadrarea în parametrii temporali, procesarea și 

planificarea motorie adesea fac ca răspunsul coral – sub formă de cântec sau recitare în grup – să fie foarte 

dificil. S-a observat că, dacă un elev cu autism inițiază un răspuns coral (precum ar fi imnul) el poate avea 

succes, în timp ce sincronizarea necesară participării la această activitate poate să-i împiedice capacitatea de a 

cânta. 

 

Abilități artistice 

 

Abilitățile vizuale puternice, un simț exacerbat de percepție vizuală sau o perspectivă unică pot duce 

deseori la o abilitate artistică semnificativă la unele persoane cu autism. Ceilalți pot fi interesați de culori și 

pot fi experți în combinațiile de culori și în aplicarea principiilor spectrului de culori. 

Din cauza problemelor senzoriale/tactile, unii elevi se descurcă mai greu la ora de desen sau când e 

vorba de anumite proiecte de artă (de exemplu, lut pe mâini, mirosuri de la materiale, etc.). 

 

 

 



 

 

TERAPII FOLOSITE PENTRU ELEVII CU AUTISM 

 

Terapia Ocupațională, Fizioterepia, Terapia de Integrare Senzorială  

Logopedia 

 

 

Drepturi privind educația și sănătatea, în România 

 

În România, toți copiii au acces liber și egal la orice formă de educaţie (conform Constitutiei României 

și Legii Educației Naționale 1/2011), indiferent de vârstă, precum și la informaţii referitoare la diagnostic, 

recuperare/reabilitare, servicii şi programe disponibile. Copilul cu dizabilități, în baza Certificatului de 

încadrare în grad de handicap, beneficiază conform legii și de : 

 Acces gratuit la masă şi cazare, în internatele şcolare, 

 Reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă, la cantinele şi căminele studenţeşti 

 Acces la servicii educaţionale de sprijin : 

 Școlarizare la domiciliu: învăţătorul de sprijin este încadrat cu 4 ore/săptămână/ elev; profesorul de sprijin 

pentru învăţământul gimnazial este încadrat cu 5 ore/ săptămână/elev; profesorul de sprijin pentru 

învăţământul liceal este încadrat cu 6 ore/săptămână/elev; 

 Învățământ de masă: un post de profesor itinerant și de sprijin pentru 8-12 copii/ elevi/tineri cu deficienţe 

moderate sau uşoare și pentru 4-6 copii/elevi/tineri cu deficienţe grave, profunde sau asociate; norma de 

predare este de 16 ore. 

 Locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ, 

 Intrare gratuită la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive, 

 Rechizite şcolare şi alocaţie zilnică de hrană pentru întreaga perioadă a programului şcolar (Hotărârea nr. 

1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare 

şi protecţie specială a copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale, din cadrul sistemului de 

învăţământ special şi special integrat), 

 Asistenţă medicală gratuită, medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul 

spitalizării; dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, 

 Servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al 

adultului cu handicap grav sau accentuat, în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare). 

 

  

 METODE EDUCAȚIONALE FOLOSITE ÎN PREDARE, PENTRU ELEVII CU AUTISM 

 

Intervenția educațională în autism este de obicei intensivă și complexă și presupune o echipă de 

profesioniști și multe ore săptămânale de terapie și de instruire, pentru a răspunde nevoilor comportamentale, 

de dezvoltare, sociale și/sau educaționale ale unui elev. Parte din nevoia de a aloca timp îndelungat 

intervenției este explicată de faptul că generalizarea abilităților învățate necesită adesea o modalitate de 

predare complexă, ce implică locuri, persoane sau contexte diferite. Mai jos, sunt prezentate câteva intervenții 

intensive, dezvoltate pentru autism și folosite frecvent în programe la domiciliu sau în învățământul special – 

se poate oferi un singur program de acest fel, dar majoritatea școlilor combină elemente ale mai multor 

abordări. Este important de menționat că niciuna dintre aceste intervenții nu s-a dovedit a fi eficientă, în mod 

universal, pentru toate persoanele cu autism. 



 

 

Multe programe de intervenție folosesc principiile Analizei Comportamentale Aplicate (ABA), fie ca 

metodă de predare principală, fie ca modalitate de a promova un comportament pozitiv și adaptativ. 

 

Ce este ABA? 

 

Analiza Comportamentală este știința comportamentului sau ceea ce știm, pe bază de dovezi 

științifice, despre felul în care apare comportamentul și motivul pentru care apare. Când cercetarea este 

folosită pentru a îmbunătăți comportamente care sunt importante din punct de vedere social, se consideră că 

este aplicată. Așadar, ABA este numele abordării sistematice a evaluării comportamentului și aplicării de 

intervenții care modifică comportamentul. Această definiție este adaptată după cea furnizată de Centrul 

Pentru Autism și Tulburări Conexe (The Center for Autism and Related Disorders). 

 

Principiile analizării comportamentului pentru a-i înțelege funcția, controlarea mediului și 

interacțiunilor anterioare comportamentului (antecedentele) și adaptarea răspunsurilor (consecințele), 

folosirea întăririi pozitive (recompensarea progreselor pe care le aștepți) sunt toate tehnici ABA care sunt 

folosite deseori în modelarea comportamentului la persoanele cu autism. Pentru unii elevi, aceste principii ar 

putea reprezenta tehnici aplicate în cadrul unui plan de sprijinire a comportamentului pozitiv, în timp ce 

pentru alții, ABA ar putea oferi baza pentru o intervenție terapeutică specifică. 

 

 

Exemple de intervenții din sfera învățământului special, folosite adesea pentru persoanele cu 

autism 

 

În cele ce urmează, sunt oferite descrieri scurte pentru intervenții frecvent folosite în școli, în 

programe de învățare la domiciliu sau de intervenție timpurie. Este important ca școlile să evalueze posibile 

intervenții pentru un elev în mod individualizat și să țină cont de nevoia de a folosi metode și strategii bazate 

pe dovezi.  

 

 Discrete Trial Teaching (DTT) sau Metoda Lovaas: 

 

Numită după inventatorul său (și bazată pe ABA), metoda DTT este condusă de profesor, abordând 

abilitățile și comportamentele pe baza unei programe educaționale prestabilite. Fiecare abilitate este împărțită 

în pași mici și predată folosind metode de sprijin (prompt), care sunt gradual eliminate pe masură ce pașii 

încep să fie stăpâniți tot mai bine. Copilului i se oferă oportunități repetate de a învăța și exersa fiecare pas 

într-o varietate de locuri. De fiecare dată când copilul obține rezultatul dorit, el primește o întărire pozitivă, 

sub formă de aprecieri verbale sau un lucru foarte motivant pentru copil. 

 

 Floortime sau Modelul DIR 

 

Premisa acestei intervenții este că un adult poate ajuta un copil să-și lărgeasca cercurile de 

comunicare coborându-se la nivelul său de dezvoltare și formându-i noi aptitudini pornind de la punctele lui 

forte. Terapia este des inclusă în activitățile de joc – realizate direct pe podea – și se concentrează pe 

dezvoltarea interesului pentru lumea din jur, comunicare și gândire emoțională, urmând ritmul copilului. 

 



 

 

 

 Sistemul de Comunicare prin Schimb de Imagini (PECS) 

Este un sistem de învățare care le permite copiilor cu abilități verbale reduse sau inexistente să 

comunice cu ajutorul imaginilor. Un adult ajută copilul să își construiască un vocabular și să exprime 

dorințe, observații și sentimente, folosind întotdeauna imagini, așadar începe prin a-l învăța pe elev cum să 

schimbe o poză cu un obiect. În cele din urmă, persoanei i se arată cum să facă diferența între imagini și 

simboluri și să le folosească pentru a forma propoziții. Deși PECS se bazează pe instrumente vizuale, 

întărirea (recompensarea) verbală este o componentă majoră, iar comunicarea cu ajutorul limbajului este 

încurajată puternic. 

 

 Tratamentul de Răspuns Pivotal (PRT) 

PRT (tratament bazat pe terapia ABA) este o intervenție direcționată de către copil și se 

concentrează pe stimularea comportamentelor critice, denumite comportamente „pivot”, care afectează o 

gamă largă de comportamente. Principalele comportamente pivot sunt motivația și inițierea de către copil a 

comunicării cu ceilalți. Scopul PRT este de a produce schimbări pozitive în comportamentele pivot, pentru 

a atrage îmbunătățirea comunicării, jocului și comportamentelor sociale și a abilității copilului de a-și 

monitoriza propriul comportament. Este un tip de intervenție modelat în funcție de copil. 

 

 Intervenția pentru Dezvoltarea Relațiilor Sociale (RDI) 

RDI caută să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor cu autism pe termen lung, ajutându-le să-și 

îmbunătățească abilitățile sociale, adaptabilitatea și conștiința de sine, printr-o abordare sistematică în ceea 

ce privește dezvoltarea de capacități emoționale, sociale și de relaționare. 

 

 Comunicarea Socială/Reglarea Emoțională/Suportul Tranzacțional (SCERTS) 

SCERTS folosește practici din alte abordări (PRT, TEACCH, Floortime și RDI) și promovează 

comunicarea inițiată de copil în activitățile de zi cu zi și capacitatea de a învăța și de a aplica în mod 

spontan abilități funcționale și relevante într-o varietate de medii și cu o varietate de parteneri. Modelul 

SCERTS încurajează pe cât de mult posibil copiii să învețe cu și de la alți copii care oferă modele de 

limbaj și sociale pozitive, în medii incluzive. 

 

 Metoda TEACCH 

TEACCH este un program de educație specială ce folosește Predarea Structurată, un proces care 

urmărește să fructifice relativa capacitate şi preferinţa unei persoane cu autism de a procesa vizual 

informaţia, luând în acelaşi timp în considerare dificultăţile sale cele mai cunoscute. În cadrul acestei 

metode, evaluarea și planificarea individualizate sunt folosite pentru a crea un mediu foarte structurat 

(organizat cu suporturi vizuale) pentru a-l ajuta pe elev să-și traseze activitățile și să lucreze în mod 

independent. 

 

 Comportamentul Verbal (VB) 

Această intervenție (bazată pe terapia ABA) pornește de la cercetări behavioriste asupra dezvoltării 

limbajului și își propune să motiveze un copil să învețe limbajul prin dezvoltarea unei conexiuni între 

cuvânt și valoarea sa. 

 

 



 

 

 

TERAPII FOLOSITE PENTRU PERSOANELE CU AUTISM 

 

Elevii cu autism necesită adesea sprijin la școală, acasă și în comunitate, așadar adesea e nevoie de 

coordonarea asistenței oferite și de servicii de îngrijire complexe; comunicarea/colaborarea eficientă între 

personalul școlar și furnizorii de servicii din afara mediului școlar este esențială pentru a sprijini în mod 

corespunzător elevul și pentru a maximiza efectele eforturilor fiecărui membru al echipei. 

 

 Terapia ocupațională 

Oferită de un terapeut ocupațional autorizat, aceasta îmbină abilități cognitive, fizice și motorii cu 

scopul de a-i permite elevului să își câștige independența și să participe mai activ la viața de zi cu zi. Pentru un 

elev cu autism, terapia s-ar putea concentra pe dezvoltarea abilităților de joc, abilităților motorii fine, 

abilităților de viață și sociale de bază precum scrisul, îmbrăcarea, hrănirea, îngrijirea și folosirea toaletei fără 

ajutorul cuiva. Această terapie recomandă strategii și tactici pentru învățarea unor sarcini cheie care trebuie 

exersate în diferite contexte. 

 

 Fizioterapia 

Oferită de un fizioterapeut autorizat, această intervenție se concentrează pe dificultățile legate de 

mișcare, care duc la limitări funcționale. Elevii cu autism au în mod frecvent probleme care țin de abilitățile 

motorii, cum ar fi statul așezat, mersul, alergatul și săritul, această terapie putând, de asemenea, să trateze 

tonusul muscular slab, problemele de echilibru și de coordonare. Prin evaluare se stabilesc abilitățile și nivelul 

de dezvoltare ale copilului, precum și activitățile sau suporturile specifice, necesare pentru a aborda zonele de 

vulnerabilitate. 

 

 Terapia de integrare senzorială 

Această terapie are ca scop identificarea problemelor legate de modul în care creierul unei persoane 

procesează informația senzorială și dezvoltă strategii pentru a ajuta la procesarea acestor stimuli într-un mod 

mai eficient. Un terapeut ocupațional sau un fizioterapeut cu pregătire în domeniul integrării senzoriale ar 

trebui să înceapă cu evaluarea individuală și apoi să folosească strategii validate de cercetare, pentru a 

planifica un program personalizat pentru copil, corelând stimularea senzorială cu mișcarea fizică, pentru a 

îmbunătăți felul în care creierul procesează și organizează informația senzorială. 

 

 Logopedia 

Oferită de un logoped autorizat, această terapie cuprinde o varietate de tehnici și vizează o gamă largă 

de dificultăți întâlnite în rândul copiilor cu autism. Terapia intenționează să articuleze mecanismul de 

funcționare al vorbirii cu înțelesul și valoarea socială a limbajului. Pentru persoanele care nu vorbesc deloc, 

terapia ar putea include învățarea altor forme de comunicare sau exerciții de vorbire care au scopul de a 

îmbunătăți controlul asupra gurii. Pentru aceia care par să poată vorbi neîntrerupt despre un anumit subiect, 

logopedia ar putea să fie eficientă în extinderea repertoriului conversațional sau citirea unor gesturi și 

adaptarea conversației la nevoile ascultătorului. Un program terapeutic începe cu o evaluare individuală 

realizată de către un logoped și poate fi implementat prin sesiuni de tip unu la unu, în grup mic ori în sala de 

clasă sau într-un mediu natural. 

 



 

 

 Tehnologii de asistare, folosite pentru elevii cu autism 
 
Tehnologia de asistare (Assistive Technology – AT) este un tip 

de echipament sau sistem de dispozitive folosite de către o persoană cu 
o dizabilitate pentru a duce la îndeplinire sarcini, a-și îmbunătăți 
capacitățile funcționale și a deveni mai independentă. Tehnologia de 
asistare pentru elevii cu autism se dezvoltă constant și poate redefini 
ceea ce înseamnă posibilitățile elevilor cu dizabilități cognitive, fizice 
sau senzoriale. Telefoanele Smart sau dispozitivele APPLE (IPad, 
ITouch, IPhone) au devenit exprem de populare datorită varietății de 
aplicații („apps”) ce acoperă o multitudine de nevoi. Înainte de a începe 
să folosim dispozitive și aplicații, este important să observam cu atenție 
nevoile elevului. Fiecare aplicație folosește unui scop diferit cum ar fi 
comunicare, alfabetizare, dezvoltare, modelare, motivare și organizare. 

Conform lui Vicki Clark, Master of Science, Certificat de 
Competență Clinică în Patologie Logopedică (CCC – SLP), mulți elevi 
cu autism folosesc dispozitive Apple pentru „a găsi ceva ce pot 
controla, pe care să-și concentreze atenția și să absoarbă toate 
informațiile confuzante din jurul lor.” „Dincolo de faptul că le distrage 
atenția și îi calmează, IPad are aplicații pentru a le dezvolta diferite 
abilități, cum avea computerul în trecut. Sunt aplicații care îi învață să 
citească, aplicații pentru dezvoltarea abilităților sociale, aplicații pentru 
dezvoltarea vocabularului și aplicații pentru dezvoltarea comunicării. O 
selecție atentă le poate oferi copiilor căi către o mai bună înțelegere, 
către exprimare și dezvoltare de abilități.” 

Pentru elevii cu severe dificultăți de comunicare, un dispozitiv specializat care generează limbaj ar 
putea fi foarte eficient. 

Conform lui Clark, „Nevoile specifice ale copilului trebuie sa fie principalul argument pentru decizia 
de a achiziționa orice fel de dispozitiv. Când ne hotărâm asupra opțiunilor tehnologice, echipele trebuie să ia 
considerare nevoile individuale ale elevului (incluzând nevoi senzoriale, fizice, sociale și de comunicare), 
caracteristicile și nevoile asociate precum și cerințele mediului.” 
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