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ORE DE DIRIGENTIE 
“Daca un copil nu poate invata in felul in care ii 

predam, atunci trebuie sa ii predam in felul in 

care el poate invata”.

(Ivar Lovaas)

– PRILEJ DE SOCIALIZARE  SI INTEGRARE IN COLECTIVE A 

COPIILOR CU AUTISM –



 Autismul este o dificultate

(handicap) complex(a) de

dezvoltare care apare in primii

trei ani de viata. Copiii autisti

sunt captivi intr-o lume a

tacerii, intr-o lume lipsita de

zambete sau de bucuriile

normale ale copilariei.

Prin intermediul grupurilor de 

socializare se urmareste: 

 invatarea prin modelare;

 invatarea incidentala;

 comunicarea;

 socializarea;

 salutul si formele de politete;

 expunerea la instructiuni in cadrul

unui grup;

 sa gaseasca informatii punand

intrebari;

 respectarea regulilor jocului social;

 interactiunea cu grupul de copii;

 dezvoltarea limbajului.



Inotul este la fel de bun pentru corp cat si pentru minte. Cu 

ajutorul inotului se poate imbunatati concentrarea, se reduce 

comportamentul agitat, cel de auto-stimulare, si chiar ajuta la 

modificarea calitatii somnului. Acest lucru poate ajuta la 

reducerea comportamentelor dificile ale copiilor cu autism.

Mişcarea împreună cu alţii ajută la formarea relaţiilor. Datorită
comunicării prin mişcare, copilul devine mai conştient de propria
persoană şi mult mai capabil de a interacţiona cu ceilalţi. Toţi
copiii se mişcă într-un fel sau altul, iar cei cu CES nu fac excepţie.
În majoritatea cazurilor ei au probleme de motricitate şi
mobilitate, astfel încât activităţi precum înotul sunt mai mult
decât indicate şi vin în completarea terapiei de recuperare.





LA PANALIM
 Terapiile creative ofera copilului

posibilitatea de a se exprima liber, 
intr-un mediu securizat fara sa simta
presiunea de a cauta cuvinte
potrivite pentru lucrurile pe care le 
traieste. Terapiile creative utilizeaza
imaginile prin intermediul picturii, 
modelajului, colajului, nisipului, 
sunetului pentru a intelege mai bine
lumea interioara si exterioara.

 Abordarea este una centrata pe
copil, pe nevoile si dorintele sale, 
luand in considerare contextul in 
care copilul traieste.

OBIECTIVELE ACTIVITATII:

 imbunatatirea motricitatii fine si
grosiere;

 dezvoltea abilitatilor de viata
independenta;

 dezvoltarea abilitatilor de a se juca
cu placere cu o alta persoana;

 dezvoltarea abilitatilor de a se 
deschide emotional si de a-si
exprima propriile trairi si dorinte;

 diminuarea stresului si a anxietatii
(specifice in special celor cu TSA);

 invatarea bazelor comunicarii cu o 
alta persoana;

 stabilirea unei legaturi cu o alta
persoana;

 diminuarea efectelor secundare ale 
disfunctiei de integrare senzoriala, 
inclusiv anumite stereotipii;

 invatarea construirii unui joc, a unei
povesti etc. descoperind propriile
limite si capacitati;







Persoana cu autism face parte din societate. Nu putem s-o excludem, nu putem s-

o ascundem, nu are nevoie de mila noastră, ci de sprijinul nostru, permiţându-i să

trăiască alături de semenii lui, ca parte integrantă a comunităţii.

Pentru ca o persoană cu autism să socializeze este important să beneficieze de

intervenţie personalizată şi să participe la activităţi de grup. Accesul la educaţie

trebuie făcut posibil pentru orice copil, pentru orice persoană cu autism, atât în

familie, cât şi în grădiniţă, în şcoală, în grupuri sociale, în comunitatea locală.

Programul de terapie la care este supus un copil cu autism are următoarea

finalitate: atingerea normalității. Procesul de integrare socială a persoanelor cu

autism este poate cel mai greu de învăţat. Capacitatea limitată de empatie duce la

dificultăţi majore în relaţionarea cu cei din jur. Legile nescrise existente între

oameni trebuie învăţate, transformându-le în abilităţi sociale concrete. Pentru ca

regulile să poată fi însuşite, trebuie aplicate în multe şi diverse situaţii, toate

explicate şi vizualizate. Orice schimbare de situaţie produce confuzie în gândirea

copilului cu autism şi implicit rezistenţă din partea lui. Dar dacă continuăm să

prezentăm situația respectivă în mod conştient, ignorând atitudinea de opoziţie,

vom reuşi să-i fixăm regula valabilă în situaţii multiple, dar similare.











În România există pentru persoanele cu abilități limitate
încă puține speranțe de muncă semnificativă. Mulți tineri
trăiesc izolați, în familiile lor sau în casele slab echipate
fără vederea promovării și dezvoltării corespunzătoare.

Prin urmare, Diakoniewerk din Sibiu, construita în 2007,
are un atelier de lucru pentru persoanele cu
dizabilități. 15 persoane cu dizabilități si-au găsit un loc
de muncă, aici, in Romania, unde posibilitățile de
angajare pentru aceste persoane sunt rare.

Indrumate să lucreze cu lemn, ceara, materiale
sintetice, persoanele cu dizabilități intelectuale și multiple
severe sunt ingrijiti in grupuri asistate în care proiectarea
conștientă a zilei, percepția senzorială și atenția sunt
extrem de importante.















LA TURNUL SFATULUI

Copiii autisti au dificultati mai mari in ceea ce priveste reperarea
obiectelor intr-un spatiu dat, iar acest handicap le afecteaza serios
capacitatea de se descurca pe cont propriu, potrivit unui studiu
publicat in SUA.
In cadrul acestei activitati, le-am cerut copiilor care au participat,
sa gaseasca cat mai repede o anumita tinta – Primaria, Muzeul
Brukenthal, Piata Mare etc.
Ca urmare a derularii actiunii de orientare au fost puse in lumina
dificultatile pe care le intampina copiii autisti in incercarea de a se
descurca independent in lumea reala, deoarece le este cel mai
greu sa se orienteze si sa caute anumite obiecte (cladiri) in spatiul
imediat apropiat, ale caror caracteristici si repere nu pot sa le
identifice.









Toti copiii cu autism sunt unici si au propriile lor puncte forte si 
puncte slabe.

Credinta vede invizibilul, crede incredibilul si 
primeste de la Dumnezeu imposibilul!

Unii au talente speciale, insule de genialitate, în anumite 
domenii: calcule matematice făcute cu o incredibilă viteză, 

muzica, arta-desen, pictura, grafică, calculatoare etc.
Gabi e un copil cu autism. Lumea lui e desenul, un univers al 

detaliilor, al contururilor de case, de masini…Prin aceste desene 
uluitoare el exprima modul in care vede lumea. Incurajat sa deseneze, 
devine foarte comunicativ si povesteste despre lumea pe care o vede . 

Are nevoie de norocul si sansa de a avea alaturi oameni care sa-I 
ocroteasca si sa-i respecte felul de a vedea lumea.







FABRICA DE STICLA AVRIG

Creierul autistilor este mai interesat de lucruri decat de oameni. Ceea ce ii

conecteaza nu sunt interactiunile sociale, ci meseriile tehnice care ii ajuta sa se

simta in siguranta, in lumea lor. Cu cat munca este mai tehnica cu atat o vor face

mai bine. Meseriile in care distragerile senzoriale sunt minime, iar interactiunile

umane se reduc, reprezinta alegerea perfecta.

MARELE INTERES E MARELE START…





TERAPIA PRIN MUZICA







IN EXCURSIE

Copiii autisti au un anumit grad de dificultate al abilitatilor sociale, 
de comunicare, si comportamentale.
Multi pot avea de asemenea probleme de focalizare, dificultati de 
coordonare ale miscarilor, puncte slabe ale abilitatilor motorii fine, lipsa
de informare , de siguranta, si ore de somn neregulate. 
Orice tip de miscare in aer liber ajuta copiii in aproape toate domeniile
mentionate si uneori poate fi un tratament terapeutic excelent pentru
copiii cu tulburari din spectrul autist.

Organizarea de excursii are ca scop:

-vizitarea unor obiective prestabilite menite sa aduca un aport

de cunoastere;

-dezvoltariea anumitor deprinderi si aptitudini;

-dezvoltarea capacitatii de a utiliza si respecta reguli sociale;

-dezvoltarea capacitatii de a extinde aplicarea unor deprinderi

invatate in cat mai multe situatii

-realizarea autonomiei la toaleta, la masa, la imbracat-

dezbracat etc.







Relatia dintre copiii autisti si animale este speciala, unica 

si nu e, asa cum s-a crezut multa vreme, un substitut 

pentru relatii cu alti oameni (membri ai familiei, prieteni 

etc.). Implicarea copilului in ingrijirea acestora, are efecte 

spectaculoase la nivelul dezvoltarii lui.

Animalele le dezvolta copiilor sentimente pozitive, dintre 

care cele mai importante sunt increderea si stima de sine. 

O buna relatie cu un animal ajuta la dezvoltarea 

comunicarii nonverbale, a compasiunii, a empatiei.

Animalele pot fi confidenti si sfatuitori ai copiilor - ei le 

dezvaluie cainilor si pisicilor lor secretele si gandurile 

cele mai scunse. Prin intermediul animalelor, copiii invata 

lectii de viata - despre reproducere, nastere, boli, 

accidente, curaj sau moarte.

Copiii care au grija de un animal devin mai repede 

responsabili si vor invata sa-i respecte pe ceilalti.





“DE POTI SA MA AJUTI, 

NU-NTOARCE CAPUL,

IN LOCUL MEU PUTEA FI ALTUL,

PUTEA FI CHIAR COPILUL TAU

CE BINE CA NU E....SUNT EU... "

NOI " SUNTEM S, G, R, A, A, Y, C,  NISTE INGERI DE COPII "PRINSI" 

FARA VOIE INTR-O LUPTA INEGALA CU AUTISMUL. NE ZBATEM

PENTRU O SPERANTA  IAR " VOI" SUNTETI CEI CARE POT AJUTA ATAT

DE SIMPLU, PRIN INTELEGEREA SI CONSTIENTIZAREA PROBLEMEI , 

PRIN SUSTINERE SI POATE PRIN IMPLICARE, PRIN TOT CE INSEAMNA

INCA A FI OM....


