
Tulburarile de spectru autist-o 

abordare psihopedagogica 

 

 

 

 

 

Consilier scolar: Maria Hurjui 



Definitie 

  

  Autismul este o tulburare pervazivă de 

dezvoltare de natură cerebrală (biochimică sau 

/şi genetică), care presupune alterări calitative 

la nivelul comunicării, interacţiunii sociale şi a 

imaginaţiei. 

 



Tulburarile de spectru autist 

 

• Autismul clasic 

• Sindromul Asperger 

• Tulburarea globală de dezvoltare nespecificată 

inclusiv autismul atipic 

• Sindromul Rett 

• Tulburarea  dezintegrativă  a copilariei 

 



Afecţiuni comorbide 

 

    TSA 

Epilepsie 

6,5-10-15% 

 

 ADHD 

 50-80% 

Tulburari 

alimentare 

Tulburari de  

somn 

Tulburari depresive 

Tulburari anxioase 



EVALUAREA COPILULUI CU 

TSA 

I. EVALUAREA INIŢIALĂ: 

• Poate fi cerută de părinţii care văd ceva diferit la 
copilul lor; 

• În acest caz evaluarea este centrată pe consilierea 
părinţilor şi înţelegerea acestora a situaţiei în care se 
află copilul lor; 

• Evaluarea este cerută de un educator de la şcoală care 
observă ceva diferit la copil. 

• Evaluatorul intră la clasă şi urmăreşte copilul la clasă 
(strict în mediul şcolar) 

 

 



EVALUAREA COPILULUI CU 

TSA 

II. EVALUAREA DETALIATĂ: 

• Evaluarea este făcută pentru elaborarea programului 

de lucru personalizat şi stă la baza elaborării acestui 

program. 

• Evaluarea constată care este stadiul dezvoltării 

copilului pe toate ariile de dezvoltare, pentru că 

programul individualizat trebuie să acopere toate 

ariile de dezvoltare pornind de la ce are copilul în 

momentul evaluării.  

 



CE TREBUIE SĂ EVALUĂM? 

1.Contactul vizual al copilului cu mediul şi cu alte 
persoane. 

• Trebuie văzut dacă contactul cu mediul este spontan 
sau mediat de adult, dacă se face sau nu, dacă există 
curiozitatea cunoaşterii specifică copiilor tipici  dar 
care lipseşte la cei cu TSA. 

• Apoi vedem dacă, copilul este receptiv imediat sau 
mediat la contactul cu alte persoane, dacă răspunsul 
este emoţional sau este atipic, ce reacţie are la 
impunerea de limite în acţiune.  

 



CE TREBUIE SĂ EVALUĂM? 

2. Jocul copilului 

• Dacă există acest joc, cât din jocul copilului este 

creativitate, sau cât este autostimulare; 

• Care este atracţia faţă de jucării (ce anume-l atrage), 

cum foloseşte aceste jucării; 

• Cât imită jocul cu o anume jucărie; 

• Acceptarea altei persoane în joc, dacă înţelege intuitiv 

că trebuie să lucreze în echipă sau nu; 

• Dacă intră în joc cu alţi copii, dacă este atras de joc 

sau /şi de copii, dacă jocul este postural sau nu (dacă 

are postura specifică jocului respectiv). 

 



CE TREBUIE SĂ EVALUĂM? 

3.Comportamentele autostimulative 

• A. Dacă copilul rămâne mult timp blocat în autostimulări el nu 

poate recepta nici o comandă primită. Analizăm apoi căror 

analizatori stimulativi aparţin autostimulările (vizual, auditiv, 

tactil, kinestezic). Exemplu: daca flutura mainile in fata ochilor-

stimulare vizuala. 

• B. Ne interesează apoi intensitatea comportamentului 

autostimulativ, fereastra de atenţie. 

• C. Tipurile de motivaţie ale copilului, pentru adecvarea 

recompenselor în lucru 

• D. Frecvenţa comportamentului, pentru găsirea soluţiei de 

intervenţie, dacă este uşor de modelat sau nu. 

 

 



CE TREBUIE SĂ EVALUĂM? 

4.Dezvoltarea cognitivă şi a limbajului (pot fi folosite 

scale de dezvoltare) 

• Care este capacitatea de învăţare 

• Ce tehnici de învăţare să adoptăm (cele vizuale pot 

avea mare success) 

• Stereotipiile care blochează accesul copilului la 

exterior. 

 



CE TREBUIE SĂ EVALUĂM? 

5.Motivaţia de a colabora cu o persoană 

(educatoare,psiholog scolar,alt/alti copii, etc.) 

• Ce materiale/jocuri/jucarii îi plac; 

• Ce recompense acceptă, accesul la acestea; 

• Ce limite are în învăţare; 

• Motivatibilitatea copilului (ce anume-l motivează din 

exterior). 

 

 

 



CE TREBUIE SĂ EVALUĂM? 

6.Evaluarea atenţiei, de ce anume este influienţată 

 

• Motivaţia; 

• Dificultatea sarcinii; 

• Timpul de lucru (pot fi anumite limite 

neurobiologice), dacă sunt în afara ferestrei de lucru a 

copilului degeaba se continua activitatea. 

 

 



CE TREBUIE SĂ EVALUĂM? 

7.Evaluarea motricităţii (si abilitarea manuala) 

 

• Dacă problemele sunt majore intervenţiile trebuie să 

fie făcute de kinetoterapeut. 

 

8. Comportamentele de autoservire 

 

 Observatie: evaluarea dureaza intre 1-4 saptamani 

 



DUPA EVALUARE….”PRETERAPIA” 

 OBIECTIVE: 

1. Stabilirea relatiei cu copilul; 

2. Cresterea interactiunii cu copilul; 

3. Obtinerea controlului asupra copilului. 

 REGULA: INTERACTIUNEA CU COPILUL SE 

VA REDUCE INTOTDEAUNA LA SCHIMB! 

COPILUL NU PRIMESTE NIMIC FARA SA 

DEA CEVA 

Exemplu: daca VREA mingea, trebuie sa dea DEA 

cubul. 



DUPA 

“PRETERAPIE”…INTERVENTIA 

 INTERVENTIA trebuie sa se realizeze in cel putin 

patru arii de dezvoltare, iar ordinea ar fi de dorit sa 

fie urmatoarea: 

1. Autoservirea; 

2. Motricitatea cu abilitarea manuala; 

3. Comunicarea; 

4. Comportamentele neadecvate. 

 Daca acestea sunt in ordine, putem trece si pe alte 

arii! 



SA TRECEM LA TREABA! 

  Va propun realizarea, in grup, a unui program de 

interventie, pornind de la un caz real. 

Sarcini de lucru: 

1. Evaluarea copilului, pe cele opt arii de dezvoltare; 

2. Specificarea a cel putin trei obiective de interventie pe 

fiecare dintre ariile: autoservire, motricitatea cu 

abilitarea manuala, comunicarea si comportamentele 

neadecvate. 

 

Timp de lucru: 30 de minute 



 

 



PSIHOEDUCAŢIA 

 EU SUNT SPECIAL (ESS) 

 
•  PSIHOEDUCAŢIE MODERNĂ 

DESTINATĂ PERSOANELOR CU AUTISM, 

APARŢINĂTORI ŞI SPECIALIŞTI; 

• METODA DE AUTOCUNOAŞTERE SI 

CUNOAŞTERE (CONSILIERE) 



PSIHOEDUCAŢIA 

EU SUNT SPECIAL (ESS) 

 
1. Autocunoastere 

Programe: 

• “Eu sunt special”-grup tinta: copii, 

adolescenti, tineri peste 8-9 ani; 

• “Date despre mine”–grup tinta: copii peste 

9 ani; 

• “Acesta sunt eu”-grup tinta: copii peste 12 

ani 

 



OBIECTIVELE  METODEI ESS 

• Pentru persoana cu autism 

   1.Achiziţionarea de cunoştinţe despre propria 
persoană, propriul corp şi personalitate; 

   2.Achiziţionarea de competenţe sociale şi de 
comunicare; 

   3.Competenţe în cunoaşterea celuilalt, înţelegerea 
comportamentului şi personalităţii celuilalt; 

    4.Competenţe pentru a face faţă în situaţii de criză şi 
de a găsi soluţii raportându-se la abilităţile şi talentele 
sale. 

 



PSIHOEDUCAŢIA 

EU SUNT SPECIAL (ESS) 

 

2. Cunoastere (consiliere) 

Programe: 

• “Eu sunt special pentru fratii mei”-grup tinta: 
copii peste 8-10 ani; 

• “Eu sunt special pentru colegii de clasa”-grup 
tinta: copii peste 8-10 ani; 

• “Eu sunt special pentru adulti”-grup tinta: 
parintii copilului, cadre didactice, parintii 
celorlalti copii din clasa s.a. 



OBIECTIVELE  METODEI ESS 

• Consiliere 

 

     1.Oferă informaţii despre autism şi cum se 
manifestă;  

     2.Cum să facă faţă tulburării, cum să se comporte cu 
persoana cu autism şi în prezenţa acesteia;  

     3. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu 
persoanele cu autism; 

    4.Cum să găsească soluţii în situaţii de criză. 

 



SITE-URI UTILE 

• http://www.gomommygo.com/thanks_behavio

rs.html 

• http://filmeonlinesubs.blogspot.ro/2011/04/tem

ple-grandin-2010.html# 

• www.nap.edu/openbook.php?isbn=030907269
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• www.naeyc.org/families 

• www.autismspeaks.org 
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