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Prefață 
Manualul – DIA – Dizabilitatea Intelectuală și Asociată – metode specializate în serviciile 

sociale, a putut fi construit în cadrul proiectului „DIA – Dizabilitatea Intelectuală și Asociată – 
metode specializate în serviciile sociale” finanțat  prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 
programului Fondul ONG în România – Componenta 4 Servicii sociale și de bază, implementat 
în perioada 1 iunie 2014 – 30 noiembrie 2015.  

Proiectul DIA - Dizabilitatea Intelectuală și Asociată – metode specializate în serviciile 
sociale a fost implementat de către Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual ur-
mărind dezvoltarea unui cadru inovativ de furnizare a serviciilor mutidisciplinare pentru tineri 
și adulți cu dizabilități intelectuale și asociate pentru îmbunătățirea calității vieții acestora și 
funcționalității lor în comunitate. 

Obiectivele proiectului: 

1. Dezvoltarea unor servicii specializate, adaptate nevoilor tinerilor și adulților cu diza-
bilități intelectuale și asociate prin crearea unui grup de lucru format dintr-o echipă 
multidisciplinară și multifactorială (aparținători, specialiști din instituțiile statului, 
ong-uri etc.), pe perioada de derulare a proiectului.  

2. Crearea unui centru pilot specializat și complex pentru 120 de tineri și adulți cu diza-
bilități intelectuale și asociate proveniți din București și județul Ilfov.  

3. Dezvoltarea metodologiei specializate și a instrumentelor adaptate nevoilor tinerilor și 
adulților cu dizabilități intelectuale și asociate prin implicarea tuturor factorilor inte-
resați – autorități, ong-uri, familii, pe o perioadă de 18 luni.  

În cadrul proiectului a fost creat un centru specializat pentru tineri cu dizabilități intelectuale 
și asociate unde sunt derulate activități de evaluare psihologică, medicală și socială; activități 
de consiliere psihologică, medicală și socială; activități de dezvoltare a limbajului; activități de 
stimulare senzorială; activități de kinetoterapie; activități de stimulare prin arte combinate; 
activități de dezvoltare educațională; itervenție prin prompt/sugestie/shadowing/imitație/
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TEACCH adaptate persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau asociate; activități lucrative și 
activități de integrare în comunitate.

Tot în cadrul proiectului a fost creat un grup de lucru format din angajați/specialiști din 
instituțiile statului și ong-uri care lucrează în domeniul dizabilității dar și membrii ai familiilor/
aparținători ai persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau asociate cu rolul de a strânge in-
formațiile, demersurile, activitățile, serviciile, instrumentele, metodele de lucru într-un manual 
util pentru lucrul cu tinerii și adulții cu dizabilități intelectuale și asociate. 

Manualul DIA, creat în cadrul proiectului, a adunat laolaltă informații teoretice și practice, 
furnizate de specialiști care își desfășoară activitatea în domeniul dizabilității (psihologi, psi-
hopedagogi, medici, asistenți sociali, logopezi, kinetoterapeuți, terapeuți ocupaționali, profesori, 
instructori, etc.) dar și experiențe și provocări ale părinților copiilor/tinerilor cu dizabilități.

Manualul DIA a fost creat pentru a veni în sprijinul părinților/aparținătorilor personelor cu 
dizbilități intelectuale și asociate, angajaților din instituțiile publice și  angajațior organizațiilor 
neguvernamentale preocupați de îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități.    

Cine suntem noi? 

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual a fost fondată de către organizația 
umanitară Individuell Manniskohjalp din Lund, Suedia în data de 9 decembrie 1992.

Misiunea organizației este de milita pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 
și a vârstnicilor prin servicii și intervenții adaptate nevoilor individuale.

Grupurile noastre țintă: 

• Persoane cu dizabilități și familiile acestora
• Tineri proveniți din instituțiile publice de protecția a copilului
• Persoane care se aproprie de vârsta senectuții
• Vârstnici cu posibilități financiare reduse și/sau fără familii 

Serviciile sociale primare și specializate dezvoltate de către organizație: 

• Centru de zi pentru persoane cu dizabilități intelectuale și asociate 

250 de copii și tineri pe an implicați în:
Activități de dezvoltare a abilităților de viață și terapeutice
Terapie ocupațională
Activități recreative 
Activități de stimulare senzorială și kinetoterapie

• Centre de zi pentru vârstnici  

57 de participanți în fiecare săptămână implicați în:
Activități de informare, consiliere socială, psihologică, psihiatrică și juridică
Activități terapeutice – meloterapie, terapie prin artă combinată
Activități de voluntariat

• Centre rezidențiale pentru copii și tineri cu dizabilități severe și asociate 

15 tineri cu dizabilități severe și asociate preluați din instituțiile publice 
pentru care se oferă:
Îngrijire primară 
Activități educaționale și recreative 
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Nici un copil/tânăr nu este 
irecuperabil dacă, alegem 
obiectivele corecte și-l educam 
prin metode corecte” 

(PIAGET)

Ce este dizabilitatea intelectuală și asociată?

Dizabilitatea intelectuală denumită în trecut retard mintal se caracterizează prin inteli-
gență sau capacitate mentală sub medie și lipsa unor competențe necesare pentru desfășurarea 
normală a vieții de zi cu zi. Dizabilitatea intelectuală se caracterizează în special prin afectarea 
facultăţilor care contribuie la nivelul global de inteligenţă, adică a capacităților cognitive, de 
comunicare, motorii și sociale și care este acompaniată de restricţii semnificative în funcţionarea 
adaptativă în următoarele domenii de aptitudini: comunicare, autoîngrijire, viață de familie, 
aptitudini sociale/interpersonale, uz de resursele comunității, autoconducere, aptitudini școlare 
funcționale, ocupație, timp liber, sănătate și securitate. 

Dizabilitatea intelectuală este, prezentă de obicei încă de la naștere, sau se dezvoltă înaintea 
vârstei de 18 ani.

Dizabilitatea intelectuală este o stare caracterizată prin dificultăți majore de învățare și înțelegere, 
datorate unei dezvoltări incomplete a inteligenței. În funcție de nivelul coeficientului de inteligență 
(măsurat printr-un test special), dizabilitatea intelectuală se clasifică în:

• Dizabilitate intelectuală ușoară (IQ între 50 și 70)
• Dizabilitate intelectuală medie (IQ între 35 și 49)
• Dizabilitate intelectuală severă (IQ între 20 și 34)
• Dizabilitate intelectuală profundă (IQ sub 20)

Punctajul pentru o inteligență medie este de 100. 

 Pentru a evalua capacitățile adaptative ale unui copil, specialistul le va compara cu ale 
altora de aceeași vârstă. Vor fi observate comportamente ca: abilitatea de a se hrăni singur, de a 
se îmbrăca, cât este de capabil să comunice cu ceilalți, dacă înțelege ce i se transmite, modul în 
care interacționează cu familia, prietenii și alți copii de aceeași vârstă. 

„
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Prevenirea dizabilității intelectuale

Dizabilitatea intelectuală în unele situații poate fi prevenită prin evitarea cauzelor care o 
declanșează. De exemplu, alcoolismul fetal, prin evitarea alcoolului de către femeile însărcinate, 
îngrijirea prenatală adecvată prin utilizarea vitaminelor prenatale, evitarea bolilor infecțioase, 
etc., pot contribui la scăderea riscului nașterii unui copil cu dizabilități intelectuale.  

Diagnosticarea dizabilității intelectuale

Dizabiltatea intelectuală este diagnosticată de regulă înainte de vârsta de 18 ani. Dizabi-
litatea intelectuală poate fi suspectată în diverse cazuri. În situația în care un copil suferă de 
anomalii fizice care sugerează o tulburare genetică sau metabolică, se vor efectua o verietate de 
teste pentru confirmarea unui diagnostic. Acestea includ teste de sânge, de urină, imagistice (în 
scopul depistării unor eventuale probleme structurale la nivelul creierului) sau chiar encefalo-
grama pentru a se depista tulburările de auz, sau neurologice. În cazul în care nu este depistată 
nici o altă cauză pentru întârzierile de dezvoltare a copilului i se vor face teste specifice pentru 
dizabilitatea intelectuală. 

În diagnosticarea dizabilității intelectuale vor fi luate în calcul interviurile cu părinți, obser-
varea copilului dar și rezultatele obținute în urma testelor de inteligență precum și a evaluării 
comportamentelor adaptative.  

După stabilirea diagnosticului de dizabilitate intelectuală, o echipă de specialiști va evalua 
punctele forte și cele slabe ale copilului pentru a se putea determina ce fel de sprijin este necesar 
pentru copil atât la domiciliu și la școală, cât și în comunitate.

Adesea se face confuzie între boala mintală și dizabilitatea intelectuală deși între acestea 
sunt mari diferențe. Boala mintală este o boală și poate fi vindecată, în timp ce dizabilitatea 
intelectuală durează o viață.

Nu există tipuri de dizabilități intelectuale însă unele afecțiuni pot fi asociate cu dizabilitatea 
intectuală: sindromul Down, Autismul, Hiperactivitatea cu deficit de atenție, sindromul Asperger, 
sau chiar diferite afecțiuni fizice dar nu pot fi tipuri sau clasificări ale acesteia.  

„Tratamentul” dizabilității intelectuale

Pentru sugarii și copiii mici sunt disponibile multiple programe de intervenție timpurie. 
În funcție de tipul și gravitatea problemei, ar putea fi necesară intervenția unui logoped, a unui 

Persoanele cu dizabilitate intelectuală, de obicei, pot acumula noi abilități, dar mult mai lent 
decât altele. Cu sprijin adecvat, majoritatea persoanele cu dizabilitate intelectuală ușoară pot fi 
capabile să trăiască independent, la maturitate.

Semnele dizabilității intelectuale la copii

Există multe semne de dizabilitate intelectuală la copii acestea diferind de la un copil la 
altul. În anumite cazuri acestea pot apare atunci când copii ajung la vârsta școlară. Unele din 
cele mai frecvente manifestări ale dizabilității intelectuale sunt:

• Mers întârziat, dificultăți în a se cățăra;
• Vorbire întârziată sau dificultăți de limbaj;
• Dobândirea cu dificultate a unor deprinderi cum ar fi folosirea oliței, îmbrăcatul sau hră-

nirea independentă;
• Probleme de memorare;
• Incapacitatea de a face legătura dintre acțiuni și consecințe;
• Tulburări de comportament, cum ar fi crizele de isterie;
• Dificultății în rezolvarea problemelor sau de a gândi logic, etc. 

La copii cu dizabilități intelectuale severe sau profunde pot exista și alte probleme de sănătate 
asociate precum convulsiile, tulburările psihice, handicap motoriu, probleme de auz sau văz etc. 

Cauzele dizabilității intelectuale

Orice interferă cu dezvoltarea normală a creierului poate duce la dizabilitate intelectuală. 
Totuși, doar la o treime dintre cazuri poate fi identificată o cauză a dizabilității intelectuale.

Cele mai des întâlnite cauze care pot duce la apariția dizabilității intelectuale sunt:

• condițiile genetice – cum ar fi sindromul Down sau sindromul X fragil;
• probleme în timpul sarcinii care ar fi putut interfera cu dezvoltarea normală a creierului 

fătului (acestea ar putea include alcoolul, drogurile, malnutriția, anumite infecții, etc);
• probleme în timpul nașterii – lipsa de oxigen în timpul nașterii sau nașterea prematură;
• boli sau accidnte – infecții cum ar fi meningita, tusea convulsivă, rujeola, un traumatism 

cranian sever, expunerea la substanțe toxice cum ar fi plumb și diferite forme de abuzuri.   
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Cap. I Evaluarea persoanelor cu dizabilități  
intelectuale și asociate 

Evaluarea este un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaștere și estimare cantitativă 
și calitativă a particularităților dezvoltării și a capacității de învățare a persoanei.

Evaluarea presupune colectarea de informații cât mai complete, interpretarea de date, pu-
nerea și dezvoltarea de probleme în scopul orientării deciziei și intervenției. 

Evaluarea stabilește elementele pozitive din dezvoltarea persoanei, care vor constitui punctul 
de plecare în activitatea de recuperare.  Evaluarea fără măsuri de intervenție este un nonsens. 
Sistemul de intervenție în care este cuprinsă persoana cu dizabiliăți trebuie să cuprindă obligatoriu 
următorii pași: identificare – diagnoză – orientare -  măsuri și servicii de intervenție 
și suport – reevaluare - integrare și includere socială. În consecință, evaluarea este un 
proces continuu, de planificare și programare care orientează elaborarea planului de servicii 
personalizate.  

1.1.  Principiile evaluării persoanei cu dizabilități

 ; Evaluarea trebuie să fie subordonată interesului superior al persoanei cu dizabilități, creș-
terea nivelului de funcționalitate, de implicare activă în planul vieții individuale și sociale. 

 ; Evaluarea trebuie axată pe potențialul de dezvoltare a persoanei cu dizabilități.
 ; Evaluarea necesită o abordare complexă și completă a elementelor relevante (sănătate, nivel 

de instruire și educație, grad de adaptare psihosocială, situație economică, etc.) precum și 
a interacțiuni dintre acestea.

 ; Evaluarea trebuie să fie unitară, să urmărească și să opereze cu aceleași obiective, criterii, 
metodologii aplicate persoanelor cu dizabilități.

 ; Evaluarea trebuie să determine nivelul actual de dezvoltare, pentru a oferi un prognostic 

terapeut specializat în terapie ocupațională, fizioterapie, consiliere familială, intervenție cu 
dispozitive speciale de asistență sau servicii de nutriție.

Copiii cu dizabilități intelectuale (de vârstă preșcolară sau chiar școlară) vor urma un pro-
gram de educație individualizat în conformitate cu nevoile acestora.

Este foarte important ca părinții să ajute cât mai mult copilul să-și dezvolte aptitudinile 
sociale și să mențină o relație cât mai bună cu terapeuții/educatorii în scopul consolidării pro-
greselor obținute în programele de intervenție, prin practica la domiciliu.
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evaluare la determinarea tipului de afectare precum și nevoia de intervenție. Evaluarea medicală 
este cordonată de medici de specialitate. 

Evaluarea psihiatrică se utilizează deoarece persoanele cu dizabilități intelectuale au în 
peste 50% dintre cazuri o altă patologie psihică asociată.  Importanța evaluării psihiatrice constă 
în faptul că aceasta poate depista cu exactitate această patologie coexistentă și poate propune o 
metodă de intervenție terapeutică (biologică, psihologică și/sau socială). În lipsa acestui demers, 
o afecțiune psihică asociată poate crea suferință psihologică și disfuncție socială suplimentară 
care vor crește nivelul de dependență față de familie și centrele de servicii.

Evaluarea este făcută de către medicul psihiatru printr-un interviu clinic semistructurat 
adresat beneficiarului și aparținătorilor acestuia. Uneori, este necesar și ajutorul unor scale de 
evaluare. 

Evaluarea se face la admiterea în program, de fiecare dată când apare un moment de criză 
psihologică sau socială și la fiecare trei luni în absența unor crize.

Medicul psihiatru are o comunicare stransă cu părintele/aparținătorul, psihologul, psi-
hopedagogul, logopedul, kinetoterapeutul, asistentul social și ceilalți specialiști, pentru a putea 
urmări dinamica evoluției fiecărui beneficiar și a actualiza diagnosticele și tipurile de intervenție. 

Scale de evalure utilizate mai frecvent: 

• în patologia depresivă - HAM-D 17 ; MADRAS                                                 
• în patologia anxioasă - HAM-A    
• în patologia psihotică - BPRS   
• în manie - YMRS                                                                 
• în tulburările cognitive - MMSE; MOCA        
• în  ADHD - CAARS   
• în autism - ASRS; CARS.

Evaluarea în kinetoterapie este utilizată deoarece persoanele cu dizabilități intelec-
tuale adesea au asociate diferite afecțiuni care pot condiționa apariția insuficiențelor motorii.  
Ex: hipotonia musculară, dezvoltarea anormală a reflexelor, afectarea echilibrului, adaosul 
supraponderal, etc.  

Evaluarea kinetoterapeutică are rolul de a colecta date relevante pentru planifcarea și im-
plementarea procesului de re/abilitare motorie. Persoanele cu dizabilități intelectuale și asociate 

și recomandări privind dezvolarea viitoare a persoanei cu dizabilități în integralitatea sa. 
 ; Evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participare activă și responsabilizarea tuturor 

specialiștilor implicați (psihologi, medici, psihopedagogi, asistenți sociali, logopezi, kine-
toterapeuți, etc.).

 ; Evaluarea se bazează pe un parteneriat autentic cu beneficiarii direcți ai acestei activități 
și familia/aparținătorii persoanelor cu dizabilități. 

1.2. Obiectivele evaluării

Evaluarea are multiple și diverse obiective, toate însă cu scopul final al includerii sociale a 
persoanei cu dizabilități. 

Evaluarea se realizeză pentru:

• a stabili cele mai potrivite servicii de terapie, educație și recuperare;
• pentru a organiza mediul de viață, ținând cont de aspectele psihologice și compatibilități, etc.;
• a decide ce tip de servicii de asistență socială necesită persoana;  
• a acora  drepturile și serviciile necesare, potrivit legislației în vigoare;
• a sprijjini pregătirea profesională și pentru a găsi un loc de muncă în comunitatea locală 

pentru prsoanele cu dizabilități, ale căror încapacități nu au nici o relevanță în raport cu 
exigențele locului de muncă respectiv;

•  pentru a stabili progresele efectuate în recuperare, educație;
• a evalua eficiența serviciilor, strategiilor, metodelor și procedurilor utilizate în intervențiile 

specializate și pentru ameliorarea acestora;
• pentru a produce informații pentru angajații serviciilor sociale și de educație etc. 

1.3.  Tipuri de evaluări utilizate în lucrul cu persoanele cu dizabilități  

Pentru a avea un tablou cât mai complet al funcționării și a problematicii persoanei cu 
dizabilități în mediul obișnuit de viață se recomandă evaluarea complexă multidisciplinară a 
persoanei în plan medical, psihologic, educațional, social etc.

Evaluarea trebuie să fie realizată folosind cât mai multe și variate instrumente tocmai pentru 
a surprinde cu exactitate realitatea psiho-comportamentală a persoanei.  

Evaluarea medicală presupune examinarea clinică și efectuarea unor investigații de 
laborator și paraclinice, în vederea stabilirii unui diagnostic complet (starea de sănătate sau de 
boală și după caz, complicațiile bolii) care va conduce alături de rezultatele celorlalte tipuri de 
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1. Măsurarea amplitudinii mișcărilor normale; 
2. Depistarea mișcărilor anormale; 
3. Punerea în evidență a eventualelor aspecte clinice asociate; 
4. Studiul radiologic al articulației; 
5. Sinteza tuturor datelor abținute.          

                         
Evaluarea forței musculare se realizează la fel ca evaluarea amplitudinii articulare prin 

metode subiective (bilanț muscular) și obiective (dinamometria și miotonometria).

Bilanțul muscular este examenul manual prin care se determină evaluarea forței mus-
culare și este dependentă de experiența kinetoterapeutului și de participarea activă din partea 
subiectului. Evaluarea se poate face fie global (când se analizează grupe musculare), fie analitic 
(când se evidențiază acțiunea unui mușchi).

Scopul bilanțului muscular: 

• ajută la elaborarea diagnosticului complet funcțional;
• stă la baza alcătuirii programului de recuperare și stabilește, secvențial, rezultatele obținute 

prin aplicarea acestui program;  
• conturează deseori prognosticul funcțional al subiectului. 

Există diverse metode de cotare pentru bilanțul muscular manual, astfel: Metoda Lovett 
(1917), Metoda Lowman (1922, cu cotare în cifre), Metoda Kendall (1936, cu cotare în procente), 
Metoda Brunnstrom – Dennen (1940, cu cotare în inițiale). 

La noi în țară se folosește o scală de evaluare cu 6 trepte (0 – 5) ce a fost preluată și ulterior 
revizuită, de Fundația Națională de Paralizie Infantilă în 1946.

Evaluarea forţei musculare prin metode obiective:

Dinamometria se realizează cu dinamometru si evaluează forța maximă de contracție a 
unui grup muscular. Unitatea de măsurare este kilogramul-forță.

Miotonometria este o metodă de evaluare a tonusului muscular, atât în repaus cât și în 
contracție. Măsurătorile se fac cu miotonomentru aplicat pe masa musculară (nu tendon) și sunt 
exprimate în U.I (Unități Internaționale). Valorile de repaus sunt de 50-60 u.i la fete și 60-70 u.i 
la băieți, iar cele de contracție înregistrează 110-120 u.i la fete și 120-150 u.i la băieți. 

pot prezenta variate forme ale dificutăților de dezvoltare iar intervențiile specializate facilitează 
determinarea modalităților eficiente pentru realizarea maximală a potențialului persoanei. 

Stabilirea unei scheme terapeutice este o problemă dificilă, deoarece obiectivele impuse 
trebuie să țină cont de particularitățile individului: vârstă, sex, nivel de întelegere și cultură, 
capacitate de efort, stare psihică momentană și alte variabile.

Eficiența unui tratament kinetoterapeutic este evaluată de un sistem de măsurare și apreci-
ere. Evaluarea oferă „jalonare și posibilități de control prin compararea planului de recuperare 
cu rezultatele obținute”(A. Dragnea).

Evaluarea aparatului locomotor

Evaluarea aparatului locomotor cuprinde aprecierea: 

1. Nivelului de creștere și dezvoltare fizică; 
2. Mersului; 
3. Amplitudinii articulare; 
4. Forței musculare.

Evaluarea nivelului de creștere și dezvoltare fizică se face prin metode subiecti-
ve și obiective. Metoda subiectivă este somatoscopia ce constă în vizualizarea aliniamentului 
corporal global și segmentar din față, spate și profil, în stare mai întâi statică apoi dinamică. 
Metoda obiectivă constă în examinarea somatoscopică cu instrumente (firul cu plumb, cadrul 
antropometric de simetrie), examen clinic general (efectuat de către medic prin palpare, percuție 
și auscultație) și examenul radiologic.

Mersul are o multitudine de variații individuale în funcție de vârstă, deprinderi, ereditate, 
greutatea de transport, starea fizică în acel moment sau felul încălțămintei. Un exemplu ar fi 
gradul de rotație al pelvisului care tinde să dispară la oamenii în vârstă.

Evaluarea amplitudinii articulare constă în măsurarea amplitudinilor de mișcare în 
articulații în planurile și axele corespunzătoare. Cea mai utilizată metoda este goniometria care 
se realizează cu goniometrul. 

Pentru a realiza bilanțul articular, desfășurarea examenului trebuie să fie mereu aceeași, 
parcurgând cinci etape: 
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Factorii demersului psihoterapeutic pot fi:

1. Diagnostic psihologic și evaluare clinică – evaluarea stării actuale;
2. Relația terapeutică - alianța de lucru este caracterizată printr-o atitudine caldă, colabo-

rativă și de încredere a beneficiarului față de psiholog, determinată de speranța benefici-
arului că simptomatologia va fi eliminată sau ameliorată și de acceptarea necondiționată 
a beneficiarului de către psiholog.

3. Explicația dată simptomelor beneficiarului sau conceptualizarea:
• amorsează dorința de a modifica cognițiile disfuncționale și comportamentele 

dezadaptative;
• ameliorează și simptomatologia, pentru că beneficiarul își înțelege tulburarea, astfel 

încât anxietatea determinată de incontrolabilitatea și neînțelegerea simptomelor 
este eliminată și pentru că accentuează speranțele și expectanțele de recuperare;

• stimulează schimbarea mecanismelor dezadaptative de coping, a cogniților a 
emoțiilor negative disfuncționale și a tipului de interacțiune cu mediul. 

4. Tehnicile de intervenție 
• sunt în relație directă cu conceptualizarea terapeutică (factorul 3) și urmăresc 

modificarea elementelor patogenetice, maladaptative.

Evaluarea clinică debutează cu un dialog despre lucruri care îl pun pe beneficiar/aparținător 
într-o poziție valorizantă, confortabilă, de încredere și de siguranță. Aceasta conduce la elimi-
narea anxietății și apare posibilitatea de a intra în comunicare directă cu psihologul. Se notează 
adesea scopul sau motivul prezentarii la evaluare care sugerează anumite tipuri de interacțiune 
cu beneficiarul/aparținătorul.

În evaluarea clinică sunt urmărite:

• descrierea acurată a simptomatologiei;
• debutul și evoluția simptomatologiei: de când a început; de când a observat aceste modificări;
• alte boli somatice sau psihice, internări anterioare care ar putea avea un oarecare impact 

asupra stării actuale;
• condiții social-economice;
• informații despre familie.

În cazul în care valorile sunt crescute în repaus, acestea pot semnala stări de oboseală cro-
nică sau acută, spasticitate, contractură musculară.

Evaluarea psihologică se realizează prin raportarea la standardele existente, prin teste 
specifice validate, în vederea stabilirii unei diagnoze care arată depărtarea sau distanța față de 
normele statistice stabilite. Acest tip de evaluare este coordonat de către psihilogi.

Evaluarea psihologică clinică are în vedere investigarea factorilor psihologici relevanți 
pentru desfășurarea diverselor activități, proces de evaluare psihologică în care se utilizează 
diverse metode și vizează analiza de către psihologul clinician a următoarelor aspecte:

• evaluarea psihologică a stării de sănătate psihică;
• evaluare cognitivă și neuropsihologică (atenție, gândire, memorie, limbaj, etc);
• evaluare comportamentală;
• evaluarea parametrilor bio-fiziologici;
• evaluare afectiv – emoțională;
• evaluarea personalității și a mecanismelor de coping/adaptare/de apărare;
• evaluarea unor probleme psihologice specifice cuplului, familiei;
• evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă 

problemele psihologice;
• evaluarea gradului de discernământ al persoanelor, în limitele competenței psihologului;
• evaluarea dezvoltării psihologice;
• alte evaluări în contexte care implică dimensiuni psihologice clinice. 

Instrumentele psihologice utilizate în procesul de evaluare clinică 

Diagnosticul clinic implică adesea un studiu sistematic al beneficiarului utilizând metode 
cum ar fi interviul, observația clinică, teste/scale/chestionare, metode special proiectate 
diferențiat ale procesului clinic. 

Diagnosticul clinic este strâns legat de intervenția psihoterapeutică care adesea este defini-
tă ca intervenție psihologică în psihopatologie și optimizarea comportamentului.

Psihoterapia prin urmare rerezintă psihologie aplicată în practica clinică (Baer, 1978, David, 
2000). Psihoterapia este intervenția psihologică orientată mai ales spre ameliorarea tulburărilor 
psihopatologice, consilierea este orientată în mare măsură spre optimizarea indivizilor sănătoși 
sau crearea unui sistem coerent de scopuri și în direcția dezvoltării autonomiei (Iamandescu, 
1997; Tudose, 2000).
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Se poate pleca de la motivul pentru care benficiarul se adresează și în funcție de acesta se va 
reconstrui secvențial istoria de viață a benficiarului. Secvențele pot avea o legătură directă sau 
indirectă cu situația actuală de viață. În interviul clinic în linii generale se au în vedere etapele 
de dezvoltare a personalității beneficiarului.

În esență vor fi atinse următoarele aspecte:

a. Familia și compoziția acesteia - sănătatea membrilor familiei, statutul economic, re-
lațiile afective, conflicte, relațiile de atașament, aversiuni și resentimente etc. 

b. Evenimente importante în copilărie - dezvoltarea limbajului, traume emoționale, 
relațiile cu alți copii de vârste apropiate etc.

c. Starea de sănătate fizică - felul în care a făcut față problemelor și spitalizării prelungite 
(dacă este cazul);

d. Şcoala și adaptarea la mediul școlar - felul în care a făcut față, performanțe școlare 
și obiecte de studiu favorite etc.

e. Dezvoltarea afectivă - reacțiile emoționale atașate diferitelor situații și mai cu seamă 
etapelor de dezvoltare precum și de doza în care se orientează asupra emoțiilor negative și 
reacțiile comportamentale cu care se află în legătură;

f. Relații sociale - felul în care își stabilește raporturile sociale și felul în care își leagă pri-
eteniile, de asemenea este important și rolul jucat în grupurile contactate și / sau emoțiile 
atașate acestora: timid, supus, autoritar etc.

g. Viața profesională - satisfacția în muncă, deziluzii, aspirații, relația cu colectivul și șefii 
ierarhici etc.

Importante sunt și informațiile legate de felul în care își petrece timpul liber, nivelul so-
cio-economic, raporturile în familie în cazul în care și-a construit o nouă familie precum și 
relația cu familia de origine. Nu este posibilă evaluarea dispozițiilor beneficiarului dacă nu se 
reconstituie ambianța familială și socială în care s-a maturizat pentru că aceeași reacție compor-
tamentală poate fi considerată diferit în funcție de situația în care se manifestă și întâmplările 
care au precedat-o.

Este esențial ca psihologul clinician să evite să se lase încătușat de o schemă interpretativă 

Etapele evaluării clinice:

1. Se ajunge la anumiți factori ipotetici și identificând anumiți factori declanșatori, pre-
dispozanți și de menținere a simptomatologiei. 

2. Urmează o investigare detaliată a comportamentului și funcțiilor psihice. Investigarea 
prin interviul clinic este necesar să fie dublată de o investigare obiectivă prin teste psi-
hologice acolo unde acest lucru este posibil (uneori sunt utilizate teste proiective). La 
sfârșitul acestei faze, diagnosticul se clarifică.

3. Se trece la o investigație detaliată în cadrul evaluării clinice care vizează surprinderea 
structurii și dinamicii individuale a pacientului și oferă informații suplimentare ce-
lor obținute în primele două faze care au contribuit la diagnosticul nosologic.  Se are 
în vedere aici diagnosticarea prin interviu dar uneori și testarea psihologică a stării 
prezente a beneficiarului,  și a modului în care se adaptează la situațiile concrete, a 
problematicii comportamentelor simptomatice, a situației somatice a beneficiarului, a 
dinamicii și structurii personalității, a comportamentului interpersonal, a principiilor 
morale și atitudinilor sociale, a funcțiilor și identității eului, a mecanismelor defensive 
și de coping, a conflictelor și dinamicilor, a identității și imaginii de sine, a inteligenței și 
situațiilor curente de viață, a problemelor de ecologie socială și familială, a controlului  
și autocontrolului comportamentului etc. 

În urma evaluării clinice și a diagnosticării avem atât o categorie nosologică de diagnostic 
cât și particularizarea acesteia prin surprinderea dinamicii individuale a beneficiarului. 

În funcție de beneficiar și de obiective, etapa de diagnostic și evaluare clinică se poate întin-
de între 1-3 ședințe. În cursul acestor ședințe se construiește relația terapeutică care va facilita 
intervenția psihoterapeutică ce va urma.

Evaluarea clinică este considerată adesea ca o formă de interacțiune în cursul căreia are loc un 
schimb de informații între persoanele implicate. Informațiile pot fi grupate în următoarele categorii:  

1. conținut
2. context 
3. expresii non-verbale.

Conţinutul.

Declarațiile verbale ale beneficiarului/aparținătorului furnizează informații în mod explicit 
în investigarea stării actuale și ale celor mai semnificative antecedente din viața beneficiarului. 
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În cazul comportamentului spaţial sunt vizate apropierea fizică, orientarea care constituie 
un element important al atitudinilor interpersonale și postura care oferă informații despre 
statutul social, stări emotive etc. 

Mișcarea și gestica au o expresivitate particulară fiind adesea reduse la studiul mișcărilor 
mâinilor și a înclinației capului. Astfel, mișcarea mâinilor a fost studiată în strânsă legătură cu 
stările emotive sau modul în care gesturilor le este atribuită o anumită semnificație particulară și 
diferențieri în funcție de comunicarea verbală. Un semn al capului făcut de cel care ascultă poate 
fi perceput drept atenție sau consens și are o funcție de „întărire” în sensul de recompensare a 
comportamentului anterior și de încurajare a acestuia. O succesiune de semne aprobatoare este 
semnalul care indică faptul că cel ce le efectuează dorește să ia cuvântul.

Privirea și expresia feţei sunt vizibile adesea prin schimbări ale poziției ochilor, gurii, a 
sprâncenelor, a mușchilor faciali. Recunoașterea expresiilor faciale și instrumentarea acestora 
în cadrul interviului este important să fie utilizate cu prudență în situația în care vor fi formulate 
ipoteze, diagnostice, deoarece ele trebuie verificate și corelate prin și cu alte surse de informație.

Reguli ale diagnosticării şi evaluării clinice

Regulile sau strategiile care fac parte din deprinderile psihologului clinician au menirea de 
a direcționa și de a ajuta beneficiarul/aparținătorul să verbalizeze. 

Acestea sunt:

1. alternanța întrebărilor deschise (mai ales la început interviului clinic) cu întrebări țintite 
(în urma stabilirii unei comunicări deschise și fluente);

2. comunicare non-verbală adecvată;
3. reflectări empatice și rezumări;
4. atenție acordată la ceea ce spune beneficiarul/aparținătorul, dar și la felul „cum spune” - 

modul în care spune un lucru relevă perspectiva asupra unei anumite categorii de lucruri. 

Evaluarea psihocomportamentală reprezintă un proces în urma căruia obținem 
informații despre abilitățile persoanei evaluate și comportamentele problematice ale acesteia.

Rolul evaluării psihocomportamentale:

• Oferă o imagine de ansamblu asupra abilităților persoanei evaluate;

formulată într-un anumit punct al intervievării. Menținerea deschisă a problemei diagnostice, 
considerând drept provizorii ipotezele, până la obținerea de noi date adesea surprinzătoare 
(Jude, 1996).

Contextul.

Comportamentul nu poate fi evaluat în afara contextului în care se desfășoară. Studiile de 
psihologie cognitivă și socială au demonstrat importanța contextului în care se desfășoară orice 
proces interpersonal și conform căruia cuvinte, propoziții și comportamente devin semnificative 
în raport cu situația în care sunt studiate. 

Nu întotdeauna situația și circumstanțele, care într-un anumit moment încadrează una sau mai 
multe persoane și care le influențează comportamentul, sunt evidente și delimitate, adesea apare si-
tuația în care contextul este perceput de participanți ca fiind diferit, putem vorbi prin urmare despre 
metacontext, pentru a înțelege experiențele subiective ale contextului, care pot produce o distorsiune 
a comunicării cu confuzia semnificațiilor (Baer, 1978; Jude, 1996).

Evaluarea clinică, ca formă de interacțiune diadică, se prezintă drept un context particular 
în care rolurile de intervievator și de beneficiar sunt diferite și specifice.

Comportamentul non-verbal.

Canalul verbal își menține un rol dominant în interviul clinic însă analiza comportamentului 
non-verbal oferă o sumă de indicații asupra diferențelor între beneficiarii cu simptomatologie 
similară precum și asupra modificărilor funcționării psihicului în funcție de disfuncționalitatea 
psihică.

Informațiile obținute prin analiza comportamentului non-verbal sunt esențiale în 
cazul pacienților care își exprimă cu dificultate gândurile și trăirile sau când nu sunt 
în măsură să verbalizeze stări emoționale de care ei înșiși nu sunt pe deplin conștienți.

Adesea sunt analizate:

• mișcarea și gestica;
• expresia feței;
• comportamentul spațial;
• direcția și modificarea privirii;
• aspecte ale limbajului.
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Pregătirea beneficiarului pentru evaluare:

Este util pentru desfășurarea ulterioară a evaluării ca beneficiarului să i se explice în pre-
alabil de către părinte/aparținător, la nivelul ințelegerii sale, unde va merge și ce urmează să se 
întâmple. 

Importanța reevaluării psihocomportamentale:

Principalul obiectiv al reevaluării îl reprezintă măsurarea progresului realizat de către 
beneficiar, în urma implementării planului individualizat de intervenție. Măsurătorile vizează 
atât abilități din diverse arii, cât și comportamentele problematice.

Procesul de reevaluare presupune atât observare și testare directă a beneficiarului, cât și 
obținerea de informații în mod indirect de la aparținători sau alte persoane care intră constant 
în contact direct cu beneficiarul (cadre didactice, colegi sau angajator).

Pe baza informațiilor obținute în urma reevaluarii este alcătuit un nou plan individualizat 
de intervenție. Acesta va conține atât abilități ce necesită predate, cât și obiective ce vizează 
modificarea comportamentului.

Intervalul recomandat pentru reevaluare: în funcție de instrumentele folosite ree-
valuarea se face la 6 luni -1 an. Pentru unele instrumente este recomandat ca intervalul dintre 
două aplicări să nu fie mai mic de 1 an.   

Instrumente folosite:

• teste/scale care evaluează abilități pe diverse arii;
• teste/scale care măsoară coeficientul de inteligență;
• teste/scale care evalueaza abilitățile de viață independentă;
• teste/scale de evaluare a comportamentului;
• teste/scale de evaluare a comportamentului asociat TSA.

Evaluarea logopedică - Limbajul are o importanță deosebită în structura și desfășurarea 
proceselor cognitive, orice afectare a acestuia influențează calitatea operațiilor gândirii, relațio-
narea cu cei din jur, precum și structura personalității individului.

• Înregistrează comportamentele problematice și contextele de manifestare a acestora;
• Este punctul de pornire în realizarea planului individualizat de intervenție;
• Este un punct de referință pentru evaluările ulterioare și măsurarea progresului;

Desfășurarea evaluării:

Aceasta poate fi realizată în mai multe etape:

• prima întâlnire: se poate realiza doar cu părinții/aparținătorii sau cu părinții/aparținătorii 
și persoana evaluată. Dacă întâlnirea este doar cu părinții/aparținătorii se va discuta cu 
aceștia despre rolul evaluării, istoricul persoanei evaluate, comportamentele problematice 
și cum se va desfășura în continuare procesul de evaluare. Dacă întâlnirea este cu persona 
evaluată și părinții/aparținătorii se vor discuta aceleași aspecte și se va continua cu evaluarea 
efectivă a persoanei. În situația în care aspectele discutate pot afecta emoțional persoana 
evaluată specialistul va purta discuția doar cu părinții.

• a doua întâlnire: în cazul în care la prima întâlnire au venit doar părinții/aparținătorii, la 
aceasta se va face evaluarea propriu-zisă a persoanei.

Uneori evaluarea poate fi dificil de realizat din cauza dificultăților întâmpinate în relaționarea 
cu beneficiarul. În aceste cazuri este nevoie de încă una-două întâlniri pentru finalizarea evaluării.

După finalizarea evaluării mai există o ultimă întâlnire la care participa doar părinții/
aparținătorii în care sunt prezentate și explicate rezultatele obținute în urma evaluării.

Durata evaluării:

În funcție de instrumentele folosite, mediile în care este observat beneficiarul și complianța 
acestuia, procesul de evaluare poate dura între cateva ore și câteva zile.

Evaluarea în mai multe medii:

Dat fiind faptul că evaluarea este un proces complex, un aspect important de care trebuie 
să ținem cont în realizarea acesteia este observarea beneficiarului în mai multe medii (când este  
posibil). Beneficirul poate fi evaluat în clinică, la școală, acasă, în parc și în orice alt mediu în 
care manifestă comportamente problematice. Avantajul evaluării în diverse medii este că oferă 
o imagine mai clară asupra abilităților, comportamentelor și capacității de a pune în practică 
abilitățile dobândite. 

Dizabilitatea Intelectuală și Asociată –  metode specializate în serviciile sociale Cap. I Evaluarea persoanelor cu dizabilități  intelectuale și asociate 26 27



Instrumente 

• Fișe de evaluare
• Fișa logopedică
• Fișa de examinare/ Examenul terapeutic complex
• Fișa de evaluare psihomotrică
• Programul terapeutic

Evaluarea socială a persoanei cu dizabilitati își propune să surprindă aspectele ce țin 
de gradul de dezvoltare al persoanei evaluate în vederea stabilirii nevoilor biopsihosociale ale 
acesteia. Odată ce acestea au fost stabilite, persoanei evaluate i se pot recomanda servicii care 
să vină în întâmpinarea nevoilor identificate. Astfel, pentru a evalua aspectele ce țin de gradul 
de dezvoltare al persoanei cu dizabilități, ne raportăm la itemi precum: mobilitatea (persoana 
nedeplasabilă, persoană care se deplasează cu ajutor sau singură), activități de autoîngrijire 
(igienă corporală, îmbrăcat sau dezbrăcat, servire și hrănire), abilități de relaționare (utilizarea 
mijloacelor de comunicare), activități instrumentale (prepararea hranei sau hrănirea, activități 
gospodărești, gestionarea propriilor venituri, efectuarea de cumpărături, conformarea la reco-
mandările medicale, utilizarea mijloacelor de transport în comun), petrecerea timpului liber 
(implicarea în activitățile desfășurate în comunitate).

Un alt aspect evaluat este acela al relaţiilor dintre membrii familiei. Acestea au un rol im-
portant în procesul de dezvoltare al persoanei cu dizabilități deoarece membrii familiei sunt cei 
care decid dacă persoana cu dizabilitate va participa la activități în afara casei sau va fi izolată 
și ferită de interacțiunile sociale. Izolarea produce carențe în dezvoltarea psiho-emotională a 
persoanei cu dizabilități. Astfel, membrii familiei pot fi factori facilitatori sau bariera în dezvol-
tarea individului.

Mai departe se urmărește relaţia pe care indivizii o au cu membrii comunităţii în care tră-
iesc. Aici se urmăresc aspecte precum apartenența la grup (ex. Grupul colegilor de clasa, grupul 
vecinilor, grupul persoanelor care merg la o anumita biserică etc.). Comunitatea este foarte im-
portantă în procesul de asistare a persoanei cu dizabilitati deoarece aceasta poate contribui la 
incluziunea socială a indivizilor făcându-i să se simtă apreciați și valorificați pentru potențialul 
pe care aceștia îl prezintă. 

Alte aspecte ale evaluării sociale mai cuprind: situaţia economică a familiei (reprezentată 
de capacitatea de a administra banii pentru asigurarea bunurilor și resurselor necesare), aspecte 
fiziologice (starea de sănătate a persoanei evaluate, încadrarea în grad de dizabilitate).

Scopul evaluării logopedice

Evaluarea logopedică se face pentru a depista tulburările de limbaj. Cunoașterea și identifi-
care tulburărilor de limbaj reprezintă o prioritate a specialiștilor în probleme de psihopedagogie, 
precizarea diagnosticului logopedic și intervenția timpurie garantează reușita programului 
terapeutic.

Când se face evaluarea logopedică?

Atunci când se constată existența unei probleme logopedice, specialistul trebuie să respec-
te în terapia logopedică următoarele principii: principiul intervenției timpurii (terapia trebuie 
începută cât mai repede), principiul parteneriatului în intervenția terapeutică – (existența unui 
triunghi terapeutic – logoped - părinte – subiect), respectarea particularităților de vârstă și 
individuale -  (programul terapeutic trebuie să fie personalizat pentru fiecare individ în parte).

Cine face evaluarea logopedică?

Specialiștii în probleme de psihopedagogie specială.

Modalități de evaluare logopedică:

• consultarea dosarului personal pentru cunoașterea istoricului (anamneza);
• discuția liberă – observarea subiectului în ansamblu;
• evaluarea orală (citirea unui text la prima vedere – pentru depistarea dislexiei, dislaliilor, 

balbismului, rotacismului, etc).
• evaluarea scrisă - completarea unei fișe de lucru – fișa conține diverși itemi (ex. dictare, 

despărțire în silabe, completare de propoziții lacunare, identificare unor obiecte, completarea 
de cuvinte lacunare, scrierea corectă a ortogramelor, etc). În acestă evaluare se urmărește: 
poziția de scriere,  prinderea corectă a obiectului de scris, așezarea literelor în spațiul de 
scriere, substituirea, înlocuirea sau omiterea unor litere în scriere etc – depistarea disgrafiilor 
– tulburare de scriere, disortografiilor – tulburare a capacităților de însușire a ortografiei;

• evaluarea psihomotrică  - se urmărește: orientarea în spațiu, cunoașterea momentelor zilei, 
așezarea unui șir de obiecte în ordinea cerută, prinderea/ aruncarea unui obiect, prinderea 
corectă a unui obiect de scriere, mișcarea capului în direcții diferite, etc – depistarea pro-
blemelor psihomotrice- pareze, hemipareze, parapareze, etc;

• întocmirea programului terapeutic pentru diagnosticul logopedic.
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Cap. II Importanța părinților / aparținătorilor în 
procesul terapeutic 

După efectuarea evaluării și stabilirea „diagnosticului” urmează intervenția specialistului/
specialiștilor în sens corectiv/constructiv și terapeutic-recuperativ. 

Procesul terapeutic este un cumul de intervenții specializate complexe, coordonate, cu 
obiective clare, cu metode adecvate și eficiente, cu posibilități de verificare permanentă a 
rezultatelor, în care toți partenerii (profesioniști/specialiști și părinți/aparținători) vor ur-
mări să obțină maximum de autonomie pentru fiecare persoană cu dizabilități intelectuale. 
O cooperare între profesioniști/specialiști și părinți/aparținători este posibilă numai dacă 
fiecare dintre cei implicați întelege rolul pe care îl joacă în viața persoanei cu dizabilități 
intelectuale. Aeastă colaborare reclamă, însă, obligatoriu, evitarea depășirii granițelor de 
competență. Ceea ce știu părinții/aparținătorii despre dezvoltarea persoanei cu dizablități 
sunt informații de mare valoare pentru stabilirea intervențiilor specializate (informații despre 
modul în care acționează persoana cu dizabilități în comunitate și acasă, informații despre 
dezvoltarea anterioară a persoanei cu dizabilități, despre părerile și dorințele acestuia, etc.). 
De asemenea părinții/aparținătorii pot oferi specialiștilor feedback privind eficiența muncii 
lor cu persoana cu dizabilități și pot susține progresele persoanei cu dizabilități prin con-
solidarea experiențelor de învățare acasă și prin încurajarea reușitelor acestuia, utilizarea 
jocului și diversificarea contactelor sociale, devenind astfel aliați în recuperarea persoanei 
cu dizabilități intelectuale și asociate.

2.1.  Programul de intervenție personalizat 

Pentru eficientizarea activităților/intervențiilor în procesul terapeutic sunt utilizate instrumente 
de planificare și coordonare care sunt întocmite în urma evaluării și sunt utilizate de membrii 
echipei de intervenție. Un astfel de instrument este - Programul de Intervenție Personalizat – PIP.

Așadar, ancheta socială, împreună cu celelalte evaluări, au rolul de a identifica situația psi-
ho-socio-economică a beneficiarilor, urmând ca de pe urma acestor instrumente de analiză să se 
întocmească planul individual de intervenție în funcție de nevoile fiecarui individ, cu obiective 
specifice într-un timp stabilit.

  Acest tip de evaluare este coordonat de către asistentul social. 
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Spre exemplu, primul studiu asupra rezultatelor tratamentului ABA (Lovaas, Koegel, Simmons 
& Long, 1973) a avut un rezultat neașteptat: abilitățile copiilor nu se mențineau după integrarea 
lor în alte medii. Tot acest „eșec” a fost pus pe seama lipsei de generalizare a abilităților dobân-
dite de copii în cadrul terapiei. În cadrul acestui studiu, copiii care s-au întors acasă la părinții 
care fuseseră în prealabil intruiți în tratamentul comportamental aveau mai multe șanse să-și 
mențină și să continue să-și folosească abilitățile nou dobândite decât copiii ai căror părinți nu 
fuseseră instruiți în niciun fel (sau prea puțin).

Concluzia cea mai importantă a luat naștere din principiul de bază al analizei comportamen-
tale: comportamentul este controlat de mediu, iar părinții copilului reprezintă, în mod evident, 
trăsătura cea mai importantă a mediului în care trăiește copilul. 

Pe lângă aceasta, este foarte important ca tratamentul să se desfășoare 24 de ore din 24, 
timp de 7 zile pe săptămână. Copiii tipici învață de dimineață până seara, fie că planificăm acest 
proces de învățare sau nu. Copiii pe care îi tratăm au nevoie de un sprijin de lungă durată, altfel 
nu învață în mod profund abilitățile pe care le predăm. Indiferent de numărul de ore de terapie 
pe care îl fac acești copii pe zi, tot mai multe ore petrec alături de părinți (de exemplu la 40 de 
ore de terapie pe săptămână, copilul petrece alături de părinți un număr de 128 de ore) prin 
urmare este crucial ca părinții să aibă cunoștințele necesare pentru a lucra cu copilul în tot acest 
timp. Părinții pot fi cei mai buni terapeuți, ei pot învăța aproape toate metodele de lucru ale unui 
specialist, pentru că sunt cei mai motivați să-și ajute copilul. 

Pentru a crea un mediu comportamental complet, care să permită progrese în cursul trata-
mentului, toți cei implicați în îngrijirea copilului trebuie să beneficieze de instruire de specialitate. 
Doar așa copilul va fi permanent expus la contingențe adecvate de comportament normal și va 
avea ocazii limitate de a manifesta comportamente autiste. Este firesc ca un copil să reacționeze 
diferit de la un adult la altul. Copiii nu sunt nici insensibili la contingențele din mediu și nici 
incapabili să învețe, dar sunt hipersensibili la anumite contingențe imediate. Cu alte cuvinte, ei 
își adaptează foarte rapid comportamentul în așa fel încât să corespundă contingențelor oferite 
de diversele persoane care îi îngrijesc. Prin urmare, până la încheierea terapiei, toți cei implicați 
în îngrijirea copilului trebuie învățați să aplice în mod consecvent aceleași procedee. 

Pentru părinți, tratamentul nu reprezintă un loc de muncă part-time ca pentru terapeuți, 
ci o schimbare completă a stilului de viață. Pentru a asigura progresul maxim al copilului, pă-
rinții trebuie ca 24 de ore din 24 să încorporeze abilitățile de tratament în educația copilului cu 
dizabilități. 

Din păcate în serviciile sociale și de educație din țară, rareori s-a întâmplat ca părinților să 

 Pentru elaborarea unui P.I.P. este necesară respectarea unor cerințe fundamentale re-
feritoare la:

• evaluarea/reevaluarea persoanei cu dizabilități din punct de vedere medical, psihologic, 
pedagogic și social în scopul obținerii unor informații relevante pentru stabilirea unui dia-
gnostic diferențiat nuanțat și valid;

• stabilirea obiectivelor programului, pe termen, scurt, mediu și lung diferențiat pe domeniile 
implicate în procesul recuperării și educării persoanei cu dizabilități;

• elaborarea activităților și stabilirea metodelor și procedeelor specifice procesului de recu-
perarea și educare;

• alcătuirea echipelor interdisciplinare sau a instituțiilor, care să răspundă nevoilor fiecărei 
persoane cu dizabilități;

• stabilirea unor căi eficiente de cooperare și implicarea a familiei/aparținătărului în susținerea 
programului individual de recuperare, pornind de la premisa că o mare parte din timpul 
persoanei cu dizabilități se consumă în relația sa cu membrii familiei din care provine.

2.2. Rolul părinţilor în recuperarea copiilor cu dizabilităţi

În lumea în care trăim părinții sunt implicați în foarte multe activități, fie că programul de 
muncă este foarte încărcat, fie că au alți copii ale căror nevoi nu sunt de neglijat. Acestea sunt 
doar câteva motive din cauza cărora părinții nu se pot implica în tratamentul copiilor lor atât de 
mult pe cât este necesar, astfel încât să sprijine  o dezvoltare și o generalizare completă a abilită-
ților copiilor. Părinților copiilor tipici le este clar că singura lor responsabilitate este să sprijine 
și să susțină dezvoltarea copilului, oferindu-i modele adecvate de învățare, profitând de multele 
oportunități apărute. Pentru această responsabilitate marea lor majoritate sunt pregătiți într-o 
măsură rezonabilă (de la părinți, prieteni, literatură sau mass-media). 

Copilul cu dizabilități are mai multe dificultăți în comparație cu un copil tipic. Astfel pă-
rinților copiilor cu dizabilități le este mai dificil în a-și aranja adecvat viețile pentru a face față 
acestei imense provocări de a crește un copil cu dizabilități. Terapeuții sunt persoane care vin 
și pleacă din viața copiilor, însă părinții reprezintă persoanele constante din viața acestora. Pă-
rinții formează baza pentru exersarea în contexte diverse a abilităților în lucru ale copilului mai 
ales că numărul de ore pe care copiii îl petrec în familie este mult mai mare față de numărul de 
ore pe care îl petrece împreună cu terapeuții săi. Prin exersare, modelare și feed-back oferit de 
către terapeuți, părinții pot deveni astfel profesori excelenți. (Whittingham, Sofronoff, Sheffield, 
Sanders, 2009). Încă din anii ‚60 așteptările au fost ca, odată cu stabilirea metodelor de bază ale 
tratamentului și anume terapia comportamentală (ABA), copilul să fie „vindecat” într-un mediu 
instituționalizat alături de specialiști instruiți, după care să fie trimis acasă. 
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2.3. Participarea activă a părinților/aparținătorilor în procesul de    
 recuperare. Recomandări, strategii, activități utile.  

Pentru obținerea unor rezultate pozitive în procesul de recuperare al persoanei cu dizabili-
tăți părinții/aparținătorii trebuie să înțeleagă împortanța desebită pe care o au în acest proces.  
Părintele/aparținătorul cunoaște cel mai bine persoana cu dizabilități, particularitățile de dez-
voltare, abilitățile, punctele tari și punctele slabe și poate lua anumite decizii în ceea ce privește 
programul de intervenție propus de specialiști. Indiferența părinților/aparținătorilor în ceea ce 
privește problematica persoanei cu dizabilități intelectuale vine în opoziție cu idea de incluziu-
ne. În acest sens apar o serie de dificultăți cauzate de atitudinea de reținere sau de neîncredere 
a părinților/aparținătoriilor care sunt tributarii unor mentalități eronate cu privirea la viața și 
evoluția unei persoane cu dizabilităti. De aceea pentru o mai eficientă susținere a intervenției 
specializate asupra persoanei cu dizabilități intelectuale, părinții/aparținătorii trebuie să satisfacă 
un minimum de cerințe. Astfel, părinții/aparținătorii pot beneficia de un răspuns la nevoile lor 
fie sub forma unui model de bune practici fie sub forma unor soluții concrete care pot ameliora 
substanțial calitatea vieții familiei și a persoanei cu dizabilități intelectuale și asociate. Prin 
urmare părinții/aparținătorii vor fi încurajați: 

• Să părticipe activ la toate activitățile indicate de specialiști și să se implice în promovarea 
practicilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și asociate;

• Să fie modele de acțiune și de comportament în acceptarea și susținerea persoanelor cu 
dizabilități intelectuale și asociate din comunitate; 

• Să sprijine specialiștii în alegerea unor strategii realiste cu privire la evoluția și formarea 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și asociate;

• Să fie parteneri sinceri de dialog și să accepte fără rezerve colaborarea cu echipa de spe-
cialiști care se ocupă de educarea și recuperarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și 
asociate urmărind împreună progresul înregistrat de persoana cu dizabilități în diverse 
situații de viață;

• Să colaboreze cu alți părinți/aparținători și să împărtășească și altora experiențele personale 
cu privire la persoana cu dizabilități desfășurate îm mediul familial;

• Să fie convinși de avantajele oferite de interveniția asupra persoanei cu dizabilități și să accepte 
fără resentimente eventualele limite impuse de gradul și complexitatea deficiențelor acestora.

Din păcate sunt și părinți/aparținători care nu se implică și nu reușesc să confrunte provocările 
dizabilității. Există familii care identifică modalități prin care reușesc să rămână puternice sau 
chiar să devină puternice în confruntarea cu această situație dificilă, însă altele suferă în tăcere 
și încearcă să se lupte pe cont propriu. Pentru a face față eficient, membrii familiilor adesea au 
nevoie de sprijin și ajutor.

li se dea cu adevărat puterea de a împlini nevoile copiilor lor. Atât specialiștii, cât și părinții se 
așteaptă ca primii să, joace rolul „expertului” și să-și asume întreaga responsabilitate a calității 
programului; aceste așteptări subminează însă nevoia de a-i implica total pe părinți în inter-
venția terapeutică. 

Este important să recunoaștem și să subliniem că părinții copiilor cu întârzieri de dezvoltare 
au în spate o perioadă îndelungată de încercări eșuate de comunicare, ceea ce îi afectează pe 
părinți din punct de vedere emoțional atunci când încearcă să învețe abilitățile de tratament. 
De aceea, înainte de a le cere să se implice în tratament, specialiștii trebuie să le arate că înțeleg 
această realitate și că le oferă tot sprijinul de care au nevoie. Să fie empatici, suportivi cu toți 
părinții dar mai ales pentru părinții aflați la început de drum în ceea ce privește demersul 
de recuperare al copiilor. Sunt părinți care de trec prin faza de negare a diagnosticului, sunt 
neîncrezători, anxioși sau depresivi. 

Asfel părinții copiilor cu dizabilități au nevoie de:

1. Instruire la domiciliu, deoarece abilitățile pe care le învață părinții pot fi astfel puse în 
mod eficient sub controlul stimulilor domestici (în mediul familial). 

2. Exemplele de lecții înregistrate video și indicații concrete scrise care pot favoriza dez-
voltarea abilităților părinților.

3. Folosirea a numeroase exemple de învățare pentru părinți. 
4. Formarea unor medii naturale recompensatoare. Dezvoltarea unui grup-suport constant, 

prin atragerea părinților singuri sau a altor membri importanți din familie, poate oferi 
recompensarea și corectarea continuă a abilităților deprinse de părinți.

Toate aceste informații sunt susținute numai în perioada 2001 – 2010 de peste 25 de studii 
în cadrul cărora au fost implicate peste 350 de familii cu copii cu autism. Majoritatea studiilor 
realizate au avut ca beneficiari părinți cu copii între 2 – 9 ani, doar un singur studiu a fost reali-
zat cu părinți ai căror copii sunt deja adolescenți cu vârsta cuprinsă între 13 – 17 ani (Laugeson, 
2009).  Un alt aspect ce diferențiază studiile realizate este numărul de ore alocat trainigurilor  
pentru părinți. Acestea au avut o durată cuprinsă între 5 și 40 de ore după care au urmat diverse 
perioade de supervizare pentru părinți. În cadrul acestor perioade de supervizare părinții au 
putut dezbate și soluționa împreună cu formatorii diversele probleme identificate în practică. 

În cadrul acestor traininguri părinții și-au dezvoltat abilități de gestionare a comportamen-
telor problematice ale copiiilor (Coolican, 2010; Moes & Frea, 2002), abilități de dezvoltare a 
limbajului copilului (Nefdt, 2010; Reagon & Higbee, 2009) și au învățat strategii de dezvoltare 
a abilităților sociale pentru copiii lor (Laugeson, 2009).
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 ; Luați-vă timp să vă bucurați împreună cu copilul/tânărul cu dizabilități aflat în familia 
dumneavoastră. Încercați să aveți activități comune, plimbări, călătorii, etc.

Sfaturi utile pe care părinții/aparținătorii le pot aplica pentru a ajuta copii/
tinerii cu dizabilități să facă achiziții

Familia este locul cel mai potrivit pentru dezvoltarea emoțională a copilului/tânărului cu 
dizabilități. Desigur, îmbunătățirea înteligenței emoționale nu este un proces în cinci sau zece 
pași, ci o lungă călătorie care începe în familie și care va continua toată viața atât în mediul 
familial cât și în alte medii din comunitate.

Pentru  ca persoana cu dizabilități să poată obține achiziții este necesar să:

• Creați în cadrul familiei un mediu favorabil, un mediu în care copilul/tânărul dum-
neavoastră să se simtă confortabil. Evitați să aveți discuții aprinse cu ceilalți membrii ai 
familiei în fața copilului/tânărului cu dizabilități;

• Negociați cu copilul/tânărul și consultați-vă cu acesta. Nu fiți instructori militari, 
este important să nu țipați și să nu ordonați copilului/tânărului dumneavoastră. Inițierea unui 
dialog pentru a vedea ce vrea să spună copilul/tânărul este de asemenea foarte important.

• Implicați copilul/tânărul în diferite activități atât în mediul familial cât și social. 
Este important să dezvoltați abilități și nu dizabilități.

• Împărțiți sarcinile pe etape scurte;
• Oferiți copilului/tânărului instrucțiuni simple, date pas cu pas, succesiv și nu 

simultan. Instrucțiunile pot fi date atât verbal dar și vizual (spuneți, desenați sau 
aratați o poză, o schemă, etc.).

• Alternați activitățile interesante, stimulante, cu cele solicitante, plictisitoare;
• Încurajați reușitele „mici” la momentul producerii acestora;
• Lăudați buna purtare. Lauda este o recompensă valoroasă, așa că este important să sur-

prindeți și să subliniați momentele în care copilul/tânărul dumneavoastră „se poartă bine”; 
• Fiți consecvenți. Pretențiile să fie aceleași în fiecare zi. Regulile, limitele și așteptările, 

trebuie stabilite clar și pot fi postate într-un loc vizibil. Nu trebuie să cedați numai pentru 
că sunteți obosit sau pentru că sunteți sâcâit de copil/tânăr; 

• Asigurați-vă că sunteți un model de urmat. Păstrați calmul atunci când vă aflați 
în situații dificile, învățând astfel persoana cu dizabilități, în mod indirect, că emoțiile 
pot fi gestionate. Învățați să faceți față frustrării, furiei sau tristeții și acceptați că aceste 
trăiri fac parte din viața fiecăruia. Amintiți-vă că sunteți un exemplu pentru copilul/
tânărul din familie, nu numai prin comportament, ci și prin modul în care gândiți și 
trăiți emoțional situațiile dificile. Fiți un model de răbdare, obiceiuri sănătoase și bune 

Este foarte important ca părinții/aparținătorii să nu se focuseze numai pe deficiența per-
soanei astfel uitând efectiv de ceea ce este important pentru dezvoltarea acesteia. Chiar dacă 
există această perioadă de stres, membrii familiei trebuie să trăiască alături de persoana cu 
dizabilități intelectuale și să ia parte la viața socială împreună. Ieșirea în aer liber, implicrea 
in diferite activități sociale, încurajarea pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă, 
sunt metode care modelează comportamentul și dezvoltarea psiho-fizică, emoțională și socială 
a persoanei cu dizabilități. Pe de altă parte este foarte importantă depășirea de către părinți/
aparținători a dificultăților de natură socio-psihologică pe care le presupune existența în viața 
lor a unei persoane cu dizabilitate intelectuală.

Câteva recomandări pentru părinți/aparținători cu ajutorul cărora pot depăși 
dificultățile socio-psihologice pe care le presupune existența în viața lor a unei 
persoane cu dizabilitate intelectuală:

 ; Păstrați-vă speranța. Nu uitați, că în cele mai multe cazuri problema are soluții. A recunoaște 
că există o problemă și a cere ajutor sunt primii, și de cele mai multe ori, cei mai dificili pași.

 ; Aflați cât mai multe lucruri despre diagnostic. Cunoașterea ne întărește. Cu cât știți mai 
multe despre diagnostic, cu atât îi veți face față mai bine.

 ; Vorbiți cât mai des. Vorbiți despre sentimentele, gândurile, temerile pe care le aveți. Emoțiile 
neexprimate vor genera în timp furie și resentimente. Discutați deschis despre cum v-a afectat 
dizabilitatea viața de familie și încercați să găsiți o soluții împreună cu membrii acesteia.

 ; Reduceți pe cât posibil stresul de acasă. Este important să aveți un stil de viață organizat. 
Activitățile rutiniere din familie le dau persoanelor cu dizabilități intelectuale senzația de 
control asupra propriilor sentimente. 

 ; Modificați așteptările. Vor exista momente în care copilul/tânărul cu dizabilități nu va re-
acționa pozitiv la cerințe și sarcini, vor apărea neînțelegeri cu cei din jur și nu va mai avea 
performanțele obișnuite. Este important să vă modificați așteptările pe care le aveți vis-avis 
de copilul/tânărul cu dizabilități, este important să știți când să reduceți cerințele și sarcinile.

 ; Fiți deschiși. Este posibil să vă fie teamă sau rușine să vorbiți cu rudele, prietenii de fami-
lie despre tulburarea persoanei cu dizabilități aflată în familie. Deși este important să fiți 
discret pentru a nu-i lăsa acestei persoane impresia că o trădați, este la fel de important să 
vorbiți cu cei care vă pot ajuta.

 ; Acceptați sprijinul. Contactul cu familii care se confruntă cu aceleași probleme ca ale dum-
neavoastră vă poate ajuta foarte mult. Grupurile de sprijin pentru părinți pot fi foarte utile.

 ; Alocați-vă timp pentru propria odihnă și recuperare.
 ; Participați la activități care vă stimulează potențialul creativ și emoțional: apropiere de 

natură artă, sport, călătorii etc.
 ; Nu vă comparați copilul/tanărul cu dizabilități din familie cu ceilalți copii/tineri.
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Strategii pentru îmbunătăţirea comunicării

• Îndreptați-vă către copil/tânăr și priviți-l drept în ochi înainte de a-i da o instrucțiune;
• Contactul fizic îl poate ajuta pe copil/tânăr să se concentreze;
• Exprimați-vă așteptările atât verbal, cât și în formă scrisă sau vizuală;
• Folosiți propoziții cât mai scurte și un limbaj cât mai simplu;
• Vorbește suficient de tare ca să fii auzit, dar nu striga;
• Dați indicații verbale una câte una, nu mai multe deodată;
• Verificați dacă a înțeles, urmărind gesturile și mimica copilului/tânărului;
• Adaptează viteza expunerii la dificultățile și nivelul de înțelegere a persoanei;
• Treceți în revistă pașii atât înaintea, cât și în timpul activității, inclusiv în cazul activităților 

pe care le faceți împreună cu copilul/tânărul;
• Încurajați copilul/tânărul să exprime ceea ce simte atunci când trece printr-o situație, și 

nu să se cufunde în ea;
• Formulează întrebări deschise. Acestea încep cu: ce? de ce? cum? pentru ce? Ele încura-

jează răspunsurile și evită întrebările închise care sugerează răspunsul sau presupun doar 
răspunsuri directe Da sau Nu.

• Ascultă-te pe tine însuți atunci când pui întrebarea (cuvintele, tonul și inflexiunile vocii). Fii 
conștient de sentimentele personale, de postura corpului, de mișcarea ochilor și de mimică. 

• Fii răbdător, lasă-i timp pentru gândire și nu-i grăbi răspunsul;
• Ascultă activ, oferă feed-back persoanei care îți relatează ceva, prin: asigurarea contactului 

vizual, adoptarea unei atitudini obiective, observarea și descifrarea comportamentului 
nonverbal al interlocutorului, adresarea de întrebări pozitive și reformularea celor spuse de 
către el, pentru ca să-i confirmi că ai înțeles. Un semn al atenției tale față de ceea ce spune 
persoana este faptul că dai afirmativ din cap sau că ții capul aplecat un pic într-o parte. 

Strategii de menţinere a structurii

• Stabiliți rutine predictibile pentru dimineața și seara;
• Țineți copilul/tânărul ocupat cu activități programate și sub supraveghere, dar nu-l aglomerați;
• Somnul insuficient înrăutățește problemele de atenție, așa că insistați asupra orei regulate 

de mers la culcare și asupra odihnei;
• Faceți în așa fel încât copilul/tânărul să aibă un spațiu al său, liniștit, chiar dacă acesta nu 

este decât o masă;
• Planificați în avans, pentru a vă asigura că în timpul plimbărilor copilul/tânărul nu obosește 

prea tare sau nu i se face foame; recapitulați mai întâi regulile privind comportamentul;
• Asigurați-vă că alte persoane care se ocupă de copil/tânăr știu rutinele zilnice și obiectivele 

comportamentale, și că le aplică.

maniere, fiți cel puțin la fel de organizat pe cât doriți să fie copilul/tânărul dumneavoastră;
• Anticipați și să evitați problemele. Este important să cunoașteți slăbiciunile copilului/

tânărului cu dizabilități, precum și situațiile care generează probleme. Fiți adeptul princi-
piului: „Elimină problemele din fașă!”;

• Ascultați cu empatie. Acordați atenție modului în care copilul/tânărul spune că se simte, 
apoi reflectați aceste emoții ca într-o oglindă, prin propria persoană. De exemplu, dacă vă 
spune că e trist fiindcă ar vrea să stați mai mult timp cu el, îi puteți spune „Sunt de acord 
cu tine. Înteleg că ești supărat fiindcă nu sunt îndeajuns de mult timp cu tine. Vom încerca 
să rezolvăm problema asta împreună”. De asemenea, povestestiți despre cum v-ați simțit în 
situații similare. De multe ori, o persoană cu dizabilități intelectuale nu știe să vorbească 
despre emoții. Așa că este important ca voi părinții/aparținătorii să începeți o discuție 
despre cum se simte copilul/tânărul dacă observați că este mai retras, mai impulsiv sau 
mai agresiv decât de obicei.

• Ajutați copilul/tânărul să denumească și să recunoască emoțiile. Ei pot avea un 
vocabular destul de limitat, sau poate chiar nu au un vocabular, fapt pentru care pot  întâm-
pina probleme în a descrie ce anume simt. Îi puteți ajuta prin diverse activități practice să 
înțeleagă cum se manifestă fiecare emoție în parte. De asemenea, învățați-l să recunoască 
semnele fiziologice prin care se manifestă emoțiile. De exemplu, când este rușinat, i se în-
roșesc obrajii, când este furios, apare tensiune în corp, când este speriat, poate simți cum 
îi bate inima mai tare etc. Învățați-l că atunci când aceste semne sunt foarte intense, este 
bine să se oprească și să respire adânc de câteva ori și apoi să exprime emoția resimțită.

• Validați emoțiile copilului/tânărului. În loc să îi spuneți că nu are nici un motiv pen-
tru care să fie supărat (mai ales dacă e vorba de o problemă minoră), recunoașteți-i emoția. 
Spunându-i că nu e normal să reacționeze sau să se simtă într-un mod sau altul, îl veți face 
pe copil/tânăr să creadă că este ceva în neregulă cu el.

• Folosiți conflictele în procesul de rezolvare de probleme. Atunci când copilul/
tânărul cu dizabilități se ceartă cu voi sau cu o altă persoană, ajutați-l să se calmeze și să 
caute o soluție. De exemplu, dacă se simte furios pentru că altcineva i-a luat un obiect care 
îi aparținea, în loc să îl lovească, cereți să se gândească la ce altceva ar putea face.

• Încurajarea prieteniilor. Cultivarea unei relații cu „cel mai bun prieten” e o etapă impor-
tantă în dezvoltarea personală. Această abilitate se dezvoltă foarte bine în perioada copilă-
riei, după ce anii copilăriei trec, este mai greu să deprindem abilitatea de a ne face prieteni.

• Alegeți bătăliile. Nu este nevoie de intervenție în toate situațiile. Imaginea de ansamblu 
este importantă, lucrurile mici nu contează. Dacă nu gândiți astfel, căminul dumneavoastra 
va fi plin de conflicte și certuri.
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• Lucrul în grădină. Pentru cei care beneficiază de o „bucată de pământ”, îngrijirea 
plantelor (flori, legume etc.) poate fi o modalitate plăcută de relaxare și o posibilitate de 
comunicare afectivă. 

• În bucătărie. Acordaţi-vă timp pentru a inventa împreună tot felul de reţete culinare. În 
bucătărie se pot dezvolta foarte multe abilităţi de viaţă independentă.

• Colecția familiei. Puteţi colecţiona, împreună cu copii/tinerii, cele mai variate obiecte, 
lucru care contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă în familie. 

• Campionatele familiei: cărţi, remy, table, șah, scrabble, puzzle, „Nu te supăra, frate!”, 
Piticot, Monopoly etc. Orice joc trezește spiritul de competiţie, stimulează ambiţia și voinţa. 

• Concursuri pe diverse teme (desene, picturi, decupaj, povestire, animaţie, etc.). Sunt  
metode utile pentru stimularea imaginaţiei și a proceselor de cunoaștere. 

• Produse artistice. Realizaţi împreună diverse produse artistice (colaje pe diverse teme, 
afișe, desene, ornamente, obiecte artizanale, podoabe de pom, cântece, poezii, origami etc.). 
Cu unele dintre acestea puteţi chiar decora casa. 

• Colțul vesel. Realizaţi un mic panou, plasat la vedere, pe care să puteţi nota diverse mesaje, 
enunţuri, însemnări, caricaturi, desene pentru membrii familiei. Acestea dau culoare zilei. 

• Lumea necuvântătoarelor. Orice animal e bine să fie acceptat ca un „membru” al fa-
miliei. Îngrijirea animalelor de casă (câine, pisică, pești, broscuţe, păsări, hamsteri etc.) 
dezvoltă asumarea responsabilităţilor individuale, stimulează dezvoltarea afectivă. Mai 
mult chiar, este bine să transmitem copiilor/tinerilor un mesaj pozitiv faţă de orice altă 
formă de viaţă din univers (îngrijirea mediului natural). 

• Abilități practice. Realizaţi produse utile (ghivece, scaune, suporturi, rafturi, farfurii, 
vaze etc.) din diferite materiale (lemn, sticlă, ceramică, lut etc.). Ele vor fi folosite pentru 
uzul personal sau vor fi dăruite. 

• Programul zilei. Copiii/tinerii cu dizabilităţi răspund foarte bine unui program organizat 
și bine pus la punct. De aceea este bine să planificaţi programul pentru ziua următoare 
cu o zi înainte. Ce ar fi să îl lăsaţi pe el să facă asta? Decupaţi din ziare sau pliante poze 
care să sugereze activităţile pe care trebuie să le facă într-o zi și puneţi-i în faţă o coală 
de hârtie destul de măricică. Apoi lăsaţi-l pe el să lipească pe coala de hârtie activităţile 
în ordinea pe care o dorește sau consideră că trebuie să le pună în practică. Îndrumaţi-l 
subtil, dar lăsându-l totodată să ia el decizii. Lăudaţi-l pentru fiecare reușită. Apoi, pe 
măsură ce îndeplinește din ele, puneţi-l să le bifeze sau să lipească câte o biluţa pe poza lor.

• Cursa cu obstacole. Puneţi pe podea mai multe obstacole de genul scaunelor, cuburi-
lor, puzzle-urilor, obiecte de vestimentaţie, obiecte folosite în activităţile zilnice, etc. și la 
final un mic premiu – o prăjitură, o bomboană etc. Apoi puneţi-l pe copil/tânăr să treacă 
printre obstacole și când ajunge în dreptul lor să le rezolve (să  arate la ce folosește fiecare 
obiect, cum se utilzează, să facă din cuburi o construcţie, să rezolve puzzle-ul, etc) și apoi 
să ajungă la linia de finiș.

Strategii de îmbunătăţire a organizării şi a managementului timpului

• Aranjați-vă casa după principiul: un loc unde găsești de toate și fiecare lucru la locul său;
• Copilul/tânărul să aibă un loc specific și regulat pentru activități, departe de agenți per-

turbatori;
• Învățați copilul/tânărul să-și aranjeze hainele pentru dimineața următoare, înainte de a 

merge la culcare; lucrurile necesare copilului/tânărului trebuie puse într-un loc anume, la 
îndemână, pentru a putea fi luate ușor și repede;

• Prevedeți suficient timp pentru ceea ce are de făcut copilul/tânărul, cum ar fi temele sau 
îndeplinirea sarcinilor.

Activităţile uzuale, zilnice, pe care le puteţi face alături de copii/tineri

• vizionați un film/desen animat împreună și discutați-l; 
• citiți o carte împreună și încercați să comentați aspectele esențiale, simbolurile; 
• mergeți la cumpărături împreună; 
• petreceți măcar o oră pe săptămână plimbându-vă fără un scop anume (în parc, pe stradă 

etc.); 
• faceți împreună treabă în casă (gătit, spălat, curățenie, mici reparații); 
• petreceți zilnic câteva minute pentru efectuarea unor exerciții fizice de întreținere; 
• mergeți împreună la competiții sportive, faceți sport, vizionați emisiuni sportive; 
• mergeți în excursii, atât cu scop educativ, cât și cu scop de relaxare; 
• invitați în activitățile de relaxare (picnicuri, după-amiezi petrecute în familie, excursii etc.) 

și prietenii copiilor dumneavoastră sau prietenii lor.; 
• povestiți istorii de familie, folosind albume de fotografii, obiecte reprezentative, alte per-

soane implicate. 

Activități de timp liber

 Timpul petrecut de către părinți/aparținători cu persoana cu dizabilități precum și acti-
vitățile variate stimulează integrarea socială a copilului/tânărului, spiritul de inițiativă, dezvoltă 
sentimentul de apartenență al acestuia. Activități ca îmbrăcatul, spălatul pe dinți, jucatul sau 
mâncatul pot fi îmbrăcate într-o formă amuzantă și creativă, astfel încât să le satisfacă nevoile, 
dar să îi și relaxeze și binedispună. Copiii/tinerii în general și copii/tinerii cu dizabilități în 
special, au nevoie de activități zilnice cât mai variate și amuzante.

• Pictatul pe față și corp (cu vopsele speciale). Este o activitate distractivă care dezvoltă 
imaginaţia și creativitatea. 
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Cap. III  Relația terapeutică 

3.1.  Definirea relației terapeutice

Actul terapeutic s-a învârtit în jurul conceptului de relație terapeutică încă de la începuturi. 
O relație terapeutică bună rezolvă multe dintre problemele pacientului (în special, cele legate 
de încredere și cooperare), chiar și  înainte ca specialistul să înceapă să iși folosească tehnicile 
terapeutice. Toți cei care înțeleg importanța acestui prim pas, luat ca tehnică terapeutică în sine, 
își vor atinge mult mai ușor obiectivele și se vor scuti de multe frustrări (acest lucru este valabil 
și pentru pacient).

Relaţia terapeutică este reprezentată de acea legătură ce apare între terapeut și pacient și 
care se formează în timp, are la bază scopuri comune, presupune egalitate, cooperare, încre-
dere reciprocă și încurajare, astfel ducând la succesul terapeutic prin îndeplinirea obiectivelor 
terapeutice. 

Oamenii sunt ființe, prin excelență, sociale; toți avem în noi nevoia și resursele stabilirii 
unei relații. Nu cădeți în greșeala de a considera că cei cu un nivel de inteligență limitat sau cu 
diferite tulburări psihice, cum ar fi autismul, nu sunt dispuși la a interacționa cu cei din jur sau 
că nu sunt în stare de acest lucru. 

Terapie fără relație terapeutică nu există!

3.2. Rolul relației terapeutice și principiile ce stau la baza acesteia

În cadrul oricărei terapii, fie că aceasta este una de recuperare a unor funcții și/sau com-
portamente ori în psihoterapie, primul pas este stabilirea relației între specialiști și beneficiari. 
Pe aceasta se grefează tehnicile și metodele necesare atingerii obiectivelor stabilite. Este bine de 

• Dans. Puneţi mai multe stiluri de muzică pe fundal și dansaţi împreună. Staţi în faţa lui 
și serviţi-i ca model, pentru a-i fi mai ușor să deprindă ce trebuie să facă, copiindu-vă. 
Distraţi-vă copios dând o mini-petrecere în care dansul are rolul principal. Treceţi brusc 
de la un ritm mai alert la altul mai lent!

• Unde e obiectul? Luaţi o cutie destul de mare și umpleţi-o cu nisip sau cu orez, ori hâr-
tiuţe mici sau fulgi de pernă. Puneţi mai întâi un obiect pe fundul cutiei. Provocaţi-l pe 
copil/tânăr să scormonească până găsește jucărioara ascunsă.

• Plastilina. Cumpăraţi-i copilului/tânărului plastilină și puneţi-i imaginaţia la contribuţie, 
lăsându-l să creeze diverse forme din ea. Oferiţi-i drept suport sau inspiraţie niște desene 
simple cu animăluţe sau flori și ajutaţi-l să copieze imaginea în plastilină.

• Lăsați-l să exploreze mediul înconjurător! Mergeţi cu copilul/tânărul la plimbare, 
în natură, vorbiţi-i despre minunile acesteia (insecte, flori, copaci, iarbă etc.). Mergeţi în 
locuri strategice pentru dezvoltarea lui cognitivă: muzee, zoo, grădina botanică etc.
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ești bun la ceva. Dacă aceasta lipsește, individul va rămâne un dependent și va intra constant în 
luptă de putere. Pentru relația terapeutică, să nu te simți capabil duce la multă frustrare.

Să CONTEZI în cadrul unui grup dă valoare fiecărui individ. Să simți că poți face diferența, 
că cineva are încredere în tine și că poate conta pe ceea ce poți tu realiza, va face din individ o 
persoană mai puternică. Consecința lipsei acestui sentiment poate fi chiar răzbunarea. 

CURAJUL este o temă foarte sensibilă în viețile majorității oamenilor. Ne referim aici la 
curajul de a face față provocărilor vieții și de a ne depăși limitele. Fără acest sentiment, indivi-
dul va evita orice încercare de a-și depăși propriile limite, adoptând o poziție de incapabilitate 
asumată. Pentru terapie, acest lucru poate însemna sfârșitul acesteia.

Toate aceste nevoi formează un tot. Abordarea unidirecțională nu va duce la rezultatele 
scontate. Am pus mult accent pe aspectul subiectiv al acestor nevoi; din acest motiv înțelegerea 
empatică este importantă în relația terapeutică, deoarece ne interesează reacția și părerea pa-
cientului despre acestea, reacția lui pur subiectivă. 

Cum știm dacă toate cele de mai sus există și funcționează: în relația dvs. cu beneficiarul, veți 
coopera, timpul petrecut împreună va fi o plăcere, iar frustrările inevitabile date de încercările 
de depășire a limitelor, vor fi depășite mult mai ușor.

 Așa cum conceptele de mai sus sunt obligatorii pentru a lega o relație terapeutică stabilă și 
productivă, există și o serie de aspecte la care fiecare terapeut trebuie să fie atent, tocmai pentru 
a nu-și sabota planul de terapie.

Frances Tustin, în lucrarea „Carapacea protectoare. Funcționarea autistă la copii și adulți”, 
Editura Trei, 2013, începe prezentarea cadrului terapeutic cu următoarea frază: „Am descoperit 
că, în tratarea copiilor cu autism, starea psihică a terapeutului are o importanță majoră (p. 90). 
Această afirmație o consider valabilă pentru întregul spectru de terapii, precum și de dizabilități, 
și independent de vârsta pacientului. Nu mai este nevoie să subliniem ce grea poate fi o zi de 
terapie atunci când terapeutul nu se simte bine. Desigur, pot fi cauze organice obiective, cum ar 
fi o răceală, o durere de stomac, dinți, cap, un mușchi înțepenit sau chiar simpla uitare acasă a 
ochelarilor, etc., dar la acestea sunt și o serie de situații cu fundament psihogen și despre care 
este imperios necesar să vorbim în cele ce urmează.

a. Experiența ne obligă să subliniem diferența dintre empatie și simpatie, o diferență pe care 
marea majoritate a terapeuților nu o iau în calcul. În contextul în care beneficiarii la care 
facem referire în acest manual au nevoie de înțelegere empatică și de acceptare și nu de de-

știut că ignorarea unei astfel de relații are ca rezultat garantat creșterea nivelului de frustrare 
dintre cei doi și, implicit, eșecul terapiei. 

Oamenii leagă relații la modul natural. Fiecare caută să își satisfacă nevoile și obiectivele 
fără să stea să analizeze ce îi face să acționeze într-un anumit fel și, în majoritatea cazurilor, 
ce își dorește și partenerul din acea relație. În cadrul relației terapeutice, lucrurile nu mai pot 
rămâne la acest nivel superficial. Există o serie de reguli de care este necesar ca, fiecare speci-
alist, să țină seama în practica sa. În cele ce urmează, vom enumera principiile ce stau la baza 
unei bune relații terapeutice, așa cum au fost ele enunțate în lucrările de psihologie individuală 
(psihologia individuală a fost fundamentată și dezvoltată de Dr. Alfred Adler).

1. Relația terapeutică are la bază principiul egalității între terapeut și pacient. Este esen-
țial ca pacientului să îi fie respectat dreptul de a lua decizii și de a face alegeri (poate 
credeți că cei cu dizabilități cognitive nu sunt capabili de așa ceva, ați fi, însă, surprinși 
de contrariu).

2. Un alt principiu ce stă la baza relației este empatia. Alfred Adler recomandă înțelegerea 
pacientului și a lumii sale, prin „ochii și urechile acestuia din urmă”.

3. Cooperarea este un factor ce contribuie decisiv la atingerea obiectivelor terapeutice. 
Conceptul de „relație” îl include și pe cel de cooperare, dar aceasta trebuie să manifestă 
și să implice și punctele de mai sus. În situația în care un pacient alege doar anumite 
activități (în general, pe cele la care știe că se descurcă și, astfel, simțindu-se foarte bine 
cu ele), iar terapeutul stă doar la dispoziția pacientului, avem tot o relație de cooperare 
sau una în care terapeutul oferă, iar pacientul primește, dar sunt ignorate primele două 
puncte și nici nu mai sunt urmărite obiectivele terapeutice.

În lucrarea „De ce are nevoie un copil pentru a reuși” a lui Betty lou Bettner & 
Amy Lew, București 2012, sunt definite patru nevoi fundamentale, a căror neîm-
plinire duce la comportamente neadecvate și la o slabă stimă de sine. Din practică, 
putem afirma că aceste nevoi sunt general valabile și se regăsesc la toate ființele 
umane, chiar și în cazul celor cu dizabilități psihice grave. Conceptele ce stau la 
baza teoriei celor „4 C” sunt: să fii CONECTAT cu ceilalți, să te simți CAPABIL, să știi 
că fiecare CONTEAZĂ și este valoros, și să ai CURAJ.

Să te simți CONECTAT este sentimentul că aparții unui grup sau unei persoane, că există 
cineva care este interesat de tine la modul real. În general, lipsa acestui sentiment are ca rezultat 
cererea permanentă de atenție, iar, în cadrul terapiei, duce la o foarte slabă cooperare. 

CAPABIL sau COMPETENT te simți la momentul la care știi, la modul cel mai intim, că 
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conceptul de răsplată, dar face abstracție de conceptul de pedeapsă (chiar dacă nu este politic 
correct). Și dacă mai adăugăm și faptul că pedepsele nu respectă regula consecinței logice, fapt 
care contravine regulilor psihologiei individuale, modul acesta de lucru nu va fi recomandat de 
către noi.

Vom considera, ca sistem de referință pentru întreaga atitudine față de pacienții noștri și a 
înțelegerii modului în care văd ei lumea, faptul că vârsta mintală este diferită de vârsta crono-
logică. Practic, cu oricine am lucra și orice vârstă cronologică ar avea, avem în față copii. Motiv 
pentru care trebuie să știm că ne putem lovi de o capacitate de analiză și sinteză redusă, precum 
și de funcții de abstractizare și de generalizare atrofiate. Având aceste aspecte clarificate, o listă 
cu recompense se poate compune din: recompense alimentare, jocuri, jucării, obiectele fetiș de 
autostimulare în cazul persoanelor cu elemente de TSA. Ar fi simplu în acest moment să începem 
lucrul... dar: 

a. din punct de vedere moral, nu se mai pune problema de egalitate între terapeut și pacient, 
terapeutul adoptând o poziție de putere;

b. recompensele alimentare cel mai des întâlnite sunt dulciurile (ciocolată),  foarte rar am auzit 
de folosirea fructelor sau a legumelor crude; acestea pot încurca dieta pacientului (poate fi 
obez, poate avea diabet, în cazul celor cu TSA este recomandat ca glutenul și zahărul să nu 
facă parte din dietă, etc.), plus că sunt multe situații în care mai rău te încurcă să îți îndopi 
pacientul cu substanțe care îi cresc nejustificat nivelul de energie (zahăr, cacao, etc.)

c. Jocurile și jucăriile se perimă în timp și ar fi excelent să le poți găsi veșnic înlocuitori, dar 
sunt și momente când acest lucru nu este tocmai facil.

d. Pacientul va efectua acțiunea/exercițiul în cadrul terapeutic, exclusiv pentru recompensă, 
nu va mai fi interesat de ce face și, cu atât mai puțin, cu cine face.

e. Când nu va avea chef de altceva decât să își primească recompensa, va refuza orice acțiune 
și va dori să treacă direct la recompensă - multe frustrări apar în urma unor asemenea 
ședințe.

Însă, nu se poate lucra fără motivație, acest lucru este evident. Noi propunem că motivația 
stimulată să fie intrinsecă întâlnirii, adică aceasta să devină chiar întâlnirea. Poate suna ideal 
sau de neatins, dar, cu ceva perseverență, se poate ajunge la asta.

pășirea cadrului terapeutic și tratarea acestuia cu dragostea pe care trebuie să o primească 
în familiile de proveniență sau, mai dezavantajos pentru ei, cu milă, atenționarea devine 
cu atât mai importantă. Mila nu este un sentiment ce trebuie să existe în cadrul terapeutic. 
Aceasta limitează dezvoltarea pacientului, pune terapeutul pe o treaptă morală superioară, 
neexistând o relație de egalitate și poate duce la asumarea, în plan personal, a pacientului; 
iar acest lucru este contraproductiv în terapie.

b. În orice fel de terapie (psihoterapie sau terapie de recuperare), nu trebuie uitat de prezența 
transferului și a contratransferului. Acest tandem, ce apare în cadrul relației terapeutice, 
a fost discutat prima dată de S. Freud. Ele apar chiar și în lucrul cu persoanele cu întâr-
ziere mintală severă sau profundă. Toți cei care au un minim de experiență în lucrul 1 la 
1 sau în grup cu acest tip de pacienți, au putut observa că unii pacienți preferă anumiți 
terapeuți mai tineri, mai în vârstă, femei sau bărbați. Acest lucru este determinat de 
persoanele cu care relaționează cel mai bine acasă și, astfel, vin în relație cu o experiență 
pozitivă pe care se așteaptă să o continue și aici. Această expectație pozitivă, împreună 
cu capacitatea terapeutului de a lega relații durabile, duce la absența frustrărilor sau, 
cel puțin, la atenuarea efectelor acestora. Acesta este transferul în forma sa bună. Dar 
aici vreau să subliniem și contratransferul. Acesta depinde de terapeut. Contratransferul 
se referă la ce sentimente și reacții se nasc în terapeut, în timpul terapiei cu un anumit 
pacient: când un pacient te provoacă și intri cu el într-o luptă de putere, când te simți 
epuizat psihic la finalul unei ședințe, când emoțiile nu mai pot fi controlate și începi 
să plângi în timpul terapiei sau imediat după încheierea acesteia, etc. Toate aceste stări 
emoționale este important ca să nu fie ignorate. În terapia de recuperare mai rar se 
discută, în supervizarea cazurilor, și de acest aspect, dar dacă stările apar, persoana în 
cauză este necesar să își developeze aceste stări și să le înțeleagă. Nu poți lucra terapie 
dacă ești „o tocăniță” de emoții.

3.2.1. Motivația ca parte a relației terapeutice

Chiar dacă nu în toate terapiile de recuperare se vorbește de relația terapeutică, absolut toate 
au un capitol important și stufos despre motivație. Noi vedem motivația și motivarea pacientului 
în a colabora în orele de terapie ca făcând parte din această relație ce se creează între cei doi.

Motivația, în forma ei clasică, este indisolubil legată de diada „răsplată și pedeapsă”. Se 
vorbește despre recompensă ca fiind mecanismul bazal ce energizează funcția volitivă. Suntem 
de acord, ba chiar subliniem, că fiecare comportament are un scop și că și pacienții noștri do-
resc să își atingă scopurile lor (scopuri psihologice). Dar simțim că este necesară schimbarea 
de paradigmă  tocmai pentru că cele două concepte merg mână în mână și nu se poate vorbi de 
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diagnosticați cu autism și Asperger; astfel, recomandăm această abordare în cazul lucrului cu 
pacienți diagnosticați cu elemente de TSA. 

Este important să fie clare care sunt momentele de „exclusive” (conceptul se referă la faptul 
că pacientul în acel moment este centrat, exclusiv, pe sine și lumea lui) ale pacientului și care 
sunt activitățile repetitive în care acesta se angajează, rupându-se de lumea înconjurătoare. Mo-
mentele sunt definite ca „exclusive” deoarece este important ca, în momentele în care pacientul 
se preocupă de acea activitate, să fie complet rupt de lumea înconjurătoare. Autostimulările sunt 
principalele activități la care pacientul consideră că se pricepe, este cu adevărat entuziasmat 
de ele, îl liniștesc, îl fac să se simtă bine și, de cele mai multe ori, au o notă personală care să le 
reflecte temperamentul.

 Tehnica în sine este foarte simplă. La momentul în care beneficiarul cu care lucrați intră în 
„lumea sa” și demarează una dintre autostimulările preferate, dumneavoastră, în aceeași cameră, 
vă veți apuca să desfășurați exact aceeași acțiune ca și copilul. 

Atenție! Nu vorbim aici de activități în care acesta își face rău sau se pune pe sine sau pe 
alții în pericol sau în cele în care se autostimulează sexual!

Ce este important de înțeles în această tehnică este faptul că dumneavoastră nu mimați 
comportamentul, nu îl copiați, nu îl jucați, ÎL FACEȚI! Cu aceeași intensitate, plăcere și interes 
ca și pacientul. Este forma cea mai înaltă de empatie pe care i-o puteți arăta. Efectul acestui 
exercițiu este că el vă va observa la un moment dat și, astfel, puteți, ușor, să veniți și cu alte sti-
mulări, cerințe, interacțiuni, etc.

Recomandări:

1. Nu mimanți interesul, pacientul va ști că trișați și nu vă va băga niciodată în seamă.
2. Nu vă gândiți că faceți o scălâmbăială fără rost, așa nu puteți fi autentici.
3. Dacă nu puteți trece peste această limită, încercați altă tehnică cu care să vă simțiți bine 

și în care să puteți fi autentic.
4. Respectați timpul pacientului, nu există o regulă că veți fi observat de el după un anumit 

timp. Exersați-vă răbdarea!
5. Urmăriți de ce parte din activitate este mai interesat sau cum pare că îl ajută, învățați 

să vă cunoașteți pacientul, pornind de la „lumea lui” către „lumea noastră”.
6. În cazul în care observați că se uită la dvs., puteți zâmbi, eventual îi puteți mulțumi că 

se uită la voi, dar nu vă întrerupeți activitatea. Nu uitați, tocmai erați angrenat în cea 
mai interesantă activitate a zilei. Fiți autentici până la capăt!

3.3. Modele și tehnici pentru formarea și consolidarea relației    
 terapeutice

a) Folosirea „recompenselor” ca „motiv” de începere a sesiunilor de lucru

La momentul la care am pomenit de motivație se poate să se fi înțeles că „recompensele” 
sunt de nefolosit. Nu asta intenționam. Vă propunem un alt mod de a le folosi. Un mod în care 
principiile de mai sus să fie aplicate. Când îi spui unui copil (nu uitați de vârsta mintală ca ace-
lor cu care lucrați!) „hai să facem lecții” sau „hai să învățăm ceva”, de multe ori ne putem lovi 
de un refuz și, de aici, lipsa de cooperare pe parcursul întâlnirii este asigurată. Asta în cazul în 
care pacientul ar veni după voi în setting-ul stabilit. Astfel, este de găsit un mod de a exprima 
în așa fel încât acesta să nu se simtă constrâns să facă lucruri neplăcute, dar să aibă legătură și 
cu lucrurile care sunt plăcute pentru el. Vă propunem o serie de enunțuri ce pot fi folosite drept 
chemare la ora de terapie și care să vă asigure cooperarea pacientului și să reducă nivelul de an-
xietate, anticipând un interval de timp pe care o să îl petreceți împreună, într-un mod prietenos: 

• „Salut, hai să mergem să ne jucăm o perioadă.”
• „Hei, nu ai avea chef de un măr (poate fi orice fruct, numai să știți că îi place), hai cu mine.”
• „Ce mai faci, hai să ne jucăm cu jocul tău favorit!”
• „Măi, dar azi pari în formă, hai să jucăm un meci de fotbal.”
• „Pare că te cam plictisești, hai să colorăm sau să pictăm ceva.”
• „Am o carte nouă de povești, hai să ne uităm pe ea.”, etc.

Este important să fie urmărit interesul pacientului în formularea invitației. În situația în 
care pacientul are un nivel bun de cooperare, acesta poate fi invitat la un moment de lucru la 
modul direct, nu mai este necesar să fie luat „pe departe”. În cadrul rundei de lucru, activitățile 
se pot roti în jurul invitației sau se pot alterna momentele de respiro, în care facem ce am promis 
inițial, cu alte activități propuse de către terapeut. Întotdeauna trebuie avute în vedere obiectivele 
terapeutice stabilite pentru pacientul în cauză.

 Această tehnică de abordare inițială a unui pacient este valabilă pentru orice nivel in-
telectual. Se poate folosi și în cazul pacienților cu TSA, dar este important gradul de autizare și 
gradul de anxietate cu care se confruntă acesta. Pacienții pot să fi achiziționat limbajul verbal 
expresiv, dar nu este obligatoriu.

Joining – alăturarea, tehnică din cadrul programului SonRise

Tehnica este parte a programului SON-RISE, program ce este dedicat recuperării copiilor 
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Implicarea aduce cu sine încredere, intimitate și căldură sufletească. De asemenea, pentru că 
mai aduce și un plus de concentrare pe persoana terapeutului, pacientul se poate adapta mai ușor 
la reguli și se poate adapta mai ușor la cerințe. Principiul ce stă la bază este acela al diferenței ce 
există între a te uita la terapeut constrâns de ceva (recompensă/pedeapsă) și a te uita pentru că 
așa vrei și așa simţi. Urmarea acestei dorințe este, implicit, continuată de dorința de a comunica.

Pașii de lucru:

1. Oferiţi suport senzorial. De multe ori, se poate ca pacienții cu care lucrați să aibă ne-
voie de un timp și de ceva suport pentru a deveni atenți la voi. Un motiv pentru care 
acest lucru să nu fie facil se poate regăsi în formele de desincronizare senzorială cu care 
aceștia se confruntă. Este foarte important să vă cunoașteți pacientul și să știți pe ce 
segment sau segmente senzoriale este important să lucrați. Fie că este desincronizat 
câmpul senzorial vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, vestibular, tactil sau proprioceptiv, 
este necesar să interveniți prin suprastimulare sau cu reducerea stimulării, astfel încât 
să se poată relaxa.

2. „Lasă copilul să te îndrume”. Sună a metaforă, dar nu este. Nu trebuie să vă blocați 
nici de faptul că scrie „copilul”, nu uitați de vârsta mintală a celui cu care lucrați! Ideea 
acestei metode de a lega o relație este de a urma acțiunile și interesele pacientului cu 
care lucrați. Aici seamănă cu tehnica din SON-RISE, dar de aici se va schimba tactica 
de abordare. Vă puteți apuca să faceți același lucru ca și el, în timp ce începeți să îi 
povestiți despre ce faceți sau să îl întrebați despre acest lucru. O altă variantă este să 
interveniți în acțiunea lui, în așa fel încât să puteți colabora și comunica. Exact acesta 
este și scopul final: generarea de momente de interacțiune și comunicare. Dacă asta vă 
reușește, relația se va forma de la sine și puteți trece la restul programului pe care îl aveți.

Desigur, acesta este doar începutul, dar presupun că este destul de consistent pentru ca de 
aici să vă puteți forma o opinie și să decideți dacă veți folosi tehnica prezentată mai sus.

Concluzii

Este evident că, în această lucrare, nu vom prezenta exhaustiv tehnicile existente în acest 
moment în lucrul cu persoanele cu dizabilități cognitive și asociate. Există, încă, multe alte abor-
dări decât cele asupra cărora ne-am oprit noi și aici menționez numai câteva: Music as therapy, 
Intensive Interaction, The Mifne Approach sau Terapia 3C (Sport pentru autism). Prezentarea 
celor trei modele de a începe o interacțiune structurată cu pacienții, plus principiile enunțate în 
prima parte, considerăm că sunt un bun start pentru toți cei ce vor să își aducă aportul în acest 
sector terapeutic. 

7. Nu încercați să demarați această tehnică când pacientul se uită la televizor, se joacă pe 
tabletă sau la computer. La acest tip de activități nu te poți alătura activ și nu duce la 
rezultatele dorite. 

Ce este bine să evitați:

1. Nu vă holbați la pacient. Concentrați-vă pe activitatea curentă.
2. Nu intrați „în sufletul” lui, este important să fiți cu fața la el, să vă poată observa, dar la 

o distanță rezonabilă. Trebuie să vă observe el, nu să îi luați aerul. Dacă se mișcă prin 
cameră, nu vă loviți de el, păstrați o distanță rezonabilă;

3. Nu îi luați lucrurile din mână. Dacă autostimularea implică unul sau mai multe obiecte, 
fiecare le are pe ale lui. Dacă, dintr-un set de jucării, el alege o culoare, ce rămâne sunt 
pentru dvs.

4. Nu interveniți sub nicio formă în activitatea sa; relația terapeutică și tot scopul acestei 
tehnici este acceptarea necondiționată a pacientului. Orice chemare pe nume sau in-
tervenire în activitate, duce la îndepărtarea pacientului de către dvs. Respectați timpul 
fiecărui pacient și lăsați să vină el către voi și nu invers.

Scopul acestei tehnici de demarare a relației terapeutice este acela de a permite pacientu-
lui să inițieze interacțiunea cu dvs. din proprie inițiativă, fără să fie împins de la spate sau, 
mai rău, forțat. 

Engagement – implicare, tehnică propusă de programul Floortime/DIR (Developmental, 
Individual-differences, & Relationship-based model)

 Și metoda DIR/Floortime este propusă pentru recuperarea pacienților cu elemente TSA și 
Asperger. Noi o vom propune ca tehnică generală, ea fiind foarte bună și pentru alte situații ce 
pot apărea în lucrul cu dizabilități cognitive și asociate.

Tehnica în sine seamănă cu cea a programului SON-RISE, dar conține și o doză de inter-
acțiune directivă pentru a ghida pacientul spre ceea ce dorim. Practic, se creează oportunități 
pentru deschiderea canalelor de comunicare dintre terapeut și pacient.

Cuvântul „engagement” prezintă multiple înțelesuri, în funcție de contextul în care este folosit: 
implicare, înfruntare, cuplare, luptă, participare, racordare. Este evident care este viziunea asupra 
relației și a implicațiilor ce reies din aceasta, de amândouă părțile. Este important să ai un pacient impli-
cat, dispus să lupte în depășirea propriilor limite. Desigur, se poate transforma și într-o luptă de putere 
între cei doi, dar, cât timp sunt respectate liniile directoare despre care am vorbit, puteți sta liniștiți.
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 Cap. IV  Metode și tehnici utilizate în intervențiile 
specializate – de la teorie la practică

4.1.  Intervenția în autism

 Termenul de autism a fost formulat de E. Bleuler la începutul secolului pentru dereglări 
secundare de natură psihogenetică pe care le raportează la o categorie definitorie de tulburări 
primare. Acestea din urmă sunt prezente în forme difeite și în autism și se concretizează în 
dereglări ale asociațiilor de idei, întreruperea fluxului ideativ, în dereglări de limbaj și folosirea 
stereotipiilor, în afirmarea stărilor de excitabilitate, ce alternează cu cele de depresie, în dereglări 
neurovegetative secondate de halucinații în plan psihic. Din categoria celor secundare, care pot 
predomina în autism sunt evidențiate toate dereglările ce țin de evoluția principalelor funcții 
psihice și de personalitate. Conceptul de autism a fost bine conturat și definit în raport cu alte 
categorii de handicap. 

Există două trăsături specifice pentru diagnosticarea autismului: izolarea extremă și insis-
tența obsesivă pentru ca mediul său să rămână neschimbat.

 În anul 1979 s-a efectuat un studiu epidemiologic pe o zonă în care existau copii sub 
15 ani și s-a observat că toți copiii care aveau tulburări sociale aveau și un comportament 
stereotip, le lipsea limbajul, iar activitatea lor era simbolică. Concluziile studiului au arătat 
prezența tulburărilor sociale. De aici rezultă că în autism se întâlnește o asociere între cele 
trei categorii de tulburari: de socializare, de comunicare și de imaginație.

 În anul 1988 cercetătorul L. Wing fece completări cu privire la tulburările de autism și 
descrie manifestările care denumesc autismul:

• Alterări calitative în interacțiunile sociale reciproce -  autiștii au probleme în a-și face pieteni, 

Felul în care se leagă o relație terapeutică ține de terapeut, dar și de pacientul pe care îl are 
în față; din acest motiv, credem că cea mai bună abordare ar fi una deschisă din partea tera-
peutului. Harold H. Mosak spunea că „cea mai bună tehnică este nicio tehnică”, încercând să 
atragă atenția asupra unei greșeli frecvente ce apare în practica terapeutică, mai ales la cei fără 
experiență sau care nu au beneficiat de o supervizare corectă. Blocarea lucrului în tehnici vă 
va face să uitați de pacient și să fiți atenți la tehnici. Precum planul de terapie este individual și 
unic, la fel este și modul în care vă veți conecta și relaționa.

Practica terapeutică de recuperare are mult conținut cognitiv și de autoservire, iar acest 
lucru este esențial. Ce încercăm prin acest demers, demers care are ca rezultat manualul de față, 
este lărgirea orizontului terapeutic, adăugând și componenta emoțional-afectivă ca fundament 
general uman pentru dorința de dezvoltare și de depășire a propriilor limite.
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 › Stereotipii;
 › Autoagresivitate;
 › Heteroagresivitate;
 › Altele (ex.: comportamente isterice, plâns, țipat etc.)

Cauza autismului: 

Cercetătorii sunt de părere că genele (codul genetic) și mediul (stresul oxidant prenatal, 
post-natal și din timpul sarcinii, poluarea, alimentația inadecvată, intoxicația cu metale grele, 
vaccinuri – în unele cazuri etc.) sunt factorii determinanți ai autismului.

Tulburările din spectrul autist (TSA)

 › „spectrul autist” este un termen umbrelă pentru tulburări care manifestă perturbări ale 
abilităților sociale, de comunicare și alte comportamente;

 › persoanele cu o tulburare de spectru autist (TSA) manifestă însușiri asemănătoare, dar se 
pot încadra în zone diferite de-a lungul „spectrului” și se prezintă cu diferite intensități și 
deficite;

 › au interese bizare;
 › de cele mai multe ori implică și o regresie senzorială și praguri senzoriale modificate (percep 

stimulii diferit de noi, și de cele mai multe ori sunt hipersenzitivi);
 › comunicarea copiilor cu TSA: -  manifestă întârziere în înțelegerea și folosirea limbajului:

• de obicei nu indică obiectele cu degetul (apeleaza la ajutorul adultului pentru a-și 
satisface nevoile primare, și de cele mai multe ori ia adultul de mână, ducându-l 
către obiectul dorit – se folosește de persoanele din jur ca de niște obiecte);

• adesea ecolalizează (repeată ultimul cuvânt, sau propoziții/fraze, fără a avea rol 
de comunicare, și de cele mai multe ori nu cunoaște sensul cuvintelor folosite);

• limbajul este, în general, incorect gramatical, vorbirea este plafonată, cu un ton 
bizar.

 › tulburarile de tip TSA NU se vindecă, însă se ameliorează prin terapie specifică, cu rezultate 
extraordinare;

 › diagnosticarea și intervenția timpurie sunt factori decisivi în recuperarea copilului cu TSA;
 › socializarea copiilor cu TSA: - sunt percepuți ca izolați de lume (pot opune rezistență la 

contactul fizic, nu recunosc după nume persoanele din anturaj, nu răspund la nume, con-
tact vizual limitat și deficit în distribuirea atenției, empatia este absentă, nu pot interpreta 
limbajul panto-mimic etc.);

 › imaginația copiilor cu TSA: -  manifestă frecvent întârzieri în achiziția abilităților imaginative 
de joc și cu jucării și au dificultăți în a utiliza abilități legate de „Teoria Minții”;

nu sunt interesați de viața socială și au dificultăți în a-și menține prietenii.
• Alterarea calitativă a comunicării verbale și non-verbale și a activității imaginative. Nu 

folosesc și nu înteleg gesturile făcute de alții, contactul vizual este sporadic sau absent în 
unele cazuri. În comunicarea verbală nu folosesc limbajul în mod intenționat. Uneori par 
că înțeleg pentru că îl folosesc, însă inadecvat – ecolalia. Exprimarea limbajului e mult mai 
bună decât recepția lui. Copiii autiști nu sunt creativi, jocul lor este stereotip, nefuncțional. 
Ei pot învăța un joc, dar nu îl pot extinde. 

• Limitare severă a activităților și intereselor, au nevoie de rutină și de un mediu în care să 
nu intervină modificări.
Prezența autismului este demonstrată de existenta celor trei manifestări.

Autismul nu trebuie confundat cu schizofrenia. Autiștii nu prezintă halucinații, spre deo-
sebire de schizofrenici. Copiii cu autism par normali doar în primii doi ani, după primii doi ani 
observându-se problemele de comportament care apar. În schizofrenie deteriorarea apare mult 
mai târziu. Persoanele cu autism au tendința de a-și schimba comportamentul în bine,  față de 
persoanele cu schizofrenie.

Definiția autismului: O tulburare pervazivă de dezvoltare care afectează abilitatea co-
pilului de a:

 › Iniția și susține comunicarea socială;
 › Iniția și susține interacțiunea socială;
 › Manifesta flexibilitate în gândire și comportament.

Deficite și excese (tabloul clinic):

Deficite:

 › Limbaj;                                                 
 › Comunicare;                             
 › Socializare;
 › Abilități de joc;
 › Cogniție
 › Autoservire;

Motivație

Excese:

 › Comportamente repetitive;
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• Inițial poate fi diagnosticat greșit ca defect de auz;
 › probabilitatea de a arăta un obiect cu degetul arătător este mai mică,

• deseori își exprimă nevoile ducând adultul de mână către itemul dorit;
 › deseori nu se dezvoltă limbajul,

• este foarte probabil de a avea dificultăți în structurarea gramaticală și folosirea 
socială a limbajului. 

Socializare:

 › sunt deseori percepuți ca izolându-se de lumea înconjurătoare,
• pot evita și pot opune rezistență față de contactul fizic;

 › manifestă contact vizual limitat precum și tulburări de concentrare a atenției,
• este mai puțin probabil să răspundă la numele lor comparativ cu un copil obișnuit;

 › rareori manifestă interes față de activitățile fraților sau celorlalți copii;
 › au dificultăți în înțelegerea punctului de vedere al altor persoane și în a interpreta indiciile 

sociale (expresia facială și limbajul corpului).

Imaginația socială: 

 › Manifestă frecvent întârzieri în abilitățile de a se juca cu jucării sau în jocul imaginativ;
 › Au dificultăți în folosirea perspectivei;

Comportamentele repetitive ca: 

 › Comportamente auto-stimulatoare; 
 › Comportamente obsesiv-compulsive;
 › Rigiditate în rutine;
 › Crize de isterie.

Care sunt semnele timpurii ale autismului? 

ASD este deseori diagnosticat în copilăria timpurie. Părinții, educatorii sau profesioniștii 
pot observa:

• dificultatea copilului de a înțelege și folosi limbajul;
• nivel redus al contactului vizual și al concentrării atenției; 
• lipsa abilității de a se juca cu jucării;

 › copiii cu TSA prezintă comportamente stereotipe (repetitive), cum ar fi:
• comportament auto-stimulativ (fluturatul mâinilor, mersul pe vârfuri, râsul isteric, 

legănatul, învârtitul roților, emiterea unor sunete bizare etc.);
• comportament obsesiv-compulsiv (aliniatul jucăriilor, aprinderea și stingerea 

întrerupătoarelor, rutina de a merge pe același drum etc.);
• rigiditate în rutine (inflexibilitate în îmbrăcare, mâncare, schimbare de program 

etc.);
• Comportamente isterice (agresivitate).

Diagnosticarea autismului:

Autismul se diagnostichează de către profesioniști (medic psihiatru, medic pediatru, psiholog 
clinician, logoped, psihopedagog).

La baza diagnosticarii se află:

 › DSM- IV-TR (Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, editia a patra, revizu-
ită), editat de Asociația Psihiatrică Americană. În DSM IV la capitolul tulburărilor pevazive 
de dezvoltare sunt menționate: 

• autism infantil;
• sindromul Rett;
• tulburarea dezintegrativă a copilăriei;
• tulburarea Asperger;
• tulburări pervazive de dezvoltare nespecificate (PDD-NOS sau autismul atipic).

 › ICD- 10 (International Classification of Diseasses),
 › Triada Tulburărilor (Wing, 1988).

Tulburările pervazive de dezvoltare reprezintă un grup de tulburări neuropsihiatrice carac-
terizate prin anomalii și devianțe în dezvoltarea socială de comunicare și cognitivă cu debut în 
primii 5 ani de viață. Acestea diferă de alte tulburări de dezvoltare și prin trăsăturile specifice 
de comportament.

Cacteristici și comportamente prin care poate fi identificat autismul (ASD - Autism Spec-
trum Disorder) la copii: 

Comunicare: 

 › manifestă o întârziere în înțelegerea și folosirea limbajului, 
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• comportamente persistente, repetitive, nepotrivite. 

De ce este importantă diagnosticarea timpurie? 

Cercetările ne arată că intervenția timpurie, intensivă produce modificări semnificative la 
copiii cu ASD; mulți copii fac progrese substanțiale și mulți intră în sistemul de educație standard 
necesitând mai puțin suport educațional special.

Evaluarea psihologică a persoanei cu autism

Evaluarea inițială este cea mai complexă, datorita faptului că va fi necesar să cuprindă cât 
mai multe informații. În urma acesteia se vor face recomandările pentru o formă de terapie, în 
funcție de gradul de afectare, situația socio-economică a familiei, nevoile copilului. Un diagnostic 
corect este prima cerință pentru un plan terapeutic eficient. 

Este important, ca în măsura în care există disponibilitatea evaluatorului, să solicităm și 
să urmărim filmări ale persoanei încă din mica copilărie. În acestea vom urmări dacă exista 
elemente autiste și dacă reacțiile copilului erau adecvate pentru vârsta cronologică.

Solicitarea investigațiilor anterioare de specialitate este absolut necesară, însă recomanda-
rea noastră este ca rezultatele să se analizeze după ce evaluatorul și-a format propria sa opinie, 
altfel existând riscul major de influențare.

Tipurile de evaluări psihologice sunt:

1. Sistematice
2. Frecvente
3. Evaluări de-a lungul timpului

Pot fi utilizate următoarele instrumente în evaluare și diagnosticare, precum și înregistrarea 
progreselor:

Pentru psihodiagnostic și simptomatologie:

• ASRS (Autism Spectrum Rating Scale);
• CARS (Childhood Autism Rating Scale);
• Scala Sally-Ann (pentru evaluarea capacității de empatie, teoria minții, anticipare);
• Tesul Oglinzii (pentru identificarea capacității de a se recunoaște în oglindă);

• ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule);
• ADI-R ( Autism Diagnostic Interview-Revised);

Pentru evaluarea sindromului Asperger se pot folosi adiacent:

• ASRS (Australia Scale for Asperger Syndrome);
• Turnul din Hanoi (instrucțiune: „Trebuie să reconstruiți turnul în aceeași ordine în partea 

dreapta sau în partea stangă. Nu trebuie să plasați un disc mai mare peste unul mai mic! Și, 
binențeles, nu trebuie să deplasați mai mult de un disc deodată.”). O persoana cu Asperger 
reușește cu mai mare usurință să îndeplinească sarcina.

 Pentru evaluarea capacitățiilor cognitive și dezvoltarea persoanei se vor utiliza instrumente 
adecvate vârstei și capacității de funcționare.

Întotdeauna se coroborează datele obținute cu observația clinică, istoricul anamnestic, in-
terviul clinic cu reprezentantul persoanei cu TSA. Ne interesează situația psihosocială, evaluarea 
medicală, nivelul de dezvoltare.

Ce se întâmplă atunci când nu se începe recuperarea timpurie, sau copilul nu atinge un 
potențial satisfăcător?

 În acest caz, copilul devine adolescent și adult, fără să aibă o dezvoltare psihomotrică și 
emoțională corespunzătoare vârstei cronologice, cu un nivel scăzut de receptivitate la mediu și 
comportamente inadecvate. Persoana cu autism, care a împlinit vârsta de 18 ani, este încadrată 
adesea cu schizofrenie în România, deși nu se pot confunda cele două tulburări. Există simptome 
comune precum retragerea socială, lipsa empatiei, nevoile ridicate de îngrijire și supraveghere, 
comportamentele și preocupările bizare. 

 Terapia adultului sau tânărului cu autism este deosebit de costisitoare fiind necesare 
resurse importante de personal, timp și spațiu, iar evoluția este lentă, însă putem vorbi despre 
modificări comportamentale importante, care cresc semnificativ calitatea vieții. 

 Obiectivele terapeutice trebuie să vizeze prioritar comportamentele excesive violente 
hetero sau automutilante, dacă este cazul, cele care pun în pericol viața și sănătatea persoanei 
cu autism și a celor din jur, și cele de autoservire. Se vor evita obiectivele care nu constituie prio-
ritate. Planul terapeutic se întocmește personalizat ținându-se cont de prognosticul constatat de 
specialist, de resursele materiale și emoționale ale aparținătorilor sau instituției în grija cărora 
se află persoana cu autism. 
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E) Terapia audio-vizuală – scopul este acordarea ajutorului în comunicare cu metode 
alternative (pentru subiecții non-verbali).

F) Controlarea regimului alimentar – cu scopul de a controla administrarea de vita-
mine și minerale care au un efect favorabil asupra subiectului.

G) Farmacoterapia – are ca scop diminuarea hiperactivității, agresivității și depresiei.

H) Terapia fizică – scopul este dezvoltarea fizică armonioasă și controlarea stereotipiilor.

I) Terapia limbajului - prin activități logopedice.

 Aceste terapii se realizează prin elaborarea de programe terapeutice individualizate; ele 
își propun diferite sarcini ca: sporirea bagajului de cunoștințe, ameliorarea comportamentelor 
neadecvate, dezvoltarea limbajului receptiv și expresiv etc. prin formularea de obiective imediate 
și de lungă durată. 

 În cazul dizabilității severe și profunde, ca infirmitatea motorie cerebrală, boli genetice 
și autism, întârziere psihică severă și profundă, în care este evidentă imposibilitatea recuperării 
limbajului verbal se recurge la un minim de tehnici de comunicare non-verbală augmentativă. 
Acestea alcătuiesc un multi-sistem de elemente non-verbale: gesturi, priviri, expresii faciale, 
poziția corpului, zâmbet, simboluri, pictograme, desene, aparatură modernă care învățate și 
folosite suplinesc complet limbajul verbal, oral care lipsește. Putem oferi ca exemple: sistemul 
Makaton (200 de semne, structurat pe 8 stadii de complexitate), Bliss (2.500 de idiograme), Mazer 
Jhonson (foi detașabile 3000 imagini în 3 dimensiuni diferite), PECS (sistemul de comunicare 
prin pictograme), etc.

 S-a constatat că este foarte eficient să se promoveze orice mijloc de comunicare alternativ, 
chiar și la subiecții verbali cu autism, datorită faptului că promovează funcția comunicării, și 
chiar sprijină dezvoltarea verbalizării. Tinerii și adulții cu autism care nu au dezvoltat vorbirea 
nu mai au același potențial de a începe verbalizarea datorită lipsei de exercițiu a mușchilor res-
ponsabili și nedezvoltării sinapselor.

 Terapia TEACCH sau Analiza comportamentala aplicată (ABA) fac parte din terapiile 
comportamentale.

 Cu persoanele cu autism este necear să lucrăm utilizând suport vizual, să clădim pe 
avantajele pe care acestea le au. Memoria vizuală, interesul sporit pentru simboluri precum 

Există persoane cu autism recuperate?

 Ne confruntăm cu o serie de schimbări majore în ceea ce privește nivelul unui număr 
important de tineri (fără a putea cita o evidență precisă), care au desfășurat terapii intensive, și 
care au un grad ridicat de funcționalitate. Însă autismul nu dispare, nu se tratează dar putem 
vorbi despre modificare comportamentală și stimulare prin terapii specifice, care conduc la 
evoluții diferențiate mai mult sau mai puțin spectaculoase. 

Tratamentul în autism

Autismul, având o paletă mare de cauze și o simptomatologie bogată, beneficiază corespun-
zător de o varietate de tratamente și anume:

1. Tratamente speciale și specifice prin metode și intervenții psihopedagogice, toate având 
ca scop educarea și instruirea persoanei cu autism.

2. Tratamente alternative cu specific medical cu scop de ameliorare a simptomelor.
3. Tratamente complementare, auxiliare, care au ca scop dezvoltarea aptitudinilor speciale, 

relaxarea, dezvoltarea abilităților sociale și formarea personalității în ansamblu. Per-
soana cu autism poate fi pregatită  pentru o profesie. Aceste tratamente complementare 
pot fi: muzica, arta în general, terapie prin animale etc.

4. Metodele și intervențiile psihopedagogice în autism presupun un tratament care are la 
bază educația. Acest tratament include 9 tipuri de terapie:

A) Terapia comportamentală – scopul ei este de a ajuta subiectul să se adapteze la con-
dițiile sale de viață și să aibă un anumit grad de autonomie. Se urmărește, în special, stingerea 
comportamentelor inadecvate social sau cu potențial periculos pentru sine sau ceilalți și creșterea 
frecvenței comportamentelor adaptative, sanogene.

B) Educația specială – scopul ei este învățarea și dezvoltarea aptitudinilor sociale și 
motorii în locuri publice, instituții speciale (ca în centrele de zi) separarea totală sau integrarea 
parțială într-un mediu cu persoane neurotipice.

C) Socializarea – se face prin programe de integrare și socializare venite să-l ajute să se 
adapteze la lumea înconjurătoare.

D) Terapia unei rutine zilnice – scopul este asigurarea unui mediu organizat de 
viață.
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scad și astfel este mai puțin probabil ca ei să dezvolte comportamente negative. Structura ajută 
persoana cu TSA să își înțeleagă mediul, poate avea un efect de calmare, ajută persoana să învețe 
mai bine datorită indiciilor vizuale care canalizeaza atenția asupra informațiilor pertinente, 
structura este mecanismul care va ajuta persoana cu TSA să devină mai independentă (inclusiv 
să se descurce singură pe stradă, sau în locuința proprie, pentru cei mai funcționali).

2.     Manevrarea persoanei cu autism

Persoana cu autism nu se trage, ci se împinge din umeri către o locație. Altfel îi va scădea auto-
nomia, nu va fi atentă la ceea ce se întâmplă sau pe unde merge. În momentul în care ne propunem 
să predăm o abilitate cu răspuns fizic, manual, vom folosi ghidajul de tip mână peste mână, realizând 
practic acțiunea dorită (răspunsul) și vom reduce ajutorul treptat.

Când inițiem un prim contact, vom evita să fim intruzivi, în special datorită faptului că 
avem de-a face cu tulburări ale pragurilor senzoriale (inclusiv tactil), precum și lipsa sau dorința 
redusă de a interacționa cu alții. Așadar, vom întinde mâinile cu palmele deschise și orientate în 
sus, către persoana cu autism, transmițând dorinta de a intra în contact cu aceasta.

3. Constanța răspunsurilor terapeutului la comportamentele persoanei cu autism oferă 
continuitate și ajutor major în predarea abilităților.

4. Orice comportament nou se va preda întotdeauna cu atât de mult ajutor, ghidaj cât are 
nevoie acea persoană, potrivit ritmului său de învățare și potențialului, și se va repeta periodic 
până ce devine un comportament însușit și generalizat, utilizat cu ușurință în viața de zi cu zi. 
Ghidajul se va reduce treptat până la răspunsuri independente și constante. Un comportament 
devine abilitate abia atunci când va fi demonstrat fără a se insista, condiționa cu o recompensă, 
la cererea oricărei persoane, sau într-o situație firească în care nu este nevoie de solicitare.

5. Personalul nou trebuie să fie permanent supravegheat de către personalul vechi. În ceea 
ce privește planul de intervenție, acesta va fi întocmit de către o persoană experimentată, care 
va acorda sprijin și în rezolvarea situațiilor de blocaj în programe și trainingul terapeuților.

6. Părinții suferă o traumă în urma diagnosticarii copilului cu autism, dar în mod frecvent 
refuză consilierea sau psihoterapia, care le-ar putea fi un sprijin major în disponibilitatea necesară 
îngrijirii și educării unui copil cu cerințe mai mult decât speciale. Aceștia au nevoie de instruirea, 
îndrumarea unui specialist în autism pentru a-și cunoaște și accepta copilul așa cum este el în 
realitate, precum și limitele pe care le impune dizabilitatea. Negarea părinților este piedica cea 
mai mare care poate exista în calea progreselor și atingerea potențialul maxim. Părinții, une-

cifre, litere, sigle, orientarea bună în spațiu, atunci când parcurg un drum cunoscut (sunt capa-
bile să rețină ușor detalii de pe traseu și să se ghideze în funcție de acestea). Astfel, încurajăm 
organizarea spațiului și timpului cu ajutorul simbolurilor pentru repere. 

Principii pedagogice

1. Structurarea spațiului și timpului

Spațiul este structurat de către personal pentru a sprijini persoana cu autism să se poată 
orienta către activități. Obiectele din jur îi oferă indicii în legătură cu ceea ce urmează sau ar 
trebui să urmeze ca și activitate, care este ordinea întreprinderii, ce a realizat și ce urmează să 
efectueze. Se pot utiliza panouri, biblioteci, paravane, benzi cu adeziv pentru delimitarea spațiului 
pe podea, orare personalizate, calendare, agende etc. (în funcție de gradul de funcționalitate al 
persoanei cu autism). Spațiul de odihnă trebuie să fie diferit de cel în care lucrează.

Spațiile, fie că este casa în care locuiește, fie că este cabinetul sau centrul în care lucrează, 
tebuie structurate și să aibă mulți indici vizuali, să fie delimitate foarte clar, după funcțiile lor. 
Nu se va confunda niciodată spațiul în care mănâncă, lucrează sau petrece timp liber, astfel 
persoanei cu autism i se va imprima un pattern comportamental adecvat situației în care se află. 

Un exemplu de obiecte inutile, care pot impiedica o persoană cu autism este tabloul. Acesta 
poate distrage atenția. Obiectele nenecesare trebuie eliminate și înlocuite cu orare și calendare, 
scheme comportamentale care reprezintă indici importanți în sprijinul organizării activităților 
persoanelor cu autism, pentru că acestea să devină cât se poate de autonome în legătură cu 
tutorii sau personalul centrului.

Persoanele cu autism își canalizează cu greu atenția, întâmpină dificultăți în înțelegerea 
și percepția noțiunilor abstracte (cum ar fi timpul) și au nivel ridicat de anxietate datorat im-
posibilității anticipării și controlului. Acestea conduc la descărcări comportamentale de tipul 
crizelor de isterie (automutilări, heteroagresivitate, demonstrații zgomotoase etc.) și comporta-
mente autostimulative, stereotipe (fluturarea mâinilor, mersul pe vârfuri, legănatul, învârtitul 
obiectelor etc.). 

Este recomandat ca persoana cu autism să își vadă programul structurat prin pictograme și 
reprezentări pe orare și calendare. Ordinea în care afișăm pictogramele va fi de sus în jos și de la 
stanga la dreapta, întocmai ca la citit. Tehnicile de predare vor fi combinate cu structurile fizice și 
vizuale pentru a comunica ce sarcini trebuie să îndeplinească și ce urmează fără a folosi cuvinte. 
Neînțelegând toate aceste lucruri, și netrebuind să proceseze limbajul, nivelurile lor de anxietate 
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ternative. Trebuie să avem în vedere faptul că scopul verbalizării este comunicarea, iar 
verbalizarea este doar o formă de comunicare.

4.2. Verbal Behavior - o intervenție eficientă în dezvoltarea limbajului la   
 copiii și tinerii cu dizabilități

Teorii ale limbajului 

În sens comun, limbajul reprezintă un sistem de comunicare alcătuit din sunete articulate, 
specific oamenilor, prin care aceștia își exprimă gândurile, sentimentele și dorințele (http://
dexonline.ro/definitie/limbaj). 

 Teoriile lingvistice pot fi clasificate în trei mari categorii, deși deseori componentele aces-
tora se suprapun.  

a. Susținătorii teoriei biologice afirmă că limbajul este înnăscut și că în principal acesta 
este rezultatul funcțiilor și proceselor cognitive. Aceștia consideră ca limbajul are o 
legătură minimă cu variabilele de mediu de tipul întăritorilor și al controlilor stimu-
lilor (Chomsky, 1965; Pinker, 1994 ). În autism nu există nicio aplicație semnificativă 
a acestei teorii. 

   

Figura 1.1 – Teoria biologică

b. Specialiștii cognitiviști prezintă teoria cognitivistă a limbajului, care afirmă că limbajul 
este controlat de sisteme de  procesare cognitivă internă care acceptă, clasifică, codează, 
decodează și înmagazinează informațiile verbale (Brown, 1973; Piaget, 1926, Slobin, 1973). 

Creier Cuvinte

ori, infantilizează copilul asigurând și satisfăcând toate dorințele și nevoile impiedicând astfel 
eforturile care sunt necesare învățării unor comportamente adaptative și autonomia personală. 
Stresul părinților reduce disponibilitatea acestora în procesul terapeutic în care sunt implicați 
direct. Excepția este atunci când persoana cu autism este instituționalizată și părinții petrec 
foarte putin timp împreună, de obicei în vizite de scurtă durată.

7. Nu se începe ceva ce nu se știe dacă vom putea sau dori să ducem la bun sfârșit. Acest 
principiu se referă și la promisiunile oferite persoanei cu autism, sau amenințări („îți arunc pe 
geam x obiect dacă mai faci...„, după care nu ne ținem de cuvânt).

8. Principiul predării fără erori se referă la evitarea răspunsurilor greșite prin acordarea 
ajutorului suficient realizării corecte a sarcinii și aplicării unei tehnici prestabilite de corectare 
a erorii, pentru comportamentele deja învățate. 

9. Se începe cu ceea ce știe deja persoana cu autism, și se construiește programul pe abilitățile 
deja existente și preferințele sale. De exemplu: dacă îi place să se joace cu apa poate fi învățată să 
spele vase, să spele pe jos; dacă îi place un anumit personaj, vom putea desena sau printa de pe 
internet și îl putem folosi la colorat, desenat sau pentru un sistem de recompensare prin puncte 
(tokani); dacă îi place să mănânce poate fi învățat cum să gătească etc.

10. Orice comportament complex, compus din mai multe acțiuni va fi analizat anterior pre-
dării (punem pe hârtie pașii realizării – analiza sarcinii) și apoi va trebui predat în pași mici. 
De ex.: îmbrăcatul unei bluze, legatul la șireturi, spălatul pe mâini, mersul pe bicicletă etc. Se 
analizează în echipă pașii necesari efectuării sarcinii.

11. După predarea unor programe în mediul structurat împreună cu întăritori (recompense) 
se va trece abilitatea și prin fazele de menținere (repetare periodică) și generalizare (schimba-
rea cerinței, mediului, diminuarea recompensei, formatului lecției, mărirea distanței de la care 
se adresează cerința, schimbarea persoanelor care adresează cerința, inserarea unor stimuli 
perturbatori etc.).

12. Utilizarea principiului condiționării operante este esențială, indiferent de metoda agreată. 
Acesta este baza pentru predarea comportamentelor adaptative și stingerea comportamentelor 
nedorite. În acest sens, vom utiliza recompense și alte consecințe contingente.

13. Dacă o persoană cu autism a depășit perioada copilăriei, la care puteam dezvolta 
verbalizarea, trebuie să predăm alte metode și căi de comunicare, precum comunicarea 
facilitată de tastatură. Cel mai la îndemână este scrisul pe calculator, dar sunt multe al-
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Figura 1.3 – Teoria comportamentului verbal

Abordarea clasică a evaluării limbajului

Abordarea clasică a evaluării comportamentului verbal are la bază teoriile cognitive ale 
dezvoltării limbajului, care subestimează rolul variabilelor de mediu asupra controlului func-
țional al limbajului. Această perspectivă plasează cauzele dezvoltării limbajului în interiorul 
lumii cognitive a unei persoane, ceea ce conduce la apariția unor dificultăți în ceea ce privește 
determinarea cu exactitate a cauzei eșecului unei persoane în a învăța să comunice. În acest 
context evaluarea limbajului se adresează repertoriului verbal care este împărțit în două secțiuni: 
expresiv (producere) și receptiv (înțelegere). Evalurea acestora se realizează printr-un număr de 
sarcini care trebuie rezolvate de către persoana evaluată și care sunt focusate în a evalua pro-
prietățile formale ale limbajului și anume articularea, structura propoziției, utilizarea corectă 
a structurii gramaticale precum și lungimea enunțurilor utilizate. Obiectivul acestei evaluări 
tradiționale este de a determina nivelul lingvistic de funcționalitate cronologică al unei persoane 
prin compararea scorurilor obținute de către persoana evaluată la abilitățile lingvistice raportat 
la copiii cu dezvoltare tipică. Din nefericire această evaluare clasică nu pune la dispoziția spe-
cialistului un punct de plecare specific pentru îmbunătățirea repertoriului limbajului, ci pleacă 
de la premiza că dacă poate fi identificat nivelul vârstei limbajului atunci specialistul va putea 
fi capabil să lucreze cu copilul într-un mod adecvat pentru vârsta respectivă (Sundberg, 1990). 

Abordarea cognitivă a limbajului  maschează adeseori adevăratele cauze ale deficiențelor 
existente prin tendința de a le atribui unor sisteme de procesare cognitivă defectuoasă (așa cum 
apar în afazie, dislexie, apraxie, deficit de memorie, tulburări de procesare, deficit de atenție). 

    

Întăritori
Sancţiuni
Pedepse

Limbaj

Controlul
stimulilor
Operanţi

motivaţionali

Și în cadrul acestei teorii se vehiculează ideea că limbajul are legături minime cu variabilele 
de mediu de tipul întăritorilor și al controlului stimulilor. 

În cadrul acestei abordări limbajul este împărțit ca fiind receptiv (înțelegerea instrucțiunilor) 
și expresiv (comunicarea verbală). Aceste două forme realizează comportamentul comunicativ 
care este controlat de procesarea cognitivă. 

   

Figura 1.2 – Teoria cognitivă

Cadrul receptiv-expresiv care rezultă din această teorie cognitivă domină programele de 
intervenție asupra limbajului pentru copiii cu autism incluzând multe programe comportamentale. 

c. Analiza limbajului prin perspectiva mediului face referire la limbaj ca la un comportament 
învățat sub controlul funcțional al contigentelor de mediu (la fel ca și o criză de tantrum). 
Limbajul este tratat ca un comportament ce poate fi modelat și întărit, acordându-se, în 
același timp, atenție nu numai lucrurilor pe care le spune copilul, dar și motivului pentru 
care acesta folosește limbajul. (Sundberg, 2013).

 

Cogniție Cuvinte
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Pentru începutul perioadei de stabilirea a relației copil-terapeut, Miguel, Carr și Michael 
(2002) aminteau în „The effects of a stimulus-stimului pairing procedure on the vocal behavior 
of children diagnosed with autism” că este esențial identificarea unui număr cât mai mare și 
variat de itemi care să funcționeze ca întăritor pentru persoana cu care se va începe predarea 
limbajului și apoi să îi oferim efectiv acei itemi ca întăritori. Pasul următor este ca terapeutul să 
se apropie de copil și să îi ofere non-contigent (nu se dă imediat după un comportament), astfel 
copilul primește recompensa fără să o ceară și fără să facă ceva pentru ea. Apoi este important 
să se maximizeze numărul de ocazii în care să se ofere întăritorul. Astfel se poate rupe întăritorii 
comestibili în bucăți mici și astfel copilul poate primi frecvent recompensa, se pot oferi întăritori 
multiplii deodată (tv, mâncare, jucării, stimulare senzorială) și în acest context copilul poate 
primi recompense de mai multe ori pe minut. 

  Un alt aspect este ca în permanență să se vorbească cu copilul fără să se aștepte un 
răspuns din partea lui și să se urmărească schimbarea intereselor copilului. În cazul în care 
acesta se plictisește de un întăritor să se găsească repede un înlocuitor. Yoon și Feliciano (2007) 
conturau în studiul „Stimulus-stimulus pairing and subsequent mand acquisition of children 
with various levels of verbal repertoires” ideea că un aspect foarte important în stabilirea relației 
copil-terapeut este manipularea mediului și interacționarea cu copilul astfel încât să se obțină 
maximul de bucurie de la orice activitate în care se implică acesta.  

Diferenţe între ABA/VB şi ABA/Lovaas

Terapia comportamentală reprezintă un ansamblu de „tehnici bazate pe teoriile învățării și pe 
descoperirile psihopatologiei cognitive” (Dafinoiu & Vargha, 2005). Relația dintre comportamente și 
mediul înconjurător  este descrisă de principiile condiționării operaționale care are trei componente:

1. Antecedentul reprezintă un lucru ce s-a întâmplat înainte să apară un anumit compor-
tament la un individ și care îi declanșează acestuia comportamentul respectiv;

2. Comportamentul în sine pe care un individ îl are ca raspuns la antecedent;
3. Consecința reprezintă urmarea pe care respectivul comportament al unui individ îl 

declanșează ulterior. 

Antecedent Comportament Consecință

Sună telefonul Răspunde la telefon Discuția telefonică

Tabel 1.1 – Modelul ABC Comportamental

Abordarea comportamentală a evaluării limbajului 

O abordare mult mai eficientă a limbajului este aceea care are drept obiectiv identificarea 
repertoriului verbal atât din punct de vedere funcțional, cât și structural. Skinner (1957) propune 
într-o manieră nouă o analiză funcțională a comportamentelor verbale prin care pot fi identi-
ficate variabilele responsabile pentru dezvoltarea defectuoasă a acestui tip de comportament. 
Rezultatul acestui tip de evaluare conduce la posibilitatea dezvoltării unui program de intervenție 
eficient și individualizat. 

Skinner (1957) susține următoarea idee: „comportamentul receptiv este un comportament 
nonverbal din punct de vedere al ascultatorului, iar comportamentul expresiv este format din 
5 operanți (repertorii) verbali: cerere, echoic (duplicare), tact (etichetare), intraverbal, textual 
(codic)”. Evaluarea limbajului ar trebui să determine puterea fiecăruia dintre acești operanți 
verbali pe lângă măsurarea clasică a comportamentului receptiv, a formei răspunsului și a 
structurii propoziției. 

Deoarece scopul evaluării este de a stabili punctele slabe ale persoanei evaluate și nivelul de 
la care trebuie să se înceapă trainingul de limbaj, este important să realizăm evaluarea într-un 
mod adecvat. De aceea este esențial ca înainte de începerea evaluării formale să se stabilească 
o relație pozitivă cu persoana evaluată (această etapă este numită pairing). 

Stabilirea relaţiei copil-terapeut

Relația psihoterapeutică este considerată un factor fundamental în toate formele de psihote-
rapie. Caracterizată general relația psihoterapeutică este ca o alianță de lucru și este descrisă ca 
o atitudine colaborativă și de încredere a pacientului față de terapeut, determinată de speranța 
pacientului că simptomatologia va fi eliminată și de acceptarea necondiționată a acestuia de 
către terapeut. Cercetări recente, bazate pe o sinteză a sute de studii de specialitate a arătat că 
relația psihoterapeutică justifică aproximativ 30% din beneficiile obținute în urma intervenției, 
fiind astfel factorul psihoterapeutic cel mai important (David, 2006). 

Longano și Greer (2006) spuneau că stabilirea relației copil-terapeut este primul pas esen-
țial care trebuie să aibă loc înainte ca orice tip de predare să poata începe în orice mediu. Acest 
studiu evidențiază faptul că relația reprezintă procesul prin care un stimul neutru (persoană, 
loc, activitate, obiect) devine un întăritor condiționat. Astfel, copilul învață să asocieze terapeuții, 
zona în care se desfășoară terapia și materialele utilizate cu lucrurile bune (recompense) și își 
va dori să se afle în aceste contexte și să învețe de la terapeuți. 
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Figura 1.4 – Clasificarea operanţilor verbali

Operatorii verbali sunt comportamente menținute de consecințe. Acești operatori verbali ele-
mentari sunt repertorii separate, independente funcțional în momentul achiziției și este recomandat 
ca fiecare să fie predat de sine stătător pentru că competențele pentru vorbitor și ascultător sunt 
repertorii diferite. Limbajul mai complex de tipul conversațiilor și a abilităților   lingvistice legate de 
aptitudini sociale este compus din aceste elemente de bază. 

Conceptualizarea cererii 

Din momentul în care s-au stabilit lucrurile de care copilul este interesat sau pe care le dorește 

Imitare
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 ABA în traducere înseamnă Analiza Comportamentală Aplicată și se referă la analiza 
autismului strict din punct de vedere comportamental. În aborarea ABA/Lovaas învățarea se 
realizează prin tehnica exercițiilor distincte DTT. În cadrul acesteia copiii sunt recompesați 
pentru conformare și pentru lucrul la aptitudinile de limbaj receptiv, pentru abilitățile de  imi-
tare și activitățile de potrivire. În cadrul acesteia învățarea are loc deseori la masa unde copilul 
răspunde pentru a primi un întăritor ce nu are legătură cu cererea („Arată mașina!” – copilul 
arată mașina – „Bravo! Super! Primești bomboana!”)

În cadrul abordării Verbal Behavior (comportamentelor verbale), copilul lucrează mai mult 
la aptitudinile de limbaj expresiv cum ar fi formularea cererilor, intraverbal-ul (completarea 
versurilor lipsă din cantece) și, în general, petrece mai mult timp învățând să comunice mai bine. 
Obiectivul principal în cadrul acestei abordări în realizarea unui plan de intervenție pentru un 
copil care nu vorbește, este să i se predea imediat un sistem de comunicare alternativ (de obicei, 
limbajul mimico-gestual) pentru a-și putea comunica nevoile și dorințele. În cadrul Compor-
tamentelor Verbale, învățarea apare în contextul activităților distractive cu efect întăritor și se 
utilizează materiale și itemi de care copilul este interesat pentru a preda abilitățile. 

Cercetările din ultimile decenii, din domenii cum ar fi motivația, întăritorii comportamen-
tali, operanții verbali, în special cererea și predarea cu prevenirea răspunsurilor greșite nu au 
făcut altceva decât să extindă munca dr. Lovaas și în același timp, îmbunătățește și capacitatea 
copilului de a învăța limbajul funcțional. 

Cererea ca operant principal al Comportamentelor Verbale

Operatorii verbali 

Comportamentul verbal include o serie de forme de comunicare non-vocală, printre care 
arătatul cu degetul, folosirea limbajului mimico-gestual, scrisul sau chiar folosirea gesturilor. 
Ba include chiar și comunicarea prin intermediul crizelor comportamentale. Confuzia vine din 
faptul că terapia axată pe comportamentele verbale este folosită cel mai bine în cazul copiilor 
care încă nu au aptitudini de conversație - iar aici sunt incluși atât copiii care vorbesc, cât și cei 
care nu vorbesc. Iată de ce terapia axată pe comportamentele verbale funcționează în aproape 
toate cazurile persoanelor cu întârzieri în dezvoltare. Deși cei mai mulți dintre subiecții la care 
se folosește VB sunt copii, aceste tehnici se pot aplica și în cazul adulților care nu au aptitudini 
de conversație.

Clasificarea comportamentală propusă de Skinner este formată din 9 operanți verbali:
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Evaluarea cererii

O întrebare esențială pentru părinți, în partea de evaluare este „Cum cere copilul?/ Cum îți 
dă de înțeles că vrea ceva?” 

În evaluarea cererii este important să se identifice toate lucrurile din afara câmpului vizual 
și pe care copilul le cere fără prompt (fără sugestile celor din jurul lui). În cazul multor copii 
aflați la începutul terapiei, abilitatea de a cere ceva este foarte scazută, mai ales în ceea ce pri-
vește lucrurile aflate în afara câmpului vizual, astfel că inventarierea cererilor de lucruri aflate 
în afara câmpului vizual nu ar trebui să dureze prea mult. 

După ce s-a realizat lista cu cererile de obiecte aflate în afara câmpului vizual, este important 
să se identifice câteva dintre alimentele, băuturile și jucăriile preferate ale copilului iar apoi să i 
se prezinte (spunându-i-se denumirea) o bucățică de prăjitură (sau un alt aliment preferat) fără 
a i se cere nimic în schimb pentru a se observa dacă el o va lua și o va mânca. Dacă face acest 
lucru, se va afla astfel cât de puternic motivat este de acea prajitură. Apoi este recomandat să 
se așeze la vedere altă bucățică din alimentul respectiv pentru 5 secunde, pentru a vedea dacă 
copilul va spune cuvântul, sau o să facă semnul echivalent (din limbajul mimico-gestual). Această 
activitate reprezintă evaluarea „cererilor cu lucrurile aflate la vedere”.

În această situație există 2 posibilități: prima în care copilul spune „prajitură” sau face 
semnul respectiv pentru a comunica „prăjitura” și a doua cea în care copilul nu spune sau nu 
face semnul pentru „prăjitură”. 

În a doua situație adultul (specialist sau părinte) este recomandat să rostească  cuvântul 
sau să facă semnul respectiv de 3 ori, cu câte o pauză de o secundă între cuvinte (pe modelul: 
„prăjitură”-pauză de o secundă; „prăjitură”-pauză de o secundă), aducând prăjitura tot mai 
aproape de copil, în momentul în care se rostește „prăjitură” pentru a doua și a treia oară. Dacă 
se întâmplă ca cel mic să încearce să spună sau chiar spune „prăjitură”, în timp cu modelul pe 
care îl prezintă adultul este important să se noteze acest lucru, notați acest lucru ca fiind „cererea 
lucrurilor aflate în campul vizual, cu prezentarea unui model vocal”. 

Pentru a se testa toată gama de aptitudini de cereri pe care o deține copilul este necesar să 
se continue această procedură. În viața de zi cu zi un copil tipic realizează sute de cereri  zilnic 
pentru întăritori diferiți după care sau chiar și în același timp poate realiza  cereri pe atenție  
(„hei uită-te la mine!”) și cereri de informații („Unde este tata?”). 

și s-a realizat partea de stabilire a relației copil-terapeut, se poate începe predarea modalității 
în care copilul poate cere lucrurile pe care și le doreste. Yoon și Feliciano (2007) conturau în 
studiul „Stimulus-stimulus pairing and subsequent mand acquisition of children with various 
levels of verbal repertoires” faptul că cererea este piesa centrală în intervențiile terapeutice axate 
pe comportamentele verbale.

Cererea este operantul cel mai important (puternic), pentru că este întotdeauna precedat de o 
motivație și se finalizează cu primirea lucrului cerut (este urmat de o întărire specifică). Științific 
vorbind, un cuvânt nu este o cerere dacă nu este precedat de o motivație. Un copil trebuie să fie 
motivat să ceară ceva, fie de foame, fie dintr-o dorință de alt gen. Copilul vrea suc, îl cere și îl 
primește. Cererea oferă un beneficiu pozitiv imediat, din moment ce, în timpul terapiei, o cerere 
este consolidată întotdeauna imediat, obiectul sau activitatea fiind oferite pe loc.

Ex. Antecedent Comportament Consecință

1. Motivaţia - vrea biscuite
Comportament verbal 
 - Cere “Vreau biscuite!”

Recompensă specifică - 
primește biscuite

2. Motivaţia - vrea mașina
Comportament verbal  

- Cere “Dă mașina!”
Recompensă specifică - 

primește mașina

Tabel 1.2 – Aplicarea modelului ABC comportamental în Comportamentele Verbale

 Cererea reprezintă singurul tip de operator verbal care este în mod direct în beneficiul 
vorbitorului, ceea ce înseamnă că prin intermediul ei vorbitorul poate obține întăritori de tipul 
alimentelor, jucăriilor, atenției sau a înlăturării stimulilor aversivi (Skinner 1957). 

Este important să se predea cererea ca prim operator pentru că îl învață pe copil puterea 
comunicării, dându-i control asupra lumii în care trăiește și astfel va înlocui multe comporta-
mente negative pe care copilul le are în repertoriu. Pentru mulți copii cu TSA realizarea cererii 
poate fi destul de dificilă, chiar dacă ei sunt capabili să pronunțe multe  cuvinte acest lucru nu 
înseamnă că pot folosi acele cuvinte pentru o varietate de funcții. Dacă un copil poate să spună 
„minge” acest lucru nu înseamnă că el va putea să ceară mingea atunci când o dorește. Imediat 
ce copilul achiziționează realizarea cererii, poate fi folosită această abilitate pentru a-l învăța pe 
copil multe funcții diferite ale limbajului.  
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acțiuni - ele sunt întotdeauna numite în memorie pentru că nu sunt văzute (precum „împinge!” 
pe un leagăn sau scaun, „gâdilă!”, „deschide!”, ori „pornește!”). Când se scot obiectele efectiv din 
câmpul vizual, este important ca acest lucru să se realizeze treptat, dându-i mai întâi copilului 
un covrigel și punându-l să-l ceară de câteva ori. După ce a fost făcut acest lucru de câteva ori, 
dar încă mai vrea, puteți să puneți punga sub masă sau în spatele unui alt obiect de pe masă. 
Dacă copilul nu mai cere covrigei, atunci când nu mai sunt la vedere, se sugerează să-i se arăte 
copilului pentru scurt timp punga, sau să se prompteze verbal (sugerând-i-se cuvântul) copilul 
și apoi să-i se dea covrigelul (Barbera, 2007). 

Din momentul în care copilul cere mai multe obiecte, acțiuni și activități care sunt atât 
aflate la vedere, cât și în afara câmpului vizual, este pregătit să treacă la pasul următor și să 
învețe concepte mai sofisticate.  Astfel se poate trece la cereri care includ și cererea de atenție 
(„Hei, uită-te!”, sau „Uite ce am făcut!”). O altă cerere pe care o va învăța copilul, în cele din 
urmă, va fi cererea de informații (precum: „Unde-mi sunt pantofii?”,”Ce este în pungă?”,”Cum 
ai făcut asta?”). Cererile de informații sunt greu de învățat, dar nu imposibil. Este important să 
se meargă în ritmul copilului de învățare și să se lucreze cu întăritori, pentru a stimula copilul 
să vrea să știe o anumită informație. De exemplu, se pun mai multe dintre obiectele/alimentele 
preferate de copil într-o pungă opacă pe care apoi tutorele să o scuture pentru a-i atrage atenția. 
Când copilul va încerca să se uite în pungă, ca să vadă ce este înăuntru (aceasta va fi motivația), 
adultul îl poate  prompta să spună: „Ce?”/”Ce este în pungă?”, apoi să-i ofere informația, dându-i 
pungă și să ia de acolo întăritorul.

În momentul în care copilul învața să își exprime nevoile și dorințele se va vedea și o îmbu-
nătățire a comportamentului său. Dacă nu se sesisează o îmbunătățire a comportamentului va 
trebui să se revină la lista inițială pentru a se vedea dacă au fost incluse lucrurile de care copilul 
are nevoie și pe care le vrea, și să se verifice mediul în care se lucrează dacă este cât se poate de 
bogat în stimuli (Barbera, 2007).

 După parcurgerea acestor etape de predare a tuturor tipurilor de cereri, este momentul să 
se treacă la predarea altor operanți verbali care vor îmbunătăți aptitudinile de comunicare ale 
copilului.  

Studiului realizat în 2006 de către V. Carbone („Increasing Vocalizations of Children with 
Autism Using Sign Language and Mand Training”) a fost realizat în 3 grupuri cu câte 6 – 8 elevi 
și 3 adulți (profesori, îngrijitori). Timp de o lună fiecare copil participa zilnic la câte 2 sesiuni de 
realizare a cererilor și avea ca întăritor-itemi 6 posibilități (alimente, jucării, acțiuni). Concluzia 
acestui studiu a fost că 2 din 3 copii au reușit să realizeze cereri vocale în etapa de tratament și că 
aceștia au menținut acest comportament verbal și pe perioada de monitorizare post intervenție. 

Predarea cererii

A învăța  copilul să ceară  reprezintă o aptitudine esențială pentru ca acel copil să învețe să 
comunice. Pasul cel mai important este ca, înainte de a începe, adulții să se înarmeze cu întă-
ritori foarte puternici și să se gândească la o zonă de lucru care să fie asociată cu întăritori de 
către copil. După stabilirea relației copil-terapeut este momentul oportun de a începe sesiunile 
de cereri cu copilul. 

Este important ca progresul să se măsoare în funcție de cât de multe nevoi și dorințe poate 
să comunice copilul și nu în funcție de cât de lungi sunt frazele pe care le folosește. În momentul 
în care copilul va începe să ceară mai multe obiecte care sunt în afara câmpului vizual, atunci 
este recomandat să se înceapă lucrul la emiterea propozițiilor de 2 sau 3 cuvinte, care ajută la 
identificarea unui obiect (cum ar fi o bilă roșie, o prăjitură cu ciocolată sau o prăjitură cu fructe). 

Recomandarea este de a alege pentru primele cereri combinația de două alimente și două 
activități. De reținut ideea că un copil tipic poate învăța să ceară după numai câteva încercări, 
dar un copil cu întârzieri în dezvoltare poate să aibă nevoie de sute de mii de încercări, pentru a 
învăța să ceară. De aceea este important ca toți adulții din viața copilului cu autism, pe parcursul 
zilei să creeze o mulțime de contexte de învățare, astfel copilul să aibă sute de oportunități de a 
realiza cereri zilnic. Pentru acest lucru va trebui să se realizeze o atmosfera în care copilul va fi 
motivat să ceară lucruri, în mod frecvent (Barbera, 2007).

Cu toate că este recomandat ca cererile să apară pe parcursul întregii zile este important 
ca în această perioadă de debut al sesiunilor de învățare pentru cereri, să se planifice cât mai 
multe ședințe. Pregătirea unei ședințe de cereri presupune alegerea a doi întăritori din lista de 
întăritori, apoi fragmentarea întăritorilor aleși în bucăți mici (de exemplu o prajiturică poate 
fi împărțită în 10 bucățele, iar un biscuite în 5 bucățele), apoi se stabilește locul în care se va 
desfășura ședința (poate fi pe podea sau la masa de lucru) și se așează acolo la vedere în boluri 
sau pungi transparente întăritorii și astfel se poate  începe o ședință de cereri care poate dura 
între 2 - 30 de minute. 

Important este ca la început să se formuleze cerințe foarte simple și ușoare (precum biscu-
ite, cioco, minge etc) și de evitat fraze precum: „Dacă vrei să mănânci biscuite, trebuie să spui 
BISCUITE........spune BISCUITE” deoarece pun copilul în imposibilitatea să o prelucreze și, 
pentru el, va fi o indicație clară că întăritorul s-a oprit și că a început lucrul. După o perioadă în 
care se va lucra în această manieră și astfel se va realiza o listă cu zeci de obiecte aflate la vede-
re, se pot începe sesiunile de învățare pentru obiecte care nu se află în câmpul vizual. Cel mai 
bun mod de a începe să se lucreze în acest domeniu este să se selecteze cereri  care reprezintă 
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răspunde doar când este numit, adică atunci când nu mai face comportamentele nedorite.

Exemplu: Operaționalizarea unei probleme de tipul  „Tânărul X sfidează adultul”

Problema de agresivitate Corect Incorect

Tânărul sfidează adultul

face scene obscene în spatele 
lui  

se strâmbă la el

tace și privește în altă parte 
când adultul i se adresează

nu este politicos

nu este respectuos

nu privește către profesor

se lasă influenţat de ceilalţi și 
are o atitudine necuviincioasă.

Tabelul 1. Operaţionalizarea etichetei

Caracteristicile comportamentelor 

Orice comportament are următoarele caracteristici care pot fi observate și măsurate:

1. Frecvenţa unui comportament se stabilește raportând numărul de apariții a unui 
comportament țintă la o anumită unitate de timp. Spre exemplu, câte pagini din carte 
citește un copil pe zi, de câte ore ori stabilește contact vizual pe zi, de câte ori inițiază o 
interacțiune cu colegii de clasă pe parcursul programului de la școală.  

2. Durata unui comportament reprezintă intervalul de timp cuprins între momentul 
inițierii și cel al încetării unui comportament. Cum ar fi timpul pe care îl alocă pentru 
efectuarea temelor, timpul în care copilul sau tânărul poate menține o conversație sau 
timpul pe care copilul sau tânărul poate să îl petreacă la masă fără să manifeste com-
portamente disruptive.

3. Intensitatea unui comportament se referă la magnitudinea cu care el se manifestă. 
Această dimensiune este mai greu de măsurat decât durata și frecvența. Cea mai uti-
lizată metodă este scala de evaluare, caz în care intensitatea e exprimată printr-o cotă 
a acestei scale (de la 1 la 5, de la 1 la 10 sau de la 1 la 100 – unde 1 reprezintă cea mai 
mică intensitate iar 5/10/100 cea mai înaltă intensitate). Această scală este utilizată 
și ca un instrument de evaluare a intervenției (progresului) prin aplicarea ei pre și 
post intervenției. Ca exemplu o criză de furie a unui copil poate avea intensitatea 9 
pe o scală de la 1 la 10 înainte de intervenție, după o intervenție în care copilul a fost 

4.3. Managementul comportamentelor copiilor cu nevoi speciale

Ce este comportamentul?

Comportamentul, în sens larg, este orice activitate internă sau externă, observabilă și mă-
surabilă pe care o realizează un organism. E ceea ce face un organism, incluzând atât aspectele 
pozitive cât și pe cele negative sau neutre (clipitul, zâmbitul, lovitul, salutatul etc). 

Operaționalizarea comportamentelor

În viața de zi cu zi când ne referim la comportamentul celorlalți vorbim în termeni de eti-
chete, spunând despre un copil că este agresiv, sociabil, ordonat. Suntem obișnuiți adesea să 
facem interpretări ale modului în care se comportă cei din jurul nostru, adică să identificăm 
o cauză (a trântit caietul pe bancă deoarece nu i-a plăcut ce i-am spus) sau să generalizăm un 
comportament, descriindu-l sub forma unor trăsături de personalitate (Mihai este agresiv).  A 
fi agresiv este o etichetă lingvistică care însumează mai multe comportamente specifice (ex. 
împinge colegii care-i stau în față, înjură, lovește, pune piedică, trage de păr, scuipă, tachinează 
etc). Pentru a spune despre un copil că este agresiv avem nevoie să-l observăm în toate momen-
tele sale de viață, lucru care nu este posibil. Pentru a face o intervenție de calitate avem nevoie 
să operaționalizăm etichetele, adică să le descriem în comportamente specifice.

Beneficiile aduse de definirea concretă a comportamentelor în procesul de gestionare a 
problemelor de agresivitate sunt:

• Comportamentele sunt obiective și măsurabile. Mai multe persoane care observă aceeași 
situație, pot înregistra și fi de acord în legătură cu apariția comportamentului problematic și 
caracteristicile lui: frecvență, durată, intensitate, latență. Acest aspect reduce ambiguitatea 
situației, divergențele de opinie dintre profesori sau dintre profesori și părinți.

• Identificarea și descrierea specifică a unui comportament permite identificarea cauzelor 
comportamentului și construirea unei strategii de intervenţie pentru modificarea lui și 
ameliorarea problemei de disciplină. 

• Identificarea specifică a comportamentelor problematice permite menţinerea relaţiei 
pozitive dintre elev și profesor, deoarece permite distincția între comportament și persoană; 
ceea ce reprezintă o problemă este comportamentul și nu persoana care l-a produs. Dacă 
persoana ar fi problema asta înseamnă că indiferent de comportamentele pe care le face 
aceasta ar reprezenta o problemă în continuare, iar acest lucru nu se întâmplă în situațiile 
în care comportamentul se schimbă. Exemplu: Un copil „problemă”, nu mai reprezintă 
o problemă pentru profesor atunci când își face temele, răspunde corect la întrebări, 
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Locație/  
Activitate Antecedent Comporta-

ment

Intensitate

(1-5)
Consecința

Identificarea 
funcției  

comporta-
mentului

Pe jos în 
camera lor

Când Ioana 
este în timpul 
liber, nu are 

nicio activita-
te precisă de 

îndeplinit

Ioana îl 
lovește pe 

Luca
4

Mama se 
oprește din 
ceea ce face 
și îi explică 
Ioanei că 
nu este 

frumos să se 
comporte așa 
cu fratele mai 

mic

Obţine  
atenţia 
mamei

În sufragerie, 
în faţa televi-

zorului

Mama îi cere 
lui Andrei 

să oprească 
televizorul

Andrei ţipă și 
spune că nu 

vrea
5

Mama se 
enervează 
și iese din 

cameră

Obţine un 
beneficiu, 
rămâne în 

continuare la 
televizor

Tabelul 2. Fişă de monitorizare a comportamentelor

a. Locul/activitatea – unde se află persoana observată și ce activitate desfășoară.

b. Antecedent  reprezintă situația în care a apărut comportamentul respectiv (ce i s-a cerut să 
facă, ce a fost întrebat, dacă era într-o activitate, dacă a fost înterupt din vreo activitate, cu 
cine era copilul etc); La antecedent se notează date obiective – ne abținem de la interpretări. 
Interpretarea se face după ce se colectează date pe mai multe apariții ale comportamentului. 

c. Comportamentul  - este recomandată descrierea exactă a comportamentului, în termeni 
observabili (a țipat, a țipat și s-a muscat de încheietura mâini, a lovit cu mâna, a tras de păr); 
cu cât datele sunt mai clare cu atât comportamentul va fi mai bine înțeles;

d. Intensitate-  care este intensitatea comportamentului observat pe o scală de evaluare.

e. Consecința - face referire la ce s-a întâmplat imediat după apariția comportamentului 
problemă (ex. mama i-a dat copilului jucăria, s-a întrerupt activitatea, i s-a spus că nu este 
frumos să țipe etc). „Copilul a învățat cum să obțina ceea ce își dorește” nu este o notare 

abilitat emoțional intensitatea crizei de furie poate fi de 5 pe aceeași scală de la 1 la 10.
4. Latenţa comportamentului se referă la intervalul de timp dintre stimulul sau situația 

care induce un comportament și manifestarea efectivă a acestuia. De pildă, un stimulul 
poate fi, o cerință „Dă-mi cartea!”, „Așteaptă”  iar latența  în acest caz este intervalul 
dintre momentul în care am formulat cerința și momentul în copilul sau tânărul a în-
ceput să o execute. Este foarte important pentru un specialist care face o intervenție 
în mediul natural (în parc) cu o persoană cu dizabilități să cunoască care este latența 
unor comportamente (limbaj receptiv- îndeplinirea anumitor instrucțiuni sau inhibare 
comportamentală).

Analiza funcțională a comportamentului

Analiza funcțională are ca obiectiv stabilirea factorilor care determină un comportament 
și a consecinţelor acestuia. Analiza funcțională a comportamentului este similară unui proces 
de rezolvare de probleme. Grosso modo ea înseamnă că răspunde la două întrebări: a) în funcție 
de ce anume variază un comportament? b) ce consecințe produce acel comportament? Pe baza 
răspunsului la aceaste întrebări putem apoi construi strategia de intervenție pentru modificarea 
comportamentului problematic și prevenirea reapariției lui.

Analiza și evaluarea funcțională (AEF) presupune, în prealabil, operaționalizarea compor-
tamentală a etichetei lingvistice prin care este prezentată de obicei, problema. Nu putem face o 
analiză funcțională a „agresivității” sau „depresiei” sau „incapacității de concentrare a atenției” 
etc., ci doar a comportamentelor/cogniților prin care aceste simptome se exprimă. 

După aceasta etapă de operaționalizare a comportamentelor prin observarea directă a aces-
tora într-un context sau mai multe contexte se culeg date respectându-se următoarea structură: 
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știe limba engleză). În acest caz, cauza comportamentului său de refuz este un deficit 
de abilitate. Copiii care prezintă deficit de abilitate au tendința de a evita sau scăpa de 
situațiile în care este solicitată aplicarea respectivei abilități; ca urmare, pentru a mo-
difica acest comportament este necesară dezvoltarea abilității care lipsește.

2. Deficitul de performare - Desemnează situațiile în care copilul are abilitatea de a realiza 
comportamentul dezirabil, dar nu îl realizează când anumite condiții sunt întâlnite. 
Exemplu: Un copil are abilitatea de a se așeza la masă și de a rămâne așezat, dar nu o 
face când apar anumite circumstanțe (acest comportament nu îi oferă beneficiile dorite). 

Modificarea comportamentelor

După realizarea analizei funcționale a comportamentului, formularea ipotezei explicative 
și a obiectivelor de intervenție, putem alege metodele de modificare a comportamentelor pro-
blematice care sunt adecvate. Tabelul de mai jos prezintă pe scurt  metodele utilizate cel mai 
frecvent în funcție de cauzele comportamentului: 

 
Antecedent Deficit de abilitate Deficit de performanță

Obţine ceva

• Dezvoltarea abilităţii lipsă 
și regulile clasei/casei până la 

dezvoltarea ei.

• Întărirea utilizării noii 
abilităţi și a celor mai mici 

progrese.

• Extincţie pentru 
beneficii când se aplică 

comportamentul nedezirabil

• Extincţie și întărirea 
diferenţiată.

• Se întărește 
comportamentul dezirabil, nu 

și cei nedezirabil.

• Se întărește pozitiv 
absenţacomportamentului 

nedezirabil

Evită ceva

• Dezvoltarea abilităţii lipsă 
și regulile clasei/casei până la 

dezvoltarea ei.

• Întărirea utilizării noii 
abilităţi și a celor mai mici 

progrese.

• Extincţie și întărire 
diferenţiată.

• Regulile clasei/casei.

Tabelul 3. Metode de modificare a comportamentelor

corectă. Notarea corectă este „mama i-a dat ciocolata”, „mama i-a spus că nu primește cio-
colata”; și aici se notează în termeni obiectivi, fără a se face interpretări.

f. Identificarea funcției comportamentului problemă - fiecare comportament pe care îl ma-
nifestăm are la bază obținerea unui beneficiu (atenție, materiale) sau evitarea unor situații 
care ne crează un disconfort.

Analiza datelor obţinute

După ce au fost culese informațiile se pot analiza datele obținute. În situația în care pentru 
un tânăr au fost descrise mai multe comportamente problematice se recomandă gruparea lor în 
categorii și prioritizarea intervenției. Se începe modificarea celui mai disruptiv comportament 
sau a celui mai ușor de modificat. Intervenția asupra unui comportament este urmată în multe 
cazuri și de remiterea altor comportamente problematice. Integrarea comportamentului într-o 
anumită categorie este un pas util deoarece ghidează intervenția ulterioară pentru modificarea 
lui. Se recomandă folosirea concomitentă a următoarelor 2 două criterii: 

Primul criteriu după care putem integra un comportament într-o categorie este funcția 
comportamentului:

1. A obține ceva pozitiv

Ex.: atenția colegilor sau jucăria fratelui

2. A evita ceva negativ

Ex.: sarcinile din timpul orei, temele de casă

Același comportament poate avea funcții diferite și ca urmare intervenția va fi diferită. Spre 
exemplu: Simona spune glume în timpul temelor, deoarece dorește să obțină atenția și aprecierea 
fraților, în timp ce Mihai spune glume în timpul temelor pentru a evita/a scăpa de plictiseală.

Al doilea criteriu după care putem integra un comportament într-o categorie este cauza 
specifică copilului:

1. Deficitul de abilitate - desemnează situațiile în care copilul nu are abilitatea de a face 
comportamentul dezirabil (nu știe cum să facă). Spre exemplu, un elev refuză să citească 
cu voce tare textul în limba engleză pentru că nu are abilitatea de a citi în engleză (nu 
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ca elemente distincte terapia ocupațională și ergoterapia. Numai prin acțiunea lor complexă și 
complementară se parcurge drumul necesar de la recuperarea fizică, biologică la reintegrarea 
socială și profesională.

Înțelesul sintagmei de terapie ocupațională derivă din cuvintele utilizate pentru a o descrie:

• Terapie: tratamentul unei boli sau a unei dizabilități. 
• Ocupație: activitatea în care ești implicat. 
• Activitate: forma sau condiția de a fi implicat. 
• Scop: acele eforturi direcționate pentru atingerea obiectivelor. 
• Independent: este acea condiție de autosatisfacere a nevoilor, a fi autonom. 
• Funcționare: capacitatea unei persoane de a acționa în parametrii optimi în mediul în care 

își desfășoară activitățile.
 
Dacă definim „Terapia ocupațională”, putem spune că este utilizarea terapiei în activitățile 

zilnice cu persoane sau grupuri în dorința de a simula roluri sau situații regăsite acasă, la școală, 
la serviciu, în comunitate sau în alte situații sociale. (AOTA, 2004)

Pe scurt, „terapia ocupaţională organizează servicii pentru acei indivizi ale căror capacităţi 
de a face faţă sarcinilor zilnice sunt ameninţate de tulburări de dezvoltare, infirmităţi fizice, 
boli sau dificultăţi de natura psihologică sau socială” (Council on Standards – 1972) WILLARD 
și SPACKMAN (1983).

În acest sens, Mosey subliniază ideea conform căreia terapia ocupațională este preocupată, 
în primul rând, „să ajute individul să-și dezvolte deprinderile adaptative ilustrate în comporta-
mente învățate, care-i permit să-și satisfacă nevoile personale și să răspundă cerințelor mediului.” 
WILLARD și SPACKMAN (1983)

Obiectivul și principiile Terapiei Ocupaţionale

Obiectivul fundamental al terapiei ocupaționale este de menținere și dezvoltare a capaci-
tăților, de a realiza satisfăcător pentru sine și pentru alții diverse activități și de a învăța să se 
controleze pe sine și mediul înconjurător.

Acestea constau într-un program ce vizează că finalitate creșterea încrederii în sine, crește-
rea independenței în activitate a persoanei, reintegrarea în mediul familial, social și profesional, 
deci a oferi persoanei condiția psihosocială a normalității.

Terapia comportamentală este cea mai eficientă abordare în ceea ce privește terapia copiilor 
tipici dar și a celor cu dizabilități. Această afirmație este susținută de miile de studii, cercetări 
și experimente realizate. 

4.4. Rolul intervenției /terapiei ocupaționale în integrarea persoanelor   
 cu dizabilități. 

Abstract

Această lucrare teoretică susține idea că terapia ocupațională reprezintă una dintre cele 
mai importante forme terapeutice care ajută persoanele cu dizabilitati să-și dezvolte abilitățile 
necesare pentru integrarea lor familială, socială, și profesională.

Astfel dezvoltarea de abilități funcționale, de comunicare, comportamente sociale acceptate, 
au rolul de a ajuta persoana să se (re)adapteze la noile condiții de viață. 

Acele abilități specifice vor avea rolul de a le reda încrederea în ei, în capacitățile lor, în 
forța de a reuși, satisfacția de a duce o muncă la bun sfârșit, să se bucure de propriile realizări, 
de trecerea de la o persoană inutilă la un adult care se poate adapta la noua lui condiție socială, 
funcțională, la noua lui identitate.

Rezultatele acestor intervenții terapeutice au scopul de a aduce schimbări puternice în viața 
unora dintre beneficiarii acestor servicii, care din persoane izolate, fără viață socială, retrase și 
cu dificultăți de adaptare să reușească să dea un sens nou propriei vieți.

Introducere

Terapia ocupațională este o metodă de tratament nemedicamentoasă care are un rol im-
portant în reabilitarea și reinserția socio-profesională a persoanelor cu dizabilități funcționale.

Viziunea integratoare asupra omului privit ca ființă socială, ca entitate complexă bio-psi-
ho-socială a determinat cerința metodologică pentru cuprinderea unitară a diferitelor forme de 
terapie în plan biologic și psihologic.

Dacă avem în vedere faptul că sensul oricărui demers terapeutic este de a restitui omului 
bolnav, pe lângă sănătatea fizică și psihică și condiția psihosocială a normalității, înțelegem de 
ce metodele terapeutice complexe ar fi de neconceput fără terapiile sociale în care se încadrează 
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menține și se dezvoltă în Evul Mediu, accentuându-se ideea că exercițiile moderate că și munca 
ușoară, lejeră, sunt arme în arsenalul terapeutic și în regulile generale de igienă.

În medicina modernă se relevă pregnant rolul terapiei ocupaționale în reabilitarea so-
cială și restaurarea valorilor morale. Rolul profesiei de practician al terapiei ocupaționale 
este de a dezvolta însușiri, calități și abilități, beneficiarii fiind persoane care au întâm-
pinat probleme ale capacității de funcționare în orice perioadă a dezvoltării individuale, 
fizice sau psihice.

Spectrul de acțiune al terapiei ocupaționale include probleme fizice, deci ale corpului, psihice 
- la bolnavii psihici fiind cognitive, psihologice și psihosociale. Practicianul terapiei ocupaționale 
învață principiile generale aplicabile tuturor acestor dizabilități.

Domeniul de aplicare și activitate al practicianului de terapie ocupațională este de la pediatrie 
până la secțiile de geriatrie, într-o paletă largă de metode ce variază de la o consultație unică 
până la cure de tratament, pe termen scurt până la reabilitarea și ajustarea pe termen îndelungat.

  Personalul din terapia ocupațională activează în spitale, în clinici și școli, acasă la pacient, 
în diverse servicii sociale, în închisori, în ultimul timp extinzându-se activitatea în ergonomie, 
în terapia susținută de animale, etc. Practicianul de terapie ocupațională lucrează cu pacienți 
cu dizabilități fizice, psihice sau psihologice care pot fi rezultatul unui accident, a unei răniri, 
boli somatice sau psihice, a unei dereglări emoționale, a unui conflict sau stări de stres, al unor 
întârzieri în dezvoltare sau al unor anomalii genetice. Beneficiarul practicianului de terapie 
ocupațională poate fi un copil preșcolar cuprins într-un program de intervenție preventivă (de 
exemplu copiii străzii) sau un copil cu probleme neuropsihice care frecventează o școală publică 
sau adolescenții dintr-un centru de tratament antidrog sau un adult retardat mintal sau cu se-
chele motorii care a fost antrenat pentru a face o activitate productivă. Un client poate fi un om 
paralizat în urma unei leziuni a măduvei spinării ca urmare a unui accident sau care a avut un 
atac cerebral, care trebuie să se obișnuiască să trăiască în propria casă, să-și îngrijească familia, 
deși o parte a corpului său nu mai funcționează normal.

Determinant în acest proces terapeutic este calitatea vieții persoanei. Astfel prin dezvoltarea 
de abilități noi, prin creșterea încrederii în sine, prin activitățile în care îl implicăm, prin apre-
cierile pozitive pe care le facem acest element este determinant în realizarea obictivului nostru 
terapeutic, acela de a-l ajuta să depășească dificultățile întâlnite în acest proces terapeutic de 
durată.

În sfera cerințelor de bază a programelor de terapie ocupațională se pot menționa urmă-
toarele exigențe:

• necesitatea de a asigura un program activ prin ocuparea integrală a timpului persoanei cu 
dizabilități;

• cuprinderea în programul de activitate a unor elemente de socio-terapie  într-un ansamblu 
armonios de acțiuni recuperatorii cu conținut similar sarcinilor de muncă, cum ar fi ergo-
terapia, ludo-terapia, meloterapia, art-terapia.

Deoarece aceste activități se desfășoară mai ales în grup - acesta având valențe sanogene-
tice (de a induce sănătatea) - prin acestea se realizează extinderea sferei de relații interumane 
și de interacțiune în grup, ceea ce constituie un deziderat menit să confere clientului echilibru, 
sentiment de independență și libertate de acțiune, capacitate de inițiativă. Aceasta presupune 
drept cerință diminuarea ponderii terapeut-pacient, a caracterului ei uneori autoritar și ampli-
ficarea rolului grupului.

Principiile lui William R. Dunton în anul 1918 privind terapia ocupațională, construiau 
primele ipoteze despre importanța acestui demers terapeutic pentru reabilitarea persoanelor 
cu dizabilități.

Aceste sunt: 

1. Munca trebuie să aibă ca obiectiv principal vindecarea; 
2. Munca ar trebui să fie interesantă; 
3. Pacientul trebuie atent evaluat; 
4. Această formă a ocupației nu ar trebui să ajungă în punctul de oboseală; 
5. Activitatea trebuie să aibă o utilitate la final; 
6. Este de preferat să conducă la o creștere a cunoștiințelor beneficiarului; 
7. Implicarea în activități alături de alte persoane; 
8. Acordarea de suport și încurajare pentru persoana implicată în activitate; 
9. Rezultatul muncii, indiferent cât de slab sau de nefolositor este, semnifică mult mai 

mult decât sa nu faci nimic. (Dunton, W. R. 1919)

Rolul terapiei ocupaționale – scurt istoric

Istoria și evoluția terapiei ocupaționale și a ergoterapiei își găsește rădăcinile în antichita-
tea greco-romană prehipocratică când se considera că exercițiile fizice, masajul, băile, jocurile, 
sportul – acestea având și un aspect social - eliberează spiritul de problemele bolii. Părerea se 
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Cum am mai arătat, intervenția organizată pe direcțiile amintite, determină formarea la 
un individ de deprinderi, aptitudini și capacități conform scopului urmărit. Aceste modificări 
provocate vizează componentele senzorio-motorii, cognitive sau sociale ale persoanei.

Construirea de abilități de viață independentă

Dezvoltarea abilităților de comunicare, comportamente sociale acceptate, autoîngrijirea și 
respectarea programului, reprezintă acele obiective ce duc spre dezvoltarea de abilități necesare 
pentru activitatea specifică.

Scopul principal este îndreptat către - Deprinderile pentru viaţa independentă,  astfel sunt 
identificate acele abilităţi tehnice și psihosociale, însușite până la automatism, care îi permit 
individului să ducă o existenţă normală, fără a depinde de asistenţa din partea societăţii și 
folosind oportunităţile pe care societatea i le oferă.

Categorii de deprinderi

Când vorbim despre deprinderi de viață independentă ne referim la acel bagaj minim de 
abilități care îi permit deținătorului să desfășoare o viață socială normală, ne(mai)având nevoie 
de asistență sau acompaniere  din partea serviciilor sociale.

Putem distinge mai multe domenii de deprinderi care se formează pe parcursul socializării 
instalându-se treptat și contribuind la formarea unei personalități adaptate din punct de vedere 
social și cultural:

1. Domeniul deprinderilor de viață zilnică: nutriție, planificarea meniului, cum-
părarea alimentelor, prepararea mâncării, comportamentul corect la masă, curățenia 
bucătăriei și depozitarea mâncării, managementul și siguranța casei.

2. Domeniul deprinderilor privind gestiunea locuinței și folosirea resurselor 
comunitare: se referă la acele arii de deprinderi necesare pentru a face o tranziție pozi-
tivă către comunitate. Sunt incluse gestiunea locuirii, transportul și resursele comunitare.

3. Deprinderi privitoare la îngrijirea personală: promovează dezvoltarea fizică și 
emoțională armonioasă a persoanei prin igienă personală, stil de viață sănătos, sexu-
alitate corectă.

4. Deprinderi privind managementul banilor: se concentrează pe arii de deprinderi 
care îi ajută pe aceștia să ia decizii financiare înțelepte; noțiuni despre bani, economii, 
venituri și impozite, operațiuni bancare, obținerea de credite, plan de venituri și chel-
tuieli (buget personal), abilități de consumator.

Terapie ocupaţională la persoane cu deficienţe

Desfășurarea procesului de terapie ocupațională se compune din intervenția terapeutului 
în trei domenii fundamentale:

1. formarea deprinderilor de viaţă cotidiană;
2. cultivarea capacităţilor de muncă; 
3. educarea abilităţilor de joacă și a altor modalităţi de petrecere a timpului liber.

Pentru realizarea unui plan necesar integrării, dezvoltarea de comportamente sociale ac-
ceptate, terapeutul proiectează anumite programe de intervenție realizate prin intermediul unor 
activități de muncă, joc și viață cotidiană, menite să provoace la subiect formarea sau creșterea 
performanțelor sale din sfera senzorio-motorie, cognitivă și psihosocială.

Intervenția, cu mijloacele specifice terapiei ocupaționale, urmărește anumite obiective generale:

1. Dezvoltarea, menținerea și recuperarea nivelului de funcționare al fiecărei persoane 
pe cât mai mult posibil;

2. Compensarea deficiențelor funcționale prin preluarea funcțiilor afectate, de către com-
ponentele valide ale persoanei;

3. Prevenirea destructurării anumitor funcții ale organismului;
4. Inducerea unei stări de sănătate și încredere în forțele proprii ale persoanei.

Un plan de intervenție din domeniul terapiei ocupaționale la persoanele cu dizabilități trebuie 
să cuprindă, în detaliu, activități din domeniile fundamentale de acțiune.

Astfel, activitățile de viață cotidiană trebuie să cultive acțiuni cum ar fi, spre exemplu, 
pieptănatul, spălatul dinților, îmbrăcare, hrănire sau formarea expresiei sociale.

Activitățile de ergoterapie pot include îngrijirea hainelor, pregătirea mesei, întreținerea ca-
sei, planificarea financiară, cultivarea deprinderilor de muncă, maturizarea social-vocațională, 
până la planificarea existenței după pensionare.

Activitățile de joc și loisir cuprind, în principal, explorarea diverselor categorii de jocuri 
accesibile persoanei, precum și obținerea de performanțe ridicate în anumite jocuri și distracții, 
mergând până la trezirea interesului subiectului pentru anumite hobby-uri, colecții, inclusiv din 
domeniul artistic.
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În mod frecvent, familia poate părea la un prim contact, ostilă și defensivă și este, în aceste 
situații, prea ușor să i se atribuie un anumit cuantum în vina de a fi produs boala. Cu toate acestea, 
o relație bazată pe înțelegerea simpatetică a situației este de obicei posibilă. Rudele au sarcina 
să sprijine persoana cât și demersul terapeutic iar pentru acest lucru au nevoie să înțeleagă ce 
se întâmplă cu acesta.

Comportamentul dificil al persoanei dar și gândul puternic de inutilitate al familiei în legatură 
cu boala acestuia, se transformă într-un sentiment de frustrare, furie și vinovăție.

Parte din munca terapeutului ocupațional constă în a descifra aceste sentimente, de a ajuta 
indivizii dar și familia acestora să înțeleagă ce se întâmplă dar și cum să ofere sprijin.

Terapia ocupațională are rolul de a adapta mediul la persoanele cu care lucrează, până în 
clipa în care abilitățile funcționale ale acesteia îi permit să se adapteze singură la noile provocări 
de relaționare și funcționare, familială, socială  și profesională. 

4.5. Studiu de caz

Diagnostic persoană: G40, F07 (G40 Epilepsie, F07 Tulburări de personalitate și compor-
tamentale datorită bolii, vătămării și disfuncției cerebrale)

Prezentare caz:

M are 33 de ani. Provine dintr-o familie biparentală, nu are frați, locuiește cu părinții săi. 
A fost diagnosticat la vârsta de 2 ani cu epilepsie, iar la 22 de ani cu tulburare de personalitate, 
având un retard mediu IQ 65.

În prezent, acesta urmează un tratament pentru epilepsie, care i-a redus semnificativ crizele.

În plan funcțional, se observă deteriorare în sfera socială, fără funcționare în plan profesi-
onal, lipsa relațiilor personale, acesta nu se implică în activități, este dependent de familia sa.

Locuiește cu mama și tatăl vitreg, iar uneori mai merge la bunica care nu stă foarte departe 
de el. Familia îl susține atât de mult încât merge cu el oriunde, și nu-l lasă singur. 

Are un program zilnic stabilit de mama. Merge regulat la un centru de zi și participă la ac-
tivitățile din cadrul centrului. Dacă nu are un program stă în pat și ascultă muzică. Se îngrijește 

5. Deprinderi vizând dezvoltarea socială: se concentrează asupra modului în care 
persoana relaționează cu ceilalți prin dezvoltare personală, conștiință culturală, comu-
nicare, relații sociale.

6. Deprinderi pentru integrare profesională: se referă la ariile de deprinderi care 
îi ajută pe beneficiari să își finalizeze programele educaționale și să urmeze o carieră 
conform interesului lor. Acest domeniu include deprinderi privitoare la planificarea 
carierei, angajare, luarea deciziilor și pregătire prin studiu.

 Procesul de terapie ocupațională are drept scop rezolvarea problemelor specifice ale per-
soanei, pentru a-l ajuta să realizeze o adaptare optimă la mediul său de viață.

Cu privire la acest aspect, Emil Verza (1987), arăta că „terapiile ocupaţionale sunt de mai 
multe feluri, dar pentru handicapaţi, cele mai semnificative se referă la ludoterapie, muzico-te-
rapie, terapie prin dans și ergoterapie”.

Rezultă de aici că, desfășurarea procesului de terapie cu persoanele cu dizabilități, dispune 
de un specific aparte. În cazul organizării unor activități de recuperare pe plan ocupațional, 
terapeutul trebuie să îndeplinească o multitudine de roluri, care depind, cu precădere, de tipul 
de instituții în care se lucrează și de categoria de deficiențe căreia i se adresează, dar mai ales 
se încearcă adaptarea terapiei la nevoia persoanei.

Concluzii

Identitatea de sine a individului aflat într-o suferință este menținută prin reacțiile celorlalți. 
În viața zilnică, jucăm cu toții un număr variat de roluri în relație cu celelalte persoane impor-
tante din viața noastră. Pe măsură ce o afecțiune (cu care ne naștem sau o dobândim) avansează, 
unele dintre roluri pot să fie întrerupte, întrucât individul găsește că îi este din ce în ce mai greu 
să facă față responsabilităților și așteptărilor celorlalți.

Impactul pe care îl poate avea o dizabilitate, asupra familiei unui individ și asupra celorlalte 
persoane importante din viața lui este o dimensiune importantă a problemei și încă una în care 
terapeutul trebuie adesea să se implice.

Astfel terapia ocupațională vine în sprijunul persoanei, familiei și mediului în care acesta își 
desfășoară activitatea pentru a-l ajuta să-și recâștige abilitățile sau rolurile pierdute din cauza 
suferinței sau să învețe abilități noi prin care să se adapteze la noile condiții de viață. Interven-
ția are ca punct central capacitatea de concentrare și perioada de timp în care persoana poate 
rămâne concentrată în activitate.  
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1. Consiliere psihologică individuală: dezvoltarea independenței, a autonomiei, 
creșterea încrederii în sine, dezvoltarea unor abilități de socializare și comunicare. 

2. Terapie ocupațională: de două ori pe săptămână
a. să realizeze sarcini de creație în cardul unui atelier cu activități individuale și 

de grup, după un model impus.

b. Să participe la activități ce includ jocuri de societate.

1. Terapie prin arte combinate: activități de lucru manual, ateliere de pictat după un 
plan, activități sportive, o dată/de două ori pe săptămână.

2. Formarea, dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de viață independentă
a. De autoservire: să învețe deprinderi de autoservire, prin stabilirea unui obiectiv, 

pentru început cu sarcini simple: să servească singur masa

b. De autogospodărire: să realizeze o listă de cumpărături, să gestioneze banii, să 
se deplaseze neînsoțit la cumpărături, să gătească (pentru început mâncăruri 
simple),  să curețe spațiul unde locuiește

c. Activitățile se vor realiza de două ori pe săptămână

III. Program individual de socializare

1. Sprijin în accesarea serviciilor comunității, prin mersul la film, teatru, concerte 
în aer liber, plimbări în parc.

a. Informare cu privire la documentele necesare pentru realizarea dosarului 
pentru comisie

b. Să să informeze de unde poate obține actele necesare și care sunt procesele pe 
care trebuie să le urmeze

2. Participarea la viața comunității
a. Ieșiri la teatru, la film, întâlniri cu persoane pentru activități sportive (cu vecinii 

de la bloc).

b. Vizita la bunica și venirea la centru (să mergă singur cu transportul în comun, 
sau însoțit de colegii de la centru dacă o parte din drum este comun).

3. Consiliere familială;

corect, se îmbracă îngrijit, face duș zilnic, poate merge la cumpărături în jurul casei. Nu poate 
întocmi o listă de cumpărături.

Nu reușește să identifice nevoile, având un IQ de 65, are o capacitate redusă de întelegere, 
având nevoie de asigurări privind activitatea chiar dacă înțelege mesajul corect.

Orice activitate nouă începe cu opoziție, un refuz pe motivul „nu mă descurc” „nu sunt în 
stare să fac asta”. Când a început activitatea la atelierul de lumânări din cadrul centrului de zi 
a avut nevoie de 2 luni pentru a căpăta încredere în abilitățile lui, dar cel mai important a fost 
aprecierea rezultatelor. Are abilități motrice fine, însă nu are capacitatea de a întocmi un pro-
gram realist de activități. 

El nu are prieteni și nici abilitatea socială de a construi relații. Singurii „prieteni” sunt ve-
rișorii lui. A avut o relație acum 7 ani cu o fată pe care „mi-a adus-o mama de la țară”. Acea fată 
care nu avea nici o problemă psihică gravă, avea rolul de a fi partenera lui. Când relația lor s-a 
terminat, el a suferit, suferința transformându-se într-o depresie.

Este trist și se învinovățeste pentru că „dacă nu eram și eu așa, să fiu și eu ca ceilalți, să 
am un serviciu să am o nevastă .... mai bine nu mă mai făcea mama asta decât să mă facă așa”, 
„uneori mă gândesc că mai bine mor”, „mă uit la verii mei, care au femei, au serviciu,”etc.

Familia este speriată că nu se poate descurca singur. Nu poate să își asigure hrana și nici 
nu reușește să întocmească o listă de cumpărături. „Nu știu ce o să facă după ce nu o să mai fiu 
eu” spunea mama lui.

Are un grad de independență limitat, a învățat câteva trasee pe care le urmează cu dificultate 
și îi este greu să învețe trasee noi, este reticient la activitățile noi, iar relațiile cu ceilalți sunt 
contextuale.

PLAN INDIVIDUAL DE INTERVENȚIE 

I. Supravegherea şi menţinerea sănătăţii

Psihoeducație: informare cu privire la tratamentul medicamentos, importanța acestuia și 
responsabilizarea cu planul de tratament pe care îl urmează. Se va realiza o dată pe săptămână.

II. Program individual de recuperare
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 Acest obiectiv a fost extins pentru a identifica noi trasee astfel încât abilitatea lui de orientare 
spațială să fie de o complexitate ridicată.

Un alt punct al intervenției a fost deprinderea abiltăților de autoservire. 

Procesul terapeutic a vizat deprinderea abilităților de autoservire, care să ducă la creșterea 
autonomiei prin dezvoltarea unei abilități de viață independentă, aceasta fiind hrănirea.

Pentru dobândirea acestor abilități se propune: 

a. Diminuarea ajutorului din partea bunicii și a mamei pentru a-i crește autonomia privind 
sarcinile legate de hrănire (pregătirea hranei, alegerea alimentelor potrivite pentru masă în 
funcție de momentul zilei, aranjarea și curățarea mesei după ce a mâncat).

b. Pregătirea pentru început a unor rețete simple pentru a se obișnui cu această activitate, de 
2-3 ori pe săptămână.

c. Identificarea unor magazine unde să meargă să facă cumpărăturile, întocmirea unei liste 
de produse necesare, și planificarea componentei alimentare a gustărilor sau meselor pe 
parcursul zilei.

În acestă etapă din intervenție am inclus consilierea mamei și bunicii, privind capacitatea 
lui M de a reuși îndeplinirea obiectivului, și evaluarea pericolelor existente:

 ; Riscul de a pierde banii când merge la cumpărături a fost punctul forte al discuție cu membrii 
familiei, prin care am convenit să nu aibă sume mari de bani la el.

 ; Posibilitatea de a nu cumpăra ceea ce trebuie și de a cumpăra alte produse decât cele ne-
cesare, și am fost de acord că este un risc și pentru noi ceilalți, însă există posibilitatea să 
returnăm produsele în cel mai rău caz, sau să încercăm să găsim o utilitate.

 ; Riscul de a se arde când utilizează aragazul, sau să ardă mâncarea, însă am precizat că dacă 
învață un plan structurat de a utiliza aragazul și este susținut în acest proces, riscul se va 
diminua. De aceea acest proces a fost împărțit în pași mici precum: 1. Aducerea mâncării ce 
urmează a fi încălzită; 2. Aducerea farfuriei și a vasului metallic în care se va încălzi man-
carea; 3. Punerea mâncării în vasul pregătit pentru încălzire; 4. Aprinderea aragazului și 
punerea vasului cu mancare pe ochiul aprins; 5. Încălzirea mâncării și amestecarea continuă 
(pentru a elimina riscul să plece și să lase mâncarea pe foc); 6. Oprirea focului; 7. Punerea 
mâncării în farfuria pregătită; 8. Servirea mesei, 9; Spălarea farfuriilor și curățarea mesei.

a. Creșterea flexibilității mamei în raport cu subiectul pentru a-i crește posibilitatea 
de dezvoltare a independenței;

b. Ajutarea bunicii să înțeleagă care sunt principalele nevoi ale lui M;

c. Implicarea întregii familii în procesul de dezvoltare al lui M, aceștia să îi ofere 
îndrumare, susținere, posibilitatea de creștere independentă.

Pentru a fi cât mai expliciți vom detalia câteva intervenții specifice cuprinse 
în plan:

Un punct central al intervenției a fost ca M să-și dezvolte capacitatea de a se deplasa 
și de a învăța cum să foloseasca transportul în comun pentru a ajunge la centrul de zi. 
Această abilitate nu a fost învățată dintr-o hiperprotectivitate a mamei și bunicii, care considerau 
că problemele de sănătate l-ar impiedica să se dezvolte corespunzător și nu ar face față contex-
telor sociale întâlnite. Chiar dacă crizele de epilepsie erau ținute sub control de aproximativ 5 
ani, independența lui era aproape absentă.

Procesul terapeutic a vizat deprinderea abilităților de învățare, atenție la detalii 
și orientarea spațială. 

Prima etapă din intervenție a fost consilierea mamei și bunicii, privind capacitatea lui M de 
a reuși îndeplinirea obiectivului, și evaluarea pericolelor existente:

 ; Teama crizelor de epilepsie au fost eliminată de istoria recentă privind schema de tratament 
cu rezultate bune;

 ; Riscul de a se rătăcii  a fost diminuat de existența telefonului mobil, a faptului că știe să-l 
utilizeze și în caz extrem, învățarea abilității de a accesa serviciul unui taxi pe care să-l 
plătească mama sau bunica;

 ; Teama de a fi agresat în tramvai sau pe stradă, s-a discutat plecând de la perspectiva faptului 
că nu este ceva ce poate fi controlat, însă poate învăța să facă față situațiilor conflictuale 
prin evitare.

Următoarea etapă a constat în scrierea într-un jurnal folosit de M a datelor privind, numărul 
tramvaiului, numărul stațiilor pe care le parcurge, identificarea punctelor de reper (Mall-uri, 
intersecții, Restaurante McDonalds, alternanța zonelor de case cu cele de blocuri). M a început 
parcurgerea traseului în primă fază însoțit și în aproximativ trei săptămâni a reușit să învețe traseul.   
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dialogului, adică ale întrebărilor și răspunsurilor. Pentru a concepe întrebările ar fi necesar 
ca psihologul sa aibă în vedere că:

• întrebarea bine formulată determină o bună parte din răspunsul ce trebuie dat;
• întrebările trebuie să stimuleze schimbul de idei între participanți, spiritual critic, 

să-i provoace să judece, să nu ceară răspunsuri logice simple (da/nu) sau doar să 
reproducă faptele. În acest sens psihologul ar trebui să folosească întrebările care 
încep cu: de ce? pentru ce? cu ce scop? în ce caz? etc;

• întrebările nu trebuie să inducă în eroare participanții.
• Evaluați cu ajutorul participanților (ce a mers bine/rău și de ce? cum au fost depășite neîn-

țelegerile? au avut toți participanții posibilitatea să participe?).

Rolul moderatorului/psihologului

• Menține cursul comunicării pe tema anunțată, se asigură că sunt respectate regulile, even-
tual rezumă la final;

• Formulează întrebări clare și pe înțelesul participanților;
• Rezervă suficient timp pentru ca participanții să-și poată expune părerile vis-à-vis de pro-

blema pusă în discuție.

Avantajele metodei

• Încurajează activitatea și participarea tuturor membrilor grupului;
• Stimulează emiterea de idei noi;
• Ajută participanții să învețe reciproc.

Tema 2 – Dezbaterea

Dezbaterea este o tehnică cu ajutorul căreia se ia în discuție un anumit subiect sau problemă 
în care există două sau mai multe interpretări posibile. Deseori, urmare a unei discuții, grupul 
se divizează fizic în două „tabere”, participanții susținând cele două răspunsuri posibile, schim-
bându-și părerea și poziția, trecând în „tabăra” opusă.

Scopul metodei este de a facilita dezvoltarea ideilor, înțelegerea și acceptarea ideilor celuilalt; 
de a-și dezvolta capacitatea de exprimare clară, concisă și convingătoare; să câștige încredere în 
forțele proprii, stimulând spiritul de concurență în sensul bun al cuvântului.

Acest obiectiv a fost realizat în 6 luni, iar în prezent M a participat la un curs de ajutor de 
bucătar pe care l-a absolvit, urmând să ne centrăm pe identificarea unui loc de muncă protejat, 
în care să pună în valoare noile achizitii.

4.6. Intervenții, metode, tehnici, activități practice pilotate în  centrele   
 specializate

În cadrul unui centru specializat (centru de zi, centru de recuperare, centru rezidențial etc.) 
se pot dezvolta programe concepute ca structuri interdisciplinare cu conținut specific, astfel încât 
să răspundă cerințelor individuale de dezvoltare a abilităților beneficiarilor. 

Activitățile derulate în cadrul centrelor specializate pot fi structurate pe ateliere care cu-
prind exerciții de la simplu la complex și de la ușor la greu, pentru a facilita însușirea lor corectă. 
Specialiștii pot adapta conținutul învățării la posibilitățile reale de achiziție specifice fiecărui 
caz în parte.

Multe din activitățile derulate în cadrul centrelor specializate pot fi preluate și derulate și 
în mediul familial. 

Intervenții psihologice în grup.

Exemple de activități derulate în cadrul acestei intervenții:

Tema 1 – Discuția

Discuția este o tehnică prin intermediul căreia se realizează majoritatea metodelor interactive 
și care îi stimulează atât pe participanți, cât și pe moderator. Este un procedeu foarte eficient 
prin care beneficiarii se pot informa, își pot exersa deprinderile de ascultare și de exprimare și 
își pot manifesta atitudinea, opinia față de tema discutată.

Desfășurare

• Expuneți tema clar și incitant pentru participanți.
• Explicați sarcinile, problema și rolul participanților. Stabiliți prin consens regulile discuției, 

astfel ca fiecare participant să se simtă încurajat să participe. Este binevenit ca regulile să 
fie afișate în sală.

• Eficacitatea unei discuții reclama conceperea și respectarea unor condiții, în primul rând ale 
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Rolul moderatorului/psihologului

• Respectă emoțiile și sentimentele fiecărui participant;
• Nu impune participanților punctul personal de vedere;
• Nu povestește participanților motivul și fondul activității;
• Face o analiză în care nu interpretarea personajelor este importantă, ci modul în care jocul 

a facilitat înțelegerea comportamentelor, reacțiilor și emoțiilor care pot apărea în situații 
similare în viața reală;

• Să pună accentul pe lecțiile învățate și pe modul în care aceste lecții vor fi de folos în situații 
reale viitoare.

Avantajele metodei 

• Participanții învață să acționeze într-o anumită problemă/situație;
• Participanții dobândesc cunoștințe, abilități și atitudini într-un mod stimulativ și amuzant.

Tema 4 – Brainstormingul / furtuna de idei

Brainstorming-ul este o metodă simplă și de obicei rapidă prin care se pot obține răspunsuri 
la o anumită întrebare sau idei referitoare la un anumit subiect. 

Desfășurare 

• Stabiliți tema și formulați-o ca întrebare;
• Stabiliți intervalul de timp;
• Spuneți-le participanților că ideile nu sunt discutate, nu sunt criticate, nu sunt evaluate;
• Se încurajează toate ideile, oricât de fanteziste sau trăznite ar părea la o prima vedere pentru 

a stimula creativitatea, inventivitatea și a încuraja exprimarea liberă a tuturor participanților;
• Se notează absolut toate ideile exprimate în ordinea exprimării lor;
• Când ideile par a fi „secat” se oprește exercițiul și se trece la etapa calitativă, adică se ordo-

nează ideile în funcție de realismul lor, eliminându-le pe cele incompatibile cu problema. 
Analiza și clasificarea se va face împreună cu toți participanții.

     

Desfășurare

• Se stabilesc părțile, susținătorii și opozanții subiectului (eventual publicul), secretarii (cei 
care vor conduce ședința) și regulile comunicării;

• Membri fiecărei părți își expun pe rând și fără să fie întrerupți argumentele;
• Membri celor două părți își pun pe rând întrebări, pentru o mai bună înțelegere a pozițiilor;
• Publicul pune întrebări celor două „tabere” pentru ca problema să fie abordată din cât mai 

multe puncte de vedere.

Rolul moderatorului/psihologului 

• Definește precis obiectivul dezbaterii;
• Urmărește respectarea regulilor de către părți;
• Acordă sprijin ambelor părți în egală măsură;
• Excude problemele neclare și nu se abate de la obiectivul stabilit;
• Intervine în momentele de tensiune sau criză apărute pe perioada dezbaterii.

Avantajele metodei 

• Dezvoltă un șir de capacități cum ar fi: gândirea critică asupra unei probleme, ascultarea 
activă, de a dezvolta modalități de comunicare civilizată și empatică.

Tema 3 – Jocul de rol / simularea

Jocurile de rol sau simulările reprezintă o tehnică de instruire activă, prin care participanții, 
puși în situații similare celor reale, interpretează roluri bine stabilite, improvizând un eveniment 
sau o relație.

Desfășurare

• Stabiliți tema/scenariul, asigurându-vă că fiecare participant a înțeles rolul;
• Acordați participanților timp să intre în rol;
• Prezentarea propriu-zisă a piesei, iar pe parcursul desfășurării jocului pot fi necesare în-

treruperi pentru a explica respectivul comportament.
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Avantajele metodei 

• Dezvoltă capacitățile de gândire logică, de analiză independență, gândire critică și de luare 
a deciziilor;

• Generează emoții și sentimente, captează interesul și imaginația participanților;
• Îi ajută pe participanți să coreleze activitățile cu experiențele vieții reale.

Exprimarea și gestionarea emoțiilor

Exemple de activități derulate în cadrul atelierului pentru „exprimarea și gestionarea emo-
țiilor” care au scop dezvoltarea abilităților de autocunoaștere.     

Tema  1 – Sentimente și emoții

Obiective: participanții trebuie să recunoască și să-și exprime emoțiile și sentimentele personale

Materiale didactice necesare: coli de hârtie, lipici, poze cu chipuri tăiate din reviste, imagini 
din ziare care exprimă diferite emoții, casetofon/CD-player, casetă/CD cu melodii relaxante. 

Descriere:

1. Discutați cu participanții despre starea lor emoțională la momentul începerii activității. 
Fiecare dintre ei va scrie/spune emoția pe o fișă și o va pune într-o „cutie secretă” pre-
gatită din timp. Realizați cu participanții un asalt de idei la noțiunea emoții. Înscrieți 
ideile pe tablă sau pe o coală mare de hârtie și păstrați-o.

2. Pregătite și aranjate din timp, imaginile cu chipuri care exprimă diferite emoții, dar fără 
să fie observate la începutul activității, le puteți arăta participanților și-i veți întreba ce 
emoții observă pe chipurile afișate. Participanții le regăsesc în lista cu idei scrise mai 
devreme.

3. Mișcându-se prin sală și dansând după muzică, participanții se vor simți liberi și degajați. 
Când opriți muzica, strigați tare o emoție, un sentiment și participanții vor trebui să redea 
„statuia emoției”. Rugați-i să folosească nu doar mimica ci și corpul. Selectați emoțiile 
și sentimentele din lista de idei propuse de participanți din fișe și din „cutia secretă”.

Rolul moderatorului/psihologului

• Încurajează pe cât posibil participarea egală a tuturor participanților la exprimarea ideilor;
• Poate emite el însuși 1-2 idei cât mai fanteziste pentru a da un exemplu și a impulsiona 

creativitatea participanților;
• Se va limita în a nota ideile și a tempera/stopa orice critici ale unor participanți vis-à-vis de 

ideile exprimate de ceilalți participanți;
• Folosește cuvinte de lauda pentru toate ideile.

        Avantajele metodei

• Permite participarea deplină indiferent de mărimea grupului;
• Stimulează creativitatea și deschide comunicarea;
• Subiectele analizate prin brainstorming sunt nelimitate.

Tema 5 – Studiul de caz

Studiul de caz reprezintă aplicarea unei proceduri ce include analizarea faptelor, luarea și 
susținerea unei decizii și cântărirea consecințelor acelei decizii.

Desfășurare

• Prezentați subiectul activitățile și tot setul de informații despre caz;
• Cereți-le participanților să citească acest caz;
• Cereți-le participanților să clarifice faptele care compun cazul;
• Declanșați o discuție în care participanții vor prezenta problemele importante din acest caz;
• Cereți-le participanților să ia o hotărâre;
• Prezentați decizia luată în realitate în acest caz și argumentele pe care să le susțină.

Rolul moderatorului/psihologului

• Ajută participanții să mențină discuția în subiect;
• Conduce discuția participanților spre rezolvarea cazurilor; 
• Asigură atmosfera de lucru.
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Ce urmări sunt în situațiile în care persoana crede că exprimă ceva, iar ceilalti înțeleg cu 
totul altă emoție? Sau atunci când cineva spune că simte ceva, dar fața și comportamentul lui 
exprimă altceva?

 Tema 4 – Ghicește emoția

Obiective: dezvoltarea abilităților de exprimare a emoțiilor și de înțelegere a emoțiilor altor 
persoane.

Materiale didactice necesare: fișe mici de hârtie, creioane sau carioca

Descriere: Fiecare participant primește o fișă pe care scrie denumirea unei emoții. Sarcina va 
consta în a spune unuia dintre colegii de grup ceva, așa încât să fie exprimată emoția de pe fișă, 
dar fără a o numi. Celalalt participant va trebui să ghicească ce emoție a fost exprimată. În caz 
de necesitate, se poate apela la ajutorul întregului grup.

Discuţii:

V-a fost ușor sau dificil să ghiciți emoțiile prezentate? De ce?

În viața reală, cât de des sunteți în situația asta?

Tema 5 - Cum mă simt și cum acționez?

Obiective: recunoașterea modalităților eficiente și neeficiente de control al emoțiilor.

Materiale didactice necesare: coli de hartie, creioane

Descriere:

1. Propuneți participanților să-și amintească timp de câteva minute o situație în care au 
avut emoții negative puternice și cum s-au comportat.

2. Invitați participanții să formeze grupuri mici, să discute situațiile amintite și să numească 
un purtător de cuvânt care să noteze emoțiile în fișa de lucru. Rugați membrii grupurilor 
să evalueze eficacitatea comportamentului pe care l-au avut sub influența emoțiilor și 
să le evidențieze pe cele optime. Fiecare grup își prezintă rezultatele.

Tema  2 – Galeria emoțiilor

Obiective: participanții vor fi ajutați să analizeze diversitatea emoțiilor și impactul lor asupra 
organismului uman și să determine metode eficiente de dirijare a emoțiilor.

Materiale didactice necesare: fișe mici de hârtie, creioane sau carioca.

Descriere: 

1. Realizați o furtună de idei la cuvântul „emoție”.
2. Inițiați o discuție privind necesitatea exprimării emoțiilor, stabiliți legătura dintre 

comunicare, limbajul gesturilor, tonalitatea, timbrul vocii în exprimarea emoțiilor.
3. Organizați un cerc cu ajutorul participanților. Rugați ca fiecare membru din cerc să 

spuna fraza „O! Ana !” exersând diverse emoții: ura, depresie, bucurie, satisfacție etc., 
utilizând atât limbajul corpului cât și tonalitatea vocii și expresia feței.

4. După ce fiecare participant a spus fraza de câteva ori, bucurați-vă împreună de atmo-
sfera care s-a creat.

5. Rugați participanții să-și amintească emoțiile prezentate în timpul jocului și să înre-
gistreze fiecare emoție pe o fișă aparte cu litere mari.

6. Când toți participanții au terminat de înregistrat emoțiile se organizează o „galerie a 
emoțiilor”.

Tema 3 -  Numește emoția

Obiective: dezvoltarea abilităților de exprimare a emoțiilor și de înțelegere a emoțiilor altor 
persoane.

Descriere: Un voluntar iese din sală, iar grupul decide ce emoție va reprezenta prin mimică și 
gesturi. Intră persoana și încearcă să ghicească ce emoție este prezentată. O variantă ar fi ca 
grupul să se împartă în două și să ilustreze două emoții, pe care să le ghicească voluntarul. Jocul 
poate fi continuat cât dorește grupul.

Discuţii:

V-a fost ușor sau dificil să ghiciți emoțiile prezentate? De ce?
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4. Rugați grupurile să prezinte celorlalți rezultatele muncii lor. Ați putea propune participanților 
să dea exemple de situații concrete din viață pentru a ilustra cele prezentate.

Discuţii:

Ce ați învățat din acest exercițiu?

Cum v-ați simțit pe parcurs?

V-a fost dificil sau ușor să realizați sarcina? De ce?

Tema 7 - Culoarea dispoziției mele

Obiective:  exprimarea într-o formă simbolică a dispoziției de moment.

Descriere:

1. Participanții formează un cerc. Fiecare meditează și spune cu ce culoare poate fi ase-
manată dispoziția de astăzi. Varianta: participanții pot fi rugați să se identifice cu o 
plantă, un animal, un obiect etc.

2. Nu cereți explicații. Nu întrebați participantul de ce trăiește o stare sau alta sau ce a 
determinat dispozitia sa. Multumiți fiecărui participant, dar nu comentați asocierile 
făcute de ei. Dacă cineva vrea să explice afirmația pe care a făcut-o, încurajati copii să 
se asculte reciproc.

Discuţii:

Cum v-ați simțit?

Ce ați observat pe parcursul jocului? Ați aflat ceva nou? 

Tema 8 – Emoțiile: adevărat sau fals?

Obiective: consolidarea cunoștințelor despre rolul emoțiilor în viața oamenilor

3. Fiecare participant va face o listă de 10 activități care îi produc satisfacție. Timp de 
câteve minute, participanții se vor plimba prin sală și vor lua cunoștintă de conținutul 
listelor alcătuite de colegi. 

Discuţii:

Cum v-ați simtit?

Ce ați aflat nou?

Ce concluzii puteți face?

De ce depinde alegerea unei sau altei modalități de control a emoțiilor?

Fișa: Emoții și comportament

 
Emoții, sentimente Conduite, acțiuni, exprimări verbale

Tema 6 - Cum ne ajută și ne încurcă emoțiile?

Obiective: înțelegerea faptului că emoțiile ne pot ajuta să avem relații pozitive

Descriere:

1. Formați 2-3 grupuri și repartizati grupurilor câte o emoție: bucurie, rușine, furie, frică, 
plictiseală, recunoștință etc.

2. Numiți/stabiliți un reprezentant pe fiecare grup.
3. Propuneți participanților să noteze pe foi în două coloane cum îi ajută și cum îi împie-

dică emoția respectivă.
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Cum vă simțiți atunci cînd faceți un compliment? Dar atunci cand îl primiți?

De ce este important să facem și să primim complimente?

De ce credeți că este important să ne conoaștem propriile calități?

Tema 10 - Ce este o relație?

Obiective: discutarea felurilor de relații existente; definirea prieteniei.

Materiale didactice necesare: coli de hârtie, creioane, pixuri

Descriere:

1. Formați grupuri de 4-5 persoane. Rugați grupurile să desemneze o persoană care va 
face notițe și va prezenta lucrul grupului.

2. Dați pe rând câte o instrucțiune și faceți pauze de cinci minute pentru realizarea fiecărei 
sarcini. Fiecare grup va discuta și va nota rezultatul discuției despre:

• Ce este o relație?
• Ce tipuri de relații există?
• Care sunt componentele unei relații pozitive?
• Care sunt componentele unei relații negative?

3. După ce grupurile au discutat, rugați persoanele desemnate să împărtășească celorlalți 
ideile notate.

4. Identificați împreună cu participanții ideile care se aseamană și notați-le pe tablă.

Discuţii:

Ce ați aflat din activitate?

Ce este prietenia?

Cum recunoști pe cineva care îți este prieten?

Cum trebuie să procedăm când credem că avem o relație negativă? Dar atunci când o ob-
servăm la cineva din anturaj?

Descriere:

1. Împărțiți convențional sala în două părți: „De acord”, „Nu sunt de acord”.
2. Citiți câte o afirmație despre emoții și rugați participanții să decidă dacă ea este adeva-

rată sau falsă. Accentuați că este vorba despre părerea personală a fiecărui participant.
3. După citirea fiecărei afirmații, oferiți posibilitate doritorilor de a argumenta alegerea 

făcută.

Discuţii:

Ce v-a plăcut mai mult în această activitate? De ce?

Dacă ați avut opinii diferite, în ce măsură opinia colegilor v-a influențat?

Din ce cauză există opinii diferite?

Ce lucruri noi ați aflat despre sine și despre colegi?

Tema 9 – Să facem complimente!

Obiective: consolidarea stimei de sine și acceptarea complimentelor.

Descriere:

1. Formați un cerc. Spuneți participanților că vor vorbi despre calități și vor învăța să facă 
și să accepte complimente.

2. Propuneți participanților să se gândească la o calitate pe care o apreciază la colegul din 
stânga. Calitatea trebuie să se refere la caracteristici personale, nu la trăsături externe: 
zâmbet, păr, ochi. Fiecare participant, pe rând, va spune colegului din stanga ce apre-
ciază la el. Cel care primește complimentul răspunde simplu „Mulțumesc”. Discutați 
despre activitate, după ce toți copii/tinerii au vorbit.

Discuţii:

Ce a fost mai dificil: să identificați o calitate sau să primiți un compliment?
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Care stil este mai dificil, mai ușor de aplicat? De ce?

De ce depinde stilul pe care îl alegem?

Tema 3 – Intrebări fermecate

Obiective: exersarea abilității de analiză a unei situații problemă într-un timp scurt.

Descriere:

1. Scrieți pe tablă/ flipchart, următoarele întrebări: Cine?, Ce?, Când?, Cum?, Unde?, De 
ce? Spuneți tinerilor că adresarea acestor întrebări atunci când ne confruntăm cu o 
problemă ne poate ajuta să o înțelegem mai bine. Metoda ne permite să examinăm în 
detaliu problema, să adunăm multă informație utilă și să găsim diferite soluții pentru 
ea într-o perioadă scurtă de timp.

2. Propuneți participanților să formeze 2 grupuri și să-și aleagă o problemă pe care să o 
discute. Menționați că problema aleasă trebuie să fie importantă pentru toți membrii 
grupului. Ea se poate referi la comunitate, la adolescenți în general sau la orice alt do-
meniu la care se gândesc participanții.

3. Explicați sarcina: grupurile vor trebui să aplice tehnica întrebărilor fermecate pentru a 
aduna cât mai multe informații despre problemă. Fiecare din cele șase întrebări trebuie 
repetată până când se epuizează toate ideile participanților din grup. Ideile vor fi notate 
pe foi. La următoarea etapă, grupurile vor trebui să decidă ce soluție sau soluții pot fi 
găsite pentru problema discutată. Este important ca tinerii să argumenteze de ce s-au 
oprit asupra acelor variante de rezolvare.

Discuţii:

V-a fost greu/ușor să alegeți o problemă care afectează toți membrii grupurilui? De ce?

Cum v-a ajutat tehnica în discuțiile voastre?

Cât de des folosiți aceste întrebări în viața reală?

În ce situații v-ar fi utile?

Rezolvarea problemelor

Exemple de activități derulate în atelierul de „rezolvarea problemelor” care are ca scop 
dezvoltarea abilitaților de rezolvare a situațiilor problematice:

Tema 1 – Ce sunt conflictele? 

Obiective: identificarea situațiilor de conflict

Descriere: Propuneți participanților să dea exemple de conflicte pe care le-au avut în ultima 
săptămână. Întrebați-i cum procedează, de obicei, în asemenea situații, când au neînțelegeri cu 
alte persoane? Ați putea să le propuneți câtorva voluntari să facă un joc de rol în perechi, pentru 
a prezenta felul în care au procedat în situațiile concrete menționate.

Discuţii:

Cum ne comportăm atunci când avem un conflict cu cineva apropiat?

Cum să procedăm ca să ne apărăm interesele și, totodată, să nu jignim pe alții?

Tema 2 – Stiluri conflictuale

Obiective: exersarea diferitelor modalități de comportare în situații de conflict

Materiale didactice necesare: coli de hârtie, creioane

Descriere: Distribuiți o fișă în care sunt scrise mai multe situații conflictuale și rugați tinerii să 
se familiarizeze cu conținutul ei. Propuneți participanților să formeze 2 perechi și să însceneze 
o situație de conflict din fișă. Sarcina va fi să demonstreze stilul cel mai eficient de comportare 
în situația prezentată.

Discuţii: 

Ce stil de comportare în conflict este mai frecvent întâlnit?

Cum v-ați simțit la primul și la al doilea joc de rol?
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Ion?”. Începeți prin a-i conduce mâna, după care reduceți ajutorul și-l lăsați să execute 
singur, pe măsură ce învață;

3. Folosiți o oglindă; aratați-i copilului/tânărului nasul și puneți-l să-l atingă pe al lui și 
pe al dumneavoastră;

4. Puteți începe cu orice parte a corpului, nu neaparat cu nasul;
5. Începeți în activitățile curente să amintiți părțile corpului. Puneți-i diferite embleme 

pe haine – o stea pe mână (de exemplu) și întrebați-l: „Unde este steaua?”. Dați dum-
neavoastră răspunsul la început, îndicând cu mana în același timp: „Iat-o! Steaua este 
pe mână”. Folosiți și abțibildurile, numind partea de corp respectivă. 

Tema 2 – „Suprapune trei cuburi”

Obiective: stimularea dezvoltării intelectuale

Materiale didactice necesare: cuburi

Descriere:

1. Începeți cu cuburi mai mari. Arătați-i copilului/tânărului executând dumneavoastră 
încet. Spuneți: întâi unul, apoi încă unul. Dați-i apoi cuburile lui, cerându-i să facă și el 
un turn ca al dumneavoastră. Recompensați-i reușitele prin laude și îmbrățisări;

2. Dacă este necesar, dați-i ajutor fizic, ajutându-i mâna, reduceți-l apoi treptat pe măsură 
ce copilul/tânărul capătă îndemânare;

3. Folosiți șase cuburi, faceți dumneavoastră turn din trei și dați-i copilului celelalte trei 
rămase ca să continue turnul;

4. Folosiți șase cuburi și lucrați fiecare câte un turn. Puneți copilul să vă imite mișcarea 
în timp ce construiți încet turnul dumneavoastră.

Tema 3 -  „Indică la cerere obiecte mari și mici”

Obiective: stimularea dezvoltării perceptiv-motrice – mărime

Materiale didactice necesare: cuburi 

Cum ați ales soluția sau soluțiile?

Ce concluzii puteți face ca rezultat al activității?

Dezvoltare educațională

Exemple de activități derulate în atelierul de dezvoltare educațională care are ca scop reali-
zarea transferului și diseminarea de cunoștințe privind educația și informarea. Acest atelier se 
poate constitui din: atelier de stimulare cognitivă, atelier dezvoltarea abilităților de autonomie 
personală, atelier de comunicare, atelier de dezvoltarea motricități și atelier de socializare etc.

Atelier de stimulare cognitivă

Psihopedagogii pot utiliza în cadrul acestui atelier tehnicile de flexibilizare cognitivă pentru 
a valorifica la maxim potențialul de cunoaștere al beneficiarilor dar și valențele educației pentru 
valori, adevărate căi de deschidere către valorile culturii, către mediul înconjurător natural, cul-
tural și tehnologic, către cunoașterea de către tineri a valorilor care întemeiază normele sociale, 
relațiile interpersonale și comportamentele sociale.

Cogniția combină mai multe procese mentale corelate: percepția și reprezentarea, memoria, 
limbajul, gândirea și raționamentul, rezolvarea de probleme. Ideea de bază este de a forma la 
beneficiarii centrului posibilitatea de a „ști cum” să reacționeze în situații cotidiene de viață, dar 
și de a le îmbogăți sfera generală de informații și cunoștințe. 

Teme și activități specifice atelierului:

Tema 1 – „Indică o parte a corpului”

Obiective: învățarea părților corpului

Materiale didactice necesare: păpușa, oglinda, embleme, abțibilduri

Descriere:

1. Țineți o păpușă și întrebați-l pe copil/tânăr : „Unde este nasul păpușii?”. Dacă este necesar 
conduceți mâna copilului/tânărului și lăudați-l dacă atinge partea respectivă a corpului;

2. Atingeți nasul copilului/tănărului și spuneți „Iată nasul lui Ion”, „Unde este nasul lui 
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Tema 5 – „Pune cuburi unele în altele, după mărime (piramida”)

Obiective: stimularea dezvoltării perceptiv-motrice

Materiale didactice necesare: cuburi, cutii

Descriere:

1. Începeți numai cu două cuburi, pe măsură ce copilul/tânărul devine mai îndemanatic, 
creșteți-le numărul.

2. Folosind două exemplare identice de cuburi, cereți copilului să vă imite pas cu pas, în 
timp ce realizați jocul.

3. Dați copilului/tânărului instrucțiuni verbale: „Ia cubul mai mic, bine, acum ia cubul cel 
mai mic rămas pe masă și pune-l înăuntru”.

4. Dacă exersați un joc cu cinci cuburi, dați-i numai pe primele două. Lăsați-l pe copil/
tânăr să aleagă cubul care urmează. Va avea astfel de ales din mai puține obiecte. După 
ce a ales un cub, mai adaugți unul pe masă.

5. Folosiți seturile de jucării care intră unele într-altele cum sunt cutii sau cuburi.

Tema 6 – „Aranjează obiecte în categorii”

Obiective: stimularea dezvoltării perceptiv-motrice

Materiale didactice necesare: cutie; șosetă; pernă; lingură; șervețel; poze cu animale, îmbră-
căninte și mobilier; 

Descriere:

1. Puneți într-o cutie amestecate, obiecte pe care le putem găsi în bucătărie și în dormitor. 
Scoateți câte un obiect odată și întrebați-l pe copil/tânăr daca e din bucătărie sau din 
dormitor.

2. Folosiți poze de animale, îmbrăcăminte și mobilă. Cereți-i copilului să le aranjeze după 
categorii.

3. Întrebați copilul/tânărul care obiect nu va putea fi găsit în bucătărie: „masa, furculița 
sau patul?”.

4. Arătați-i copilului/tânărului cum sunt aranjate de obicei după categorii obiectele într-

Descriere:

1. Grupați exemplare mari și mici din aceeași categorie de obiecte (creioane, farfurii, haine, 
cuburi, mingii, scaune).

2. Asezați un creion mare și unul mic în fața copilului/tânărului. Cereți-i să deseneze cu 
creionul mare. Apreciați reușita. Repetați procedeul și pentru alte obiecte.

3. Cereți copilului să găsească obiecte mari și mici în casă, curte etc.
4. Pe parcursul obiectivului pasihopedagogul trebuie să numească pentru copil/tânăr 

obiectele mari și mici. După acest interval, îndemnați copilul/tânărul să le indice singur.
5. Faceți activități motorii de genul – pași mari și mici, sărituri mari și mici, ocuparea 

unui scaun mare sau mic.

Tema 4 – „Sortează (asociază) trei culori”

Obiective: stimularea dezvoltării perceptiv-motrice - culoare

Materiale didactice necesare: coli colorate, creioane, foarfeci

Descriere:

1. Începeți prin a folosi două culori (roșu și albastru). Decupați câte șase cercuri roșii și 
șase albastre. Pe rând, grupați câte patru cercuri din fiecare culoare, în două grămezi. 
Lăsați copilul/tânărul să așeze el ultimele patru cercuri. Conduceți-i dumneavoastră 
mâna, dacă este necesar.

2. Creșteti numărul de cercuri pe care trebuie să le pună copilul/tânărul și reduceți ajutorul 
dumneavoastră. Recompensați succesul cu laude.

3. Folosiți o planșetă cu orificii și piese cilindrice colorate. Arătați copilului/tânărului o 
piesă roșie și cereți-i să găsească alta la fel. Repetați cu alte culori. Învățați-l să pună 
piesele în șiruri după culoare în planșetă.

4. Puneți pe podea cercuri mari, diferit colorate (roșu, galben și albastru). Dați-i copilului 
un cerc colorat în mână și spuneți-i să calce numai pe cercurile mari de aceeași culoare.

5. Așezați în fața copilului trei bucăți de hârtie diferit colorate. Spuneți-i să grupeze pe 
aceste hârtii, obiecte de aceeași culoare pe care le scoate pe rând dintr-o pungă.

6. Decupați trei cercuri de culori diferite și dați-le copilului. Puneți copilul să se plimbe 
prin casă și să caute obiecte de aceeași culoare. Apoi cereți-i să lase cercurile lângă 
obiectele respective. Apreciați reușita prin laude.
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Materiale didactice necesare: puzzle, creion, guma de șters

Descriere:

1. Formați puzzle din una sau două bucăți de la început. Procedați în așa fel încât copilul 
să poată urmări cum puneți piesele puzzle. Dezasanbla-ți-le, apoi dați-le copilului/tâ-
nărului pe rând, să le pună la locul lor. Când poate executa aceasta, treceți la trei piese, 
apoi câte patru. Recompensați succesul cu zâmbete și laudă.

2. Conduceți mâna copilului/tânărului ca să potrivească la locul corespunzător piesele 
odată ce a ales corect locul. Dați-i instrucțiuni simple cum sunt: „rotește-o, mișc-o puțin”. 
Reduceți sprijinul pe măsură ce copilul/tânărul căștigă în abilitate. Lăudați progresele.

3. Dați-i copilului/tânărului o singură piesă. Cereți-i să vă indice locul unde trebuie pusă 
înainte de a executa acțiunea. Aceasta ajută în evitarea plasărilor la întâmplare. Apre-
ciați progresul.

4. Îndemnați-l pe copil/tânăr să pipăie forma pieselor, înainte de a le pune la loc.
5. Dacă sunt figuri compuse din mai multe piese, folosiți sau desenați conturul pieselor 

care se asamblează, astfel încât copilul/tânărul să poată sesiza forma fiecăreia, separat. 
Pe măsură ce copilul/tânărul câștigă în abilitate, stergeți liniile.

Tema 9 – „Activități zilnice”

Obiective: stimularea dezvoltării cognitive - orientare și organizare temporală

Materiale didactice necesare: cartonașe cu imagini activități, 

Descriere:

1. Folosiți imagini ale unor activități familiare. Începeți cu joaca și somnul, soarele și luna.
2. Întrebați-l ce face dimineața când se scoală, el trebuie să arate imaginea corespunză-

toare sau să spună activitatea. Apoi întrebați ce face seara înainte de a se culca (merg la 
centru dimineața, după-amiază dorm și seara vin acasă). Duceți copilul/tânărul afară 
după ce s-a întunecat. Atrageți-i atenția asupra lunii și stelelor care strălucesc noaptea. 
Spunți-i cum soarele strălucește în timpul zilei și vorbiți despre activitățile care se 
desfășoară ziua și noaptea.

3. Alegeți activități ca de exemplu luarea micului dejun, somnul de după amiază și întrebați 
copilul/tânărul când au loc, în ce moment al zilei;

un aprozar sau în raioanele unui mare magazin. Folosiți imagini dintr-un astfel de 
magazin, întrebați-l categoriile din fiecare raion- unde sunt fructele?, el trebuie să le 
indice sau să le numească.

Tema 7  - Completează imaginea „omulețului” 

Obiective: stimularea dezvoltării cognitive

Materiale didactice necesare: coli, creioane, hârtie, oglindă, table și cretă

Descriere:

1. Desenați un om din linii, omițând două elemente ușor de observat, de exemplu un picior 
și o mână. Cereți-i copilului/tânărului să găsească ce părți care lipsesc și să le deseneze 
în locul potrivit.

2. Numiți și arătați pe rând, când dumneavoastră, când copilul/tânărul, părți ale corpului 
la el și la dumneavoastră.

3. Desenați mai mulți oameni cu diferite părți lipsă, cerându-i apoi copilului/tânărului să 
spună/arate și să deseneze ce lipsește.

4. Începeți prin a desena numai fața lăsând nasul necompletat. Întrebați apoi: „Ce lipsește?”. 
Dacă are dificultăți, interveniți cu întrebări ajutătoare: „Are omul ochi?, Are gură?, Are 
nas?”. Dacă e necesar, ghidați-i mâna în locul corect unde trebuie plasat nasul. Desenați 
mai multe fețe, omițând de fiecare dată câte ceva. Lăudați reușitele. Expuneți realizările 
finale, astfel ca toată lumea să le poată vedea și aprecia.

5. Potriviți bucăți de hârtie, reprezentând părțile corpului, ca să faceți un om. Îndemnați-l 
pe copil/tânăr să  vă imite și vorbiți-i de fiecare element în parte în timp ce asamblați 
fiecare parte a corpului.

6. Îndemnați copilul/tânărul să se privească într-o oglindă mare și să numeascăă părțile 
corpului pe care i le atingeți.

7. Folosiți tabla pe care desenați un om. Stergeți-o apoi astfel încât să-i dispară picioarele. 
Întrebați-l pe copil/tânăr ce-i lipsește și rugați-l să completeze. Puteți face asta cu orice 
parte a corpului.

Tema 8 - Completează un joc „puzzle” !

Obiective: stimularea dezvoltării cognitive - reconstituire imagistică
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Descriere:

1. Folosiți cartonașe cu numele membrilor grupului care să marcheze locul la masă. Încu-
rajați copilul/tânărului să-și găsească numele și să se așeze la locul său. Lipiți un carton 
cu numele copilului/tânărului pe ușa camerei sale sau deasupra patului.

2. Scrieți câte o literă a numelui său și puneți-l să imite. Dacă are dificultăți, punctați-i 
literele ca el să traseze deasupra.

3. Scrieți o parte a numelui copilului (Ma- sau –da). Puneți copilul/tânărul să scrie mai 
întâi o literă, restul fiind scris de dumneavoastră dinainte, apoi două, trei etc.(-aria, 
--ria, ---ia).

4. Scrieți literele din numele copilului/tânărului pe cartonașe separate. Îndemnați copilul 
să le denumească/arate și să le pună în ordinea potrivită. La început, lăsați copilul/tâ-
nărul să le asocieze cu un model întreg al numelui său, pe care i-l așezați în față. Luați 
modelul și lăsați copilul/tânărul să se uite la el numai când are nevoie de ajutor.

5. Folosiți un model al numelui copilului și puneți-l să traseze deasupra. Apoi puneți-l 
să-și scrie direct numele dedesubtul modelului, independent.

Tema 12 – „Să folosim culoarea!”

Obiective: stimularea perceptiv-motrică prin culoare

Materiale didactice necesare:  acuarele, coli 

Descriere:

1. Se dau copiilor/tinerilor desene pentru colorat, mai întâi după model, apoi din imagi-
nație (lamâia, frunza, floarea de mac, lanul de grâu etc.). Se cere copiilor/tinerilor să 
deseneze și să coloreze figuri, subiecte sau teme din imaginație, pe care să le coloreze.

2. În ambele exerciții, se insistă ca fiecare copil\tânăr să denumeasca fiecare culoare cu 
care operează.

a. Drapelul țării – se dă modelul colorat și modelul necolorat pentru a fi colorat 
după model.

b. Se dă un desen colorat reprezentând un băiat sau o fetiță (culoare diferită pen-
tru fiecare element de îmbrăcăminte). Se dă apoi, modelul necolorat pentru a 
fi colorat după model.

4. Desenați imagini ale unor activități zilnice și puneți copilul/tânărul să spună în ce 
moment al zilei se desfășoară.

Tema 10 – „Desenăm un om”

Obiective: stimularea dezvoltării cognitive - reconstituire imagistică

Materiale didactice necesare: coli, creioane,  

Descriere:

1. Folosiți cercuri și linii. Desenați un om și puneți copilul/tânărul să deseneze fiecare 
linie după ce faceți dumneavoastră una. Folosiți indicații verbale.

2. Folosiți indicații verbale simple ca: „uită-te bine, ce îi mai trebuie omului?”.
3. Arătați copilului/tânărului cum să deseneze un om, mai întâi cu un „O’ apoi „+”, apoi 

adăugați picioarele.
4. Puneți copilul/tânărul să stea întins pe o coala mare de hârtie. Trasați-i conturul de 

jur-împrejurul corpului său. Puneți-l pe copil/tânăr să coloreze desenul. În timp ce el 
colorează, vorbiți-i despre părțile corpului.

5. Desenați un om incomplet și lăsați copilul/tânărul să-l termine. Oferiți-vă ca model sau 
arătați o imagine completă (ca model). Cu cât copilul/tănărul căștigă abilitatea, puneți-l 
să deseneze singur tot mai mult din om și îndepărtați-i modelul.

6. Dacă copilul/tânărul uită unele părți ale corpului, dați-i indicații ca: „are picioare omul 
tău?” sau indicați locul unde ar trebui să fie partea respectivă și întrebați: „ce ar trebui 
să fie aici?”;

7. La început, acceptați omul desenat din linii. Când copilul/tânărul devine abil la acest 
nivel, cereți-i să deseneze un om, folosind stilul de desen normal, obișnuit. Începeți prin 
a-i arăta cum să „îmbrace” omul (desenat numai din linii), desenându-i hainele deasupra.

8. Puneți- l să traseze conturul unui om după un șablon și apoi să-i completeze detaliile.

Tema 11 – ” Să ne scriem numele!”

Obiective: stimularea dezvoltării cognitive 

Materiale didactice necesare: puzzle, creion, guma de șters
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Descriere:

1. Se confecționează planșe desenate cu figuri geometrice simple - triunghi, pătrat, cercuri 
de diferite dimensiuni, care se pot utiliza ulterior și pentru identificarea formelor și 
mărimilor, colorate în: roșu, albastru, galben, verde și negru. 

2. Se decupează tot atâtea figuri de culori, mărimi și forme identice cu cele de pe planșa și 
se cere copilului/tânărului să le suprapună peste culoarea (forma și mărimea) identică 
pe care să o denumească/arate.

3. Se confecționează mai multe planșe cu figuri de siluete umane de aceeași dimensiune 
și formă, fiecare segment al corpului fiind colorat diferit.

4. Cu aceleași figuri decupate, se cere subiectului să recompună (alături) câte una din ima-
ginile desenate, fără sa le suprapună, apoi să denumească culoarea, eventual și partea 
corpului, atunci când dorim să consolidăm și schema corporală.

5. Pentru educarea discriminării nuanțelor, se pot utiliza culorile mai sus menționate, în 
diverse nuanțe, de la cea mai deschisă, la cea mai închisă.

Tema 15 – „Să vedem diferențele”

Obiective: discriminarea cromatică

Materiale didactice necesare: jetoane, cuburi, cartonașe cu culori

Descriere:

1. Se folosesc diverse desene colorate (nu foarte complexe), cerându-se copilului/tânărului 
să identifice diferitele culori și nuanțe.

2. Se amestecă elemente foarte diferite, sub aspectul formei și dimensiunii, cerându-se  
copilului/tânărului să le sorteze numai pe criteriul culorii.

3. Așezarea pe grupe cromatice, de la deschis la închis, a diverse jetoane, cuburi, desene, 
figuri etc. pe criteriul identității cromatice.

4. Formarea de mulțimi (grupuri, grămezi) din diverse elemente desenate și colorate, pe 
criteriul identității cromatice sau a dimensiunii.

Tema 16 – „Ce culoare este?”

Obiective: fixarea culorilor

c. Se dă un desen colorat, reprezentând un peisaj simplu pentru a fi reprodus pe 
un desen identic necolorat.

d. Se dau, pe rând, aceleași modele (fără modelul colorat), pentru a fi colorate din 
memorie sau din proprie imaginație.

3. La fiecare dintre cele patru exerciții se cere copilului/tânărului să denumească culoarea 
(și eventual nuanța) cu care operează.   

Tema 13 – „A ce miroase?”

Obiective: stimulare olfactivă

Materiale didactice necesare: frunze verzi, frunze uscate, flori de tei, de mentă, coada șoricelului, 
levanțică, mușcată, lămâie, portocală, struguri etc., recipiente pentru fiecare grup de materiale.

Descriere:

1. Psihopedagogul  spune:”Aceste lucruri aflate în cutii au mirosuri diferite. Va trebui 
să vedem dacă ne plac sau nu. Mai întâi le vom mirosi, apoi le vom numi, apoi le vom 
aprecia dacă ne plac sau nu ne plac”.

2. Pentru nivelul I, se vor realiza două-trei discriminări – frunze verzi, frunze uscate, 
crenguțe de brad. Numărul repetărilor trebuie să fie de minimum cinci.

3. Pentru nivelurile II si III se vor realiza cinci-șapte discriminări și se va proceda la 
grupări după miros.

4. Psihopedagogul întreabă - Ce miros au săpunurile? Gruparea săpunurilor după miros.
5. În dreptul fiecărui flacon de parfum se vor pune cartonașe reprezentând floricelele care 

au același miros.

Tema 14  - „Să identificăm imaginile!”

Obiective: consolidarea noțiunilor

Materiale didactice necesare:  coli, creioane
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Treptat  reduceți ajutorul.
4. Puneți-l să închidă și să deschidă fermoarul de la o geantă care conține bomboane sau 

o jucărie mică. 

Tema 2 – „Să ne spălăm pe dinți!”

Obiective: formarea și dezvoltarea deprinderilor igiena corporală

Materiale didactice necesare: periuța de dinți, pasta de dinți;

Descriere:

1. Țineți periuța de dinți și pasta copilului/tânărului într-un loc special;
2. Spalați-vă dinții în același timp cu copilul/tânărul, astfel încât el să poată să vă vadă și 

să vă imite mișcările. Lăudați-l pentru reușită;
3. Dirijați-i fizic mișcările în timpul spălării dinților. Reduceți treptat ajutorul pe măsură 

ce el dobândește îndemânarea.
4. Lăsați copilul/tănărul să se privească în oglindă în timpul spălării dinților;
5. La început puneți mâna dumneavoastră peste a lui și ajutați-l să facă mișcări în sus 

și în jos. Continuați să-i dați cât mai puțin indicații verbale pănă când copilul execută 
corect mișcările prin imitație.

Tema 3 – „Să ne spălam pe față și mâini!”

Obiective: formarea și dezvoltarea deprinderilor igiena corporală

Materiale didactice necesare: apa, săpun, imagini cu activitatea spălatul mâinilor și cu activi-
tatea spălatul feței;

Descriere:

1. Spălați-vă pe mâini și față și încurajați copilul\tânărul să vă imite mișcările;
2. În timp ce copilul/tânărul își spală fața și mâinile, dați-i îndrumări verbale până când 

el nu mai are nevoie de ajutor verbal. Lăudați-l pentru spălatul feței și al mâinilor fără 
ajutor fizic sau îndrumări verbale.

Materiale didactice necesare: cub, cartonașe cu culori   

Descriere:

1. Se prezintă una, două, trei sau toate fațetele colorate diferite ale unui cub, cerându-se 
copilului\tânărului să le identifice și să denumească/arate culorile.

2. Se utilizează seturi de cuburi colorate sau setul de figuri geometrice (din lemn sau 
plastic), dându-se modele pentru reprodus, întru-un ritm cât mai rapid. Activitatea se 
poate realiza sub forma de concurs între 2-3 copii\tineri.

Autonomie personală

În atelierele de dezvoltare a abilităților de autonomie personală se pot derula activități care 
dezvoltă și întăresc comportamentele care îl fac pe om în stare să își poarte singur de grijă în 
ceea ce privește mâncatul, îmbrăcatul, spălatul, mersul la toaletă și viața socială.

Exemple de teme și activități specifice atelierului:

Tema 1 – „Închidem și deschidem fermoarul!”

Obiective: formarea și dezvoltarea deprinderilor de utilizare corectă a vestimentației

Materiale didactice necesare: haină cu fermoar

Descriere:

1. Introduceți un fir rezistent prin gaura închizătorului sau folosiți o mărgea înșirată pe 
un fir trecut prin gaura închizătorului. Puneți copilul/tânărul să apuce mărgeaua sau 
firul pentru a mișca fermoarul în sus și în jos. Pe măsură ce copilul/tânărul își dezvoltă 
îndemânarea, eliminați mărgeaua și începeți să micșorati lungimea firului, punând 
copilul să apuce de capătul fermoarului.

2. Folosiți pentru început un fermoar mare, apoi treceți la un fermoar de aceeași mărime 
cu cel de la hainele copilului/tânărului. Lăsați-l să exerseze închiderea și deschiderea 
fermoarului la început pe hainele dezbrăcate (la masa de activități), apoi atunci când 
este îmbrăcat cu ele.

3. Dirijați mâinile copilului/tănărului în timpul mișcărilor de acționare a fermoarului. 
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de la cealaltă mână, apăsând cu vârful degetului mare nasturele prin butonieră. Copilul/
tânărul trebuie să apese așa încât nasturele să atingă  degetul arătător și să treacă prin 
butonieră. Când  nasturele aproape că a trecut prin butonieră, ajutați copilul/tânărul să-l 
apuce cu mâna cealaltă și să-l tragă prin butonieră. Lăudați-l atunci când îndeplinește 
activitatea.

3. Începeți în ordine inversă operația cu nasturele trecut aproape complet prin butonieră 
și lăsați-l pe el să termine acțiunea. Treptat, lăsați-l să facă tot mai mult singur, lăsând 
tot mai mult nasturele afară din butonieră. Continuați să-l lăudați pe măsură ce câștigă 
îndemânare.

Tema 6 -  „Înnodăm șireturile!”

Obiective: formarea și dezvoltarea deprinderilor de utilizare corectă a vestimentației

Materiale didactice necesare: șireturi, pantof;

Descriere:

1. Arătați copilului/tânărului cum să lege un nod lăsându-l să privească atunci cănd o 
faceți dumneavoastră încet.

2. Se aleg șireturi de două culori pentru stănga și dreapta; va ajuta să înțeleagă mai bine 
cum funcționează fiecare în formarea fundiței; în primă fază se încrucișeză șireturile 
în forma de X pentru a forma nodul, apoi se strânge tare nodul.

3. Se lucrează cu copilul/tănărul mai întâi pe o platformă la masa de activități după care 
se trece la pantof. Lăudați-l când are reușite.

Tema 7 – „Cât e ceasul ?”

Obiective: cunoașterea ceasului

Materiale didactice necesare: ceas;

Descriere:

1. Exerciții cu ceasuri manevrabile care se pot executa individual sau colectiv, sub formă 
de joc, concurs. Se pornește cu arătătorul care indică minutele, cerându-se copilului/

3. Puneți copilul/tânărul să se uite în oglindă. Faceți-i pe față semne cu creta colorată și 
apoi lăsați-l să vadă dacă și le poate spăla.

4. Puneți un dop în chiuvetă. Umpleți chiuveta cu apă. Lăsați-l să-și spele singur mâinile, 
apoi lăsați apa să se scurgă. Puneți pe perete imagini (poze) ale pașilor pe care el trebuie 
să-i urmeze ca să nu necesite prea multă supraveghere în această activitate.

Tema 4 –” Să ne suflăm nasul!”

Obiective: formarea și dezvoltarea deprinderilor igiena corporală

Materiale didactice necesare: cartonașe cu activități, batistă/șervețel;

Descriere:

1. Explicați copilului/tânărului cum trebuie să-și sufle nasul. Arătați-i practic în timp ce 
îi explicați ce trebuie să facă.

2. Ajutați la început copilul/tânărul dirijându-i mâinile și explicându-i cum să sufle.
3. Atunci când copilul/tânărul are nevoie să sufle nasul, spuneți-i să sufle nu să-și șteargă 

nasul. Lăudați-l atunci când o face.
4. Dați-i o batistă de hârtie sau o batistă pe care să o poarte în buzunar. Lăudați-l când o 

folosește sau reamintiți-i că este necesar. 
5. Cereți-i să aleagă cartonașul cu activitatea „sufă nasul” din mai multe cartonașe la 

masa de activități.

Tema 5  -  „Încheie nasturii!”

Obiective: formarea și dezvoltarea deprinderilor utilizare corectă a vestimentației

Materiale didactice necesare: haine cu nasturi

Descriere:

1. Nasturele trebuie să aibă cca. 1,5 cm iar butonierele cca. 2 cm. Lucrați cu materialul pe 
masă pentru a ușura mânuirea.

2. Îndrumați copilul/tânărul să țină haina cu degetul mare arătător, așezându-i vârful 
degetului mare în butonieră. Dirijați-l pentru a ține nasturele cu degetele mari și arătătorul 
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joaca unor copii care construiesc un om de zăpadă sau înalță construcții din cuburi.
2. Exemplificăm o asemenea activitate, prezentând copiilor/tinerilor șase imagini ames-

tecate, cerându-le să le așeze în ordine logică.
3. I se arată copilului/tânărului prima planșă, cerându-se să le așeze în ordine logică și 

pe celelalte, care sunt puse în dezordine pe masă și apoi să le numeroteze de la 2 la 6 în 
triunghiurile din partea stangă-sus a fiecărei planșe.

4. În cazul în care copilul/tânărul nu este capabil să le așeze în ordinea logică, este ajutat cu 
întrebări, astfel:”- Ce vezi în această imagine?” (se arată planșa în care copii au terminat 
de construit omul de zăpadă). Copilul/tânărul răspunde sau i se sugerează răspunsul: 
”- Copiii au făcut un om de zăpadă!”

5. Se continuă apoi cu următorul dialog:
„– Când se poate face omul de zapadă, în ce anotimp?

– Iarna, când este zăpadă!

– Cu ce începem construirea omului de zăpadă?

– Cu adunatul zăpezii în bulgări!”

6. Se cere, apoi, copilului să continue cu „construirea” omului de zăpadă așezând în ordine 
imaginile, până când acesta este construit în întregime.

7. Dacă există greșeli în ordinea așezării, psihopedagogul, împreună cu copilul/tânărul, 
fac o analiză dirijată, comparând cantitatea de zăpadă sau finisajele (mătura, pălăria, 
ochii, nasul etc.).

8. După așezarea tuturor imaginilor în ordinea corectă, se cere sau este ajutat copilul/
tânărul să numeroteze ordinea, continuând cu cifra 3 până la 6.

9. Se amestecă din nou cele șase imagini, de acum numerotate, cerându-se copilului/
tânărului să le așeze (singur de data asta) în ordinea lor logică. 

10. Exercitiul se repeată până când copilul/tănărul face lagătura între ordinea logica a 
imaginilor și ordinea cifrelor.

Tema 10 – „Ce anotimp este?” 

Obiective: învățarea anotimpurilor

Materiale didactice necesare:  planșe/desene care reprezintă anotimpurile;

tânărului să citească orele indicate, apoi să manevreze singur ceasul, pentru a fixa 
arătatorul pe ore indicate de psihopedagog.

2. După ce se învață orele, se montează arătătorul care indică minutele și se începe cu 
recunoașterea jumătății de oră, continuându-se cu sfertul de oră, apoi cu intervalul de 
cinci minute și chiar cu cel de un minut.

3. Exercițiile se desfățoară pe durata a mai multe ședințe, până când copilul/tânărul stă-
pânește cunoașterea ceasului, având fixate noțiunile de: fix, jumătate, și un sfert, fără 
un sfert și în mod special de a spune ora și atâtea minute.

Tema 8 – „Activitățile zilnice”

Obiective: cunoașterea ordinii și succesiunii activităților zilnice

Materiale didactice necesare:  planșe cu activități;

Descriere:

1. Se utilizează planșe cu desene sau diapozitive reprezentând activitățile principale pe care 
le realizeaza copilul/tânărul pe parcursul unei zile, cerându-i-se să le așeze în ordine 
firească: scularea din pat, la baie, îmbrăcarea, micul dejun, plecarea la centru, pe stra-
dă, în centru, masa de prânz, la joacă, întoarcerea acasă, programul de seară, culcarea.

2. Numărul imaginilor cu care se începe vor fi mai puține, reprezentând doar momentele 
mai importante: scularea, micul dejun, plecarea la centru, la joaca, culcarea, numărul 
de imagini crescând, cu aspect cât mai puțin semnificativ ce se intercalează princi-
palelor momente ale zilei - toaleta de dimineață, la baie, trecerea străzii, îmbrăcarea, 
dezbrăcarea, culcarea etc.

Tema 9 – „Să aranjăm planșele!”

Obiective: educarea ordinii și succesiunii

Materiale didactice necesare: planșe;

Descriere:

1. Se pot utiliza nenumărate planșe care să prezinte succesiunea - servirea mesei, anotimpurile, 
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Tema 1 – „Să dăm și să arătăm obiecte”

Obiective: ascultarea și înțelegerea mesajelor orale scurte

Materiale didactice necesare: jucării, bomboane, mâncare

Descriere :

1. Alegeți 3 sau 4 obiecte pe care copilul/tânărul le cunoaște după denumire;
a. Puneți-i în față numai un singur obiect odată și spuneți-i „arată sau dă-mi”. Luați 

apoi mâna copilului și ajutați-l fizic să apuce obiectul și să-l arate sau să-l dea. 
Lăudați-l. Continuați  până când copilul/tânărul face singur activitatea la cerere.

b. Puneți apoi în fața copilului/tânărului 2-3 obiecte odată și cereți-i să le arate sau 
să vi le dea pe rând. Când reușește, răsplatiți-l cu o bomboană sau cu o laudă.

2. Folosiți jucăria preferată. Dacă execută cererea lăsați-i-o mai mult să se joace cu ea.
3. Folosiți felurile preferate de mâncare pe care le cunoaște după nume. Cereți-i să le arate 

și dacă reușește dați-i puțin din ele să mănânce. Aveți grijă să nu confunde verbele: „a 
da” sau „a arăta” cu „a mânca”. De aceea, după ce copilul le-a arătat, spuneți-i: „foarte 
bine, mi-ai dat (arătat), acum poți să mănânci”.

Tema 2 – „Arată obiecte!”

Obiective: înțelegerea unor comenzi

Materiale didactice necesare: mingii, cuburi, creioane, lingură, cărți, scaun, jucării

Descriere : 

1. Începeți cu trei sau patru obiecte familiare copilului/tânarului prin comenzi precum: 
„Dă-mi lingura!, Dă-mi mingea!” etc.

2. Cereți-i să vă aducă câteva obiecte din cameră cum ar fi: scaun, pătură, ursuleț.
3. Folosiți cărți cu poze și cereți-i copilului/tănărului să indice obiectele pe care i le cereți.
4. Când vă aflați în sala de activități cereți-i copilului să vă ajute luând din raft diferite 

obiecte: „Dă-mi creioanele! Dă-mi cuburile!”.

Descriere:

1. Se prezintă copilului planșa „Iarna” și se poartă discuții legate de conținutul acesteia, 
susținute de întrebările psihopedagogului, astfel:

„– Ce vezi în acest desen?

– Ce face copilul?”

2. După o suită de întrebări la care trebuie să răspundă, făcându-se referiri la sanie, om 
de zăpadă, îmbrăcămintea copilului, frig etc. se întreabă:

„– Ce anotimp este prezentat în acest desen?”

3. Dacă răspunsul este corect, se mai face o discuție cu copilul care să consolideze carac-
teristicile anotimpului iarna, apoi se întreabă:

„– Ce anotimp urmează după anotimpul iarna?”

4. Dacă raspunsul este corect, se trece la discutarea planșei „Primăvara”, scoțându-se în 
evident caracteristicile primăverii (căldura, flori, păsări, munci agricole specificate etc.).

5. Dacă răspunsul este incorect sau nu poate fi dat, se sugerează că urmează anotimpul 
primăvară și se comentează caracteristicile primăverii. 

6. Se procedează la fel cu fiecare desen care reprezintă anotimpurile vara și toamna, așe-
zându-se în ordinea lor cronologică.

7. În final, se amestecă cele patru desene, cerându-se copilului/tânărului să le așeze în 
ordinea lor cronologică (fără să se impună anotimpul cu care să înceapă).

8. Se insistă cu exercițiul până când psihopedagogul se convinge că succesiunea anotim-
purilor a fost insușită de copil/tânăr.

9. În următorul pas se poate face legătura cu lunile fiecarui anotimp.

Abilități de comunicare

În atelierul de formare a abilităților de comunicare se dezvoltă programe care au fost conce-
pute, astfel încât să răspundă nevoilor de instruire și afectiv-motivaționale ale beneficiarilor având 
ca premisă receptivitatea acestora față de învățarea comunicării și permițând individualizarea 
demersului didactic, prin raportare permanentă la zona proximei dezvoltări.

Exemple de teme și activități specifice atelierului:
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2. Luați imaginile și jucăriile reproducând sunetele emise de animal. Puneți-l pe copil/
tânăr să spună ce animal face așa.

3. Atrageți-i atenția asupra unui câine care latră sau a unei pisici care miaună etc. și imi-
tațil-le ca să le poată auzi din nou. Imitați împreună cu copilul/tânărul, după care îl 
lăsați numai pe el.

Tema 5 –  Să răspundem „DA / NU”

Obiective: simularea reacțiilor verbale la întrebări simple

Materiale didactice necesare: mâncare;

Descriere :

1. Oferiți-i modelul unor astfel de întrebări și răspunsuri, discutând în fața lui cu un adult. 
Puneți întrebări despre persoane și lucruri foarte cunoscute din lumea copilului ca de 
exemplu: „este aceasta o mașinuța?” sau „îți este foame?” etc.

2. Puneți-i copilului\tănărului întrebări simple legate de activitatatea lui zilnică sau de 
nevoile curente. Acceptați răspunsul corect fie cu „da” fie cu „nu” sau mișcări corespun-
zatoare ale capului afirmativ sau negativ.

3. Când copilul/tânărul poate să vă imite corect fără să-i mai oferiți modelul răspunsului 
întrebați-l în timpul activității „Vrei …?”, nu i-o dați până nu face din cap sau spune da 
sau nu.

4. La masă când oferiți copilului/tânărului porția cu mâncare întrebați-l „Vrei …?”. Asteptați 
până când răspunde înainte de a-i da sau nu. Aveți grijă să întrebați numai în legătură 
cu lucruri din care doriți să aleagă.

Tema 6 – „Mergem la toaletă”

Obiective: semnalizarea unei nevoi

Descriere :

1. Alegeți un cuvânt sau un gest preum bătaia din palme și folosiți-l în mod constant pentru 
necesitățile de toaletă. Când copilul/tânărul este schimbat de chiloți/pampers, folosiți 
aceleași cuvinte pentru a-i explica copilului ce a făcut.

5. Când sunteți în curte vorbiți-i copilului/tânărului despre ce vedeți și rugați-l apoi pe el 
să vă arate florile, pomii etc.

6. Nu uitați să numiți obiectele cu care veniți zilnic în contact, folosind propoziții scurte 
și cereți-i copilului să vi le arate și el imitativ. 

Tema 3 – „Părțile corpului”

Obiective: dezvoltarea abilității de învățare a părților corpului

Materiale didactice necesare: oglinda;

Descriere:

1. Întrebați-l „unde este … tău”. Luați măna copilului și duceți-i-o la respectiva parte a 
corpului (de exemplu: la nas). Spuneți: „acesta este nasul tău” sau „bravo, acesta este 
nasul tău”, după care îl întrebați „unde este nasul?”. Treptat reduceți ajutorul fizic și 
lăsați copilul/tânărul să arate singur partea de corp cerută.

2. Faceți-l pe copil/tânăr să arate și părți ale corpului la un alt copil/tânăr: „Unde este 
nasul lui X?”. Când copilul arată comanda îi spunem „Da, bravo, acesta este nasul!”.

3. Folosiți o oglindă și stați langă copil/tânăr ajutându-l să imite gesturile dumneavoastră 
când atingeți diferite părti ale corpului, după care îl lăsați pe el singur.

4. Cereți-i să vă arate numai o singură parte a corpului și numai când sunteți sigur că o 
știe bine adăugați și alte părți ale corpului.

Tema 4 – „Glasul animalelor” 

Obiective: stimularea capacităților fono-articulatorii

Materiale didactice necesare: cartonașe cu animale, animale de jucărie

Descriere :

1. Alegeți 2-3 animale pe care copilul/tânărul le cunoaște bine sau animale domestice. 
Folosiți imagini sau animale de jucărie, spuneți-i numele animalului și cum face el. 
Determinați-l să repete.
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Descriere:

1. Copii/tinerii sunt așezați la mese în așa fel încât să poată vedea bine imaginile prezentate.
2. După prezentarea imaginii pe panou, se cere copiilor/tinerilor să spună/arate ce face 

copilul (persoana) din imagine (râde, plânge, se bucură, îi este teamă etc).
3. După ce psihopedagogul este convins că fiecare copil/tânăr a înțeles ceea ce exprimă 

imaginea, le cere, pe rând, să reproducă, prin mimică și gesturi, emoțiile și stările su-
fletești sugerate de imaginea prezentată. 

Tema 9 – „Spune ce gust au!”

Obiective: stimularea olfactiv-gustativă

Materiale didactice necesare: caserole cu bucăți de zahăr, dulciuri, prăjituri, biscuiți – pentru 
dulce, sucuri, sirop puțin amar, bucățele de murături pentru acru și sărat.

Descriere:

1. Psihopedagogul  spune ”Avem aici mai multe cutiuțe cu bucăți mici pe care va trebui să 
le gustați și să spuneți dacă vă plac”.

2. La nivelul I, se va experimenta o gamă „dulce” și câteva monstre de „amar”.
3. La nivelul II, se va experimenta succesiv „dulce-amar”, „dulce-acru”, „sărat-amar” și 

„acru-amar”.
4. La nivelul III, copii/tinerii vor grupa bucatele aflate pe un platou în dulci, amare, sărate 

și acre după ce le vor gusta pe fiecare.
5. Copiilor/tinerilor li se vor da să bea mai multe ceaiuri și vor fi puși să definească gustul 

fiecăruia. Pentru fiecare recunoaștere corectă copilul/tânărul va primi o bulina roșie, 
pentru o recunoaștere intermediară va primi o bulină albastră, iar pentru nerecunoaș-
tere va primi o bulină albă.

Deprinderi motrice

Deprinderile motrice au o valoare instrumentală și sunt utilizate în activități cotidiene 
indispensabile individului, precum deplasarea, îmbrăcarea, hrănirea etc.

Exercitiile fizice sprijină formarea corectă a schemei corporale și a lateralității, formarea 
reprezentărilor spațiale și temporale și, mai ales, a celor proprioceptiv- kinestezice, necesare 

2. Când copilul/tânărul folosește gesturi ca trasul pantalonilor sau trasul de mână când 
dorește să urineze sau să facă … , repetați cuvântul și faceți-l să repete și el.

3. Cînd copilul/tânărul folosește gesturi ca să indice nevoia de a se duce la toaletă, între-
bați-l „vrei să …?”. Dacă spune numai „Da” insistați „spune …”. Laudați-l dacă o face.

4. Alegeți un cuvânt care să aibă aceleași înțelesuri și pentru persoanele care nu cunosc 
copilul. În felul acesta îi va fi mai ușor să-și comunice nevoile și când nu este alături de 
membrii familiei.

Tema 7 – „Indică imaginea unui obiect uzual prin întrebuințarea lui!”

Obiective: învățarea înterbuințărilor diferitelor obiecte

Materiale didactice necesare: foi, lipici, reviste, diferite obiecte (săpun, cană, lingură, periuță 
și pastă de dinți)

Descriere:

1. Denumiți un obiect și cereți-i copilului/tânărului să spună/arate la ce folosește.
2. Mimați acțiuni ca: spălatul dinților sau măturatul podelelor și cereți-i copilului să 

spună\arate ce faceți.
3. Puneți pe masă diferite obiecte cum ar fi: o lingură, o cană, un săpun etc. cereți copilu-

lui/tânărului să indice obiectul cu care mâncați, cu care vă spălați pe mâini etc. Când 
poate răspunde ușor la aceste întrebări, arătați pe rând obiectele și întrebați ce se face 
cu fiecare. Verificați  copilul/tănărul dacă poate să asocieze obiectul cu întrebarea.

4. Decupați imagini de obiecte uzuale – cană, pat, farfurie, haină și lipiti-le pe o foaie. 
Numiți o funcție sau o întrebuințare a unui obiect din foaie și cereți-i să vă indice ima-
ginea corectă. Lăudați orice răspuns corect.

Tema 8 – „Ce crezi că face?” 

Obiective: dezvoltarea capacității de a recunoaște diferite emoții și stări sufletești după semnele 
exterioare -  de mimică și gesturi

Materiale didactice necesare: planșe (suficient de mari pentru a fi văzute de întregul efectiv 
de copii/tineri) cu desene sugerând următoarele stări și emoții: râs, plâns, supărare, bucurie, 
mirare, frică etc.; panou pentru afisaj.
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Descriere :

1. Arătați-i copilului/tânărului cum se îndepartează ambalajele, folosind dulciuri care îi plac.
2. Începeți prin îndepărtarea parțială a ambalajului și dați-i copilului/tânărului posibili-

tatea să ajute din ce în ce mai mult:
3. Pentru a nu-și pierde interesul folosiți diferite obiecte: jucării mici, dulciuri.
4. Împachetați un obiect oarecare în multe învelișuri de hârtie, formați grupuri de câte 

4 și lăsați fiecare copil/tânăr să desfacă câte un inveliș. Persoana care desface ultimul 
inveliș de hârtie primește ca recompensă obiectul care a fost împachetat.

5. Împachetați cuburi sau mingii mici în poleială sau împachetați prăjiturile pentru gustări 
și dați-i-le copiilor/tinerilor. Poleiala este foarte bună pentru a împacheta deoarece ia 
forma obiectului împachetat și pot face asocieri cu obiectele.

Tema 3 – ”Să ne mișcăm mâinile!”

Obiective: educarea mobilității pumnului și mâinii

Materiale didactice necesare: elastic

Descriere:

1. Se începe activitatea prin exerciții de tragere (întindere) a unui elastic cu degetele (cu 
fiecare separat), pentru educarea mobilității și a forței.

2. Degetele de la ambele mâini se țin  întrepătrunse (ca la rugaciune) se face mișcarea 
concomitentă, apoi alternativă a degetelor.

3. Activitatea se termină prin a uni fiecare deget de degetul mare.

Socializare

Atelierele de socializare au un caracter practic și urmăresc formarea unor deprinderi de 
autonomie socială, sporind gradul de adaptabilitate al copiilor/tinerilor cu dizabilități la mediu.  
Abilitățile de socializare sunt acele comportamente adecvate care implică viața și interacțiunea 
cu persoane – zâmbetul, cooperarea în grup, jocul și generalizarea noțiunilor știute la mediu.

Exemple de teme și activități specifice atelierului:

în aprecierea corectă a distanțelor, vitezei, forței și anticiparea mișcărilor următoare.

Teme și activități specifice atelierului de dezvoltare a motricității:

Tema 1 – „Înșirarea mărgelelor”

Obiective:  stimularea coordonării motrice

Materiale didactice necesare: mărgele, șiret; 

Descriere :

1. Folosiți mărgele mari și un șiret care are capetele acoperite cu plastic tare;
a. Apucați șiretul de la baza vărfului întărit. Puneți mărgeaua pe vârful șiretului și 

cu cealalt mână apucați vârful. Luați mâna de la baza vârfului șiretului lăsând 
mărgeaua să cadă;

b. Repetați procesul, de data asta lăsați copilul/tânărul să așeze margeaua pe 
vârful șiretului. Puneți-l să țină de vârf în timp ce dumneavoastră vă retrageți 
mâna lăsând margeaua să cadă;

c.  Așezați degetele copilului/tânărului la vârful șiretului și ajutați-l să prindă. 
Lăsați-l pe el să facă întreaga operație, dați-i numai puțin ajutor, dacă este 
nevoie. Lăudați-l și răsplatiți-i succesele.

2. Țineți suspendat șiretul astfel ca el să penduleze lângă marginea mesei sau scaunului. 
Îndată ce mărgeaua este pe șiret ea va cădea repede spre capătul celalalt al șiretului.

3. Dacă sarcina este prea dificilă, folosiți piese cu orificii mari în mijloc și un băț cilindric 
pe care să-l introducă prin aceasta.

4. Dacă controlul motor fin este slab coordonat așezați brațul copilului/tânărului sprijinit 
pe masă și puneți un adeziv la capătul șiretului.

Tema 2 – „Despachetează un obiect mic!”

Obiective: stimularea coordonării motrice

Materiale didactice necesare: jucării mici, bomboane
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Materiale didactice necesare: jucării – telefon, mașinuțe;

Descriere :

1. Folosiți telefonul-jucărie, apăsați pe butonul care declanșează soneria (sau altă jucărie 
mecanică cu butoane). Încurajați copilul/tânărul să vă imite în apăsarea pe buton.

2. Folosiți mașinuțe de pompieri, salvare și poliție din jucărie cu butoane, mimând ativi-
tățile pe care le desfășoară și reproduceți sunetele împreună cu copilul/tânărul.

Tema 4 –„ Să împărțim obiectele!”

Obiective: dezvoltarea relațiilor cu ceilalți

Materiale didactice necesare: minge, jucării, mâncare;

Descriere : 

1. Rostogoliți o minge înainte și înapoi spre copil arătându-i că va primi mingea înapoi.
2. Împingeți mașinuța înainte și înapoi spre copil.
3. Jucați-vă cu copilul/tânărul împărțind cu el o jucărie, arătați-i că o va primi înapoi 

după ce v-a dat-o.
4. Dați copilului/tânărului două prăjituri spunând „dă-i una lui Andrei și tu păstreaz-o 

pe cealaltă”. Laudați-l dacă se conformează.

Tema 5 – „Așteaptă să-ți vină rândul!”

Obiective: învață să-și aștepte rândul

Materiale didactice necesare: minge, obiecte, mâncare

Descriere:

1. Încurajați tinerii să participe la jocuri colective cum ar fi: cântecelul de dimineață, jocul 
cu mingii.

2. Rostogoliți sau prindeți o minge cu cel puțin trei tineri.

Tema 1 – „Să ne jucăm!”

Obiective: formarea deprinderii de joc

Materiale didactice necesare: mașinuțe, mingii, carte, carton

Descriere :

1. Organizați activități de joc în grupuri de copii/tineri, aproximativ de aceeași vârstă.
2. Încurajați situația de grup și furnizați jucării copiilor/tinerilor, pentru a și le da unul 

altuia.
3. Inițiați o activitate care să necesite colaborare între doi copii, ca de exemplu: aruncarea 

mingiei unul la altul, „de-a petrecerea”.
4. Realizați un plan înclinat dintr-un carton cu un capăt pe o carte și arătați-i copilului 

cum să țină mașinuța în partea de sus împingându-o pentru a coborî. Așezați un copil 
la punctul de plecare și altul la punctul de sosire al mașinii, apoi schimbați locurile. 
Așezați copii la o distanță aproximativ egală și puneți-i să împingă un vehicul de jucărie 
de la unul la altul, lăudându-i că se joacă frumos.

Tema 2 – „Mediul înconjurător” 

Obiective: exploatarea mediului înconjurător

Materiale didactice necesare: jucării;

Descriere :

1. Faceți plimbări în jurul centrului. Opriți-vă pentru a privi și discuta ce se vede în locul 
respectiv; cereți-i copilului/tânărului să pună obiecte jucării în diferite locuri – bancă, 
iarbă, copac

2. Cereți copilului/tânărului să găsească diferite lucruri pentru dumneavoastră. Spuneți:”-
Mergi în baie și adu-mi peria de păr”.

Tema 3 -  „Să apăsăm butoanele!”

Obiective: învățarea sunetelor familiare și de mediu
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exerciții aduc culoare, încurajează așteptarea rândului cooperarea și oferă plăcere, bucurie.
• Exerciții de mișcare ample care să antreneze cât mai multe părți ale corpului.
• Cântecul de „La revedere”, care marchează finalul sesiunii.

Exemple de teme și activități specifice sesiunii:

Tema 1 – Prezentarea personală folosind mingea 

Obiective: imitarea gesturilor simple – „a da” și „a lua”

Materiale didactice necesare:  minge

Descriere:

1. Toți participanții stau împreună în cerc și dau mingea de la unul la altul, fiecare parti-
cipant trebuie să vină în mijlocul cercului. 

2. Rostogolesc mingea pe diferite părți ale corpului pentru a rămâne în contact permanent 
cu el. Mișcările trebuie să fie cât mai încete cu putință și spațiul trebuie utilizat la maxim.

3. La un moment dat, o persoana strigă „îngheață” și își spune numele. Apoi, următoarea 
persoana intră în cerc, ia mingea și continuă prezentarea personală de unde a rămas 
celălalt.

Tema 2 – Formă și mișcare folosind elasticul 

Obiective: educarea mișcărilor simultane și coordonate

Materiale didactice necesare: elastic

Descriere:

1. Trebuie să avem un fond muzical relaxant. În această activitate avem nevoie de trei 
participanți. Vom folosi un elastic simplu și circular. 

2. Cei trei jucători vor ține elasticul în trei puncte, ținând brațele întinse. Cele trei persoane 
se mișcă într-un spațiu deja stabilit producând diferite forme. Pentru ca aceste forme 
să fie menținute într-o poziție statică pentru câteva momente, trebuie să existe o bună 
coordonare între jucători.

3. La masă împărțiți mâncarea în farfurii și apoi dați-le pe rând fiecăruia și spuneți-le 
tinerilor să își aștepte rândul, lăudați-i când pot să aștepte. 

Terapie prin artă combinată

Terapia prin artă combinată constă în armonizarea personalității prin dezvoltarea capacității 
exprimării individuale și autocunoașterii.

Ca modalitate psihoterapeutică specifică, terapia prin arte combinate facilitează atât 
comunicarea interpersonală cât și cea intrapersonală, în sensul în care persoana în cauză se 
autodescoperă, se cunoaște. 

Ceea ce urmărește stimularea prin artă combinată este realizarea unei intervenții struc-
turate, utilizând sesiuni de stimulare prin artă, muzică, mișcare, joc într-o manieră originală 
de îmbinare, în funcție de obiectivele urmărite și de particularitățile psihice ale beneficiarilor.

Stimularea prin mișcare

 Stimularea prin mișcare fără echipament de gimnastică se bazează pe mișcarea naturală, 
dorințele participanților, interacțiunea acestora unii cu alții și cu psihopedagogul. 

 În programele de mișcare fără aparate de gimnastică se pot folosi materiale auxiliare 
(mingi, panglici, elestic, material lycra, parașuta terapeutică etc.). Psihopedagogul coordonează 
mișcările în funcție de nivelul de abilitate, orice mișcare simplă se poate transforma în dans cu 
ajutorul ritmului, repetiției și folosirii spațiului. O gamă variată de activități are un rol substanțial 
în dezvoltarea fizică și psihică.

Exemplul unei sesiuni de stimulare prin mișcare:

• Cântecul de „Salut”, în care se folosește numele fiecărei persoane – ca recunoaștere a fie-
cărui individ.

• Gimnastica de încălzire.
• Masaj pe diferite părți ale corpului (brațe, antebrațe, picioare, genuchi, coate, umeri).
• Transmiterea atingerii: un exercițiu care se realizează pe fond muzical, participanții dansează 

pe rând unduindu-și mâinile, apoi ating ușor persoana alăturată. În felul acesta mișcarea 
este transmisă și continuată de toți membrii grupului de câteva ori.

• Jocuri cu materiale diverse cum ar fi: lycra, mătase, figurine confecționate manual (ex. broaște 
din mătase) – care sunt folosite pentru stimularea senzorială și tactilă a asistaților. Aceste 
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Descriere:

1. Se lucrează în perechi. O persoană este baba oarba (cu ochii închiși), iar cealaltă o 
conduce ușor prin cameră. 

2. Se schimbă rolurile, pentru ca fiecare să experimenteze ambele situații și să capete 
încredere în cealaltă persoană.

Tema 3 – Joc simplu de mișcare cu parașuta

Obiective: dezvoltarea deprinderilor motrice și a percepției spațio-temporale

Materiale didactice necesare:  parașuta

Descriere:

1. Jucătorii țin capătul parașutei astfel încât materialul să fie bine întins. 
2. Ei mișcă parașuta în sus și în jos, toți odată. Se poate număra în același timp. Parașuta 

poate fi condusă la ce nivel dorim, până la pământ și până sus cu brațele ridicate. 
3. Folosiți tot spațiul de lucru, simțiți tensiunea din parașuta și aerul împins de mișcare. 

Încurajați jucătorii să experimenteze posibilitățile parașutei. Încercați sincronizarea 
mișcărilor cu fondul muzical.

Tema 4 - Jocul cu mingea și parașuta 

Obiective: dezvoltarea atenției

Materiale didactice necesare: minge, parașută

Descriere:

1. Se asează o minge ușoară, din burete sau de plajă, pe parașuta, aproape de mijloc. 
2. Lăsați jucătorii să conducă mingia prin rulare înceată în jurul parașutei. Aceasta se 

realizează prin ridicarea și coborarea marginilor parașutei, fără mișcări bruște. 
3. Faceți exercițiul mai complex și mai dificil numind participanți la care să ajungă mingea, 

ceilalti realizând acest lucru de dirijare înceată a mingii prin mișcări lente de ridicare 
și coborare a parașutei.

3. Pe rând, fiecare jucător trebuie să mențină poziția statică în timp ce ceilalti doi se mișcă 
pentru a crea diferite forme. Apoi două persoane vor ține elasticul, iar a treia persoana 
va executa diferite mișcări. Celelalte persoane din grup vor executa acest joc la fel.

Stimulare prin joc

Stimularea prin joc vizează parcurgerea unui program structurat conținând activități ludice, 
care să conducă la dezvoltarea armonioasa a beneficiarilor în plan fizic, psihic si motor. 

Jocul, ca instrument pedagogic, este folosit în achiziționarea unor cunoștinte, dar și în con-
struirea unor conduite, pe care psihopedagogul modelează comportamente, atitudini și nu numai.

Exemple de teme și activități specifice sesiunii:

Tema 1 – Părțile corpului 

Obiective: însușirea corectă a schemei corporale

Materiale didactice necesare:  CD-uri cu muzică

Descriere:

1. Toată lumea merge în cerc pe fond muzical. 
2. Când se oprește muzica, cineva numește două părți ale corpului și fiecare persoană 

trebuie să unească cele două parți ale corpului cu o alta persoană. Exemplu: nas și cot; 
genunchi și piept etc.

 

Tema 2 – Baba oarba

Obiective: dezvoltarea capacității de realizare a unor sarcini împreună cu alți copii/tineri

Materiale didactice necesare: o eșarfă/un fular
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același cântec pentru ca membrii grupului să se familiarizeze cu el.
6. Când salutați grupul, faceți-o cu calm fără a impune grupului starea voastră de spirit 

și acordați aceeași atenție tuturor.

Improvizația muzicală

 Descriere:

1. Este a doua parte a sesiunii de grup.
2. Se realizează pe rând cu fiecare membru al grupului.
3. Dă fiecărui membru aceeași șansă de a primi atenție individuală.
4. Oferă liderului posibilitatea să observe răspunsul membrilor grupului atunci când se 

lucrează cu ei.
5. Încurajează fiecare membru să-și aștepte rândul.
6. Pe rând, se improvizează cu ajutorul instrumentelor muzicale cu fiecare membru al 

grupului, dăm importanță celui mai mic sunet muzical și la ceea ce ar putea însemna. 
În acest fel, copilul/tânărul realizează că a fost ascultat, că i s-a acordat întreaga atenție.

7. Unui copil/tânăr care nu cântă la instrument i se poate cânta ușor, folosindu-i numele 
într-un mod care sugerează doar simpla voastră prezența. Nu este indicat să folosim o 
modalitate carea să sugereze că s-ar aștepta ceva de la beneficiar.

8. În sesiunile de lucru prin muzică, ideal ar fi să încurajăm copilul/tânărul să-și exprime 
propria personalitate prin inițierea lor în a cânta singuri la instrumente. Acest lucru 
poate lua foarte mult timp dar este bine să avem o structură și câteva reguli simple 
pentru program cum ar fi: așteptarea rândului pentru a alege un instrument, ascultarea 
celorlalți din grup, grija pentru instrumente.

9. Timpul acordat fiecărui membru este stabilit intuitiv, în funcție de felul în care răspunde 
copilul/tânărul. Dacă acesta răspunde foarte puțin sau deloc, încercați să nu plecați de 
lîngă el imediat pentru că ar putea da impresia că nu sunteți interesați sau multumiți 
de ce a făcut. În timp ce noi încercăm să acordăm fiecărui membru atenție individuală, 
ceilalți pot devein nerabdători: își părăsesc locurile, cântă la instrumente, se mișcă în 
jur. Încercați să direcționați cât mai puțin. Sunt moduri de a minimaliza obstrucțiile, 
de ex.: luarea bețelor de la un membru care le-a smuls altcuiva sau care nu i-a venit încă 
rândul, spunând „Mulțumesc!”. În situațiile în care lucrează mai mult de un practician 
cu același grup, cealaltă persoană poate încuraja membri mai nerabdători să se uite 
sau să asculte.

10. Atenția acordată individual este foarte importantă, dar să nu uităm că fiecare individ este 
o parte a grupului și trebuie să ne asigurăm că avem timp suficient pentru lucrul în grup.

4. Folosind o minge mai mică decât orificiul din centrul parașutei, se aruncă mingia în sus 
prin ridicarea parașutei și se încearca a se nimeri oficiul la aterizare.

Stimulare prin muzică

Stimularea prin muzică reprezintă folosirea muzicii în cadrul relației lucrător-beneficiar, cu 
scopul de a încuraja dezvoltarea fizică, mentală, socială, emoțională și starea de bine în general. 

Stimularea prin muzică reprezintă arta de a exprima sentimente și idei cu ajutorul sunetelor 
combinate într-o manieră specifică și pe poate realiza atât individual cât și de grup.

Sesiunile de lucru individual

Psihopedagogul acordă beneficiarului întreaga atenție, acționează în corcondanță cu reacțiile 
acestuia pentru a-i căștiga încrederea, îl face să se simtă liber să se exprime așa cum dorește.

Rolul psihopedagogului în sesiunile de lucru individual are o importanță mai mare decât în 
cele de grup. El observă atent copilul/tânărul și îl stimulează cu multă sensibilitate și finețe în 
special în primele sesiuni. Pe parcurs, beneficiarul evoluează și răspunde tot mai mult stimulilor 
și se poate încerca o integrare a sa într-un grup, psihopedagogul continuând să se concentreze 
pe libertatea de exprimare a beneficiarului.

Sesiunea de grup

În sesiunile de lucru în grup psihopedagogul acordă tuturor beneficiarilor atenție.

Cântecul de salut

Descriere

1. Este prima parte a sesiunii de grup.
2. Un cântec de salut este folosit la începutul fiecărei zi/sesiuni întâmpinând fiecare copil/

tânăr, folosind numele acestuia. (ex.:”ghici cine stâ în stanga lui Ioana? E Ionuț, ce bine 
că e aici. Buna Ionuț!)

3. Salută participanții și concentrează-te asupra fiecăruia făcându-i să se simtă bineveniți 
în grup.

4. Este important ca parte a structurii sesiunii deoarece marchează începutul acesteia.
5. Poate fi folosit orice cântec de salut dar este bine ca pentru o perioadă să se folosească 
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3. Psihopedagogul  se deplasează la fiecare beneficiar cu două instrumente muzicale. Se 
dă un instrument beneficiarului încercând o conversație muzicală.

Tema 2 – Să compunem o melodie

 Obiective: conștientizarea propriului nume

 Materiale didactice necesare: instrumente muzicale

 Descriere:

1. Psihopedagogul așează un instrument muzical în mijloc și invită fiecare beneficiar să 
improvizeze un ritm muzical scurt, după care își spune numele, ceilalți imitând ritmul 
bătând din palme. 

2. Un beneficiar formează un ritm muzical, ceilalți imită cu fidelitate după ce au identificat 
corect ritmul.

3. Se formeză un ritm muzical ținând cont de particularitățile numelui fiecărui beneficiar 
(ex.:Despărțirea în silabe a numelui).

Tema 3 – Semaforul 

Obiective: dezvoltarea capacitătilor de colaborare la nivelul grupului

Materiale didactice necesare: instrumente muzicale

Descriere:

1. Asezați în cerc, fiecare beneficiar își va alege un instrument muzical. Se alege un lider 
care are în mână un semafor, având pe o parte culoarea verde iar pe cealaltă parte cu-
loarea roșie. Liderul stabilește anumite reguli: la culoarea verde toată lumea va cânta 
din instrumente, iar la culoarea roșie se opresc. Se dă posibilitatea tuturor beneficiarilor 
să exerseze rolul de lider.

2. Psihopedagogul dă posibilitatea fiecărui beneficiar să conducă un exercițiu muzical, 
bazat pe ritm.

3. Psihopedagogul  le ofera posibilitatea beneficiarilor de a explora un instrument muzical 
transmițându-l din mână în mână.

Improvizația de grup

Descriere:

1. Aceasta este a treia parte a sesiunii care implică toți membrii grupului și practicianul 
în același timp. 

2. Oferiți beneficiarilor libertatea de a participa.
3. Oferiți grupului o gamă largă de instrumente, puneți-le în mijloc sau împraștiate în 

cameră, pentru a le permite membrilor să aleagă unul sau mai multe. Încercați să răs-
pundeți prin sunet sau contact vizual tuturor membrilor.

Cântecul de „La revedere”

Descriere:

1. Este ultima parte a sesiunii de grup.
2. Are aceeași importanță ca și cantecul de „Salut”. Cântecul de „La revedere” marcheză 

sfărșitul sesiunii și este cântat pe rând fiecărui membru al grupului, folosindu-se nu-
mele acestuia.

Exemple de teme și activități specifice sesiunii sunt :

Tema 1 – Conversația muzicală  

Obiective: stimularea creativității

Materiale didactice necesare: instrumente muzicale

Descriere:

1. Psihopedagogul  improvizează o „ușa” din doi beneficiari. Alt beneficiar bate de trei ori 
într-o tobă cântând; „Cioc, cioc, cioc, cine ești? Deschide ușa!”. Fiecare pe rând trece 
prin ușă spunându-și numele. 

2. Se așează un instrument de percuție mai mare în mijlocul grupului. Fiecare va veni în 
mijloc și va improviza o melodie. Ceilalți vor asculta și vor aplauda lucrarea colegilor.
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Stimulare prin arta vizuală

Stimularea prin arta vizuală vizează parcurgerea unui program structurat continuând activități 
creative care să conducă la dezvoltarea armonioasă a beneficiarilor în plan fizic, psihic și motor.

Dezvoltarea exprimării creatoare ajută fiecare individ să fie flexibil și creator în gândire și 
acțiuni, îl ajută să comunice în mod pozitiv cu ceilalți indivizi, să aibă încredere în sine, simpatie 
pentru ceilalți.

Scopul principal este de a oferi stimulare imediată și plăcere, de a dezvolta abilitățile mentale, 
fizice și emoționale ale indivizilor pe lungă durată, de a-i ajuta să fie apreciați pentru ceea ce sunt.

 Această metodă de stimulare folosește arta ca manieră de exprimare personală, pentru 
comunicarea trăirilor, pentru o explorare a interiorului în scopul creșterii și armonizării ființei.

Exemple de teme și activități specifice sesiunii sunt:

Tema 1 – Pictura colectivă – Colegul meu 

Obiective: dezvoltarea deprinderilor manuale

Materiale didactice necesare: creioane, acuarele, coală de carton, pensulă, foarfeci și markere.

Descriere:

1. Beneficiarii sunt așezați pe podea. Au la dispoziție o coală de carton de dimensiunile 
unei persoane, creioane, acuarele, pensuli, foarfeci și markere. 

2. Unul dintre beneficiari se va așeza culcat într-o poziție comodă pe bucata de carton. 
Ceilalți vor trasa conturul în jurul corpului colegului lor. 

3. După ridicarea persoanei respective se vor adăuga alte detalii (ochi, nas, gură, etc.) și 
urmează să picteze persoana desenată după preferința lor. 

4. După uscarea lucrării se va trasa conturul corpului cu markerul și se va trece la decu-
parea imaginii. Se poate folosi la decorarea pereților din centru.

Tema 2 – Colaj pe o temă dată 

Obiective: îmbunătățirea cooperării cu ceilalți în realizarea unor activități de grup

Tema 4 – Liderul 

Obiective: dezvoltarea capacităților de colaborare la nivelul grupului

Materiale didactice necesare: instrumente muzicale

Descriere:

1. Fiecare beneficiar își alege un instrument muzical. Se desemnează pe rând un lider care 
impune anumite reguli: când ține mâna ridicată sus toata lumea va cânta, iar când va 
lăsa mâna în jos toți se vor opri. Se va repeta această procedură de mai multe ori.

2. Psihopedagogul  bate un ritm simplu și-l transmite următoarei persoane din dreapta. 
Aceasta va transmite următorului beneficiar același ritm astfel încât să ajungă la tera-
peut nedeteriorat.

Tema 5 – Recunoaștem instrumentele 

Obiective:

Materiale didactice necesare: 

Descriere:

1. Se vor alege fragmente muzicale, care vor fi interpretate pe rând la fiecare instrument. 
Sunt preferate bucăți familiare copiilor/tinerilor.

2. Pentru nivelul I, se va cânta doar la două instrumente. Copii/tinerii vor fi invitați să repete 
melodia după instrument. Pentru identificarea sunetului, copii vor schița gesturile prin 
care se cântă la instrumentul respectiv. Dacă discriminarea este dificilă, instrumentele 
se introduc rând pe rând, abia după ce s-a terminat cel anterior.

3. Pentru aceste exercitii sunt nimerite textele „O vioară mică” sau „Petrică și lupul”, unde 
fiecare personaj este caracterizat print-o melodie diferită.

4. În timp ce se ascultă bucata muzicală se pot introduce siluete care marchează perso-
najele descrise de melodie.  
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cartonului trebuie foarte bine acoperită să nu rămână spații goale între detaliile lucrării.

Tema 4 – Desene realizate din bucăți de ziare 

Obiective: dezvoltarea deprinderilor manuale

Materiale didactice necesare: carton, ziare, lipici, marker

Descriere:

1. Pentru aceste desene avem nevoie de niște ziare vechi colorate. Acestea se taie, având 
grijă să le sortăm după culori și forme. Nu are importanță dacă bucățile tăiate conțin 
texte imprimate, aceasta le dă o notă aparte.

2. Tăiem cartonul în forma dorită și desenăm pe el elementele pe care le dorim. Pe fiecare 
desen însemnăm numele culorii pe care vrem să o folosim. Trebuie să fim atenți să 
menținem suprafața de lucru a desenului. 

3. Bucățile de ziar taiate le vom lipi împreună cu lipici. După ce am acoperit întreaga su-
prafață a desenului trebuie să conturăm fiecare detaliu cu ajutorul unui marker. Desenul 
poate fi înrămat după preferința fiecăruia.

4. Folosind bucăți mici de ață tăiată în locul bucăților de ziare, putem realiza același tip de 
desene. Apăsând bine, bucățile de ață sunt fixate pe carton. Conturul desenului trebuie 
urmat cu strictețe pentru că nu mai folosim marker-ul pentru a-i da forma definitivă.

5. Prin aceași metodă putem realiza desene înlocuind bucățile de ziare sau de ață cu hârtie 
creponată de diferite culori, pe care o modelăm sub forma unor biluțe. Aceste forme se 
pot decupa și folosi ca decor pe pereți.

Stimularea prin aromoterapie

Materiale necesare: candele (lămpi pentru aromoterapie), lumânări parfumate, bețișoare par-
fumate, uleiuri esențiale de diverse arome, crema de mâini sau de corp, farfuriuțe pentru cremă, 
CD cu muzică de relaxare, lămpi fluorescente.

Organizarea sălii: pentru buna desfășurare a acestei activități este necesar ca sala utilizată 
pentru această sesiune să întrunească anumite condiții. Pereții și tavanul vor fi decorați cu 
voaluri fine de culori pastelate, pot fi agățați clopoței ai vântului în diverse zone ale camerei sau 
chiar pe tavan. Se decorează pereții cu lanțișoare meștesugărite din scoici sau alte materiale din 
natură sau mici obiecte de efect. În colțurile sălii se pot așeza lămpi fluorescente ce difuzează 

Materiale didactice necesare: coala din carton, creioane colorate

Descriere:

1. Beneficiarii sunt așezați pe scaune la mese. Au la îndemână o coală de carton, foi de 
scris, creioane colorate. 

2. Psihopedagogul le va da o temă pentru lucrarea în comun (Primavara, Iarna , La scăldat, 
În gospodărie etc.). 

3. Acest program va avea timp limită stabilit de la început. Fiecare beneficiar își va alege 
câte un detaliu din această temă, va desena și colora pe foaia primită, iar când se va 
termina va decupa conturul elementului respectiv prin rupere. Cu ajutorul aracetului, 
beneficiarii vor lipi toate detaliile astfel încât să creeze o lucrare comună din care să 
reiasă tema data.

Tema 3 – Colaj din hărtie

Obiective: familiarizarea cu diferite materiale – formă, culoare, consistență, mărime

Materiale didactice necesare:   carton, hârtie creponată de diferite culori, aracet și creioane.

Descriere:

1. Beneficiarii au la dispoziție câte o bucată de carton, hârtie creponată de diferite culori, 
aracet și creioane, psihopedagogul taie fâșii subțiri de hârtie creponată. Bucațile de 
hârtie creponata se vor mototoli sub forma unor mici cocoloașe. Pe bucata de carton 
fiecare va desena cu creionul după preferință (un peisaj, un portret etc.). Păstrând foarte 
bine conturul se vor lipi cu aracet micile cocoloașe de hârtie creponată astfel încât să 
rezulte o lucrare bine definită.

2. Aceeași tehnică poate fi aplicată folosind în locul hârtiei creponate, lână de diferite colori, 
tăiată foarte fin, care se lipește prin presare pe bucata de carton conturată. 

3. Având la dispoziție reviste frumos ilustrate, o bucată de carton, aracet, creioane și 
markere, se taie diferite forme din revista sortându-le pe culori. Se va creiona pe bucată 
de carton un peisaj sau un anumit desen după preferință. Se scrie pe fiecare detaliu al 
desenului culoarea care va fi aplicată. Se lipește fiecare bucățică de revistă conform 
culorii indicate. Păstrarea conturului lucrării este deosebit de importantă, deoarece la 
final se contureaza fiecare detaliu în parte cu ajutorul unui marker negru. Suprafața 
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Cap. V Angajarea persoanei cu dizabilități 
intelectuale și asociate

5.1.  Identificarea abilităților prin intervenții specializate  
 - Consiliere vocațională

Un consilier vocațional, în intervenția specializată în raport cu persoana cu dizabilități 
intelectuale și asociate va ține cont de următoarele aspecte:  

1. Cunoașterea beneficiarului – discuție cu tânărul și/sau reprezentantul legal împre-
ună cu cel puțin un alt membru al echipei centrului, studiul documentelor prezentate, 
anamneza cazului și a familiei, interesele și prioriățile tânărului și/sau familiei, stablirea 
obiectivelor primare.

2. Evaluarea beneficiarului - Aplicarea  unui test standardizat
  Ex: 

a. testului ABAS II - utilizat pentru a descrie gradul de dezvoltare a deprinderilor 
beneficiarului pe cele nouă arii: comunicare, utilizarea resurselor comunității, 
funcționalitate școlară, viața acasă, sănătate și siguranță, timpul liber, au-
toîngrijire, autodirecționarea socială și a comportamentului său adaptativ în 
domeniile conceptual, practic și social, pentru a planifica intervenția în scopul 
susținerii integrării sale sociale și profesionale. Testul  este completat de către 
consilierul vocațional în prezența beneficiarului, prin observație, jocuri de rol 
și probe în timp real pentru a determina gradul de achiziție a unei deprinderi 
sau alta. Reconsiderarea obiectivelor primare în raport cu gradul de dezvoltare 
a deprinderilor beneficiarului. 

b. În funcție de gradul de dezvoltare a deprinderilor beneficiarului, la tinerii care 

lumina colorată. Este de preferat ca ferestrele încăperii să fie acoperite în așa fel încât lumina 
să fie semiobscură. Podeaua încăperii trebuie să fie acoperită cu un covor sau să aibă pernuțe 
pentru a facilita așezarea. Este necesar ca muzica să fie prezentă în fundal și să fie selectată cu 
grijă astfel încât să inducă starea de relaxare. Foarte important este ca încăperea să fie aerisită, 
iar obiectele necesare desfășurării activității să fie pregătite din timp.
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Cap. VI Testimoniale părinți

6.1.  Mărturia lui C P, tatăl unui tânăr cu dizabilități

Am să vă prezint povestea fiului meu, I diagnosticat la vârsta de 16 ani cu „Tulburări din 
spectrul autist. Asperger”.

Totul a început în luna februarie a anului 1995, când vestea că vom fi părnți, ne-a adus mie 
și soției mele o bucurie mult așteptată. În urma unei sarcini fără probleme și a unei nașteri cu 
greutate datorată nepăsării cadrelor medicale, a venit pe lume I, un copil dorit, un bebeluș perfect. 
Dezvoltarea lui fizică din primul an de viață a fost foarte bună, în ceea ce privea acele caracte-
ristici ce se urmăresc periodic de către medicul însărcinat cu urmărirea și controlul evoluției 
copilului.  Mereu zâmbitor și dornic de companie, foarte atras de luminile reclamelor de la TV.

Privind în urmă, cred că în jurul vârstei de 1 an și 3 luni s-a produs „declicul”, dar atunci 
nu ne-am dat seama. La 2 ani deja devenea îngrijorător că nu vorbește. Cunoscuții ne-au liniștit 
cu veșnica poveste, „că băieții sunt mai leneși, că o să-și dea drumul și atunci nu o să se mai 
oprească” etc. Tentația a fost să îi credem, dar în continuare pe lângă lipsa limbajului existau și 
alte semne care ne sugerau că nu este chiar totul în regulă.  În parc dorea nespus de mult să fie 
în preajma copiilor dar nu știa să se joace adecvat cu ei, avea propriile ritualuri și mișcări ste-
reotipe, îi plăcea să atingă diferite suprafețe și să facă anumite mișcări cu mâinile. Acasă stătea 
tăcut și alinia ore întregi jucăriile, foarte puțin interesat de orice altceva sau de orcine altcineva. 

Îmi amintesc cum mă învinovățeam și căutam unde greșesc în educația lui, căci știam că îmi 
dedic tot timpul lui și vedeam alți copii, ai căror părinți nu le acordau nici pe jumătate atenția și 
grija de care beneficia el și care totuși știau să facă atâtea și nu aveau mereu probleme. 

Mamei i se sunea deseori în parc, să stea liniștită pe o bancă, să se relaxeze, să nu fie tot 
timpul după copil, să-i dea libertate! Mi-am dat seama că nu e pregătit pentru a merge la creșă 

au un nivel de achiziții cel putin mediu și sunt interesați de a lucra, a-și găsi un 
loc de muncă, se aplica testul Holland utilizat în scopul explorării profesiilor 
pe care le-ar urma în viitor și către care ar avea inclinații. 

3. Însușirea sau dezvoltarea abilităților de căutare a unui loc de muncă – ac-
tivități practice cu tinerii, joc de rol, căutare locuri de muncă în ziar, internet, exerciții 
individuale și de grup de simulare interviu, simulare convorbire telefonică cu angaja-
torul, realizarea CV-ului. 

4. Practica la locul de muncă și angajarea (asistată) – Un consilier vocațional, în 
general, mediează relația dintre angajator și tânăr pentru a elimina orice stare de dis-
confort posibilă (creată datorită necunoașterii domeniului dizabilității de către angajator 
sau a domeniului de lucru pt. tânăr). Se propun stagii de practică, voluntariat și dacă 
persoana se dovedește a fi potrivită pentru slujba respectivă va fi angajată. 

5. Alte activități – organizarea Bursei locurilor de muncă pentru persoane cu dizabili-
tăți, menținerea relației cu AJOFM, menținerea relației cu firme, companii, angajatori, 
căutare locuri de muncă în raport cu gradul de dezvoltare a deprinderilor beneficiaru-
lui, întocmirea profilurilor și a rapoartelor de caz, consilierea familiei și implicarea în 
procesul te integrare socio-profesională. 

Pentru beneficiarii al căror grad de dezvoltare al deprinderilor este sub mediu, se recomandă 
următoarele servicii: 

• Servicii de terapie ocupațională
• Servicii de art-terapie
• Servicii de asistență socială
• Servicii de consiliere psihologică
• Servicii educative
• Servicii de socializare și petrecerea timpului liber
• Servicii de îngrijire personală
• Servicii de transport
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Noi ca părinți când vine vorba de fiul nostru, nu ne-am pierdut speranța că va fi ca restul 
adulților nu numai fizic, prin aparențe, ci și emoțional, psihic și comunicativ.

C. P.

6.2. Povestea mamei unor gemeni diagnosticați cu autism

„Și cum e cu autismul ăsta? 
E de rău sau e de bine?”

Este tare greu să sumarizez într-un testimonial cu câteva repere (dificultăți, nevoi, interven-
ții, rezultate) 13 ani ai copiilor mei din care 11 ani sunt de terapie neîntreruptă și luptă pentru 
progres, pentru a te încadra în societate. Noroc cu câteva interviuri și amintiri mai vechi din 
care încerc să sumarizez. Aș putea scrie, nu o carte, cărți întregi din povestea acestor ani, poa-
te la pensie, acum mai am treabă. Am încercat să îmi reiau profesia, am lucrat ceva diferit de 
autism dar nu am reușit să mă sustrag din lumea asta, mereu cineva avea nevoie de un sfat, de 
o poveste frumoasă, de îndrumare, de ajutor să conștientizeze. Așa că am revenit la școală să 
învăț să fac toate astea cât mai bine și apoi am revenit în lumea autismului. Probabil că aici îmi 
este locul și menirea, nu simt satisfacție mai mare și bucurie ca atunci când văd că un părinte 
a conștientizat și se încarcă cu energie să facă ce trebuie pentru copilul lui, este imensă bucuria 
când un părinte revine și spune ,,M-au ajutat enorm sfaturile dumneavoastră, vă mulțumesc, 
am revenit pentru că vreau să vă mai cer un sfat o îndrumare, stiți am crescut și......”,. Acestea 
sunt bucuriile vieții dincolo de minunile mele.

În 2010 o altă mămică luptătoare, reușise să adune la o masa rotundă, somități, din câteva 
ministere care ar fi trebuit să sprijine problematica autismului iar noi părinții am vrut să arătăm 
acestor oameni că da se poate, copii cu autism au o șansă. Așa am scris povestea de mai jos.

Povestea gemenilor AS şi Ovi

Suntem o familie oarecare, cât se poate de obișnuită și tipică pentru societate. Eu sunt con-
silier juridic, soțul inginer și avem doi copii - gemeni născuți în noiembrie 2002 care la vârsta 
de un an și 10 luni, după multe alergături și disperare, au fost diagnosticați cu: hiperchinetism, 
gemelaritate, tulburare pervazivă de dezvoltare, întârziere psihică, întârziere în dezvoltare, note 
autiste, autism, autism infantil, suspectați că nu aud (li s-a făcut audiograma) sau nu au nimic 

la 2 ani când soția va termina concediul de îngrijire a copilului și după o încercare de o săptă-
mână la o creșă de unde l-am luat bolnav și nespălat am hotărât să rămână acasă sub atenta 
supraveghere a mamei. 

Dacă discutăm partea negativă a lucrurilor, până la vârsta de 14 ani când recuperarea putea 
fi mult mai avansată, cele mai frustrante experiențe le-am avut cu aceia care ar fi trebut să ne 
ajute cel mai mult – specialiștii. Aceștia par să aibă concepții fixe și să fie foarte puțin deschiși 
despre ceea ce nu cunosc.  

Cei șase specialiști, logopezi (inclusiv comisiile de evaluare pentru traseul educațional) care 
ne-au evaluat și diagnosticat copilul nu numai că ne-au dat un prognostic negativ dar nu s-au 
priceput să ne îndrume spre nici un fel de ajutor.

Intervenția timpurie este foarte importantă, dar cine este responsabil de educația copilului? 
Cred cu tărie în responsabilizarea părinților. Majoritatea părinților cu care am vorbit recunosc 
amploarea uriașă a provocărilor la care trebuie să facă față. Cu toții avem nevoie de sprijinul unor 
terapeuți și psihologi buni. Soluția de a lăsa copilul în grija unei instituții sau a unui program, nu 
este o rezolvare. Noi părinții trebuie să fim responsabilizați. Cred cu tărie că succesul copiilor 
noștrii depinde de capacitatea noastră ca părinți de a face tot ce ne stă în putință entru ei – nu 
doar ca părinți iubitori dar și ca profesori, ceea ce este esențial pentru schimbarea calității vieții 
lor. Poate că una dintre cheile recuperării copiilor noștri va fi rapiditatea cu care părinții pot reac-
ționa la această dizabilitate, printr-un program bine gândit  și pus în practică acasă sau la centru.

Din experiența mea pot afirma că surpriza plăcută a apărut de la noii prieteni - familii care 
au copii în aceeași situație. Am fost ajutat mai mult decât puteam spera de către aceștia, cu 
informații, cu sfaturi, materiale de lucru, iar uneori, în momente de disperare, cu vorbe bune și 
încurajare. Oamenii pe care i-am văzut doar o oră au făcut pentru mine mai mult decât prietenii 
de o viață. Tocmai pentru că ei știu prin ce trec și cât de importantă este informația atunci când 
ai un copil cu probleme.  

Nimeni nu mă poate înlocui, deoarece ca părinte știu ce este mai bine pentru copil, mie îmi 
pasă cel mai mult și consider că părintele este persoana cea mai constantă și importantă din 
primii ani de viață ai copilului. Din toate aceste considerente, nu mi-a fost greu să renunț la toate 
specializările și realizările profesionale și să mă dedic fiului meu.

După cum știți diagnosticul lor, nu este unul care să stârnească milă celor din jur, așa văzut 
de stradă, copilul pare normal, majoritatea necunoscând despre ce este vorba și cu ce eforturi 
se pot recupera acești copii.  
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nu suporta schimbarea sensului de mers, sărea în pat cu un ritm aparte, avea momente când 
mergea înainte și înapoi pe un trseu drept ales de el (ex. o alee, drumul de la poarta la ușă), îi 
plăcea să tragă tot din sertare, avea fixism pe o pernuță galbenă cu care se gâdila la buza de 
sus, a avut perioade când se murdărea pe față cu propriile „murdării” din pampers inclusiv 
pereții și mobila.

 › Aștepta două certificate de handicap grav pentru care mama mai putea sta acasă pâna la 
vârsta de 3 ani a copiilor. Era documentul care ne trebuia la prelungirea concediului pentru 
creștere copil. Deși fusesem la comisia de evaluare în luna noiembrie 2004 am primit certi-
ficatul abia în luna aprilie 2005 din cauza birocrației și a schimbăriilor politice din primărie.

 › Era obosită fizic și psihic, derutată, înebunită de neputința pe care o simțea în fața celor doi 
micuți sălbatici și pierduți în lumea lor unde nu știam cum să ajungem, cum să le arătăm 
că îi iubim, că suntem lângă ei.

 › Cu speranța în Dumnezeu a găsit forța pentru a merge mai departe și a nu claca. Căutam 
pe internet tot ce se putea. Așa am găsit autism.ro un sait cu multe informații făcut de un 
părinte cu aceleași probleme, dar.. era un părinte/o familie care reușise să învingă autismul.

 › Cu ajutorul câtorva ONG-uri am reușit să facem o evaluare copiilor și să găsim oameni de 
bine/specialiști care ne-au ajutat să înțelegem autismul.

Nevoi, intervenții etc.

Mai 2005 - decembrie 2008 Ce am făcut? Multe. Ca părinți, ca echipă ne-am informat am 
participat la tot ce a însemnat grupuri suport, conferințe, sesiuni de lucru, cursuri tot ce era 
legat de dezvoltarea copilului cu dizabilități, integrare, recuperare – autism. Ne-am documentat 
și am citit tot ce putea să ne ajute. Copii au fost solicitați, stimulați zilnic, cât timp nu dormeau, 
prin tot ce am crezut că îi poate ajuta. Au făcut Terapie comportamentală –ABA 70% din timpul 
cât erau treji iar 30% din timp era ocupat cu alte terapii: terapie ocupațională, kinetoterapie, 
logopedie, psiholog, muzicoterapie, călărie, mers la piscină – înot, stimulare senzorială, vesti-
bulară așa cât s-a putut de bine. 

Rezultatele după primi 3,5 ani de luptă și implicare, de multe ori până la epuizare au fost 
următoarele: 

După primele luni de terapie marile probleme se diminuaseră vizibil adică începuseră să 
doarmă toată noaptea, problemele digestive s-au reglat și ele, au diversificat mâncarea, au înce-
put să mănânce și hrană solidă, au învațat să manânce singuri, să bea și alte lichide, apă au băut 
prima dată după vârsta de 2,5 ani, lichidele se puteau bea cu paharul sau paiul și nu mai conta 
ce temperatură au calde sau reci. 

mergeți acasă și așteptati să mai crească. Aceste diagnostice au variat de la spital la spital, de la 
medic la medic, de la policlinică la policlinică inclusiv Policlinica Titan și Spitalul Al. Obregea.    
Recomandările făcute au variat și ele, medicamentație la vârsta de 1,10 luni cu o gamă variată: 
Rispolept, Encefabol, Tonotil, Celebrolizin, Stratera, și pe la vârsta de 4 ani Clopixol, Risatarum. 
În afară de medicamentație, câte o oră/zi/săptămână de mers la psiholog, unde în general toată 
ședinta țipau, și sfatul de a-i interna undeva și să mă gândesc să fac alți copii, din partea sistemului 
Român de Sănătate nu am primit alte indicații, soluții, îndrumări, metode de recuperare, sfaturi.

Dificultăți

În ianuarie 2005 eram o familie care:

 › Avea doi copii cu comportamente atipice pentru vârsta lor. Amândoi mergeau pe vârfuri, 
nu aveau reacții la nici un stimul din jur doar la câteva melodii la TV, nu știau de mama sau 
tata, de DA sau NU, nu dormeau decât cel mult 3 h din 24, mâncau doar ce era alb și pasat, 
beau doar ceai și lapte cu biberonul și calde, aveau preferințe ciudate doar niște recipiente 
(bidoane de plastic), aveau probleme de digestie (mâncau același lucru unul era constipat, 
altul era deranjat la burtică), dese crize de isterie, nu aveau nici un fel de comunicare nici 
măcar non verbală (dacă le trebuia ceva, chiar și o nevoie trebuia să o gicesc, nu transmi-
te-au nimic gestural sau vizual) și nici verbală (nu vorbeau - nici măcar sunete), doar țipete 
(nu îmi aduc aminte de plâns doar de țipat). Nu percepeau durerea și nu aveau probleme la 
diferențele de temperatură (ieșeu afara în zăpadă sau ploaie fără să fie deranjați că sunt în 
picioarele goale și doar cu o bluză pe ei), nu conștientizau pericolul: focul, o prăpstie-groapă, 
drumul circulat de mașini, câini. Tati era o persoană care nu prezenta nimic pentru ei - un 
străin. Nu schimbam/nu împărtășeam emoții, zâmbete, afecțiune, priviri sau măcar o co-
municare non verbală. Nu interacționau cu nimeni și parcă nimic din firescul lucrurilor nu 
părea să le trezească vreun interes sau placere.

AS avea dese crize de autoagresivitate - se dădea cu capul de pereți, de sol, de piciorul de 
la masă, avea fixism pe mamă și urla ore în șir dacă mama dispărea din jurul lui, îi plăcea să 
închidă și să deschidă ușa de la intrare sau de la aragaz repetativ, trântind-o ore în șir. Dacă 
nu avea aceste comportamente se ținea fixist de bluza sau de piciorul mamei. Deseori își ținea 
mâinile la urechi parcă ceva îl deranja și nu vroia să audă nimic.

Ovi ținea ore în șir câte o carte, fără poze, în mâna și privea rânduri - șiruri. Se legăna 
obsesiv înainte și înapoi. Alerga doar într-o singură direcție (a alergat și 3 km în direcția 
dorită de el fără să obosească sau să se uite înapoi, mersul în parc era un adevarat maraton), 
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evaluare reiese că din 100 de copii de aceiași vârstă aleși aleatoriu, AS este pe locul 76 – se înca-
drează în categoria copiilor cu inteligență medie. Ambii copii au mers la o grădiniță particulară 
normală dar în grupe diferite. AS a fost în tabere cu colegii săi fără să fie însoțit și a făcut față la 
tot ce a implicat acest lucru. O a fost  însoțit la grădiniță pentru că evoluția lui a fost mai înceată 
deoarece are și Sindrom bipiramidal frust. Amândoi participă la serbări, spun poezii. Părinții 
colegilor de grădinită nu au știut aunci că în clasă sunt copii cu TSA.

Decembrie 2011

Din interviul dat revistei ele.ro 

« Elevi  în clasa a doua amândoi, într-un colectiv care îi acceptă și îi înțelege. Mama se 
mândește cu băieții ei, povestind că A a terminat cu cel mai mare calificativ din clasă primul 
an de școală. Chiar dacă au autism, cei doi băieți sunt implicati într-o mulțime de activități ex-
trașcolare: fac pian, înot, scrimă, merg singuri în cantonamente și tabere. 

Cum veţi petrece anul acesta Crăciunul ?  

Anul acesta vom sta acasă să savurăm bucuria cadourilor de sub brad. În ultimii ani am 
lucrat în timpul sărbătorilor și timpul petrecut cu ei a fost destul de limitat. Dorința cea mare „la 
toți 4” din familia S, cum spune AS, este să fim împreună, și să îl bucurăm pe Craciun. Faptul că 
ei au ajuns să conștientizeze sărbătoarea Craciunului și că își exprimă dorințele atât de profund  
ne determină pe noi, părinții, să le îndeplinim dorințele fără a ezita. 

În ce stadiu sunteţi cu pregătirile de sărbători ?

De Moș Nicolae ne-am pregătit ghetuțele, iar Moșul a fost bogat, după cum spunea A: „Uite, 
mami, cât de cuminți am fost și am învățat bine. Vezi cu ce cadori frumoase a venit Moș Nico-
lae?”. Ovi a completat cu un simplu: „O, DA , sunt cadouri multe !”. Lui Moș Craciun i-am scris 
scrisori și anul trecut și în acest an. Știu foarte bine ce vor și ne amuză ca își împart dorințele 
între cei doi moși, fiecare moș cu o misiune și cerințe foarte clare. 

Au fost momente în care cei doi nu înţelegeau semnificaţia Crăciunului? Cum petreceaţi 
sărbătorile atunci?   

Această întrebare m-a răscolit puțin. Mi-am adus aminte de ajunul sărbătorilor când ei 
aveau 3 anișori. În anul acela începusem terapia, nu aveam voie să o întrerupem, iar o parte 
din tutori își luaseră vacanță. Mami și tati în loc să facă sarmale erau prin oraș și lucrau asupra 

Au început să nu se mai autoagreseze iar crizele de isterie erau rare, autostimularile și fixis-
mele lui Ovi erau mai puține și de o intensitate mult mai mică. 

Puteam merge cu ei prin parc și am început să mergem și la supermarchet împreună. 

Totul a culminat cu mersul la grădiniță numai după 6 luni de terapie, drept este că erau 
îsoțiți fiecare de un tutore gata mereu să îl ajute în primul pas spre socializare, spre a accepta 
pe ceilalți copii în jurul lor. 

Evaluările făcute de-a lungul timpului pe scara de evaluare Portage au arătat că :

 Ovi a avut urmatoarea evoluție: 

• 2005 Vârsta cronologică (vârsta reală) = 26 luni Vârsta mentală = 9 luni  
QD = 36% în 2006 

• Vârsta cronologică (vârsta reală) = 43 luni Vârsta mentală = 23 luni  
QD = 81%  în 2007 

• Vârsta cronologică (vârsta reală) = 50 luni Vârsta mentală = 51 luni  
QD = 102 %  în 2008

QD = coeficient de dezvoltare 

Evoluția lui AS a fost următoarea: 

• 2005 Vârsta cronologică (vârsta reală) = 26 luni Vărsta mentală = 9 luni  
QD = 36%  în 2006 

• Vârsta cronologică (vârsta reală) = 38 luni Vârsta mentală = 27 luni  
QD = 71%  în 2007 

• Vârsta cronologică (vârsta reală) = 50 luni Vârsta mentală = 58 luni  
QD = 116 % în 2008

QD = coeficient de dezvoltare  

Astea sunt rezultatele după banalul test Portage, deși arătau bine, poate depășisem nivelul 
de retard dar am mai făcut încă mulți ani de terapie în continuare.

În noiembrie 2008 am făcut testul de evaluare pentru copilul preșcolar WPPSI-R unde din 
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Anul 2015  

Primii ani de școală cu o învațătoare dedicată profesiei, înțeleaptă și cu shadow în clasă 
lucrurile au decurs frumos, firesc pentru orice copil cu CES.  Au existat probleme la înscriere, 
cu tact și diplomație au trecut.

Nu pot spune că a fost ușor traseul spre gimnaziu. În 2014 a trebuit să îi despart, AS a rămas 
în clasa lui la liceul lui iar Ovi a mers la o altă școală, tot de masă și puțin mai aproape de casă. 
Tensiunea și emoțiile cu adaptarea au fost imense pentru mine ca mamă și greu de gestionat 
încât Ovi să nu le simtă. Am reintrodus însoțitorul la școală fiind totul nou și Ovi s-a simțit puțin 
încordat, nemulțumit. Marea lor dorință pentru ciclu gimnazial era să nu mai fie însoțiți și mo-
nitorizați de adulți.,,– Gata, fără adulți după noi, trebuie să ne descurcăm singuri!”.

A fost anul în care nu am mai putut amâna ,,ce se întâmplă cu ei”,. O stare de agitație, irita-
bilitate, frustrare parcă nu le dădea pace. Se simțeu diferiți și nu înțelegeau de ce? În primăvară 
am creat contextul și le-am spus despre diagnosticul lor, despre trecutul lor, de ce sunt diferiți. 
Neașteptat de bine au preluat acest lucru, faptul că au Autism. După multe întrebări delicate și 
grele m-au întrebat ,,Şi cum e cu autismul ăsta? E de rău sau e de bine?” și le-am raspuns 
,,Nu este nimic rău, sunteti doar puțin mai diferiți”,  răspunsul lui AS a fost ,,Păi dacă 
nu este de rău, înseamnă că e de bine, nu este nimic greșit să fi diferit”.  

Au terminat clasa a V-a cu medii bune, suntem în clasa a VI-a ,,fără adulți după noi,,  și sunt 
beneficiarii care au devenit cei mai tineri voluntari ai Asociatiei Puzzle Romania. Ne ajută în 
cadrul Centrului ABA și sunt dovada și speranța pentru părinții care sunt la început de drum.  
AS povestește deschis despre copilăria și trecutul lor și are încredere că copii mici de la terapie 
au toate șansele să ,,învingă autismul,, așa ca el, Ovi mai are puțin de muncit, trebuie să mai 
lupte puțin, spune el șeful echipei de gemeni.

 

comportamentelor neadecvate și desensibilizare. Ne plimbam prin oraș cu covrigei prin buzunar 
(recompensa), ca doi terapeuți adevărați. Atunci nu reprezentam noțiunea de părinți, atunci eram 
în lupta cu autismul. Progresul făcut în ajunul Crăciunului a fost să coboare scările la metrou 
și să meargă o stație cu metroul fără să urle, să pună măinile la urechi și așa mai departe. Am 
recompensat cu o firmitură de covrigel fiecare treaptă coborâtă, cuminte, până am ajuns jos. 
Apoi am recompensat fiecare metrou care a trecut fără să țipăm, cu greu am urcat în metrou, 
cu greu am reușit să ne stăpânim o stație de metrou, cu un comportament tipic și adecvat social. 

Următorul ajun eram tare bucuroși că învățaseră, în cadrul terapiei, noțiunea de DA și NU. 
Crăciunul acela a fost iar un pas spre normalitate. Reușisem să avem primele semne de comu-
nicare. Era nonverbală, dar totuși comuncare. Întrebai și aveai un răspuns, deși acesta consta 
doar dintr-un dat din cap, dar era conștient. Doamne, parcă ni se luminase lumea! Nici atunci 
nu am stat în casă prea mult, făceam generalizare prin magazine, vitrine. Îmi aduc aminte cum 
se uita lumea ciudat când în fața unei vitrine spuneai copilului „Arată haine/categorii de pantofi/
bijuterii/alimente” și apoi urlai ca un nebun „Bravo! Foarte bine! Ai aratat haine!”, și tot așa din 
vitrină în vitrină.  

De când am început terapia, bradul l-am împodobit în fiecare an cu tutorii. Inconștient, 
nu aveam puterea să împodobesc bradul fără să acord importanța cuvenită. Faptul că eram cu 
cei care mă ajutau în lupta cu autismul și ne străduiam să îi implicăm și pe copii, mă ajuta să 
nu sufăr prea mult că nu aveau puterea să dea vreo atenție acestui eveniment. Următorii ani a 
devenit o tradiție ziua când împodobeam bradul cu toți tutorii. Chiar și cei care nu mai lucrau cu 
noi veneau pentru o zi în care savuram progresele lor de peste ani, povesteam lucruri frumoase 
din timpul terapiei. Sincer pentru mine, Crăciunul era ziua când împodobem bradul cu marea 
și noua mea familie compusă din soț, copii și tutori. La această senzație a participat probabil și 
faptul că ei erau foarte bucuroși că lumea se joacă cu ei, erau toți terapeuții cu care atunci nu 
făceau lecții. Aveau parte de cea mai mare atenție, se jucau liber cu oamenii dragi lor, oameni 
care îi înțelegeau și nu îi frustrau. Acest lucru le aducea atâta bucurie pe față și în comportament, 
încât ani de zile pentru ei și pentru noi era cea mai frumoasa zi din perioada sărbătorilor. 

Au dorințe ca toți copiii: ceva jocuri electronice, o trambulină. Cea veche doar ce s-a rupt și 
au spus că poate le aduce Moș Craciun una nouă. Sanie au primit deja de la Moș Nicolae. Îmbină 
dorințele, jocuri, dar și lucruri utile din viața de zi cu zi și, binențeles, dulciuri, cum ar fi „O cutie 
mare de Raffaelo”.

Sunt doi copii minunați care au muncit mult în copilăria lor și au reuțit să demonstreze că se 
poate. Ei dau speranța și altora, iar nouă ca părinții ne umplu sufletul de bucurie. La culcare, când 
spunem rugăciunea, îi întreb de fiecare dată: „Care dintre minunile mele spune rigăciunea primul?”
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Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual a putut dezvolta și adapta 
serviciile specializate din cadrul centrului de zi odată cu implementarea proiectului DIA 
– Dizabilitatea Intelectuală și Asociată – metode specializate în serviciile sociale, proiect 
finanțat prin granturile SEE 2009–2014, în cadrul programului Fondului ONG în România.  
www.eeagrants.org; www. fondong.fdsc.ro

CENTRUL DE ZI PENTRU 
PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 
INTELECTUALE ȘI ASOCIATE 
„O RAZĂ DE LUMINĂ”
Un centru complex ghidat de modelul suedez, centrat 
pe individ și nevoile acestuia cu servicii  diversificate și 
specializate, cu metodologii și instrumente adaptate nevoilor 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și asociate.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009 - 2014

CONTACT
ORGANIZAȚIA SUEDEZĂ PENTRU AJUTOR UMANITAR INDIVIDUAL

Adresa : Str. Școlii, Nr. 5, Oraș Voluntari, Județ Ilfov

Tel./Fax : 021.369.59.51

Website : www.organizatia-suedeza.ro

Facebook : Organizatia-Suedeza-pentru-Ajutor-Umanitar-Individual

E-mail : centruldezi@organizatia-suedeza.ro
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