
”INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ

A COPIILOR CU TSA”



Autismul și ADHD-ul sunt tulburările care afectează dezvoltarea unui număr tot mai mare de copii.

Copilului cu autism /ADHD ii este dificil să comunice, să se joace, să învete. Îi este dificil dar nu imposibil.

El nu este doar un copil cu nevoi educaționale speciale, sau doar un copil cu autism/ADHD. El este în

primul rând un copil. Și ca orice copil, el are abilități speciale, are propriul mod de a vedea lumea și de a o

înțelege și de a relaționa cu ea. E nevoie însă de putțin ajutor pentru a crea legătura dintre modul său de

a vedea lumea și modul nostru, al celorlalți. Este nevoie de puțină deschidere pentru a-i oferi copilului cu

autism/ADHD un loc alături de ceilalți copii.

Tulburarea de spectru autist – TSA
Este o tulburare neurobiologică ce apare în dezvoltarea copilului înainte de vârsta de 3 ani și care

afectează ritmul de dezvoltare al copilului (gândire, limbaj, social, autoservire, psihomotricitate).

Persoanele afectate de TSA au dificultăți în trei mari arii: comunicarea si limbajul, interactiunea

sociala, interese si comportamente. Intensitatea acestor comportamente este diferita de la o persoană la

alta, de aceea denumirea de ”Spectru”, tocmai pentru a reliefa felul în care fiecare persoană poate fi

afectată.

Procesul de recuperare este unul de durată și necesită efort susținut din partea unei întregi

echipe formată din copil, părinții, medic pediatru, medic psihiatru, cadru didactic și comunitate.



COMUNICAREA ȘI LIMBAJUL 
 Limbajul se dezvoltă târziu sau lipsește.

 Limbajul verbal nu este folosit într-un mod  funcțional, pentru comunicare.  Comunicarea se 

desfășoară într-un mod care este greu de înțeles pentru cei din jur.

 Poate exista ecolalia (repetarea cuvintelor sau a frazelor).

 Folosirea ad litteram a limbajului.

INTERACȚIUNEA SOCIALĂ
Contact vizual foarte slab. Evită, în general să privească în ochi persoana cu care se află in interacțiune.

Pare indiferent în prezența altor persoane și preferă să fie singur.

Dificultăți de interpretare a gesturilor și expresiilor faciale ale celeilalte persoane.

INTERESE ȘI COMPORTAMENTE 
 Jocul se concentrează în jurul unor obiecte care în general au alte întrebuințări și constă 

în activitați rutiniere (închisul-deschisul ușilor,  alinierea sticlelor, ordonarea tacâmurilor etc).

 Jocul simbolic lipsește.

DIFICULTĂȚI ALE PERSOANEI CU TSA:



Autismul se poate asocia și cu alte tulburări. Una dintre afecțiunile cele mai des asociate cu autismul este

tulburarea de procesare senzorială. În fiecare clipă organele de simț intră în contact cu diverși stimuli de la care primesc

informații pe care le transportă către creier. Creierul procesează aceste informații la nivel subconștient, le triază și astfel

ajung în conștient doar informațiile relevante pentru situația respectivă. În cazul tulburării de procesare senzorială, creierul

procesează cea mai mare parte a informațiilor primite de la canalele senzoriale în mod conștient. Astfel, informațiile vin ca o

avalanșă și creierul este supraîncărcat.

Despre Hiposensibilitate senzorială vorbim atunci când persoanei îi lipsesc informațiile senzoriale. Astfel,

copilul poate avea nevoie să cânte continuu pentru a-și nevoia de stimulare auditivă, sau poate urmări

lumini, linii, umbre pentru a-și satisface nevoia de stimulare vizuală.

În momentele de supraîncărcare senzorială anxietatea este ridicată, iar corpul are nevoie de calmare.

Astfel, persoana intră crize comportamentale numite crize meltdown. Senzațiile sunt atât de multe și

intense încât corpul nu mai poate rezista. Uneori copilul începe să țipe, să se legene, să se zgârie etc,

aparent fără motiv.

Hipersensibilitatea senzorială se manifestă atunci când persoana poate percepe foarte intens anumiți

stimuli. De exemplu, unii dintre copiii cu autism sunt foarte sensibili dpdv tactil și nu pot fi ținuți în brațe sau

atinși. Alții sunt sensibili la sunete și la locurile aglomerate- care le provoacă anxietate și nevoia de a evada

în locuri liniștite.



COPILUL CU LA GRĂDINIȚĂ

Grădinița este primul pas spre incluziune sociala al copilului cu autism. Este un mediu cu foarte

mulți stimuli, cu mulți copii și unde greu se poate anticipa ce va face fiecare copil sau cum se va

schimba mediul în următoarea clipă. Uneori mersul la grădiniță poate fi copleșitor pentru copil. Sunt

multe informații de procesat într –un timp relativ scurt. Pe de altă parte, și cadrul didactic din grădiniță

se găsește în fața unei provocări: să îl cunoască pe copil, să stie ce îi place acestuia, ce îl

deranjează, astfel încât să poată găsi soluțiile cele mai bune pentru a-și îndeplini obiectivele

educaționale.

Doar analiză atentă a situației poate releva existența anumitor stimuli care să provoace un

dezechilibru senzorial.

Persoana cu astfel de tulburare are dificultăți de adaptare la situații în care sunt numeroși sau

diverși stimuli, are dificultăți în a-și percepe corpul și în a-l folosi pentru a se adapta mediului.



ACTIVITĂȚILE DE JOACĂ

La copilul cu autism jocul este diferit de cel al copilului cu dezvoltare neuro-tipică. El este interesat de

jucării și obiecte dar, îi este foarte greu să urmărească, să înțeleagă și să imite comportamentele

persoanelor cu care vine în contact. Copilul cu TSA are nevoie de ghidare. Uneori poate fi prea mult pentru

el să se alăture spațiului de joacă (prea multă gălăgie, prea mulți copii aproape, prea multe jucării, pre mulți

stimuli, etc) și are nevoie să stea liniștit într-un loc mai retras. Comportamentul provocator al copilului arată

de obicei faptul că, este anxios, frustrat și/sau speriat.

CE POATE FACE EDUCATOAREA?

Să realizeze un spațiu în care copilul cu autism să se liniștească

sau să se recreeze atunci când nu dorește sau nu poate participa la

activitățile de joc.

Să îi învețe pe ceilalți copii să îl includă în jocul lor pe copilul cu

autism.

Să îi pună pe copiii din grupă să se joace, pe rând, un joc simplu în

doi cu copilul cu autism.



CE POATE FACE EDUCATOAREA?

 Să îl așeze mai aproape de ea pentru a-i fi mai ușor acestuia să o urmărească.

Cu cât distanța este mai mare, cu atât sunt mai mulți factori care-i pot perturba atenția.

 Să îl pună să repete anumite informații. Asta îl ajută să rămână concentrat.

 Să îl ajute să arate sau să realizeze anumite activitati pe care le predă.

 Să i se adreseze copilului cu autism în mod individual atunci când sunt comenzi

ce vizează întreg grupul de copii. Să-l recompenseze verbal când e atent și implicat.

 Să desemneze câte un copil din grupă să fie ajutorul copilului cu autism.

ACTIVITĂȚILE DE GRUP

Activitatile didactice desfășurate în grup, sub forma de semicerc, în care copii trebuie să stea pe scăunel și

să fie atenți la ceea ce aducatoarea transmite, sunt pentru copilul cu autism momente dificile. El are dificultăți de

înțelegere a limbajului, în special dacă nu e însoțit de suport vizual, își pierde interesul foarte repede și se

angajează în comportamente de autostimulare sau alte comportamente neadecvate.



CE POATE FACE EDUCATOAREA?

Să ii explice individual care este sarcina pe care o are de indeplinit.

Explicațiile să fie oferite prin cuvinte puține, clare și la obiect.

Să îl ajute pe copil în realizarea sarcinii.

Să adapteze sarcina la nivelul copilului cu autism, evitându-se astfel,

momente de frustrare ale copilului cu TSA și comportamentele nedorite.

ACTIVITĂȚILE LA MĂSUȚĂ
Nivelul achizițiilor pe care copilul cu autism le are atunci când ajunge la grădiniță determină masura în

care acesta se poate implica în sarcinile educative pe care le impune educatoarea. Activitățile care se

desfășoară la măsuță au în vedere dezvoltarea unor abilități precum desenul, coloratul, decupatul, lipitul

etc. Multe dintre acestea vizează motricitatea fină a copilului, iar copilul cu autism are de multe ori deficite

mari în această arie.



Problemele de comportament pe care copilul cu TSA le are sunt în general principalul aspect de care cadrele

didactice sunt îngrijorate. Aceste comportamente îngreunează activitatea didactică și îi împiedică din învățare atât pe copilul

cu TSA, cât și pe colegiii acestuia.

Modelele obișnuite de disciplinare nu au efect în cazul copilului cu TSA, și aceasta se întâmplă nu pentru că este

el neascultător, sau refuză să îl asculte pe cadrul didactic, ci pentru că tulburarea în sine vine cu dificultăți de înțelegere a

limbajului verbal și de înțelegere a comportamentului social.

Comportamentul este o formă de comunicare prin care copilul se poate exprima. De aceea, când apare un astfel

de comportament este bine să ne întrebăm :”Ce vrea să spună sau să îmi transmită prin acest comportament?”

Atunci când copilul face zgomote sau vorbește fără legătură cu sarcina, cadrul didactic trebuie să își păstreze

calmul și să nu îl certe pe copil pentru comportamentul său. Să îi reamintească regulile grupei, oferindu-i modelul de

comportament adecvat, să se asigure că a înțeles sarcina pe care o are de făcut și că aceasta este la nivelul său de

dezvoltare.

Copilul cu autism este foarte sensibil din punct de vedere emoțional. La fel ca orice

copil, pentru a putea continua pe drumul educației, copilul cu autism are nevoie să creeze

legături de atașament cu persoanele importante din viața sa. Afecțiunea pe care o simte din

partea cadrului didactic, înțelegerea și acceptarea, sunt elemente importante pentru starea sa

de siguranță pentru echilibrul său emoțional.

UN COPIL CARE SE SIMTE IUBIT ȘI SE SIMTE ÎN SIGURANȚĂ, 

ESTE UN COPIL CARE POATE EVOLUA.




