
Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale. Coordonator Adrian Roșan 

Departamentul de Psihopedagogie Specială 2013 - ISBN 978-973-0-15757-4 
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NORMALE? 
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Lucrarea de faţă se înscrie în cadrul multiplelor întrebări ridicate de modalitatea de 

şcolarizare a copiilor cu autism, întrebare care nu şi-a găsit încă, în multe cazuri, un răspuns 

pe deplin satisfăcător. În momentul de faţă, se consideră necesară şcolarizarea acestor copii, 

cu adaptarea stilului educaţional particularităţilor prezentate de fiecare subiect în parte. 

Stilul educaţional folosit trebuie adaptat la nevoile de bază ale sindromului autist, iar 

această adaptare se referă în primul rând la formularea clară a cerinţelor, la structurarea 

cerinţelor şi la structurarea spaţiului şi a timpului. Ne referim de asemenea la strategiile de 

bază care pot fi utilizate în îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a interacţiunilor sociale 

dintre copilul autist şi colegii săi. Lucrarea face şi o trecere în revistă a serviciilor necesare 

integrării sociale şi şcolare a copiilor cu autism, încercând să surprindă avantajele şi 

dezavantajele prezentate de includerea acestora în şcoli normale.  
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Modalitatea de şcolarizare a copiilor cu autism 

este o problemă de mare actualitate şi care 

generează multiple controverse atât în rândul 

specialiştilor cât şi al personalului didactic şi al 

părinţilor. Actualmente se consideră necesară 

şcolarizarea acestor copii, cu adaptarea stilului 

educaţional potrivit particularităţilor sindromului. 

Mulţi specialişti care s-au ocupat cu precădere de 

copiii cu autism transformă întrebarea “şcoli 

normale sau şcoli speciale?” în “copii mai 

avansaţi sau copii cu capacităţi mai reduse decât 

copilul în cauză?” Ceea ce sugerează ei este să 

oferim copilului cu autism un cadru “normal”, 

normalitatea fiind privită din punct de vedere 

statistic, în care exista o diversitate de 

interacţiuni, fiecare conflict dintre colegi fiind o 

şansă de a-l învăţa pe copilul autist să facă faţă 

problemelor reale şi să lege prietenii. 

În mod necesar, curricula copiilor autişti 

trebuie să cuprinda discipline despre comunicare 

şi învăţarea expresiilor faciale ale emoţiilor. Sau, 

în paralel cu curricula obişnuită, copilul trebuie 

să participe la astfel de traininguri fie în centre, 

fie acasă. Stilul educaţional trebuie adaptat la 

nevoile de bază ale sindromului autist, iar această 

adaptare se referă în primul rând la formularea 

clară a cerinţelor, structurarea cerinţelor şi 

structurarea spaţiului şi timpului. 

În general, primii paşi în integrare se fac cu 

ajutorul unui profesor de sprijin sau a părintelui 

care asistă la ore. Acesta este liantul între 

educator/învăţator/profesor, colegi şi copil. El 

este un purtător de cuvânt al copilului, el poate 

aduce la cunoştinţă învăţătorului opţiuni cu 

privire la îmbunătăţirea relaţionării cu copilul. 

Medierea relaţiei coleg-copil în pauze trebuie să 

aducă beneficii de învăţare relaţională ambilor 

copii. De asemenea, pentru colegi pot fi folosite 

orele de dirigenţie, în care se poate explica ce 

este autismul şi cum pot ei avea o comunicare 

eficientă cu copilul autist. Unul dintre aceste 

beneficii pentru colegi este creşterea toleranţei la 

diversitate.  

Strategiile de bază care pot fi utilizate în 

creşterea numărului şi calităţii interacţiunilor 

sociale dintre copilul autist şi colegii săi sunt: 

 Profesorul recompensează copilul, adică 

orice iniţiativă a sa de a se juca, vorbi sau 

a se aşeza lângă ceilalţi colegi. 

 Profesorul recompensează grupul de copii 

care iniţiază interacţiunea cu copilul autist.  

 Recompensarea unui coleg: profesorul 

alege un coleg şi îl motivează pentru a 

interveni ca model, pentru a da indicaţii 

concrete copilului autist. La început este 

bine ca profesorul să-i spună exact 

colegului ceea ce să facă. 

 Un rol important al profesorului de sprijin 

este legat de structurarea mediului de 

clasă. Locul în clasă, alegerea colegului de 

bancă, delimitarea orelor şi pauzelor, 

structurarea orarului, responsabilităţile 

copilului autist sunt câteva puncte în care 

profesorul de sprijin poate interveni 

venind în întâmpinarea nevoilor copilului.  

Rolul de mediator şi de sprijin nu se 

suprapune cu cel de “persoană care rezolvă 

probleme”. Copilul autist ar trebui treptat să preia 

din sarcinile profesorului de sprijin şi să devină 
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din ce în ce mai independent. Astfel, unul din 

rolurile profesorului de sprijin este de a-l învăţa 

pe copil să fie propriul său mediator. De 

exemplu, dacă la început, profesorul de sprijin stă 

în bancă lângă copil, treptat, el se poate îndepărta 

şi să ocupe un loc în spatele clasei.  

Un alt aspect important este modalitatea de 

ieşire din activitate a copiilor cu autism, adică 

modalitatea de a înceta o activitate care nu poate 

fi dusă la bun sfârşit. Condiţionarea (dacă faci 

…primeşti…) este o atitudine educaţională mult 

mai potrivită pentru ieşirea din activitate a 

copilului decât renunţarea la activitate. În cazul 

în care copilul nu desfăşoară activitatea, el nu “îşi 

va regăsi motivaţia” sau “anxietatea se 

diminuează” şi o va desfăşura altă dată. Acting-

out este un termen care exprimă ieşirea din 

activitate/rol. El se foloseşte pentru copiii cu 

autism pentru a exprima ieşirea din sarcina 

solicitată de adult. Deşi îi cerem să realizeze o 

anumită activitate, copilul reuşeşte să iasă din 

aceasta prin diferite comportamente: cere 

consolare, devine agresiv (autoagresiv sau 

heteroagresiv), începe altă activitate. Important 

este să descoperim factorul care determină ieşirea 

din activitate (formularea cerinţei, sarcina în sine, 

tonul vocii, distanţa interpersonală, gălăgia, etc).  

Sunt două tipuri de acting-out: unul este cel 

“manipulant” prin care copilul speră că va obţine 

cedarea adultului şi al doilea, datorat cerinţelor 

exagerate. Pentru primul caz este bine să i se 

împlinească dorinţa. Indiferent de metoda folosită 

pentru reducerea comportamentului disturbant, 

copilul trebuie să se întoarcă să-şi îndeplinească 

sarcina. Al doilea caz presupune o modificare. 

Sarcina a durat prea mult, sarcina este prea grea, 

cerinţele nu au fost definite clar, nu a fost oferit 

un ajutor suficient. Comportamentul adultului 

trebuie să sufere o modificare pentru a evita 

ieşirea din activitate. Este recomandabil ca 

sarcina să fie cu puţin mai complexă decât 

sarcina pe care copilul o îndeplineşte bine în 

momentul actual.  

A avea acces real la educaţie este vital pentru 

copiii cu autism dacă luăm în considerare cel 

puţin două aspecte: valorizarea ca fiinţă umană şi 

integrarea şcolară ca formă efectivă de integrare 

socială. Nu putem vorbi de integrare socială în 

contextul în care copilul nu este integrat şcolar. 

Integrarea socială reprezintă chiar procesul 

obişnuit, firesc de a trăi, învăţa şi munci al 

persoanelor cu dizabilităţi sau fără, aflate sau nu 

în dificultate. De asemenea, ea poate reprezenta 

un rezultat privind includerea activă a unui 

individ în toate domeniile şi la toate nivelurile 

societăţii pe o bază egală, în absenţa oricărui 

mijloc de discriminare. 

Creşterea numărului de copii cu autism nu 

poate fi pusă doar pe seama îmbunătăţirii 

instrumentelor de diagnostic pe care le avem azi 

disponibile, ci şi pe seama altor factori, ceea ce ar 

trebui să ne determine să luam în considerare atât 

cauzele şi prevenţia lor, simultan cu oferirea de 

servicii adecvate şi terapii eficiente. Realitatea 

ne-a arătat că, la momentul actual, copiii cu 

autism sunt supuşi riscului marginalizării. Şi, cu 

toate că se fac eforturi deosebite în acest sens, 

societatea romanească se află la început de drum 

vis-à-vis de acceptarea copiilor/ persoanelor cu 

cerinţe educaţionale speciale, cei care au fost 

diagnosticaţi cu tulburare din spectrul autist sunt, 

cel mai adesea, izolaţi social. Vorbim de izolare 

din perspectiva familiei care nefăcând faţă 

situaţiei de criză, neavând modele de coping 

adecvate, prezintă tendinţa de a-şi proteja copilul 

de “vecinătate”, de tot ce ar însemna pentru ei 

explicaţii ale comportamentului copilului lor, ale 

absenţei limbajului la o vârstă la care ar trebui să 

fie prezent, de lipsa interesului copilului lor 

pentru jocul cu alţi copii, de acţiunile stereotipe 

şi interesele limitate, considerate “stranii” de 

către ceilalţi adulţi şi copii. 

Profilul special de dezvoltare al copilului cu 

autism determină o abordare specială în plan 

psiho-social şi comunitar. Particularităţile 

copiilor cu tulburări din spectrul autist trebuie 

avute în vedere în momentul planificării 

metodelor de intervenţie din punctul de vedere al 

asistentului social, al psihologului, al 

educatorului, al medicului, al pedagogului de 

recuperare, al kinetoterapeutului, etc. Un prim 

pas în acest proces ar fi începerea cât mai 

timpurie a tratamentului, deoarece un plan de 

activitate are o influenţă majoră în procesul de 

“coping”. Cu cât mai devreme va începe 

intervenţia, cu atât mai repede vor vedea şi 

părinţii schimbările apărute şi vor simţi că efortul 

lor nu este în zadar.  

O problemă care rămâne spinoasă este 

integrarea copiilor cu autism în grădiniţă; din 

datele pe care le avem la dispoziţie putem să 

afirmăm că există multe grădiniţe de masă care 

refuză prezenţa copiilor cu autism. În cadrul mai 

multor studii efectuate la nivel naţional, au fost 

menţionate atitudinile educatoarelor legate de 

acceptarea copiilor cu autism în grădiniţe. 
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Rezultatele au arătat existenţa unui procent 

aproximativ egal de educatoare care sunt pentru 

acceptarea acestor copii şi de educatoare care nu 

susţin integrarea copiilor cu autism şi care nu ar 

fi de acord cu prezenţa unor astfel de copii în 

grupele lor. Se constată de asemenea un procent 

asemănător în privinţa cunoştinţelor despre 

autism şi manifestările sale, acesta fiind mai 

scăzut la educatoarele mai în vârstă. Un număr 

mare de educatoare ar accepta copii cu autism în 

grădiniţe cu condiţia prezenţei unui educator de 

sprijin, specializat în autism, a formării unor 

grupe cu număr redus de copii, a unor creşteri 

salariale şi a unei colaborări permanente cu 

părinţii. 

Principiul integrării comunitare şi şcoala 

incluzivă solicită eliminarea prejudecăţilor de 

tipul – locul copiilor cu nevoi speciale nu este în 

învăţământul de masă, copilul nu va face faţă 

învăţământului obişnuit, elevul cu dizabilităţi 

frânează obţinerea de performanţe deosebite în 

cadrul clasei respective. Sigur că trebuie să se 

ţină cont de potenţialul real al copilului şi de 

măsura în care acesta va putea face faţă unui 

sistem obişnuit de învăţare; în caz contrar, copilul 

poate fi orientat către învăţământul special sau 

către un centru specializat care să îi ofere o 

educaţie de bază.  

Dacă ne referim la integrarea şcolară trebuie 

să avem în vedere existenţa cadrelor de sprijin 

specializate în lucrul cu copilul autist, 

suplimentar cadrului didactic, crearea unor clase 

cu număr redus de copii, colaborarea între 

specialiştii şi părinţii implicaţi în procesul de 

integrare al copilului.  

De asemenea, este poate necesar să ne gândim 

şi la faptul că unii copii diagnosticaţi cu o 

tulburare din spectrul autist sunt adevărate “mici 

genii” în anumite domenii. De exemplu, ei pot să 

exceleze în pictură, muzică şi de aceea sunt 

benefice acele ateliere de dezvoltare, ateliere în 

care aceşti copii pot să îşi dezvolte potenţialul, să 

se simtă valorizaţi, acceptaţi de către societate şi 

să aibă posibilitatea de a-şi câştiga treptat o 

independenţă financiară. 

Ne mai preocupă pe bună dreptate o altă 

problemă, atunci când ne referim la integrarea 

şcolară a copiilor cu autism. Copilul cu autism îşi 

doreste oare să meargă la şcoală, conştientizează 

el importanţa acesteia, percepe el oare şcoala ca 

un loc al desăvârşirii sale? Sau această dorinţă 

aparţine mai mult familiei, pentru care etapa 

şcolarizării este o încununare a zbuciumului trăit 

de la descoperirea diagnosticului? Experienţa a 

demonstrat că de la aflarea acestuia, pentru 

familie începe o luptă acerbă cu viaţa, încep 

căutările, uneori zadarnice pentru găsirea unor 

structuri care să-i ajute pe copii în recuperarea 

întârzierii în dezvoltare. Aceste structuri fiind 

puţine, copilului cu autism îi ramân puţine şanse 

de integrare şcolară, astfel el îşi petrece copilăria 

de la o instituţie la alta, când medicală, când 

educaţională.  

Uneori la insistenţele familiei şi prin 

bunăvoinţa unor doamne educatoare ei pot merge 

în grădiniţele şi şcolile de masă, de aici începând 

“marea tragedie” pentru că, în încercarea de 

integrare într-un mediu neadecvat, copilul cu 

autism nu poate face faţă cerinţelor programelor 

şcolare. De cele mai multe ori, el realizează cât 

este de diferit faţă de ceilalţi copii şi astfel 

inegalităţile lui în dezvoltare se pot accentua, 

ceilalţi copii neînţelegând de ce “el” sau “ea” nu 

răspunde la întrebările doamnei educatoare, de ce 

vorbesc singuri, nu ştiu să se joace cu jucăriile şi 

fac crize violente aparent fără motiv. Aceste 

probleme se perpetuează şi se amplifică uneori, 

odata cu integrarea lui în şcoala de masă.  

În general familia este mulţumită pentru că 

includerea lui într-o clasă din şcoală înseamnă 

încă un pas câştigat în încercarea de apropiere de 

normalitate. Dar cum rămâne cu ceea ce simte 

copilul cu autism pentru care totul sau aproape 

totul din ceea ce noi considerăm normal este 

ostil, de la mediul înconjurător, respectarea cu 

stricteţe a unor norme şi conduite sociale până la 

realizarea unor sarcini care, de cele mai multe 

ori, depăşesc nivelul şi ritmul lui de lucru şi care 

sunt neatractive şi nefolositoare pentru el?  

Experienţa ultimilor ani demonstrează că cea 

mai mare parte a încercărilor de integrare a 

copilului cu autism în şcoala de masă nu s-au 

dovedit realmente eficiente, negăsindu-se încă 

formula care să reprezinte un succes în 

şcolarizarea copilului cu autism. 

Pentru cei care cunosc specificitatea copilului 

cu autism este lesne de înţeles de ce în structurile 

actuale ei nu reuşesc să se adapteze. Astfel, 

atunci când dorim să-i integrăm într-o astfel de 

instituţie trebuie să ne gândim dacă aceasta 

reuşeşte să abordeze autismul din perspective 

diverse, pentru a putea să pătrundă în 

profunzimea analizei fenomenelor complexe ce 

derivă din confruntarea cu diagnosticul. 

Înainte de încercarea integrării copilului într-o 

formă de învăţământ trebuie să ne asigurăm că 

acesta a beneficiat de un program de recuperare 

individualizat care să-i sporească receptivitatea 
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faţă de intervenţiile educaţionale. Pe de altă parte 

trebuie antrenate în mod compensatoriu orice 

abilitate de care copilul dă dovadă, în aşa fel 

încât aceasta să preia activitatea funcţiilor 

deficitare şi să permită însuşirea de abilităţi care 

să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea 

şcolară.  

În procesul de şcolarizare activităţile 

instructiv-educative trebuie să se desfăşoare după 

un program bine structurat, în funcţie de 

comportamentele emergente ale copilului cu 

autism. Pentru ciclul primar a fost concepută de 

către specialişti o Programă şcolară pentru 

autism, în care se menţionează faptul că pe lângă 

activitatea de predare-învăţare copilul trebuie să 

beneficieze şi de activităţi de formare a 

autonomiei personale, de cunoaştere a mediului 

înconjurător, activităţi de socializare, activităţi 

vocaţionale şi de orientare profesională, precum 

şi de logopedie, kinetoterapie, ludoterapie, 

ergoterapie. 

Toate aceste intervenţii ar trebui să se 

concretizeze, în funcţie de o serie de calităţi 

fizice şi psihice pe care le manifestă copilul 

autist, în: 

- capacitatea şi disponibilitatea de a 

comunica (în orice formă); 

- exercitarea de comportamente ce 

semnifică autonomie personală; 

- existenţa unor comportamente adecvate 

situaţiei; 

- existenţa capacităţii de a se raporta corect 

la grup şi de a comunica adecvat cu acesta; 

-    existenţa unui simţ al responsabilităţii şi 

autoconducerii; 

- existenta unor deprinderi şi abilităţi în 

domeniul cognitiv şi al vehiculării 

informaţiei;  

- existenta posibilităţii de a aprecia şi de a 

prevedea situaţii viitoare.  

Atunci când şcoala nu reuşeşte să îi ofere 

copilului cu autism un optim educaţional şi 

afectiv, de cele mai multe ori, integrarea devine 

dificilă prin apariţia sau amplificarea 

comportamentelor nedorite.  

În concluzie, suntem convinşi că un copil cu 

autism îşi doreşte să meargă la şcoală, dar la o 

şcoală care să nu îi adâncească şi mai mult 

distanţa faţă de normalitate, la o şcoală în care să 

nu se simtă agresat de diversitatea stimulilor, la o 

şcoală care să-şi adapteze programul în funcţie de 

nevoile lui fizice şi psihice, la o şcoală în care 

programul să fie bine structurat şi puternic 

individualizat, la o şcoală care să-i ofere 

posibilitatea de recuperare în toate ariile de 

dezvoltare şi în care perspectiva psihologică, 

pedagogică, sociologică şi medicală să se susţină 

şi să se întrepătrundă. Practica şi noile politici 

educaţionale au demonstrat că discriminarea 

pozitivă poate aduce succese pentru că ea 

presupune dreptul la diferenţă şi la specificitate 

într-un cadru şcolar nediscriminativ. De aceea, 

putem spune că profesioniştii implicaţi împreună 

cu părinţii ar trebui să susţină înfiinţarea unor 

astfel de structuri de la clasele primare până la 

clasele gimnaziale şi mai departe. 
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