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Bine ați venit la modulul 5 din toolkit-ul NES 

În acest modul vom analiza în mod particular Tulburarea de spectru autist (TSA), ce 
este, cum să o recunoaștem, cum afectează oamenii și ce ar putea însemna în clasa 
dvs.

Obiective

Până la finalul acestui modul, veți putea:

 să recunoașteți semnele de bază ale TSA într-o serie de studii de caz.

 să vă adaptați practica pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor cu 
TSA care învață.

 să înțelegeți că TSA nu este o tulburare unică, ci un spectru de diferențe.

Înțelegerea TSA 1
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Introducere

1. Aproximativ 1 din 68 de copii este diagnosticat cu tulburarea de spectru autist 
(TSA) în lume


2. Elevii cu TSA au cu 25% mai puține șanse decât elevii fără dizabilități să își 
termine studiile


3. În învățământul gimnazial, este doar o elevă la fiecare cinci elevi cu TSA


4. Numărul de elevi cu TSA reprezintă 23,2%


5. Lipsa de competențe sociale și emoționale poate duce nu numai la diminuarea 
legăturii elevului cu școala

a) și acest procent crește la nivelul învățământului universitar unde procentul 
femeilor este de una la fiecare trei studenți cu TSA


b) din numărul total de elevi cu nevoi educaționale specifice 


c) o tulburare de neurodiversitate care poate cauza probleme semnificative  
sociale, comportamentale și de comunicare 


d) și cu 40% mai puține șanse decât elevii cu alte dizabilități


e) dar și la scăderea performanțelor academice.

Răspunsuri

1c, 2d. 3a, 4b, 5e

Testați-vă

Se poate să știți deja că autismul este o tulburare care afectează unii copii, fie de la 
naștere, fie din copilărie, făcând să le fie greu să formeze relații sociale în modul în care 
o fac alți copii sau să dezvolte strategii tipice de comunicare cum ar fi cele adoptate de 
colegii lor de clasă. Dar ce altceva mai știți despre TSA? În această secțiune vom analiza 
și vom afla mai multe despre statisticile recente cu privire la TSA

Potriviți jumătățile de propoziție pentru a crea statistici.
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3. Cu ce dificultăți se confruntă elevii dvs. care se pot datora TSA pe care nu le-ați 
detectat? 

4. Cum poate abilitatea dvs. de a interacționa, socializa și comunica cu elevii dvs. să 
influențeze incluziunea elevilor cu TSA în clasa obișnuită?

Întrebări reflexive

1. Ce concluzii puteți trage din aceste statistici?

2. Care sunt consecințele reale ale faptului că elevii nu înțeleg cum să comunice 
cel mai bine cu colegii care au TSA?
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Povestirea 2: O atmosferă de clasă nefavorabilă-sentimente de alienare, 
hărțuire.

În pauze, era întotdeauna de unul singur și nu își saluta niciodată colegii de 
clasă. Pe măsură ce au mai crescut, colegii lui de clasă se speriau când bătea 
tare din palme sau țipa, uneori doar îl ignorau. Jorge, care nu prea putea să 
facă mai bună o situație care se înrăutățea, avea un rol mai puțin activ în 
clasă și profesoara, frustrată, nu mai știa ce să facă pentru a-l ajuta.


Una dintre primele acțiuni pe care le-am întreprins când Jorge a început 
tratamentul a fost să facem o ședință la școală pentru a afla dificultățile cu 
care se confruntau de obicei profesorii.


La acea primă ședință, unul din obiectivele pe care ni le-am stabilit a fost să 
profităm de ora tutorială pentru a le spune colegilor lui de clasă în ce consta 
TSA și cum puteau să își ajute colegul de clasă.

Pere are acum 10 ani și deja se joacă cu mulți copii la școală. În anumite 
momente, Pere continuă să prezinte comportamente violente dar se poate 
calma folosind resurse vizuale și redirecționând aceste comportamente. La 
nivel senzorial, i s-au oferit anumite obiecte senzoriale și i-au fost prezentate 
tehnici într-un mod vizual, pe care le are tot timpul cu el și le consultă când 
simte o nevoie de acest tip.

Povestirea 1: Un elev cu TSA într-o atmosferă de clasă favorabilă

Pere a venit la centrul nostru când avea 8 ani. La școală prezenta un 
comportament violent față de unii colegi și profesori. De asemenea, prezenta 
și foarte puține interese și se juca întotdeauna cu același copil în pauze. Pe de 
altă parte, era foarte agitat, simțea nevoia să se miște încontinuu, să sară, să 
tropăie pe podea și adesea țipa.


Cea mai importantă și mai eficientă metodologie folosită cu Pere a fost una 
denumită Povestiri sociale. Folosind interesele lui, poze cu el și situații 
cunoscute, au fost realizate mai multe povestiri sociale în care copilului i se 
explicau modalități alternative de a se purta la școală, cum să se joace cu alți 
copii, cum să fie interesat de alte lucruri și alte norme sociale generale. Școlii 
i s-au pus la dispoziție și resurse vizuale (program vizual, sistem de lucru, 
economie token) pentru a structura și mai mult activitățile zilnice ale 
copilului și pentru a-l motiva să aibă performanțe mai bune. A fost obținut și 
un profil senzorial al lui Pere pentru a descoperi anumite nevoi fizice și 
senzoriale în timpul lucrului.

TSA în medii din lumea reală

În această secțiune, urmează să citiți două povestiri de la doi elevi diferiți cu TSA în 
clasă:Povestirea 1: Un elev cu TSA într-o atmosferă de clasă favorabilă și Povestirea 2: 
O atmosferă de clasă nefavorabilă, cu sentimente de alienare și hărțuire. 

Sarcina dvs. este să citiți cele două povești și să vă gândiți la asemănările și 
diferențele dintre poveștile acestor doi oameni.
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3. Care este principalul obiectiv prezentat în povestirea 2? Cum l-a influențat 
pozitiv pe elevul cu TSA?

4. În Povestirea 2; de ce oamenii cu TSA au mai multe șanse să fie victime?

5. Cum poate comportamentul unui copil cu autism să îi influențeze dezvoltarea 
într-o clasă?

Întrebări reflexive

1. În povestire, cum l-a influențat pe Pere utilizarea Povestirilor sociale?

2. Cum putem lucra cu comportamentul violent la cei cu TSA conform povestirii 1?

Reacția copiilor a fost surprinzătoare, integrând informațiile pe care le-au 
primit și dorind să își facă colegii de clasă să se simtă integrați. A servit nu 
numai la clarificarea unor îndoieli, ei au descris și cum era să fie cu Jorge în 
clasă și au fost luate niște măsuri pentru a îmbunătăți comunicarea dintre ei. 
Din acel moment, necăjirea și agresiunea ocazională s-au redus deoarece 
copilul care se lua de el nu era susținut sau ajutat de restul copiilor.
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https://doitprofiler.com/wp-content/uploads/2020/11/Image-68.png


https://doitprofiler.com/what-is-neurodiversity-for-parents/


https://doitprofiler.com/wp-content/uploads/2019/07/Rationale-for-Do-IT-Profiler-in-University.pdf 

Sursă: https://www.advancedassessments.co.uk/Blog/files/tag-autism-report.php

Acum comparați aceste imagini:

 Dificultăți în comunicarea și interacțiunea cu alți oameni

 Interese limitate și comportamente repetitive 

 Manifestări care dăunează abilității unei persoane de a funcționa în mod 
adecvat la școală, la lucru și în alte domenii ale vieții

Partea 1: Introducerea spectrului TSA 

Tulburarea de spectru autist (TSA) afectează comunicarea și comportamentul. Deși 
autismul poate fi diagnosticat la orice vârstă, se spune că este “o „tulburare de 
dezvoltare” deoarece simptomele apar în general în primii doi ani de viață.


Implică dificultăți persistente în interacțiunea socială, vorbire și comunicare non-
verbală, precum și comportamente restrânse/repetitive. Efectele TSA și spectrul de 
manifestări sunt diferite în cazul fiecărei persoane.


Conform Asociației Americane de Psihiatrie, oamenii cu TSA au adeseori:

Înțelegerea mai bună a TSA 

În această secțiune vom învăța despre definiția TSA. Vor fi oferite mai multe 
exemple de comportamente pe care le prezintă copiii cu TSA în clasă și pe care le 
pot observa profesorii, neștiind cum să reacționeze. 


Ulterior, vor fi furnizate strategii pentru a lucra cu acest tip de comportament. O 
dată ce ați identificat semnele și știți cum să gestionați situația va trebui să 
răspundeți la câteva întrebări.

https://doitprofiler.com/wp-content/uploads/2020/11/Image-68.png
https://doitprofiler.com/what-is-neurodiversity-for-parents/
https://doitprofiler.com/wp-content/uploads/2019/07/Rationale-for-Do-IT-Profiler-in-University.pdf 
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Strategii pentru acomodarea comportamentului TSA 

Copiii cu autism găsesc că le este foarte greu să se exprime în modurile așteptate 
și cerute de colegii lor. Din cauza acestor așteptări și cerințe, simpla discuție cu un 
coleg de clasă poate fi foarte stresantă și frustrantă,  iar anumite comportamente 
cum ar fi vorbitul atunci când altcineva vorbește sunt datorate modului diferit în 
care percep lumea persoanele cu autism. Persoanele cu autism pot avea deseori 

 Agitația și hiperactivitatea 

 Țipatul sau  plânsul și alte comportamente care pot distrage atenția celor din 
apropiere

 Anxietate și frustrare  

 Plictiseală

 Perioade scurte de concentrare a atenției și distragerea ușoară a atenției  

 Eșecul de a finaliza sarcini academice 

 Afișarea de comportamente provocatoare care, deși nu sunt un semn al lipsei 
de respect, se pot manifesta în moduri deranjante din punct de vedere fizic

copii mai mici încă își dezvoltă aceste abilități și nu au capacitatea de a comunica 
și negocia cu alți copii. Alți elevi care nu dezvoltă aceste abilități și care continuă 
să aibă dificultăți în ceea ce privește așteptarea rândului sau împărțirea obiectelor 
cu alții ar putea sugera că se află în spectrul TSA.    


Totuși, este important să observăm că toți copiii vor fi dificili din când în când. Cu 
toate acestea, atât profesorii aflați la început de carieră, cât și cei experimentați 
trebuie să învețe limbajul verbal sau limbajul corporal al copiilor din clasa lor care 
experimentează dificultăți de învățare sau la nivelul comportamentului. 


Printre indicatori se numără adesea:   

Exemple de comportament tipic pentru elevii cu TSA 

Profesorii ar trebui să caute tipuri specifice de comportament care ar putea indica 
dacă un elev are sau nu TSA.  


În primul rând, profesorii ar trebui să observe modul în care copiii funcționează ca 
membri ai grupului, precum și capacitatea lor de a înțelege relația pe care o au cu 
alții. Copiii pot exprima emoții puternice cum ar fi furia sau tristețea și pot deveni 
frustrați atunci când sunt împiedicați să facă ceva – să își aștepte rândul și să 
împartă lucrurile pot reprezenta catalizatoare pentru aceste emoții.  Unii

 Dificultăți în comunicarea cu persoanele cu autism

 O gamă de interese care ar putea fi mai puțin focalizate decât cele ale 
persoanelor cu autism

 O înțelegere limitată a autismului, însemnând că societatea plasează bariere în 
fața persoanelor cu autism în așa fel încât aceștia găsesc că aceste bariere le 
restricționează abilitatea de a trăi cea mai bună viață.

Putem spune, desigur, că există și reversul medaliei: Persoanele fără autism au 
adeseori:

Aceste imagini vă dau aceeași impresie despre autism? Ambele conțin informații 
similare, dar una este pe o „scală lineară”, iar cealaltă este mai mult un spectru. 
Care din ele credeți că reflectă cel mai bine adevărul experiențelor trăite de o 
persoană cu autism?
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Referință: https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/abc-chart-for-challenging-behaviour/


dificultăți în interpretarea comportamentelor sociale, recunoașterea pauzelor firești 
în conversație și momentul în care pot contribui cu propriile idei. 


Școala este deja stresantă pentru copiii cu autism – profesorii au ocazia de a 
elimina aceste bariere stresante. Ei pot face acest lucru creând un mediu în care un 
copil cu autism nu se simte stresat. Unele strategii includ:

 Utilizarea de imagini și diagrame la predarea elevilor cu TSA pentru a-i ajuta să 
proceseze mai bine informațiile noi

 Strategii de integrare și socializare în educație
 Anticiparea comportamentelor elevilor cu TSA și proiectarea de activități 

pentru a le acomoda
 Personalizarea de instrucțiuni pentru elevii cu TSA conform poziției lor în 

spectrul TSA
 Structurarea mediului din clasă pentru a include mai bine elevii cu TSA
 Utilizarea metodei ABC pentru a reduce comportamentele nedorite  

Antecedent Comportament Consecință

Elevul a cerut să pună 
cartea deoparte

Elevul ignoră cererea Cererea este repetată, cu 
contact vizual 

Repetarea cererii de a 
pune cartea deoparte, cu 
contact vizual intenționat

Elevul pune cartea 
deoparte

Laudă

Odată ce ați identificat semnele și știți cum să gestionați situația, puneți-vă 
următoarele întrebări: 

1. Puteți identifica semnele unui copil cu TSA?

2. Ce strategii de comunicare pot fi implementate în cazul elevilor cu TSA?

3. De ce lipsa stabilirii unor rutine zilnice în clasă se poate dovedi dăunătoare 
pentru un elev cu TSA? 

https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/abc-chart-for-challenging-behaviour/
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Partea 2: Efectuați propria cercetare privind TSA

Acum vă încurajăm să cercetați și să adăugați la ceea ce a fost deja prezentat cu 
privire la TSA cerându-vă să găsiți un răspuns la întrebarea „Ce puteți face în școala 
dvs. pentru a susține mai bine elevii cu TSA?”


Vă invităm să faceți o listă cu ZECE recomandări sau măsuri care pot favoriza 
incluziunea elevilor cu TSA într-o școală sau clasă, inclusiv de exemplu: 

Partea 3: Reflectând asupra propriei dvs. practici

Este important să ne dăm seama că TSA nu este „negativ’. Totuși, multe din 
dificultățile cu care se confruntă elevii cu TSA pot părea ‘negative’ când sunt 
plasate în contextul așteptărilor de la clasă. 


Odată ce ați identificat semnele și știți cum să gestionai situația. puneți-vă 
următoarele întrebări:

 Promovarea înțelegerii și îmbunătățirii conștientizării referitoare la diversitate

 Stabilirea unui sistem de standarde. 

 Reîncadrarea limbajului negativ (de exemplu: „tulburare” devine „diferență”) 
astfel încât copil cu autism să nu se simtă „blamat” pentru că este autist

1. Ce se întâmplă dacă vedeți semnele TSA la un elev, dar nu faceți nimic?

2. Ați văzut aceste semne la oricare din elevii dvs.? Care comportamente sunt cele 
mai frecvente? 

3. Cum și când puteți introduce unele din strategiile prezentate mai sus? 

4. Ce strategii folosiți deja în clasă? 

5. Ce domenii ale practicii ați putea îmbunătăți în continuare? 
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Practică

Sursa: https://www.myspeciallearners.com/2015/07/special-education-summer-blog-hop.html?m=1

Acum este timpul săanalizați sala de clasă și să vedeți dacă este cu adevărat 
pregătită să accepte un copil cu TSA. Pentru a face acest lucru, ar trebui să desenați 
o imagine a clasei dvs. și să indicați tot ceea ce credeți că ar aduce beneficii unui 
elev cu ASD. Ce aveți în sala de clasă care se potrivește cu realitatea în autism?


În cele din urmă, ar trebui să indicați în sala dvs. de clasă ce schimbări ați dori să 
faceți în sala dvs. de clasă pentru a acomoda mai bine un copil cu TSA. Ce ar putea 
fi îmbunătățit? Gândiți-vă la următoarele: 

 Un spațiu liniștit în sala de clasă pentru ca elevii să scape din mediul zgomotos 
al clasei când se simt supraîncărcați 

 Un planner de perete care arată în detaliu ce se întâmplă în fiecare zi  

 O bibliotecă cu cărți cu ilustrații, în care este folosit un limbaj simplu 

 O zonă pentru prezentarea de videoclipuri, modele și desene care ajută elevii 
cu TSA să înțeleagă lucrurile pe care se concentrează în timpul lecțiilor 

 Un loc pentru instrumente senzoriale care ajuta elevii cu TSA să se concentreze

Analizarea configurației sălii dvs. de clasă

Acum în această secțiune veți avea ocazia de a face o analiză a sălii dvs. de clasă și de 
a vedea dacă este cu adevărat gata să întâmpine un copil cu TSA. În primul rând, vă 
vom arăta un exemplu de sală de clasă adaptată pentru elevi cu TSA și apoi vă vom da 
opțiunea de a reflecta asupra a ceea ce ați putea adăuga, modifica sau chiar adapta în 
sala dvs. de clasă pentru a acomoda un copil cu TSA. 


Sprijinul educațional pe care îl primesc elevii cu autism la școală este cheia pentru 
dezvoltarea lor ulterioară. Obiectivul fundamental pentru copiii cu TSA trebuie să fie 
incluziunea și asigurarea faptului că sala de clasă și activitățile de învățare sunt 
dezvoltate cu ei în prim-plan. Cum puteți face asta? Prin menținerea unei săli de clasă 
structurate, a unui program al clasei și a unor materiale și strategii specifice, veți putea 
facilita această incluziune. Dar cum puteți încorpora toate acestea în sala dvs. de clasă? 


Iată un exemplu de clasă ideală pentru un copil cu TSA. Reflectați asupra motivelor 
pentru care credeți că aceasta este o sală ideală de clasă pentru un elev cu TSA. 

https://www.myspeciallearners.com/2015/07/special-education-summer-blog-hop.html?m=1
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Tehnologia se dovedește a fi o modalitate foarte populară de a susține elevii cu 
TSA în sala de clasă. Pot fi folosite tablete pentru a afișa programe zilnice sau 
pentru a susține elevii să ia decizii, mai ales când au dificultăți în comunicarea cu 
ceilalți. Mai mult decât atât, tabletele mai pot fi folosite și pentru a motiva elevii cu 
TSA; de exemplu, pot fi folosite jocurile favorite ca recompensă pentru finalizarea 
lucrului în clasă sau pentru comportament adecvat. Și, desigur, listele de control 
stocate pe o tabletă pot fi foarte utile pentru a ajuta copilul să gestioneze sarcinile 
și să le finalizeze în mod ordonat, cu memento-uri și notificări care să îi ajute să 
devină mai independenți în sala de clasă 

De ce să nu le puneți la dispoziția tuturor elevilor dvs., astfel încât să nu se 
simtă excluși?

Încorporați pauze suplimentare în lecțiile dvs.

Prin adăugarea de pauze în programul dvs., puteți ajuta la asigurarea faptului 
că ziua de școală este cât mai confortabilă cu putință pentru elevii dvs. cu 
TSA. Chiar și o pauză scurtă de cinci minute din oră în oră oferă elevilor dvs. 
cu TSA timpul de care au nevoie pentru a schimba confortabil o sarcină cu 
alta și pentru a se reîncărca după solicitările la care sunt supuși când 
lucrează cu alți elevi în mediul sălii de clasă. 

Oferiți sprijin pentru a ajuta elevii cu TSA să prelucreze forme de media

Elevii cu TSA pot avea dificultăți cu procesarea materialelor audio sau video, 
astfel încât este important ca profesorii să ofere elevilor instrumente 
suplimentare pentru a-i ajuta să facă față mai bine. Acestea ar putea include 
flashcarduri, jocuri pe calculator, jocuri de societate și carnete astfel încât 
profesorii să predea mai bine conținutul lecției elevilor cu TSA. 

Organizați un colț liniștit în sala dvs. de clasă 

Este foarte ușor pentru elevii cu TSA să experimenteze o supraîncărcare 
senzorială într-un mediu zgomotos. De aceea, profesorii își pot ajuta elevii să 
scape din acest mediu prin crearea unui spațiu liniștit într-un colț din sala de 
clasă. Oferind elevilor căști de anulare a zgomotelor, dopuri de urechi sau 
chiar și măști pentru somn, îi puteți ajuta să se calmeze și să se pregătească 
să reintre în sala de clasă pentru următoarea etapă a lecției. 

Creați un program de clasă zilnic 

Elevii cu TSA pot avea dificultăți când trebuie să schimbe o sarcină sau o 
lecție cu alta, indiferent de locul în care sunt localizați în spectrul autist. O 
modalitate de a ușura aceste dificultăți este crearea unui program de clasă 
zilnic pentru elevii dvs., care prezintă în detaliu toate activitățile și lecțiile 
diferite pe care intenționați să le faceți în fiecare zi. Acest planner detaliat va 
fi de mare ajutor pentru elevii dvs. cu TSA astfel încât ei se pot pregăti foarte 
bine nu numai pentru schimbarea lecțiilor,.

Folosiți Instrumentele senzoriale cu toți elevii dvs. 

Instrumentele senzoriale pot ajuta elevii cu TSA să își îmbunătățească 
concentrarea în timp ce încearcă să lucreze într-un mediu de clasă zgomotos 
și cu numeroși stimuli. Printre exemplele de instrumente senzoriale se 
numără mingile de stres, plastilina, benzile pentru scaune și rolele pentru 
picioare.  

5 strategii pentru acomodarea elevilor cu TSA 

Citiți lista de control pe care am pregătit-o mai jos și alegeți strategiile care pot fi 
relevante pentru adaptarea materialului dvs. Când ați terminat, adăugați-vă 
propriile strategii la lista de control.   
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Date fiind aceste informații, cum vă puteți adapta practicile în sala de clasă mâine 
pentru a acomoda elevii cu TSA?
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4. Cum puteți face sala de clasă mai prietenoasă pentru cei cu TSA?  

a) puneți muzică atunci când copilul este nervos

b) folosiți un limbaj clar și stimuli vizuali. 

c) asigurați-vă că ați aranjat acomodări pentru elevii cu TSA 

5. Care din abilitățile de mai jos reprezintă aspecte pozitive ale 
elevilor cu autism?

a) frecvent inteligență peste medie

b) logică bună și abilități de rezolvare a problemelor

c) abilități vizuale – tind să fie persoane care învață vizual și care se 
concentrează pe detalii.

1. Elevii cu TSA sunt frecvent foarte buni la …

a) memorarea pe dinafară (memorizare)

b) a vedea imaginea de ansamblu

c) înțelegerea regulilor și lucrul cu acestea

2. Dificultățile cu care se confruntă elevii cu TSA se datorează … 

a) sensibilității extreme la anumite sunete, texturi, mirosuri 

b) dificultăților de vorbire și de limbaj

c) factorilor socio-economici, culturali și/sau lingvistici

3. Pot spune că un elev are autism după ….  

a) vorbirea neinteligibilă

b) dificultățile la comunicare și conectarea emoțională și socială cu 
alții

c) dificultăți la înțelegerea emoțiilor altor persoane

Verificați-vă înțelegerea

Faceți un test scurt pentru a verifica înțelegerea modulului.

Alegeți opțiunea corectă pentru fiecare întrebare. Fiecare întrebare conține trei 
răspunsuri posibile, dar numai unul este cel corect!
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Test

Răspunsuri

1. Răspunsul corect este C: Elevii cu TSA sunt frecvent foarte buni la înțelegerea 
regulilor și la lucrul cu acestea. Aceasta poate ajuta la creșterea vizibilității 
regulilor ‘ascunse’ ale interacțiunii sociale și a activităților zilnice, făcându-le mai 
structurate și făcând să fie mai ușor pentru elevii dvs. cu TSA să le urmeze. 


2. Răspunsul corect este B:  Mulți copii cu autism reacționează prin țipete, plânsete 
sau un comportament abrupt la sunete cotidiene cum ar fi sunetul unui telefon, 
sunetul valurilor pe stânci sau claxonul unei mașini. Unii sunt foarte susceptibili la 
anumite stofe sau texturi când acestea se freacă de pielea lor sau devin exagerat 
de alarmați când cineva îi atinge. Experții cred că acest lucru se datorează unei 
alterări a simțurilor la nivelul creierului, care afectează funcționarea organelor.


3. Răspunsurile corecte sunt B & C. AAutismul este o tulburare de spectru, ceea ce 
înseamnă că copiii vor avea experiențe diferite ale vieții de zi cu zi. Copiii peste 
cinci ani și adolescenții, care au simptome ușoare și se poziționează în banda de 
funcționare ridicată a spectrului autist, pot să nu își manifeste dificultățile într-un 
mod atât de evident ca alți copii, dar trebuie înțeleși, iar tulburarea lor trebuie 
luată în serios.


4 Răspunsurile corecte sunt B & C. Dacă copiii cu autism au motive pentru a folosi 
limbajul, au mai multe șanse să încerce să îl folosească. Puteți crea motive pentru 
un copil cu autism să folosească limbajul ca parte din activitățile dvs. realizate 
zilnic împreună cu el. Spre exemplu, puteți pune jucăria preferată a copilului dvs. 
undeva unde el nu poate ajunge pentru ca acesta să o ceară. Sau puteți face cu 
rândul deschizând cărțile cu imagini și vorbind sau arătând ce ați descoperit. Este 
important să aveți pauze destul de lungi pentru ca copilul să spună ce gândește.

5. Răspunsul corect este C. Există multe aspecte pozitive uimitoare ale elevilor cu 
autism care pot fi utilizate și cultivate într-un context educațional binevoitor 
pentru a facilita incluziunea socială și pentru a aduce potențialul la suprafață.
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Progres

3. Ce înțelegeți despre modul în care TSA afectează oameni diferiți în  moduri 
diferite?  

Reflectați asupra modulului

În această secțiune finală, gândiți-vă la ceea ce ați învățat din acest modul și cum 
puteți utiliza aceste cunoștințe în viața dvs. profesională de zi cu zi.

1. Care sunt cele mai importante informații pe care le-ați aflat din acest modul cu 
privire la dificultățile cu care se confruntă în clasă elevii cu TSA?  

2. Ce vă angajați să schimbați în practica dvs. pentru a acomoda nevoile de bază 
ale elevilor cu TSA?   


