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Bine ați venit la modulul 6 din toolkit-ul NES

în acest modul analizăm în mod specific 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 înțelegeți de ce elevii cu TSA au nevoi sociale și de învățare specifice

 să vă adaptați și mai mult practica pentru a servi nevoile specifice de învățare 
ale elevilor cu TSA

 să fiți mai motivat să luați măsuri pentru a declanșa potențialul TSA

Înțelegerea TSA 2
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Introducere

Răspunsuri

1. adevărat, 2. fals, 3. fals, 4. adevărat 5. adevărat, 6. adevărat

5. Autismul poate apărea singur sau poate fi asociat cu alte tulburări de 
dezvoltare, cum ar fi dizabilitățile de învățare, epilepsia, Tulburarea de 
deficit de atenție, printre altele.

Adevărat Fals

6. Persoanele cu autism au performanțe mai bune în locuri de muncă ce 
necesită un anumit grad de repetiție a activităților și sunt structurate. 

Adevărat Fals
1. Oamenii de știință cred că persoanele cu TSA au fost cruciale în 
dezvoltarea agriculturii și a civilizației în descoperirea focului 

Adevărat Fals

2. Filmul „Rainman” este o descriere corectă a unei persoane cu autism 

Adevărat Fals

3. Copiii cu autism nu pot frecventa școli obișnuite.

Adevărat Fals

4. Persoanele cu autism pot trăi foarte bine independent atâta timp cât 
sunt susținute în această privință prin efectuarea de modificări ghidate 
și prin participarea la grupuri de suport pentru a realiza rezultate bune

Adevărat Fals

Testați-vă!

Autismul este o tulburare care afectează capacitatea unei persoane de a comunica și de 
a interacționa cu alții (și care înseamnă adesea că alții nu înțeleg cum să comunice cu 
elevul autist). Dar din ce în ce mai mult, cercetătorii și societatea în general încep să 
înțeleagă autismul într-un mod mai echilibrat și nu doar ca o dizabilitate.

Faceți testul adevărat sau fals pentru a vedea cât de bine înțelegeți autismul.

Întrebări reflexive

V-a surprins vreunul din răspunsurile la aceste întrebări? În caz afirmativ acordați-
vă cinci minute pentru a verifica pe internet povestirile din spatele răspunsurilor.
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Studiu de caz

Povestirea 2: Profesorii Gretei și cum au ajutat-o 

Greta nu a fost mereu o eroină curajoasă, faimoasă în toată lumea pentru 
hotărârea ei. Din contră: înainte de a-și începe incredibila aventură în fața 
Parlamentului din Suedia, ea era o fată retrasă, tăcută și sfioasă. Eleva tipică 
ce participă la ore în tăcere, stând unde nimeni nu o bagă în seamă, în 
ultimele rânduri. Nimic deosebit nu se întâmplase în viața ei, nimic ce ar 
putea să facă pe cineva să bănuiască că într-o zi ea va convinge sute de mii 
de tineri să îi urmeze exemplul.


Cu toate acestea, ea a fost interesată de mediu multă vreme. Era încă copil 
atunci când a auzit prima oară despre mediu. La vârsta de opt ani, a 
descoperit că clima planetei se schimbă într-un ritm rapid.


La școală, profesorii le aminteau frecvent elevilor cât de important este să 
stingă lumina de fiecare dată când pleacă dintr-o cameră, să economisească 
energia electrică și să nu risipească apa sau alimentele. Toate aceste 
recomandări au trezit interesul Gretei: „De ce?

portretizată în mass-media ca fiind cea a unei tinere care inspiră persoanele 
din jur. Dar chiar Thunberg are altă părere, spunând că a devenit activistă nu 
în ciuda autismului ei, ci datorită acestuia.


„Să fii diferit este un dar. Mă face să văd lucrurile dintr-o perspectivă din afara 
cutiei. Nu cred cu ușurință în minciuni, pot vedea dincolo de aparențe. Dacă aș 
fi fost ca toți ceilalți, nu aș fi intrat în greva asta școlară, de exemplu.”

Povestirea 1: Povestea Gretei

Ce frumos este să o asculți pe Greta Thunberg vorbind despre autism ca un 
dar. Adolescenta de 16 ani face valuri cu discursurile ei liniștite și sigure și 
pline de autoritate despre încălzirea globală și cu deschiderea ei.


„Văd lumea un pic diferit, dintr-o altă perspectivă” spunea ea într-un interviu 
acordat publicației New Yorker. „Este foarte obișnuit ca oamenii din spectrul 
autist să aibă un interes special. … Eu pot face același lucru ore întregi.” 
Thunberg și-a descoperit interesul special în schimbarea climei când avea 
doar 9 ani și nu putea înțelege de ce nu era toată lumea de pe planetă la fel 
de obsedată cu împiedicarea schimbărilor climei.


Cel mai probabil ați citit multe povestiri despre această tânără care reprezintă 
o sursă de inspirație în ultimele câteva luni și nu dorim să discutăm despre 
munca ei cu privire la urgențele climei. Vrem doar să celebrăm o tânără care 
dă credit autismului pentru talentul ei special, abilitățile de leadership și 
hotărârea ei. Cu câțiva ani în urmă, ascensiunea ei către faimă ar fi fost

Susținerea elevilor cu autism în clasă: ce trebuie să știe 
profesorii.  

În această secțiune, sperăm că veți ajunge să aveți o înțelegere mai bună a impactului 
pe care îl au profesorii când oferă elevilor lor cu TSA posibilitatea de a-și atinge 
potențialul și de a face lucruri importante.

Citiți cele două povestiri de mai jos și întrebați-vă: care este mesajul principal al 
fiecăruia dintre aceste pasaje?   
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Studiu de caz

Atunci, i-au explicat că ființele umane, prin activitățile lor, pot cauza 
schimbările de climă.


Această situație i s-a părut foarte gravă Gretei: dacă lucrurile ar fi cu adevărat 
așa, ar trebui să fim cu toții foarte îngrijorați. De fapt, nu a fost nevoie de o 
diplomă universitară pentru a-și da seama că aceasta era o problemă foarte 
gravă, iar ea, care era încă un copil, a găsit-o îngrozitoare. Dar, în mod ciudat, 
niciunui adult nu părea să-i pese prea mult - și acesta era cel mai îngrijorător 
lucru!


Cu ceva timp înainte, la școală, au prezentat un documentar despre plasticul 
care invadează oceanele. Ecranul arăta urși polari flămânzi și animale 
suferinde. La fel ca restul clasei, Greta a fost foarte impresionată și îngrijorată 
de povestea aceea. Plângea tot timpul. Cu toate acestea, imediat ce luminile 
s-au aprins după film, colegii ei au început să vorbească despre alte lucruri: 
despre timpul de recreere, ce aveau să facă după-amiaza sau temele pentru 
ziua următoare. Greta, pe de altă parte, nu a putut face asta. Imaginile 
planetei contaminate de plastic i-au rămas în minte și nu le-a putut scoate 
din cap.

Întrebări reflexive

Care au fost cele mai  importante mesaje din fiecare din aceste povestiri?



5

Teorie

Pentru idei despre cum să faceți acest lucru, puteți consulta aceste website-uri


https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-communication/inclusive-language-
words-to-use-and-avoid-when-writing-about-disability


http://www.aucd.org/docs/add/sa_summits/Language%20Doc.pdf

1. Gândiți-vă la un elev cu TSA pe care l-ați întâlnit. Ce diferențe ați văzut la acest 
elev? Ați văzut diferențe în oricare dintre funcțiile marcate în imagine?

2.Citiți din nou propoziția pentru a vă verifica limba. Dacă ați spus, de exemplu, că 
acești studenți au „probleme de vorbire”, puteți reformula acest lucru în ceva mai 
puțin negativ? (De exemplu, în loc de „deficiență de vorbire”, încercați reformularea 
ca „beneficiază atunci când creăm un mediu angajat și clar pentru comunicare”)

Sursa: Brett Szymik. (2011, May 09). What's Your Brain Doing?. ASU - Ask A Biologist. Retrieved 
June 28, 2021 from https://askabiologist.asu.edu/brain-regions

Partea 1: Reformularea punctelor slabe

Toată lumea are puncte tari, puncte slabe și nevoi specifice. Imaginea (de mai jos) 
ne arată unele dintre funcțiile cognitive care diferă între creierul cu TSA și cel fără 
TSA.

Aprofundarea conștientizării

În această secțiune veți analiza unii dintre factorii de mediu care influențează 
interacțiunile persoanelor autiste cu lumea și le veți înțelege în relație cu experiențele 
lor senzoriale.

https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-communication/inclusive-language-words-to-use-and-avoid-when-writing-about-disability
https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-communication/inclusive-language-words-to-use-and-avoid-when-writing-about-disability
http://www.aucd.org/docs/add/sa_summits/Language%20Doc.pdf
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Teorie

Sau lipiți acest link în browserul dvs.

https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=en

Play Video

Sau lipiți acest link în browserul dvs.

 https://www.youtube.com/watch?v=KurXpARairU

Play Video

Ce înseamnă să fii extrem de sensibil la nivelul tuturor acestor simțuri diferite în 
situații zilnice? Priviți acest videoclip care prezintă „punctele de criză” ale 
supraîncărcării senzoriale din cauza diferențelor neurologice la procesare.

Partea 2: Simularea supraîncărcării senzoriale

Ce înseamnă ‘multisenzorial’ pentru dvs.? Ca ființe umane avem mai mult decât 
cele cinci simțuri de bază.  

Partea 3: Studiu de caz Temple Grandin 

Dr Temple Grandin este autistă. A fost numită recent una din primii zece profesori 
de colegiu din Statele Unite ale Americii. Priviți-o pe Temple Grandin la Ted Talk. 
Care spune ea că sunt punctele ei tari?

Gândiți-vă la propria clasă. Care sunt unele din „punctele de criză’? Cum pot 
‘celelalte’ simțuri să copleșească elevii cu TSA în mediul dvs.?

https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=en
https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=en
https://www.youtube.com/watch?v=KurXpARairU
https://www.youtube.com/watch?v=KurXpARairU
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Teorie

Întrebări reflexive 

Acum că ați aflat câte ceva despre Temple Grandin ce idei puteți folosi din aceste 
două videoclipuri pentru a construi un mediu de clasă care permite focalizarea 
detaliată pentru a fi o parte pozitivă a experienței de învățare?

Idee

De ce să nu faceți un videoclip al propriei dvs. școli pentru a identifica și a vă gândi 
la „punctele de criză” din propria dvs. clasă. Mergeți prin școală, identificând toate 
punctele de criză în care există pericolul de „supraîncărcare senzorială”.
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Practică

Activități Puncte tari

3. Acum încercați o „gândire inversă”. Gândiți-vă o vreme și veniți cu o sarcină cât 
mai neprietenoasă cu autismul! Fii la fel de creativ cât vrei. Ce îl face să nu fie 
prietenos cu autismul? Care sunt cele mai neprietenoase părți ale acestei 
activități? De ce sunt atât de neprietenoși studenților ASD?


Rețineți acest lucru. Amintiți-vă în permanență ce este atât de neprietenos pentru 
studenții dvs. cu autism.

4. Acum gândiți-vă la o nouă activitate sau activitate de învățare (nu un plan de 
lecție complet) pentru contextul dvs. care activează punctele forte ale autismului. 
De exemplu, capacitatea de a vedea detaliile și este prietenoasă cu autismul


Notează când, cum și cu cine intenționezi să folosești această activitate. Ce 
rezultate aștepți de la implementarea acestei activități? Nu uitați să includeți de ce 
această activitate este adecvată în mod specific pentru autism.

Title	Punctele tari ale autismului

Section description	Adeseori, oamenii se gândesc la autism / TSA ca la un „spectru de 
puncte slabe”, dar acest fapt nu numai că nu este adevărat, este incorect pentru 
milioane de oameni din lume care sunt autiști. În această secțiune, urmează să analizați 
câteva din punctele tari care sunt adesea asociate cu TSA.

1. Uită-te înapoi la notele tale despre Templul Gradin. Scrieți cel puțin trei puncte 
forte ale cursantului ASD:

2. Acum, gândiți-vă la câteva activități pe care le desfășurați în clasă. Puteți stabili 
punctele forte ale ASD pe aceste activități?
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Listă de verificare

Povestiri sociale

Povestirile sociale pot fi o modalitate excelentă prin care profesorii și părinții 
pot arăta copiilor diverse situații înainte ca acestea să aibă loc. O povestire 
socială pateu fi la fel de simplă ca și o povestire despre mersul la bufet sau 
mersul la băcănie, însă povestirea ar trebui să modeleze ce evenimente vor 
avea loc probabil în timpul situației. Citind povestirea socială înainte ca 
evenimentul să aibă loc, se poate ca copiii să se simtă mai puțin anxioși cu 
privire la ceea ce urmează să se întâmple, copiii au și opțiunea de a crea o 
povestire socială care arată ceva ce provoacă anxietatea și de a modela o 
modalitate de a depăși acest fapt. Prin modelarea acestui fapt prin 
intermediul unei povestiri sociale, copiii pot avea mai multe șanse să 
gestioneze situația cu calm. Stages Learning Language Builder Sequencing 
Cards ajută copiii să navigheze tranzițiile prin furnizarea de indicii vizuale 
despre ceea ce urmează să se întâmple cum ar fi spălatul pe mâini.

Programe vizuale și tranzițiis

Copiii cu anxietate și autism au adesea dificultăți cu tranziția între activitățile 
de la școală și din cursul vieții de zi cu zi. Dificultatea de a face tranziția între 
activități poate adesea să fie intensificată dacă copiii fac tranziția între o 
activitate preferată și una care nu le place. Pentru a ajuta la tranziție, mulți 
copii pot beneficia de pe urma unui program vizual, care poate include o 
imagine a activității și o oră la care va avea loc aceasta. Aceste programe pot 
ajuta copiii să știe la ce să se aștepte și, la rândul lor, pot reduce nivelurile de 
anxietate. Poate fi, de asemenea, util și să arătăm copilului o imagine sau un 
videoclip al tranziției line către următoarea activitate înainte de a face acest 
lucru. Videoclipul sau imaginea pot oferi un exemplu pozitiv al unei tranziții 
line, dar pot și să ajute copilul să știe ce urmează.

Spații sigure

Pentru copiii care suferă de anxietate, oferirea unui spațiu sigur când se simt 
anxioși sau copleșiți poate fi utilă. Totuși, este important să ținem minte că un 
spațiu sigur nu ar trebui să fie utilizat ca o soluție obișnuită pentru anxietate. 
Mai degrabă, ar trebui utilizat doar când este necesar în timpul unor situații 
extreme. Dacă un spațiu sigur este suprautilizat, ar putea deveni o modalitate 
de a scăpa din viața și activitățile de zi cu zi de teama declanșatorilor 
anxietății, ceea ce nu este intenția noastră. Adeseori, un copil care 
experimentează anxietate socială la școală va fi copleșit în timpul 
interacțiunilor cu colegii săi în grupuri, mergând pe un coridor plin sau 
mâncând într-o sală de mese zgomotoasă. Dacă un copil experimentează 
anxietate extremă din cauza acestor lucruri, un profesor poate crea un spațiu 
sigur care poate include fotolii de puf, jocuri calmante cum ar fi puzzle-urile, 
mingile de stres sau muzică relaxantă. Lucruri diferite vor relaxa copii diferiți, 
astfel încât este important să ținem minte nevoile individuale ale copilului.

Indicați ce anume declanșează anxietatea

Identificarea cauzelor anxietății unui copil poate fi utilă pentru identificarea 
unor modalități de a-i ajuta. Dacă declanșatorul anxietății este cunoscut, 
puteți ajuta copilul să facă față temerilor și posibil să le depășească. Părinții 
și profesorii pot încuraja copilul să se implice în situații care provoacă 
anxietate (dar care sunt sigure) și pot lăuda sau recompensa copilul.

Instrumente pentru reducerea sentimentului de copleșire atât 
pentru profesor, cât și pentru elevi:

Sunteți pe punctul de a explora Cinci modalități de a vă ajuta elevii cu TSA
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Listă de verificare

Tehnici de relaxare

Sunt multe cercetări recente care apar în școli cu privire la tehnicile de 
relaxare cum ar fi meditația. S-a arătat că meditația ajută elevii să își reducă 
nivelurile de anxietate, de la anxietatea declanșată de teste la anxietatea din 
viața de zi cu zi. Totuși, se poate ca meditația să nu se potrivească fiecărui 
elev care experimentează anxietate, ceea ce este important de reținut în timp 
ce căutăm tehnici de reducere a anxietății. Stages Learning a elaborat un 
document util cu privire la modul în care poate fi introdusă și folosită  
meditația pentru copiii cu autism.
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Test

Răspunsuri

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

4. Supraîncărcarea senzorială …

a) poate fi extrem de iritantă pentru elevii cu autism

b) poate fi ignorată cu practica

c) poate provoca anxietate și sentimentul de a fi copleșit

d) este un fapt obișnuit în viață și nu poate fi evitat 

5. Printre lucrurile care ajută elevii cu autism se numără:

a) eliminarea tuturor stimulilor senzoriali 

b) gestionarea elevului cu autism astfel încât să nu vină în contact 
cu stimuli senzoriali

c) gestionarea mediului astfel încât supraîncărcarea senzorială să 
poată fi evitată

d) să trimitem elevul acasă, pentru a-l ajuta să evite supraîncărcarea 
senzorială

1. Elevii cu autism:

a) handicapați

b) au dizabilități

c) nu seamănă cu elevii care nu sunt autiști

d) sunt la fel ca toți ceilalți 

2. Autismul...

a) este o combinație de stimuli senzoriali

b) implică un risc crescut de supraîncărcare senzorială

c) este un construct mai degrabă social decât neurologic 

d) înseamnă că elevii vorbesc încet 

3. Autismul este...

a) o combinație de puncte tari și puncte slabe

b) o superputere

c) un simptom al dezvoltării necorespunzătoare a creierului

d) o combinație de puncte slabe

Verificați-vă înțelegerea

Faceți un test scurt pentru a verifica faptul că ați înțeles punctele tari ale modulului.
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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?


