
 

Terapia persoanei cu autism, mod de viaţă 

 

 

Din teoria și practica experienţială se identifică opinia că terapia persoanei cu autism este 

mod de viaţă. 

Autismul fiind o tulburare cu caracter permanent, scopul intervențiilor este acela de a 

dezvolta capacitățile unei persoane cu autism, în limitele permise de posibilitățile sale, 

adica pregatirea pentru viata adultă cât mai integrată în societate. 

Niciodată nu este prea tarziu pentru nimeni!! 

Decât să plângem pentru şansele pierdute mai bine ne mobilizăm  şi o luăm de la capătul 

drumului, gândindu-ne la luminiţa de la capătul tunelului. 

Pentru a iubi cu adevărat pe cineva trebuie să te pui în pielea sa şi să-l ajuţi din 

perspectiva nevoilor sale, nu din proiecţia nevoilor tale. 

Pentru persoana cu autism nu există stare de bine fară claritate.Construirea sentimentelor 

pozitive are la bază doar situaţii foarte clare.Înseamnă că toate programele desfăşurate pe 

parcursul vieţii trebuie să urmărescă crearea şi înţelegerea  unor situaţii clare. 

  

Calitatea vieţii unei persoane cu autism este mai puţin condiţionată de severitatea 

deficienţei sale, ci mai degrabă de locul unde s-a născut, de măsura în care familia a  

înţeles autismul şi de cum s-a intervenit. Îngrijirea şi supravegherea acestor persoane 

trebuie să se desfăşoare pe durata întregii vieţi. 

 

Incapacitatea persoanelor cu autism de a face diferenţa între aspecte importante şi detalii 

nesemnificative din mediul inconjurator şi chiar din existenta lor face ca fiecare 

comportament învăţat să fie folosit, iar nevoia de coduri flexibile să devină stringentă pe 

masură ce înaintează în vârstă. 

În mod normal atribuirea de semnificaţii ne ajută să ne organizăm existenţa. Acest lucru 

nu se întâmplă la persoanele cu autism. 

În procesul de dezvoltare, copii simt intuitiv că sunetele umane au alte semnificaţii decât 

zgomotele, apoi desluşesesc limbajul și, fară a avea nevoie de lecţii speciale, vorbesc. 

Prin urmare copii adaugă semnificaţii sunetelor percepute, ajungând să înţeleagă 

abstracţiile. 

Înţelegerea comportamentului social există în creierul nostru din acest motiv intuiţia 

socială ramâne intactă chiar la persoanele cu deficienţe mintale, lucru care nu se întâmpla 

la copii cu autism, ei rămân dependenţi în mare măsură de informaţia perceptivă, nu 

ajung dincolo de informaţia oferită. Semnificaţia gesturilor nefiind înţeleasă nici nu pot 

ţine cont de ele. 

Persoanele cu autism se confruntă cu o realitate caleidoscopică, din acest motiv le este 

greu să-şi înțeleagă propriile sentimente, care sunt de cele mai multe ori extreme. Ei 

intuiesc şi sentimentele celorlalţi, doar că nu le pot înţelege. Se confruntă cu situaţii 

cărora nu le pot face faţă singuri. 

Ca orice persoană dezorientată, copii cu autism au  nevoie de sprijin, de care să-şi agaţe 

nesiguranţa.  

Cum persoanele sunt diferite, şi abordarea este diferită. 



Centrarea pe persoană şi pe unicitatea acesteia, înţelegerea şi acceptarea diferenţelor şi 

flexibilitatea în abordare sunt conceptele ce trebuie să stea la baza intervenţiilor in 

autism. 

Dacă percepţia este punctul forte, ne folosim de ea să compensăm dificultăţile în 

înţelegere: atunci când cuvintele nu spun nimic, oare nu pot obiectele să vorbească mai 

mult? 

 

Exemple 

 

1. Bogdan este fan excursii, plimbări. Urcaţi în 

microbuzul care ne ducea spre destinaţia aleasă, 

vede că drumul este acelaşi pe care mergea la 

bunici şi începe să se agite. Din fericire şi-a dat 

seama mai târziu că drumul este același numai 

până la un punct. Când a văzut că se depăşeşte 

strada bunicilor, s-a liniştit. Pentru el, urcatul în 

microbuz înseamnă plecatul departe, nu până la 

bunici, la bunici poate merge și cu alte mijloace 

de transport.  

 

 

 

 

 

2. Când lucram cu grupul de copii cu program prelungit, 

la ora de masă mergeam la dulap să iau obiectele de 

igienă necesare (şerveţele, prosoape...). Copiii se 

ridicau (singuri) de la masa de lucru şi mergeau la 

uşă, unde se încolonau pentru spălat şi mers la masă.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Alex are pasiunea lucrurilor rotunde, pe care le 

colectioneaza. Nimic nu-l putea determina sa 

renunte. Cu cat sunt mai multe, cu atat este mai 

bine. In final am cautat sa folosim aceasta pasiune 

si am transformat in vaze sticlele si borcanele,pe 

care el le imbraca in elastece colorate. 

 



 

Iată cum aceste persoane dau sens existenţei lor în stil propriu, prin asocieri perceptive 

concrete. 

Noua ni se pare firesc să mâncăm în bucătărie, să dormim în dormitor, să facem duş în 

baie, dar copilul cu autism trebuie învăţat acest lucru,dar odată învăţat totdeauna va face 

ce trebuie. 

Dacă dorim să-l facem să meargă cu noi, vom privi numai în direcţia în care vrem să-l 

conducem. Trebuie să-i vorbim cu blândeţe, să nu îl forțăm, ci să ne impunem voinţa 

indirect, fără ca el să simtă acest lucru. 

 

Prima sarcină ce le revine părinţilor este să înveţe să trăiască alături de copilul autist, 

creând o atmosferă pozitivă,  fără să se desfiinţeze mediul constructiv pe care o familie 

normală  îl oferă unui copil în creştere. Nu este de niciun folos pentru copilul autist ca 

familia să cedeze în faţa fiecărei toane şi să-şi adapteze total, existenţa la modul lui de 

viaţă. Deoarece acceptând acest compromis, copilul va învăţa că se poate şi totdeauna va 

forţa pentru a obţine ce vrea. Este absolut necesar să se stabilească un mod de viaţă 

acceptabil pentru capacitatea adultului de a permite copilului să se simtă în siguranţă ,să 

se poata dezvolta în condiţii optime. 

Conştienţi de aceasta, vom cauta în noi  forţa necesară pentru creşterea şi educarea unui 

copil autist. 

 Pentru că programul de terapie nu are loc numai în cabinet, trebuie continuat acasă, în 

metrou, în vizite, în parc, peste tot. Copilul va purta cu el zilnic în rucsac dosarele cu 

imagini, caietele și penarul. Terapia de recuperare a copilului autist devine un mod de 

viață, îți schimbă rutina zilnică, îți schimbă casa și familia, îți modelează și vocabularul. 

Nu este ușor, dimpotrivă – este vorba despre lupta zilnică împotriva autismului. 

 

 

Este important să-i lăsăm  şansa de autocunoaştere şi autoexprimare, să-i modelăm 

drumul pentru a se realiza în domeniul pe care-l preferă. 

 Problema esenţială nu este aceea a dezvoltării intelectuale sau a succesului  educaţional, 

ci a dezvoltării emoţionale şi a contactelor cu ceilalţi. Pentru aceasta este necesară 

stimularea şi încurajarea în orice mod a intregului potenţial şi a personalităţii copilului. 

Însă trebuie să avem grijă că toleranţa la frustare este extrem de scăzută şi este nevoie de 

toata priceperea nostră pentru a preveni evenimente neplăcute. 

 

Exemplu  

Eram în masină cu Bobi,călătoream spre bunicii materni.La un moment dat se ridică, se 

agită, trage de șoferul mașinii (era o femeie). Reacţia firească a fost să-l oprim sa facă 

acest lucru. Agitatia a continuat, a devenit din ce în ce mai agresiv. Am hotărât să oprim 

într-o parcare să vedem dacă aflăm care este problema. Am oprit, s-a ridicatm şi…..s-a 

întins să ridice parasolarul (fiind soare conducătoarea auto coborâse parasolarul doar în 

partea ei). 

Iată cum un gest banal a declanşat o adevarată furtună. Dacă eram atentă, când șoferița a 

coborât parasolarul, trebuia să-l cobor şi pe celălalt şi lucrurile ar fi fost în ordine. 

 

 



Măsura în care aceşti copii vor reuşi să se integreze în societate ca persoane adulte nu 

depinde de inteligenţa, aptitudinile sau posibilităţile de comunicare, ci de toleranţa 

noastră,de flexibilitatea nostră, de capacitatea de a-i ajuta să-şi folosească achizitiile,dar 

şi fixatiile într-un mod creator spre diferite  activităţi, fie  manuale şi/sau arte. 

 

 

  
 

 “Îngerul”, Andrei 
 

 

 

Integrarea depinde de realizarea unui echilibru realist între lumea lor şi lumea nostră,între 

adaptarea lor prin intermediul programelor terapeutice şi adaptarea noastră la nevoile lor 

prin adaptarea mediului si a activităţilor propuse prin programme. 

 

Şi……Să nu uităm că dacă existăm înseamnă că suntem necesari ! 

 


