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Schema nevoilor la elevii cu autism 
 

Limite şi calităţi 

 

Prelucrarea informaţiei 

 

Nevoile elevului Puncte de reper 

pentru învăţător 

 

FUNCŢIILE COGNITIVE: 

  

Înteligenţă: 

- abilităţile spaţiale, 

vizuale de nivel ridicat; 

- inteligenţă scăzută; 

- la sindromul Asperger  

limbajul este un punct 

forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- o atmosferă de 

învăţare previzibilă şi 

liniştită; 

 

- suport vizual; 

 

- comunicare simplă şi 

clară (fără sensuri 

multiple); 

 

- lecţii adaptate.  

- utilizaţi suport vizual, cum ar fi 

cuvinte scrise, imagini sau 

pictograme; 

- vizualizaţi programul de zi; 

- oferiţi instrucţiunile într-un mod cât 

mai concret; 

- adaptaţi-vă la nivelul de trăire al 

elevului.  

 

Memoria: 

- fotografică; 

- insuficientă 

diferenţiere între 

lucrurile importante şi 

cele nesemnificative; 

- obsesii şi fixaţii. 

- întăriţi informaţiile de bază; 

- legaţi ceva nou de informaţiile deja 

cunoscute; 

- faceţi rezumatul informaţiilor de 

bază, la sfârşitul orei;  

- oferiţi informaţiile şi regulile într-un 

mod cât mai neutru. 

 

Imaginaţia: 

- legată de context; 

- dificultăţi în 

diferenţierea între 

fantezie şi realitate. 

-  

- limitaţi stimulii de fantezie; 

- explicaţi semnificaţia imaginilor; 

- întăriţi informaţia de bază cu 

imagini. 

Gândirea:  

- gândire în detalii; 

- dificultăţi în legarea 

cunoştinţelor dobândite 

anterior de cele noi; 

 

 

- o atmosferă previzibilă 

şi liniştită; 

 

- suport vizual; 

 

- comunicare simplă şi 

clară; 

 

- instrucţiuni adaptate; 

 

- lecţii adaptate.  

- la începutul lecţiei, recapitulaţi 

cunoştinţele dobândite anterior; 

- legaţi cunoştinţele noi de cele 

anterioare; 

- ţineţi cont de timpul mai lung 

necesar pentru prelucrare. 

  

Generalizarea: 

- dificultăţi în 

reamintirea 

informaţiilor învăţate 

anterior; 

- dificultăţi de transfer. 

- extindeţi cunoştinţele de bază pas cu 

pas; 

- introduceţi cele învăţate în diferite 

contexte; 

- când elevul generalizează prea mult, 

atunci este bine să îngrădiţi lucrurile 

pe care le-a învăţat. 
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Stilul de învăţare:  

- sensibilitate la stimuli; 

- dificultăţi în lucrul 

direcţionat pe sarcină. 

- limitaţi stimulii perturbatori din 

încăpere; 

- creaţi o atmosferă de lucru liniştită; 

- limitaţi stimulii inutili de pe fişele 

de lucru şi din manuale; 

- întăriţi informaţiile de bază; 

- aplicaţi pre-învăţarea (pre-teaching) 

- schimbaţi activităţile. 

  

 

COMUNICARE: 

 

“direcţionare uni-sens” 

- neutilizarea            

adecvată a limbajului 

conduce la 

reîntoarcerea spre                   

interesele şi trăirile lor 

proprii 

 

 

 

 

- mediul de învăţare 

liniştit şi previzibil 

 

- suport vizual 

 

- comunicare simplă şi 

clară (care are un 

singur înţeles ) 

 

- instrucţiuni adaptate 

 

- materiale didactice 

adaptate 

- învăţaţi-i regulile de comunicare 

- redirecţionaţi monologurile despre 

propriile interese.  

 

Utilizarea limbajului 

- utilizarea limbajului 

într-un mod nenatural 

- probleme cu găsirea 

cuvintelor 

-     confuzie la pronume 

 

 

- controlaţi dacă elevul ştie/înţelege 

ce spune 

-     ajutaţi-l să-şi găsească cuvintele 

 

Înţelegerea limbajului 

- probleme cu noţiunile 

abstracte şi limbajul 

simbolic 

- a înţelege literal 

limbajul 

- direcţionaţi pe cuvinte 

cheie 

- probleme cu mesajele 

implicite  

 

- păstraţi comunicarea la un nivel 

simplu şi clar 

- vorbiţi în fraze scurte care conţin 

esenţialul 

- oferiţi o sarcină într-o singură frază 

- spuneţi lucrurile concret 

- nu utilizaţi un limbaj simbolic  

- controlaţi dacă instrucţiunile sunt 

recepţionate corect.  
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FUNCŢIONAREA SENZORIALĂ 
 

Sensibilitate la stimuli 

- hiper- sau hipo-

sensibilitate pentru 

stimuli 

 

 

 

- învăţătorul trebuie să 

fie foarte atent 

 

- reducerea stimulilor 

 

- multe informaţii 

vizuale  

- observaţi-l pe elev şi notaţi 

sensibilitatea lui la stimuli 

- eliminaţi sau reduceţi stimulii care 

distrag atenţia.   

 

Selectarea stimulilor 

- grad mare de 

distractibilitate 

- se pierd în detalii 

- greutate în a selecta 

informaţiile corecte  

- limitaţi stimulii din încăpere 

- eliminaţi stimulii inutili din 

materialele didactice 

- oferiţi fişe de lucru care sunt simple, 

liniştitoare şi care nu conţin prea 

multe informaţii 

- întăriţi informaţiile cheie din 

materialele didactice 

   

Preferinţa vizuală 

- au abilităţi vizuale 

puternic dezvoltate 

 

- oferiţi multe informaţii vizuale 

- aduceţi suport vizual la informaţiile 

legate de limbaj (scris, vorbit etc.) 

 
 

FUNCŢIONAREA MOTORIE 
 

Neliniştea motorie 

- (probleme de) 

concentrare 

- ticuri motorii 

 

 

 

 

 

- învăţătorul trebuie să 

fie foarte atent 

 

- reducerea stimulilor 

 

- multe informaţii 

vizuale  

- aveţi grijă ca elevul să se poată 

mişca cu uşurinţă prin încăpere 

- oferiţi un loc de lucru liniştit 

Coordonarea motorie 

- atitudine de “lemn” / 

elastic 

- neîndemnatic 

- hiperkinetic şi 

impulsiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- preveniţi situaţiile periculoase şi 

interveniţi dacă este necesar 

- reduceţi obstacolele din încăpere 
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Limite şi calităţi 

 

Independenţa 

 

 

Nevoile elevului 

 

Puncte de reper 

pentru învăţător 

 

ATITUDINEA DE LUCRU 

 

Concentrare 

- posibilitate mică de 

atenţie 

- atras de propriile 

interese 

- dependenţă de ceea ce 

se oferă la lecţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nevoia de abordare 

pozitivă 

 

- nevoia de un mediu 

sigur şi stimulativ 

 

- nevoia de reguli şi 

înţelegeri clare 

 

- nevoia de ordonare a 

timpului 

 

- nevoia de materiale 

didactice şi 

instrucţiuni adaptate 

- măriţi posibilitatea de concentrare 

prin sisteme de recompensă 

- daţi sarcini stimulative pe nivelul 

elevului 

- aveţi grijă ca lecţia să fie funcţională 

şi cu variaţii 

- daţi instrucţiunile într-o situaţie unu 

pe unu (individual) 

- limitaţi stimulii care distrag atenţia 

A lucra singur 

- probleme de 

concentrare  şi 

distractibilitate mare 

- probleme cu 

înţelegerea timpului 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exersaţi regulile pentru a lucra 

independent 

- stabiliţi reguli cu un singur înţeles şi 

care sunt formulate în mod pozitiv 

- aplicaţi regulile în mod consecvent 

- vizualizaţi aceste reguli 

- vorbiţi dinainte despre excepţiile de 

la regulă 

- utilizaţi o schemă vizuală a zilei  

- încurajaţi elevii să folosească o 

agendă 

- vizualizaţi durata timpului 

    

Interesul pentru mediu  

- tendinţa de a micşora 

lumea lor 

- interes limitat în 

abilităţile şcolare 

 

 

 

- creaţi un mediu şi sarcini 

structurate, previzibile şi uşor de 

recunoscut 

- creaţi un mediu sărac în stimuli 

- strângeţi materialele în locuri bine 

stabilite 

- utilizaţi materiale concrete 
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SENTIMENTUL DE COMPETENŢĂ 

 

Stima de sine 

- absenţa imagini de sine 

reală 

- toleranţă limitată la 

frustrare 

 

 

 

- nevoia de abordare 

pozitivă 

 

- nevoia de un mediu 

sigur şi stimulativ 

 

- nevoia de reguli şi 

înţelegeri clare 

 

- nevoia de ordonare a 

timpului 

 

- nevoia de materiale 

didactice şi 

instrucţiuni adaptate 

- oferiţi-i elevului experienţe 

încununate de succes 

- oferiţi-i complimente şi recompense 

- oferiţi-i activităţi pe nivelul lui 

- încercaţi să-l înţelegeţi pe elev 

- ajutaţi-i în momentele grele  

Motivaţie 

- nu are motivaţie 

internă 

- simte puţin nevoia de a 

explora (curiozitate) 

 

 

- daţi-i sarcini clare şi previzibile 

- oferiţi-i complimente 

- utilizaţi sisteme de recompense 

 

Limite şi calităţi 

 

Funcţionare 

 

 

Nevoile elevului 

 

Puncte de reper 

pentru învăţător 

 

FUNCŢIONAREA ÎNTR-UN GRUP 

 

Abilitatea  empatică 

- înţelegerea socială 

lipseşte 

- dificultăţi în a se 

conforma cu celorlalţi 

- atitudine prea dechisă / 

închisă 

- probleme de evaluare 

a celorlalţi 

- supra-generalizare 

 

 

 

 

- nevoia de interacţiune 

clară şi previzibilă 

 

 

- nevoia de reguli clare 

pentru relaţionarea 

sociale  

- învăţaţi-i regulile sociale 

- arătaţi şi explicaţi elevului regulile 

sociale 

- ajutaţi elevii în situaţii de conflict 

- reduceţi şi concretizaţi regulile 

sociale  

- eliminaţi jocurile de rol şi de 

imaginaţie 

 

 

Nevoia de interacţiune 

- puţin direcţionat pe alte 

persoane 

- probleme cu 

participarea şi 

activităţile în grup 

  

 

 

 

 

 

 

- ajutaţi elevul să interacţioneze (plan 

cu paşi mici) 

- construiţi activităţi de conlucrare pas 

cu pas 
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EMOŢII 

 

Tratarea propriilor emoţii 

- nu leagă emoţiile de 

situaţii 

- dificultăţi în a da sens 

emoţiilor deja trăite 

  

 

 

- nevoia de intercţiune 

clară şi previzibilă 

 

- învăţarea recunoşterii şi 

enumerării emoţiilor 

  

 

 

 

 

 

 

- învăţaţi elevul să recunoască şi să 

enumere propriile emoţii 

- ajutaţi elevul să lege aceste emoţii de 

situaţia respectivă  

Tratarea emoţiilor la 

ceilalţi 

- probleme în a 

interacţiona 

- probleme în a situa 

emoţiile într-un context 

 

- învăţaţi elevul să recunoască şi să 

enumere emoţiile celorlalţi  

- enumeraţi emoţiile  într-o manieră 

neutră 

 


