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 Atenție! 

 Recompensarea imediată, după ce 

copilul a realizat comportamentul pozitiv 

dorit, nu este suficientă!  Recompensa 

trebuie însoțită de ignorarea comporta-

mentului negativ , dacă nu își fac rău lor 

sau celor din jur (autoagresivitate sau  

heteroagresivitate)! 

În educarea copiilor 
cu autism sistemul 
de recompense are 
un rol important! P S I H O L O G I E  P E N T R U  

C O M U N I T A T E   



 Cerințele Educaționale Speciale (CES) 

se referă la copiii cu probleme de învățare sau 

cu dizabilități care le îngreunează învățarea a 

ceea ce pot învăța majoritatea copiilor de 

aceeași vârstă. 

 Care sunt caracteristicile copiilor cu 
CES? 

 Nu se pot exprima suficient; 

 Nu putem înțelege în totalitate ceea ce ei 
spun; 

 Învață mai greu și mai târziu, dar uită 

foarte repede; 

 Au nevoie de ajutor permanent. 

AUTISMUL 

Ce este autismul? 

 Este o tulburare de origine 

neurobiologică ce afectează copilul până la 

vârstă de 3 ani, până la această vârstă 

deficienţele sunt evidente şi poate fi stabilit un 

diagnostic. Autismul implică toate palierele de 

dezvoltare, cognitiv, comportamental, 

motricitate grosieră, motricitate fină, practic 

sunt afectate toate laturile care privesc 

dezvoltarea normală a unui copil.  Se împarte 

în trei tipuri: ușor, moderat și sever. Autismul 

moderat și sever se asociază și cu retardul 

mintal. 

 

Cât de important este somnul pentru un copil cu 

autism? 

 Se recomandă ca un 

copil cu autism să doarmă cu  

mama lui până când reușește 

să se exprime, obraz lângă 

obraz pentru că și acești copii au frici precum: 

frica de întuneric sau de noapte, frica de fulgere, 

lătratul unui câine, orice zgomot sau țipăt; cu alte 

cuvinte orice poate fi o sursă de frică pentru un 

copil cu autism. 

Mama trebuie să 

stea lângă copil 

când doarme, 

astfel el va fi 

fericit, relaxat și 

va dormi bine. 

 

 

 

 


