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Argument. 

Acest studiu a fost conceput pentru a testa o ipoteză, și anume că, practica unor exerciții și jocuri 

de pantomimă poate ameliora comunicarea non-verbală la copiii cu tulburari de spectru autist și îi 

poate ajuta să-și îmbunătățească aptitudinile de imitație.  

Studiul se bazează pe o cercetare bibliografică în domeniu și pe rezulatele unui atelier de panto-

mimă realizat cu 5 copii cu tulburări de spectru autist. Subiecții au fost evaluați pentru identifi-

carea nivelului de dezvoltare a anumitor abilități: sociale, cognitive, de motricitate și  de joc î-

nainte de atelier.  După evaluare, copiii au participat la un atelier cu 8 sedinte de jocuri și exerciții 

de pantomimă conceput special pentru ei. Dupa cele 8 ședințe de atelier cei 5 subiecți au fost din 

nou evaluați pentru a observa o eventuală ameliorare a aptitudinilor evaluate în prealabill. 
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Introducere 
 

 

De 10 ani de zile, ca urmare a formării mele de mim realizez ateliere de pantomimă pentru copii. 

Am observat că aceste ateliere au efecte benefice asupra copiilor, în special asupra încrederii de 

sine, a comunicării cu ceilalți și a dezvoltării imaginației. Având în vedere rezultatele acestor ate-

liere și a unei experiențe de art-terapie pe care am avut-o în facultate cu 3 copii cu tulburări de spec-

tru autist (TSA), m-am gândit că copiii cu TSA ar putea beneficia de pe urma unui atelier de panto-

mimă special conceput pentru ei. O cercetare a literaturii științifice în domeniu mi-a permis să ob-

serv o lacună în ce privește impactul exercițiilor de pantomimă pe copiii cu autism. Deși experi-

mente au fost făcute pentru a testa impactul exercițiilor de imitație la copiii cu TSA, foarte puțină 

literatură științifică vorbește concret despre exerciții pe pantomimă direct inspirate din tehnica mi-

mului. Formarea mea actuală de art-terapeut mi-a oferit noi compențe și metode de lucru adaptate 

terapiei astfel încât m-am simțit mai în masură să concep un atelier de pantomimă pentru copiii cu 

TSA.  

 

Studiul prezent a fost conceput pentru a oferi noi metode de art-terapie pentru copiii cu tulburări de 

spectru autist: utilizarea pantomimei ca și metodă de terapie pentru copiii care suferă de deficiențe 

de comunicare și de imitare. 

 

Într-o primă parte vom vedea care sunt caracteristicile tulburărilor de spectru autist și manifestările 

lor în ce privește aptitudinile de comunicare și imitare. Vom încerca să stabilim legăturile dintre 

aceste aptitudini și tulburările de spectru autist astfel încât să vedem cum putem pune în practică un 

atelier de pantomimă care să stimuleze comunicarea și imitarea.  

 

Partea a doua a acestui studiu se va concentra pe descrierea atelierului de pantomimă special conce-

put pentru un grup de 5 copii cu TSA. Vom vedea cum s-a desfășurat atelierul și care a fost impac-

tul lui asupra participanților. 

 

 

 

 

A. Legăturile dintre tulburările de spectru autist, aptitudini de comunicare și de 

imitare 
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A.1. Tulburările de spectru autist (TSA) 

A.1.a. Ce sunt tulburările de spectru autist? 

 

National Institute of Mental Health (NIMH)  agenția americana a sănătații mentale, definește tul-

burările de spectru autist (TSA) ca fiind o tulburare de dezvoltare care afectează comunicarea si 

comportamentul. În general, deși poate fi diagnosticată la orice vârstă, manifestările apar în primii 

doi ani de viață.  

Conform criteriilor de diagnosticare ale DSM- 5 (American Psychiatric Association, 2016) TSA se 

definește ca un cumul al următoarelor criterii: 

- deficitul, în mod continuu, în comunicare și interacțiune socială, în context și medii diferite (reci-

procitate socio-emoțională deteriorată, comportament comunicativ verbal sau non-verbal folosit în 

interacțiunea socială, deteriorare în procesarea relațiilor inter-personale) 

- existența pattern-urilor comportamentale, interese sau activități ce prezintă un caracter restrictiv 

sau repetitiv (stereotipii-mișcări motorii cu rol de stimulare, utilizare de obiecte cu rol de stimulare); 

- atașament excesiv la rutină sau rezistență excesivă la schimbare; interese restrânse, anormale ca 

intensitate, interes neobișnuit față de caracterul senzorial al mediului) 

- simptomele trebuie să fie prezente în perioada de dezvoltare timpurie 

- simptomatologia determină afectarea semnificativă în plan social, ocupațional sau în oricare arii 

de importanță majoră în funcționarea de zi cu zi. 

 

Severitatea simptomelor variază de la un copil la altul, de aceea nu se mai vorbește de autism ci de 

tulburări de spectru autist, simptomele fiind foarte variabile de la un individ la altul. La unii copii 

semnele apar incă din primele luni de viață, spre exemplu sunt copii care nu râd, nu gânguresc, nu 

își imitată mamele. Unii copii care suferă de TSA se dezvoltă normal în primele luni sau ani de 

viață și deodată acestia își schimbă comportamentul, par să se închidă în ei, devin agresivi sau pierd 

din aptitudinile de comunicare pe care le dobândiseră până atunci. 

Deși fiecare copil cu autism are un comportament diferit și după cum am spus deja, simtomele var-

iază de la un individ la altul există totuși niște simptome recurente: 

 

• La nivelul relațiilor sociale 

- O dificultate în a stabili contactul vizual cu interlocutorul sau de a interpreta expresiile faciale. 

- O dificultate în a interpreta și decoda emoțiile și de a interpreta intențiile celorlalți. 

- O dificultate în a-și exprima propriile emoții și stări  

- Nici un răspuns atunci când copilul este strigat pe nume. 
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- Copiii cu TSA par să prefere să se joace singuri, unii nu sunt capabili să lege prietenii; 

- Copiii cu TSA sunt incapabili sau au dificultăți în a juca jocuri simbolice: cum ar fi mima sau jo-

curi de imaginație în care fiecare ia un rol; 

- O repulsie față de contactul fizic. 

 

• La nivelul limbajului și a comunicării 

- Copilul începe să vorbească mai târziu de 2 ani. 

- Copiii pierd din cuvintele sau frazele deja dobândite 

- Copilul nu-și privește interlocutorul atunci când cineva i se adresează. 

- O incapacitate în a susține o conversație. 

- Copilul vorbește cu un ritm sau o tonalitate anormală. 

- Copilul e capabil să repete cuvinte dar nu să le înțeleagă sensul. 

 

 

 

A.1.b Diagnosticarea și tratarea tulburărilor de spectru autist și rolul  

art-terapeutului 

 

A.1.b.1 Diagnosticarea tulburărilor de spectru autist 

 

Conform Centrului de control si prevenire a maladiilor (Centers for Disease Control and Prevention 

- CDC) - ansamblul principalelor agenții federale ale Stalelor Unite care se ocupă de sănătatea pub-

lică - autismul este o tulburare ce poate fi diagnosticată încă de la vârsta de 18 luni, în unele cazuri 

semnele fiind vizibile încă din primul an de viață. Academia de pediatrii americană recomandă con-

trolul sau screeningul tuturor copiilor pentru întârziere de dezvoltare sau tulburări comportamentale 

la controalele medicale de rutină la 9 luni, 18 luni și 24 de luni. Pentru TSA este recomandat un 

control de către pediatru la 18 și 24 de luni. Pediatrul poate administra parinților mai multe 

chestionare care să ajute la identificarea suspiciunii de TSA (nu este un diagnostic ci doar o eval-

uare a unui risc). 

 

Aceste chestionare sunt1: 

                                                
1

 https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/hcp-screening.html#DiagnosticTools 
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• Ages and Stages Questionnaires (ASQ) - Chestionarul vârstelor și stadiilor 

Acest chestionar este un instrument general de screening privind dezvoltarea copilului, un 

chestionar completat de către părinte - 19 intrebări ce evaluează comunicarea, dezvoltarea mo-

torie, capacitatea de a rezolva probleme, capacitatea de adaptare… 

• Communication and Symbolic Behavior Scales (CSBS) 

Chestionar standard completat de părinți la screenigul abilităților de comunicare și simbolizare de 

la 6 la 24 de luni. 

• Parents’ Evaluation of Developmental Status (PEDS) 

Instrument de screening pentru tulburări de dezvoltare. Interviu cu părinții, controlează dacă sunt 

probleme de dezvoltare sau comportament care necesită evaluare ulterioară. Același formular este 

folosit pentru toate vârstele. 

• Modified Checklist for Autism in Toddlers (MCHAT) 

Chestionar completat de părinți conceput pentru a identifica copiii cu risc de autism în populația 

generală. 

• Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children (STAT) 

Instrument interactiv de screening conceput pentru copiii care ridică suspiciuni de dezvolatre. 

Este compus din 12 activități ce evaluează jocul, comunicarea, abilitatea de a imita. 

 

Cei care observă întârzieri în dezvoltarea copiilor sau comportamente diferite față de restul copiilor 

sunt părinții și medicii pediatrii sau de familie care urmăresc copilul. De obicei, dacă medicul pedi-

atru observă comportamente care ridică suspiciuni sau în urma unui astfel de screening observă un 

risc ridicat de TSA acesta recomandă părintelui ca copilul suspect de TSA să fie evaluat de un spe-

cialist în evaluarea dezvoltării comportamentale, sociale și de limbaj și i se recomandă intervenția 

timpurie. Începând cu vârsta de 2 ani diagnosticarea cu tulburare de spectru autist de către un profe-

sionist poate fi considerată ca sigură. Un diagnostic corect și stabilit cât mai devreme, ar trebui să 

fie urmat de accesul la terapii care să îmbunătățească zonele de dificultate și calitatea vieții, în gen-

eral.  

 

O diagnosticare completă implică o echipă multidisciplinară de specialiști: logoped, pediatru, neu-

rolog pediatru, psihiatru, fizioterapeut, kinetoterapeut, psihoterapeut specializat în terapie ocu-

pațională, medic orl-ist, etc.  

Conform Centers for Disease Control and Prevention - CDC există mai multe unelte de diagnosti-

care a TSA iar ei recomandă pentru o diagnosticare corectă utilizarea mai multor metode. Diagnos-
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ticul se bazează cam în toate cazurile pe două surse principale de informații: descrierea comporta-

mentului copiilor de către părinți sau persoanele care îngrijesc copiii și observarea comportamen-

tului copilului de către un profesionist. 

Câteva exemple de instrumente de diagnosticare2: 

• Autism Diagnosis Interview - (ADI-R) 

Un instrument clinic de diagnostic pentru evaluarea autismului la copii și adulți. Instrumentul se 

concentrează asupra comportamentului în trei domenii principale: interacțiunea socială reciprocă; 

comunicarea și limba, și interese și comportamente stereotipe și restrânse și repetitive. ADI-R este 

adecvat pentru copii și adulți cu vârste mintale de aproximativ 18 luni și peste. 

•  Programul de observare a diagnosticului de autism - (ADOS-G) 

 O evaluare semi-structurată și standardizată a interacțiunii sociale, a comunicării, a jocului și a uti-

lizării imaginative a materialelor pentru persoanele suspectate de a avea TSA. Programul de ob-

servare constă în patru module de 30 de minute, fiecare conceput pentru a fi administrat unor per-

soane diferite în funcție de nivelul limbajului expresiv. 

•  Scala de evaluare a autismului în copilărie (CARS) 

    Evaluare scurtă, adecvată pentru utilizare cu orice copil peste 2 ani. CARS include articole ex-

trase din cinci sisteme proeminente pentru diagnosticarea autismului: fiecare element acoperă o an-

umită caracteristică, capacitate sau comportament. 

•   Scala Gilliam Autism Rating - (GARS-2) 

Asistă profesorii, părinții și clinicienii în identificarea și diagnosticarea autismului la persoanele cu 

vârste cuprinse între 3 și 22 ani. De asemenea, ajută la estimarea severității tulburării copilului. 

 

Pe lângă instrumentele de mai sus, Manualul de diagnostic statistic al Asociației Americane de 

Psihiatrie, ediția a cincea (DSM-5) oferă criterii standardizate pentru a ajuta la diagnosticarea TSA. 

 

“ A.        Deficite persistente în comunicarea și interacțiunea socială ce se întâlnesc în cadrul mai 

multor contexte, manifestate în următoarele arii în momentul evaluării sau de-a lungul timpului 

(exemplele de mai jos sunt ilustrative și nu atotcuprinzătoare):   

 1.          Deficite în reciprocitatea social – emoțională - ce variază de la o inițiere anormală a in-

teracțiunii sociale și imposibilitatea de a susține o conversație, la o capacitate de împărtășire re-

dusă a intereselor, emoțiilor sau afecțiunii, la incapacitatea de a iniția sau de a răspunde la inter-

acțiunile sociale.   

                                                
2

 https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/hcp-screening.html#DiagnosticTools 
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 2.         Deficite ale comportamentelor comunicării nonverbale folosite în cadrul interacțiunilor so-

ciale - ce variază de la comunicarea verbală și nonverbală foarte slab integrate, la anormalități ale 

contactului vizual și limbajul corpului sau deficite în înțelegerea și utilizarea de gesturi, la lipsă 

totală a expresiilor faciale și a comunicării nonverbale.  

 3.          Deficite în dezvoltarea, menținerea și înțelegerea relațiilor - ce variază de la dificultăți în 

a ajusta comportamentele pentru a fi potrivite în diverse context sociale, la dificultăți de a se im-

plica în jocuri imaginative sau de a-și face prieteni, la lipsa interesului vizavi de persoanele de 

aceeași vârstă.  

  

 B.         Comportamente, interese sau activități restrictive cu modele repetitive, manifestate în cel 

puțin două din următoarele arii în momentul evaluării sau de-a lungul timpului (exemplele de mai 

jos sunt ilustrative și nu atotcuprinzătoare):  

 1.          Mișcări motorii, folosirea de obiecte sau limbaj stereotip sau repetitiv (de exemplu: stereo-

tipii motorii simple, aliniatul jucăriilor sau aruncatul obiectelor, ecolalalia, utilizarea frazelor idi-

osincratice).   

 2.         Insistență ca lucrurile să se întâmple în același fel, o aderare inflexibilă la rutine sau mod-

ele ritualizate pentru comportamente verbale sau nonverbal (de exemplu reacții extreme la 

schimbări mici, dificultăți în situațiile de tranziție, modele rigide de gândire, formule de salut, ne-

voia de a urma aceeași rută sau de a mânca același lucru în fiecare zi).  

 3.         Interese restrictive, fixiste de o intensitate și concentrație anormale (de exemplu atașament 

puternic sau preocupare față de un obiect neobișnuit, interese înalt restrictive și manifestate cu per-

severență).  

 4.         Hiper sau hipo-reactivitate la stimuli senzoriali sau interes neobișnuit pentru caracteris-

ticile senzoriale ale mediului (de exemplu aparent indiferenți la durere sau temperatură, reacții 

nepotrivite la anumite sunete, texturi, mirositul sau atingerea în mod excesiv a obiectelor, fasci-

nație pentru lumini și mișcare).   

     

 C.        Simptomele trebuie să fie prezente în perioada de dezvoltare timpurie (dar este posibil să 

nu fie identificate în mod potrivit decât atunci când cererile sociale depășesc capacitățile limitate 

ale individului, sau pot fi mascate de strategii învățate de-a lungul vieții).  

 D.        Simptomele cauzează dificultăți semnificative din punct de vedere clinic în aria socială, oc-

upațională sau alte arii importante funcționării firești a individului.   

E.          Aceste deficite nu pot fi explicate de prezența unei dizabilități intelectuale ( întârzierea 

mintală) sau de întârziere globală în dezvoltare. Întârzierea mintală și tulburarea de spectru autist 
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apar în mod frecvent împreună, pentru a pune un diagnostic comorbid al tulburării de spectru au-

tist și întârzierii mintale, comunicarea socială ar trebui să fie sub ceea ce se așteaptă de la un nivel 

general de dezvoltare. “3 

 

 

A.1.b.2 Tratamentul tulburărilor de spectru autist 

 

În prezent, nu există nici un tratament pentru TSA ci mai degrabă o serie de terapii care au ca scop 

ameliorarea calitatea vieții persoanelor cu autism. Terapia este doar simptomatică și trece prin tera-

pii educaționale personalizate. Acestea din urmă sunt cele mai eficiente atunci când sunt aplicate 

într-un stadiu incipient al dezvoltării persoanei. Tulburarea spectrului de autism este un diagnostic 

care include deficite / întârzieri semnificative în comunicarea socială, precum și modele restricțio-

nate de interese și comportamente. Prevalența acestui diagnostic a crescut în ultimele decenii și nu 

este clar dacă acest lucru se datorează numai gradului de conștientizare a formelor mai ușoare de 

tulburare în rândul furnizorilor medicali. “Opțiunile actuale de tratament pentru simptomele de bază 

ale autismului sunt limitate la terapii psihosociale”4. 

Au fost dezvoltate multe intervenții psihosociale diferite care vizează atât simptomele de bază, cât 

și simptomele asociate ale TSA.  

 

Applied Behavioral Analysis (ABA) - Analiza Aplicatã a Comportamentului  este un tratament/te-

rapie bazat pe teoriile învățării și condiționarea operantului. Ea include obiective specifice de inter-

venție, combinate cu recompense (laudă verbală, recompense materiale, recompense comestibile), 

întreg sistemul funcționând pe baza acestor întăritori fie materiali, fie sociali. O intervenție timpu-

rie, intensă ABA ar putea duce la rezultate remarcabile, copiii care primesc acest tratament 

câștigând puncte de IQ semnificative și fiind integrați în clasele obișnuite. 

 

O altă intervenție care arată unele promisiuni în tratarea simptomelor de bază ale TSA este Pivotal 

Response Treatment (PRT) și include o metodă comportamentală mai naturalistă care vizează ame-

liorarea unor abilități specifice (adică zone pivotale). Terapia sa este bazată pe joc și este inițiată de 

copil. PRT se bazează pe principiile ABA. Scopul PRT este să dezvolte abilitățile de comunicare și 

lingvistică, să crescă comportamentele sociale pozitive și să reducă comportamentele perturbatoare. 

                                                
3 https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/hcp-dsm.html 
4

 DeFilippis M, Wagner KD. Treatment of Autism Spectrum Disorder in Children and Adolescents. Psychopharmacol Bull. 2016;46(2):18–41.  

https://www.helpautism.ro/autism/criteriile-de-diagnosticare-a-autismului
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PRT vizează zonele "pivotale" ale dezvoltării copilului, în loc să lucreze la un comportament speci-

fic. Concentrându-se pe zonele cheie, PRT produce îmbunătățiri în alte domenii ale competențelor 

sociale, comunicării, comportamentului și învățării. Zonele pivotale sunt:  motivația, răspunsul la 

indicații multiple, managementul de sine, inițierea interacțiunilor sociale 

 

Diferitele tipuri de terapie pentru persoanele cu TSA vizează în general ameliorarea unor aptitudini 

sociale astfel încât persoanele cu TSA să tindă către un grad de independență cât mai ridicat.  

 

 

A.1.b.3 Rolul art-terapeutului în ameliorarea calității vieții persoanelor cu TSA  

 

Conform American Art Therapy Association, art-terapia se bazează pe experiențe și teorii care pre-

supun că procesul creativ ce implică exprimarea artistică ajută oamenii să se descurce mai bine cu 

problemele lor. Ca și consecință, obiectivele art-terapiei sunt: creșterea stimei de sine și a 

conștiinței de sine, dezvoltarea abilităților de coping, înțelegerea și cunoașterea de sine, dezvoltarea 

unui comportament structurat, reducerea stresului și dezvoltarea abilităților de comunicare 

interpersonală.  

Art terapia este o terapie experimentală care oferă o varietate de stimuli senzoriali într- un mediu 

organizat și sigur. Art terapia permite experimentarea cu diferite tehnici de artă și materiale (cum ar 

fi vopsea, creioane, lut, lemn, textile etc.). Art-terapeutul îl invită pe client să experimenteze și să se 

exprime prin procesul de creație artistic. Creația artistică stimulează dezvoltarea de idei, abilitățile 

motorii, orientarea sarcinilor, perceperea legăturilor de cauză și efect, înțelegerea spațială, recu-

noașterea formei, experiența sinelui în spațiu/mediul înconjurător și dezvoltarea contactului vizual 

(Gilroy, 2006, Haeyen, 2011, Hinz, 2009, Malchiodi, 2003). Aceste experiențe tactile și vizuale au 

ca scop să stimuleze schimbarea comportamentului. 

 

Într-un studiu realizat în 2014 care recensează sistematic rezultatele studiilor privind impactul art-

terapiei pe persoanele cu TSA (Celine Schweizer, Erik J. Knorth, PhD, Marinus Spreen, PhD) re-

zultatele indică faptul că art-terapia are un impact pozitiv asupra copiilor cu TSA și anume poate 

contribui la o atitudine mai flexibilă și relaxată, o imagine de sine mai bună și o imbunătățirea a abi-

lităților de comunicare și de învățare. Art-terapia ar putea fi capabilă să contribuie la atenuarea a 

două probleme principale ale persoanelor cu TSA: probleme de comunicare socială și a comporta-

mentelor limitate sau repetitive. Elemente tipice de art-terapie, cum ar fi experiențe senzoriale de 

vedere sau atingere pot îmbunătăți comportamentul social, flexibilitatea și abilitățile de atenție ale 

copiilor cu autism. 
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Din toate exemplele de practici studiate și descrierile generale, patru tipuri de efecte ale art-terapiei 

sunt raportate: copiii TSA dezvoltă o flexibilitate crescută și sunt mai relaxați, competențele sociale 

și de comunicare sunt îmbunătățite, și se observă o îmbunătățire a imaginii de sine și o îmbunătățire 

a abilităților de învățare. 

Pentru fiecare din cele 4 categorii de efecte ale art-terapiei asupra copiilor cu TSA sunt observate 

următorele efecte benefice: 

 

• Mai multă flexibilitate și relaxare: 

Observațiile recenzate arată mai multă flexibilitate în gândirea copilului, mai multă relaxare la 

școală și la domiciliu, îmbunătățirea reglementării senzoriale și emoționale, și mai puțină anxietate 

și furie.5 

 

• Îmbunătățirea abilităților sociale și de comunicare 

În cadrul studiilor, s-au raportat o gamă largă de comportamente sociale îmbunătățite: implicarea în 

mai multe contacte cu art-terapeutul și cu persoanele din jur, o comunicare sensibil sporită în timpul 

realizării artistice, o conștientizare mai mare a celorlate persoane, a crescut toleranța pentru 

interacțiuni cu alte persoane, îmbunătățirea comportamentului social la domiciliu și la școală, ex-

presivitate crescută,6 expresivitatea verbală crescută, o comunicare crescută cu terapeutul despre 

viața cotidiană și experiențele personale. 

 

• Îmbunătățirea imaginii de sine 

Conform studiilor, experiențele artistice și jocurile pe care acestea le implică contribuie la 

îmbunătățirea stimei de sine și a aptitudinilor sociale. S-a raportat că copiii cu TSA care au partici-

pat la ședințe de art-terapie au stima de sine crescută, o mai bună concepția de sine și / sau au câști-

gat mai multă încredere în sine. Conform recensământului despre studiile care evaluează impactul 

art-terapiei asupra copiilor cu TSA autorii au raportat că art-terapia le permite copiilor să-și 

înțeleagă mai bine propriul autism, au o calitate a vieții îmbunătățită și o plăcere sporită în reali-

zarea activităților cotidiene.7 

 

• Îmbunătățirea competențelor de învățare 

                                                
5

 Celine Schweizer, Erik J. Knorth, PhD, Marinus Spreen, PhD, Art therapy with children with Autism Spectrum Disorders: A review of clinical case 

descriptions on ‘what works’, The Arts in Psychotherapy, Volume 41, Issue 5, November 2014, Pages 577-593 
6

 Idem 
7

 Celine Schweizer, Erik J. Knorth, PhD, Marinus Spreen, PhD, Art therapy with children with Autism Spectrum Disorders: A review of clinical case 

descriptions on ‘what works’, The Arts in Psychotherapy, Volume 41, Issue 5, November 2014, Pages 577-593 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01974556
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01974556/41/5
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01974556
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01974556/41/5
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Aici autorii se referă la dezvoltarea atenției / orientarii, ei raportează că pentru copii, art-terapia este 

o modalitate mai ușoară de a face față noilor informații, și îi ajută la îmbunătățirea gândirii, a gândi-

rii simbolice și îi ajută să-și dezvolte imaginația.8 

 

Deși Schweizer, Knorth și Spreen au observat că studiile despre art-terapie și efectele ei asupra co-

piilor cu TSA sunt insuficiente și unele nu respectă în totalitate normele academice în vigoare rezul-

tatele generale ale studiilor sunt pozitive. Art terapia ajută la îmbunătățirea problemelor copiilor cu 

autism așa cum sunt ele definite de Manualul de diagnostic și statistic al Asociației Americane de 

Psihiatrie. Art-terapia este o terapie complementară terapiilor clasice de îmbunătățire a vieții per-

soanelor cu TSA și art-terapeutul pare să devină o persoană cu care copiii cu TSA reușesc să comu-

nice mai ușor. Astfel organismele care lucrează cu copii cu TSA ar putea colabora cu art-terapeuți 

pentru a ameliora rezulatetele terapiilor care sunt propuse. 

 

 

 

 

A.1.c. Cadrul de protecție insituțional pentru persoanele cu spectru autist 

 

În România nu există statististici oficiale care să ateste numărul de persoane afectate de sindrom de 

spectru autist, prevalenţa sau rata de incidență a acestei tulburări. 

Estimările asociațiilor de protecție și intervenție terapeutică pentru persoanele cu TSA estimează 

numărul copiilor diagnosticați cu TSA între 15000 și 40000. Acest număr ar fi în realitate mult mai 

mare. Numărul estimat bazându-se doar pe numărul copiilor cu TSA care accesează servicii ale 

unor fundații sau asociații, numărul real al celor afectați fiind mult mai mare. 

 

 “Până în 2013, nu se știa nimic oficial despre situația persoanelor cu autism adulte. Începând cu 

acest an, însă, a fost schimbată legislația, conform criteriilor medico-psiho-sociale pe baza cărora se 

stabileşte încadrarea în grad de handicap (Ordin Nr. 692/982 din 23 mai 2013) și astfel, în acest mo-

ment, există cel puțin certificate de diagnostic cu TSA pentru adulți.” 9 

 

                                                
8

 Idem 
9

 Gabriel Mareș, Alexandru I. Toth, elaborat de Asociația Sociometrics - Grupul de analiză socială și economică. Studiu privind nevoile de servicii în 

rândul părinților cu copiilor și tinerilor cu TSA, raport de cercetare.  
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Serviciile de terapie în România sunt oferite de ONG-uri, cabinete private sau de servicii publice 

prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și Centre de sănătate 

sănătate mintală-CSM.  

 

Conform Studiului privind nevoile de servicii în rândul părinților, copiilor și tinerilor cu TSA reali-

zat pentru Fundația Romanian Angel Appeal, deși s-au făcut progrese, România nu este suficient 

pregătită pentru a oferi condiții adecvate copiilor cu TSA și familiilor acestora. 

Începând cu 2010 la presiunea societății civile au început să se contureze diferite legi care să ofere 

programe destinate îmbunătățirii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburări de spectru autist la 

servicii integrate de sănătate, sociale și de educație. 

 

Studiul arată că 66% dintre respondenți nu auziseră sau știau foarte puține lucruri despre această 

tulburare. “În ceea ce privește cantitatea și calitatea informațiilor primite după aflarea diagnosticu-

lui, 40% au menționat că informațiile disponibile sunt multe sau foarte multe. Cu toate aces-

tea,41% din respondenți au afirmat că informațiile primite de la specialiști sunt vechi, neactuali-

zate, iar 25% au spus că acestea sunt greu de înțeles. Identificarea surselor de informații cu privire 

la autism cunoaște următoarea structură a răspunsurilor: 53% au obținut informații de la medicul 

psihiatru, 18% s-au informat de pe internet, iar 16% au fost informați de psihologi. În ceea ce 

privește informațiile cu privire la opțiunile terapeutice, pricipalele surse de informare sunt: psiho-

logii, medicii psihiatri, internetul sau alți părinți aflați în situații similare.”10 

Conform aceluiași studiu, unul din 4 copii diagnosticați cu TSA nu frecventează nicio formă de 

educație deși are vârsta pentru a o face. Marea majoritate a celor care urmează o formă de 

învățământ sunt înscriși în sistemul public (95%). Constatăm că 64% sunt înscriși în școala de 

masă, 31% studiază în școala specială, iar 5% sunt școlarizați în clase speciale integrate în școala de 

masă.   

 

Toate persoanele care au participat la studiu urmează o formă de terapie, respondenții fiind găsiți 

prin centrele care au participat la studiu. Neavând statistici despre persoanele cu TSA în România 

este foarte greu să estimăm câți din aceștia urmează o formă de terapie.  

 

Putem nota că Ministerul Sănătății a “elaborat Manualul de instruire destinat consilierilor școlari 

din sistemul educațional în vederea depistării precoce și intervenției, în cazul tulburărilor de dezvol-

tare pentru copii și adolescenți, inclusiv a tulburărilor de spectru autist. Astfel conform ministerului, 

                                                

 
10

 Gabriel Mareș, Alexandru I. Toth, elaborat de Asociația Sociometrics - Grupul de analiză socială și economică. Studiu privind nevoile de servicii 

în rândul părinților cu copiilor și tinerilor cu TSA, raport de cercetare.  
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aproximativ 600 de consilieri școlari la nivel național au beneficiat, în perioada 2016-1017, de 

sesiuni de instruire menite să contribuie la identificarea și intervenția timpurie a copiilor cu TSA din 

învățământul preșcolar și primar.”11  

 

Începând cu 2014 medicii de familie din România vor putea depista tulburările de spectru autist, în 

cadrul consultaţiilor de rutină12. Concret, medicul va identifica eventualele deficienţe ale dezvoltării 

psiho-motorii ale copilului, prin aplicarea unui chestionar de screening elaborat și validat de către 

Comisia de Psihiatrie și psihiatrie pediatrică a Ministerului Sănătății din România13. 

 

 

 

 

 

A.2. Comunicarea - interacțiunea indisociabilă vieții în societate 

A.2.a. Ce este comunicarea? 

 

Comunicarea este ansamblul de interacțiuni cu ceilalți în vederea transmiterii de informații. Comu-

nicrea permite dezvoltarea relațiilor cu ceilalți și este indispensabilă vieții în societate. Comunicarea 

se realizează pe diferite căi. 

 

Comunicarea este un schimb dinamic între cel putin două persoane, de trimitere și recepție de infor-

mații, gânduri, atitudine, semne. Comunicarea permite transmiterea unor informatii de la o sursă 

(cel care emite) către un receptor (persoana căreia i se adreseaza mesajul), cu condiţia ca partenerii 

să cunoască codul (să cunoască aceeaşi limbă). Comunicarea permite interacțiunile în sânul unui 

grup. 

 

                                                
11

 http://www.ms.ro/2019/04/02/servicii-integrate-de-sanatate-sociale-si-de-educatie-pentru-pacientii-cu-tulburari-de-spectru-autist/ 
12

 https://www.economica.net/de-la-1-iunie-medicul-de-familie-iti-spune-ce-risc-de-autism--obezitate--depresie-are-copilul-tau_80891.html 
13

 Vezi Anexa 2 
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În general, comunicarea implică și un feedback, adică o reacție la “mesajul” transmis de către 

emițător. Acest feedback va ajuta la o comunicare eficientă, receptorul trimițând un semnal/indiciu 

care să-i permită emițătorului să știe dacă mesajul lui a fost clar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Schema comunicarii după Riley și Riley 

 

 

A.2.b Comunicarea non-verbală 

 

Comunicarea non-verbală este comunicarea care se efectuează prin trimiterea și primirea de indicii 

non-verbale. 

Comunicarea non-verbală include indicii vizuale, cum ar fi limbajul corpului, postură fizică, tonali-

tatea vocii și contactul fizic. Poate include si cronemica (folosirea timpului) și oculezica (contactul 

vizual și acțiunea de a privi în timpul vorbirii și ascultării, frecvența privirii, modele de fixare 

vizuală, dilatarea pupilei și ritmul clipirii).  

Comunicarea non-verbală implică procese de codare și decodare conștiente și inconștiente. Codarea 

reprezintă activitatea de generare de informații prin expresii faciale, gesturi și posturi ale corpului. 

Informațiile codate folosesc semnale care ar putea fi considerate ca universale. Decodarea repre-

zintă interpretarea informațiilor din senzațiile transmise de comunicator. Informațiile decodate utili-

zează cunoașterea pe care o poate avea cineva cu privire la senzațiile primite. 
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Se consideră că cea mai mare parte din comunicarea umană are loc la nivel non verbal: gesturi, ex-

presii faciale, tonul vocii… Cei mai mulți sau chiar toți cei cu autism nu sunt însă capabili să detec-

teze și să interpreteze aceste semnale. De exemplu, nu vor fi observate indiciile nonverbale care 

arată că interlocutorul se plictisește, că vrea să schimbe subiectul sau să încheie conversația, sau 

când îi displace conținutul conversației - persoanele cu autism nu trimit un feedback relativ la me-

sajul comuicat. 

 

 

A.2.c. Comunicarea la persoanele cu tulburări de spectru autist 

 

Tulburarea de spectu autist este o tulburare neurodezvoltată, care se caracterizează prin deficiențe 

socio-comunicaționale de-a lungul vieții, pe de o parte, și pe de altă parte prin capacități verbale și 

generale de învățare și de memorie limitate. Conform Manualului de diagnostic și statistic al Aso-

ciației Americane de Psihiatrie persoanele cu TSA au deficite în reciprocitatea social – emoțională - 

ce variază de la o inițiere anormală a interacțiunii sociale și imposibilitatea de a susține o 

conversație, la o capacitate de împărtășire redusă a intereselor, emoțiilor sau afecțiunii, la incapaci-

tatea de a iniția sau de a răspunde la interacțiunile sociale.  Pe de altă parte au deficite ale comporta-

mentelor comunicării nonverbale folosite în cadrul interacțiunilor sociale - ce variază de la comuni-

carea verbală și nonverbală foarte slab integrate, la anormalități ale contactului vizual și limbajul 

corpului sau deficite în înțelegerea și utilizarea de gesturi, la lipsă totală a expresiilor faciale și a 

comunicării nonverbale.  

 

Cei mai mulți părinți de copii cu TSA devin îngrijorați și cred că ceva nu este în regulă cu dezvol-

tarea copiilor lor pentru că observă întârzieri sau regresii ale dezvoltării vorbitului. 

Încă de o vârstă foarte fragedă copiii cu TSA au deficite de comunicare. În general, sugarii mani-

festă o varietate de comportamente de comunicare până la sfârșitul primului an, care, pentru un ob-

servator profesionist, nu sunt văzute în mod obișnuit la sugarii cu TSA. Aceste modele de comuni-

care nonverbală sunt folosite de către sugari pentru a exprima aceleași intenții pentru care vor fi 

folosite cuvinte în lunile următoare, cum ar fi solicitarea obiectelor, respingerea acțiunilor oferite, 

cererea de obiecte14… 

 

                                                
14

 Helen Tager‐Flusberg, Rhea Paul , Catherine Lord, Language and Communication in Autism in Handbook of Autism and Pervasive Developmen-

tal Disorders, Volume 1, Third Edition 

https://doi.org/10.1002/9780470939345.ch12 

https://doi.org/10.1002/9780470939345.ch12
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TSA sunt caracterizate prin deficiențe în comunicare și interacțiune reciprocă. Deficitele socio-

comunicative ale persoanelor cu TSA se manifestă prin dificultăți în producerea, interpretarea și 

răspunsul spontan la semnalele și indicațiile non-verbale. Mai precis, în ceea ce privește percepția, 

valoarea intrinsecă și semnificația semnelor non-verbale acestea sunt reduse la persoanele TSA. Ei 

nu participă în mod spontan la informațiile sociale și, prin urmare, sunt mai puțin capabili să inter-

acționeze intuitiv în contexte sociale. Atunci când se confruntă cu semnale non-verbale, cum ar fi 

privirea în ochi, expresii faciale sau gesturi, cei cu TSA au demonstrat o detecție și o interpretare 

atipică a unor astfel de indicii. Pe de altă parte au dificultăți în integrarea acestor semnale în scopul 

unei mai bune înțelegeri a interlocutorilor. În general, persoanele cu TSA par a fi mai puțin afectate 

de semnalele non-verbale atunci când procesează o sarcină, comparativ cu persoanele tipic dezvol-

tate.15 Calitatea relațiilor sociale este afectată de aceste dificultăți de interpretare a semnelor non-

verbale ale comunicării umane. 

 

Unii copii cu TSA au deficiențe și în limbajul verbal iar aceste deficiențe le afectează calitatea vieții 

pe termen lung: “limbajul și limba sunt o componentă fundamentală a tuturor societăților omenești 

cunoscute și instrumentul prin care organizările intelectuale, sociale și culturale sunt transferate 

copiilor de către adulți. În afară de valoarea sa socio-culturală, abilitățile simbolice au permis 

limbajului să promoveze niveluri de gândire abstractă, care altfel ar fi imposibile. În măsura în 

care o incapacitate cognitivă interferează cu procesele lingvistice, avansarea socială și intelectuală 

a unui individ va fi în mod corespunzător limitată.”16 

 

 

 A.3. Rolul imitației în dezvoltarea copiilor 

 

Imitaţia este abilitatea de a duplica unele proprietăţi ale comportamentului unui model. Imitația re-

prezină abilitatea copilului de a copia comportamentul unei alte persoane. Imitația este un proces 

natural din dezvoltarea copiilor care apare de când aceștia sunt foarte mici. Imitația implică obser-

varea unui comportament după care reproducerea acestuia.  

La copiii normali, capacitatea de imitație apare din primele luni de viață și are două funcții: funcția 

de învățare, prin care copiii dobândesc noi aptitudini și cunoștințe și funcția de socială prin care co-

piii se angajează în schimburi sociale și emoționale cu ceilalți. Este evident că prin funcția socială a 

                                                
15

 Alexandra Livia Georgescu, Bojana Kuzmanovic, Daniel Roth, Gary Bente and Kai Vogeley, The use of virtual characters to assess and train 

non-verbal communication in high-functioning autism in Front. Hum. Neurosci., 15 October 2014 | https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00807 
16

 Krista M. Wilkinson, PROFILES OFLANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS IN AUTISM, MENTAL RETARDATION AND DEVELOP-

MENTAL DISABILITIES RESEARCH REVIEWS 4: 73–79 (1998) 

https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00807
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imitației, copiii cu o dezvoltare normală își dobândesc aptitudinile de comunicare socială, aptitudini 

care lipsesc copiilor cu autism17. Imitațiile constituie primele forme de dialog și comunicare la co-

pii, imitația le permite celor mici să distingă ființele vii de obiectele inanimate, prin imitație bebe-

lușii învață că nu sunt singuri și că fac parte dintr-o comunitate de semeni18. 

 

 A.3.a. Procesul de învățare prin imitație la copii  

 

Imitatia are un rol esențial în dezvoltarea copilului fiind principalul motor de învățare al acestuia 

încă de la naștere. "Practic, toate fenomenele de învățare care rezultă din experiența directă au loc 

prin observarea comportamentului altor persoane”19. 

 

Este o componenta vitală a dezvoltarii limbajului și vorbirii, prin imitație copilul învață să comu-

nice. În plus imitația are implicații în ce priveste aptitudinile sociale ale copilului. 

 

 

A3.b. Funcția socială a imitației la copii - imitația în relația cu celălalt 

 

La sugarii tipici, interacțiunile timpurii față în față cu îngrijitorii sunt adesea caracterizate prin imi-

tații reciproce în care atît îngrijitorul, cît și copilul se angajează să imite vocile și expresiile feței ce-

luilalt. Prin intermediul acestor jocuri imitative reciproce, sugarii comunică un interes social par-

tenerului lor, dezvoltă un sentiment de experiență afectivă partajată și se angajează într-un proces 

de conversație necesar pentru dezvoltarea comunicării vorbite 20. 

 

Spre sfârșitul primului an, jocul între copil și îngrijitor devine mai focalizat și copilul începe să 

imite acțiunile îngrijitorului cu jucării. În al doilea an, jocurile de imitație implică adesea gesturi 

afective. În rândul relației mamă-copil, imitația rămâne una dintre cele mai comune, stabile modele 

de interacțiune pe tot parcursul copilăriei. Imitarea reciprocă servește pentru a exprima interesul și 

angajamentul dintre copil și îngrijitor și este o strategie prin care copilul învață acțiuni convențio-

nale cu jucării și gesturi afective (Ingersoll, Brooke 2008) . 

 

                                                
17

 Ingersoll Brooke, The Social Role of Imitation in Autism: Implications for the Treatment of Imitation Deficits, Infants & Young Children: April-

June 2008 - Volume 21 - Issue 2 - p 107–119 
18

 Meltzoff  Andrew N. et Moore M. Keith, « Imitation et développement humain : les premiers temps de la vie », Terrain [En ligne], 44 | mars 2005, 

mis en ligne le 15 mars 2009, URL : http://journals.openedition.org/terrain/2455 ; DOI : 10.4000/terrain.2455 
19

 Bandura, 1977), p12 
20

 Ingersoll Brooke, The Social Role of Imitation in Autism: Implications for the Treatment of Imitation Deficits, Infants & Young Children: April-

June 2008 - Volume 21 - Issue 2 - p 107–119 

https://journals.lww.com/iycjournal/toc/2008/04000
https://journals.lww.com/iycjournal/toc/2008/04000
http://journals.openedition.org/terrain/2455
https://journals.lww.com/iycjournal/toc/2008/04000
https://journals.lww.com/iycjournal/toc/2008/04000
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Imitarea reciprocă joacă, de asemenea, un rol-cheie în interacțiunile timpurii ale copiilor. Realizarea 

aceleiași activități cu un obiect inițiază interacțiuni între copiii mici și deseori are ca rezultat o inte-

racțiune socială menținută sau crescută, inclusiv imitarea reciprocă. Imitația reciprocă susținută este 

modul predominant de interacțiune socială și comunicare preverbală între copiii de aceeași vârstă. 

Aceste schimburi imitative par să favorizeze continuarea interacțiunii sociale prin comunicarea unei 

înțelegeri comune a activităților în desfășurare și să joace un rol în dobândirea unor abilități mai so-

fisticate de joc. Imitarea copiilor de aceeași vârstă servește la creșterea și perfecționarea interacțiu-

nilor între egali în copilăria timpurie și rămâne un puternic factor de determinare al interesului so-

cial pe tot parcursul copilăriei. 

 

În concluzie, utilizarea socială a imitației în copilarie este asociată cu dezvoltarea unor abilități mai 

sofisticate de comunicare socială. Imitația este prima modalitate de comunicare a copilului, ea îi 

permite dezvoltares unei relații cu cei din jur, într-un prim stadiu cu mama sau îngrijitorul lui. 

Pe parcursul copilăriei aptitudinea de a imita îi permite să creeze legături cu ceilalți copii, să se 

identifice cu grupul și să creez legături sociale. 

 

 

A.3.c. Deficiențele de imitare la copiii cu tulburări de spectru autist 

 

Studiile privind aptitudinile de imitare la copiii cu autism raportează o deficiență a aptitudinii de 

imitare la copiii cu TSA în comparație cu copiii cu o dezvoltare normală și chiar în comparație cu 

copiii cu alte tipuri de întârzieri de dezvoltare. Deficiențele variază în funcție de gradul de manifes-

tare a TSA și a tipului de imitare pe care copiii le realizează. Conform mai multor sudii citate de 

Hannah M. Van Etten și Leslie J. Carver copiii cu TSA au dificultăți în a imita expresile faciale ale 

celorlați, au dificultăți în a imita  animale, obiecte, comportamente și în imitarea de mișcărilor cor-

porale.21  

 

Deficitul de imitare la copiii cu TSA este observabil încă de la sugari și are consecințe asupra dez-

voltării copiilor în special în ce privește legătura afectivă cu cei din jur și comunicarea cu ei. Defici-

tul de imitare pare să fie prezent și la adolescenții și adulții cu TSA. 

 

                                                
21

 Hannah M. Van Etten și Leslie J. Carver, Does Impaired Social Motivation Drive Imitation Deficitsin Children with Autism Spectrum Disorder?, 

Rev J Autism Dev Disord (2015) 2:310–319DOI 10.1007/s40489-015-0054-9 
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Așa cum am văzut, imitarea are un rol social, ea permite sugarilor și copiilor care nu au dobândit 

încă limbajul oral să lege legături cu cei din jur, pentru copii ea joacă un rol important în dezvol-

tarea jocului și este un factor de identificare cu grupul. Imitarea are o motivație socială care pare să 

lipsească la copiii cu autism. Lucrând la aptitudinea de imitare la copiii cu TSA putem spera la o 

ameliorare a aptitudinilor de comunicare socială și la o ameliorare a relaționarii cu ceilalți. 

 

 

 

 

A.4. Relațiile între practica exercițiilor de imitație și reducerea deficiențelor de 

comunicare la copiii cu tulburări de spectru autist 

 

Conform unui studiu realizat de Jennifer R. Ledford and Mark Wolery care recensează literatura de 

specialitate există trei argumente principale în favoarea învățării copiilor cu TSA să imite22:   

 

• Primul argument este că abilitatea imitativă / de imitare este asociată cu prezența altor competențe 

importante la copiii cu dizabilități :  

- abilitățile de imitație au prezis achiziția limbajului la copiii cu TSA.  

- Imitarea poate fi legată de abilitățile de joc atât pentru copiii cu TSA cât și pentru cei cu în-

târzieri de dezvoltare.  

- capacitatea de imitația este legată de atenția comună și de reactivitatea socială.  

- unii cercetători au raportat anecdotal creșterea angajamentului social a persoanelor cu TSA 

atunci când acestora le-a fost predata imitația și s-a raportat scăderea comportamentului ste-

reotipic. 

 

• Un al doilea argument pentru a îi invăța pe copiii cu TSA să imite este faptul că imitația este o 

abilitate prealabilă necesară pentru multe dintre tipurile de terapie și instruire folosite la copiii cu 

TSA. Metodele terapeutice frecvent utilizate cum ar fi Pivotal Response Treatment se bazează pe 

imitarea instructorilor adulți pentru învățarea comportamentelor noi. În cazul anumitor intervenții, 

cum ar fi exercițiile de îndemânare, intervenții ce implică adesea modele motorii sau verbale, un 

deficit prea important a abilității imitative poate face ca aceste intervenții să nu poată avea loc, 

                                                
22
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copiii care nu reușesc să imite nu pot beneficia de aceste intervenții terapeutice, de unde și nevoia 

de a îi învăța să imite. Unele terapii (de exemplu, modelarea video) se bazează aproape în între-

gime pe abilitățile imitative ale copiilor. De asemenea, copiii care își imită colegii sunt mult mai 

pregătiți să fie incluși în procesul de învățare în grup. Astfel, dezvoltarea abilităților  imitative are 

un impact considerabil asupra accesului la terapie și instruire pentru copiii cu TSA. 

 

• Un alt motiv pentru a îi învăța pe copiii cu TSA să imite este acela de a le permite copiilor să ac-

ceseze oportunități de învățare observațională. Studiul observațional este dobândirea unui com-

portament nou ca urmare a observării unui model (Bandura, 1977). Bandura a sugerat de fapt: 

"Practic, toate fenomenele de învățare care rezultă din experiența directă au loc în mod indirect 

prin observarea comportamentului celorlalți"23 și că învățarea observațională este cel mai eficient 

mecanism pentru învățarea noilor comportamente. 

 

Pe lângă aceste aspecte, dobândirea unor abilități imitative le poate permite copiilor să-și 

îmbunătățească comunicarea socială și aptitudinile de relaționare cu persoanele din jur. Astel, într-

un studiu realizat în 2006 de către un grup de cercetători și medici francezi (Kattalin Etchegoyhen, 

Myriam Pasco, Stephanie Bioulac,Jacqueline Nadel, Manuel-Pierre Bouvard), s-a observat o ame-

liorare a dezvoltării atenției, a interactțunii sociale și a regulării comportamentului, după ce copiii 

diagnosticați cu autism au participat la o serie de exerciții în care un adult le imită comporta-

menetul. Grupul de cercetători a observat că utilizarea procesului de imitare și recunoașterea că ești 

imitat are efecte benefice asupra capacităților de interacțiune socială a copiiilor diagnosticați cu au-

tism. 24 

 

Observațiile despre aptitudinile imitative și deficiențele de comunicare atât verbală cât si cea non-

verbală ale copiilor cu TSA m-au făcut să reflectez asupra unui atelier de pantomimă în care copiii 

cu TSA vor învăța să imite prin jocuri și exerciții inspirate din limbajul de pantomimă.  

 

Pantomima se definește ca tehnică de expresie dramatică prin care situațiile, atitudinile, sentimen-

tele, ideile sunt transmise prin atitudini, gesturi, jocuri de fizionomie, fără să se folosească cuvinte. 

Imitația este la baza pantomimei, mimul, folosindu-se de imitare pentru a se exprima. Mimul pe de 

                                                
23

 Jennifer R. Ledford and Mark Wolery, Teaching Imitation to Young Children With Disabilities: A Review of the Literature, Topics in Early Child-

hood Special Education30(4) 245–255© Hammill Institute on Disabilities 2011 
24

 Etchegoyhen, Pasco, Bioulac, Nadel, Bouvard, Etude des processus d’imitation dans le développement des capacités d’interaction sociale d’en-

fants autistes sans langage, le Bulletin scientifique de l’arapi - numéro 17 - printemps 2006 

http://www.arapi-autisme.fr/pdf/BS/17/BS17-5Etchegoyhen-etal.pdf 
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alta parte exagereaza mimicile si miscările, ceea ce oferă observatorului posibilitatea de a înțelege 

mai usor limbajul non-verbal folosit de către mim. 

 

 

 

 

 

 

B. Atelierul de pantomimă cu copii diagnosticați cu tulburări de spectru autist 

 

B.1. Ipoteze de lucru 

B.1.a Pantomima ca și metodă de art-terapie 

 

Mima este un gen teatral al cărei expresii principale sunt atitudinea și gestul. Aceasta constă în re-

prezentarea unei narațiuni evocatoare interpretată de imaginația spectatorului care o primește. În 

pantomimă, forma ei narativă, privitorul este condus să simtă gândurile și viața interioară a acto-

rului. 

Pantomima este un teatru fără cuvinte, în care jocul actoricesc este realizat de către gesturile, atitu-

dinile, mișcările actorului. Ca și teatrul clasic, vorbit, pantomima poate fi folosită în cadrul art-tera-

piilor.  

 

Atelierele de art-terapie prin pantomimă îi pot ajuta pe copii într-o manieră similară cu cele de art-

terapie prin teatru clasic:  

- îi pot ajuta să-și învingă timiditatea, 

- să-și îmbunătățească stima și încrederea de sine, 

- să reducă anxietatea, 

- să-și îmbunătățească comunicarea cu ceilalți atât verbală cât și cea non-verbală,  

- să-și dezvolte imaginația 

- să se cunoască mai bine, 

- să se intergreze într-un grup 

- să se relaxeze și să se distreze prin joc. 

 

Pe de altă parte, pantomima poate intr-o anumită măsură fi integrată în ședințele de psihodramă. 

 



 

 25 of 49 

Pentru copii pantomima este câteodată mai accesibila, având în vedere că aceasta nu necesită cu-

vinte, unii copii având dificultăți în a se exprima oral. Copiii învață să comunice printr-un limbaj 

corporal înainte de a se exprima verbal, așadar le este câteodată mai la îndemână să exprime ceea ce 

simt prin gesturi și atitudini decât prin cuvinte. 

Un atelier de grup de art-terapie prin pantomiă pentru copii cu TSA îi poate ajuta la dezvoltarea 

limbajul non-verbal și la însușirea unor competențe necesare limbajului verbal. 

 

B.1.b Efectele posibile ale exercițiilor de imitație la copiii cu TSA 

 

S-a demonstrat că aptitudinea imitativă este o calitate necesară dezvoltării armoniase a copiilor. Ca-

pacitatea de a imita prezice atât aptitudini sociale cât și aptitudini de învățare. La copiii cu TSA ca-

pacitatea de a imita este necesară pentru accesarea instrucțiunilor emise de terapeuți în cadrul diferi-

telor terapii pe care copiii cu TSA le urmează și îi poate ajuta la ameliorarea comunicării sociale și 

a interacționării cu ceilalți. Plecând de la aceste observații am pus în practică un atelier de panto-

mimă pentru 5 copii cu TSA. 

 

Scopul acestui atelier este să îi ajute pe copii să-și amelioreze aptitudinile imitative, acest atelier are 

ca scop să stimuleze atât funcția de învățare cât și funcția socială a imitației, să-i impulsioneze pe 

copii să participe la jocuri împreună.  Atelierul propus în cadrul acestui studiu va pune copiii în si-

tuație de interacțiune cu un adult și cu alți copii.  

 

În cadrul atelierului copiii vor fi imitați, vor fi stimulați de către art-terapeut să imite la rândul lor 

comportamentul mimului dar și a celorlalți participanți. Decizia de imita comportamentul copiilor 

este bazată pe mai multe studii25 care arată că copiii cu TSA reacționează pozitiv la persoanele care 

îi imită. Imitându-i pe ei sper să le trezesc interesul astfel încât și ei să înceapă să imite în mod natu-

ral comportamentul meu. Imitarea lor ar putea contribui la crearea unei prime legături emoționale 

cu ei, să fie recunoscută ca o formă de comunicare. Imitarea copilului de către adult ar putea fi un 

factor în stabilirea și menținerea interacțiunii sociale între copilul cu autism și adult. Un experiment 

realizat pe mai mulți copii cu autism bazat pe o alternanța a timpului în care adultul străin îl imită 

pe copil și timpul în care adultul  străin are o față pasivă pune în evidență efectele imitației asupra 

interacțiunilor sociale ale acestor copii. Copiii care au participat la atelier au avut comportamente 

                                                
25

 Etchegoyhen, Pasco, Bioulac, Nadel, Bouvard, Etude des processus d’imitation dans le développementdes capacités d’interaction socialed’enfants 

autistes sans langage, le Bulletin scientifique de l’arapi- numéro 17 - printemps 2006 
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sociale îmbunătățite atunci când adultul îi imita: priviri către adult, apropiere fizică, atingere, ges-

turi sociale pozitive, expresii faciale. 

 

Exercițiile de imitare unul pe celălalt ne vor permite să stabilim o legatură între mine și copii. După 

aceste jocuri vor urma o serie de exerciții care au ca scop imitarea obiectelor. Vom pleca de la 

obiecte concrete, cum ar fi mingi, pe care le vom manipula pentru a le “pierde” ulterior astfel încât 

manipulările să se facă cu obiecte imaginare, realizate prin imitarea obiectului real. Studiile arată că 

copiii cu TSA imită mai ușor obiecte decât emoții sau comportamente și cel mai bine se descurcă cu 

imitarea de obiecte senzoriale.26  

 

Vom începe cu imitarea de obiecte, după care vom continua cu imitarea de comportamente cu-

noscute și folosite în viața de zi cu zi: a mânca, a bea, a citi, a scrie… Vom începe prin imitarea 

comportamenetelor ce sunt deja în repertoriul motor al copiilor participanți. Unele studii arată că 

copiii cu autism reușesc să imite mai bine un comportament atunci când acesta aparține reperto-

riului lor cunoscut de comportamente și mai bine dacă acesta are un sens și o finalitate, față de niște 

comportament fără finalitate.27 

 

Nu ne vom limita la imitarea de obiecte și comportamente ci vom încerca să imităm și emoții care 

sunt în general vizibile prin limbajul corporal. Copiii diagnosticați cu autism au dificultăți de inter-

pretare si utilizare a limbajului corporal, a expresiilor și mimicilor faciale. Pentru a stimula interpre-

tarea limbajului non-verbal copiii vor participa la exerciții de imitare a emoțiilor, vom pleca de la 

emoții simple trist/fericit și în funcție de rezultate, în ultimele ședințe vor fi abordate mai multe 

emoții. Pantomima permite reprezentarea exagerată a unor stări/emoții, acestă exagerare poate îi va 

ajuta pe copii să determine mai ușor despre ce emoție este vorba. Un studiu publicat în 2011 a arătat 

că copiii care sufereau de autism sever au reușit să-și îmbunătățească aptitudinile de imitare a mis-

cărilor corporale și mimicilor faciale atunci când prezentarea acestora este facută cu incetinitorul.28 

Pantomima permite și exagerarea mișcărilor dar și prezentarea lor cu încetinitorul 
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 Idem 
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 Lainé, F., Rauzy, S., Tardif, C. & Gepner (2011). Slowing Down the Presentation of Facial and Body Movements Enhances Imitation Performance 
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B.2. Prezentarea cadrului în care s-a desfășurat atelierul 

 

B.2.a. Asociația Identity 

Atelierul de pantomimă cu copii cu TSA a avut loc în cadrul Asociației Identity, o organizației non-

guvernamentală care are ca activitați principale ajutorul pentru integrarea personelor cu cerințe 

speciale și terapiile pentru persoanele cu TSA. Activitățile asociației sunt următoarele29: 

• Programe personalizate de kinetoterapie pentru copii, adolescenți și adulți cu cerințe 

speciale 

• Programe de terapie senzorială 

• Programe de terapie comportamentală pentru copii, adolescenți și adulți cu cerințe speciale 

• Logopedie și programe de terapie pentru dezvoltarea limbajului și a comunicării 

• Programe de terapie 1 la 1 și de grup pentru copii, adolescenți și adulți cu cerințe speciale 

• Elaborarea, coordonarea și supervizarea planurilor de intervenţie personalizată la nivel 

național 

• Evaluarea persoanei cu tulburări din spectrul autismului 

• Programe de socializare în vederea dezvoltării abilităților sociale individuale și de grup 

• Suport în vederea integrării în învățământul de masă 

• Excursii și activități în aer liber, precum și activități ludice alături de persoane neurotipice 

• Sesiuni de consiliere și intervenții în situații de criză 

• Ateliere tematice 

• Consiliere pentru familia beneficiarului 

• Consiliera persoanelor cu cerințe speciale și a apartinatorilor acestora 

• Cursuri și Workshop-uri de intervenție în autism 

• Grupuri de dezvoltare personală 

 

Echipa multidisciplinară este formată din psihologi clinicieni cu drept de libera practică, 

Kinetoterapeuți, pedagog de recuperare, logoped, terapeut ocupațional și comportamental. 

 

                                                
29
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Centrul găzduiește copii, adolescenți și adulți cu TSA. Aceștia beneficiază de terapie adaptată ne-

voilor lor. Terapiile propuse sunt adaptate nevoilor fiecărei persoane, ei beneficiind de intervenții 

personalizate. 

B.2.b. Participanții la atelier 

 

 La atelier au participat 5 copii, toți diagnosticați cu întârzieri de dezvoltare sau TSA. Toți cei 5 par-

ticipanți beneficiază de terapie în cadrul Asociației Identity. Fiecare copil are un tratament diferit, 

profilurile lor psihologice fiind variate, gradul de întărziere de dezvoltare diferit și gradul de autism 

diferit. 

 

Profilurile psihologice pe care vi le voi prezenta mai jos sunt stabilite în cadrul unei evaluarii psiho-

logice, unui interviu clinic și al observațiilor psihologice realizate de către psiholgii care lucrează cu 

copiii. Evaluările au fost făcute în prealabil atelierului de pantomimă. Din motive de confidențiali-

tate pentru fiecare participant vom folosi doar prenumele. 

 

În profilurile descrise mai jos vom menționa informațiile utile pentru studiul nostru.  

Pentru evaluările complete vă puteți referi la Anexa 2. 

 

Tablou cu profilul celor cinci copii care au participat la atelier. 

 

Participant A. R. D. B. M. 

Date de 
identificare: 

copil, gen fe-
minin, vârstă 6 
ani, vârstă 
mentala 1.8 
ani. 

copil, gen mas-
culin, vârstă 8 
ani,  

copil, gen masculin, 
vârstă 8 ani,  

copil, gen mas-
culin, vârstă 4 
ani și 8 luni,  

copil, gen mas-
culin, vârstă 7 
ani  

Profil psi-

hologic:  

Prezintă o în-
târziere gene-
rală de dezvol-
tare, poziție 
corporală defi-
citară, întâr-
ziere în dez-
voltarea 
limbajului. 

diagnosticat cu 
autism infantil, 
ușoară întâr-
ziere în dezvol-
tare și întârziere 
în dezvoltarea 
limbajului ex-
presiv. S. a fost 
încadrat în grad 
de handicap 
grav cu asistent 
personal 

diagnosticat cu au-
tism infantil și întâr-
ziere severă în dez-
voltarea limbajului 

TSA și întâr-
ziere de dezvol-
tare 

dignosticat cu 
întârziere de 
dezvoltare și 
autism infantil. 
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Participant A. R. D. B. M. 

Diagnos-
ticul spe-
cialistului 

Întârziere de 
dezvoltare 

Hiperkinetism 
și deficit de 
atenție 

Sub stimulare 
senzorială 

Dislalie po-
limorfă 

TSA 

Ușoară întâr-
ziere în dezvol-
tarea limbajului 
expresiv 

Hiperkinetism 

Elemente TOC 

Autism infanti; 
Întârziere de dezvol-
tare 
Hiperkinetism și def-
icit de atenție 

Sub stimulare sen-
zorială 

Dislalie polimorfă 

întârziere în dezvol-
tarea limbajului ex-
presiv 

TSA 

Întârziere în 
dezvoltare 
Hiperkinetism și 
deficit de 
atenție cu 
opoziționism ac-
centuat 
Sub-stimulare 
senzorială. 

autism infantil 
Hiperkinetism și 
deficit de 
atenție 

Sub stimulare 
senzorială 

Dislalie po-
limorfă 

Formă de 
învățământ 

înscrisă la 
grădiniță, în 
învățământul 
de masă. 

integrat în 
învățământul 
privat, clasa 0 și 
efectuează tera-
pie de 4 ore/zi , 
5 zile 
/săptămână. 

nu este integrat în 
învățământul de 
masă. Beneficiază 
de terapie TSA  în 
cadrul mai multor 
asociații de profil 

înscris în 
învățământul de 
masă, în școală 
privată, fără 
însoțitor/shado
w. 

nu este integrat 
în învățământul 
de masă 

Nivel auto-
cunoaștere 

Cunoaște 
părțile corpului 
dar nu le 
poate pro-
nunța. Arată 
părțile corpului 
când acest 
lucru este soli-
citat.  
Nu recunoaște 
și nu imită 
emoțiile. 

Arată și cuno-
aște părțile 
corpului 
Recunoaște 
persoanele 
după gen 

Recunoaște anumite 
părți ale corpului. 
Nu recunoaște și nu 
imită emoțiile. 

Arată și cuno-
aște părțile 
corpului 
Funcționalitatea 
părților corpului: 
elemente gen-
eralizate ero-
nate (ex. 
vorbesc cu 
dinții) 

Cunoaște anu-
mite părți ale 
corpului însă nu 
și funcționali-
tatea lor. 
Nu recunoaște 
și nu imită 
emoțiile. 

Jocul Nu inițiază 
jocul cu alte 
persoane 
Prezent și 
atent la jocul 
celuilalt 
Jocul este ste-
reotip, nu a 
dezvoltat jocul 
funcțional în 
totalitate însă 
poate res-
pecta câteva 
reguli ale unui 
joc simplu 
cum ar fi arun-
catul mingii 
unul altuia.
 

  

Acceptă jocul cu 
alte persoane 
însă nu își 
așteaptă rândul. 
Înțelege regulile 
și se poate juca 
jocuri specifice 
vârstei. 

Nu inițiază jocul cu 
alte persoane 
Jocul este stereotip, 
nu a dezvoltat jocul 
funcțional în totali-
tate însă poate res-
pecta câteva reguli 
ale unui joc simplu 
cum ar fi aruncatul 
mingii unul altuia. 

Nu acceptă 
jocul cu alte 
persoane însă 
este indiferent 
și prezintă 
atenție față de 
jocul celui de 
lângă. Nu re-
zistă în joc mai 
mult de 3-5 mi-
nute. 

Acceptă jocul 
cu alte per-
soane și este 
prezent si atent 
la jocul celui de 
lângă. Inițiază 
jocul cu alte 
persoane. 
Jocul funcțional 
în curs de dez-
voltare. Poate 
respecta reguli 
simple ale unui 
joc simplu. 



 

 30 of 49 

Participant A. R. D. B. M. 

Dezvoltare 

socială 

Comunicare 
verbala inexis-
tentă. Nu 
folosește cu-
vinte de expri-
mare a ce-
rițelor/ nevoi-
lor. Numărul 
de cuvinte uti-
lizate este mi-
nim: da și nu. 
Comunicare 
non-verbală 
minimă. Este 
prezent poin-
tingul. 
Contact vizual 
spontan și 
susținut. 

Comunicare 
verbală bună. 
Vocabular bo-
gat, exprimare 
ușoară și 
corectă. Formu-
lează propoziții 
complexe și cu 
sens. Ecolalia 
încă prezentă 

Comunicare 
non-verbală: 
face pointing, 
arată spre obi-
ectele pe care le 
dorește. Mimică 
adaptată con-
textului. 
Interacțiune cu 
mediul bună, 
memorie bună, 
orientare în con-
text. Contact vi-
zual nesusținut, 
evită schimbul 
de priviri. 
Rezistența 
scăzută la frus-
trare exprimată 
prin agresivitate. 
Heteroagresivi-
tate 

Comunicare verbală 
limitată. Nu folos-
sește cuvinte în e de 
exprimare a 
cerițelor/nevoilor. 
Numărul de cuvinte 
utilizate este minim: 
da și nu. Gama de 
reprezentări au-
diitive este minimă. 
Cuvintele pe care le 
folosește sunt de 
multe ori fără sens 
sau utilizate în afara 
contextului. 
Comunicare non-
verbală: face poin-
ting, arată spre 
obiectele pe care le 
dorește. Mimică 
adaptată contextului. 
Interacțiune cu me-
diul bună, 
Contact vizual 
prezent dar 
nesusținut, 
frustrare exprimată 
prin agresivitate. 

Comunicare 
verbală 
prezentă. Nu-
mește obiecte, 
culori, alfabet și 
acțiuni, emite 
cereri (limitat). 
Comunicare 
non-verbală 
face pointing, 
arată spre obi-
ectele pe care 
le dorește. Mim-
ică neadaptată 
contextului. 
Explorare activă 
a mediului. 
Contact vizual 
nesuținut. 
prezintă eco-
lalie. 
Rezistență 
scâzută la frus-
trare exprimată 
prin agresivi-
tate. 

Comunicare 
verbală în curs 
de dezvoltare. 
Folosește cu-
vinte în ex-
primarea cer-
ințelor/nevoilor 
însă numărul de 
cuvinte este lim-
itat spre mini-
mum. Gama de 
reprezentări au-
ditive este in 
curs de formare 
dar prezentă. 
Cuvintele pe 
care le folo-
sește sunt de 
cele mai multe 
ori utilizate în 
context. 
Comunicare 
non-verbală: 
face pointing, 
arată spre obi-
ectele pe care 
le dorește. Mim-
ică adaptată 
contextului. 
Apucă mâna 
persoanei de 
refeință si o în-
drumă către 
obiectul sau ne-
voia curentă. 
Explorare activă 
a mediului 
Contact vizual 
și susținut 
Se poate 
prezenta însă 
răspusurile nu 
sunt spontane 
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B.3. Descrierea atelierului  

 

În cadrul Asociației Identity am propus un atelier de 8 ședințe destinat copiilor cu TSA. Atelierul de 

pantomimă propus își fixase ca obiectiv principal îmbunătățirea aptitudinilor imitative la copiii par-

ticipanți 

 

Atelierul nu a fost unul individual adică un atelier terapeut/client, ci un atelier în care era necesară 

participarea mai multor copii astfel încât să stimulăm interacțiunea socială, jocul și comunicarea cu 

ceilalți.  

 

Atelierul s-a desfășurat pe o periodă de 4 săptămâni cu o recurență de 2 sau 3 ședințe pe săptămână. 

Durata unei ședințe a variat între 40 și 50 de minute în funcție de exercițiile propuse și de atenția pe 

care copii erau capabili să o mențină.  

 

La ședințe au participat între 4 și 5 copii. Cele două persoane care gestionează centrul mi-au reco-

mandat un număr maxim de 5 participanți pe atelier. Nu toți copiii au participat la toate ședințele, 

iar unul din copii a plecat la un centru de terapie pentru copii cu TSA în străinătate după a patra 

ședință. 

 

La fiecare atelier am fost asistat de unul sau doi terapeuți care urmăresc copiii zilnic. Rolul lor a 

fost acela de a mă ajuta în cazul în care unul sau mai mulți dintre copii necesită ajutor sau nu 

reacționează pozitiv la exercițiile pe care le-am propus. Pe lângă sprijinul pe care aceștia mi-l pu-

teau oferi ei au dorit să participe pentru a putea evalua impactul pe care exercițiile și jocurile pro-

puse le au asupra copiilor. Impresiile lor sunt foarte importante pentru a evalua succesul atelierului. 

Ei sunt cei mai în măsură să mă ajute să ameliorez atelierul pe viitor. 

 

Ședințele 1,2,3 s-au desfășurat în sala de kinetoterapie, fiind singura disponibilă în ora în care avea 

loc atelierul. Sala avea o suprafață de aproximativ 18mp. În sală nu era nici un fel de mobililer sau 

material. Ședințele 4, 5, 6, 7, 8 s-au desfășurat în mansarda centrului, un spațiu mai mare de aproxi-

mativ 30 mp în care copiii păreau să se simtă mai bine. În mansardă exista mobilier: un hamac în 

care copiii le place să se legene, perne pe care copiii putea sta întinși și 2 fotolii. 

 

Ședințele au fost filmate și fotografiate (Anexa 3 pentru fotografii din cadrul atelierului). Pentru a 

înregistra aceste ședințe s-a cerut acordul părinților/tutorilor copiilor. Scopul înregistrărilor a fost 
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acela de a-mi permite să observ post-ședință reacțiile copiilor la atelier și să estimez mai bine pro-

gresele (dacă acestea au avut loc) ale copiilor. Este câteodată dificil să facem o observație obiectivă 

atunci când suntem în plină activitate, de aceea înregistrările video permit un recul și o mai bună 

obiectivare a activităților propuse. Aceste înregistrări sunt strict confidențiale, nu am voie să le difu-

zez în nici un cadru. Pe viitor, în cazul în care voi mai lucra cu copii cu TSA mă voi servi de aceste 

înregistrări pentru a putea pune bazele unor ședințe de art-terapie cât mai adaptate nevoilor copiilor 

cu TSA sau copiilor cu dizabilități de dezvoltare. 

 

Atelierul a fost conceput plecând de la premisa că majoritatea copiilor cu TSA au deficite de imi-

tație și că capacitatea lor de a imita este relativ restrânsă. Ședințele au fost concepute astfel încât să 

existe o progresivitate în exerciții și jocuri. Pe parcursul desfășurării atelierului am fost nevoit să 

readaptez unele exerciții pe care mă gândeam să le propun în funcție de copiii cu care am lucrat.  

Astfel am fost nevoit să mă adaptez profilurilor copiilor care au participat. 

 

• Sedința 1: 

Participanți: 5/5 

Asistent: Radu - psiholog clinician și Mihai - kinetotereapeut 

Materiale: o minge de cauciuc și o sfoară. 

Durata ședință: 45 de minute  

Desfășurare:  

-   imitarea de către art-terapeut a fiecărui copil, imitarea mișcărilor și a suntelor produse de către 

fiecare. 

- jocuri cu mingea și exerciții cu mingea imaginară 

- joc cu animale imaginare 

 

Am început ședința prin a mă prezenta. A fost primul contact pe care l-am avut cu acești cinci copii 

așa că eram destul de emoționat. I-am observat pe fiecare în parte timp de un scurt moment după 

care pe rând am început să-i imit pe fiecare apropindu-mă de persoana care era imitată. Acest lu-

cru le-a atras atenția copiilor, unuii au început să râdă și s-au apropiat de mine. D., cel care are 

cele mai mari deficiențe de dezvoltare și probleme de comunicare și relaționare a fost foarte atras 

de faptul că este imitat. A reacționat la mișcările și sunetele pe care le făceam și am avut impresia 

că încearcă să comunice cu mine producând și mai multe sunete și așteptând din partea mea o re-

producere a sunetelor sale.  

După acest exercițiu, care mi-a permis să mă apropiu de copii, să intru în universul lor am contin-

uat cu un exercițiu de mișcare în spațiu. Le-am propus să ne imaginăm că suntem niște păsări și i-
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am inivtat să-mi arate cum fac păsările. Doi dintre copii au început să dea din mâini, unul a încer-

cat și el, iar doi dintre ei nu au fost capabili să o facă. I-am rugat să se așeze, s-au așezat și le-am 

propus să ne jucăm. Am scos trei mingi și i-am rugat să și le paseze de la unul la altul. La început 

au avut nevoie de ajutor, dar ușor ușor toți cei 5 au reușit să paseze mingile altului copil. După o 

sesiune de pase cu mingi le-am zis că mingea s-a transformat în măr și am început să “mănânc” 

din mărul imaginar. Am “împărțit” “mărul” cu ceilalți și i-am invitat să muște din el.  

După care mingea a dispărut și ea, a devenit imaginară și am făcut același exercițiu numai că de 

această dată cu o minge imaginară. Ne-am pasat mingea imaginară și după o sesiune, ea s-a trans-

format din nou într-un măr pe care l-am împărțit. Copiii au reacționat foarte bine, aceste jocuri 

amuzându-i. 

După exercițiile cu mingea am realizat un joc cu o sfoară. Le-am prezentat sfoara, le-am arătat-o, 

mi-am pus-o ca o cravată, am sărit coarda după care le-am dat-o să o țină fiecare. Pe urmă le-am 

propus un joc în care fiecare, 2 câte 2 vor trage de coardă, unul în fiecare capăt al corzii. Toți 

copiii au reușit exercițiul. După care, ca și cu mingea, sfoara a devenit imaginară și am refăcut 

același lucru numai că de data aceasta sfoara nu era cu adevărat prezentă și copiii au fost nevoiți 

să imite că primesc o sfoară și să imite că trag o sfoară. Au avut nevoie de ajutor pentru a realiza 

acest exercițiu dar până la urmă au reușit. 

După exercițiul cu sfoara am încercat să batem un ritm și să numărăm până la 3. 

După care le-am zis să luăm o pauză și am mimat că beau un pahar de apa imaginar și le-am pro-

pus și lor să bea din paharul imaginar.  

Pe urmă le-am zis să ne jucăm de-a animalele și am început să scoatem suntete de animale. După 

care am început să imit animale și i-am invitat și pe ei să o facă. Acest exercițiu se pare că a fost 

cam complex pentru unii copii. Deși s-au amuzat, din cauza unor probleme de motricitate a fost un 

exercițiu greu de realizat. Totuși copiii au fost intrigați și au prins dorința de a imita și ei animale 

în ciuda dificultăților pe care le întâmpinau unii dintre ei. 

Sesiunea s-a terminat cu o plimbare prin spațiu, fiecare copil fiind invitat să meargă prin spațiu și 

să-și atingă o parte a corpului și să producă simultan un sunet. 

 

 

• Sedința 2: 

Paticipanti: 4/5  

Asistent: Radu kinetotereapeut. 

Materiale: 3 mingii de cauciuc. 

Durata ședință: 45 de minute  

Desfășurare:  



 

 34 of 49 

-   încalzire cu mingiile: ne-am pasat o mingie unul altuia - scopul fiind acela de a stimula intercați-

unea cu celălalt. 

- joc de imitație și reproducere a emoțiilor: bucurie - tristețe 

- joc de stimulare corporală prin atingerea unei părți a corpului producerea unui sunet. 

- joc de imitație si reproducere a gesturilor celuillalt 

 

Am inceput sesiunea printr-o mică încalzire și ne-am jucat cu mingiile pe care le-am adus cu o sesi-

une în urmă. Mingea reală a fost pasată unul altuia, întâi o minge reală după care o minge imagi-

nară. 

Am fost surprins să văd că copiilor, în special lui A. le-a placut mult interacțiunea cu mingiile și 

jocurile pe care le-am făcut cu mingiile în sesiunea anterioară. Apoi ne-am așezat într-un cerc în 

care toți copii s-au așezat și au respectat convenția. În această sesiune am abordat o temă simplă 

dar complexă pentru cei prezenți. Am încercat să ne jucăm cu două emoții diametral opuse. Bucu-

ria/fericirea și tristețea. Am încercat să vedem cum folosește fiecare și cum interpretează corporal 

aceste două stări. În primul rând, prima emoție, fericirea/bucuria ca și manifestare a maștii faciale 

și a mimicii feței. Nu toți copiii au putut exprima singuri această emoție, unii dintre ei având nevoie 

de un stimul din partea mea și a celuilalt însoțitor al atelierului. M. de exemplu a avut nevoie de 

mai mult timp ca să poată reproduce mimica potrivita acestei emoții. A. a  fost însă copleșită de 

această emoție , ea pastrând practic permanent masca și mimica fericirii. Pentru D. a fost cel mai 

greu deoarece este foarte închis în el și comunică greu în orice cirtcumstanță. B. care este cel mai 

echilibrat, a fost foarte binedispus de exercițiu, el căutând chiar să justifice mimicile și fețele în 

funcție de emoții: suntem fericiți și zâmbim daca mâncăm o portocala, sau  sunt trist că a dispărut 

mingea ! Acest exercițiu al emotiilor și identificarea lor, folosirea lor în interacțiunea cu ceilalți a 

fost o provocare pentru copii , dar impresia mea de moment a fost că ei incearcă să reproducă  

aceste emoții și că sunt capabili să și le însușească, fiecare în ritmul lui. După această interacțiune 

am propus un joc care să-i stimuleze și mai mult coporal. Le-am arătat că dacă eu sau altcineva 

îmi atinge o anumită parte a corpului aceasta scoate un sunet. Eu am propus un pracurs cât mai 

liber iar copii au improvizat o ordine aleatorie prin care atingeau o parte a corpului meu, iar eu 

emiteam un sunet diferit pentru fiecare parte atinsă : palma, cot, genunchi, cap, nas, samd.. După 

ce au înțeles cum funcționeaza acest joc, am schimbat emițătorul și câțiva dintre copii au reușit să 

devină ei la randul lor cei care emiteau sunetele la atingerea unei parți ale corpului. Mihai a fost 

destul de cooperant și s-a amuzat în această interacțiune. D. în schimb a fost mai intereseat să 

atingă palma sau cotul meu pentru a recepționa sunetul aferent. Văzând că este din ce în ce mai 

diponibil si deschis în interacțiunea cu mine , am dezvoltat mai mult partea de oglindă și imitație, 
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Eu am devenit pe rând imitatorul tuturor copiilor, fără să-i avertizez asupra intențiilor mele. Fiec-

are copil s-a văzut imitat și a reactionat printr-un zâmbet sau chiar răspunzând înapoi cu alte 

miscări și atitudini. În cazul lui D., interacțiunea prin mimetism a fost cea mai fructuoasă. D. este 

intr-o forma avansată de autism, și de obicei nu interacționează cu nimeni. După ce am stabilit un 

mic contact vizual cu el, am început să-l imit în gesturile și atitudinile lui. Nu după mult timp am 

reușit să-i captez interesul, iar acesta s-a manifestat printr-un dinamism și o intensitate crescută a 

gesturilor și mimicilor pe care le făcea, acestea fiiind de cele mai multe ori terminate cu un zâmbet. 

Mecanismul creat, a fost simplu, de fiecare dată cand se vedea imitat, raspundea printr-un zâmbet 

și prin alte mișcări și gesturi aparent fară un sens anume, dar care reproduse de mine deveneau 

baza unei încercari de comunicare cu mine. La sfarsitul sesiunii, D. a devenit mult mai apropiat cu 

mine și am reușit să stabilim și un contact corporal. La sfarsitul sesiunii, la cererea lui A. , au putut 

sa se joace cu mingiile. surpriza a fost ca D. care tocmai se juca cu o minge, a putut la rugamintea 

mea verbala sa-i dea lui A. mingea intr-un mod cât mai conștient și plăcut, iar între cei doi inter-

acțiunea a însemnat apoape o premieră.  

 

• Ședința3: 

Praticipanți: 5/5  

Asistent: Radu kinetotereapeut. 

Materiale: 3 mingii de cauciuc. 

Durata ședință: 45 de minute  

 

Desfășurare:  

-   încalzire cu mingiile 

- joc de stimulare corporală prin atingerea unei parți a corpului și reproducerea unui sunet. 

- joc de imitație și reproducere a gesturilor celuilalt 

 

Ședința a debutat cu un salut călduros din partea fiecăriu copil. Spre surpriza mea, B. și-a adus 

aminte din a doua sesiune un element din jocul cu mingiile imaginare și a reprodus mișcarea pe 

care o făcusem. D. a dat semne că mă recunoaște și interacțiunea cu mine a fost foarte rapidă și 

fără prea multe probleme. A. s-a bucurat să mă revadă afișând un zâmbet foarte larg. M. a fost mai 

timid la inceput stând mai mult în preajma kinetoterapeutului. Rareș care fusese absent la ultima 

ședință era foarte entuziasmat de revedere.  

Am propus să ne jucăm direct cu niște mingii imaginare și să incercăm fiecare să ne imaginam ce 

ar putea fi. unele au fost portocale, altele mere altele simple mingii dar, cu toții au reușit să ab-

stractizeze și să dezvolte acțiunile și manipulările obiectului imaginar.  
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In continuare am profitat de un moment de acalmie după incalzirea cu mingiile și i-am chemat pe 

fiecare in parte intr-o parte a sălii pentru a iniția un joc unu la unu. Este vorba de stimularea cor-

porală prin atingerea unei parți a corpului (atât al meu cât si al copilului din față) generând un 

sunet la fiecare interacțiune. Am fost foarte fericit să văd că această organizare pe care am propus-

o a avut un impact bun asupra grupului. Fiecare din cei care erau pe margine au reușit să stea 

liniștiți și să observe de pe margine ce se intampla la fiecare interacțiune individuală.  

Cu M. am vrut să incep deoarece a fost cel care mi-a atras atenția ca fiind mai puțin deschis de la 

începutul atelierului. Am propus inițial ca la fiecare atingere a palmei mele să atribui un sunet spe-

cific, lasandu-l pe M. să atingă liber și să exploreze această posibilitate. M. s-a antrenat în joc și a 

început să aplice și pe el însuși aceeași mișcare. Împreună am reușit să descoperim și alte părți ale 

corpului cu care să interacționam și să gasim un corespondent sonor.  Atunci când a fost vorba să 

ne atingem vârful nasului, a trebuit să am grijă să-l fac pe M. să dozeze forța cu care apăsa pentru 

a evita să ne lovim sau rănim, deoarece gestul putea deveni unul periculos (atât pentru el cât și 

pentru mine). Am insistat ca mișcarea și atingerea să se facă cât mai delicat, atribuind un sunet pe 

măsura. La sfârșitul interacțiunii, l-am rugat pe M. să numere cu mine până la 3 și să sărim în pi-

cioare. Acest lucru l-a binedispus și a reușit să numere chiar de câteva ori, fiind foarte amuzat de 

momentul săriturii. 

Am continuat cu D., cu care la ședința trecută depășisem un obstacol important în relația noastră 

de comunicare. Am fost foarte fericit să văd că m-a recunoscut și s-a bucurat să refacem acest ex-

ercițiu. Ca să pot să intru totuși în contact cu el și să-i câștig atenția, am aplicat aceeași metodă ca 

la sesiunea anterioară, și anume am imitat în detaliu fiecare gest și tic pe care D. l-a afișat sau 

produs in preajma mea. Această metodă a dat roade din nou, după putțn timp D. deschizândus-se 

vizibil și afisând un zâmbet pe față. Am reușit să stabilim contact vizual și împreună am descoperit 

parți ale corpului care prin atingere au generat diverse sunete. D. a fost mai interesat să atingă 

părțile mele ale corpului, decât să genereze singur propriile sunete. În final am reușit și cu el să 

numărăm păna la 3 și să sărim în sus. Acest ultim joc a avut un efect foarte bun asupra lui D, el 

având o și mai mare bucurie și zâmbet afișate pe chip. ( Remarc acest lucuru deoarece nu e cazul 

atunci cand este în mod normal în centru și face diverse activiățti.. Asta mi-au confirmat persoanele 

care se ocupă de el) 

Am continuat cu A. și am aplicat aceiași pași, urmand ca la sfârșit să sărim împreună după ce 

numărăm până la 3. A. a fost și ea receptivă și a jucat jocul, fiind totuși mult mai atrasă de mingiile 

fizice pe care le depozitasem într-o cutie de pe biblioteca din cameră. Între momentele de interacți-

une cu mine A. părea foarte interesată de acele mingii, arătându-mi insistent cu degetul existența 

lor pe acea biblioteca.  
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B. a fost foarte fericit să-i vina și lui rândul la jocul pe care l-am propus și a fost foarte dinamic și 

receptiv. Poate un pic mai mult decât ceilalți, iar acest entuziasm făcându-l să nu respecte tot tim-

pul etapele prevăzute pentru a crea mișcările și sunetele. La partea cu săritul, entuziasmul lui a fost 

debordant astfel că nu am reușit să-l fac să sară doar când număram până la 3, el sărind aleatoriu.  

Cu R. interacțiunea a fost foarte reușită și simplă, acesta din urmă fiind foarte eficient si de altfel 

propunând cele mai multe parți ale corpului cu care să creeze sunete. Acest joc l-a amuzat teribil și 

atitudinea lui a fost aproape molipsitoare la un moment dat, toată lumea fiind amuzată de sunetele 

și părțile corpului pe care acesta alegea să le folosească în cadrul jocului. 

La partea cu săritul a fost foarte cooperant și receptiv, respectând consemnul.  

La sfârsit ne-am ridicat cu toții și în cerc am reușit să sărim împreună numărând până la 3. Acest 

moment de interacțiune în grup a creat o atmosferă foarte dinamică care s-a tradus destul de 

repede într-un dinamism ce s-a transformat într-o mică frenezie generală. Văznând asta am decis 

să pun capăt atelierului pentru a temporiza un pic grupul.  

 

• Ședința 4: 

2 aprilie 2019 atelierul 4 

Număr participanți: 4/5  

Jocuri propuse: 20 de minute pantomimă, pentru a vedea capacitatea lor de adaptare la un limbaj 

non verbal.  

Durată atelier 40 de minute  

 

Desfășurare 

Am început atelierul prin a discuta cu copiii care tocmai terminau de luat masa. Am așteptat ca toți 

să fie pregătiți și am urcat la mansardă de aceasta dată. Acolo spațiul e mai generos și ne-a permis 

să ne mișcăm mai mult. Pentru 20 de minute nu am propus nici un joc sau activitate, ci doar am 

mimat cu ajutorul pantomimei tot felul de secvențe pe care le-am mai abordat în sesiunile trecute. 

Comunicarea s-a instalat foarte repede și am putut să dezvolt majoritatea acțiunilor. Cu D. a fost 

foarte satisfăcătoare interacțiunea, deoarce el a fost foarte receptiv la conceptele propuse, ex: să se 

spele pe mâini, să bea apă, să manipuleze minigii imaginare. Am reintrodus exercițiul cu atingerea 

și ecoul sonor fără să le.comunic verbal că vom realiza acest exercițiu. Eu doar m-am pus în difer-

ite poziții întinzând palmele sau genunchiul, cotul și asteptând să fiu atins pentru a emite sunetele 

aferente. Rezultatul a fost foarte încurajant, toți copiii putând să interacționeze cu mine în acest 

sens. Pentru a doua parte am interacționat împreună cu tot grupul și am investit tot spațiul dis-

ponibil. Am experimentat mersul grăbit și cel foarte lent, iar la sfârșitul exercițiului am mers cât 

mai tiptil, fără zgomot. Acest lucru i-a amuzat pe copii făcându-i să zâmbească și chiar să râdă 
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spontan. Am continuat atelierul cu un joc de manipulare al mingiilor imaginare cu care am reușit 

să respectam o ordine și o dinamică ce ne-a permis să stabilim contact vizual și să putem să ne 

amuzăm cu tot felul de viteze de aruncare a mingii. După această interacțiune de grup am vrut să 

propun pentru ultimele 10 minute o activitate în care ei să recunoască stările și emoțiile afișate 

dintr-o improvizație și aproape din greșeală un moment muzical care a durat aproape 10 minute. 

 

• Ședința 5 

Participanți:4/5  

Asistent: Madalina kinetotereapeut. 

Materiale: nici un material 

Durata sșdință: 45 de minute  

Desfășurare:  

-   încalzire cu mingii imaginare 

- joc de stimulare corporală prin atingerea unei parți ale corpului și reproducerea unui sunet. 

- joc de imitație și reproducere a gesturilor celuilalt  

 

• Ședința 6 

Participanți 4/5 

Asisitenți: Mihai si Madalina 

Materiale: două perne  

Durată ședință: 50 de minute 

Desfășurare:  

- Încalzire prin zborul imaginar și sărituri 

-  Exerciții de imitare a unor comportamente familiare - ex. băutul din paharul cu apă 

- Imitarea animalelor prin suntete și gesturi 

Atelierul a debutat cu copiii care au fost foarte entuziasmați să se revadă cu mine. Am urcat în 

camera destinată și am început sesiunea cu o încălzire. Cu toții am devenit păsări și am zburat prin 

spațiu dând din mâini ca și cum ar fi niște aripi. Toți au reprodus gesturile și miscarile mele fără 

nici un ajutor. A. a avut totusi nevoie de srijin și de un pic de impulsionare din partea mea. Totuși 

ce este de remarcat în legatura cu A., este faptul că a fost foarte bucuroasă să facă toate acțiunile 

propuse. Ba mai mult, chiar și însoțitorii au remarcat ca și-a depasit ritmul și viteza ei obișnuită. 

(pentru a ajunge in sala trebuie urcate doua etaje pe scari. de obicei merge destul de lent, chiar are 

nevoie de sprijin. Acum urcarea s-a facut simplu și ea a fost cea care a mărit viteza) în plus de in-

calzire am adaugat și o număratoare până la 3 pe care am corelato cu o săritură : 1, 2, 3 SI. Spre 
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surpinderea mea, M. care nu prea verbalizează, a putut numara până la 3 și a sărit singur, ceea ce 

i-a produs o mare satisfacție. A. nu a reușit sa numere cu voce, dar parea ca asteapta momentul 

sariturii, pe care o marca in felul ei. B. si R. au fost foarte receptivi și spontani in manifestări.  

Am continuat cu o repetiție a unor activități propuse în sesiunile anterioare.  Am reluat propunerea 

cu paharul de apă. Toți au fost super receptivi. B. si R. au dezvoltat și despre conținutul paharelor.  

A. si M. au fost foarte receptivi si au putut urma pașii propuși de mine. 

Apoi am reluat activitatea cu mărul, unde l-am pasat unul la altul. M. chiar a reușit sa-i dea lui A. 

un măr imaginar, și invers. Apoi am mâncat merele și am primit de la fiecare mai multe mere imag-

inare cadou. La sfârșit unul câte unul copiii au fost invitați de mine să vină in fața celorlați să se 

spele pe mâini la o chiuvetă imaginară.  

Mai departe am propus o serie de animale pe care le-am imitat prin sunete și mișcari corporale. 

 

• Ședința 7 

22 aprilie 2019  

numar participanți 3/5  

Durată: 40 de minute 

Desfășurare: 

- jocuri și exerciții pantomimă si limbaj corporal.  

- 30 de minute de interacțiune fara limbaj verbal, numai prin imitarea comportamentelor, totul prin 

semne si descrieri de obiecte. minge/mar/pahar jocuri de motricitate asociate cu sunete  

Copii prezenți au fost foarte receptivi la propuneri și au reușit să comunice între ei și să interacțio-

neze cu diferite obiecte imaginare. În mod special A. fost foarte deschisă și comunicativă. Am reușit 

prin interacțiunea cu ea sa o fac să pronunțe un cuvânt "papă" și "Da" și sa râdă intr-un fel în care 

nici însoțitorii ei obișnuiti nu o mai aziseră. Am descoperit că un anumit gest pe care l-am propus 

în cadrul jocului de motricitate îi sunete să reprezinte pentru A. "nu" și acest lucru a fost primit 

foarte bine de A. care s-a simțit înțeleasă și a fost foarte bucuroasă. Am reușit să ne pasăm mere 

imaginare împreună unu celuilalt și la îndemnul vizual dar și prin cuvântul Papă! am putut imita 

acțiunile de a mânca mere. Au fost și acțiunile de a bea apă din pahar și de a ne preface că dor-

mim. 

 

• Ședința 8: 

24 aprilie 2019 

număr participanți 4/5 

Durată: 45 de minute 

Desfășurare: 
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- trecere în revista a tuturor jocurilor și exercițiilor pe care le-am făcut de-a lungul întâlnirilor. 

Copii au ales singuri care din activități au vrut să refacă. Atelierul a inceput cu o energie foarte 

bună. Toată lumea a fost încântată de întâlnire și am putut vedea că unele din jocurile propuse au 

devenit foarte repede printre preferatele copiilor. A. a venit în întâmpinarea mea și mi-a propus di-

rect să mănânc un obiect rotund invizibil pe care îl ținea în mână. După ce a insistat, iar eu am in-

sistat și eu sa-mi spuna ce are în mâna, A. a reusit să verblaizeze: ‘măr’. Am fost foarta bucuros să 

aud că face acest efort. Ceilalți copii au fost foarte euforici și au reluat multe din exercitțiile pro-

puse de mine. B a fost chiar foarte glumeț si la un moment dat a spus: ‘ hai să ne faci un spectacol 

de pantomimă!’ . La rugămintea copiilor am făcut un mic spectcol de pantomimă care a integrat 

elementele pe care le lucrasem cu copiii: mingea, coarda, zborul… Copiii au dorit și ei să participe 

la spectacol și mi s-au alăturat zbenguindu-se în jurul meu și încercând și ei să ma imite. Acest 

spectacol a durat până la sfârșitul ședinței. La sfârșit ne-am luat larevedere. Le-am promis copiilor 

că voi reveni. 

N.B. După aceste 8 ședințe am revenit la centru pentru încă două ședințe suplimentare. Din Sep-

tembrie sper să reiau colaborarea cu centrul Identity pentru a coordona un atelier de pantomimă 

cu 

copiii. 

B.4. Concluziile atelierului 

B.4.a. Evaluarile atelierului din perspectiva psihologului clinician care 

urmărește copiii 

Simptome psihologice pe parcursul aplicării activităților pe eșantionul propus: 

Grupul de lucru a fost format din 5 participanți, cu vârste cuprinse între 5 si 9 ani, 4 participanți de 

sex maxculin și o participanta de sex feminin. 

Palierele de vârsta au fost: 

1. 5-6 ani (doi participanți)- 50% sex feminin, 50% sex masculin 

2. 8-9 ani (trei participanți)- 100% sex masculin 

Pe parcursul aplicarii metodelor propuse au fost urmărite răspunsurile sociale, autocunoașterea și 

îmbunătățirea jocului funcțional prin tehnici imitative. 

Pe fiecare palier au fost sesizate urmatoarele: 

A) Socială 
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A1) Comunicare verbală –  cei doi participanți verbali, înalt funcționali, au reușit sa comunice activ 

în timpul sesiunilor de grup, inițiind comunicare spontană atât cu facilitatorul, cât si cu restul grupu-

lui. 

La participanții verbali, cu un grad de afectare minimă a palierului social, a fost sesizată hiperactivi-

tatea, împreună cu fixarea pe anumite cerințe sau scenarii. Pe parcursul sesiunilor finale, cerințele 

fiind mult mai bine respectate, cu răspunsuri oferite în context. Alternarea activităților de la o 

sesiune la alta facilitând generalizarea funcționala a activităților propuse de facilitator. În același 

timp, a fost sesizată îmbunătățirea capacității de asimilare a informației și transmiterea ei către grup, 

în activități ce implică întregul lot de lucru. 

Pentru cei trei participanți nonverbali, putem preciza în cazul a doi dintre ei a fost sesizată o 

îmbunătățire a preverbalizarii, a limbajului expresiv și receptiv, precum și spontaneitate în emiterea 

de cereri. 

Pentru participantul nonverbal care nu se regasește în pragurile mai sus amintite, comportamentele 

autostimulative și deficitul de atenție (major) nu i-au permis acestuia să realizeze fără sprijin acti-

vitățile propuse de facilitator. Au fost sesizate în schimb îmbunătățiri pe parte fizică și scăderea ri-

gidității fizice și corporale. 

A2) Comunicare nonverbală – pentru fiecare participant la activitate a fost sesizată îmbunătațirea 

capacității de a emite cereri prin tehnici mimico-gestuale. Patru din cinci participanți au avut pro-

grese prin  adaptarea mimicii în funcție de contextul dat de facilitator.  

A4) Contact vizual susținut pentru 4 din 5 participanți, îmbunătățiri sesizabile pentru participantul 

de sex feminin. 

A6) Preocupări și activități prezente în număr ridicat, marea majoritate cu rol de autostimulare pen-

tru unul din participanții din palierul 8-9 ani. Rigiditate în utilizarea în context a informației primite 

(exemplu la jocul imitativ ce prevedea o activitate simulată de a mânca un măr, participantul a folo-

sit în mod repetat, ieșit din context, a frazei “manânc un cantăreț popular”. Frazele utilizate în mod 

non funcțional trebuie eliminate din start atunci cand apar în timpul executării sarcinii, având rol 

autostimulativ cu caracter nonfuncțional. Redirecționarea pare să fie o tehnică utilă în aducerea par-

ticipantului înapoi la activitatea dată. 

A7) Emite cereri, raspunde la întrebări spontane. Îmbunătațire vizibilă pentru 4 din 5 participanți. 

Tehnica utilizată (joc imaginativ) pare să reprezinte un mod de lucru util pentru îmbunătățirea aces-

tui palier. 
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B) Cognitiv: pentru un participant nonverbal și un participant verbal au fost sesizate îmbunătățiri 

pe plan cognitiv. Conexiunile logice pe care au reușit să le efectueze fiind modul de validare al 

îmbunătățirii despre care vorbim . 

B1) La momentul evaluării personificarea nu este încă definită pentru 3 din 5 participanți (noțiunile 

de “al meu”, ‘’al lui’’, ‘’ eu sunt’’, sunt amestecate și confuze). Cu toate acestea, jocul de rol, în 

grup, a facilitat o așezare a acestor noțiuni, cei trei reușind să identifice și să execute cereri raportate 

la propria persoană.  

B2) Eficiența operațional logică, este diminuată față de pragul de referință pentru 3 din 5 partici-

panți dar spre finalul sesiunilor sesizându-se îmbunătățiri pe acest palier, preponderent pentru parti-

cipanții nonverbali. 

B3) Orientare temporo-spațială exersată în timpul activităților propuse de facilitator.  

B4) Percepție: dificultăți în realizarea percepției de la o situație la alta. Percepția vizuală este bine 

dezvoltataă, structurile de tip formă, mărime, culoare și spațiale sunt relativ bine consolidate 

dupa finnalizarea sesiunilor 

B5) Memoria: mecanică, involuntară cu precădere, rigiditate a fixării și reproducerii în context, 

transfer dificil de cunoștințe de bază neexersate (eficiența prosexică rămâne încă scăzută pentru 3 

din 5 participanți - nonverbali) 

B6) Concentrare deficitară, grad de activare selectivă pentru 4 din 5 participanți. Atenția este se-

lectivă, însă educabilă daca activitățile care le fac plăcere se vor alterna cu cele solicitate în tera-

pie. Celălalt participant poate rămâne concentrat pe activitate atâta timp cât evaluatorul sau terapeu-

tul îi ghidează și îi readuce în sarcina respectivă.  

C) Motricitate și aspecte fizice:  

C1) Fină: nu a fost cazul 

C2) Grosieră: 4 din 5 participanți au putut realiza activități imitative propuse, realizând mișcari 

complexe, asa cum au fost solicitate de facilitator. Rigiditatea fizică, corporală, a unuia din partici-

panți, nu i-a oferit acestuia capacitatea de a realiza mișcările. Deficiențe de coordonare sunt încă 

prezente, majore (mers lateral, alternare stânga- dreapta, coordonarea și legarea mișcarilor com-

plexe), pentru 3 din 5 participanți. 

Jocul imitativ este vizibil îmbunătățit, ajutând participanții sa adapteze cerințele, transformându-le 

în joc funcțional. 
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Este de precizat că în cazul a 4 din 5 participanți, autostimulările au fost inexistente începand cu cea 

de a doua sesiune. 

Ca o concluzie generală, considerăm că o astfel de activitate este benefică și poate aduce 

îmbunătățiri procesului terapeutic dacă activitățile sunt structurate cu cele aflate în pro-

gramul de învățare. 

Activitățile propuse de facilitator au adus imbunătățiri considerabile în interacțiunea socială, 

verbalizare, conștientizare a mediului și joc funcțional. 

 

 

B.4.b. Impresii personale despre desfășurarea atelierului 

 

Realizarea acestui atelier cu copii cu TSA a fost pentru mine o experiență foarte pozitivă din mai 

multe puncte de vedere.  

În primul rând impresia mea generală a fost că toți copiii care au participat la atelier au beneficiat 

de pe urma acestei experiențe, fiecare ameliorându-și competențele sociale și aptitudinea imitativă. 

Pentru mine, deși, dacă ar fi să refac acest atelier aș ameliora mai multe aspecte, atelierul a fost un 

succes și personal cred că și-a atins scopul, acela de a îmbunătăți aptitudinile imitative și de comu-

nicare ale copiilor. Nu am reușit să realizez toate exercițiile pe care mi le propusesem înainte de în-

ceperea atelierului și am adaptat așa cum am crezut de cuviință activitățile propuse în funcție de ne-

voile percepute ale copiilor și de reacțiile pe care le-au avut pe toată durata atelierului. Percepția ge-

nerală este că toți cei 5 copii veneau cu plăcere la atelier, se amuzau și învățau fără să conștientizeze 

că fac acest lucru. Învățau prin joc și prin observarea comportamentului meu și al celorlați. Jocurile 

propuse și instrucțiunile care erau date de către mine cât și de către însoțitori au fost adaptate nive-

lului lor de limbaj astfel încât toți copiii să poată participa la toate activitățile. Deși toti aveau apti-

tudini motrice diferite, unii chiar suferind de dificultăți majore de motricitate copiii au încercat fie-

care în felul lui să se realizeze exercițiile și jocurile, unii chiar au reușit să-și îmbunătațească motri-

citatea, este cazul lui A.. 

 

A fost a doua oară când am lucrat cu copii cu TSA, prima dată a fost în 2013 când am realizat un 

atelier de art-terapie în cadrul unui spital de psihiatrie infantilă în Franța. Acum, ca și atunci, am 

fost destul de afectat de starea copiilor și de dificultățile pe care aceștia le aveau în a comunica cu 

noi, cei din jur. De această data, în urma experienței pe care o aveam deja, și în urma unei cercetări 

prealabile mai ample despre ce este autismul și cum se manifestă el, am fost mai bine pregătit în 

realizarea atelierului. Faptul că am început cu imitarea copiilor mi-a permis să leg mai repede o 
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legătură cu ei, să intru în universul lor și să stabilesc o formă de comunicare non-verbală impor-

tantă. Am simțit că pentru D., spre exemplu, faptul că am realizat același sunete și mișcări l-a legat 

de mine și mi-a acordat încrederea lui, s-a apropiat imediat de mine și a căutat să mă facă să comu-

nic cu el prin această manieră mai puțin convențională, prin sunete și gesturi ce pot părea “anor-

male” la prima vedere. 

 

Lucrul în grup a fost după părerea mea un plus al acestui atelier el permițând copiilor să se joace 

împreună și să acceseze astfel la dimensiunea socială a imitării. Majoritatea intervențiilor terapeu-

tice pentru copiii cu TSA nu se realizează în grup, ei neavând astfel contact cu alți copii în timpul 

terapiei. Pe de altă parte au fost momente în care am resimțit nevoia să lucrez individual cu fiecare 

copil, nu am putut să o fac în acest cadru dar sper ca pe viitor să pot face acest lucru. Un atelier de 

pantomimă individual cu fiecare copil în parte mi-ar fi permis să-mi concentrez mai bine atenția pe 

nevoile fiecăruia și să adaptez jocurile și exercițiile la nevoile specifice ale fiecăruia. Nivelul hete-

rogen de dezvoltare cognitivă a copiilor nu mi-a permis să ating potențialul maxim al fiecăruia, de 

aceea cred că pe lângă ateliere de grup, ateliere individuale de predare a imitării prin jocuri și exer-

ciții de pantomimă sunt utile. 

 

Unul din regretele mele este că nu am putut participa la evaluările copiilor nici înainte nici după ate-

lier. Pentru mine, ca și viitor art-terapeut ar fi fost un plus să pot lua contact direct cu astfel de eva-

luări. Deși echipa cu care am lucrat mi-a oferit toate informațiile de care aceștia dispun unul din 

obiectivele pe care mi le fixasem era să particip la aceste evaluări și să stabilesc metodologia de 

evaluare împreună cu echipa. Faptul că metodologia de evaluare nu a fost concepută special pentru 

acest studiu este un minus metodologic al acestui studiu. Mi s-ar fi părut foarte oportun să pot eva-

lua capacitatea copiilor de a imita, nu numai emoțiile, dar și comportamentele și obiectele. Pentru a 

putea măsura impactul atelierului un indicator care să estimeze capacitățile imitative ale copiilor din 

mai multe unghiuri ar fi fost un adevărat plus. În lipsa acestui indicator evaluările privind capacita-

tea de imitare se bazează pe observații personale și pe observațiile echipei Identity. 

 

Un alt minus al atelierului este faptul că s-a desfășurat pe termen scurt (o lună) pe când terapiile 

pentru TSA se întind pe ani de zile. Deși impactul atelierului pare la prima vedere observabil încă 

de la primele ședințe cred că un astfel de atelier ar trebui să se desfășoare pe o perioadă mai lungă 

de timp astfel încât imitarea să devină un comportament intuitiv pentru copii. Un contact prelungit 

cu pantomima prin jocuri și exerciții i-ar putea ajuta pe copii să înțeleagă limbajul corporal mai bine 
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și astfel să detecteze mai bine emoțiile celor din jur. Faptul că ar putea detecta emoțiile interlocu-

torilor mai bine i-ar putea ajuta să empatizeze mai ușor și astfel ar putea relaționa mai bine cu cei 

din jur, atăt social cât și emoțional. 

 

 

 

 

 

Concluzie 

 

Încă de când sunt sugari, copiii cu TSA prezintă deficiențe de imitare și comunicare. Studiile din 

domeniu arată o corelare pozitivă între aptitudinea imitativă și aptitudnile de comunicare la copiii 

cu TSA. Deficiențele de imitare afectează atât capacitatea de învățare, jocul funcțional cât și relațio-

narea socială cu cei din jur și pe termen lung calitatea vieții. Capacitatea de a imita pare să fie o ap-

titudine esențială pentru dezvoltarea individului pe plan social și cognitiv. Îmbunătățind această ap-

titudine putem spera la o ameliorare a calității vieții.  

În ce privește comunicarea, aceasta este deficientă la persoanele cu TSA. Aceastea au dificultăți im-

portante în interpretarea limbajului corporal ceea ce are ca și consecință o relaționare dificilă cu per-

soanele din jur, limbajul corporal fiind practic neaccesibil persoanelor cu TSA.  

 

Având în vedere aceste observații am pus în practică un atelier de pantomimă pentru copii cu TSA. 

Atelierul de 8 ședințe a alternat jocuri și exerciții de mimă în vederea stimulării comportamentului 

de imitare la copii și îmbunătățirea limbajului și comunicării non-verbale. Concluziile atelierului 

sunt că acest tip de activități au un efect benefic asupra participanțior, terapeuții care urmăresc co-

piii observând îmbunatățiri considerabile în interacțiunea socială, verbalizare, constientizarea me-

diului și jocul funcțional. Personal am reușit să observ o ameliorare a capacității de imitare între 

prima și ultima ședință pentru 4 din 5 participanți.  

 

Ca și concluzie generală putem afirma că atelierle de art-terapie prin jocuri și exerciții de panto-

mimă pot fi complementare terapiilor clasice pentru copiii cu TSA și îi pot ajuta pe aceștia să-și 

îmbunătățească o serie de aptitudini necesare vieții în societate. Observațiile psihologului cliniciam 

mi-au permis să observ o îmbunătățire a mai multor aptitudini decât cele esperate.  
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Astfel de ateliere pot fi realizate și adaptate la nevoile copiilor. Structura unor astfel de ateliere de 

pantomimă ar putea beneficia de pe urma unei consultări cu specialiștii care tratează copiii: psihote-

rapeuți, logopezi, pediatri, neurologi, psihiatri, fizioterapeuti, kinetoterapeuti, etc. 

Pentru rezultate mai bune atelierele de pantomimă ar trebui realizate pe termen mai lung. 
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Anexa 1 


