Tranziţia de la școală la viaţa de adult
a elevilor și tinerilor cu autism
Ghid introductiv

”Start în viață pentru tineri cu autism„
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România
www.eeagrants.org www.fondong.fdsc.ro

București, 2016

Tranziția de la școală la viața de adult a elevilor și tinerilor cu autism
Publicație editată de AUTISM ROMANIA - Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism
în cadrul proiectului ”Start în viață pentru tineri cu autism”, 2014-2016
© AUTISM ROMANIA - Asociația Părinților Copiilor cu Autism
Autor: Liuba Iacoblev
București, 2016
ISBN 978-973-0-21804-6
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014
Mai multe informaţii despre program: www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro.

Mulțumiri
Acest ghid este elaborat de AUTISM ROMANIA - Asociația Părinților Copiilor cu Autism
cu sprijinul financiar al guvernelor Islandei, Liechtenstein și Norvegiei, prin Mecanismul
Financiar al Spațiului Economic European (SEE), în cadrul proiectului „Start în viață pentru
tineri cu autism”.
Mulțumim școlilor din București care au colaborat în acest proiect: Școala gimnazială
specială Sfântul Nicolae, Școala gimnazială specială nr. 3, Școala gimnazială Sf. Silvestru și
Liceul Lucian Blaga. Realizarea acestui ghid nu ar fi fost posibilă fără susținerea conducerilor lor
și fără participarea profesorilor acestor școli care au susținut inițiativa asociației și încercările
noastre de a aborda o temă specială, tranziția de la școală la viața de adult a elevilor cu
autism, și de a crea planuri de tranziție pentru 5 elevi. Implicarea lor ne-a ajutat să înțelegem
cum percep problematica tranziției de la școală la viața de adult a elevilor cu autism, a elevilor
cu CES și dizabilități în general, cei care lucrează direct cu aceștia, care sunt bunele practici,
realizările, problemele și dificultățile acestora.
Mulțumim pentru participare și susținere părinților care s-au implicat direct în acest
proiect.
Mulțumim organizațiilor care au dat feedback în diferite etape ale proiectului în cadrul
căruia acest ghid a fost realizat.
Mulțumiri speciale Institutului de Științe ale Educației-ISE, Laboratorului Consiliere și
management educațional al ISE, care ne-a ajutat să realizăm un grup de discuții cu practicieni
din sistemul educațional și al angajării (consilieri școlari, profesori de sprijin, cadre didactice din
învățământul de masă, psihologi), discuție care a adus o contribuție importantă la realizarea
unui tablou mai complex privitor la percepția și practicile din România privind tranziția de la
școală la viața de după școală, viața de adult, a elevilor cu CES/dizabilități, cu autism în mod
particular.
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Introducere
Scopul ghidului
Prin realizarea ghidului care abordează o problematică deosebit de importantă pentru reușita tinerilor cu nevoi
speciale și dizabilități după școală, a celor cu autism în particular, ne-am propus
• să atragem atenția asupra importanței acestei teme pentru viețile persoanelor cu autism, dar și cu alte 		
dizabilități, și importanța planificării tranziției,
• să promovăm necesitatea îmbunătățirii reglementărilor legislative și a practicii în țara noastră în această zonă,
precum și nevoia creării unui mecanism coerent de pregătire de timpuriu a tranziției la viața de adult (de la
maxim 16 ani sau de la 14 ani, dacă este cazul), pentru a crește șansele la incluziune socială reală după școală
a tinerilor cu dizabilități, cu autism în particular, cei mai defavorizați din această perspectivă;
• să prezentăm și accentuăm câteva aspecte esențiale, după părerea noastră, referitoare la procesul de tranziție
de la școală la viața de adult, factori de succes și bune practici în domeniu și a un model de plan de tranziție.
Acest ghid nu este o analiză exhaustivă a problematicii tranziției, ci o încercare de a puncta aspecte importante pe
această temă din perspectiva beneficiarilor reglementărilor, strategiilor și politicilor publice, ai serviciilor de sănătate,
educație, sociale. Punctul de plecare în realizarea ghidului a fost experiența de-a lungul anilor a familiilor cu copii
și tineri cu autism, precum și a profesioniștilor din domeniile educațional, social, sănătate, cu care am comunicat și
colaborat de-a lungul a mai bine de 15 ani.
Tragem câteva concluzii și oferim câteva sugestii și recomandări actorilor implicați care pot contribui la
îmbunătățirea șanselor de reușită după absolvirea școlii ale elevilor cu dizabilități care trăiesc în familii, și nu numai.
Sugestiile și recomandările sunt adresate în bună măsură părinților care sunt, până la urmă, cei mai importanți actori
ai tranziției, fiind cei mai interesați ca, după absolvirea școlii, copilul lor să poată avea o viață împlinită, în comunitate.
Oferim și câteva repere de luat în seamă de instituțiile și profesioniștii din domeniile relevante, care pot sprijini
procesul de tranziție. Lansăm recomandări autorităților responsabile, în primul rând Ministerului Educației, de a lua
măsuri care pot îmbunătăți situația și asigura condițiile minime pentru ca și în România tranziția de la școală la viața
de adult să înceapă să se desfășoare conform reglementărilor și recomandărilor internaționale și a bunelor practici.
Concluziile și recomandările ghidului au avut la bază
• experiența familiilor cu copiii cu autism și alte dizabilități aflați la vârsta adolescenței, elevi în ultimii ani
de școală gimnazială, profesională, liceu sau absolvenți, membri sau beneficiari direcți ai serviciilor AUTISM
ROMÂNIA, precum și experiența multor familii din țară cu care am comunicat și comunicăm constant,
• experiența profesioniștilor școlilor partenere - chestionare completate de profesioniști din domeniul
educațional (4 școli partenere), a profesioniștilor din domenii relevante, participanți la grupul de discuții, a
altor profesioniști cu care am comunicat,
• prevederi și recomandări internaționale pe această temă,
• prevederi legislative relevante în domeniu din țară,
• bune practici internaționale

Obiectivele ghidului
•

•

•

Să sporească nivelul conștientizării tuturor actorilor asupra necesității unei abordări globale, unitare,
consistente a tranziției de la școală la viața de după școală, la viața de adult a tinerilor cu nevoi speciale (CES/
dizabilități). Focusul nostru a fost pe elevii și tinerii cu autism datorită varietății și specificității programelor
și serviciilor de care au nevoie aceștia în perioada de tranziție de la școală la viața în comunitate, dar și de-a
lungul vieții, precum și datorită informațiilor limitate în domeniul educațional, al programelor și serviciilor
sociale specializate pentru aceștia;
Să propună folosirea conceptelor de tranziție de la școală la viața de adult (care nu înseamnă doar tranziția
spre piața muncii), de planificare a tranziției și de plan de tranziție și să accentueze necesitatea ca toate
instituțiile din toate sectoarele: sănătate, educație, social și toți actorii implicați să opereze cu aceleași
concepte, care să aibă același înțeles pentru toți;
Să evidențieze faptul că abordările centrate pe persoană în modul de a oferi serviciile educaționale, de
asistență și sprijin pentru persoanele cu dizabilități reprezintă calea cea mai valoroasă și aducătoare de
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•

•

•

•
•

beneficii pentru incluziunea socială de succes a tinerilor cu nevoi speciale/dizabilități;
Să accentueze importanța și necesitatea colaborării intersectoriale - interinstituționale reale și eficiente,
necesitatea existenței unui cadru de referință general pentru această colaborare, a unor proceduri clare de
colaborare la nivel de agenții și instituții, inter și intra instituțional;
Să lanseze câteva propuneri de îmbunătățirea prevederilor legislative actuale, care să ducă la crearea unui
cadru pentru o abordare mai coerentă și sistematică a tranziției de la școală la viața de după școală a elevilor/
tinerilor cu nevoi speciale;
Să îi încurajeze pe părinți să înțeleagă mai bine această problematică, importanța planificării și pregătirii
tranziției de la școală spre viața de după școală în comunitate a copiilor lor, ca să devină pro activi și chiar
lideri în procesul de tranziție;
Să ofere exemple de modalități de abordare a acestei probleme și de bune practici în domeniu din câteva țări
din Europa și de peste Ocean,
Să contribuie la o mai bună înțelegere a particularităților elevilor cu autism și a nevoilor lor de sprijin pentru
a reuși după școală, ca adulți.

Scopul final al ghidului este să contribuim la creșterea șanselor tinerilor cu dizabilități de a trăi vieți valoroase, în
comunitate.
Cine ar trebui să citească acest ghid?
Ar fi de dorit ca acest ghid să fie citit de
• factorii de decizie responsabili cu asigurarea tranziției de la școală la viața de adult pentru elevii și tinerii cu nevoi
speciale/dizabilități care reglementează, fac politici și strategii în domenii relevante pentru această problematică
• tinerii cu CES/dizabilități
• părinții elevilor cu CES/dizabilități, ai adolescenților și tinerilor cu dizabilități sau nevoi speciale, ai celor cu autism
• managerii și profesioniștii din sistemul educațional
• managerii și profesioniștii serviciilor de asistență socială și sănătate mintală
• autoritățile locale

Contextul și argumentele
Peste 70.000 de copii cu dizabilități trăiesc acum în România. Nu este cunoscut numărul real al tuturor copiilor
cu nevoi educaționale speciale. Acesta trebuie să fie mult mai mare decât al celor cu dizabilități, căci nu toți sunt
înregistrați în evidențele autorităților de resort, din diferite motive. O parte dintre aceștia sunt deja la începutul
adolescenței, în ultimele clase ale școlii gimnaziale de masă sau speciale, alții deja la finalul școlii profesionale
sau al liceului, pe cale de a ieși din sistemul educației secundare. Sunt ei pregătiți pentru a păși în lumea adulților,
să își asume rolul de adulți, responsabilitățile și așteptările comunității? Cine îi pregătește, care sunt oamenii și
instituțiile care fac aceasta pregătire? Cum se întâmpla acest lucru? Se face această trecere după un proces bine
gândit, coerent și eficient? Care sunt etapele acestui proces? În ce măsură este atinsă finalitatea educației, enunțată
în Legea educației naționale, aceea de a îi pregăti pe tineri (inclusiv cei cu nevoi speciale/dizabilități) să fie adulți care
reușesc în viață, care reușesc să fie incluși și integrați cu succes în comunitate după absolvire? Este respectat dreptul
tuturor tinerilor cu nevoi speciale, dizabilități, autism, de a trăi în comunitate și de participa la viața acesteia, așa cum
prevede Convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități? Sunt câteva întrebări de la care am pornit și la care
încercăm să punctăm câteva răspunsuri.
Argumentele pentru abordarea problematicii tranziției de la școală la viața de adult în cazul elevilor cu autism în
mod special/dizabilități:
Argumentul realității trăite de tinerii cu autism și alte dizabilități și de familiile lor
Situațiile dificile cu care s-au confruntat de-a lungul anilor și se confruntă și în prezent familiile tinerilor cu autism,
cu alte dizabilități de dezvoltare, mintale, au fost argumentul principal care a stat la baza creării acestui ghid.
Realitatea este aceasta: după absolvirea unei școli, profesională sau liceu, tinerii cu dizabilități, mai ales cei cu
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dizabilități de dezvoltare, autism, rămân acasă, izolați social, marginalizați, un număr infim dintre aceștia găsește un
loc de muncă, nu participă la viața în comunitate, calitatea vieții lor și a întregii familii fiind redusă și foarte redusă.
Unii dintre aceștia beneficiază doar de câteva prestații sociale, nu și de serviciile de sprijin pentru tineri-adulți de care
au nevoie: programe de educație continuă adaptate, servicii de sprijin specializate sau adaptate și eficiente pentru
incluziunea pe piața muncii, programe și servicii care să sprijine tânărul să participe în comunitate. Unii dintre aceștia,
în cel mai bun caz, frecventează un serviciu al unui ONG și sunt dependenți în cea mai mare măsură sau în totalitate
de familie, depășită și ea de situație și deznădăjduită, fără speranța că copilul lor adult va putea trăi în alt loc decât o
instituție de recuperare neuropsihiatrică/tip spital din momentul în care ei nu vor mai putea avea grijă de el.
De ce avem această realitate?
Câteva din dificultățile întâmpinate de elevii și tinerii cu dizabilități, autism în mod particular, și de familiile lor:
Școala de masă sau specială nu are ca responsabilitate clară planificarea și pregătirea sistematică, coerentă,
clară, într-un mod logic, a tranziției de la școală la viața de după școală, în comunitate, a elevilor cu nevoi
educaționale speciale sau dizabilități;
Școala de masă, dar și cea specială în mare măsură, se axează pe formarea abilităților școlare: scris, citit,
matematică, științe (informații din) și mai puțin și nesistematic pe formarea abilitaților funcționale aplicate și pe
valorificarea, dezvoltarea intereselor și inclinațiilor elevului, ceea ce ar facilita reușita în viața de adult a tânărului
cu dizabilități după școală;
Comunicarea dintre serviciile educaționale, sociale și tânăr și familia sa nu este eficientă, coerentă,
constantă, nu este satisfăcătoare din perspectiva familiei, ceea ce nu îl ajută pe elev/tânăr în dezvoltarea sa
potrivit potențialului și în integrarea sa cu succes în comunitate;
Implicarea elevului și a familiei în planificarea viitorului său este foarte limitată și mai mult formală. În general,
potrivit tradiției, școala consideră că nu este de competența familiei să participe consistent și să aibă un cuvânt
semnificativ de spus în stabilirea obiectivelor educaționale și a acțiunilor prin care acestea vor fi atinse; programa
și structura sistemului educațional ’’nu permite”, cum afirmă adesea reprezentanții ei;
Familia nu primește rapoarte scrise ale evaluărilor inițiale sau periodice de progres, nu are informații clare
despre ce face copilul lor cu dizabilitate la școală, despre ce învață acolo și pentru ce învață ceea ce învață, cu ce
îl ajută să devină independent în viața de adult; notele sunt nerelevante;
Nu există o viziune comună, agreată de toți cei aflați în jurul elevului/tânărului, privind viitorul lui după
absolvirea școlii și nu este clar unde va ajunge tânărul în mod concret la finalul procesului educativ în care statul,
elevul, familia, investesc resurse;
Traseele profesionale pentru elevii cu dizabilități, în special cele de dezvoltare, sunt foarte limitate/limitative.
Există doar câteva alternative de educație și formare profesională după gimnaziu pentru elevii din școlile speciale
sau cei din școlile de masă care nu reușesc să intre la un liceu. Indiferent de abilitățile, inclinațiile și interesele
lor particulare, acești elevi ajung în școala profesională specială, unde se pot califica doar pentru câteva meserii:
brutar-patiser, zugrav, cameriste și alte câteva. După absolvire nu practică meseriile pentru care ”s-au format”,
pentru că nu au suficiente abilități -tehnice sau sociale- pentru a face față unei angajări pe piața muncii. Pe de altă
parte, nu știm dacă piața muncii nu are nevoie de atâția brutari, patiseri, cameriste. Prin urmare, absolvenții, pentru
care sistemul public de educație a investit resurse, stau acasă, izolați, degradându-se fizic și psihic, supraviețuind
cu sume insuficiente pentru un trai minim decent, provenit din prestații sociale sau din pensie de invaliditate, deși
ar putea munci, ar putea fi productivi, unii chiar peste media angajaților tipici în anumite domenii pentru care au
motivație și interes.
În școlile profesionale speciale raportul dintre teorie și formare de abilități practice în meserie este unul
în detrimentul formării abilităților practice si a celor interumane la locul de muncă, esențiale pentru tinerii cu
dizabilități; mai ales elevii cu autism au nevoie de programe intensive si specializate de formare a acestor abilități
(”soft skills”).
În unele școli profesionale speciale laboratoarele pentru practică nu sunt funcționale sau tinerii ajung
sporadic acolo, după cum relatează mulți părinți. În mod special tinerii care au nevoie de sprijin consistent și
specializat, cum sunt elevii cu autism, nu pot nicicum căpăta deprinderile necesare profesiei respective. Mediul
fizic și modul de instruire nu sunt adaptate particularităților lor de învățare, se pierde timp cu teoria (expunerea
proceselor tehnologice) în detrimentul timpului alocat practicii și abilităților interumane, motivația elevilor pentru
acea meserie este, de cele mai multe ori, inexistentă, întrucât au ajuns acolo de nevoie, neavând altă alternativă;
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Oportunitățile de formare directă la un loc de muncă din domeniu pe timpul școlii (ucenicie, practică,
voluntariat) în comunitate sunt extrem de limitate sau lipsesc cu desăvârșire, în special pentru elevii cu dizabilități
de dezvoltare, autism în particular. Legea 258/2007 privind practica elevilor și studenţilor nu poate fi aplicată în
cazul tinerilor cu dizabilități, mai ales cele complexe, inclusiv datorită lipsei personalului de sprijin necesar, ex.
job coach, consilier profesional de specialitate, care să fie mediator între elev și angajator și sprijin pentru elev la
locul de muncă/practică. Prin urmare, după absolvire, cu diploma de patiser, brutar, cameristă, confecționer, s.a.,
tinerii cu dizabilități, fără deprinderi în meseria respectivă și/sau fără interese și motivație pentru ea, fără abilități
generale legate de găsirea unui loc de muncă-angajare, fără abilități de inter relaționare necesare la locul de
muncă, rămân acasă cu părinții, în izolare și degradare psihică;
Serviciile de consiliere în angajare după scoală, de recalificare, nu sunt specializate să lucreze cu tinerii cu
dizabilități de dezvoltare, în special cu cei cu autism. Deci nici acestea nu oferă sprijinul de care tânărul absolvent
are nevoie în angajare;
După absolvire (10 clase obligatorii într-o școală specială, școală specială profesională sau liceul), tinerii și
adulții cu dizabilități complexe și cu nevoi de sprijin mai mari și complexe, specializate, nu au servicii de zi unde
să poată fi implicați în activități de tip lucrativ- ocupaționale și să socializeze. Dacă nu pot găsi un loc la un centru
de zi, ocupațional, un atelier protejat pentru tineri/adulți al unei organizații neguvernamentale, stau acasă..
Legislația nu prevede o procedură prin care familia sau alți actori importanți pentru elev sa fie implicați în
realizarea planului de intervenție personalizat sau a planului de servicii individualizat1;
Familia nu este de obicei informată privind drepturile elevului sau ale persoanei cu dizabilități în general
sau este informata parțial și nu la timp. De exemplu, sunt multe probleme la susținerea evaluării naționale, a
bacalaureatului, iar familia nu știe despre faptul ca copilul lor are dreptul al adaptări la examene; sau despre
serviciul de consiliere a studenților care ar trebui creat prin centrele de consiliere și orientare în cariera pentru
elevii din anii terminali de liceu sau studenți și absolvenți, așa cum prevede Legea educației naționale, etc.).
Familia nu știe ce tipuri de servicii și programe există în comunitate. Nu există un sistem de informare eficient
și funcțional, o persoană sau un punct unic de informare pentru familie, despre resursele existente în comunitate,
care i-ar fi utile adolescentului/tânărului în perioada tranziției de la școală la viața de adult și după școală. Familia
primește informații parțiale, sporadic, de obicei doar la cerere și doar din perspectiva sectorului/instituției cu
care intră în contact în acel moment (spital, școală, DGASPC, primărie, Ajofm). Cele mai multe informații le obțin
de la alți părinți și de la organizații neguvernamentale de profil. Pierd foarte mult timp și energie cu căutările, în
detrimentul copilului lor.
Familiile resimt acut lipsa programelor și a serviciilor specializate în comunitate, de care au nevoie tinerii
și adulții cu dizabilități. Serviciile specializate sau autism prietenoase lipsesc. Tinerii cu dizabilități de dezvoltare
complexe, cu autism și comorbidități, cu foarte puține excepții, stau acasă după școală.
Multe familii (tineri) nu încep să se gândească suficient de devreme și foarte concret și realist la ce vor
face copiii lor (ei) după absolvirea școlii. Copleșiți de probleme și deznădăjduiți după multe eșecuri în relația cu
instituțiile, nu mai caută sistematic și cu mintea foarte deschisă toate potențialele resurse, care să-i ajute pe tineri
să fie cât mai pregătiți pentru viață după absolvire.
Argumentul prevederilor internaționale
O serie de prevederi internaționale stipulează obligația statului român de a asigura persoanelor cu dizabilități
condițiile optime (din punct de vedere legislativ, al politicilor publice, al strategiilor, al serviciilor), care să le permită
dezvoltarea conform potențialului propriu, integrarea în muncă și participarea în comunitate.
Conform Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 26, România are obligația de a asigura pentru
persoanele cu dizabilități servicii prin care să le permită integrarea socială, ocupațională, independența și participarea
în comunitate.
Prin ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (art. 24),
România s-a angajat că va asigura un sistem educațional incluziv la toate nivelurile, precum și formarea continuă,
prin care să se asigure dezvoltarea personalității, talentelor și creativității proprii persoanelor cu dizabilități, precum
și a abilităților lor mentale și fizice, la potențial maxim și de a da posibilitatea persoanelor cu dizabilități să participe
efectiv la o societate liberă.
În acest sens, România ar trebui să se asigure că persoanele cu dizabilități au acces la sistemul de învățământ în
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mod nediscriminatoriu, că acesta este incluziv, gratuit. De asemenea să se asigure că și condițiile de învățământ sunt
adaptate la nevoile individuale ale elevilor cu dizabilități, iar aceștia primesc sprijinul de care au nevoie pentru a
beneficia efectiv de educație.
Pentru ca elevii cu dizabilități să se bucure de un drept real la educație, statul trebuie să le ofere servicii de sprijin
personalizat pentru a-i ajuta să ducă același stil de viață precum ceilalți elevi, facilitându-le dezvoltarea independenței
și autonomiei, conform Rezoluției 1761/2010 a Consiliului Europei privind garantarea dreptului la educație pentru
copii cu afecțiuni de sănătate sau dizabilități.
Un aspect esențial îl reprezintă tranziția de la școală la viața de adult în comunitate, viață pentru care școala ar
trebui să îi pregătească pe elevi, inclusiv pe cei cu dizabilități.
Conform Declarației de la Salamanca din 1994, școlile trebuie să le sprijine pe persoanele cu nevoi educaționale
speciale să realizeze o tranziție eficientă către viața de adult, să le ajute să fie independente, inclusiv economic, și
să dezvolte abilități care corespund nevoilor din viața de adult. Pentru a se atinge acest obiectiv, programa școlară ar
trebui să includă programe speciale de tranziție, care să-i pregătească pe elevi să ducă o viață independentă și activă
după ce părăsesc sistemul de învățământ.
Rezoluția ResAP (2007)4 privind educația și incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu autism prevede că, pentru
a se asigura o tranziție eficientă a persoanelor cu autism, este necesar să se realizeze intervenții individualizate pe
baza unui plan individual, evaluat cu regularitate, prin care să se stabilească o abordare coordonată (s.n.), care să
faciliteze tranziția din sistemul de educație spre viața de adult2.
Argumentul unor studii în domeniu
O serie de studii realizate peste hotare arată faptul că succesul în viața de adult a tinerilor cu dizabilități și nevoi
educaționale speciale depinde în mare măsură de planificarea tranziției de la școală la viața de adult, proces care
trebuie să înceapă cât mai devreme, să implice mai mulți actori (agenții/instituții și managementul lor, profesioniști,
tânărul, familia). Toți aceștia trebuie să colaboreze, să comunice și să îl sprijine pe tânăr să reușească să devină un
membru integrat în comunitate.
Cercetările în domeniul practicilor de tranziție au ilustrat faptul că rezultatele de după școală ale elevilor cu
dizabilități se îmbunătățesc atunci când educatorii, familiile, elevii, membrii și organizațiile comunitare, lucrează
împreună pentru a pune în aplicare planificarea tranziției privită dintr-o largă perspectivă și văzută ca educație
focusată pe tranziție. (Kohler & Field, 2002). În Taxonomia pentru programarea tranziției3, Kohler și colegii ei au
identificat practici eficiente, care au fost organizate în cinci categorii:
(a) planificarea centrată pe elev,
(b) dezvoltarea elevilor
(c) colaborarea între agenții,
(d) implicarea familiei,
(e) structura și atributele programului (Kohler, 1996).
Aceste cinci categorii sunt considerate a fi cele mai bune practici în domeniul tranziției tinerilor cu dizabilități.
NSTTAC-National Secondary Transition Technical Assistance Center a efectuat o analiză sistematică a literaturii
de specialitate pentru a identifica pentru elevii cu dizabilități din ciclul secundar predictorii succesului post-școlar
în domeniile ocupării forței de muncă, educației și vieții independente (Test, Mazzotti, Mustian, Fowler, Kortering, &
Kohler, 2009). Predictorii bazați pe dovezi pentru succesul în angajare, educație și viață independentă identificați în
urma revizuirii literaturii sunt:
colaborarea inter agenții,
cursuri profesionale,
conștientizarea privind cariera,
experiențele în comunitate,
munca plătită și/sau experiența de muncă,
auto reprezentarea/autodeterminarea, auto îngrijirea/deprinderi de viața independentă,
abilitățile sociale,
implicarea părinților,
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educația vocațională,
sprijinirea elevilor,
studiul și munca în timpul studiilor.
Acești predictori sunt componente critice ale unui program de tranziție de calitate4.
In raportul realizat în cadrul proiectului Comenius “School to the World of Work”5 cu parteneri din Austria,
Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Olanda, România, Slovacia și Spania, Republica Ceha, care
analizează experiențele și bunele practici la nivelul european pe tema tranziției scoală - piața muncii a tinerilor din
Europa se afirmă:
” Implicate în acest proces de tranziție de la școală la piața muncii sunt toate părțile interesate, iar calitatea
proceselor de tranziție depinde de angajamentul comun clar, cooperarea și coordonarea între toți actorii (s.n) și
orientarea conceptului de management al tranziției către scopuri și obiective acceptate, individualizate pentru elevi,
de asemenea, evaluate în funcție de criterii și valori de referință la un meta nivel.”
Deși raportul se referă doar la tranziția de la școală la piața muncii a elevilor în general, la nivel de principii,
concluziile sunt relevante și pentru cadrul mai larg în care vedem tranziția în acest ghid. Tranziția către piața muncii
este o componentă de bază care trebuie abordată în procesul de planificare a tranziției, privită însă împreună cu
celelalte domenii esențiale pentru reușita elevilor cu dizabilități și nevoi speciale după școală, ca tineri-adulți.
În urma analizei realizate în cadrul aceluiași proiect, au fost recomandate criterii de calitate pentru sistemul de
tranziție de la școală la muncă: 10 categorii grupate în 3 secțiuni principale care credem că sunt aplicabile și la un
sistem de tranziție în sens extins, care îi vizează pe elevii și tinerii cu nevoi speciale/dizabilități.
Sistem durabil
1. Definirea unui concept clar al căilor de tranziție la toate nivelurile
2. Asigurarea creării de cunoaștere și învățare în sistem pe baza experienței clienților, a profesioniștilor, a factorilor
de decizie politică, a sectorului economic
3. Evaluarea pe baza criteriilor de succes și de probe, prin implicarea clienților
4. Asigurarea sustenabilității activităților la nivel național, regional și organizațional
Profesionalism
5. Comportamentul profesionist al personalului
6. Calificarea și dezvoltarea continuă a competenței personalului
7. Durata adecvată a intervenției/activității, în conformitate cu nevoile clienților
8. Practica bazată pe standarde etice
Rețele
9. Transparența și promovarea serviciilor către toți actorii relevanți
10. Crearea de rețele și cooperarea între toți actorii în tranziție
Descriptorii pentru aceste criterii pot fi găsiți pe (www.school-wow.net.)
Privite din perspectiva managementul tranziției, punctele esențiale pentru serviciile de orientare școlară și
profesională sunt:
1.
Centrate pe client.
Tinerii sunt acompaniați în procesul individual de tranziție pe o perioadă mai lungă. Serviciile de orientare trebuie
să susțină traiectoriile individuale de învățare ale elevilor.
2. Orientate pe ideea de multi-expertiză.
Sunt necesari practicieni de orientare profesională pentru a organiza aceste rețele, ei fiind punctul de legătură
dintre elev și lumea complexă a muncii.
3. Este mai degrabă un “complex de servicii” (decât un serviciu singular), care se desfășoară în diverse moduri
și locuri, este o modalitate fluidă de a oferi îndrumare. Sunt implicați diferiți parteneri din educație, economie și
de la nivel de politici.
4. Este nevoie de criterii clare de calitate pentru a dezvolta acest sector. Astfel de criterii ar trebui să urmeze o
structură clară și ar trebui să acopere toate aspectele relevante.
10

5. Este nevoie de coordonare profesională și de politici (la nivel local, regional, național și la nivel transnațional).
Coordonarea ar trebui să urmeze o abordare multifactorială.
LLP Comenius Project “School and the World of Work” 2008-2010.
Extrapolând, considerăm că aceste principii sunt relevante pentru întreaga problematică a tranziției în sens larg,
pentru un posibil serviciu dedicat tranziției de la școală la viața de adult a elevilor cu nevoi speciale sau dizabilități.
S-au realizat relativ puține cercetări privind eficiența serviciilor de tranziție în alte țări. Cu toate acestea, dovezile
sugerează că anumiți factori pot îmbunătăți tranziția. Acestea includ coordonarea între agenții, o bună comunicare și
colaborare la nivel intra și inter agenții; existența lucrătorilor sau a echipelor de tranziție; implicarea activă a tinerilor
și familiilor acestora, precum și furnizarea de informații de calitate; și sprijin tinerilor, punând accentul pe propriile lor
aspirații și ambiții (Heslop et al, 2002, 2007.; Forbes la al., 2002).
Argumentul bunelor practici din alte țări
Numeroase țări s-au angajat în procesul transformării modului în care acordă asistență și sprijin adolescenților
și tinerilor cu dizabilități. Perioada de trecere de la școală la viața de adult este văzută ca o problematică distinctă,
foarte importantă pentru reușita acestora după școală. În multe țări este abordată într-un mod sistematic, într-un
cadru coerent din punct de vedere legislativ, instituțional, la nivel de proceduri și practici, și o abordare pe principiul
centrării pe persoană a serviciilor.
Faptul că tranziția spre viața de adult a tinerilor cu dizabilități este o temă importantă pentru alte țări o arată
existența unor reglementări legislative specifice (cum sunt de ex. în SUA, Canada, Irlanda, Marea Britanie, Danemarca,
Finlanda), politici publice care să asigure că toți tinerii au posibilitatea de a participa la deciziile de la toate nivelele
privind viitorul lor ca adulți și de a primi sprijinul adecvat pentru a-și construi un viitor decent, o viață așa cum și-o
doresc. Instituțiile statului au luat măsuri pentru a crea cadrul și instrumentele, pentru ca cei implicați în acest proces
să poată lucra eficient, coordonat, țintit pe nevoile tânărului, pentru ca acesta să aibă toate șansele de a se integra
cu succes în comunitate după absolvire.
Există un sistem de sprijin pentru profesioniști, părinți și elevi. Există ghiduri, manuale, pagini web cu informații și
resurse, care au scopul de a sprijini în mod sistematic tranziția elevilor cu dizabilități, planificarea procesului, crearea
și implementarea planurilor de tranziție, facilitează cunoașterea și înțelegerea prevederilor legislative specifice de
către toți actorii. Se fac studii și analize ale funcționării sistemelor, barierele și factorii facilitatori, eficiența serviciilor
de tranziție, țintind în permanență eficientizarea procesului de tranziției. Scopul tuturor acestor demersuri este
facilitarea succesului în viața de adult a tinerilor sub toate aspectele: carieră/angajare, viață independentă, locuire,
recreere, participare activă la viața comunității.
Nu există un singur model de abordare a tranziției de la școală la viața de adult a tinerilor cu dizabilități, nici măcar
la nivel european, însă la nivel de principii și de caracteristici de bază ale serviciilor eficiente, modelele sunt similare.

Ce este tranziția?
Semnificația termenului de tranziție este amplă. Tranziția este schimbare. Oamenii trec prin diferite tipuri de
schimbări de-a lungul vieții: tranziția naturală a copilului de la copilăria mică la preșcolaritate, de la copilărie la
adolescență, la maturitate; mici tranziții planificate, cum ar fi cea de la o activitate la alta, de la o oră de curs la alta,
de la o clasă la alta, de la o școală la alta, s.a. Tranzițiile ”mari”, complexe, care necesită o planificare elaborată și
implicarea mai multor actori, pentru a facilita trecerea lină de la o etapă la alta, ar fi, de exemplu:
tranziția de la educația de acasă la grădiniță a copilului
tranziția de la o etapă de școlarizare la alta (de la școala primară, la cea gimnazială sau liceu, facultate)
tranziția de la școală la viața în comunitate
Ca să poată fi o reușită, fără sincope și tulburări, trecerea, tranziția trebuie bine gândită, pregătită, planificată. Este
necesară o ”hartă”, pentru ca drumeția să se finalizeze cu atingerea destinației.
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În ce sens folosim termenul de tranziție
În acest ghid ne referim la tranziția de la școală la comunitate, la viața de după absolvirea școlii secundare a
tinerilor cu nevoi speciale, dizabilități, punând accent pe elevii și tinerii cu autism6.
Tranziția este schimbare, iar schimbările sunt dificile în general. Însă una dintre cele mai provocatoare schimbări
se produce atunci când elevii trebuie să părăsească sistemul educației secundare, unii după 10 clase obligatorii, alții
după liceu, și să pășească în lumea adulților, cu toate așteptările față de ei legate de viața independentă, angajare,
participare la viața socială. La această dată toți elevii se confruntă cu provocări și oportunități diferite de ale celor din
generațiile anterioare și toți au nevoie de cunoștințe specifice și competențe în domeniul educației, în planificarea
carierei și de viață, precum și sprijin în a face alegerile cele mai bune pe tot parcursul vieții lor. Atunci însă când
tânărul are o dizabilitate, nevoia de sprijin este și mai mare, iar sprijinul de care are el nevoie este mult mai complex
și specializat. Este foarte important ca toți cei din jurul său, inclusiv el, să planifice tranziția, luând în considerare toate
aspectele majore ale vieții de adult.
Ce vrei să faci după ce o să termini școala? Este întrebarea pe care o punem în mod frecvent adolescenților,
tinerilor, ca părinți, rude, prieteni, profesori. Cei cu dizabilități însă nu sunt întrebați prea des acest lucru, din mai multe
motive, inclusiv pentru că adulții presupun că ei nu (prea) știu, nu sunt capabili să înțeleagă (prea bine sau deloc) ce
înseamnă să fii adult, deci au așteptări reduse față de aceștia. În cele mai multe cazuri adulții, părinții, aleg în numele
adolescenților și tinerilor, mai ales în cazul celor cu dizabilitate mai complexă, de natură intelectuală/mintală, a celor
cu dificultăți de înțelegere și de comunicare mai mari.
Adolescenții, tinerii au vise privind viitorul lor, unii vor să își continue studiile postliceale, să meargă mai departe
la facultate, alții vor să muncească imediat după școala profesională sau liceu, chiar după 10 clase obligatorii. Visează,
își doresc să aibă un loc de muncă și o carieră de succes în domeniul lor de interes, să aibă prieteni, familie, propria
casă, să se bucure de viață în comunitate. Elevii cu nevoi speciale au și ei vise, dorințe, aspirații, pe care le putem
afla chiar și de la cei cu dizabilități complexe și cu dificultăți mari de comunicare verbală sau fără capacitatea de a
comunica verbal, dacă ne adaptăm nevoilor lor de comunicare și înțelegere. Spre deosebire de adolescenții și tinerii
tipici, cei cu nevoi speciale/dizabilități au nevoie de mai mult sprijin, de sprijin adaptat, pentru a lua decizii și pentru
a-și stabili obiective pentru viitorul lor mai apropiat sau mai îndepărtat și pentru a le atinge. Pot reuși doar dacă sunt
alocate resursele și mijloacele cele mai potrivite, individualizate, ei fiind în centrul procesului.
În legislația și practica mai multor state se utilizează termenul de tranziției la viața de adult dintr-o perspectivă care
înglobează educația sau formarea post școală, angajarea și abilitățile de viață/participarea în comunitate. Tranziția
este văzută ca educație focusată pe tranziție. (Kohler & Field, 2002). În acest sens înțelegem tranziția în acest ghid,
dintr-o perspectivă amplă, globală, firească și necesară mai ales în cazul persoanelor cu dizabilități, întrucât acestea
au nevoi complexe, abordarea și rezolvarea cărora transcende competențele și resursele unui domeniu sau altul. Iar
bunăstarea și reușita în viața de adult privește mai multe aspecte: atât succesul în carieră, cât și educația continuă,
participarea deplină în comunitate, recreerea, locuirea.

Procesul tranziției de la școală la viața de adult a tânărului cu
nevoi speciale
Privim tranziția ca proces coordonat de trecere la viața de adult. Acest proces este unul special, complex, intensiv
în cazul tânărului cu nevoi speciale/dizabilități, care îl sprijină pe tânăr să facă cele mai bune alegeri pentru viața
sa, să capete abilitățile, competentele care îi sunt cele mai utile și necesare pentru viața de adult. Tranziția este un
proces de căutare și găsirea celor mai semnificative oportunități de formare și dezvoltare pentru adolescent/tânăr
(acasă, la școală, în comunitate, diferite locuri de muncă), de oportunități de a învăța, vedea, încerca, experimenta,
alege, având la bază abilitățile și interesele elevului, punctele sale forte, evaluate în mod profesionist. În acest proces
el trebuie să primească sprijinul relevant, coerent, din partea familiei, a prietenilor, a școlii, a celorlalte instituții și
servicii din toate sectoarele (sănătate, educație, muncă), pentru a-și stabili și atinge țelurile, pentru a se putea
integra deplin în societate ca adult și a trăi o viață cât mai independentă, așa cum o dorește.
Din bunele practici internaționale, procesul de tranziție de la școală la viața de adult presupune, în esență:
• colaborare intersectorială, între instituțiile și serviciile acestor sectoare, la nivel de management instituțional
și de profesioniști, abordare coordonată și cuprinzătoare și centrarea pe persoană;
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•
•
•

•
•

sprijinirea adolescentului să își stabilească scopurile în toate sferele vieții de adult, să exploreze și să adopte
noi roluri ca adult, să ia decizii legate de viitorul său;
identificarea și accesarea oportunităților și a sprijinului necesar pentru ca tânărul să își poată atinge scopurile
după absolvirea școlii;
educația, terapiile, serviciile de sprijin trebuie să-l ajute pe adolescent, pe tânăr să înțeleagă cât mai bine
lumea în care trăiește și va trăi după școală, căile pe care va păși ca tânăr-adult, să-l sprijine să își dezvolte
abilitățile necesare de a face față cerințelor și așteptărilor pentru această vârstă;
tânărul și părinții lui sunt parte esențială în procesul tranziției;
procesul este continuu, monitorizat și updatat, în funcție de schimbările care se produc la nivelul rezultatelor
așteptate pe termen scurt și nevoilor elevului, tânărului.

Factori care îmbunătățesc tranziția
•
•
•

•
•
•
•

abordarea de tip coordonare la nivelul tuturor sectoarelor/ instituțiilor/ serviciilor, logic impusă de multitudinea
de procese și schimbări pe care le implică tranziția,
o bună comunicare și colaborare între și în interiorul instituțiilor-serviciilor,
angajament din parte tuturor instituțiilor, a managementului instituțiilor și serviciilor relevante și un puternic
leadership (Hudson et al., 2002, Cameron și Lar 2003), Serviciile de tranziției presupun cu certitudine implicarea
consistență și coordonată de la nivel de management a serviciilor pentru copii și adulți,
existența unor profesioniști ai tranziției formați sau a echipelor pentru tranziție, care își cunosc foarte bine
rolul și responsabilitățile,
implicarea activă a tânărului și a familiei și o bună informare a acestora,
existența unui sistem de informare și comunicare foarte bine pus la punct și updatat permanent pentru tineri
și părinți, prin care li se oferă acestora informații despre servicii, resurse, legislație,
sprijinirea tinerilor prin punerea accentului pe propriile lor aspirații și ambiții (Heslop s. A 2002,2007)

Factorii de succes pentru orice serviciu de tranziție, identificați prin revizuirea literaturii în domeniu7:
• planificarea pentru viitor cu tinerii și familiile începe de timpuriu,
• abordarea este de lucrul în echipa care colaborează, iar tinerii se află în centrul echipei,
• oferirea de informații și educație utile și accesibile, precum și furnizarea de sprijin continuu, înainte, în timpul
și după perioada de tranziție. (Betz 2004; Ikiugu și Ciaravino 2006;. Stewart et al 2006)
Planificarea centrată pe persoana-PCP este o practică bazată pe evidențe, care are potențialul de a oferi o abordare
globală și de a facilita implicarea tânărului în planificare, de a produce un pachet de servicii, care răspund mai bine
nevoilor și aspirațiilor lui. Robertson et al.8 arată că planificarea centrată pe persoană face ca impactul serviciilor
de tranziție asupra tânărului și familiei să fie mult mai pozitiv.
O cercetare recentă9, un studiu longitudinal care explorează eficiența și eficacitatea și costurile introducerii PCP
pentru 93 de persoane cu dizabilități intelectuale din 4 localități din Marea Britanie a arătat că planificarea centrată
pe persoană produce beneficii pentru persoanele cu dizabilități intelectuale în următoarele arii: implicarea în
comunitate, contactul cu prietenii, contactul cu familia și alegerile.

Planificarea tranziției
Scopul planificării tranziției este asigurarea că tânărul cu dizabilitate va ajunge să aibă viața pe care și-o dorește
ca adult, că va beneficia de cel mai bun sprijin, de cele mai bune oportunități de dezvoltare și participare, astfel
încât, după școală, să își asume cât mai bine rolul de adult, să fie cât mai bine integrat în societate și fericit.
Cine are nevoie de planificarea tranziției?
Elevii cu cerințe educaționale speciale care nu au o dizabilitate și un plan de intervenție personalizat-PIP, dar au
anumite dificultăți de învățare sau de altă natură și care au nevoie de educație individualizată, de unele modificări
și adaptări în programul lor educațional.
Elevii cu dizabilități care, pentru a putea beneficia de educație, au nevoie de resurse semnificative de sprijin
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în instruire și educație, de adaptări și modificări ale programei, de plan de intervenție personalizat, de servicii
suplimentare de sprijin educațional.
În rândul elevilor cu dizabilități, elevii cu autism, în mod special, au nevoie planificare a tranziției la viața de adult,
proces care să înceapă nu mai târziu de ultima clasă de gimnaziu. Problemele lor complexe transcend un singur
domeniu, pe de-o parte, iar pe de altă parte, tranziția de la o stare, situație, etapă la alta reprezintă una dintre
problemele majore pentru persoanele cu autism.
Planificare eficientă a tranziției începe cu stabilirea viziunii generale. Pe cât posibil, este importantă identificarea
de către tânărul însuși a propriei sale viziuni asupra viitorului său. În primul rând, părinții sunt cei care îl sprijină în
acest demers de autocunoaștere, dar pot contribui și cei apropiați tânărului: prietenii, colegii, școala. Câteva întrebări
de la care se poate porni în creionarea viziunii generale:
• Ce mă face fericit/îl face fericit pe adolescent, elev?
• Care sunt abilitățile și interesele mele/lui?
• Unde mă voi afla/se va afla tânărul/la finalul procesului de tranziție? Ce abilități voi/va avea? Cum pot/putem
asigura dezvoltarea acestor abilități?
• Ce context, ce mediu va fi cel mai propice pentru mine/el, ca să aplic/e aceste abilități?
• Ce obstacole există în mediu și ce abilități am/are nevoie pentru a le depăși?
• Cum voi/va depăși aceste obstacole?
Profilul elevului completat de el însuși/de părinte/un prieten în Anexa 2 poate fi folositor în acest sens.
În procesul de tranziție este nevoie de gândire creativă din partea tuturor celor implicați pentru a stabili un
obiectiv general pentru elev după școală, dar mai ales în găsirea resurselor și aducerea acestora în slujba lui. Uneori
procesul de tranziție înseamnă și renunțare la unele vise ale părinților pentru copilul lor sau doar o mai bună ajustare
a lor în acord cu posibilitățile copilului. Important este, totuși, ca părinții, și nu numai, să nu cadă în extrema cealaltă,
adică să aibă așteptări foarte reduse față de copil. Cercetările arată că familiile care au așteptări mari vor vedea
realizări școlare mai bune la copilul lor, iar acestea determină rezultate mai bune în educația ulterioară, postliceală
sau în formare continuă, în angajare și în independența financiară ca adult.
Din perspectiva tânărului și a familiei, procesul de planificare a tranziției implica multă muncă de informare,
planificare, stabilirea de legături în comunitate, multe întrebări, muncă intensă de avocat-activist pentru drepturile
tânărului. Doar astfel familia poate spera că copilul va avea șansa să își poată construi și avea o viață împlinită, cât
mai aproape de cum și-o dorește.

Importanța planificării tranziției pentru tinerii cu dizabilități
Deși planificarea tranziției este importantă pentru toți elevii, pentru cei care au nevoie de sprijin suplimentar
pentru a-și atinge potențialul planificarea este esențială.
Din perspectiva echității sociale și a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Realitatea pe care o trăiesc tinerii
cu dizabilități și familiile lor, reflectată și de studii, este aceea că șansele lor la integrare în muncă și integrare
socială după școală și în general șansele la o viață decentă, împlinită ca adulți sunt mult mai reduse comparativ cele
ale tinerilor fără dizabilități. Ei reprezintă un grup social foarte defavorizat și marginalizat. Iar în rândul tinerilor cu
dizabilități, cei mai defavorizați sunt tinerii cu dizabilități de dezvoltare, cei cu autism fiind primii pe lista celor mai
dezavantajați și marginalizați, excluși din comunitate.
Există și se menține inegalitatea oportunităților pentru tinerii cu dizabilități sub toate aspectele: la educație și
formare profesională, la intrarea pe piața muncii și menținerea unui loc de muncă, recreere, participare în comunitate,
la tratament echitabil. Studiile arată că rata șomajului în rândul tinerilor cu dizabilități este substanțial mai mare decât
cea a tinerilor fără dizabilitate10. Aceștia sunt forțați să accepte munci part time, slujbe sub calificarea pe care o au,
salarii mai mici. Trăiesc în sărăcie și fără perspective, în izolare și marginalizare. Planificarea tranziției are scopul de a
egaliza șansele tinerilor cu dizabilități la o viață decentă.
Din perspectiva tânărului și a familiei. Pregătirea din timp și într-un mod eficient a trecerii în zona mult mai
nesigură a vieții, aceea de după școală, va reduce din frustrările și anxietatea, care însoțesc tânărul și familia, în
perioada de după absolvire.
Când copilul cu nevoi speciale începe să devină adult, schimbările emoționale, de comportament, sunt adesea
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greu de gestionat, copleșitoare pentru părinți. La aceste schimbări datorate transformărilor fiziologice, psihologice,
pe fondul unor probleme complexe de sănătate, se adaugă și schimbările la nivel de servicii și profesioniști, de
instituții care oferă serviciile și beneficiile sociale. Atunci când e copil are acces la un tip de servicii: acces gratuit
la grădiniță/școală, servicii de sănătate oferite de pediatri, psihiatri pentru copii, la terapii (în școala de masă prin
centrele logopedice, de asistență psihopedagogică, profesori de sprijin, în școală specială terapie ocupațională,
logopedie, kinetoterapie, în cadrul centrelor de sănătate mintală pentru copii), acces gratuit la cercuri-cluburi ale
elevilor, alocație de elev. Ca tânăr adult, va trebui să apeleze la alte servicii gestionate de alte instituții. Găsirea lor
din timp va mai reduce din frustrările persoanei și ale familiei la vremea când copilul va împlini 18 ani și va trece la
servicii de sănătate, educație sau de asistență socială pentru adulți.
O mare problemă în țara noastră este aceea că, cu excepția prestațiilor sociale de care beneficiază tinerii cu
dizabilități după 18 ani, serviciile pentru tinerii absolvenți și pentru adulți sunt total insuficiente, neadaptate nevoilor,
necentrate pe persoană. Autoritățile locale, deși, potrivit legii 448, “..au obligația [...] să instituie măsuri menite
să asigure pregătirea tânărului pentru viața adultă și pentru viața independentă”, deci să creeze servicii sociale,
adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități, nu sunt preocupate serios, sistematic, de acest lucru.
Planificarea tranziției presupune inclusiv munca de advocacy pe plan local a familiilor de când copilul lor încă nu
are nevoie de servicii pentru adulți. Planificarea tranziției îi va conștientiza mai bine pe părinți de realitatea de după
școală, inclusiv de golul de servicii pentru adulți și de consecințele acestui lucru și îi poate motiva mai mult să fie
proactivi. Autoritățile locale pot fi conștientizate de familii să evalueze nevoile locale din perspectiva problematicii
copiilor și să aloce fonduri din bugetul local pentru crearea acestor servicii. Familiile au rol important în progresul la
nivel de politici, servicii și programe, în general resurse de sprijin pentru persoanele cu dizabilități.

Niciodată nu este prea devreme ca părinții să se gândească la tranziție
“La vremea când copilul era mic, mă gândeam că avem destul timp să ne îngrijorăm
pentru ce va fi după școală, dar vremea aceea a venit foarte repede, mai repede
decât am gândit eu. Sfatul meu este să vă gândiți la viața de adult a copilului
vostru cât mai devreme cu putință și să acționați din această perspectivă”
Părinte, tânăr de 20 de ani
Părinții ar trebui să fie primii care încep să se gândească la tranziția de la școală la viața de adult a copilului
lor. Ei au rolul cel mai important în acest proces, fiind cei mai motivați să le ofere copiilor lor sprijinul și resursele
necesare pentru ca aceștia să aibă șanse cât mai mari la o viață de adult împlinită. Ei trebuie să se gândească și să
acționeze încă de când copilul este în școală, chiar din ciclul primar. Pregătirea pentru viața de adult începe, de fapt,
cu începerea intervenției timpurii, când, acasă sau în diferite instituții care oferă intervenție timpurie, la grădiniță,
încep să se pună bazele abilităților și comportamentelor care vor fi necesare în viața de adult.
La finele ciclului gimnazial însă accentul trebuie să cadă pe formarea de abilități specifice vieții de adult (de muncă,
participare în comunitate, abilitați de viață independentă), pentru formarea cărora părinții trebuie să acționeze din
timpul școlii. Formarea și dezvoltarea acestor abilități trebuie să fie țintă și pentru toți ceilalți actori, în mod special
școala, cu mijloacele și resursele specifice, puse în slujba elevului.
Părinții sunt avocații copilului lor în raport cu instituțiile și serviciile la care aceștia au dreptul. Ei trebuie să stabilească
standarde înalte, dar realiste, pentru copilul lor și, de multe, ori să îi convingă pe alții, mai ales pe profesioniști, să
aibă aceleași standarde și așteptări. Dacă nu o fac părinții, nimeni altcineva nu o va face. Munca în echipă, cât mai
devreme, pentru atingerea obiectivelor realiste, dar înalte din perspectiva vieții de adult, este esențială. Iar la modul
intensiv și țintit, pregătirea începe cel mai târziu din ultimul an de școală gimnazială.

Persoanele cu TSA și tranziția de la școală la viața de adult
”Experiența cu adolescenții din spectrul autismului a arătat că este prea târziu să începi planificarea viitorului lor ca adulți când sunt
aproape să termine școala, între 18 și 21 de ani. În schimb, este în interesul lor, al școlilor și al comunităților să înceapă planificarea
și instruirea din perspectiva tranziției încă de la începutul adolescenței sau chiar mai devreme. Acum educatorii recomandă ca
serviciile de tranziție și planificarea tranziției să fie incluse în programă încă din școala primară și secundară (Repetto&Correa,
1996). În plus, evaluarea nevoilor și o planificare cuprinzătoare trebuie făcute de la o vârstă fragedă (Michaels,1998; Patton&Dunne,
1998)11.”
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Autismul nu se termină odată cu copilăria sau cu absolvirea școlii. Persoanele cu autism au nevoie de servicii
de sprijin de diferite forme și grade pe toată durata vieții lor. Planificarea tranziției la persoanele cu autism este
cu atât mai importantă cu cât acestea au dificultăți în domenii esențiale pentru reușita în viața de adult, care se
mențin, în mai mare sau mai mică măsură, chiar și după intervenție intensivă specializată, de lungă durată, inclusiv
în adolescență. Strategiile obișnuite de învățare a abilitaților necesare în viața de adult nu sunt eficiente în cele mai
multe cazuri.
Dificultățile sunt în
• comunicarea socială, verbală și neverbală,
• relaționarea socială,
• organizare și planificare (deficit al funcției executive),
• generalizarea celor învățate la alte medii și persoane,
• gestionarea schimbării; întreruperea unei rutine, tranzițiile generează anxietate și stres, ceea ce afectează
funcționarea persoanei și capacitatea ei de integrare socială. (ex.întreruperea rutinei de a merge zilnic la
școală, schimbarea neprevăzută a medicului/cabinetului medical sau a școlii sunt stresante, produc anxietate,
pot provoca și apariția unor comportamente problematice),
• integrarea senzorială.
Datorită problemelor complexe care afectează persoana în ansamblu, a comorbidităților (deficit de atenție,
epilepsie, anxietate generalizată, depresie, tulburare obsesiv compulsivă ș.a.), persoanele cu autism au nevoie pe tot
parcursul vieții de un continuum de programe și servicii integrate, adaptate, care să cuprindă concomitent resurse
din domeniul sănătății, al educației, al asistenței sociale. De programe pentru dezvoltarea comunicării, de exemplu,
au nevoie nu numai în copilăria mică sau la școală. Ca elevi au dreptul la câteva ore de logopedie la grădiniță sau
școală, la centrul logopedic interșcolar, ori în centrul de sănătate mintală. Însă și după absolvire, tinerii au nevoie
să își dezvolte în continuare abilitățile de comunicare. Inclusiv tinerii cu sindrom Asperger au nevoie de formarea și
dezvoltarea abilitaților pragmatice de comunicare -utilizarea limbii în contexte sociale, la locul de muncă (a ști ce să
spună, cum să spună, când să spună - și cum să “fie” cu alte persoane). Sau au nevoie de programe de dezvoltare a
abilitaților sociale sau de sprijin specializat, consiliere pentru angajare pe piața liberă a muncii sau în mediul protejat.
Au nevoie programe de recuperare și reabilitare fizică adaptate, motivate de dificultățile de coordonare, motricitate
grosieră și fină. Pentru aceste nevoi specifice sprijinul nu este ‚garantat’ după școală. Tânărul și familia trebuie
să caute, împreună cu ceilalți actori, soluții încă din timpul școlii, când copilul lor are servicii ‘sigure’, deși ele sunt
insuficiente și insuficient de specializate încă în România.
Dacă se va informa și căuta din timp, familia va avea șanse să găsească și câteva servicii gratuite pentru adulți
încă din timpul școlii copilului. Poate fi consiliere psihologică/psihoterapie decontată de Casa națională de asigurări
de sănătate sau consiliere pentru angajare în muncă în cadrul centrelor de consiliere profesională pentru persoane
cu dizabilități ale AJOFM sau în cadrul serviciilor de consiliere vocațională pe care le au unele DGASPC-uri sau ong-uri;
poate fi sport adaptat/ kinetoterapie la un cabinet sau la centru social comunitar al DGASPC-ului primăriei, cele care
au un astfel de centru și astfel de programe; pot fi anumite programe gratuite ale unor ong-uri pentru persoanele cu
dizabilități. Deși aceste servicii sunt foarte puține și nu sunt adaptate la nevoile specifice ale persoanelor cu autism,
prin eforturi conjugate ale familiei și ale celorlalți actori din comunitate, acestea pot fi în timp adaptate, create unele
noi cu resurse locale. Rolul familiei este important în progresul lucrurilor la nivelul comunităților locale în privința
serviciilor sociale.
Este important să nu fie amânată învățarea unor abilități foarte importante care asigură independența și
participarea în comunitate pe motiv că copilul este încă destul de mic în școala gimnazială și mai are timp să învețe
ori că nu e cazul să le învețe, pentru că oricum nu va reuși să fie niciodată independent. Chiar dacă copilul mai
are 5-6 ani de școală, nu putem lăsa pe ultimul an să învețe folosirea independentă a autobuzului sau învățarea
unor abilități interpersonale de bază, care sunt esențiale în angajare și în integrarea socială. Eșecurile în găsirea și
păstrarea unui loc de muncă și în integrarea într-un grup de oameni de aceeași vârstă în cazul persoanelor cu autism
se datorează dificultăților în gestionarea relațiilor interpersonale (de a ști cum să se comporte cu colegii, cu șeful sau
cu alte persoane, ce să spună, cum să spună, când să spună). Eșecul în a-și dezvolta relațiile sociale, a lărgi cercul de
prieteni, de a beneficia de oportunitățile (recreere, timp liber) din comunitate se datorează și incapacității de folosire
independentă a mijloacelor de transport în comun.
Părinții, elevul însuși, nu trebuie să aștepte până în ultima lună de școală gimnazială pentru a începe să își pună
problema sprijinului care i-ar fi necesar la evaluarea națională pentru admiterea la liceu. Aceeași situație este și în
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cazul examenului de bacalaureat ori al admiterii la facultate. Cum va face față copilul cerințelor noului context, liceul
sau facultatea (deși are abilități intelectuale necesare), de ce fel de sprijin ar putea beneficia, are sau nu dreptul
la adaptări, care sunt acestea și cum le poate obține, sunt doar câteva întrebări care trebuie puse și aflate toate
răspunsurile cu mult înainte de terminarea școlii gimnaziale, a liceului, a admiterii la facultate.
Abordarea sistematică, din timp a acestor dificultăți și nevoi, anticiparea țintită a schimbărilor, căutarea, găsirea
de strategii adecvate de învățare pentru atenuarea efectelor dificultăților specifice asupra funcționarii tânărului cu
autism, găsirea resurselor de sprijin, chiar și în contextul sărăciei acestora în țara noastră, sunt esențiale pentru a
putea aștepta ca, după școală, acesta va fi inclus și activ într-o cât mai bună măsură în comunitate. Părinții care capătă
și își dezvoltă continuu abilitățile de avocați pentru drepturile copilului, care solicită instituțiilor statului respectarea
acestor drepturi, îl ajută pe termen lung pe copil. Nimeni nu poate face mai bine decât ei acest lucru și nimeni nu o
va face în locul lor.
Părinții care încep să gândească la tranziției de timpuriu se vor simți, probabil, mai bine pregătiți în a-i ajuta pe
tinerii lor să fie mai bine integrați în societate ca adulți, chiar și în societatea românească, aflată încă atât de departe
de asigurarea condițiilor optime pentru incluziunea reală în comunitate a persoanelor cu dizabilități, mai ales a celor
cu autism.

Ce presupune planificarea tranziției
Tranziția este un proces și nu un eveniment. Finalitatea procesului de planificare a tranziției este realizarea unui
plan de tranziție și implementarea acestuia, revizuirea periodică, adaptarea acestuia la schimbările care pot să apară
în evoluția elevului în timpul procesului.
Caracteristici de bază ale unui proces eficient de planificare a tranziției:
• să înceapă cât mai devreme, nu mai târziu de ultimul an de școală gimnazială, 14-16 ani,
• este coordonat, multisectorial, centrat pe elev,
• stabilește un traseu clar de la școală la viața de adult pe care elevul îl va urma,
• implică semnificativ, și nu doar formal, pe tânăr și alte persoane importante din viața sa (părinți, prieteni,
cunoștințe) în stabilirea obiectivelor personale și în crearea planului de tranziție,
• reflectă punctele tari, abilitățile, interesele, nevoile elevului și identifică realist obiectivele pentru elev în
domeniile ‚cheie’: educație și formare după școală, angajare în muncă și carieră, abilități de viață și abilități
de participare în comunitate,
• stabilește clar acțiunile necesare care îl vor ajuta pe elev să atingă obiectivele prevăzute în plan,
• oferă informații și îi conștientizează pe toți actorii implicați în privința rolului și responsabilităților fiecăruia,
instituții sau persoane (elevul, familia, educatorii, comunitatea, serviciile pentru copii și adulți, ong-uri ș.a.),
• facilitează comunicarea între acești actori în legătură cu elevii care au nevoie de servicii, creează oportunități
de comunicare în rețea și împărtășirea expertizei între instituții și servicii,
• programa școlară, instruirea, își mută accentul de pe abilitățile școlare generale și curriculum-ul general, pe
formarea și dezvoltarea de abilități școlare aplicate, funcționale, pe dezvoltarea carierei și, acolo unde este
cazul, pe abilitățile de viață și de participare în comunitate.
• evaluarea este adaptată și focusată pe ariile de interes (abilitățile școlare aplicate, carieră/ abilitățile de
muncă, abilitățile de viață, comportamentul adaptativ),
• informațiile obținute în urma evaluărilor elevului sunt relevante, utile și disponibile tuturor celor implicați,
reducând duplicările și eficientizând procesul de referire la diferite servicii, (bază de date comună)
• coordonează eficient serviciile între școală și alte instituții,
• folosește eficient resursele existente la nivelul tuturor sectoarelor, instituțiilor, serviciilor implicate,
• oferă un sistem de sprijin pentru profesioniști, părinți și elevi.
Potrivit analizei Departamentului Educației al statului Colorado, Secția serviciilor pentru elevii speciali12,
realizată pe mai multe niveluri, o tranziție de la școală la viața de adult este eficientă atunci când:
1. Educația școlară adaptată, centrată pe nevoile elevului
• Pregătirea pentru viața de adult și pentru carieră începe încă din primii ani de școală, prin implicarea tuturor
(cadre didactice, personal didactic de sprijin, administrația școlii) în planificarea didactică și instruirea efectivă
a elevului.
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Curriculum-ul include abilități școlare și funcționale, planificarea și secvențializarea obiectivelor și etapelor să
fie coerente, astfel încât trecerea de la o clasă la alta să fie lină și logică.
Oportunitățile de formare profesională presupun existența multor opțiuni de experiențe de muncă, bazate pe
interesele elevului și luând în considerare alternativele din comunitate și tendințele de pe piața muncii.
Experiența profesională elevii o capătă, pe cât de mult posibil, la locurile de muncă reale și presupune formarea
atât a abilităților de muncă, cât și a abilităților interpersonale.
Elevii cu dizabilități au oportunități de a participa alături de cei fără dizabilități.
Părinții sunt informați despre instituțiile/agențiile și serviciile din comunitate și sunt încurajați să lucreze cu
propriii copii pentru a le forma și dezvolta abilități de viață și de muncă, pentru a-i pregăti pentru angajare și
viața independentă.
Serviciul de tranziție și profesioniștii ‘de tranziție’/cu rol de coordonatori ai tranziției oferă sprijin pentru
instruirea elevului prin folosirea resurselor existente în comunitate, coordonează serviciile pe care le oferă
diverse agenții/instituții în comunitate, oferă sprijin pentru ca elevul să aibă acces la experiențe de muncă
adecvate și la formarea profesională la diferite locuri de muncă reale, în comunitate.
Există un plan de tranziție scris, formal
Planul de tranziție este creat pentru fiecare elev cu nevoi speciale/dizabilități și cuprinde obiectivul general
pentru etapa de după școală, obiectivele anuale și obiectivele pe termen scurt, care sunt axate pe abilitățile
necesare pentru atingerea obiectivului general stabilit pentru etapa ulterioară absolvirii școlii.
Planul cuprinde formarea de abilități de viață, de muncă și carieră, sociale.
Planul este în continuă dezvoltare, începe nu mai târziu de 15 ani ai elevului și este revizuit anual.
Serviciile pentru adulți sunt implicate înainte că elevul să termine școala. Planul presupune coordonarea
eforturilor tuturor instituțiilor și serviciilor relevante pentru situația elevului.
Planul specifică în mod clar cine este responsabil pentru care aspect al procesului, inclusiv în ceea ce privește
referirea către serviciile necesare elevului, experiențele de muncă, formarea la locul de muncă și urmărirea
progresului.
Implicarea părintelui în procesul de tranziție
Părinții sunt familiarizați cu instituțiile și serviciile relevante din comunitate și cu rolurile și responsabilitățile acestora.
Părinții participă la crearea planului de tranziție, care identifică opțiunile pentru angajare ale copilului lor,
educația și formarea după școală, traiul independent, opțiunile pentru aspectele sociale, recreere, transport,
cu minim 3-5 ani înainte ca copilul să termine școala/liceul.
Părinții constată că școala și agențiile pentru adulți își coordonează serviciile sau există un manager de caz
desemnat înainte de absolvirea ciclului gimnazial, care se ocupă de coordonarea serviciilor și resurselor în
jurul nevoilor evaluate ale elevului și al obiectivului general.
Părinții sprijină activ eforturile cadrelor didactice de a-i oferi copilului lor instruirea pentru formarea abilitaților
școlare și formarea abilitaților de muncă, atât în școală, cât și prin diferite alte oportunități în comunitate.
Părinții lucrează cu copilul acasă și îi formează abilități de viață, de muncă și abilități sociale. Îl încurajează să
fie cât mai independent cu putință și îi oferă oportunități de a explora alternativele din comunitate și de a se
bucura de acestea.

Principiile și criteriile de eficiență enunțate în această analiză rămân valabile și relevante, credem, indiferent de
structura sistemelor educaționale și a serviciilor de sprijin adresate copiilor și adulților cu dizabilități.
Pornind de la preferințele, interesele, abilitățile și nevoile elevului, următoarele practici bazate pe evidente
și predictori ai succesului după școală, ar trebui să ghideze procesul de planificare a tranziției:
• Identificați stilul de învățare al elevului, nevoile, precum și adaptările necesare, pentru ca acesta să
poată fi un elev și apoi un angajat de succes.
• Identificați interesele privind cariera și abilitățile elevului, evaluați interesele privind cariera și aptitudinile,
pentru a identifica ce formă de educație și ce nevoi de formare mai sunt necesare.
• Potriviți interesele privind cariera și abilitățile elevului cu cursurile de la școală și cu experiențe autentice
de învățare direct la locul de muncă.
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Identificați legăturile și conexiunile necesare la nivelul agențiilor și serviciilor pentru adulți existente în
comunitate.
Determinați nevoile de educație și de formare după absolvirea ciclului secundar ale elevului și toate
legăturile, conexiunile necesare în acest domeniu.
Identificați nevoile de viață independentă și sprijinul necesar. Oferiți oportunități pentru experiențe
autentice în acest sens.
Oferiți oportunități pentru dezvoltarea abilităților de auto reprezentare și autodeterminare.
Asigurați-vă că elevii înțeleg și au abilitatea de a explica dizabilitatea lor, precum și adaptările/
acomodările de care au nevoie.
Determinați ce fel de tehnologie asistivă i-ar fi necesară pentru creșterea implicării în comunitate și a
oportunităților de angajare a tinerilor.
Determinați nevoile de sprijin financiar.
Determinați nevoile de dezvoltarea a abilităților care țin de convențiile sociale pentru diferite tipuri de
medii.
Determinați dacă este nevoile de stabilirea tutelei.
Oferiți familiilor oportunități de a participa în mod semnificativ în procesul de planificare a tranziției.
Identificați nevoile și opțiunile de transport, precum și resurse și nevoile de formare.
Oferiți oportunități de învățare și practicare a abilitaților în mediul educațional general/tipic și în alte
medii incluzive.
Oferiți oportunități de învățare și practicare a abilitaților de a lua decizii informate, inclusiv a celor legate
de siguranță, aspectele financiare, îngrijirea personală, sănătatea și bunăstarea.

Adaptare după Colorado Department of Education, Excepțional Student Services Unit www.cde.state.co.us/offices/exceptionalstudentservicesunit

Întrebări care ghidează procesul de planificare a tranziției, utile mai ales pentru părinți:
Este bine să vă puneți aceste întrebări și să creionați răspunsurile cât mai curând, nu mai târziu de începutul clasei
a opta.
• Ce va face elevul din perspectiva profesională (angajare pe piața liberă a muncii sau munca asistată/cu sprijin, voluntariat)?
• Va avea nevoie de educație sau formare- calificare după școală (cursuri de re/calificare)? Care ar fi acestea?
• Va merge sau nu la școala profesională, la liceu sau la facultate? Care sunt cheltuielile și cum vor fi plătite?
• Ce adaptări ar avea nevoie dacă va merge la liceu/facultate? Cum le va obține?
• Unde va locui și de ce fel de sprijin va avea nevoie? Care sunt cheltuielile și cum vor fi plătite?
• Care sunt nevoile elevului în privința transportului în comunitate? Va circula singur sau va avea nevoie de
sprijin? Cine i-l va acorda? Cum?
• În ce va consta viața lui socială (cerc de prieteni, oameni cu aceleași interese și preocupări etc)?
• La ce fel de activități de recreere va participa (sport, drumeții, excursii, spectacole de teatru-film etc)? Cum
va face acest lucru?
• Va putea să aibă grijă de propria sănătate/să mențină starea de sănătate?
• Care sunt instituțiile și serviciile care pot sprijini și cum poate avea acces la acestea?
• Ce beneficii/prestații sociale va avea începând cu 18 ani și cum se obțin acestea?
(McAlonan, 1989) adaptat - Colorado Department of Education, Exceptional Student Services Unit, Parent section, 2014

Planul de tranziție
Planul de tranziție este un plan care îl ajută pe tânăr să se pregătească și să fie ajutat, într-un mod bine gândit și
coordonat, să fie pregătit pentru vârsta adultă, pentru tranziția de la serviciile pentru copii, la sprijinul pentru adulți
în comunitate.
Planul de tranziție este un document scris care organizează într-un format clar toate informațiile, ajutându-i pe
actorii implicați să urmărească ceea ce au de făcut pentru elev într-un anumit interval de timp, inclusiv ce are de făcut
elevul însuși, astfel încât acesta să ajungă, la finalul procesului, să atingă obiectivul general stabilit pentru perioada
de după școală. Planificarea tranziției este individualizată și depinde de natura și de gradul de afectare a tânărului, de
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nevoile lui, și se finalizează în stabilirea unor rezultate așteptate clare, observabile, măsurabile, încadrate în timp.
Planul de tranziție ar trebui să cuprindă câteva elemente de bază:
• datele despre elev
• perioada estimată de părăsire a sistemului educației secundare
• cine a participat la întâlnirea de stabilire a planului
• interesele și preferințele elevului și precizarea modului cum au fost obținute informațiile (interviu, teste
aptitudinale, date din raportul de evaluare, informații din evaluările anterioare, informații din PIPul anterior s.a.)
• obiectivele și preferințele pe termen lung ale elevului/familiei
• obiectivele generale pe termen mediu
• obiectivele pe termen scurt, anuale, care să ducă la atingerea obiectivului general stabilit pentru viața de după
absolvire a elevului
• acțiunile prin care obiectivele anuale vor fi atinse
• responsabilii acțiunilor prevăzute
• perioada de reevaluare

Domeniile de avut în vedere în planul de tranziție
În general, domeniile cuprinse în planurile de tranziție sunt:
• Educație-Formare, care se referă la adaptările în procesul instructiv în școală și adaptarea programului
educațional al elevului, în sensul alegerii acelor cursuri/ore, respectiv formării acelor competențe care sunt
cele mai potrivite pentru atingerea obiectivul său general, prevăzut în planul de tranziție,
• Angajarea în muncă-planificarea carierei
• Traiul independent -autonomie personală
• Social și viața în comunitate
Fiecare dintre aceste domenii va cuprinde obiective anuale (observabile, măsurabile, încadrate în timp) și acțiuni
prin care acestea vor fi atinse și responsabilii pentru atingerea lor.

Rezultatele pe termen lung avute în vedere în planul de tranziție
Rezultate legate de traiul independent
Acest domeniu este foarte important pentru un adult și identifică dorințele elevului privind locuirea și managementul
personal, interacțiunile sociale și abilitățile de auto îngrijire necesare în spațiul unde tânărul dorește să locuiască.
La capitolul traiul independent vor intra obiective legate de:
• Abilități privind siguranța, securitatea personală acasă, la școală, în comunitate, circulat în siguranță pe stradă,
siguranța la domiciliu, navigarea în siguranță pe internet, strategii anti hârțuire ș.a.
• Abilități de viața de zi cu zi: de igienă, toaletă, baie, îmbrăcat, gătit, curățenie, spălat, cumpărături, folosirea
telefonului, administrat medicamente ș.a.
• Managementul sănătății personale: gestionarea propriei stări de sănătate, programarea la medici, înțelegerea
și descrierea propriei condiții medicale/a dizabilitații, recunoașterea simptomelor medicale care au nevoie de
atenție specială, conștientizarea nevoilor care țin de sănătatea mintală.
• managementul medicației, alimentație sănătoasă și practicarea unui sport/mișcare, înțelegerea consecințelor
consumului de alcool, tutun, droguri, sănătatea reproductivă, sexualitatea în condiții de siguranță.
• Managementul timpului: organizarea și respectarea programului zilnic, programări și respectarea lor ș.a.

Exemple de obiective pe termen lung privind abilitățile de viață independentă
După absolvire, Maria va locui cu părinții și va participa în cât mai mare măsură la rutina zilnică (prepararea
mâncării, mâncat, îmbrăcat, baie), va folosi aparatele de bucătărie și electrocasnice (toasterul, cuptorul cu
microunde, prăjitorul de pâine, mașina de spălat vase și rufe, aspiratorul) și dispozitivele electronice pentru
distracție-TV, aparat radio, DVD, tableta.
La finalizarea liceului, Elena se va pregăti în mod independent pentru fiecare zi: se va îmbrăca singură, va face
patul, își va pregăti micul dejun/cina și va folosi independent transportul în comun pentru a ajunge la/de la centrul
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de terapie ocupațională.
După absolvirea liceului, Andrei va avea contul său la bancă, va folosi cardul pentru a face cumpărăturile la
supermarket și va plăti factura la telefon și internet online.
După absolvirea liceului Dan va locui cu alți 2 tineri într-un apartament, se va autogospodări singur, cu supervizare
și sprijin săptămânal din partea unui membru al familie sau al serviciului social.
Pe perioada studenției, Florin va locui singur într-un apartament, se va autogospodări singur, va avea o persoană
de sprijin, căreia, la nevoie, îi va solicita ajutorul.
Elena va locui într-o locuință de grup cu alți 4 tineri, unde va beneficia de sprijin și supervizare permanentă din
partea personalului în îngrijirea personală, iar sfârșitul de săptămână îl va petrece în familie.

În România lipsa alternativelor de locuire în comunitate pentru persoanele cu dizabilități de dezvoltare, autism
și alte nevoi complexe de sprijin este una cronică și nu lasă prea mult loc pentru alegeri familiilor. Pe lângă lipsa
serviciilor de zi pentru tineri și adulți sau lipsa oportunităților și locurilor de muncă, lipsa alternativelor de locuire
reprezintă una din grijile și anxietățile majore ale familiilor. Părinții mai în vârstă sau cei singuri sunt cei mai afectați,
îngrijorați pentru momentul în care ei nu vor mai putea avea grijă de copilul lor, care nu are suficientă independență
pentru a se îngriji singur sau locui singur după moartea lor. Potrivit prevederilor legii, autoritățile locale au obligația
de a crea alternative de locuire în comunitate pentru persoanele cu dizabilități, precum și alte servicii pentru adulți,
obligație neîndeplinită în acest moment. Familiile tinerilor cu dizabilități nu au altă alternativă decât să își asume din
timp rolul de avocați pe plan local pentru drepturile copiilor lor, pentru crearea acestor servicii încă de când copiii lor
sunt mici. Sau să caute tot de atunci soluții alternative, private. Credința că suntem încă departe de ”acel moment”
sau ideea ca ”vom vedea atunci ce va fi”/”poate până atunci se vor mai schimba lucrurile” nu îl vor ajuta pe copil.
Rezultate privind angajarea
Acest domeniu cheie legat de interesele, preferințele, abilitățile vocaționale ale elevului necesită o evaluare
foarte atentă și colaborarea actorilor echipei de tranziție. Mai ales în acest domeniu, echipa care planifică tranziția
trebuie să gândească flexibil și să fie creativă.
Abilitățile de muncă, de inter relaționare, explorare și planificare a carierei, toate alternativele legate de acest
domeniu trebuie explorate în timpul ultimilor ani de școală secundară. Acest lucru se poate face prin muncă plătită
part time/sezonieră/sau voluntariat la diferite firme, instituții publice sau chiar mici activități- ‚joburi’ în cadrul școlii.
În funcție de interese, elevii pot face mai multe tipuri de activități în școală, inclusiv elevii cu dizabilități complexe: la
secretariat copiere sau distrugere de documente necesare pentru activitatea curentă a școlii sau poate în perioada
examenelor, organizarea materialelor la laboratorul de biologie, curățenie pe holul de intrare al școlii, udat plantele, la
biblioteca școlii ș.a. Experiențele de lucru în școală sau în comunitate (biserica, instituții publice locale sau companii)
vor ajuta la identificarea motivației elevului, interesul pentru un anumit domeniu și mediu de lucru, pentru un anumit
tip de sarcini. Găsirea angajatorilor interesați în a lucra cu tineri cu dizabilități care au înclinații și abilități pentru
domeniul și tipul de activitate desfășurat de angajator este posibilă prin acțiunea conjugată a tuturor actorilor
implicați în realizarea și implementarea planului de tranziție.
Alte agenții și instituții implicate în planificarea tranziției, de exemplu Agențiile de ocupare a forței de muncă,
DGASPC-uri, angajatori, ong-uri, au un rol foarte important în realizarea acestui plan. Pot contribui cu informații și idei,
dar și cu resurse, care să îl sprijine pe elev în atingerea rezultatelor generale țintite și a obiectivelor anuale din planul
de tranziție. De exemplu DGASPC sau un ONG, ori chiar angajatorul, pot asigura transportul elevului către un loc de
practică, voluntariat. Sau pot asigura pe o perioadă determinată, câteva ore pe săptămână, un consilier vocațional
- job coach pentru un elev la un loc de practică din comunitate în timpul școlii. Important este ca aceste lucruri
să fie prevăzute în planul de tranziție, pentru a asigura coerență și consistență activităților și a ajuta la atingerea
obiectivelor.
Gândirea flexibilă, depășirea obișnuințelor și a tiparelor de către reprezentanții instituțiilor, agențiilor, serviciilor
implicate, de părinți, abordarea pe principiul centrării pe elev, valorificarea eficientă a resurselor tuturor actorilor
implicați, pot duce la rezultate surprinzătoare pentru elev și vor crește șansele de integrarea ale acestuia după școală.
Se pot obține adesea rezultate deosebite fără să fie necesare resurse suplimentare celor deja existente. Sau pot fi
atrase resurse din comunitate, dacă există un plan concret de acțiune.
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Exemple de obiective pe termen lung privind angajarea/cariera
După absolvirea școlii generale, Ana va urma școala profesională specială cu profil de cofetărie pentru a deveni cofetar.
După absolvirea liceului, Ion va urma cursurile facultății de fizică pentru a deveni profesor de fizică.
După absolvirea a 10 clase la școală specială, Dan va lucra la Centrul pentru adulți al organizației Viitorul copiilor, la
microferma centrului, ca ajutor de îngrijitor de ponei.
După absolvirea școlii speciale, Andrei va lucra la supermarketul din cartierul în care locuiește ca ajutor de lucrător
comercial, unde va aranja în rafturi produsele la raionul de grădinărit.
Rezultatele legate de participarea în comunitate - Recreere
Calitatea vieții este legată mai ales de calitatea relațiilor noastre cu ceilalți, de comunicarea cu cei cu care
împărtășim interese și activități similare. Este important ca toți cei implicați în educația și pregătirea pentru viață a
elevului să se asigure de faptul că elevul cu dizabilitate înțelege importanța relațiilor sociale și ce înseamnă relațiile
sociale sănătoase. Este important să fie țintită dezvoltarea capacității acestora de a înțelege și învăța cum anume își
pot crea prieteni, cum pot avea o viață socială sănătoasă în general. Pentru aceasta, mai ales în ultimii ani de școală,
elevului trebuie să i se ofere cât mai multe oportunități în acest domeniu. Sportul, grupurile speciale de elevi care
se creează (at trebui) de școală sau în comunitate în jurul unui interes special pentru un subiect, de exemplu cercul
de istorie, clubul pasionaților de muzică, clubul pasionaților de cai ș.a., sunt oportunități de formare, de dezvoltare a
abilităților sociale, a unor relații sociale sănătoase, formare de prietenii. Elevii cu dizabilități prezenți alături de ceilalți
elevi vor învăța comportamente sociale adecvate și se vor simți valorizați. Elevii tipici care sunt informați, educați în
sensul respectului față de cei ‚diferiți’ și al aprecierii abilităților și nu doar al observării punctelor slabe ale celorlalți,
sunt deschiși la comunicare, colaborare cu cei ‘atipici’, mai ales în contextul unor interese comune, devinind adulții
empatici și incluzivi de mâine.
Nu acumularea de cunoștințe și informații îi va face pe elevi să aibă o viață satisfăcătoare ca adulți, ci dezvoltarea
abilităților sociale, pe lângă alte abilități funcționale din celelalte domenii de bază. În cazul elevilor cu autism, crearea
oportunităților pentru dezvoltarea abilităților sociale are o și mai mare importanță. Elevii tipici sau cu alte dizabilități
nu au nevoie de multe adaptări și focus special pe formarea abilitaților sociale, căci aceștia intuiesc fără efort cum
să se integreze într-un grup social, cum să-și facă prieteni și să îi mențină. În schimb, elevii cu autism au nevoie de
învățare specială a acestor abilități pas cu pas și de multe oportunități pentru practicarea lor, școala fiind unul din
mediile de învățare a acestor abilități. Familia are un rol esențial în acest domeniu, copilul petrecând cea mai mare
parte din timp în familie.
Transportul, mobilitatea în comunitatea sunt, de asemenea, foarte importante și trebuie incluse în planul de
tranziție, la fel și abilitățile legate de siguranță sau folosirea independentă, pe cât posibil, a transportului public.

Exemple de obiective pe termen lung privind participarea în comunitate
Până la absolvirea școlii, Tudor va învăța să folosească transportul în comun, autobuzul și troleibuzul.
La terminarea liceului, Paul va juca săptămânal baschet în echipa de tineret a clubului de baschet organizat de
asociația AUTISM ROMÂNIA.
După absolvire, Maria va participa cel puțin de 2 ori pe lună la activități recreative/petrecere a timpului libermuzică, film și teatru, muzee, concerte în comunitate cu un grup de tineri de la grupul de socializare al organizației
AUTISM ROMÂNIA sau cu familia ori prietena sa.
După absolvirea clasei a 10-a, Cristi va folosi în mod independent un dispozitiv de comunicare augmentativă acasă
și în comunitate, care îi va permite să comunice cu persoane familiare și nefamiliare, ex. PECS pe IPad, sau alte
sisteme de comunicare.
Domeniul educației și/sau formării după școală secundară
Acest domeniu se referă la formele de educație terțiară sau de calificare profesională, recalificare, dezvoltarea
carierei, cursuri. Unii tineri cu dizabilități vor dori să continue studiile după liceu, alții vor urma programe de calificare
profesională în domenii de interes. Obiectivele/rezultatele trebuie prevăzute în planul de tranziție, pentru că ele vor
da direcția de acțiune atât în ultimul an al școlii gimnaziale, cât și ulterior, când toate deciziile elevului și ale celorlalți
actori și resursele vor fi dirijate spre atingerea acestor rezultate dorite.
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Exemple de obiective pe termen lung, măsurabile și observabile în domeniu Educație/formare
După terminarea liceului, Andrei va urma cursurile școlii postliceale FEG, București, cursurile de analist programator
pentru a ajunge analist programator și web developer.
După terminarea școlii generale, Cristian va urma cursurile școlii profesionale nr. 1, domeniul tipografie/ technician
operator procesare text și imagine, pentru a lucra într-o tipografie.
După terminarea liceului, Andrei va urma cursurile facultății de istorie, pentru a deveni cercetător/arheolog.
După absolvirea liceului, Elena va urma cursurile postliceale de calificare în domeniul asistent de farmacie.
După absolvirea școlii profesionale în domeniul alimentație publică, George va urma cursul de dezvoltare a
abilitaților de comunicare-sociale necesare la locul de muncă (supermarket) în relația cu clienții.
După absolvirea școlii speciale, Vlad va participa la programul de reabilitare pentru adulți la centrul de terapie
ocupațională/centrul de zi al DGASPC, unde va beneficia de sprijin medical și terapeutic specializat.
După liceu, Ana va urma cursuri de contabilitate la școala postliceală X, pentru a lucra contabil autonom.
După absolvirea școlii speciale, Alex își va îmbunătăți abilitățile sociale, de auto îngrijire, de manualitate, urmând
un program de reabilitare la Centrul de zi pentru adulți X.
După absolvirea școlii speciale, Tudor va urma cursurile de calificare de scurtă durată de operator introducere de
date organizate de Fundația X sau DGASPC
Exemplu de obiectiv general de educație/formare, angajare și trai independent
După ce va termina școala profesională, Elena va merge zilnic, în mod independent, cu autobuzul la locul său
de muncă la bistroul din cartier, unde va participa la cursurile anuale organizate de angajator, pentru a crește
abilitățile de folosire a aparatelor profesionale din bucătărie.

Importanța evaluării în procesul de tranziție
Evaluarea-obținerea de informații
Evaluarea este importantă pentru că reprezintă începutul procesului de planificare a tranziției. Elevii cu cerințe
speciale au nevoie de evaluare complexă și de planificare a tranziției în funcție de ariile de nevoi. Planificarea
tranziției este individualizată. Unii elevi pot avea nevoie de o planificare mai detaliată și de intervenție adaptată doar
pe anumite arii.
Atunci când elevul cu dizabilități ajunge la vârsta adolescenței, în planul său de intervenție personalizată (care
poate cuprinde obiective de tranziție) sau în planul de tranziție ca document distinct, accentul va fi mutat de pe
abilitățile școlare generale, pe cele practice și funcționale, pe abilitarea vocațională, pe dezvoltarea abilităților de
viață și de participare în comunitate. Evaluarea va fi axată pe aceste componente prioritare și va determina care sunt
nevoile de tranziție în aceste arii.
În plus, în loc să măsoare ce nu poate face elevul, evaluarea se va focusa pe măsurarea abilităților, intereselor și
preferințelor tânărului, a punctelor forte și a deprinderilor sale de muncă, a abilităților de a circula în comunitate, a
abilităților de viață. În același timp evaluarea va lămuri și de ce adaptări și modificări va avea nevoie elevul, pentru
a atinge țintele de învățare, obiectivele pe termen scurt stabilite în planul de tranziție.
În procesul de planificare a tranziției, evaluarea ar trebui să aibă în vedere vârsta elevului și nu nivelul lui de
dezvoltare mintală. Echipa va trebui să aleagă cele mai bune instrumente de evaluare pentru a obține cele mai
bune informații, necesare pentru a fi realizată o planificare eficientă și realistă. ”Radu are dificultăți și nevoi speciale
în domeniul comunicării și al abilitaților sociale. Ce tip de evaluare ar putea să indice exact nevoile, astfel încât să
găsim căi pentru a îmbunătăți aceste abilități”? – un tip de întrebare care va determina o evaluare țintită pe nevoile
concrete. Contribuția părinților în evaluare este esențială, ca și întrebările și sugestiile lor.
Evaluările (formale și informale) oferă informațiile cu privire la nivelul de funcționare al elevului la un moment
dat, identifică interesele și punctele lui forte și constituie bază pentru stabilirea obiectivelor de tranziție care vor fi
incluse în planul de tranziție.
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Evaluări formale:
• inventare ale stilurilor de învățare
• teste de evaluare a rezultatelor școlare
• scale ale comportamentelor adaptative (ex. Vineland)
• teste de aptitudini și inventare de interese care vor determina ce cariere ar fi cele mai potrivite și în care
domenii elevul ar excela sau i-ar face plăcere să activeze, s-ar descurca cel mai bine
• teste de evaluare a abilităților necesare pentru angajare
• teste de evaluarea a abilităților de auto îngrijire și de viață independentă, precum îmbrăcat, gătit, toaleta
corporală, abilitățile de conștientizare a riscurilor sau a siguranței
Testele vor arăta felul și gradul de asistență de care are nevoie elevul în aceste domenii pentru a atinge obiectivele
concrete, observabile și măsurabile din planul de tranziție/PIP. După evaluările standardizate, este important să se
comunice și direct cu elevul pentru a verifica dacă opiniile și trăirile pe care le exprimă sunt confirmate de rezultatele
testelor.

Evaluări informale:
• observarea elevului în diferite situații școlare și în situații de muncă și de viață
• interviuri cu elevul și cu cei apropiați despre ce îi place și ce nu îi place să facă
• crearea unor situații-experiențe, care să îi permită elevului să încerce ceva ce l-ar putea interesa ș.a.
În special în cazul persoanelor cu autism, evaluările trebuie făcute cu foarte mare grijă. Trebuie ținut seama de
caracteristicile mediului în care are loc evaluarea, de răspunsurile atipice ale elevilor/tinerilor cu autism, de dificultățile
lor de procesare a informației, de efectul stimulilor din mediu, pentru ca rezultatele să reflecte cu adevărat realitatea.
Poate fi nevoie de adaptări ale condițiilor de testare (teste fără limită de timp, cele bazate pe imagini, alternarea
mediilor de testare, folosirea diferitelor instrumente de comunicare alternativă, augmentativă și altele).
Un instrument de evaluare valoros care poate fi folosit pentru planificarea tranziției elevilor cu autism este
The Community-based Skills Assessment, Developing a Personalized Transition Plan13. A fost creat pentru a-i ajuta
pe părinți și pe profesioniști să poată evalua nivelul abilităților și deprinderilor elevilor cu autism începând de la
vârsta de 12 ani și până la vârsta adultă, cu scopul creării unui plan de tranziție cuprinzător. A fost dezvoltat pentru
Autism Speaks de către Centrul de cercetare a reabilitării și de formare al Universității Virginia, un centru național de
excelență în domeniul serviciilor pe dizabilitate și ocupare a forței de muncă.
În urma revizuirii literaturii de specialitate, au fost reliefate ariile esențiale de abilități și deprinderi de viață
funcționale în cazul persoanelor cu autism, importante pentru funcționarea cu succes ca adult. Au fost identificate 8
seturi de competențe din zonele critice ale deprinderilor de viață funcționale, care au fost împărțite în următoarele
categorii:
Planificarea Carierei și angajarea în muncă. Elementele din această secțiune evaluează progresul individului în
dezvoltarea abilităților de căutarea unui loc de muncă și de angajare. Subiectele legate de locul de muncă acoperite
în această secțiune:
• demonstrează obiceiuri de muncă prin efectuarea treburilor casnice
• explorează oportunități de muncă prin practică la un loc de muncă ( job shadowing), voluntariat sau cu sprijinul
unui mentor
• știe propriile puncte forte
• completează un CV
• are o slujbă competitivă
Autodeterminare/advocacy. Elementele din această secțiune se referă la competențele pe care tinerii cu autism
trebuie să și le formeze și provocările cu care se vor confrunta cât trăiesc și muncesc în comunitate, la aptitudini care
arată că tânărul are un anumit control asupra vieții sale, cum ar fi:
• stabilirea obiectivelor
• participarea la crearea planului de intervenție personalizat/planul de tranziție
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•
•
•
•
•

de a face alegeri
de auto-control
de rezolvare de probleme
de a solicita sprijin
de conștientizare a propriei dizabilități

Sănătate și siguranță. Itemii evaluați în acest domeniu acoperă o gamă largă de abilități de viață independentă,
cum ar fi:
• igiena de bază și igiena avansată
• securitate la incendiu
• siguranță acasă
• managementul medicației
• managementul personal
• informații generale despre sexualitate
Relații cu colegi, socializare și comunicare socială. Aceasta este cea mai detaliată arie a evaluării. Pentru
persoanele cu ASD interacțiunea dintre două sau mai multe persoane care necesită prelucrarea atât a unor indicii
non-verbale, cât și verbale, poate fi o sarcină dificilă. Este important să se evalueze competențele în diferite medii,
deoarece multe persoane cu ASD înțeleg limbajul foarte concret, literal, și pot să piardă semnificațiile subtile din
informațiile sociale, iar pe de altă parte au și probleme cu generalizarea.
Această secțiune se referă la competențe în diferite medii: acasă, la locul de muncă și medii unde își petrec
timpul liber/activitățile recreative și se evaluează dacă persoana poate iniția o abilitate, precum și dacă răspunde la
o situație de comunicare socială.
Printre competentele urmărite: demonstrează abilitatea de a se relaționa cu cei de vârsta sa, de a pune întrebări
adecvate contextului social, folosirea convențiilor sociale în conversație, demonstrarea abilităților sociale nonverbale
în conversație (contactul vizual, tonul vocii, orientarea corpului) etc. Sunt 32 de itemi în această secțiune.
Participare în comunitate și buget personal. Abilități de viață independentă evaluate în domeniu se concentrează
pe arii precum:
• luarea deciziilor care afectează viața unui individ
• grija pentru relațiile personale și romantice
• urmărirea domeniilor de interes personal
• măsura în care un tânăr cu TSA utilizează și interacționează cu diverse spații: restaurante, magazine, parcuri,
biblioteci, biserică, evenimente comunitare, activități de voluntariat
Transportul, care poate fi o problemă foarte mare pentru multe persoane cu ASD.
În general, aceste competențe va trebui să fie învățate în tandem cu comportamentul adecvat social pentru
fiecare dintre locurile pe care le va frecventa.
Petrecerea timpului liber/Recreere. Participarea persoanelor cu autism la activități recreative, evenimente din
comunitate este prilej pentru a-și face prieteni. Aptitudini evaluate în această secțiune:
• identifică activități preferate,
• utilizează tehnologia pentru a se distra
• programează ieșirile în comunitate sau participă la activități în comunitate.
Abilități de viață. Aceste abilități sunt esențiale indiferent unde locuiește persoana cu autism, acasă, într-o locuință
de grup, independent sau cu un coleg de cameră. Această secțiune examinează abilitățile de bază și avansate care
se referă la pregătirea mesei, sarcinile legate de curățenie, spălat și reparații în casă.
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Abilitățile funcționale și importanța lor în incluziunea socială
Abilitățile pe care școala le formează sunt considerate funcționale, practice atâta timp cât ele favorizează
autonomia, independența elevului. Pentru unii elevi aceste abilități pot fi să învețe să meargă singur cu autobuzul, să
circule prin școală, să spună profesorului ce îl deranjează sau că are nevoie de ajutor într-o problemă și să definească
problema respectivă. Pentru alt elev înseamnă să își poată organiza programul zilnic, mediul de învățare, să planifice
cum să facă un proiect școlar sau să comunice cu colegii când face un proiect de grup. Pentru altul înseamnă să învețe
să mănânce singur și independența la igiena de bază.
Ca să fie independent, tânărul, adultul, trebuie să fie capabil să folosească banii, iar aceasta înseamnă matematică,
abilități funcționale în aria curriculară matematica. Trebuie să fie capabil să comande la un restaurant după un meniu
sau să cumpere produse în magazine, să știe la ce stație de metrou să ajungă, să fie capabil să completeze un
formular, o cerere, iar acesta înseamnă citire-scriere. Să fie capabil să se orienteze în orașul său, să ajungă dintr-un
punct în altul, iar acesta înseamnă abilități funcționale în aria curriculară geografie și citire.
Flexibilitatea, adaptările sunt importante în procesul de învățare. Nu toți elevii vor ajunge să calculeze sau să
citească, nici măcar la nivel de minimal, chiar și la vârste mari. Dacă eforturile consistente de a-l învăța pe elev să
scrie de mână sau să calculeze nu dau rezultatele așteptate, nu ar trebui pierdută vremea și insistat pe această cale
în detrimentul formării altor abilități funcționale, practice și esențiale pentru viața de adult. Tinerii pot folosi diferite
tipuri de adaptări, de ex. un calculator pentru a face calcule sau dispozitive pentru a scrie: PC-uri, laptopuri, tablete,
smartphone-uri.
Unii elevi cu dizabilități pot urma programa -trunchiul comun la anumite materii sau la toate, cel puțin la cerințele
minimale ale programei. În cazul elevilor cu autism, profilul de abilități și dificultăți este extrem de inegal. Unii pot fi
foarte buni la calcule matematice sau la citit, pot să aibă un volum impresionant de cunoștințe într-un domeniu de
interes sau în mai multe, adică abilități peste medie care uneori pot masca mari dificultăți în alte domenii, mai ales
în comunicarea și relaționarea socială sau abilitățile de viață, determinându-i pe educatori să nu acorde importanța
necesară celor din urmă. Dificultățile de învățare prin metodele obișnuite folosite în instruirea copiilor tipici sau cu alte
dizabilități, dificultățile de generalizare în alte medii a abilităților învățate, de planificare și organizare, sensibilitățile
senzoriale, impun necesitatea folosirii unor abordări speciale în instruirea și educarea elevilor cu autism, abordarea în
echipă, mai ales din perspectiva abilităților care să favorizeze autonomia și independența în viața de zi cu zi.
Studiile arată că începerea formării abilităților funcționale, a abilităților de viață, cât mai devreme cu putință,
planificarea tranziției și sprijinul continuu în învățarea acestor abilități, inclusiv la vârsta adultă, sunt cruciale în cazul
persoanelor cu autism și au un rol semnificativ în succesul tinerilor și adulților după școală. Dezvoltarea acestora
ar trebui să continue atât în perioada adolescenței, cât și la maturitate. Un studiu recent al traiectoriei abilităților
de viață de zi cu zi la adolescenții și adulții cu tulburări din spectrul autismului arată că „abilitățile îmbunătățite în
adolescență și la vârsta de 20 de ani au stagnat spre vârsta de 30, iar după 30 de ani a început declinul acestora”
(Smith și al. 2012)

Rolurile și responsabilitățile echipei în procesul de tranziție
Într-un proces eficient de planificare a tranziției toți actorii au roluri și responsabilități clar definite. Elevul, părinții,
reprezentanții școlii și ai altor instituții și servicii contribuie, împreună, la realizarea și implementarea planului de
tranziție al elevilor cu dizabilități/CES, cu scopul pregătirii acestora pentru a păși cu succes spre viața de adult.

Elevul
Elevul se află în centru procesului de planificare a tranziție și este cel mai important participant. Este vorba despre
viața sa, despre dorințele și aspirațiile sale. El trebuie să participe activ în acest proces, să facă alegeri și să își spună
opinia privind viitorul său, chiar și în cazul în care dizabilitatea sa este complexă sau are dificultăți de înțelegere și de
comunicare. Părinții și toți ceilalți actori vor facilita participarea sa în acest proces, vor oferi adaptările și sprijinul de
care el are nevoie. De exemplu un instrument de comunicare adaptat, un facilitator/expert în comunicare adaptată
sau părintele trebuie să-l sprijine să își facă cunoscute opiniile și preferințele, să facă alegerile pentru viitorul său.
Pentru a face alegeri, el are nevoie de informații despre diferite opțiuni existente. De exemplu, înainte de a alege o
meserie sau alta, el ar trebui să obțină informații pe înțelesul său și să încerce, într-o formă sau alta, diferite variante
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de meserii. Iar echipa de tranziție trebuie să îi ofere aceste oportunități de a înțelege, a cunoaște, a experimenta
înainte de a decide ce își dorește să facă după școală.
În procesul de tranziție elevul trebuie sprijinit
• să înțeleagă ce înseamnă viața de adult, rolul și responsabilitățile ca adult,
• să înțeleagă, să devină conștient de punctele sale forte, la ce este cel mai bun și ce îl motivează cel mai mult,
dar și de dificultățile și nevoile sale speciale,
• să înțeleagă cât se poate de bine natura dizabilității sale și modul cum îi afectează aceasta învățarea, viața de
zi cu zi, angajarea/menținerea unui loc de muncă,
• să înțeleagă ce fel de sprijin sau adaptări are nevoie în școală sau la un loc de muncă (dacă face practică sau
voluntariat în timpul școlii) și să știe să solicite aceste adaptări (abilități de auto reprezentare și advocacy)
• să înțeleagă importanța și să fie motivat să își dezvolte abilitățile din ariile esențiale pentru viața de adult:
abilități din viața de zi cu zi, abilitățile vocaționale, cele sociale, de viață în comunitate, căci acestea îi vor
permite să fie integrat și să aibă o viață împlinită ca adult,
• să învețe despre drepturile sale (care îi oferă protecție), pentru a le putea solicita. Drepturi în ceea ce privește
educația (mediul accesibilizat fizic, comunicațional-cursuri adaptate la facultate), munca/angajarea (sprijinul
pentru cariera și angajare, drepturile ca angajat), educația și formarea pe tot parcursul vieții (facilitățile și
sprijinul de care poate beneficia pentru continuarea educației și formării ca adult), participarea în comunitate
(ex. accesibilizarea clădirilor pentru cei cu dificultăți motorii sau comunicațională, dreptul la vot).
Dacă dizabilitatea elevului este foarte semnificativă și nu îi permite să participe la procesul de planificare a
tranziției foarte activ și eficient, atunci părinții sau alte persoane importante și care îl cunosc devin avocații lui și
resurse la evaluare, iar informațiile obținute de la aceștia vor sta la baza planului de tranziție.

Părinții
Au rol esențial în creșterea șanselor pentru incluziunea copiilor lor după școală. Sunt cea mai importantă resursă
a copilului și au (ar trebui să aibă) rol major în planificarea tranziției. Sunt experți în privința copilului lor, îl cunosc
cel mai bine, îi cunosc cel mai bine abilitățile și slăbiciunile, inclinațiile, preocupările, visele și dorințele pentru viitor.
Sunt cei mai buni și motivați avocați pentru respectarea drepturilor copilului lor, pentru servicii adaptate nevoilor lui.
Părinții trebuie să aibă rol activ în stabilirea obiectivelor de învățare la școală, să fie parteneri activi ai școlii în
implementarea planului de intervenție personalizat/ a planului de tranziție. Ei vor oferi informații despre elev, inclusiv
istoricul sau de dezvoltare, pe care nimeni altcineva nu îl are. Frații și surorile elevului pot aduce informații pe care
nici măcar părinții nu le dețin. Planul va fi cu atât mai cuprinzător, cu cât informațiile despre elev sunt mai complexe
și din mai multe perspective.
Părinții sunt cei care au rolul central în planificarea tranziției din perspectiva securității financiare. Ei trebuie să știe
care sunt serviciile de care are nevoie copilul lor și care sunt resursele financiare necesare și de unde pot fi obținute.
Ei sunt cei mai potriviți să-l ajute pe copilul lor să își creeze o viziune asupra viitorului și să își stabilească
prioritățile. Ei vor discuta cu adolescentul despre ce își dorește pentru viitor din perspectiva educației, carierei/
angajării, transportului, locuirii, banilor, socializării, recreerii, implicării în comunitate. De aici pot să stabilească ce
abilități și de ce fel de experiențe are nevoie copilul lor ca să ajungă acolo unde își dorește să ajungă după școală.
Tot părinții îl vor învăța și abilități de auto reprezentare, de luare de decizii, de asumare a responsabilităților în viață.

Sugestii pentru părinți
•

•

•

Să înțeleagă mai bine dizabilitatea, nevoile speciale ale copilului, pentru a înțelege mai bine implicațiile
asupra învățării, asupra comunicării și relaționării sociale, cum poate fi afectat traseul lui educațional, succesul
în etapa următoare de școlarizare (școala profesională, liceu, universitate), angajarea, viața independentă.
Să înțeleagă ce își dorește copilul lor, să îl ajute să aibă cât mai multe oportunități și experiențe de viață
pentru a afla ce anume îi place, ce îl atrage, ce își dorește, să îl ajute să exploreze cât mai multe alternative,
să îl încurajeze să își împlinească aspirațiile.
Să îl încurajeze pe copil să se autocunoască, să exploreze lumea, să învețe să fie activ în stabilirea traseului
lui educațional, profesional și de viață și să nu lase în permanență ca alții (inclusiv părinții) să decidă pentru el.
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•

•

•

•

•
•

•

Să îl ajute pe copil în permanență să capete încredere în sine, astfel încât la școală să poată spune care
îi sunt nevoile, dorințele, să își poată susține punctele de vedere în legătură cu viitorul său. Faptul că nu
comunică verbal bine sau nu comunica deloc nu înseamnă că nu are nevoi și dorințe. Prin mijlocele alternative
augmentative de comunicare, exprimarea nevoilor și dorințelor este posibilă și de dorit.
Să aibă așteptări mari, dar realiste în același timp, în privința viitorului copilului său și să fie avocați activi în
a-i convinge și pe ceilalți să aibă așteptări mari. Dacă părinții nu au așteptări mari, ceilalți nicidecum nu vor
avea astfel de așteptări.
Să îl ajute să-și dezvolte abilitățile de viață independentă în funcționarea în comunitate, acasă și în studiu.
Părinții sunt cei mai importanți actori în această arie. Ei sunt cu copilul cea mai mare parte din timp, ei
gestionează funcționarea și învățarea unor deprinderi esențiale de viață: mâncat, spălat, toaleta corporală,
organizarea și respectarea unui program, auto îngrijirea și curățenia în locuință, cumpărăturile, înțelegerea
și folosirea banilor, organizarea și petrecerea timpului liber acasă sau în comunitate, prietenii, accesarea
oportunităților de petrecerea timpului liber în comunitate ș.a. Învățarea acestor abilități se face cel mai bine în
situațiile reale de viață, mai bine decât în spații artificiale, de exemplul într-un ‘magazin’ amenajat la școală.
Să îi formeze, dezvolte, stimuleze de cât mai de timpuriu abilități precum dorința de a învăța mereu lucruri
noi, de a se organiza singur, de a-și asuma responsabilități și a duce lucrurile la bun sfârșit, de a se deplasa
singur, de a folosi un mijloc de transport, abilități foarte importante în viața de adult, care pot fi facilitatori sau
bariere in incluziunea socială. Bazele acestor abilități se pun în familie încă de când copilul este mic, sunt apoi
consolidate în școală și după, pentru ca gradul de independență să crească continuu.
Să îi dezvolte abilitățile de comunicare și relaționare socială, care, dincolo de cele tehnice, asigură succesul
școlar și în angajare și incluziunea în comunitate. Abilitățile de a comunica cu ceilalți, de a rezolva conflicte, de
a se comporta adecvat în raport cu cerințele mediului, de exemplu, cu colegii la locul de muncă (menținerea
distanței, ținuta, comportamentul nonverbal adecvat etc). La persoanele cu autism în mod special aceste
abilități trebuie învățate din timp și sistematic, cu mult exercițiu, cu perseverență. Aici părinții au un rol
esențial, alături de școală.
Să identifice resursele în comunitate care îl vor ajuta pe copil să obțină sprijinul de care are nevoie pentru a-și
atinge obiectivele din planul său de tranziție/ PIP.
Să cunoască legislația națională și prevederile internaționale în domeniile relevante, drepturile persoanei
cu dizabilități, copil și adult, din perspectiva sănătății, a educației, a serviciilor sociale, a dreptului la muncă, la
locuire, a facilităților și prestații sociale și să fie avocații copilului pentru respectarea acestor drepturi, inclusiv
după 18 ani ai tânărului, dacă acesta nu o poate face singur.
Să îl sprijine pe adolescent, pe tânăr, să cunoască și să înțeleagă aceste drepturi, precum și obligațiile sale
ca elev în școală, liceu, universitate, școală profesională sau ca adult (angajat, cetățean al comunității și al
țării) și să își formeze cât de mult posibil abilități de auto reprezentare pentru a-și susține aceste drepturi.

Școala
Până la apariția unor reglementări specifice, clare, coerente, în ceea ce privește și planificarea tranziției de la
școală la viața în comunitate pentru elevii cu dizabilități, școala poate să organizeze și să structureze activitatea
în așa fel încât să îi poată pregăti mai bine pe acești elevi pentru reușită după școală chiar și în aceste condiții. O
privire flexibilă asupra programei școlare, un curriculum la decizia școlii care să țină cu adevărat seama și de nevoile
elevilor cu dizabilități, o gândire creativă,” out of box” a actorilor școlii, pot să îi ajute pe elevi să obțină maximum
din contextul școlar actual și cel al serviciilor de sprijin conexe din comunitate.
Pentru un proces de planificare a tranziției eficient, cadrele didactice din școala de masă și specială, psihologul
școlar, consilierul de orientare școlară, psihodiagnosticianul, educatorul, profesorul de sprijin ș.a., precum și
administrația școlii
• îl sprijină pe elev să își dezvolte și valorifice în mediul școlar și prin activitățile extrașcolare -învățarea informală și
non formală - abilitățile și interesele, acestea fiind baza pe care se așază pregătirea și formarea sa pentru viața
de adult;
• îl sprijină pe elev să își formeze abilități școlare aplicate, funcționale;
• pun accentul în pregătirea sa școlară pe ceea ce poate să facă elevul și dezvoltă aceste abilități care vor facilita
incluziune în muncă și incluziunea să socială.
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adaptează programa școlară, stabilesc cele mai importante și necesare abilități de format în cadrul activităților
de învățare de zi cu zi, acele abilități care îl vor pregăti cel mai bine pe elev pentru succes după școală, le vor
oferi o cât mai mare autonomie și independență ca adulți. Domeniile care ar trebui vizate cu prioritate sunt:
viața independentă, cariera-angajarea în muncă, relațiile sociale-prieteniile, recreerea, educația de după școală
secundară (gimnazială sau liceală);
adaptează strategiile și metodele educaționale la particularitățile de învățare ale elevilor cu dizabilități
(individualizarea procesului educațional/centrarea pe nevoile elevului). În cazul elevilor cu autism, în mod special,
folosirea a strategiilor educaționale dovedite științific sau pe baza evidențelor că sunt eficiente face diferența între
eșecul și succesul școlar, între formarea de abilități esențiale în viața de adult, atingerea potențialului educațional
maxim și pierderea oportunităților de dezvoltare, chiar stagnare, regres, cu consecințe negative serioase pentru
viața adultului cu autism;
îl învață pe elev prin metode adaptate în activitățile de la clasă și în activitățile extrașcolare abilități socioemoționale. Tot mai multe cercetări arată faptul că elevii care au aceste abilități dezvoltate învață mai bine, ele
fiind predictori ai succesului școlar al oricărui elev;
oferă elevului, în școală și în afara ei, oportunități de a explora diferite tipuri de activități pentru a descoperi ceea
ce îi place să facă. Despre mulți elevi se spune că nu sunt interesați de nimic și nu pot să facă mai nimic, fără să le
fie oferite diferite contexte și oportunități de învățare și fără adaptarea instruirii și a sprijinului;
evaluează nevoile elevului din perspectiva tranziției cu cele mai potrivite instrumente, punând accentul pe nevoile
din domeniile relevante pentru viața după școală a acestuia, pe aspectele funcționale și pe comportamentele
adaptative;
construiesc punți de legătură între școală, familie și alte agenții din comunitate, în jurul intereselor și nevoilor
elevului, pentru a asigura o tranziție de succes;
coordonează (de obicei, cel puțin pe perioada școlarizării secundare) planificarea tranziției, crearea planului de
tranziție în colaborare cu ceilalți actori, implementarea și revizuirea acestuia.
îl încurajează și îl sprijină pe elev să se implice direct în explorarea resurselor existente care pot sprijini atingerea
obiectivului general și a obiectivelor anuale din propriul plan de tranziție; de exemplu, să facă cercetări pe internet
pe tema profesiilor legate de interesele sale, să facă comparații între ele sau să găsească servicii locale de asistență
în angajare în muncă sau oportunități locale de petrecerea timpului liber pe domeniul său de interes ș.a.
îi ajută pe elevi să se cunoască mai bine și să-și identifice profilul vocațional, ocupațiile care le valorifică interesele,
abilitățile.
caută și facilitează activități de voluntariat, practică/ucenicie, internship pe timpul școlii, pentru a-l ajuta pe elev
să exploreze direct diferite domenii de activitate, meserii, pentru a putea alege în cunoștință de cauză domeniu și
mediul care i s-ar potrivi cel mai bine. Pe de altă parte, să înțeleagă și să practice abilitățile interumane necesare
la un loc de muncă sau alte abilități, de exemplu folosirea transportului în comun. În acest mod elevii cu dizabilități
se pot pregăti mult mai eficient pentru angajare și pentru incluziunea în comunitate. Elevii cu dizabilități complexe,
cei cu autism, au nevoie de sprijin suplimentar, iar în planificarea tranziției toți actorii implicați căuta soluțiile cele
mai potrivite pentru ca acest sprijin suplimentar să existe ( job coach, consilier vocațional specializat în autism care
îl va sprijini pe elev la un loc de muncă sau îl va consilia pe angajator, transport/ training în folosirea independentă
a transportului în comun ș.a.).
stabilește parteneriate cu agenți economici locali, instituții publice, ong-uri, pentru a le oferi elevilor cu dizabilități
oportunități de a le vizita, voluntaria, face practică/ucenicie, chiar de a se angaja part-time în timpul școlii sau în
vacanțe;
își creează propria bază de date, dacă nu există una comună actorilor procesului de tranziție, care să cuprindă
resursele din comunitate și alte informații relevante pentru elev și părinți, inclusiv despre drepturile elevului și ale
familiei, și le pune la dispoziția acestora;
îi ascultă pe părinți, nevoile și problemele acestora;
stabilește un sistem clar de comunicare și relaționare cu familia (email, telefon, notițe‚ caiet de corespondență,
vizite la domiciliu, întâlniri programate la școală)
îi implică pe părinți, în mod constant și după o procedură clară, în evaluarea elevului, în găsirea de resurse pentru
nevoile sale. Inputul familiei și al altor persoane relevante pentru elev -prieten, rudă- este esențial în planificarea
tranziției și în implementarea cu succes a planului.
oferă asistență și consiliere părinților pentru ca aceștia să înțeleagă importanța implicării lor în elaborarea și
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implementarea planului de tranziție al copilului lor și pentru a fi eficienți îndeplinirea responsabilităților asumate;
pune la dispoziția echipei de tranziție, printr-un sistem de comunicare clar și eficient, toate informațiile despre elev
(portofoliul elevului care conține evaluările și toate informații relevante despre acesta) și le actualizează pe măsură
ce apar modificări. Astfel se evită paralelismele, cheltuirea ineficientă și inutilă de resurse.

După absolvire elevii ar trebui să fie pregătiți pentru viața de după școală și să aibă sprijinul necesar pentru a reuși
în această nouă etapă/lume. Iar profesorii, dincolo de rolul școlii ca instituție, prin atitudine, prin ceea ce își propun
să îi învețe pe elevi și prin modul în care îi educă, prin oportunitățile și experiențele pe care le oferă pentru formarea
abilităților și competențelor acestora, au o mare influență asupra modului cum elevii în general, cei cu dizabilități în
particular, percep viața de după școală, ce fel de scopuri pentru viața de adult își stabilesc și cum le ating. Profesorii
trebuie să se asigure că tot ceea ce îi învață pe elevi în general, pe cei cu dizabilități în particular, trebuie să fie relevant
pentru viitorul lor, pentru autonomia și independența lor. Pentru a ști ce este cu adevărat relevant, comunicarea și
lucrul în echipă sunt esențiale, iar instrumentul Plan de tranziție asigură coerență și consistență demersurilor echipei.

Alte instituții
CMBRAE- CJRAE
Centrele de asistenta psihopedagogică, cabinetele logopedice interșcolare, mediatorii școlari, centrele școlare
de educație incluzivă aflate în coordonarea CMBRAE reprezintă resurse pentru realizarea și implementarea planului
de tranziție. Bine organizate și coordonate, având un cadru de acțiune, proceduri clare, responsabilități în domeniul
tranziției clare pentru personal (consiliere școlari, profesori de sprijin, mediatori școlari, logopezi), formarea adecvată,
aceste resurse vor avea un rol important în sprijinirea elevilor cu nevoi speciale pe parcursul lor spre viața de adult.
Profesioniștii acestor servicii pot avea rolul de coordonatori ai procesului de tranziției și de realizarea planului
de tranziție, împreună cu școala, cât timp elevul este cuprins în sistemul educațional. Acest lucru este posibil prin
lărgirea atribuțiilor serviciului de evaluare, de orientare școlară și profesională, creșterea numărului de profesioniști
și formarea celor‚ de tranziție’. Prin realizarea unui serviciu special dedicat tranziției de la școală la viața de adult în
cadrul CMBRAE-CJRAE, această instituție poate avea și rolul de coordonare a profesioniștilor care au rol în tranziție și
sunt implicați în realizarea și implementarea planurilor de tranziție.
DGASPC, Serviciul Public de Asistență Socială (SPAS)
În procesul de planificare a tranziției elevilor cu nevoi speciale și dizabilități, asistentul social-manager de caz
• lucrează în parteneriat cu școala, elevul, familia, participă la crearea planului de tranziție, este puntea de legătură
între familie, școală și comunitate în implementarea acestuia;
• culege și actualizează permanent informațiile despre resursele și serviciile din comunitate pentru tineri și adulți
(centre de zi, rezidențiale, de terapie ocupațională, ateliere protejate, unități protejate, întreprinderi sociale, servicii
de consiliere profesională, cursuri de calificare, formări și cursuri de antreprenoriat etc), despre potențialii angajatori
(publici, privați) potriviți cu abilitățile și interesele elevului, oportunitățile pentru recreere și respiro ș.a. și transmite
informațiile echipei de tranziție în baza de date comună;
• facilitează comunicarea și accesul elevului și al familiei la aceste resurse;
• urmărește dacă aceste resurse îl ajută pe elev în atingerea obiectivelor sale;
• urmărește situația tânărului după încheierea perioadei de tranziție pentru a asigura continuitatea sprijinului în
etapa post tranziție.
Alte roluri pe care le poate avea managerul de caz, importante în sprijinirea incluziunii cu succes în comunitate a
elevilor și tinerilor cu dizabilități:
• pornind de la nevoile reale ale elevilor cu dizabilități aflați în perioada de tranziție, dar nu numai, informează și
propune conducerii DGASPC, primăriei locale, crearea, în colaborare cu alți actori sociali: ong-uri, angajatori, biserică,
școală, a unor programe comunitare și facilitează participarea tinerilor la aceste programe și servicii (cluburi locale
pe diferite teme de interes pentru tineri, job cluburi, evenimente la care să participe elevii, tinerii tipici și cei cu
nevoi speciale etc).
• informează și sensibilizează comunitatea privind persoanele cu dizabilități, potențialul acestora și beneficiile
includerii acestora pentru întreaga comunitate;
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facilitează stabilirea de colaborări și parteneriate între actorii locali ( școala, primărie, angajatorii, publici și privați,
biserică, ong-uri, ș.a) în beneficiul elevilor și tinerilor cu dizabilități sau cu alte nevoi speciale;
facilitează experimentarea de către elevii aflați în perioada tranziției a muncii la diferiți angajatori locali, inclusiv
instituții publice ale autorității locale, dispensar, biserică, prin practică, voluntariat, angajare part-time, sezonieră
etc.)

Flexibilitatea, gândirea creativă, inovativă, centrarea pe persoană a serviciilor pentru tineri și adulți cu dizabilități și
nu servirea aceluiași ‚meniu’ de servicii existente la DGASPC sau primării reprezintă un deziderat. Perpetuarea ofertei
de servicii a căror eficiență nu a fost dovedită prin evaluări serioase/studii comparative înseamnă cheltuirea de
resurse care nu aduc beneficii reale oamenilor cărora li se adresează, iar nevoile reale rămân neacoperite. Activitățile
coordonate, finanțarea în comun a acestor servicii pentru atingerea obiectivelor din planul de tranziție al elevului
ar putea avea ca efect evitarea paralelismelor, evitarea dublării eforturilor și resurselor, dar și golurile în acoperirea
nevoilor elevilor și tinerilor cu dizabilități aflați în perioada de tranziție și post tranziție, dar nu numai a acestei
categorii de beneficiari.
Furnizorii publici și privați de servicii pentru adulți
Acești furnizori pot fi: centre de zi, centre de terapie ocupațională, centre rezidențiale, centre de informare și
orientare a carierei (AJOFM), centre de consiliere profesională (DGASPC), centre de educație non formală pentru copii
și tineri, furnizori privați și publici de programe de formare profesională ș.a. Este important ca reprezentanți ai acestor
furnizori să fie invitați la realizarea planului de tranziție al elevului și să dorească sa își asume responsabilități clare
în implementarea acestuia.
Prezența lor în echipa de planificare a tranziției este foarte utilă pentru că:
• oferă informații despre serviciile pe care le organizează și despre alte resurse conexe, contribuind astfel la crearea
unei viziuni de ansamblu a ceea ce există în comunitate și i-ar fi util elevului în prezent sau pentru perioada de
după absolvirea școlii;
• îi ajută pe actorii implicați în procesul de planificare a tranziției să fie conștienți de anumite probleme, aspecte
ale unor probleme la care nu se gândesc; oferă perspective noi și importante din propria experiență în lucrul cu
beneficiarii cu nevoi speciale, spre exemplu aspecte legate de transport, de abilitățile de viață independentă
necesare tânărului în acel mediu, de sexualitate, aspecte financiare ș.a.
• sprijină echipa de tranziție în găsirea de soluții la problemele prezente în viața elevului și în pregătirea pentru viața
de după școală, în atingerea obiectivelor stabilite în plan.
ONG-urile
Acestea sunt structurile cele mai flexibile și mai adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități. Cu resursele
obținute prin proiecte finanțate din diferite fonduri nerambursabile sau strângere de fonduri private sau colaborarea
cu autoritățile locale, unele cu mici subvenții de la bugetul local, ele creează servicii și programe (ateliere protejate,
centre de zi pentru adulți, centre rezidențiale, unități protejate, întreprinderi sociale, ) prin care pot să ofere:
• informații și referire familiilor către resursele din comunitate;
• serviciile de consiliere profesională și sprijin în angajare în muncă, job coaching pentru facilitarea angajării în muncă;
• formare profesională și locuri de muncă pentru tinerii cu dizabilități în unități protejate/întreprinderi sociale;
• programe de socializare specializate, adaptate pentru diverse categorii de persoane cu dizabilități;
• servicii de zi și rezidențiale pentru adulți ș.a.
Contribuția ong-urilor în procesul de planificare a tranziției înainte de ieșirea tinerilor din sistemul educațional
este foarte importantă, ele fiind cea mai importantă resursă locală de servicii sociale, în multe cazuri singura, pentru
persoanele cu nevoi speciale/dizabilități. Este foarte util să fie invitate să participe la realizarea planurilor de tranziție
ale elevilor cu dizabilități și la implementarea acestora.
Angajatorii
Este ideal ca și angajatori din domeniile de interes ale elevului să fie invitați la planificarea tranziției pentru că
• oferă perspectiva angajatorului asupra a abilităților necesare la locul de muncă, nu numai a celor tehnice, dar și
a celor interumane, precum și a altor cerințe, cum ar fi asumarea responsabilităților și ducerea lor la îndeplinire,
organizarea spațiului de lucru, reguli nescrise la locul de muncă ș.a.;
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pot oferi elevilor interesați de domeniul său, încă pe perioada școlii, oportunitatea obținerii de experiență de
muncă prin practică, internship, voluntariat, angajare part time, angajare sezonieră pe perioada vacanțelor.

Prietenii elevului și alți membri ai comunității
• prietenii oferă informații pe care, probabil, nu le știe nimeni altcineva despre abilitățile, interesele motivațiile,
aspirațiile, punctele forte și cele slabe, dificultățile elevului, perspectiva care întregește tabloul informațiilor despre
acesta.
• preotul
Autoritățile și instituțiile centrale
• oferă cadrului legislativ, metodologic coerent și clar care prevede pentru desfășurarea procesului formal de tranziție
(planificării tranziției și crearea planului de tranziție) pentru elevii cu dizabilități/nevoi speciale aflați în ultimul an
de școală secundară, nu mai târziu de 16 ani ai elevului;
• creează cadrul de comunicare și colaborare intersectorială, interinstituțională;
• asigură resursele pentru bună desfășurare a procesului de tranziție, sustenabilitatea activităților la nivel național;
• asigură punerea în aplicare și respectarea legislației în vigoare;
• asigură cadrul pentru formarea profesioniștilor care se ocupă de tranziție.

Bune practici internaționale
Statele Unite ale Americii
Individuals with Disability Education Act (IDEA) este actul care reglementează tranziția de la școală la viața de
după școală/în comunitate în Statele Unite ale Americii. IDEA a fost adoptată inițial de către Congres în 1975 cu scopul
de se asigura că copiii cu dizabilități au posibilitatea de a primi o educație publică adecvată la fel ca ceilalți copii.
Legea a fost revizuită de multe ori de-a lungul anilor. Cele mai recente modificări au fost adoptate de Congres în
decembrie 2004, cu reglementările finale publicate în 2006.
IDEA este împărțit în patru părți, după cum urmează:
Partea A - Dispoziții generale, Partea B - Asistență pentru educarea tuturor copiilor cu dizabilități (3-22ani), Partea
C -Sugarii și copiii mici cu dizabilități (0-3ani) și Partea D - Activități naționale pentru a îmbunătăți educația copiilor
cu dizabilități.
Individuals with Disability Education Act este legea care garantează că sunt oferite servicii și sprijin copiilor cu
dizabilități pe tot teritoriul SUA. IDEA reglementează modul în care statele și agențiile publice oferă intervenția
timpurie, educația specială și serviciile pentru copiii și tinerii elevi din SUA. IDEA asigură că copiii cu dizabilități
primesc o “educație publică adecvată gratuită “ (free appropriate public education- FAPE). Acest lucru înseamnă că
școlile vor oferi elevilor care au o dizabilitate sprijin și instruire specializate care vor răspunde nevoilor educaționale
ale acestora în mediul cel mai puțin restrictiv (last restrictive environment). IDEA oferă statelor reglementările,
orientările și cerințele/standardele pentru a sprijini agențiile publice, școlile să conceapă și să pună în aplicare
programe în învățământul special.
IDEA are cerințe specifice pentru participarea echipei la crearea Planului educațional individualizat- Individual
Educational Plan (IEP), pentru evaluarea și crearea unor obiective măsurabile pentru perioada de după școala
secundară, precum și conexiunile către serviciile pentru adulți de care ar putea beneficia un elev. Precizează clar rolul
familiilor în acest proces. De exemplu, evaluarea va include și pe părinte, iar părinții vor avea întotdeauna o copie a
celui mai recent IEP (după fiecare reevaluare).
Cele 5 cerințe majore prevăzute de IDEA 2004 în privința Tranziției:
1. La împlinirea a 16 ani, Planul Educațional Individualizat -IEP al elevului trebuie să cuprindă:		
a) obiective măsurabile pentru perioada de după școala secundară , axate pe viitoarea angajare a
tânărului, pe educația post secundară și, dacă este necesar, pe viața independentă;			
b) serviciile de tranziției identificate.
2. Obiectivele măsurabile pentru perioada de după școala secundară trebuie să fie bazate pe evaluarea
elevului potrivită vârstei biologice a acestuia și trebuie să cuprindă nevoile elevului, punctele lui forte,
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preferințele și interesele.
Serviciile de tranziție trebuie să cuprindă traseul educațional al elevului și să descrie cum se va face
instruirea, ce servicii conexe, ce experiențe în comunitate și experiențe legate de angajare îi vor fi oferite
elevului cu dizabilități/nevoi speciale și cum.
4. Familia, elevul, personalul școlii, serviciile și agențiile pentru adulți și alți membri ai comunității trebuie
să fie implicați în crearea planului pentru tranziție. Acest plan poate fi un document separat, conectat la
Planul educațional individualizat general al elevului.
5. Fiecare elev va fi notificat cu un an înainte de a împlini 18 ani că urmează să împlinească vârsta majoratului
și informat despre ce presupune acest lucru pentru procesul de realizare a PEI14.
3.

IDEA revizuit în 2004 definește “serviciile de tranziție” ca un set coordonat de activități pentru un elev cu o
dizabilitate, activități care sunt:
Orientate spre rezultate
• axate pe îmbunătățirea rezultatelor școlare și funcționale ale tânărului cu dizabilități,
• destinate susținerii elevului,
• concepute pentru a facilita trecerea tânărului de la activitățile școlare la cele de după școală, inclusiv la
educația post secundară (colegiu, facultate, școală postliceală, etc), la educația profesională, la angajarea
pe piața liberă sau angajare asistată, la educația continuă-educația pentru adulți, la servicii pentru adulți,
la viața independentă sau participarea în comunitate,
Centrate pe elev
• bazate pe nevoile individuale ale tânărului și care iau în considerare punctele forte, preferințe și interesele lui,
Cuprinzătoare
• includ atât instruirea elevului în școală, cât și servicii conexe, experiențe în comunitate, angajarea și alte
obiective post-școală specifice adulților, și, după caz, dobândirea de competențe de viața de zi cu zi și de
evaluare profesională funcțională.

Marea Britanie
În Marea Britanie în ultimii ani guvernul a creat politici prin care a introdus noi tipuri de sprijin pentru tranziția
tinerilor de la școală la viața de adult. În Special Educational Needs and Disability Act (2001), legea care reglementează
educația specială, în Special Educațional Needs Code of Practice (Codul de practici privind nevoile educaționale
speciale) sunt stabilite cerințe specifice pentru planificarea tranziției, și anume faptul că tinerii în vârstă de 14 ani și
peste și care au un ‚atestat’ de nevoi educaționale speciale (Statement of Special Educațional Needs) trebuie să aibă
un plan de tranziție.
Au fost emise îndrumări de către Departamentul de Sănătate și Departamentul pentru Copii, Școli și Familii în
2007 și 2008 și a fost creat Programul de sprijinirea tranziției (Transition Support Programme), cu scopul de a sprijini
îmbunătățirea practicii în domeniul tranziției la nivel local. Programul prevede necesitatea unei abordării de tipul
coordonării la nivelul tuturor agențiilor relevante.
În 2000 au fost create Serviciile Connexions15 care prin consilierii personali au responsabilitatea de a participa
începând din clasa a 9-a a elevilor la planificarea tranziției, precum și de a coordona și supraveghea implementarea
planului de tranziție. Iar Asistența socială pentru copii (Children’s Social Care) are responsabilitatea de a se asigură
că un asistent social participă în clasa a 9-a la întâlnirea de revizuire al planului de tranziție și contribuie crearea și la
implementarea planului de tranziție al elevilor care au nevoi speciale.
Alte măsuri ale guvernului Mării Britanii care se referă la tranziție sunt cuprinse în mai multe documente:
Valuing People (Department pentru Sănătate, 2001), care promovează conceptul de planificare centrată pe
persoană pentru persoanele cu dizabilități intelectuale prin creșterea numărului de servicii cu lucrători “cheie” (key
worker services), folosirea plăților directe, care au potențialul de a genera o mai bună coordonare și centrare pe
tineri a serviciilor de tranziție.
Național Service Framework for Children, Young People and Maternity Services (Departamentul pentru Sănătate/
Departmentul pentru Educație și Abilități, 2004), prin Standardul 4 al acestui document, se concentrează în special
pe necesitatea unor servicii adecvate vârstei pentru tineri pe măsură ce aceștia se maturizează, iar Standardul 8
recomandă:
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•
•
•
•
•
•
•

Agențiile locale să creeze un grup de tranziție care cuprinde mai multe agenții și care să își asume
responsabilitatea de a supraveghea modalitățile de tranziție pentru tinerii cu dizabilități;
Planificarea tranziției să fie centrată pe visele, aspirațiile și potențialul tinerilor cu dizabilități și pe
maximizarea oportunităților de educație, formare și angajare, pe relații sociale și viață independentă;
Planificarea tranziției să aibă o abordare centrată pe persoană;
Tinerii cu vârsta de 16 ani și peste sunt sprijiniți să utilizeze plățile directe pentru servicii;
Să fie făcute aranjamente speciale pentru gestionarea tranziției tinerilor cu nevoi mari de sprijin, a celor
care trăiesc departe de casă, precum și a celor cu afecțiuni rare;
Agențiile locale să dezvolte strategii locale pentru a extinde oportunitățile de educație, formare și de
ocupare a forței de muncă;
Serviciile de sănătate să dezvolte servicii adecvate adolescenților/tinerilor, ca să permită trecerea lină de
la școală la îngrijirea mulți-disciplinară și cuprinzătoare pentru adulți.

Improving the Life Chances of Disabled People (Cabinet Office, 2005) - document în care sunt propuse mecanisme
mai bune de facilitare a unei tranziții cât mai line: lucrul integrat pentru a asigură continuitatea, un sprijin mai bun
pentru familii și servicii personalizate.
Programului Aiming High for Disabled Children, (Departamentul pentru Educație și Abilități, 2007) - program prin
care guvernul britanic a pus pe agenda sa tranziția tinerilor către viața de adult și a demonstrat angajamentul de
a îmbunătăți tranziția tinerilor cu dizabilități, alocând fonduri printr-un program dedicat, Programul de sprijinire a
tranziției. Programul are ca scop să îi ajute pe tinerii cu dizabilități și familiile lor să beneficieze de sprijin intensiv
coordonat și de planificare centrată pe persoană.
Progres prin Parteneriat (2007), o strategie care acoperă întregul spectru de dizabilități, inclusiv persoanele
cu probleme de sănătate mintală, tulburări din spectrul autismului, dislexie, ADHD, dizabilități fizice, senzoriale și
intelectuale, boli grave cronice, precum și orice nevoi educaționale speciale. Strategia subliniază importanța unei
abordări globale, acțiunea comună a tuturor agențiilor, planificarea timpurie a tranziție, care apoi continuă pe tot
parcursul colegiului, facultății, educației continue, precum și importanța abordării centrate pe persoană.
Pe lângă faptul că există o cerință legală pentru planificarea în mod corespunzător a tranziției de la școală la
viața de adult a elevilor/tinerilor cu dizabilități, există de asemenea numeroase informații, ghiduri de bune practici
pe tema tranziției. Departamentul pentru copii, școli și familii și Departamentul pentru Sănătate în colaborare cu
Consiliul pentru copii cu dizabilități au produs un ghid, „Ghid de tranziție pentru toate serviciile” (A transition Guide
for All Services, 2007), ghid pentru profesioniști despre procesul de tranziție pentru tinerii cu dizabilități care scoate
în evidență responsabilitățile tuturor agențiilor, oferă o imagine de ansamblu asupra legislației și oferă exemple de
bune practici în domeniu. În 2008 Departamentul pentru Sănătate și Departamentul pentru copii, școli și familii a
creat un ghid pentru profesioniștii din domeniul sănătății și partenerii lor privind planificarea tranziției pentru tinerii
cu nevoi complexe de sănătate și cu dizabilități.
Echipa de asistență națională de tranziție pentru Programul de sprijinire a tranziției
(www.transitionsupportprogramme.org.uk) oferă sprijin, inclusiv finanțare și consilieri regionali, informații,
platforme de informare regionale și rețele, pentru a ajuta pe plan local la îmbunătățirea practicii în domeniu.
Valuing People Now (2009), continuarea strategiei Valuing People din 2001, este o nouă strategie transguvernamentală pentru persoanele cu dificultăți de învățare, inclusiv ale celor cu nevoi complexe, printre care și
persoanele cu tulburări din spectrul autismului, precum și alte grupuri ale căror nevoi nu au fost abordate țintit în
strategia din 2001, iar implicarea lor în planificarea centrată pe persoană au fost limitată. Această nouă strategie
își propune ca aceste categorii cu nevoi complexe să aibă planuri de sprijin și îngrijire personalizate, o mai bună
asistență medicală și de sănătate, ca mai multe persoane să trăiască în propriile lor casele, să aibă locuri de muncă
și să trăiască în comunitatea lor de origine. Această strategie prevede explicit că aceste cerințe se vor aplica tinerilor
aflați în tranziție.
Programul bugetelor individuale inițiat în 2009 își propune să ofere oamenilor posibilitatea de a avea un cuvânt
mai greu de spus în evaluarea nevoilor proprii, să ofere o mai mare flexibilitate, alegere și control în utilizarea
resurselor, pentru a satisface nevoile și prioritățile individuale.
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Canada - British Columbia
Din 2009 British Columbia are un Protocol interministerial pe planificare a tranziției pentru tinerii cu nevoi specialeCross Ministry Transition Planning Protocol for Youth with Special Needs prin care este urmărită îmbunătățirea
accesului la resursele și sprijinul existente și asigurarea că are loc un proces de tranziție coordonat pentru tinerii cu
nevoi speciale și familiile acestora. Protocolul a fost creat în comun și aprobat de către toate ministerele de resort sănătate, educație, servicii sociale și muncă și organizațiile și organisme guvernamentale din domeniu.
Toate aceste instituții au agreat în comun că:
planificarea tranziției este necesară pentru toți tinerii cu nevoi speciale pentru a facilita dezvoltarea de
abilități și competențe și identificarea și accesul la oportunitățile și sprijinul necesare în viața de adult,
• este important să se creeze un plan de tranziție pentru acești tineri,
• planificarea tranziției trebuie să fie individualizată, deoarece tinerii au diferite nevoi și grade de sprijin,
deci de servicii diferite,
• pentru crearea planurilor de tranziție individualizate este necesară colaborarea interministerială eficientă,
pentru a asigura o abordare coordonată și cuprinzătoare.
Acest protocol prevede cadrul general pentru a sprijini procesul de planificare a tranziției. El stabilește că
este nevoie de sprijin și colaborare interministerială și că, la nivel de comunitate, reprezentanții ministerelor și
organismelor și organizațiilor semnatare stabilesc acorduri de colaborare sau alte mecanisme pentru a operaționaliza
acest protocol.
Protocolul prevede că beneficiarii lui/ai planificării tranziției sunt tinerii cu nevoi speciale este cu vârste cuprinse
între 14 și 25 de ani care au nevoie de sprijin substanțial medical, educațional, social/de mediu, pentru a crește sau
îmbunătăți starea de sănătate, dezvoltarea, învățarea, calitatea vieții, participarea și incluziunea în comunitate.
•

Scopul acestui protocol este de:
• promovare a unui angajament interministerial pentru realizarea în colaborare a procesului de planificare
a tranziție pentru de tinerii cu nevoi speciale și familiile acestora, ceea ce ar conduce la dezvoltarea unui
plan de tranziție individualizat pentru fiecare tânăr;
• precizare a rolurilor și responsabilităților ministerelor semnatare și organizațiilor în sprijinirea tinerilor și a
familiilor lor în procesul de tranziție;
• asigurare a cooperării interministeriale pentru schimbul de informații, cu scopul de a-i sprijini pe tineri și
familiile lor în procesul de tranziție, precum și pentru o bună planificare a capacității sistemului.
Protocolul precizează:
1. procesul de planificare a tranziției (descrie acest proces), care duce la realizarea planului de tranziție;
2. serviciile și sprijinul guvernamental pentru tinerii cu vârstă între 14-25 de ani;
3. rolul și activitățile în planificarea tranziției, rolurile și sarcinile membrilor echipei de planificare a tranziției;
4. modul în care circulă informațiile, ministerele semnatare fiind cele care coordonează acest proces de
împărtășire a informațiilor între actorii implicați în proces.
Procesul de planificare a tranziției prevede că această planificare ar trebui să înceapă la vârstă de 14 ani și poate
continuă după vârstă de 19 ani a tinerilor, pentru a se asigura că există un proces coordonat și care oferă sprijin atât
în timpul adolescenței, cât și la maturitate. Tinerii și membrii familiei sunt esențiali în acest proces și sunt sprijiniți să
participe în mod activ. Procesul începe devreme, pentru a da suficient timp pentru crearea unui plan de tranziție care
include sprijin comunitar informal și facilitează accesul în timp util la serviciile adresate adulților pentru tinerii eligibili
pentru aceste servicii.
Etapele procesului de planificare a tranziției prevăzute de protocol:
1. Inițierea procesul de planificare a tranziției care înseamnă:
a. oferirea de informații tânărului și familiei despre procesul de planificare a tranziției;
b. asistarea tinerilor și a familiei în identificarea posibililor membri ai echipei de planificare a tranziției;
c. oferirea informațiilor și obținerea acordul tânărului și familiei de a împărtăși informațiile cu ceilalți membri
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ai echipei de planificare.
Ministerul pentru copii și familie inițiază procesul pentru copiii cu vârstă de 14 ani care primesc servicii de sprijin
specializate aflate sub conducerea acestui minister. Ministerul educației- profesorii vor stabili obiectivele de
tranziție pentru perioada de după școală, ca parte a planurilor educaționale individualizate ale elevilor din școala
secundară (liceu), dacă acest lucru nu a fost făcut până atunci.

2. Stabilirea echipei de planificare a tranziției
Echipa include pe tânăr, familia, alte persoane relevante, prieteni, reprezentanți din comunitate, din organizații,
cadre didactice, reprezentanți ai furnizorilor de servicii, membri care se pot schimba, în funcție de stadiul planificării
tranziției. Ministerul pentru copii și familie stabilește întâlnirea membrilor echipei pentru tinerii care primesc servicii
de sprijin specializate în cadrul ministerului pentru a formaliza componența echipei. Ministerul educației îi include
pe posibilii membri ai echipei de planificare a tranziției atunci când stabilesc formal și obiectivele de tranziției, ca
parte a planului educațional individualiza - PEI. Dacă este necesar un plan de tranziție formal, adițional PEI, echipa
de planificare a PEI va cuprinde și alți membri care vor alcătui echipa de planificare a tranziției.
3. Identificarea coordonatorului tranziției
Este identificată cea mai potrivită persoană care să coordoneze procesul de planificare a tranziției și a planul de
tranziție. Coordonatorul este persoana cheie în oferirea sprijinului echipei din punct de vedere organizațional și
administrativ, inclusiv în supervizarea componenței echipei de planificare a tranziției și ajustarea componenței
membrilor ei, dacă este necesar.
4. Obținerea informațiilor pentru planificarea tranziției
Coordonatorul de tranziție lucrează cu tinerii și familia lui ca să organizeze și să adune informațiile care vor ajuta la
înțelegerea tinerilor și a familiilor și a nevoilor lor și la elaborarea planului de tranziție. Informațiile pot fi colectate
dintr-o varietate de surse, inclusiv de la membrii echipei de planificare a tranziției, de la furnizorii de servicii din
trecut, prezent și viitor.
5. Crearea planului de tranziție
Este creat un plan individualizat care vine în întâmpinarea nevoilor și obiectivelor identificate de tânăr și familia
sa. O echipă de planificare a tranziției asistă pe tineri și familia pentru a identifica și obține evaluările solicitate
în crearea planului. Planul de tranziție se concentrează asupra abilităților și punctelor forte ale tinerilor și le
conectează cu visele, scopurile și dorințele tânărului. Planul este orientat spre viitor și ține seamă de identitatea
culturală a tinerilor. Planul include acțiuni, repere și termene (inclusiv un calendar pentru aplicarea la serviciile
pentru adulți), precum și responsabilități individuale pentru atingerea obiectivelor.
6. Implementarea planului de tranziție
Tânărul este sprijinit în implementarea planului creat.
7. Monitorizarea și revizuirea planului de tranziție
Echipa de planificare a tranziției stabilește un calendar pentru revizuirea, evaluarea și updatarea planului cel puțin
o data pe an.

Irlanda de Nord
Planul de tranziție
Articolul 4 din Ordinul Educației din 1996 prevede ca Education & Library Board16 va crea un plan de tranziție
elevului la prima evaluare anuală după împlinirea vârstei de 14 ani. Părinții trebuie să primească o copie a acestui
plan și a celor din următorii ani. Prima evaluare după ce elevul împlinește vârsta de 14 ani trebuie să includă agențiile
care vor avea un rol major în perioada de după școală. Transferul informațiilor relevante despre elev trebuie să
asigure că tânărul primește sprijinul de care are nevoie în perioada educației și formării continue după școală. Orice
evaluări anuale ulterioare trebuie să includă un plan de tranziție care să cuprindă informații venite de la o serie de
profesioniști, de exemplu de la Serviciile de Sănătate și Sociale și de la profesorii de orientare în carieră, cu scopul
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de a planifica în mod coerent tranziția tânărului la viața de adult. Consiliul trebuie să solicite avizul serviciilor de
sănătate pentru a stabili dacă copilul este o persoană cu handicap (după prevederile Actului pentru Persoanele cu
handicap din 1989) și să consulte oricare alți profesioniști care pot avea o contribuție de adus.
Planul de tranziție trebuie să aibă drept scop să asigure ca serviciile să fie adecvate și să reflecte nevoile și
dorințele adolescentului/ tânărului.
Școala
Codul Practicilor privind nevoile educaționale speciale prevede:
• că trebuie să fie desemnat un profesor pentru a coordona procesul;
• ce fel de curriculum de are nevoie tânărul în timpul tranziției;
• cum curriculum-ul îl va ajuta pe tânăr să dezvolte abilitățile de viață;
• ce abordări ar trebui să aibă școala în raport cu celelalte agenții pentru a asigură o tranziție lină pentru
tineri;
• să îl consilieze pe elev în privința opțiunilor de formare profesională, a cursurilor de formare continuă și
a programelor de tranziție.
Profesioniștii
• dezvoltă relații de lucru apropiate cu colegii din alte agenții pentru a asigura planuri eficiente și coerente
pentru tânărul aflat în tranziție;
• sunt implicați toți profesioniștii relevanți de care este nevoie pentru a planifica tranziția pentru tânăr, de
exemplu psihologi sau terapeuți ocupaționali;
• se consultă cu tânărul a pentru a decide ce competențe specifice de independență are nevoie și care dintre
acestea trebuie formate, dezvoltate în mod special în timpul anilor de școală rămăși până la absolvire;
• se asigură că modalitățile de evaluare pentru tranziție sunt clare, relevante și împărtășite între toate
agențiile implicate;
• se asigură că informațiile sunt transferate de la serviciile pentru copii la cele pentru adulți pentru a asigura
o tranziție lină;
• se asigură că pregătirile pentru tranziție includ formarea corespunzătoare și sprijinul tehnic necesar, de
exemplu în încurajarea independenței în a călători/ transport, în folosirea banilor;
• se asigură că forma de educație după vârsta de 16 ani aleasă este cea mai potrivită pentru tânăr.
Familia participă la crearea planului de tranziție, arată ce așteptări are pentru viața de adult a copilului, cum pot
contribui la sporirea abilităților lui de viață, sociale etc, dacă va avea nevoie de sprijin, adaptări în anii de tranziție.
Tânărul
• trebuie să primească informații adecvate că să poată face alegeri informate;
• trebuie să fie încurajat să participe activ în crearea propriului plan de tranziției și să ia decizii în privința
viitorului său;
• trebuie să fie încurajat să gândească la/ să identifice aspirațiile și speranțele pentru viitor și cum pot fi
acestea atinse;
• trebuie să fie sfătuit în legătură cu ce există pe plan local în materie de advocacy și consiliere, dacă sunt
necesare.
Planul de tranziție trebuie să se bazeze pe concluziile și obiectivele stabilite la revizuirile anuale anterioare,
inclusiv pe contribuția profesorilor responsabili cu orientarea școlară și cu orientarea profesională/ în carieră. Planul
se axează pe punctele forte, are în vedere punctele slabe și trebuie să acopere toate aspectele legate de dezvoltarea
tânărului. Diferite agenții și diferiți profesioniști primesc responsabilități clare pentru diferite aspecte legate de
dezvoltarea elevului și de tranziția lui la viața de adult.
Serviciul Cariere
Un reprezentant al Serviciului Cariere este invitat la evaluarea anuală imediat ce elevul împlinește 14 ani, precum
și la toate revizuirile anuale ulterioare. Consilierea reprezentantului ține seamă de informațiile privind cursurile din
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programul educațional și de formare profesională, de dorințele și sentimentele tânărului în cauză, în măsura în care
acestea pot să fie stabilite. Specialistul în orientarea în carieră urmărește alegerile tânărului în ceea ce privește
serviciile și asistă consiliul (Education & Library Board) și școala în asigurarea acestora. Oferă și alte sfaturi și consiliere
de care școala are nevoie.
Punctele de vedere ale tinerilor trebuie să fie ascultate și consemnate de câte ori este posibil, în orice evaluare,
reevaluare sau revizuire a planului pe parcursul anilor de tranziție. Tinerii pot să-și exprime aceste punctele de vedere
prin intermediul unui profesionist de încredere, familie, avocat independent sau consilier sau printr-un membru al
consiliului.

Tranziția școală-viață de adult în România
Conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , art. 6, persoanele
cu dizabilități au, printre altele, și dreptul la educație și formare profesională. Pentru a asigura acest drept, conform
articolului 19 al aceleiași legi, autoritățile publice au obligația să ia următoarele măsuri specifice:
• să asigure accesul la formele de educație permanentă, adaptându-le nevoilor educaționale ale persoanelor
cu handicap;
• să sprijine cooperarea dintre unitățile de învățământ special sau de masă cu familia și comunitatea,
în vederea asigurării unei oferte educaționale care răspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu
handicap;
• să asigure servicii educaționale de sprijin pentru persoanele cu handicap și familiile acestora prin specialiști
în domeniul psihopedagogiei speciale.
De asemenea, articolul 30 (c) al legii 448/2006 stipulează: ”în vederea asigurării corelării serviciilor din sistemul de
protecție a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecție a persoanelor adulte cu handicap, autoritățile
responsabile ale administrației publice au obligația să [...] instituie măsuri menite să asigure pregătirea tânărului
pentru viața adultă și pentru viața independentă”. Însă elevii care nu se află în sistemul de protecție nu beneficiază
de această prevedere.
Conform Legii educației naționale, Legea 1/2011 , art.3, învățământul românesc ar trebui să se ghideze după o
serie de principii, printre care se numără și:
• principiul echității - în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;
• principiul calității - în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde de referință și la
bune practici naționale și internaționale;
• principiul relevanței - în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și socialeconomice;
• principiul eficienței - în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin
gestionarea resurselor existente;
• principiul asigurării egalității de șanse;
• principiul transparenței - concretizat în asigurarea vizibilității totale a deciziei și a rezultatelor prin
comunicarea periodică și adecvată a acestora;
• principiul incluziunii sociale;
• principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia;
• principiul participării și responsabilității părinților;
• principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare;
• principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de
învățământ.
Aceste principii evocă noțiuni precum egalitate și autonomie, eficiență, relevanță, incluziune, centrare pe
beneficiari, noțiuni care au o importanță deosebită, mai ales când ne referim la elevii cu cerințe educaționale speciale.
Coroborate, aceste principii ar trebui să pună bazele un sistem de învățământ care să contribuie în mod eficient la
dezvoltarea elevilor, inclusiv a celor cu cerințe educaționale speciale, să îi ajute să dezvolte abilități și să capete
competențe care să faciliteze autonomia, independența, integrarea în societate.
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În articolul 4 al Legii educației naționale este stipulat faptul că beneficiarii sistemului de educație ar trebui să
dezvolte competențele necesare pentru a putea atinge propriile obiective, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia
și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții, pentru facilitarea integrării acestora pe piața muncii, în societate în
general.
Potrivit Ordinului nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului
special și special integrat, art. 18, educația specială și integrată trebuie să ofere elevilor posibilități și șanse egale de
dezvoltare prin acumularea experienței necesare învățării școlare și sociale, formarea abilităților necesare învățării în
școală, însușirea cunoștințelor, formarea priceperilor și a deprinderilor funcționale utile integrării sociale, profesionale
și vieții culturale în comunitate și asigurarea șanselor și a condițiilor pentru continuarea pregătirii școlare pe diferite
trepte de învățământ.
Pentru ca aceste principii să aibă aplicabilitate este nevoie de programe individualizate eficiente care să răspundă
nevoilor reale și potențialului fiecărui individ, resurse suficiente și alocate țintit, în funcție nevoile în schimbare ale
fiecărui elev. În acest fel dreptul la educație, accesul și participarea la educație vor fi efective.
Conform legii, avem instituții care au anumite competențe și obligația de a asigura servicii și sprijin individualizat
copiilor cu CES pentru egalizarea șanselor la educație. Centrele Județene de Resurse și de Asistență Educațională
(CJRAE), respectiv Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) sunt responsabile cu
evaluarea, asistența psiho-educațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor
cu cerințe educaționale speciale din învățământul de masă, precum și cu stabilirea gradului de deficiență al elevilor
cu cerințe educaționale speciale, în colaborare cu comisiile pentru protecția copilului din cadrul direcțiilor generale
județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului17.
Conform articolul 67(2) al Legii 1/2011, CJRAE, respectiv CMBRAE, constituie echipe multidisciplinare de intervenție
timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea și asistența precoce corespunzătoare
a celor cu cerințe educaționale speciale sau cu risc în dezvoltarea competențelor personale. În plus, conform art.
99(6), organizează, coordonează metodologic, monitorizează și evaluează, după caz, la nivel județean/al municipiului
București, următoarele activități și servicii educaționale:
a) servicii de asistență psihopedagogică/psihologică, furnizate prin centrele județene și prin cabinetele de 		
asistență psihopedagogică/psihologică;
b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele și prin cabinetele logopedice interșcolare;
c) servicii de evaluare, de orientare școlară și profesională;
d) servicii de mediere școlară, furnizate de mediatorii școlari;
e) servicii de consultanță pentru educație incluzivă, furnizate de centrele școlare de educație incluzivă.
În cadrul CJRAE și CMBRAE se organizează compartimente de consiliere parentală pentru părinții care au copii
cu tulburări de învățare, pentru a se asigura comunicarea și colaborarea între școală, familie și specialiști pentru
diagnosticarea și reabilitarea pe tot parcursul școlarizării elevilor.
Ordinul nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special
și special integrat, art. 54, prevede că elevii cu cerințe educaționale speciale care frecventează școlile de masă
trebuie să beneficieze de suport educațional prin cadre didactice de sprijin/itinerante, servicii care sunt organizate
de către CJRAE/CMBRAE și sunt reglementate prin metodologii specifice, elaborate de Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului. Profesorul itinerant și de sprijin este cadrul didactic specializat în psihopedagogie, care trebuie
să desfășoare activități de învățare, stimulare, compensare și recuperare cu elevii cu cerințe educaționale speciale
incluși în unitățile de învățământ de masă. Însă, în practică, numărul redus de cadre didactice de sprijin în raport cu
numărul de copii cu CES și gradul de sprijin specializat de care au nevoie, formarea insuficientă pentru a lucra cu copiii
cu anumite nevoi educaționale, cu autism în mod special, lipsa prevederilor, procedurilor clare de realizare a PIP și
PSI, precum și de comunicare, colaborare a acestora cu profesorii de la clasă sau cu alți actori participanți în procesul
educațional, fac ca beneficiile acestor prevederi pentru elevi să fie extrem de limitate și nu pentru toți copiii cu CES.
În cadrul școlilor speciale și al centrelor școlare pentru educație incluzivă funcționează comisii interne de
evaluare continuă care sunt responsabile cu evaluarea anuală psihopedagogică a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe
educaționale speciale17. În urma evaluării, aceste comisii recomandă adaptarea unui plan de învățământ sau a unei
programe școlare ori pot stabili un anumit plan de învățământ dintre cele în vigoare pentru învățământul special și
special integrat pentru a fi aplicat la o anumită grupă/clasă de învățământ special și special integrat pentru un grup
de copii/elevi, ori pentru copiii/elevii/tinerii integrați individual, iar acest curriculum va fi specificat în documentele
școlare (catalog, registru matricol, portofoliu educațional). În lipsa unor proceduri clare și transparente de funcționare,
39

Tranziția de la școală la viața de adult a elevilor și tinerilor cu autism
activitatea comisiei, contribuția acesteia la adaptarea educației la nevoile particulare ale copiilor/elevilor cu dizabilități,
la eficientizarea procesului didactic, la îmbunătățirea rezultatelor școlare și la pregătirea pentru viața de adult a
elevilor nu sunt cunoscute părinților.
Noțiunea de educație individualizată se regăsește și în sistemul juridic românesc. Ordinul nr. 6552/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea
profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale conține conceptul de adaptare
curriculară, însemnând corelarea conținuturilor componentelor curriculumului național cu posibilitățile elevului cu
cerințe educaționale speciale din perspectiva finalităților procesului de adaptare și de integrare școlară și socială
a acestuia, de plan de servicii individualizat (PSI), definit ca modalitatea de programare și coordonare coerentă a
resurselor și serviciilor individualizate pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în unități
de învățământ de masă, focalizată pe nevoile de dezvoltare ale acestora, și conceptul de program de intervenție
personalizat (PIP) - instrument de proiectare și implementare a activităților educațional-terapeutice, utilizat pentru
eficientizarea activităților de intervenție și atingerea finalităților, prevăzute în planul de servicii personalizat. Unitatea
de învățământ în care este încadrat elevul este obligată să îi acorde asistență educațională corespunzătoare nevoilor
sale de dezvoltare, fie prin cadrul didactic de sprijin, fie prin programe de intervenție personalizate19. Forma structura insuficient de ”logică” a PIP și a PSI, lipsa unor proceduri clare de realizare și de implementare a lor, de
monitorizare și de evaluare a rezultatelor, neprecizarea cu claritate a rolurilor și responsabilităților celor implicați,
în plus, lipsa serviciilor în comunitate adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități fac ca aceste două instrumente
să nu fie un sprijin efectiv și semnificativ în practica didactică și în pregătirea elevilor cu dizabilități pentru viața
de adult. Pentru părinții copiilor din școlile de masă care primesc aceste planuri ele sunt doar alte ”hârtii care nu
contribuie vizibil la îmbunătățirea situației la școală a copilului lor. Mulți profesori de sprijin declară că pierd mult timp
în realizarea planurilor, iar foloasele acestui demers pentru copii sunt extrem de limitate.
Mai mult decât atât, terminologia este neunitară, uneori chiar în interiorul aceluiași act normativ. De exemplu în
Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale
speciale integrați în învățământul de masă , art.19 (c), profesorul itinerant și de sprijin „elaborează și pune în aplicare
planul de intervenție personalizat, realizat pe baza planului de servicii individualizat în parteneriat cu membrii
echipei multidisciplinare”, fără ca expresia “planul de intervenție personalizat” să apară în art.3, unde sunt precizați
termenii folosiți în Ordin și sensul acestora. Profesorii de sprijin trebuie să presupună faptul că, ”planul de intervenție
personalizat” de la articolul 3(c) are sensul de ”program de intervenție personalizat” de la articolul 3 (k).
În procesul de acordare a serviciilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale/dizabilități, Legea nr. 292/2011 a
asistenței sociale face referire la alte planuri: planul individualizat de asistență și îngrijire - document elaborat de
o echipă multidisciplinară cu participarea beneficiarului/reprezentantului său legal, în care sunt precizate serviciile
furnizate beneficiarului; planul de intervenție pentru prevenirea, combaterea și soluționarea situațiilor de dificultate,
care se adresează persoanei și, după caz, familiei acesteia și cuprinde măsurile de asistență socială, respectiv serviciile
recomandate pentru soluționarea situațiilor de nevoie sau risc social identificate, precum și beneficiile de asistență
socială la care persoana are dreptul; planul de servicii comunitare și planul individualizat de protecție, realizat
pentru copiii pentru care s-au instituit măsuri speciale de protecție20. Și în această lege nu este foarte clară diferența
dintre planul de intervenție si planul individualizat de asistență și îngrijire, respectiv planul de servicii comunitare și
care sunt structurile acestor planuri, de ce este nevoie de 2-3 astfel de planuri; exceptând planul individualizat de
asistență și îngrijire, semnificațiile celorlalte planuri nu sunt clar precizate în lege la art. 6, articol care descrie termenii
folosiți în lege.
Potrivit legii 116/2002 privind combaterea discriminării, art. 6 (1 și 2), tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani aflați
în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă, au
dreptul la consiliere profesională și mediere din partea personalului specializat al Agenției Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă, care are obligația de a realiza un acompaniament social personalizat prin întocmirea unui plan
individual de mediere.
Evaluările și planurile prevăzute de toate aceste acte normative care trebuie realizate și implementate de instituții
din diferite sectoare sunt paralele, se adresează fiecare doar unei anumite părți din ansamblul nevoilor persoanei.
Abordarea nu este de tipul centrării pe persoană și pe nevoile acesteia care sunt complexe, multidimensionale.
Astfel, resursele sunt cheltuite ineficient, fără să-și atingă cu adevărat scopul, rezultatele pentru beneficiar sunt
nesemnificative pe termen lung; timp și energie pierdute inutil de către persoana în nevoie. Managementul de
caz21 care ar asigura coordonarea activităților de asistență socială și protecție specială a drepturilor copilului nu
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funcționează din lipsa personalului, iar pe de altă parte în general nu se aplică și în domeniul protecției drepturilor
persoanelor adulte cu dizabilități.
Cu privire la evaluare, Ordinul 6552/2011 emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a stabilit
metodologia privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și profesională a copiilor, a elevilor și a
tinerilor cu cerințe educaționale speciale cuprinși în învățământul de masă. Scopul evaluării este identificarea nevoilor
specifice ale elevilor, pentru a se asigura condițiile optime de integrare școlară, profesională și socială22. Această
evaluare medicală, psihologică, socială se poate efectua pentru copiii/elevii/tinerii din învățământul preuniversitar
la cererea părintelui său, a tutorelui instituit sau a unității de învățământ, iar pe baza ei se pot propune programe
ameliorative și stabili serviciile educaționale optime pentru elev23. Nici aceste prevederi nu sunt însă suficient de
clare și cuprinzătoare, sunt interpretabile, de aici rezultând o practică neunitară.
Din perspectiva beneficiarilor, evaluările sunt făcute în moduri diferite de la un CJRAE la altul, după proceduri
neclare pentru părinți și mereu în schimbare; evaluarea este mai mult sau mai puțin formală, cel mai adesea sumară/
superficială, fără să fie specificate instrumentele de evaluare utilizate (în Evaluarea psihologică24, doar la capitolul
„Nivel de dezvoltare cognitivă” există cerința de a fi precizat testul/proba psihologică folosită); sunt reliefate în
special deficitele, punctele slabe ale elevului, tânărului ș.a. Fișa privind traseul educațional este un sumar care nu
prezintă informații relevante și utile profesioniștilor care vor lucra cu elevul mai departe, prezintă și aceasta deficitele
și nu punctele tari ale elevului în toate ariile listate; este o formă fără fond. Programul de intervenție personalizat sau
planul de servicii realizat în urma evaluării nu au o valoare ”prescriptivă”, acțiunile prevăzute nefiind asumate formal
explicit de cei care ar avea responsabilități în realizarea și implementarea lor. Unii părinți primesc PIP ”elaborat de” (
și semnat) de către profesorul de sprijin, fără să fie clar dacă și cadrele didactice sau alți profesioniști, terapeuți sau
alte persoane au participat la elaborare, dacă și-au asumat conținutul acestuia (din practica profesorilor de sprijin, de
obicei, nu) sau cum se derulează acest proces; sunt părinții de acord cu acele planuri? Dacă nu, ce pot face? Sau PSI
elaborat și semnat de profesorul ”responsabil de caz” și de coordonatorul SEOSP sau de profesorul psihopedagog din
cadrul CJRAE și în care nu sunt specificați responsabilii pentru activitățile prevăzute în plan etc. Din legislație nu reiese
clar cine și cum sunt realizate PIP și PSI, cum are loc comunicarea între profesioniști în acest proces, cine coordonează
procesul, cum se stabilește coordonatorul și care sunt rolul și responsabilitățile lui și ale celorlalți profesioniști, care
sunt raporturile dintre acești actori ș.a.
Planurile nu cuprind dorințele și aspirațiile elevului și ale familiei, pentru că legislația nu prevede explicit cum se
realizează această implicare, deși o menționează, care este gradul de ”control” pe care îl au părinții în acest proces.
Practica arată că, în general, părinții sunt implicați inconsistent în evaluarea copilului lor, după proceduri neclare și
sunt partea pasivă în realizarea PIP. La polul opus, există și părinți care declară că fac ei înșiși/terapeuții plătiți de
ei adaptarea curriculară și planul de intervenție personalizat pentru copilul lor care frecventează școala de masă,
pentru că în școală nu există profesori de sprijin sau aceștia nu au formarea necesară în lucrul cu copiii sau tinerii cu
autism. Obiectivele în PSI sau PIP nu sunt clare, observabile, măsurabile, încadrate în timp, astfel încât implementarea
planului/programului să ducă la rezultate cuantificabile în evoluția școlară a elevilor sau în integrarea profesională și
socială a tinerilor. Exemple de ”finalități (scopuri și obiective)” cuprinse în Planul de servicii individualizat al unor elevi
cu autism (13 și 11 ani) școlarizați în școli de masă din județe diferite: ”adaptare la cerințele școlare” sau ”formarea
abilităților de autonomie și relaționare”, ”dezvoltarea emoțională și a comportamentului” etc. Privind lucrurile în
ansamblu, la modul practic, PIP si PSI nu contribuie la adaptarea reală a instruirii și educației la nevoile elevilor cu
dizabilități, la facilitarea pregătirii pentru viața de după școală.
Pentru realizarea programului de intervenție personalizat, a planului de servicii individualizat, în special în cazul
elevilor cu nevoi speciale cu vârsta de 14 ani și peste, este important, în primul rând, să fie realizată o evaluare
potrivită vârstei biologice și cu instrumentele cele mai potrivite, să fie axată pe nevoile, punctele forte, interesele,
preferințele lui și, nu în ultimul rând, să fie implicați elevul și familia sa în evaluare, precum și în elaborarea planurilor
și stabilirea măsurilor concrete de implementare a acestora.
De asemenea, legea prevede că orientarea școlară cât și cea profesională a copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerințe
educaționale speciale se face doar cu acordul familiei/a întreținătorilor legali25. Sau că ”elevii și părinții, tutorii sau
susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la
decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare
ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici26”.
În ceea ce privește curriculumul la decizia școlii (CDȘ), teoretic, el ar eficientiza curriculumul școlar, ar apropia
mai mult școala de nevoile comunității, programele educaționale devenind mai adaptate nevoilor și intereselor
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diverse ale elevilor, mai atractive, ar cuprinde elemente specifice care să îi pregătească pentru viitor. În practică,
majoritatea părinților nu cunosc, nu sunt corect și la timp informați în privința reglementărilor privind CDȘ; atunci
când sunt consultați pentru a alegere opționalele, constată că alternativele acestora ca număr și tematică, conținut
sau competențe specifice vizate sunt foarte limitate. Numărul de ore opționale este mult prea mic comparativ
cu numărul disciplinelor obligatorii, posibilitatea elevilor/ părinților de a alege cursuri mai apropiate de nevoile și
interesele lor, dorințele lor, de a urma trasee particulare de învățare care să le crească șansa de reușită după școală,
este foarte redusă.
Legea stipulează, așadar, la modul general, un anumit rol familiei și elevului în decizia parcursului educațional și
profesional al acestuia. Nu clarifică însă multe aspecte importante în privința felului în care se realizează efectiv, în
detaliu, implicarea elevului și a familiei în stabilirea parcursului educațional, vocațional al acestuia, iar pe de altă parte
opțiunile lor sunt foarte limitate.
În concluzie se poate spune că legislația națională se regăsesc numeroase principii și norme care au scopul
de a pune bazele unui sistem educațional și de sprijin care să îi cuprindă pe toți elevii/tinerii și să ofere șanse
egale la educație și la incluziune socială celor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități. Legile și reglementările
subsecvente sunt însă de multe ori neclare, vagi, insuficient de specifice, necorelate între ele, astfel că, în multe
cazuri, rămânem la nivel de principii și direcții generale. În privința temei abordate în acest ghid, legislația nu prevede
în mod explicit conceptele de tranziție, planificarea tranziției și plan de tranziție. Nu este abordată/reglementată
problematica tranziție de la școală la viața de adult a tinerilor cu nevoi speciale ca întreg, sub toate dimensiunile
importante: educație și formare continuă după școala secundară, planificarea carierei-angajare în muncă, abilități
de viață independentă, social și participarea în comunitate, așa cum alte state o fac și cum persoanele dizabilități și
familiile lor consideră că trebuie să se întâmple și în Romania.

Proiectul ”Start în viață pentru tineri cu autism”
Model de planificare a tranziției
În cadrul proiectului ”Start în viață pentru tineri cu autism” am avut ca scop să promovăm conceptul de tranziție de
la școală la viața de după școală/viața de adult a elevilor și tinerilor cu CES/dizabilități, în special cele de dezvoltare,
care împlinesc vârsta 14 sau cel mult 16 ani, prin pilotarea un model de planificare a tranziției și a unui model de plan
de tranziție în câteva școli de masă și speciale.
În proiect au fost cuprinși 5 adolescenți și tineri cu autism din 4 școli aflați în anii terminali de școală secundară
gimnazială (4) și în ultimul an de liceu (1).
Tipul școlii: școală de masă (2 elevi), școală specială (3 elevi)
Vârsta elevilor: între 15 - 18 ani
Diagnosticul: Autism - 4 elevi, Sindrom Asperger - 1 elev
AUTISM ROMÂNIA, prin coordonator de proiect și psihopedagog, a propus școlilor o procedură de planificare a
tranziției și un model de plan de tranziție și a coordonat procesul.
Etapele procesului
După prezentarea și discutarea în detaliu cu reprezentanții școlilor a scopului și obiectivelor proiectului și stabilirea
parteneriatelor, procesul de planificare a tranziției a fost următorul:
1. Crearea echipei - comunicarea cu toți cei aflați din jurul elevului, clarificarea rolurilor și responsabilităților.
Echipa a fost constituită din:
• profesorii elevilor (profesor, psihopedagog, psihoterapeut, educator, diriginte, profesor de sprijin, după caz)
• elevul
• părinții
• alți reprezentanți ai școlii: asistent social, director
• reprezentanți ai altor instituții: DGASPC-uri, responsabilul de caz al elevilor a fost invitat, însă nu au participat
la întâlniri.
• Reprezentanții AUTISM ROMÂNIA, coordonatorul și un psihopedagog
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2. Obținerea de informații despre elev
Am obținut informații despre elevi prin:
• două chestionare, unul completat de profesioniști, unul de familie,
• comunicarea cu profesorii clasei, terapeuții, profesorul de sprijin, psihopedagogul psihodiagnostician al școlii,
direct și prin telefon și email,
• comunicarea cu familia, vizita acasă la unele dintre familii sau discuție telefonică, email
• participarea la câteva activități școlare în cazul a 2 elevi
• discutarea cu colegii elevilor (3)
• întâlnirea în școală a echipei de tranziție
Am identificat abilitățile, interesele, punctele forte ale elevilor, ce îi motivează, dificultățile acestora, nevoile
profesorilor la clasă, nevoile și așteptările părinților pentru copilul lor, în prezent și pentru viitorul apropiat și
îndepărtat. Familia și-a prezentat dorințele pentru copilul lor, preocupările și îngrijorările din prezent și pentru viitor.
Profesioniștii au prezentat limitările în instruire și educație pe care le au în ceea ce îi privește pe elevii cu autism, ex.
lipsa materialelor de lucru adaptate, a formărilor aprofundate în strategii didactice potrivite pentru lucrul cu elevii
cu autism, a programelor școlare insuficient adaptate sau neadaptate nevoilor unor elevi, mai ales celor cu autism,
puțin flexibile ș.a.
3. Propunerea unui model de plan de tranziție
Am propus echipei un model de plan de tranziție, având la bază bunele practici internaționale în acest domeniu.
Pe baza informațiilor obținute despre elevi în etapa anterioară, am propus planuri de tranziție pentru cele 5 cazuri:
câteva obiective generale pe termen lung, obiective anuale, activități, responsabilități pentru activitățile incluse.
Am comunicat pe email/telefonic și am încurajat echipele să propună la rândul lor obiective pentru elevi pentru
anul școlar în curs și activități și modalități de atingere a acestora. Implicarea membrilor echipelor a fost diferită, în
funcție de timpul liber, de disponibilitate, de interes. I-am îndrumat și încurajat pe părinți să gândească flexibil și să
propună obiective pe termen lung pentru copiii lor și obiective și acțiuni pentru anul școlar în curs din perspectiva
ariilor cuprinse în modelul de plan propus și să își asume responsabilități în atingerea unora dinte ele. Am constatat
că unii părinții nu s-au gândit serios la obiectivele pe termen lung sau chiar mediu (3-4 ani) pentru copilul lor sau
aveau o imagine foarte neclară pentru viitorul copilului. Profesioniștii școlilor au fost în general sceptici în legătură
cu viitorul elevilor lor, mai ales din perspectiva reușitei acestora de a se angaja pe piața liberă a muncii sau chiar
în medii protejate și din perspectiva participării în comunitate, deplângând lipsa serviciilor de sprijin în comunitate
pentru tinerii absolvenți.
4. Întâlniri ale echipelor fiecărui caz
La prima întâlnire am prezentat conceptele legate de tranziție, plan de tranziție, pe care le propuneam și am
răspuns la întrebările profesioniștilor școlilor. La a doua întâlnire am discutat schițele de plan propuse. Întâlnirile au
avut loc la școală, iar la ele au participat un reprezentant al familiei sau ambii părinți, profesori ai clasei, psihologul
școlar sau psihodiagnosticianul, asistentul social, diriginții clasei, în unele cazuri și directorii. În două cazuri, la întâlnirile
echipei au participat și elevii în cauză, pe care am încercat să îi implicăm în proces pentru a afla ce le place să facă,
ce își doresc pentru viitor, chiar dacă unii aveau dificultăți de comunicare și de înțelegere. Pe alții care nu au dorit să
participe la întâlnirea de grup i-am consultat individual. Participanții la întâlnire au mai făcut propuneri și comentarii
la obiectivele și acțiunile pe schița de plan de tranziție propusă de coordonatorii procesului și care a avut la bază
informațiile obținute anterior de la toți actorii.
Au fost dificultăți în organizarea întâlnirilor cu întreaga echipă din cauza programelor de lucru încărcate și/sau
foarte diferite ale profesorilor, iar aceste întâlniri erau activități suplimentare. Managerii de caz sau responsabilii de
caz de la DGASPC ai elevilor au fost invitați în scris și/sau telefonic, dar nu au participat. În acest caz am trimis către
DGASPC-uri solicitări și am primit informații despre serviciile existente în sectoare și la nivelul municipiului București
pentru tineri și adulți cu dizabilități în general, autism și alte dizabilități de dezvoltare în particular. Aceste informații
le-am oferit părinților, iar unele au fost incluse în plan.
5. Definitivarea planului de tranziției
Cu noile informații obținute la întâlniri, am definitivat planurile de tranziție. Domeniile-ariile de urmărit în planului
de tranziție propus au fost:
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• educație/formare,
• angajare în muncă,
• locuire independentă/autonomie personală și
• social/viața în comunitate.
Obiectivele și acțiunile au fost grupate pe aceste 4 domenii.
Planul de tranziție definitivat, propus pentru un elev se găsește în Anexa 1.
6. Sprijinirea profesioniștilor
Pentru a putea adapta mai bine strategiile și metodele de lucru la clasă pentru elevii cu autism și a implementa mai
eficient planul de tranziție pentru cei 5 elevi, înainte de începerea procesului de planificare a tranziției, profesioniștii
școlilor au participat la formare în abordările TEACCH27 și PECS28 (Pictures Exchange Communication System) . Am
susținut și workshopuri pentru cadre didactice, am prezentat bune practici în educarea elevilor cu autism, cu accent pe
elevii din clasele terminale de gimnaziu, din perspectiva tranziției de la școală la viața de adult. Am oferit informații și
acces la resursele organizației (bibliotecă cu cărți și periodice în autism, în educație incluzivă ș.a.) cadrelor didactice,
studenților voluntari și tuturor celor interesați.
7. Implementarea și revizuirea
Școala. Domeniul Educație - formare a fost mai ales responsabilitatea școlilor. În contextul programelor în vigoare,
a altor constrângeri din sistem sau personale, profesioniștii au ținut seama și de sugestiile noastre în adaptarea
programelor educaționale și a modalităților de instruire la particularitățile și nevoile specifice elevilor cu autism care
au vârsta de peste 14 ani. S-au axat pe câteva obiective concrete propuse în echipă pentru anul școlar respectiv
și pe activitățile de învățare cu cel mai mare potențial de a le atinge, de a-i pregăti pentru o cât mai bună reușită
în următoarea etapă de școlarizare (școală profesională, liceu, facultate) sau pentru participarea în comunitate.
Accentul a fost pus pe abilitățile funcționale și practice necesare tinerilor în etapa următoare de școlarizare sau
după școală (organizarea spațiului, a timpului, a materialelor de studiu, manualitatea, lucrul în grup, banii, navigarea
în comunitate ș.a), au valorizat mai mult punctele tari ale elevului, interesele lui speciale în școală sau în activități
extrașcolare (excursii, vizite).
Familia a avut responsabilități în acțiunile propuse în plan pe toate domeniile, dar rolul cel mai mare l-a avut în
domeniul Locuire independentă/autonomie personală și Social-viața în comunitate. Am sprijinit familia oferindu-i
informații utile, idei și sugestii pentru dezvoltarea abilităților în acord cu vârsta biologică a copilului, de căi de sporire
a comunicării funcționale a copilului, modalități de a gestiona mai eficient unele comportamente problematice,
modalități de motivare a copilului pentru a îndeplini sarcini casnice, de a-și asuma responsabilități ș.a.
Ong-uri. AUTISM ROMÂNIA, pe lângă coordonarea procesului de tranziție pentru cei 5 elevi, a oferit sprijin în calitate
de furnizor privat de servicii, asumându-și responsabilități în planurile de tranziție pe domeniile Angajare în muncă
și Social-viața în comunitate. Prin serviciul de consiliere vocațională și de sprijin pentru găsirea unor oportunități de
experiență de muncă în comunitate, a facilitat și coordonat desfășurarea unei perioade de practică de 2 luni pentru
2 dintre cei 5 elevi la diferiți angajatori (Nazarcea Grup-unitate protejată a DGASPC sector 1 București -un elev cu
autism de la școala de masă și la Muzeul Național de Istorie a României- elevul cu Sindrom Asperger, clasa a XII-a de
liceu, cu abilități și interes în acest domeniu). Responsabilitățile asumate în domeniul social -viața în comunitate au
constat în a le oferind elevilor posibilitatea de a participa la programul de socializare pentru tineri. În cadrul acestui
program asociația desfășoară activități de socializare atât la Centrul multifuncțional de servicii și resurse în autism
creat în proiect, cât și în comunitate, vizând dezvoltarea abilităților sociale și de participare în comunitate ale tinerilor
cu autism.
Alte resurse:
Nu am putut stabili responsabilități niciunui reprezentant al serviciilor sociale publice deoarece invitația adresată
DGASPC-urilor de care aparțineau elevii de a trimite un reprezentant (responsabilul/managerul de caz) la întâlnirea
echipei nu a fost onorată. A rămas la latitudinea familiilor de a cerceta singure resursele din comunitate, cele despre
care am primit informații de la DGASPC-uri de sector și de la DGASMB.
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Timpul limitat nu ne-a permis să facem evaluare de progres în toate cazurile și revizuirea planurilor. Am avut în
schimb feedback pozitiv în special din partea părinților care au apreciat sprijinului primit pe parcursul proiectului:
informații și sfaturi utile, participarea copiilor la activități de socializare în comunitate (la clubul de baschet, bowling,
alte activități), precum și viziunea nouă asupra modului în care pot fi stabilite prioritățile în educația copiilor lor
adolescenți și tineri, pentru a le spori șansele de a reuși în viață după absolvire.
Concluziile proiectului pilot
Factori favorizanți pentru implementarea modelului propus de planificare a tranziției elevilor-tinerilor cu autism
de la școală la viața de adult în comunitate:
•
la școală profesorii au fost deschiși, în principiu, la experimentarea modelului propus și au apreciat modelul
de plan de tranziție, pentru simplitatea, claritatea, logica sa, considerându-l folositor în planificarea școlară;
•
profesorii au manifestat interes pentru înțelegerea și apoi implicarea în demersul nostru, chiar dacă a fost o
activitate peste programul lor obișnuit; au făcut eforturi de a participa la cel puțin o întâlnire a echipei de tranziție
și de a gândi în termeni de ”educație privită ca tranziție”; au avut dorința de a găsi noi soluții și resurse utile în
activitatea la clasă, care să îi sprijine pe elevii cu autism din clasele mari să capete abilitățile care să-i ajute să fie
cât mai bine integrați în comunitate;
•
profesorii au apreciat ca importantă abordarea instruirii și educației elevilor din anii terminali de gimnaziu,
mai ales a acestora, din perspectiva tranziției la viața de adult sub toate aspectele sale, abordarea coordonată în
echipă care să implice participarea activă și a altor membri din afara școlii, considerând că ar aduce perspective
noi, informații, resurse importante pentru elev și familia sa, ceea ce l-ar ajuta mai mult în integrarea în comunitate
după absolvire;
•
profesorii au apreciat ca foarte importantă stabilirea de obiective clare și observabile, măsurabile, din
domeniile importante și relevante pentru viața de adult a elevilor;
•
au considerat importantă implicarea consistentă a părinților în stabilirea obiectivelor și implementarea
planurilor, implicarea acestora pentru a asigura continuitatea între ceea ce se întâmplă la școală și ceea ce fac
părinții acasă cu copilul, cu care el își petrece cea mai mare parte din zi;
•
școlile fac eforturi pentru a le oferi elevilor alternative de formare pentru munca în comunitate, căută
să stabilească parteneriate cu diverși actori din comunitate, în pofida neclarităților și limitărilor legislative, a
insuficienței personalului, inflexibilitatea programei școlare și lipsei orelor special destinate job coaching-ului la
locuri de muncă în comunitate și a lipsei interesului angajatorilor pentru a primi elevi cu dizabilități în practică sau
voluntariat;
•
au existat proiecte punctuale și inițiative la nivelul unor instituții care au vizat desfășurarea unor activități
integrate pentru elevii de liceu din anii terminali cu scopul facilitării tranziției de la școală pe piața muncii, dar la
finalul proiectelor serviciile nu au mai fost monitorizate pentru a ști exact cum și dacă mai funcționează;
•
școlile au consilieri profesionali și psihologi școlari care au o serie de atribuții în pregătirea elevilor pentru
perioada de după școală, dar vizează în special de consiliere și sprijin pentru carieră sau pregătire pentru muncă/
angajare și nu vizează tranziția în sensul larg, global;
•
unele ong-uri abordează problematica tinerilor cu dizabilități global, centrat pe persoană și aceste structuri
sunt exemple de bune practici pentru instituțiile și serviciile publice, care au obligația de crea condițiile pentru
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;
•
părinții sunt cei mai motivați în a-i sprijini pe copii pe parcursul lor de la școală la viața de adult, sunt resursa
principală a copilului; la rândul lor au nevoie de susținere pentru a fi eficienți în ceea ce fac pentru copilul lor
(informații complete și în timp util, ghidare, formare, empatie și respect).
Bariere, limitări:
Legislație
•
legislația insuficient de clară, în continuă schimbare, necorelată între sisteme (educație, muncă, sănătate),
multe prevederi care rămân la nivel de principii sau enunțuri generale, lipsesc sau sunt neclare procedurile de
aplicare ale prevederilor legislative, motiv pentru care sunt interpretabile, iar practica este neunitară;
•
legislația nu prevede explicit că este necesară planificarea tranziției elevilor cu nevoi speciale de la școală la
viața în comunitate, așadar, nu există un cadru coerent privind planificarea tranziției și nici responsabilități clare
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din această perspectivă ale școlii și ale altor actori:
•
la nivel de sisteme și intersectorial nu există o viziune strategică comună pe termen lung în ceea ce privește
tranziția elevilor/ tinerilor cu nevoi speciale, dizabilități spre viața de adult văzută din toate perspectivele.
Școala
•
limitările școlilor în a le oferi elevilor alternative de formare în comunitate, programa școlară nefiind suficient
de flexibilă și nici orientată spre învățarea prin experiențe de muncă sau de participare în comunitate, ci pe
învățarea teoretică la școală;
•
posibilitățile foarte limitate ale elevilor de a alege ce să studieze în școală, programele lor educaționale au
foarte puține ore opționale la decizia școlii, iar acestea sunt departe de nevoile esențiale ale elevilor cu dizabilități;
așadar, nu poate fi vorba de o personalizare reală a traseului educațional al elevilor, ceea ce îi dezavantajează și
mai mult pe cei cu dizabilități, ei fiind nevoiți să parcurgă o programă cu materii pentru care nu au nici un interes
sau care nu îi ajută în viitor în incluziunea socială, chiar și în condițiile unei programe adaptate;
•
oferta de formarea profesională, domeniile de calificare și meseriile în care se pot califica elevii cu dizabilități
sunt limitate-limitative și nepotrivite mai ales celor cu dizabilități de dezvoltare, autism în special;
•
numărul redus al profesioniștilor de consiliere vocațională și profesională (școli de masă, AJOFMuri) și
insuficienta lor formare în a lucra cu elevii/tinerii cu dizabilități, lipsa orelor special destinate job coachingului;
•
lipsa materialelor didactice adaptate particularităților de învățare ale elevilor cu autism și a formării
aprofundate a profesioniștilor în strategii și metode de instruire și educație dovedite a fi eficiente în cazul acestor
elevi;
•
dificultățile în asigurarea sustenabilității inițiativelor școlilor prin care acestea încearcă lărgirea experiențelor
de muncă ale elevilor, utile pentru alegerea unei profesii (ex. atelierul de paste al unei școli speciale creat întrun proiect din fonduri nerambursabile nu a mai putut fi dezvoltat în atelier protejat din cauza imposibilității de a
obține anumite avize);
•
școala nu are mecanisme și proceduri prin care să poată implica alte instituții și servicii, de exemplu DGASPCul, în realizarea efectivă a unui plan de tranziție și în implementarea acestuia. Există doar un schimb formal,
birocratic, de câteva documente, această ”comunicare” nu aduce sprijinul complex de care au nevoie elevii pentru
a reuși după absolvire;
•
Resursele umane în toate cele trei sisteme- sănătate, educație, social- sunt insuficiente în raport cu nevoile
și insuficient formate pentru a lucra cu anumite categorii de elevi și tineri, mai ales cu cei cu o tulburare din
spectrul autismului.
Părinții
•
mulți evită să se gândească la vârsta de 14 ani a copilului la obiective pe termen mediu și lung (5-10 ani)
pentru acesta din perspectiva angajării/ carierei, a autonomiei în viața de zi cu zi, a participării în comunitate, a
locuirii.
•
sunt sceptici, nu au așteptări prea mari în ceea ce privește viitorul copiilor lor, având experiența multor
alte familii cu copii care au absolvit școala profesională sau liceul, chiar facultatea și care stau acasă, fără să
muncească și fără să beneficieze de servicii de sprijin pentru adulți;
•
nu sunt avocați activi pentru drepturile copiilor lor și pentru că nu cunosc suficient de bine prevederile
legislative, nu își cunosc drepturile lor și ale copiilor, neavând la dispoziție materiale informative, ghiduri sintetice
în limbaj simplu și ușor de înțeles;
•
nu au informații accesibile privind dizabilitatea copilului său și alte informații utile mai ales pentru adolescenți
și tineri, a căror problematică este diferită de cea a copiilor; de exemplu ghiduri pentru părinți editate de instituții
abilitate ale autorităților din domeniul sănătății sau al educației, care să cuprindă și recomandări despre creșterea și
educarea copilului pre/adolescent sau alte teme specifice, resursele din comunitate, serviciile și programele pentru
adolescenți și tineri, agențiile, instituțiile relevante pentru problematica copilului lor, cu rolurile și responsabilitățile
acestora ș.a.;
•
legislația nu cuprinde specificări și proceduri clare, printre altele, referitoare la relația și comunicarea cu
școala, cu cadrele didactice, de exemplu în privința evaluării copilului lor sau a participării efective la realizarea și
la implementarea programului educațional individualizat al copilului în școală ș.a.;
•
familiile sunt copleșite de multiple probleme legate de autismul copilului mai ales la vârsta pre/adolescenței,
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sunt izolate, au puțini prieteni care i-ar putea ajuta în vreun fel sau nu au deloc, unele au foarte puține resurse
materiale pe care le pot fi folosi pentru copil pentru a suplini lipsa serviciilor de sprijin în perioada de tranziție și
post tranziție.
Alte instituții și servicii
•
Dgaspc-urile nu au răspuns invitației de a participa la întâlnirile programate ale echipei, au răspuns doar
solicitării noastre scrise în care solicitam lista cu serviciile pentru tinerii și adulții cu dizabilități existente în raza lor
de activitate;
•
Angajatorii sunt rezervați și nu au exercițiul implicării active în acțiuni care au drept scop sprijinirea persoanelor
cu dizabilități în găsirea și menținerea unui loc de muncă potrivit calificării și intereselor lor speciale. Am reușit
să implicăm 2 angajatori care nu au participat direct în planificarea procesului de tranziție, dar l-au susținut. Au
acceptat ca unii elevii să facă practică la aceștia, și anume atelierul protejat Nazarcea Grup și Muzeul Național de
Istorie a României;
Din comunicarea din cadrul grupului de discuții cu profesioniștii (10) care au o bogată experiență de lucru cu
elevii cu CES în învățământul de masă (psiholog-consilier școlar 1, psiholog școlar, cadru didactic-1, psiholog 2,
cercetător ISE-2, profesor-reprezentant al asociației) au mai rezultat câteva concluzii:
•
în legislație și practică nu folosim termenul de tranziție în sensul larg, care să vizeze toate aspectele vieții de
adult, chiar dacă școala în întregul ei declară ca scop pregătirea pentru viață a elevilor și fiecare disciplină are un
curriculum care cuprinde competențe practice; înțelesul termenului de tranziție se referă la tranziția de la școală
la piața muncii, domeniu mai bine reglementat;
•
există preocupare pentru pregătirea elevilor și studenților pentru piața muncii: în școli prin consilierii
vocaționali, profesorii de sprijin, psihopedagogi, în universități prin Centre de consiliere și orientare în carieră, în
AJOFM prin centre de consiliere (și orientare) profesională sau alte instituții: DGASPC-uri, Ministerul Tineretului și
Sportului (MTS), dar puține sunt cele care pot oferi sprijin țintit elevilor cu dizabilități, datorită lipsei profesioniștilor
specializați în lucrul cu elevii cu diferite tipuri de dizabilități, autism în mod special, și a numărului insuficient de
astfel de profesioniști / servicii și de ore dedicate consilierii;
•
serviciile de sprijin din diverse instituții care vizează pregătirea elevilor, tinerilor pentru piața muncii au roluri
și activități similare, însă lipsește un mecanism eficient prin care informațiile despre elev în domeniul carierei să
circule între acestea pentru a evita paralelismele și dublarea sau triplarea eforturilor, deci risipirea resurselor;
•
fiecare dintre instituții are de obicei un grup țintă specific: CMBRAE-elevii din școli, AJOFM-șomerii și angajații,
centrele de consiliere și orientare în carieră ale universităților elevii din anii terminali de liceu și studenții, centrele
de consiliere ale MTS -tinerii etc și se focalizează strict pe grupul lor țintă și nu colaborează decât sporadic,
eventual când una dintre acestea are un proiect finanțat din fonduri nerambursabile sau este un proiect comun.
După terminarea proiectului serviciile de regulă nu se dezvoltă neexistând o strategie pe termen lung, intră în
‘conservare’ la capacitate minimă pe perioada de asigurare a sustenabilității cerută de finanțator sau dispar;
•
există și ONG-uri sau companii care fac proiecte care se adresează aceluiași domeniu, consiliere în carieră, și
fac activități similare cu ale instituțiilor publice, cu care nu comunică sau nu comunică eficient și constant, pentru a
împărtăși informații despre tânăr sau cunoaștere, experiență sau instituțiile nu sunt receptive la aceste informații
și experiențe și nu le valorifică;
•
au existat proiecte punctuale și eforturi la nivelul unor instituții (nu de sistem, pentru că nu există o viziune
strategică pe termen lung), care vizau incluziunea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități. Au fost create
structuri dedicate (centrele de consiliere profesională pentru persoane cu dizabilități în cadrul AJOFM-urilor) sau
au existat inițiative pentru activități integrate pentru elevii din anii terminali de liceu în colaborare cu școlile, cu
scopul facilitării tranziției de la școală la piața muncii. După finalizarea proiectelor sau la plecarea inițiatorilor din
respectiva instituție, serviciile nu au mai fost monitorizate;
•
pe lângă învățământul formal, există proiecte extra curriculare de succes la nivel de școli, local sau regional
care au în vedere abilitățile de viață, dar continuitatea, sustenabilitatea după finalizarea proiectelor este o
problemă pentru toate instituțiile promotoare, iar modelele de bune practici nu ajung să fie bine cunoscute în țară;
•
nici în școlile speciale formarea abilităților de viață, de participare în comunitate, pre/vocaționale în special la
elevii cu autism nu este urmărită coerent, obiectivele pentru elevi în acest domeniu sunt de multe ori nerelevante
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în raport cu vârsta lor biologică și cu interesele și motivațiile elevilor, iar strategiile, metodele de instruire sunt
ineficiente; pregătirea pentru viața de zi cu zi este privită ca o responsabilitate a familiei și mai puțin a școlii;
•
lipsa coordonării la nivel național a serviciilor și acțiunilor legate de pregătirea pentru muncă și viață a
elevilor. Fiecare minister își asumă acțiuni la nivelul grupului țintă pe care îl păstorește. Colaborarea, comunicarea
transparentă, discutarea și luarea deciziilor împreună a acestor organisme și instituțiile din subordine încă
reprezintă un deziderat;
•
numărul de profesioniști ‘de sprijin” pentru elevii cu CES în cadrul serviciilor de asistentă (consilier școlar,
psiholog școlar, profesori itineranți, profesori logopezi, psihopedagogi) este insuficient, la fel și formarea acestora
în lucrul cu elevii cu CES și au responsabilități foarte extinse. Consilierii școlari trebuie să facă pentru toți elevii,
profesorii și părinții din școală consiliere individuală, consiliere de grup, consiliere a cadrelor didactice, consiliere
a părinților, consiliere pe diferite problematici (consiliere psihologică: probleme emoționale, relațiile cu părinți
ș.a.), consiliere educațională (abandon școlar, performanțe școlare ș.a.), consiliere de carieră (alegerea traseului
educațional după finalizarea gimnaziului/liceului etc..); Profesorii psihopedagogi din cabinetele de asistență
psihopedagogică oferă servicii copiilor cu tulburări de comportament și dificultăți de adaptare școlară, aflați în
situație de risc sau criză, dar și familiilor și cadrelor didactice. Au rolul de a optimiza relațiile școală–elevi–părinți,
și nu doar pentru copiii cu CES. Posturile profesorilor psihopedagogi se calculează în funcție de numărul total de
elevi din școală. În școlile incluzive numărul de elevi este mai mic, iar din acest motiv profesorul psihopedagog
poate avea doar jumătate de normă, cu toate că problemele acestor elevi sunt mult mai numeroase și mai
complexe;
•
profesorii de sprijin sunt prea puțini în raport cu numărul de elevi cu CES și au de asemenea sarcini multiple:
adaptarea programei școlare la abilitățile și nevoile copiilor în colaborare cu cadrele didactice care predau la
clasă; conceperea unor planuri de intervenție personalizată care să răspundă nevoilor copiilor cu CES și pe care
să le implementeze împreună cu logopedul și profesorul psihopedagog; consilierea părinților, consilierea cadrelor
didactice cu privire la problematica complexă a elevilor cu CES cu privire la integrarea acestor copii în clasă.
Profesorii de sprijin/itineranți lucrează cu o varietate de grupuri, inclusiv cu elevii cu cerințe educative speciale și
cu profesorii;
•
cadrele didactice din învățământul de masă au număr mare de copii la clasă, nu au (suficientă) formare în
educația specială și strategii incluzive de predare pentru a putea lucra eficient cu elevii cu dizabilități, mai ales cu
autism, și nu au sprijin adecvat la clasă;
•
cabinete de consiliere, de logopedie sunt insuficiente ca număr și ca putere de absorbție a cazurilor existente
în școli.

Concluzii generale
Principala concluzie a fost aceea că sistemul nu este organizat în sensul unei abordări globale a nevoilor copiilor
mai mari/tinerilor cu dizabilități care să urmărească și să asigure o treceri lină și eficientă a elevului de la școală la
viața de adult, astfel încât acesta să aibă șanse reale de reușită după absolvirea școlii. Mai exact:
• centrarea pe persoană în cazul persoanelor cu dizabilități este o abordare neaplicată în practică;
• sectoarele- sănătate, educație, social -, instituțiile acestor sectoare, serviciile, intervențiile nu sunt coordonate,
comunicarea între acestea este ineficientă și birocratică;
• resursele nu sunt alocate și folosite eficient;
• perspectiva asupra elevului/tânărului este de tip negativ, reliefat fiind ceea ce acesta nu poate să facă și nu
ce poate, iar resursele, intervenția nu sunt direcționate în special către stimularea și valorificarea inclinațiilor,
intereselor și potențialului său, deși aceasta constituie baza pentru reușită;
• Mulți profesioniști sunt implicați și dornici să fie mai eficienți în meseria lor, dar pentru aceasta au nevoie
claritate și coerență la nivel legislativ și instituțional și sprijin adecvat.
Recomandări pentru actorii relevanți în procesul de tranziție a elevilor/tinerilor cu dizabilități de la școală la viața
de adult, în special pentru factorii de decizie, care au rezultat din implementarea proiectului:
1.
Crearea unui cadrul coerent prin elaborarea unui protocol interministerial pentru planificarea tranziției
pentru elevii/tinerii cu nevoi speciale, realizat în comun și aprobat de către toate ministerele, care va cuprinde
și mecanismele de operaționalizare a protocolului, cadru prin care statul să se asigure că:
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are loc un proces de tranziție coordonat pentru tinerii cu nevoi speciale și familiile acestora;
accesul la resursele existente este îmbunătățit;
resursele existente sunt utilizate în mod eficient, eforturile nu sunt duplicate și nu există” goluri” în oferirea
serviciilor și sprijinului de care au nevoie elevii/tinerii;
• elevul care se pregătește să părăsească sistemul educațional pentru a păși în comunitate este pregătit și are
tot sprijinul în timpul procesului și post tranziție să reușească în viață ca adult.
Acest cadru va preciza reperele în stabilirea unui parteneriat interministerial și a parteneriatelor la nivelul
instituțiilor și serviciilor locale.
2. O analiza complexă a sistemului de sprijin existent pentru asigurarea tranziției nesincopate de la școală la
viața de adult a tinerilor cu nevoi speciale/dizabilități, legislația, coerența și eficiența sistemului, măsura în care
răspunde nevoilor beneficiarilor;
3. O măsură imediată care poate fi luată de către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice ar fi
adoptarea unui ordin sau completarea unui act normativ existent cu precizări privind tranziția elevilor cu cerințe
educaționale speciale spre viața de adult (ex. Ordinul nr. 6552/2011 aprobarea Metodologiei privind evaluarea,
asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu
cerințe educaționale speciale). Un astfel de ordin ar trebui să cuprindă cel puțin următoarele (completări):
• obligativitatea realizării unui plan de tranziție de la școală la etapa de după școală pentru elevii cu cerințe
educaționale speciale care împlinesc vârsta de 14, cel mult 16 ani;
• proceduri clare privind procesul de planificare a tranziției, de realizare a planului de tranziție, forma-conținutul
planului: obiective pe termen lung, obiectivele anuale, activități pentru atingerea a acestor obiective, rolurile
și responsabilitățile clare ale echipei de tranziție, inclusiv precizarea rolului tânărului și rolul și contribuția
familiei în evaluare, pentru a se identifica abilitățile, aspirațiile și dorințele elevului-tânărului, dar și în stabilirea
obiectivelor pe termen lung și anuale ale elevului și la implementarea planului. Planul de tranziție poate fi
un document separat care are o structură logică, simplă și clară (modelul din anexa 1 poate fi un exemplu în
acest sens), sau să facă parte din Planul/programul de intervenție personalizat (modificat) și să aibă rol mai
important în decât actualul PIP sau PSI, rol de document oficial, nu de un simplu instrument de lucru ”intern”.
• crearea unui serviciul dedicat tranziției cu rol de coordonare a procesului de tranziției în cazul elevilor cu
CES. Cu privire la coordonarea tranziției, investirea Centrelor județene de resurse și de asistență educațională,
respectiv Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională cu atribuții exprese în acest
domeniu ar putea fi o soluție optimă în acest moment pentru elevii cuprinși încă în sistemul educațional. Ele
deja au capacitatea de a efectua evaluări ale elevilor cu CES și oferă o serie de servicii, atât părinților, cât și
elevilor și teoretic colaborează cu alți actori în realizarea planurilor de servicii individualizate. Centrele ar avea
nevoie de o autoritate sporită și un cadru metodologic clar pentru a putea coordona procesul de planificare
a tranziției elevilor care împlinesc 14, cel mult 16 ani, pe perioada școlarizării, proces care să cuprindă elevul,
familia, școlile, serviciile de asistență psihopedagogică aflate sub coordonarea CMBRAE/CJRAE, centrele
logopedice, serviciile de asistență socială ale autorităților locale, AJOFM, alți furnizori de servicii pentru copii
și adulți, reprezentanți ai ong-urilor locale și alți actori relevanți pentru elev.
4. Mai mare flexibilitate a programelor educaționale pentru elevii cu CES, și nu numai, pentru ca aceștia să
poată alege ce să studieze în timpul școlii, pentru a putea opta pentru mai multe opționale, pentru cursurile cele
mai relevante pentru ceea ce urmăresc să facă în viață; precum și includerea în programul lor educațional a cât
mai multor oportunități de activități practice în comunitate; ieșirea din școală spre comunitate, pe piața locală a
muncii să înceapă chiar din ultimul an de gimnaziu, ca modalitate de a experimenta și afla ce le place și ce pot să
facă cel mai bine.
5. Formarea profesioniștilor în domeniul tranziției pentru ca aceștia să își cunoască foarte bine rolul și
responsabilitățile și instrumentele pe care le au la dispoziție în lucrul direct cu beneficiarii.
6. Informarea actorilor tranziției de la școală la viața de adult prin realizarea de pachete informative pe această
temă, de exemplu ghiduri pentru familie, ghiduri pentru școli și profesioniștii din serviciile sociale, resurse online/
platformă comună/ un hub de informații și învățare dedicat procesului de tranziție de la școală la viața de adult
a elevilor-tinerilor cu nevoi speciale din toate perspectivele amintite mai sus. Platforma ar trebui să cuprindă
informații, resurse, inclusiv legislație, pentru școli, licee, universități, cadre didactice, profesioniști din alte domenii,
elevi și părinți, angajatori și să faciliteze comunicarea între acești actori și împărtășirea de experiențe.
7.
Aplicarea legislației referitoare la managementul de caz, aplicarea principiului centrării pe persoană în
•
•
•
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oferirea serviciilor de tranziție, în general a tuturor serviciilor pentru persoanele cu dizabilități.
8. Crearea unui sistem de transfer de informații relevante despre tânăr către serviciile și profesioniștii care îi vor
oferi sprijin după școală. De exemplu Portofoliul elevului care termină școala să conțină:
• un sumar al achizițiilor școlare și performanțele sale funcționale la momentul absolvirii (nu o listă a ceea ce
nu poate);
• recomandările școlii despre cum poate tânărul să își atingă obiectivele stabilite în planul de tranziție și de ce
fel de adaptări ar avea nevoie în continuare pentru aceasta;
• Scopul portofoliului ar fi ca informații cu adevărat utile să fie transferate către alți profesioniști care vor lucra
cu tânărul după absolvirea școlii (profesioniștii pentru consiliere profesională, angajare asistată, de formare
a adulților, cei din cadrul serviciilor în comunitate, la facultate pentru profesioniștii departamentului de sprijin
pentru studenții cu dizabilități, pentru a-i oferi studentului sprijinul și adaptările de care ar avea nevoie ș.a.),
pentru a asigura continuitatea și consistența intervenției de specialitate, economisirea resurselor, diminuarea
tracasării inutile a tânărului și a familiei prin reluarea (repetată) de la zero a procesul de evaluare.
9. Crearea serviciilor de sprijin specializate în comunitate pentru tinerii și adulții cu dizabilități, având la bază
rezultatele cercetărilor, evidențe și bune practici interne și internaționale în acest domeniu.
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Connexions Services- un serviciu guvernamental

clinică, fiind apreciate de multe familii pentru suportul flexibil

britanic creat în 2000, care oferea informații, consiliere,

și individualizat pe care îl acordă persoanelor cu tulburări din
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treisprezece-nouăsprezece ani (până la 25 de ani pentru tinerii
cu dificultăți de învățare și /sau dizabilități), transformat în
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28
imagini

Metodă de comunicare alternativ- augmentativă prin

Obiectivele (rezultatele) pe termen mediu ale elevului (la absolvirea liceului/școlii profesionale)
Domeniu Educație formare: După absolvirea școlii profesionale speciale, Andrei va urma un curs de formare în grafică digitală/folosirea programului Corel Photo paint, Corel Draw, Adobe Photoshop,
pentru a putea lucra în domeniul tehnoredactării, web design;
Domeniul cariera-angajare în muncă: După absolvirea școlii profesionale, Andrei va colabora part time cu firme, organizații în domeniul grafica digitala, tehnoredactare și va lucra pe cont propriu
pictură/desen, va avea o pagina web dedicata si participa la expozitii (inclusiv cu vanzare); va voluntaria la organizații nonguvernamentale, instituții sau firme pe domenii similare, pentru a diversifica
posibilitățile de angajare/colaborare; va participa săptămânal la cursuri de dezvoltare personală și de consiliere pentru angajare în muncă și menținerea unui loc de muncă (ex. Job Clubul organizat de
AUTISM ROMANIA), pentru a îmbunătăți abilitățile necesare la locul de muncă (organizare, comunicarea nevoilor proprii angajatorului/colegilor, relaționarea cu colegii ș.a.).
Locuire independentă-autonomie personală: După absolvire, Andrei va locui cu familia sa și se va pregăti pentru a locui independent. Se va autogospodări independent la capitolul ordine și curățenie în
camera sa, în spatiile comune ale locuinței, igiena personală, cumpărături pentru și preparat micul dejun și cina, necesități personale; se va deplasa în siguranță cu transportul în comun pe distante mai
mari decât în prezent și pe mai multe trasee, către locații de interes (locul de muncă, de voluntariat, la sala de sport, supermarket ș.a) ; va naviga în siguranță pe internet, în comunitate, va avea mai
multe abilitați de rezolvare de probleme din viața de zi cu zi (menținerea sănătății personale / va ști să ceară primul ajutor și folosi apelul de urgentă 112, va planifica -organiza independent ieșirile în
comunitate. Va urma și un curs de prim ajutor;
Social și viața în comunitate: va căuta independent oportunități de socializare și petrecere a timpului liber, planifica ieșirile în comunitate, participa săptămânal la activități de socializare cu tineri de
vârsta sa; va avea 2 prieteni cu care va petrece timpul liber (bowling, baschet, concerte, expoziții);
Anul ieșirii din sistemul educației secundare (liceu/ școală profesională)
Anul estimat de absolvire a școlii : 2018

Informațiile au fost obținute din chestionarul la care a răspuns părintele, din chestionarul completat de psihologul școlar, din discuții directe cu psihologul, familia, dirigintele, observarea directă la
activități în comunitate.
Obiectivele și preferențele (rezultatele) pe termen lung ale elevului/ familiei
Familia dorește ca Andrei să aibă un loc de muncă în domeniul său de interes, unde să își valorifice abilitățile și interesele (pictura, desen) sau să fie propriul sau angajat; să continue să acceseze diferite
forme de educație pentru adulți (cursuri de calificare, recalificare, formări la locul de muncă în mai ales să încerce grafică pe calculator, web design sau altele similare), pentru a se perfecționa
/recalifica, în funcție de situație și de oferte de locuri de muncă.
Dorește ca Andrei să locuiască independent într-un apartament, sprijinit de familie la nevoie (frate, părinți), să aibă relații sociale semnificative cu cei de vârsta sa, să aibă o prietenă, să facă parte dintrun grup de tineri care au preocupări și interese similare, cu care să iasă regulat în comunitate: agrement, sport, evenimente.

Cum au fost obținute informațiile ( ex. Interviu, teste aptitudinale, date din raport de evaluare, informații din evaluările anterioare, informații din PIPul anterior ș.a )

Îi place să deseneze, să picteze, să participe la concursuri cu lucrările sale, să facă sport, să viziteze diferite locuri noi. ÎI motivează recompensele de la profesori și colegi: îndemnuri și încurajări verbale,
laude pentru lucrările sale artistice. Preferă să lucreze singur, în liniște. Îl deranjează agitația prea mare din jur, gălăgia.

Participanții la întâlnire: părinții, psihologul școlar, dirigintele, directorul școlii, un coleg de clasă, 2 reprezentanți ai organizației (coordonator, psihopedagog). Elevul nu a participat la
întâlnire. (nu știe încă ce își dorește pentru viitorul îndepărtat sau mai apropiat și nici nu a existat o pregătire prealabilă a lui Andrei în vederea participării la aceasta întâlnire a echipei,
datorita timpului și resurselor limitate).
Alte instituții: DGASPC de sector, invitat asistent social responsabil de caz, dar nu a răspuns invitației de a se implica direct în realizarea planului de tranziție. (DGASPC răspuns la solicitarea
scrisă a asociației privind serviciile si oportunitățile din comunitate pentru tineri si adulți cu autism, de care am ținut seama în realizarea planului. )
ONG- AUTISM ROMANIA
Interesele și preferințele elevului

Termen revizuire : septembrie

Telefon 0720 000 000, email

Adresa București

Diagnostic Autism atipic

Comorbidități/ diagnostic secundar retard ușor, mutism selectiv

Clasa a VIII-a Școala gimnazială

Elevul

S. A.

Data și locul întâlnirii: 10 februarie, Școală

Informații despre elev

Plan de Tranziției – propunere de model

ANEXE
Anexa 1. Plan de tranziție -model propus în cadrul proiectului pilot
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spirit de
observație
ascuțit

EducațieFormare

navighează pe
internet cu
sprijin

Citește,
socotește

abilități foarte
bune la desenpictură

memorie
vizuală bună

PUNCTE FORTE

DOMENIUL

NEVOI

-sprijin pentru
înțelegerea
informațiilor scrise
complexe

- sprijin la adaptarea
la locuri și situații noi

- adaptări la
examenul de
capacitate

-sprijin la înțelegerea
cerințelor de examen
și în ce constă
evaluarea națională

- abilități de a studia
independent,
strategii de
organizare

- adaptare a
strategiilor și
metodelor de
instruire

Obiectivele pentru anul 2014-2015:

Se va înscrie la școala cea
mai potrivită interesului
său din oferta existentă

Va susține cu succes
examenului de Capacitate

Abilități funcționale:
(scris, citit, socotit)
Andrei va folosi banii la
cumpărături (estimarea
costurilor produselor,
costul total) și va scrie
mesaje pe email/sms
pentru a comunica

Abilități de comunicare:
Andrei își va comunica
nevoile la clasă/ acasă
folosind tableta sau verbal

Abilități de organizare:
Andrei va învăța să
folosească strategii de
organizare și de
management al timpului

OBIECTIVE

-Cu ajutorul psihologului școlar și al familiei, Andrei va studia pe
internet oferta educațională și va face lista cu 3 școli din cele mai
potrivite intereselor sale, incluzând adresa, cu ce mijloace de
transport se ajunge acolo și precizând ce îi place /nu îi place la
fiecare; (pentru 2 școli)
-să viziteze împreună cu diriginta/psihologul școlar și familia 2 școli și
să aleagă una unde ar dori să studieze, arătând în scris minim 2
argumente pentru alegere și o scurtă descriere a școlii.

-școala va clarifica de ce adaptări va beneficia Andrei la examenul
evaluarea națională și va transmite și familiei informațiile;
- să participe la pregătirea pentru susținerea probelor la evaluarea
națională și la simularea unei probe de evaluare;
-să susțină probele de la examenul de capacitate alături de ceilalți
colegi;

-să scrie independent liste de cumpărături o data pe săptămână:
necesarul pentru micul dejun și necesarul de materiale pentru ora
de desen, calculează costurile (acuratețe 80%, 3/4 încercări )
- să facă cumpărăturile din listă (80%, 3/4);
-să scrie trimită minim 2 emailuri/săptămână către colegi/profesori
pentru a le cere informații despre teme/proiecte sau/și anunța că a
terminat proiectul, respectând criteriile date (90%, 3/4);

-să inițieze comunicarea și să comunice, minim de 2 ori pe zi cu
ajutorul tabletei/verbal: ”am nevoie de ajutor”/pauză, ”am
terminat”; (acuratețe 100%, 4/5 încercări)

-să își pregătească singur ghiozdanul pentru a doua zi de școală și
materiale pentru fiecare ora la școală, folosind sistem de organizare
de tip check list; (acuratețe 100%, 4/5 încercări)
- să realizeze independent mici proiecte școlare după un script planifică necesarul de materiale, realizează sarcinile urmărind
etapele; (acuratețe 90%, 3/4 încercări )

OBIECTIVE SPECIFICE-ACȚIUNI

școala/
familia

mai

școala/
familia

iunie

mai

iunie

martie

mai

mai

mai

aprilie

Termen realizare/
evaluare progres

dirigintele

familia/
școala

psihologul,
cadrele
didactice

diriginte/ prof
desen/
profesorii
clasei
psihologul

RESPONSABILI
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Locuire
independentă/
autonomie
personală

Carieră
/angajare
în muncă

Se orientează
bine în spațiu,
memorie
vizuală bună

Capacitate de a
urma pașii unei
activități mai
complexe

Abilități
motorii bune

Poate urma
reguli simple

Scrie, citește

Curiozitate

Abilitați
speciale desenpictură

învățarea mersului în
siguranță la/de la
școală, strategii anti
hârțuire

învățarea abilităților
de viață și
oportunități pentru
practicarea acestora

adaptări la locul de
muncă/practică
datorită dificultăților
de concentrare a
atenției pentru o
perioada mai mare
de timp

Comunicare verbala
și relaționare sociala
deficitare

Sprijin/învățarea de
strategii de
organizare,
planificare

- va dezvolta capacitatea
de a comunica nevoile
verbal sau prin mijloace
alternative

Andrei își va forma/
dezvolta abilitățile ‘cheie’
de autogospodărire și
abilitați legate de
siguranța pe strada, la
școala, acasă

Va dezvolta abilitățile de
folosire a internetului
(căutare informații,
comunicare)

Andrei va explora diferite
oportunități de muncă în
comunitate pentru
lărgirea experienței și
dezvoltarea abilitaților
interumane minime
necesare la un loc de
muncă.

psihologul

Mama
Tata
Bunica
fratele

familia

-Pe perioada vacanței de vară, de 2 ori pe săptămână, va face
voluntariat la biroul tatălui, unde avea anumite responsabilități:
sorta documente, corespondența, îndosariat, distruge documente cu
mașina de tocat hârtie, respectând criteriile data, regulile biroului,
programul.
-să îndeplinească sarcini la bucătărie -formarea rutinei zilnice sau
săptămânale (așază/strânge masa; pregătește micul dejun simplu,
duce gunoiul, spală vasele după ce mănâncă, așază vesela spălată la
locul potrivit, ajuta pe mama, bunica în weekend la gătit/curăță, taie
legume)
-să îndeplinească sarcini legate de igiena personală și curățenie după
folosirea bucătăriei, băii
-să folosească telefonul pentru a trimite sms/suna familia la nevoie
(minim un sms/apel/săptămână tatălui pentru a anunța unde este
sau cum se simte)
-să învețe cum și când se folosește nr pentru apeluri de urgenta 112
-să facă independent de 3 ori pe săptămână cumpărături, inițial listă
de 1 sau 2 produse
-să scrie lista de cumpărături obiecte de igienă personală și să facă
bilunar cumpărăturile la cel mai apropiat magazin din cartier)
-să folosească în siguranță mijloacele de transport pentru ajunge
independent pe minim 3 trasee

Familia/
AUTISM
ROMANIA

școala
Familia

AUTISM
ROMANIA

- să viziteze atelierul protejat Nazarcea Grup pentru a cunoaște alte
domenii ocupaționale, programul de lucru al angajaților, activitățile,
regulile, obligațiile sarcinile angajatului/ practicantului

- să identifice(online) independent 6 oportunități de practică/
voluntariat în comunitate în domeniul sau de interes
-să trimită emailuri cu solicitarea de a face practică la una dintre
organizații/instituții/firme pe perioada vacantei de vară – ‚scrisoare
de intentie’ și un ‚miniCV’ (numele, vârsta, ce poate să facă cel mai
bine/ce îi place).

- să urmeze un program de dezvoltare a abilitaților de comunicare și
relaționare la locul de muncă/voluntariat cu consilierul vocațional al
AUTISM ROMANIA

-să fie implicat activ în procedura de depunere a dosarului, având
sarcini precise (găsirea online a informațiilor, listarea conținutului
dosarului aplicantului, face copii xerox ale documentelor la
imprimanta de acasă/ a școlii, completează cererea de înscriere,
așază documentele după OPIS la dosar).
-Va vizita noua școală înainte de începerea anului școlar pentru a-i
cunoaște pe profesori, dirigintele, clasa, școala, pentru o tranziție
lină de la vechea la noua școală.

sept

iulie

mai

martie

martie

Iunie

iunie

sept

mai

mai

febr

1 sept

iulie
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Social –
Viața în
comunitate

De a căpătă mai mult
control asupra vieții
sale.

Strategii pentru a-și
face prieteni de
vârsta sa și a-i
menține

-îi plac
activitățile în
comunitate, să
petreacă timp
liber in diferite
locuri

-nu are
sensibilități
senzoriale

Oportunități de a
socializa în locuri
unde este acceptat

-nu îi evită pe
tinerii de
vârsta sa

Va găsi independent și va
accesa mai multe
oportunități de
socializare, petrecere a
timpului liber în
comunitate.

Andrei își va dezvoltarea
abilitățile sociale și va
petrece mai mult timp cu
adolescenți de vârsta sa în
comunitate.

familia

familia

familia

-să cerceteze pe internet și să facă o lista cu minim 5 oportunități de
petrecere a timpului liber din zona de interes și să planifice datele la
care le va accesa, folosind calendarului google sau un alt planificator.
-să folosească independent și în siguranță mijloacele de transport în
comun pe minim 3 trasee către un locație de petrecere a timpului
liber, eveniment ș.a

august

mai

iunie

iunie

Școala/
familia

-să crească cu 30% frecvența cu care inițiază comunicarea cu colegii
de clasă și cu colegii de la clubul de baschet și cu 50% frecvența
răspunsurilor la întrebările lor, prin folosirea unei alte forme/metode
de comunicare (scris Iphone, tableta);
-să creeze un cont pe o rețea de socializare, într-un grup închis al
adolescenților cu TSA creat de AUTISM ROMANIA, unde va intra
minim de 2 ori pe săptămână și va comunica (răspunde la mesaje,
comenta la postările altor colegi, posta fotografii)

permanent

AUTISM
ROMANIA

-Va participa la programul de baschet /săptămânal/ și alte activități
de socializare și petrecere a timpului liber pentru tineri al AUTISM
ROMANIA (bowling, waterpark, tabără de vară);

august

Familia
DGASPC sect
2

Andrei va participa la un club de dezvoltare a abilităților sociale
pentru adolescenții cu autism organizat de o organizație furnizoare
de astfel de servicii ;

Anexa 2.
Profilul elevului completat de el însuși/de părinte pentru a stabili obiectivele pe termen lung (adaptare după
Transition planning guide for students with disabilities and their families, Government of Alberta, Advanced education
& Technology, 2010)

Punctele mele forte/ale copilului meu
Cu ce dificultăți mă confrunt/se confruntă
copilul meu
Cum îmi place să învăț/cum învăț mai
bine/ cum învață mai bine copilul meu
Ce fel de adaptări și strategii folosesc/
folosește copilul meu
Abilitățile mele/copilului meu
Interesele mele/ copilului meu
Realizările mele/ copilului meu
Activitățile din comunitate în care sunt
implicat/este implicat copilului meu
Ce mă văd făcând după liceu/ ce îl văd
făcând pe copilul meu după liceu, școală
profesională, etc
Îngrijorările mele privind viitorul meu/
copilului meu
Ce mă entuziasmează legat de viitorul
meu/ copilului meu
Domenii de cariera/ocupațiile care mă
interesează/pe copilul meu
Ce mă interesează la aceste ocupații
de ce cred că îmi sunt potrivite/ îi sunt
potrivite copilului meu
Obiectivele mele actuale de învățare/
ale copilului meu
Obiectivele mele pe termen lung
(10 ani)/ ale copilului meu
Obiectivele mele pe termen scurt (2-3
ani)/ ale copilului meu
Altele
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Anexa 3
Întrebări - ajutor pentru planificarea viitorului tânărului
Pentru părinți
Când începeți să vă gândiți la absolvire și la trecerea de la școală/liceu la etapa următoare din viață, la viitorul mai apropiat sau
mai îndepărtat, încercați să răspundeți împreună cu copilul dvs, la următoarele întrebări. Puteți să implicați în acest exercițiu și pe
alți apropiați, dintre cei care vă cunosc copilul bine. Întrebările vă vor ajuta să înțelegeți mai bine cam ce trebuie să facă/faceți
de acum pentru a ajunge unde își dorește copilul și dvs., să verificați cât de realiste vă sunt dorințele actuale, dacă mai trebuie
să le ajustați sau nu, cum îl puteți ajuta pe copil să ajungă unde își dorește, unde puteți găsi sprijin și resurse pentru a ajunge la
destinația dorită.
1.

În 5 ani mă văd terminând liceul.........................................................................................................................................................
Pentru a merge la facultate trebuie să...............................................................................................................................................

2.

În 5 ani mă văd lucrând ca...................................................................................................................................................................
Pentru a ajunge să am acest loc de muncă trebuie să.....................................................................................................................

3.

Peste 5 ani mă văd făcând.. (activități recreative, distracție)....................................................................................................
Pentru a face asta am nevoie să/trebuie să......................................................................................................................................

4.

Peste 5 ani mă văd având următoarele relații...................................................................................................................................
Pentru a avea aceste relații și a le menține, trebuie să/am nevoie să..........................................................................................

5.

În 5 ani mă văd în comunitate făcând................................................................................................................................................
Pentru a participa în comunitate, am nevoie să................................................................................................................................

6.

Peste 5 ani mă văd practicând (activități pentru menținerea sănătăți) (ex. Atletism, aerobic..) ..............................................
Pentru a putea face asta, trebuie să...................................................................................................................................................

7.

Peste 5 ani mă văd locuind (în orașul x, singur, cu părinții, cu prietena, etc)...............................................................................
Ca să locuiesc acolo, am nevoie să.....................................................................................................................................................

58

Bibliografie
***Cross Ministry Transition Planning Protocol for Youth with
Special Needs, Brithsh Columbia, 2009
***Colorado Transition Manual, Colorado Department of
Education, Denver, 1991
***Community-based Skills Assessment (CSA): Developing a
Personalized Transition Plan, Autism Speaks, 2014
***ESential Tools, Improving Secondary Education and
Transition for Youth With Disabilities, Handbook for
Implementing a Comprehensive Work-Based Learning, National
Center on Secondary Education and Transition (NCSET),
Minneapolis, 2005
***IEP Transition Plan Guidance Document, Vermont 20092010
Kohler Paula D. Ph.D, Taxonomy for Transition Programming,
A Model for Planning, Organizing, and Evaluating Transition
Education, Services, and Programs, Western Michigan university
and Transition research institute, University of Illinois, 1996
Levinson Edward M. ,Palmer Eric J., Preparing Students With
Disabilities for School-to-Work Transition and Postschool Life,
2005
Morningstar, Mary E, Planing for the future, A Workbook to help
Young Adults with Disabilities, Their Families and Professionals
to Plan for Living, Workim and Participating in the Community,
University of Kansas, Despertment of Special Education, 1995
***Life Journey Through Autism: A Guide for Transition to
Adulthood, Organization for Autism Research, 2006
***Preparing for the Transition from School to Work , ACT –
Autism Community Training Society, 2012
***Preparing for adult life and transition - Northern IrelandInformation for families, Contact a family, 2012
***Principles Of Good Transitions 2, Scottish Transitions Forum,
ARC Scotland, 2014
***Post School Transition, The Experiences of Students with
Disability, Children with Disability Australia, 2015
***Secondary Transition Planning, A framework for successful
transition planning for young people with special needs, Prince
Edward Island Department of Education, Canada, 2007

Sylvester, Lorraine, Lee L. Woods, and James E. Martin, StudentDirected Transition Planning, Vision for Adult Living, University
of Oklahoma, College of Education, Department of Educational
Psychology, Zarrow Center for Learning Enrichment, 2007
Sanderson H., Thompson J., Kilbane J., The Emergence of
Person Centred Planning as Evidence Based Practice, Journal of
Integrated Care, Volum 14, No.2, 2006.
Stewart D, Freeman M, Law M, Healy H, Burke-Gaffney J, Forhan
M, Young N, Guenther S, Transition to adulthood for youth with
disabilities: Evidence from the literature, 2010.
***School to the World of Work, Effective Preparation,
Successful Transition and Sustainable Policy for Youth in Europe,
Part 1:Core Elements, Criteria and Case Studies of Partner
Countries, Styrian Association for Education and Economics,
Graz, 2010
***Transition Planning:A Guidebook for Young Adults and
Family, Michigan Government, 2015
***Transition planning guide, for students with disabilities and
their families, Government of Alberta, Advansed Education and
Tehnology, 2010
***Transitioning teens with autism spectrum disorders,
Resources and timeline planning for adult living, Autism
Consortium.
***Transition Planning From High School to Adult Life: A
Student Handbook, Oregon Department Of Education Office Of
Student Learning & Partnerships, 2008
***Transition Planning In Derbyshire, Pathways and personcentred Approaches, 2012
***Transition to Post School for Students with Disability,
***Transition of Students With Disabilities To Postsecondary
Education: A Guide for High School Educators, U.S. Department
of Education, Office for Civil Rights, Washington, D.C., 2011
***Transition Planning -A Resource Guide to the Department
of Human Services Programs and Offices, Jackie Burr, Oregon
Department of Education
***Transition Fair Toolkit. Western Michigan University, Rashell
Bowerman, Lydia Schuck,June E. Gothberg, Jennifer L. Coyle,
and Paula D. Kohler

59

Cal Grivitei, nr 71, sector 1 București
Tel 0731 816 880
Email: office@autismromania.ro
conexiuni.autismromania.ro
www.autismromania.ro

