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Laboratorul AUTISM ROMANIA de prospectare și descoperire a artiștilor și a celor pasionați de IT din
rândul elevilor cu autism si-a deschis porțile.
Astfel am marcat Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Sprijiniți adecvat, copiii cu autism pot
deveni adulți care au un loc de muncă după absolvire, participă activ în comunitate și au o viață demnă și
împlinită.
Copiii cu tulburări din spectrul autismului talentați sau cu interes și motivație în a folosi culori,
creioane, pensule, lut și alte materiale pentru a comunica și a-și exprima emoțiile, pentru a învăța sau
a petrece timpul, precum și cei pasionați de IT, tehnologie, s-au întâlnit ieri în cadrul primului atelier de
Arta și de It. Ateliere sunt organizate în cadrul proiectului Prospect Tech&Art Lab, finanțat de Raiffeisen
Bank prin Programul de granturi "Raiffeisen Comunități" 2018.
O parte dintre copiii înscriși și evaluați indirect în luna noiembrie, prin intermediul unui chestionar
completat de către părinți, au ajuns pe 3 decembrie la British Council, partenerul nostru în proiect. Aici sau întâlnit cu profesioniștii coordonatori ai celor 2 ateliere și cu ceilalți colegi. Au lucrat frumos, au apărut
deja primele creații. Vom continua descoperirea copiilor și vom crea condiții pentru dezvoltarea abilitaților
lor speciale pentru arta sau IT, cu intenția ca aceste inclinații și motivație, abilitățile speciale cultivate, să
poată deveni o bază solidă pentru o posibilă carieră pentru aceștia în viitor.
Prospect Tech&Art Lab este un proiect pilot, prin care, timp de 10 luni, descoperim și dezvoltăm
înclinațiile pentru artă sau/și IT la 30 de copii cu autism (vârsta 10-18 ani), care au arătat interes pentru
aceste domenii sau au abilitați. Proiectul va continua ca program al asociației de educație non-formală și
pre-profesională prin artă și IT, de pregătire pentru viată de după absolvire pentru copii și tineri cu TSA.
In proiect copiii selectați vor participa săptămânal la ateliere de arta sau IT, în funcție de
motivație, inclinații și abilitați în aceste două domenii. La ateliere vor participa și 20 de elevi tipici, care
vor învăța să îi cunoască și înțeleagă mai bine pe colegii lor cu autism, deci, să-i sprijine mai eficient. Pe de
altă parte au posibilitatea de a-și dezvolta ei înșiși înclinațiile artistice sau de IT, de a se cunoaște mai bine
pe ei înșiși, de a se pregăti mai bine pentru viață.
Beneficiari ai proiectului sunt și 20 de profesioniști din sistemul educațional care lucrează cu copii
cu cerințe educaționale speciale, cu autism în special. Prin proiect, aceștia își vor dezvolta competentele
în lucrul cu copiii cu autism, pentru ca ulterior să își poată adapta mai bine intervenția la nevoile
educaționale ale acestora, mai ales din perspectiva unei tranziții cat mai de succes de la școală la viața de
după școală. În acest fel șansele acestor elevi la un loc de muncă și la incluziune în comunitate după
absolvire să fie cât mai bune.
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Experiențele tuturor beneficiarilor, bunele practici în proiect, vor fi documentate, la fel și creațiile
artistice și IT ale copiilor, și prezentate la final în cadrul unei mese rotunde, respectiv a unei expoziții la
British Council.
Suntem siguri că multe dintre lucrările celor 30 de copii beneficiari ai proiectului Prospect Tech&Art Lab
vor fi selectate pentru a 8-a expoziție internațională de artă a persoanelor cu autism, care va fi organizată
la Nice (Franța), cu prilejul celui de-al XII-lea Congres International al Autism Europe, în septembrie 2019.
Partenerii AUTISM ROMANIA în acest proiect sunt British Council și Școala gimnazială nr 1 Sfinții

Voievozi din București.
Pentru detalii, va rugam să ne contactați la 0731816880, pesoana de contact Liuba
Iacoblev, manager de proiect, sau la office@autismromania.ro,
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