
 

”Șanse mai mari de succes în incluziunea școlară a copiilor cu autism - șanse mai mari  

de succes în comunitate ca adult” 

 

WORKSHOP 

pentru profesioniști și studenți voluntari, organizat în cadrul proiectului Prospect Tech&Art Lab, 
finanțat de Raiffeisen Bank, prin Programul de granturi ”Raiffeisen Comunități” 2018. 

CONTINUTUL WORKSHOPULUI 

Fundamente teoretice: 

 Caracteristicile TSA 
 Diagnostic și evaluare 
 Profiluri cognitive și niveluri de abilități la elevii cu TSA 
 Funcția executivă, Teoria minții 
 Diferențe senzoriale 
 Abilități sociale și de comunicare 
 Comportament provocator 
 Practici eficiente de instruire 

Aplicarea teoriei în practica la clasă: 

 Observarea comportamentului 
 Colectarea și analiza datelor 
 Evaluarea punctelor tari, a preferințelor 
 Susținerea comportamentului pozitiv 
 Manipularea antecedentelor 
 Adaptări ale mediului de învățare 
 Abordări în predare, inclusiv 

 instruirea directă 
 curriculum diferențiat 
 învățarea în pași mici/secvențializarea, vizualizarea  
 intervenții de tip cognitiv comportamental 
 comunicare alternativă augmentativă 

Studii de caz, aplicații ale celor discutate pe cazuri și situații concrete 

CINE POATE PARTICIPA? 

- profesori de sprijin, psihologi și consilieri școlari, învățători care au la clasa copii cu autism, 
studenți înscriși în proiect ca voluntari  LOCURI -20 de participanți  



IMPORTANT - se va acorda CERTIFICAT DE PARTICIPARE 

CÂND ? 

15 martie 2019 (seria I) orele 13.00-17.30 

si 5 aprilie 2019 (seria II) 

 

UNDE? 

Scoală gimnaziala nr 1 Sfinții Voievozi.  

Reper Gara de Nord/ Hotel Ibis 

ÎNSCRIERE 

Profesioniștii pot completa formularul aici 

Studenții voluntari pot completa formularul aici 

Pentru alte detalii ne puteți contacta la office@autismromania.ro  sau la tel 0731816880 

Cine facilitează? 

Liuba Iacoblev- este mama unei tinere de 24 de ani cu autism. Este profesoara, absolventa de 
filologie, iar în ultimii 15 ani a fost preocupata de educația speciala în general si, în particular, 
de educația copiilor cu autism (formala, non formala și informala). Este absolventa a  modulului 
de  psihopedagogie speciala și a masterului în psihopedagogia scolii incluzive.  Are experiența 
teoretica și practica în autism de peste 15 ani, căpătata prin studiu individual și prin 
numeroasele workshop uri și cursuri cu invitați experți din Canada, Marea Britanie, Belgia, 
Luxemburg, Elveția ș.a., organizate de către AUTISM ROMANIA –Asociația Părinților Copiilor cu 
Autism, pe care a înființat-o în 2001 împreuna cu un grup de părinți.  Precum și din participări la 
conferințe, alte tipuri de formari, vizite de studiu la diferite servicii educaționale și sociale 
pentru copii și adulți cu autism în tara și în străinătate.  

Ariile de interes ale Liubei sunt educația copiilor cu autism în general, tranziția de la scoală la 
viată de adult a elevilor/ tinerilor cu autism, educația pentru formarea deprinderilor de viată 
independenta, orientarea școlara și consiliere profesionala, sprijinul specializat pentru 
angajarea în munca și menținerea locului de munca pentru persoanele cu autism.  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQZ5NjKOcw-KaQZtj2G3pYubJihPwuTw8K64qhYpvE8BxIQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-SW-7DcqGcyi3wLhw5J83WiPfLYFcyrYznbTDp_DsERCfQA/viewform
mailto:office@autismromania.ro

