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Comunicat de presă 

Bucuresti  

30 octombrie 2019 

AUTISM ROMANIA Asociația Părinților Copiilor cu Autism a derulat în perioada octombrie 2018-

octombrie 2019 proiectul Prospect Tech&Art Lab,  finanțat de Raiffeisen Bank, prin programul Raiffeisen 

comunități 2018, și realizat în parteneriat cu British Council și Școala gimnazială nr 1 Sfinții Voievozi din 

București. 

Obiectivul general al proiectului a fost să creștem șansele de incluziune școlară, socială și pe piața muncii 

a elevilor cu tulburări din spectrul autist -TSA,  prin intermediul unui program de educație nonformală 

prin tehnologie și artă, program cu rol de prospectare vocațională și de dezvoltare de abilități de 

comunicare, relaționare și de viață, problematice la elevii cu TSA, în același timp esențiale pentru buna 

funcționare în grup (școală, comunitate,  viitor loc de muncă). 

 

Pe parcursul proiectului am derulat săptămânal ateliere de IT și de art terapie la care au participat peste 

20 de copii cu autism și copii tipici. Am inițiat în cadrul Școlii gimnaziale Sfinții Voievozi un Club al 

prieteniei copiilor tipici cu copiii cu autism (speciali în general), cu scopul de a-i încuraja să se cunoască 

mai bine și să se sprijine reciproc mai mult. Am încercat să promovăm ideea mentoratului pentru copiii 

speciali a copiilor tipici, dar și în sens invers. Și copiii cu autism pot fi mentori pentru alți copii pe anumite 

arii de interes pentru ei. Am organizat workshopuri pentru profesioniștii din educație: profesori de 

sprijin, psihologi-consilieri școlari, precum și studenți la facultăți de profil, prin care am adus în discuție 

subiecte și teme importante pentru succesul școlar și după școală al elevilor cu TSA: importanța abordării 

educaționale prin prisma punctelor tari, abilităților și intereselor speciale ale copiilor cu autism, versus 

modelul deficitelor, importanța educației din perspectiva formării abilităților, deprinderilor, 

comportamentelor funcționale- baza independenței, autonomiei și a succesului după absolvire s.a. 

 

In 28 octombrie am organizat evenimentul final în cadrul proiectului- o masă rotundă/ dezbatere, dialog 

cu și între actorii interesați de creșterea șanselor copiilor au autism la incluziune școlară, pregătire 

pre/vocațională adaptată, precum și la incluziune în comunitate după absolvire: cadre didactice, 

profesori de sprijin, psihologi-consilieri școlari, părinți, persoane cu autism. Am prezentat realizările 

noastre cu copiii și am discutat pe marginea câtorva teme importante: 

- Factorii de succes ai incluziunii elevilor cu TSA. Ce pot face furnizorii de servicii educaționale și de 

suport/cadrele didactice, colegii copiilor cu TSA, familia, pentru a crește sansele de succes școlar 

și incluziunea în comunitate după absolvire a elevilor cu TSA. 

- Flexibilitatea curriculară și abilitățile prevocaționale. Identificarea și rolul preferințelor, 

intereselor și abilităților speciale ale elevilor cu TSA în incluziunea în comunitate ca adulți.  

- Tranziția școală-viața în comunitate după școală 

- Clubul prietenilor- peer mentorship. Cum colegii elevilor cu TSA pot fi agenți de învățare și 

facilitatori în incluziunea școlară și post școală pentru cei dintâi. 

http://www.autismromania.ro/
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Urmare a dezbaterii, s-au desprins concluzii și recomandări care vor se vor regasi și în 

toolkitul pentru profesioniști, care va sprijini incluziunea școlară a elevilor cu TSA, pe care 

îl realizăm.  

 

Audiența a fost impresionată de Adrian, elev cu TSA, participant la atelierul de IT în proiect. 

Adrian este interesat de domeniu, ca multi alti copii cu autism. Iar de la interes special pentru 

calculator, îndrumat de instructorul de IT, a ajuns să facă o pagina web de prezentare folosind 

coduri html, pe care ne-a prezentat-o la intâlnire.  Acest pas ar putea fi primul spre o carieră in 

domeniul IT? Sperăm ca da. Asta ne-am dorit prin proiect. 

A fost admirate și picturi și desene realizate de copii cu autism și cei tipici, care au fos expuse la 

intrarea în Biblioteca British Council.   

Detalii despre proiectul Prospect Tech &Art Lab puteți găsi aici.    
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