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Partea I 
FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND AUTISMUL - ETIOLOGIE, 

INCIDENȚĂ  ȘI MODALITĂȚI DE TRATAMENT 

 

Capitolul I REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE 

SPECIALITATE, MOTIVAREA ALEGERII TEMEI ȘI ASPECTE 

GENERALE CU PRIVIRE LA AUTISM 
 

1.1 Motivarea alegerii temei  

Interesul lumii științifice, al terapeuților și familiilor copiilor cu autism 

este extrem de crescut deoarece incidența a crescut alarmant în ultimul 

deceniu, iar numărul indivizilor diagnosticați cu autism care pot duce o viață 

autonomă este foarte mic.  

Motivul ce a stat la baza alegerii temei a izvorât din dorința de a cerceta 

influența mijloacelor educației fizice și kinetoterapiei asupra ameliorării 

tulburărilor motorii specifice autismului precum și de a verifica aplicabilitatea 

lor în tratamentul acestei patologii. Din septembrie 2010 sunt angajat pe postul 

de profesor kinetoterapeut la Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, în 

cadrul acestei școli aplic programe kinetice pentru elevi deficienți de auz, cu 

afecțiuni neurologice și autism. 

Totodată, doresc să aplic cunoștințele dobândite în cadrul activităților 

profesionale desfășurate în calitate de kinetoterapeut la Clinica Persepolis 

Pediatrie, la Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, la centrul Tiberius 

Spa precum și la Czech Rehabilitation Center din Arabia Saudită.  

1.2 Reflectarea temei în literatura de specialitate 

Tulburările din spectrul autismului reprezintă în zilele noastre o 

importantă şi îngrijorătoare categorie de afecţiuni pentru care părinţii se 

adresează medicului de familie, pediatrului sau psihiatrului pediatru. 

Îngrijorarea produsă de creşterea prevalenţei autismului în rândul populaţiei 

generale este asociată cu dificultăţi de informare şi diagnosticare corectă, dar 

şi de eficiență a intervenţiilor terapeutice.  

Autismul și tulburările din spectrul autismului sunt termeni utilizați pentru 

o tipologie de alterări și manifestări patologice în dezvoltarea creierului1. 

                                                                 
1 Volkmar, F., Lord, C., Bailey, A., Schultz, R., Klin, A., (2004), Autism and pervasive 

developmental disorders, Editura Journal of Child Psychology and Psychiatry, New Heaven, Vol. 45, 
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Aceste alterări sunt caracterizate și clasificate în grade diferite de manifestare, 

de dificultăţi în ceea ce privește alterarea în sfera interacţiunii sociale, 

comunicarea verbală sau non-verbală, precum şi de comportamente bizare, 

ritualistice2. Ele includ tulburări autistice, sindromul Rett, tulburarea 

dezintegrativă a copilăriei, sindromul Asperger și tulburări globale de 

dezvoltare nespecifice (PDD-NOS)3. TSA pot fi asociate cu dizabilităţi 

intelectuale, tulburări de somn şi gastrointestinale și dificultăţi în coordonarea 

motorie şi a atenţiei4. 

Autismul este o tulburare ce se manifestă frecvent înaintea vârstei de 3 ani 

și are implicații majore în dezvoltarea creierului, având ca manifestare 

incapacitatea de a interacționa pe plan social și de a comunica, individul 

prezentând un comportament stereotip și repetitiv5. Manualul de clasificare și 

diagnostic statistic a tulburărilor mintale definește autismul ca fiind o 

perturbare severă a dezvoltării, de natură neuro-biologică, considerată cea mai 

frecventă tulburare a copilăriei în care persoanele afectate au dificultăți în a 

dezvolta și menține relații sociale, pot utiliza un limbaj anormal, nefuncțional 

sau lipsit de nuanțe, uneori nu pot comunica deloc și se comportă în moduri 

compulsive și ritualice. Autismul implică deficite variabile pe toate palierele 

de dezvoltare: comportamental, cognitiv și motric.   

În România, cele mai recente studii privind incidența autismului au fost 

efectuate în perioada aprilie 2016 - aprilie 2017 și au vizat evaluarea 

psihologică a 613 copii cu vârste între 1 și 3 ani. Astfel, din cei 613 copii 

incluși în proiect 12 au fost diagnosticați cu TSA, ceea ce rezultă o incidență 

îngrijorătoare de 1 din 51 de copii, diagnosticul fiind mai frecvent în rândul 

subiecților de sex masculin6 .  

Se estimeză că în România există mai mult de 30000 de persoane 

diagnosticate cu TSA care urmează un tratament de specialitate.  

                                                                                                                                                          
Nr.1, pag.135 
2 McDougle, C., Kresch, L.,  Posey,  D., ( 2000) ,  Repetitive Thoughts and Behaviour in Pervasive 

Developmental Disorders: Treatment with Serotonin Reuptake Inhibitors Editura Journal of Autism 

and developmental Disorder, Indianapolis, Vol. 30, No. 5, pag. 427 
3 Buitelaar, J., Van der Gaag, R., (1999), Diagnostic Rules for Children with PDD-NOS and Multiple 

Complex Developmental Disorder, Editura Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

Nijmegen,Vol. 39, Nr.6, pag. 911 
4 Preda, V., (2005),  Caracteristici  comportamentale  și  intervenții  educative  în  cazul copiilor cu 

autism, Editura Revista de psihopedagogie, Cluj-Napoca, pag. 11 
5 Bodfish, J., Symons,  F., Parker, D., Lewis,  M., ( 2001) , Varieties of Repetitive Behaviour in Autism: 
Comparison to Mental Retardation, Editura Journal of Autism and Developmental Disorder, Boston, 

Vol. 30, No. 3, pag. 237-243 
6  www.helpautism.ro  
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De menționat este supraafectarea sexului masculin cu o pondere de 5 la 1. 

Din aceste raționamente, considerăm că actualitatea temei este de mare 

importanță deoarece incidența acestei afecțiuni a crescut alarmant; de 

asemenea, considerăm extrem de benefică prezența specialiștilor în motricitate 

umană (profesori de sport, ergoterapeuți, kinetoterapeuți, etc), fiind parte 

integrantă a echipei interdisciplinare (logoped, psiholog, medic) în procesul de 

reabilitare și integrare a copiilor cu autism.  

 

1.3. Copilul cu tulburări din spectrul autismului - copil cu cerințe 

educaționale speciale (CES)  

 

“C.E.S exprimă necesitatea de a se acorda anumitor copii o asistență 

educațională suplimentară (un fel de discriminare pozitivă) pentru a le egaliza 

șansele de acces, participare și integrare școlară și socială. Totodată semnifică 

un continuum al problemelor speciale în educație, de la deficiențe grave și 

profunde la dificultăți ușoare de învățare, care impun cu necesitate 

individualizarea evaluării demersului educațional, o analiză plurifactorială și 

dinamică a cauzelor eșecului școlar”7.  

Egalizarea șanselor trebuie înțeleasă ca un drept fundamental al 

tuturor persoanelor și copiilor cu dizabilități pentru a rămâne în comunitate, 

pentru a primi sprijinul necesar în educație, sănătate precum și încadrarea în 

muncă. Astfel persoanele cu cerinte educaționale speciale pot fi puse în 

valoare prin integrarea școlară ca formă efectivă de integrare socială. 

UNESCO în anul 19958 limitează cele șapte categorii de cerințe 

educaționale speciale: 

 dificultăți / dizabilități de învățare; 

 tulburări de limbaj; 

 întârziere / deficiență mentală / dificultăți severe de învățare; 

 deficiențe auditive; 

 deficiențe vizuale; 

 deficiențe fizice / motorii; 

 tulburări afective (emoționale) și de comportament. 

 

                                                                 
7 Ciolcă, C.,(2012), Elemente de metodologia instruirii aplicate în kinetoterapie, Editura Universitară,  
8  http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF  
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1.4  Autismul – abordare generală  

 

Autismul a fost diagnosticat și descris prima dată în SUA de către 

medicul de origine austriacă Leo Kanner9 în anul 1943. Medicul Leo Kanner 

care profesa la Johns Hopkins Hospital10 a evidențiat trei caracteristici 

prezente la copiii cu autism: 

 preferă relaționarea cu diverse obiecte în loc de semeni; 

 dezvoltă o obsesie legată de menținerea rutinelor (obiceiurilor) și devin 

frustrați la tot ce este nou; 

 preferă petrecerea timpului singuri, punând o barieră față de lumea din 

jurul lor. 

În anul 1996, Parlamentul European recunoaște drepturile persoanelor cu 

autism și menționează că autismul este o dizabilitate, garantând că persoanele 

cu autism au dreptul la educație specializată și asistență medicală precum și la 

o viață independentă.  

În prezent problematica autismului este de mare actualitate deoarece 

creșterea numărului de copii diagnosticați cu TSA este alarmantă iar etiologia 

prezintă numeroși factori.  

 

1.5.  Etiologia autismului 

 

Etiologia autismului este controversată, teoriile fiind numeroase și 

cercetătorii admițând că nu poate exista o singură cauză responsabilă de 

apariția autismului, așa cum nu există un singur tip de autism11. Numeroși 

cercetători consideră benefică structurarea etiopatogeniei autismului în 3 

lanțuri cauzale: cauzalitate genetică, cauze neurobiologice și cauze 

comportamentale. 

Dintre factorii exogeni, non-genetici au fost incriminate anumite 

infecții virale care ar putea avea legătură cu declanșarea autismului: virusul 

rubeolic, citomegalovirus, herpes simplex; aceste studii nu au putut evidenția 

o conexiune între ele și generarea autismului12.  

                                                                 
9 Kanner, L., (1943), Autistic Disturbance of Affective Contact, Editura Journal Article, Baltimore, pag. 2 
10www.hopkinsmedicine.org/psychiatry/specialty_areas/child_adolescent/about_us/kanner  _history.html 
11 Rutter, M., Bartak, L., ( 1971) , Causes of infantile Autism: some Considerations from 

recent Research, Editura Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, Londra, Vol.1, No.1, 
12 Yamashita, Y., Fujimoto, C., Nakajima, E., Isagai, T., Matsuishi, T.,  (2003)– Possible association 
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Extrem de discutată este și legătura dintre vaccinul anti rubeolă-

rujeolă-oreion și dezvoltarea unei simptomatologii autiste13. Se suspectează nu 

un răspuns imunologic neadecvat consecutiv vaccinării, cât efectul toxic al 

unor substanțe chimice ce au în componența lor mercur (thimerosal).    

Extrem de interesant este faptul că cercetătorii au identificat o mărire a 

volumului cerebral la persoanele autiste, mărire ce variază între 5-10%14 . 

Se pare că macrocefalia este prezentă la aproximativ 25-30% dintre copiii 

autiști15. Se consideră că mărirea de volum cranian afectează negativ 

interconectivitatea dintre sistemele neurale înalt specializate, acest aspect 

conducând la perturbarea schemelor de procesare mintală.  

 
Fig. 1  Diferențe interconectivitate sisteme neurale normal vs autism 

 

Formațiunile cerebrale implicate în patologia autistă sunt reprezentate de 

sistemul limbic, amigdala, cortexul frontal16 și temporal; cercetătorii care au 

efectuat biopsii pe aceste zone cerebrale au identificat anomalii în ceea ce 

                                                                                                                                                          
between Congenital Cytomegalovirus Infection and Autistic Disorder, Editura Journal of Autism and 

Developmental Disorders, Kurume, Japonia, Vol. 33, No. 4, pag. 455-459 
13 Korvatska, E., Water, J . , Anders, T . ,  Gershwin,  E . , ( 2 0 0 2 ) –Genetic and Immunologic 
Considerations in Autism, Editura Neurobiology of Disease, Basel, Vol.9, pag. 107-125 
14 Salmond, C., Haan, M , Friston, K ,  Gadian, D , Vargha-Khadem,  F , ( 2 0 0 3 ) , Investigating 

individual differences in brain abnormalities in autism, Editura Phil. Trans. R. Soc., Londra, Vol. 358,  
15 Ghaziuddin, M., Zaccagnini, J . ,  Tsai, L. ,  Elardo,  S. ,  (1 9 9 9 ) , Is megalencephaly specific to 

autism?, Editura Journal of Intellectual Disability Research, Michigan, Vol.43, No.4, pag. 279-282 
16 Stuss, D., Knight, R., (2002), Principles of Frontal Lobe Function, Editura Oxford University Press, Lon 
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privește densitatea, mărimea și arborizația dendritică a neuronilor sistemului 

limbic17. 

 

1.6.  Incidența autismului 

 

Incidența autismului a crescut alarmant în ultimele decenii, datele fiind de-

a dreptul îngrijorătoare. Dacă în anul 1943, incidența era de 1 la 10000, în anul 

1966 cercetătorii americani estimau că 1 copil din 2500 este diagnosticat cu 

autism, în 1987 incidența crește la 1 din 1400. Cercetările din anul 2000 arată 

o rată de 1 din 15018, în anul 2006, 1 din 110 copiii este diagnosticat cu 

autism19. În 2010 se ajunge la uimitoarea cifră de 1 din 68 (Centru de 

Diagnostic și Control). 
În plus statisticile guvernamentale americane referitoare la autism 

sugerează că ratele de prevalență ale acestei tulburări au crescut între 10 și 

17% anual, în ultimii ani. 

 
1.7.  Prognostic   

 

Studiile efectuate pe termen lung au scos în evidență că doar un procent 

extrem de redus (5-17%) dintre persoanele cu autism vor fi capabile să aibă o 

viață aproape normală la vârsta adultă, iar dintre ele doar 2% vor putea duce o 

viață complet independentă. Majoritatea copiilor cu autism au aceste 

manifestări și la maturitate. 

 

Evoluția favorabilă este influențată de: 

 

 prezența abilităților sociale;  

 vârsta de diagnosticare și implementarea tratamentelor timpurii;  

 prezența timpurie a abilităților verbale și nonverbale; 

 lipsa tulburărilor cognitive. 

                                                                 
17 Salmond, C., Haan, M . , Friston, K . , Gadian, D . G . , Vargha-Khadem,  F . ,  ( 2 0 0 3 ) , 

Investigating individual differences in brain abnormalities in autism,Editura Phil.Trans.R.Soc. Vol. 358 
18 Charman, T., (2002), The prevalence of autism spectrum disorders. Recent evidence and future 
challenges, Editura European Child & Adolescent Psychiatry, Ohio, Nr.11, pag. 249-256 
19 Prior, M., (2006), Is there an increase in the prevalence of autism spectrum disorders?, Editura Journal of 

Paediatrics and Child Health, Melbourne, Vol. 39, No. 2, pag. 81-84 
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1.8.  Criterii de diagnosticare a autismului 

Tabel 1. Criteriile de bază pentru diagnosticarea autismului20 

Criterii Caracteristici 

Deteriorări permanente în 

interacțiunea socială și  

comunicarea socială prin 

prisma multiplelor contexte- 

care să se identifice în toate 

cele 3 arii 

1.Deteriorare în interacțiunea socio-emoțională 

2.Deteriorare în comportamentul comunicativ non-

verbal folosit în interacțiunea socială 

3.Deterioare în stabilirea, menținerea și înțelegerea 

relațiilor interpersonale 

Comportament, activități 

restrânse , interese  repetitive 

(stereotipe) – care se 

manifestă în cel puțin 2 

dintre cele 4 arii 

1.Vorbire alterată, mișcări motorii și utilizare 

inadecvată de obiecte în mod stereotip (repetitiv) 

2.Atașament patologic la rutină, comportamente și 

vorbire nepotrivită, ritualică sau rezistență 

excesivă la nou, la schimbare 

3.Interese restrânse, fixate care sunt anormale fie 

ca intensitate, fie ca focalizare 

4.Hipo sau hiperreactivitate la stimulii senzoriali 

sau interes neobișnuit pentru carecterul neobișnuit 

al mediului 

 

 

 

CAPITOLUL 2 TULBURĂRI PREZENTE LA COPIII CU AUTISM 

 

2.1 Tulburările limbajului și a comunicării la copiii cu autism 

 

La copiii cu tulburări din spectrul autismului, se observă încă de la o 

vârstă fragedă lipsa limbajului, copilul dând impresia că preferă singurătatea, o 

trăsătură caracteristică fiind și specificul contactului vizual. 
Abilitățile verbale ale indivizilor cu autism variază considerabil de la o 

persoană la alta pe un continuum, de la inexistența competențelor verbale, 

până la cele care utilizează limbajul într-un discurs funcțional. Cu toate 

acestea, chiar și în cazul persoanelor care au dobândit competențe verbale, 

deficitele de natură pragmatică sunt frecvent citate în literatura de specialitate 

ca fiind o particularitate a indivizilor cu tulburări din spectrul autismului  

                                                                 
20 American Psychiatric Association – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5

th 

edition, American Psychiatric Association, Washington DC,  2013, pag. 78 
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caracterizată printr-o incapacitate de adaptare a limbajului la contextul sau 

cerințele situaționale21 . 

Copilul autist nu este capabil să înțeleagă indicații sau mesaje simple, și 

nu folosește și nici nu decodifică formele superioare ale limbajului: ironia, 

limbajul figurat, umorul verbal, metaforele, expresiile sarcastice vor fi 

interpretate ad literam22.  

În cadrul interacțiunii sociale, lipsește limbajul corpului, gesturile, 

expresia facială, mimica, gesturile emoționale23 (cum ar fi expresia mirării). 

 
2.2 Comportamente și interese stereotipe, repetitive ale copiilor cu autism 

 

Copiii cu TSA prezintă o ridicată rezistență la schimbare și la noutate; 

acești copii sunt inflexibili și au un comportament rigid, care include multe 

manifestări non-funcționale care, pătrunse în rutina zilnică a copiilor, sunt 

repetate obsesiv, pas cu pas, părând adevărate ritualuri. 

Ordinea și rutina precum și dorința compulsivă pentru consecvență în 

mediul său, îi oferă copilului cu tulburări din spectrul autismului o siguranță și 

constanță într-o lume pe care el o consideră "haotică ".  

Din aria patologică a stereotipiilor comportamentale fac parte și unele 

comportamente motorii nefiziologice. Aceasta include diferite comportamente 

motorii, mișcări bizare ale segmentelor24 (foarte vizibile sau subtile) dintre 

care cele mai frecvente: privirea periferică a obiectelor, fluturarea degetelor și 

a mâinilor în câmpul vizual, balansări laterale și înainte / înapoi, mersul pe 

antepicior, sărituri repetate, etc. 
Copiii cu TSA pot prezenta schimbări rapide ale dispoziţiei sau anomalii 

ale afectului25 (ex., plâns sau râs fără un motiv întemeiat, absenţa evidentă a 

reacţiilor emoţionale). De asemenea, ei pot manifesta o absenţă a fricii la 

pericolele reale şi o teamă patologică, excesivă referitoare la obiecte 

                                                                 
21 Parisse, C. , (1999), Cognition and Language acquisition in normal and autistic children, Editura 

Journal of Neurolinguistic,  Nr. 12, Geneva, pag. 247 
22 Parisse, C., (1999), Cognition and Language acquisition in normal and autistic children, Editura 

Journal of Neurolinguistic, Geneva, Nr. 12, pag. 238 
23 Wimpory, D., Hobson, R.,  Williams, M., Nash, S., (2000), Are Infants with Autism Socially 
Engaged?,  Editura Journal of Autism and Developmental Disorders, Londra,Vol.30, No. 6, pag. 2 
24 Berkeley, S., Zittel, L., Pitney, L., Nichols, S., (2001), Locomotor and Object Control Skills of                   

Children Diagnosed with Autism, Editura Adapted Physical Activity Quarterly, Illinois, pag. 405-416 
25 Rogers, S., Ozonoff, S . , Maslin-Cole,  C . ,  (1991), A comparative Study of Attachement 

Behaviour in Young Children with Autism or Other Psychiatric Disorders, Editura Journal of 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Colorado, Vol. 30, No. 3, pag. 488 
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nevătămătoare sau situații cotidiene. Peste 75% dintre copii cu TSA au 

tulburări de somn, noaptea fiind hiperactivi26. 

 

2.3. Particularități ale dezvoltării senzoriale la copiii cu autism  

 

Numeroși indivizi diagnosticați cu tulburări din spectrul autismului manifestă 

un răspuns neobișnuit referitor la procesarea senzorială; aceste răspunsuri 

alterate se datorează dificultăților în ceea ce privește procesarea și integrarea 

informațiilor senzoriale. Vederea, auzul, mirosul, simțul tactil, gustul, sistemul 

vestibular și propriocepția pot fi afectate într-o proporție diferită în cadrul 

persoanelor cu tulburări din spectrul autismului27 
 

2.4.  Dezvoltarea sinelui și percepția de sine în cadrul autismului 

 

Comportamentul copiilor cu tulburări din spectrul autismului este unul 

caracteristic, indicând o perturbare a Eu-ului. Cu cât manifestarea autismului 

este mai severă, iar copilul se regăsește într-o lume proprie cu atât viața 

acestuia este una rigidă, nefuncțională, monotonă și plină de stereotipii. 

 Evitarea contactului vizual, privirea nedirecționată are consecințe 

asupra perceperii de noi stimuli; prin urmare, datorită unui Eu deteriorat, care 

nu interferează cu realitatea, copilul poate manifesta un comportament 

repulsiv față de lumea înconjurătoare, abandonând la orice modalitate de a 

comunica cu lumea exterioară.  

 
CAPITOLUL 3 MODALITĂȚI DE INTERVENȚIE TERAPEUTICĂ 

UTILIZATE ÎN AUTISM  

 

Autismul este o afecțiune a creierului ce se manifestă printr-o triadă 

de disfuncții în sfera interacțiunii sociale, a limbajului și comunicării precum 

și în pattern-uri  specifice de comportament28. Majoritatea persoanelor cu TSA 

                                                                 
26 Williams, P.G.,  Sears, L.L., Allard, A., (2004), Sleep problems in children with autism, Editura Journal 
of Sleep Research, Nashville, Nr.13, pag. 268 
27 Rogers, S., Ozonoff,  S . ,  (2005),  What do we know about sensory dysfunction 

in autism? A critical review of the empirical evidence, Editura Journal of 

Child Psychology and Psychiatry, Pittsburgh, pag 2 
28 Ricks, D., Wing, L., (1976), Language, Communication and the Use of Symbols, Editura Pergamon 

Press, Oxford citat de Muraru-Cernomazu O., (2004) pagina 54  în  Studiu şi contribuţii privind autismul 

infantil. Consideraţii etiopatogenice şi evolutiv-comportamentale, Nagoya  
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au nevoie de îngrijire specializată pe parcursul vieții29, din acest considerent 

au apărut  diverse programe educaționale ce presupun  intervenție specializată 

în cadrul diferitelor domenii de interes30 (limbaj și comunicare, capacități 

cognitive, dezvoltarea autonomiei personale, etc). Este nevoie de implicarea 

părinților, aparținătorilor acestor persoane cu tulburări din spectrul autismului 

în scopul continuării terapiei pentru succesul terapeutic. În continuare vom 

sintetiza cele mai eficiente și promovate modalități de intervenție care și-au 

dovedit eficiența în timp având rezultate pozitive asupra copiilor cu TSA.  

 

3.1. Sistemul de comunicare prin schimb de imagini (Picture Exchange 

Communication System) – PECS 

 

 PECS este un sistem de comunicare alternativ folosit frecvent în cazul 

persoanelor afectate de autism. Acestă metodă terapeutică este de fapt un 

sistem augmentativ de comunicare cu ajutorul imaginilor. El a fost dezvoltat în 

special pentru copiii care manifestau o comunicare socială deficitară, 

ineficientă. Acest sistem face apel la tehnicile de tip "shaping" și la principiile 

generale ale comportamentului uman în scopul dezvoltării unei comunicări 

eficiente, copiii utilizând imagini de tipul pictogramelor în scopul comunicării 

optime. 

 

3.2. Tratamentul, Educația și Comunicarea copilului cu tulburări din 

spectrul autismului (Treatment and Education of Autistic and 

Communication Handicapped Children) -  TEACCH 

 

  Aceste intervenții se bazează pe strategiile comportamentale aplicate 

de timpuriu și au o eficiență mai mare dacă sunt implicați și părinții. 

Programul TEACCH a fost dezvoltat în 1980 de Schopler și de către 

colaboratorii săi. 

                                                                 
29 Hourcade, J., Everhart, T., West, E.,  Parette, P., (2004),  A History of Augmentative and Alternative 

Comunication for Individuals with Severe and Profound Disabilities, Editura Focus on Autism and Other 

Developmental Disabilities, Idaho, Vol.19, No.4, pag. 235 
30 Mukaddes, N., Kaynak, N., Kinali, G. ,  Besikci, H.,   Issever, H .  , (2004). Psychoeducational 

treatment of children with autism and reactive attachment disorder, Istanbul,  Editura Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, pag. 3 
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Prin intermediul acestui program, dificultățile ce apar în sfera înțelegerii 

sociale, conceptualizării, comunicării, diferențierii și generalizării, gândirii 

abstracte se conturează în jurul unor soluții noi. Atât părinții, cât și terapeuții 

trebuie să aducă creativitate și dinamică în munca cu copiii deoarece deseori 

vor întâmpina situații educative dificile și inflexibile31. Prin urmare, nevoile și 

maniera de adaptare a copiilor trebuie tratate în funcție de nivelul de 

dezvoltare și vârsta acestora.  

 

3.3. Analiza comportamentului aplicat (Applied Behavioral Analysis) – 

ABA 

 

ABA este o tehnică intervențională sistematică ce se bazează pe 

principiile teoriei învățării pentru a putea eficientiza comportamentele sociale 

dezirabile într-o manieră crescândă32. Terapia ABA pune accentul pe procesele 

schimbării comportamentelor, respectând însă dezvoltarea comportamentului 

social și adaptativ și are ca scop reducerea comportamentelor indezirabile.   
 

3.4. Programul Lovaas  

 

Acest program de stimulare precoce a fost implementat și dezvoltat de 

Ivar Lovaas în cadrul Universității California (UCLA) în anul 1960; acesta 

propune o învățăre continuă (16 ore din 24)33. Programul este aplicat în fiecare 

zi, în mod intensiv, necesitând intervenții atât în sfera domeniilor deficitare ale 

copilului, cât și asupra mediului de viață al copilului și familiei sale.  

Lovaas propune ca în primul an să se lucreze pentru corectarea 

comportamentelor negative, autostimulative și agresive ale copilului, acesta 

învățând aspecte de bază ale limbajului și anumite comportamente simple, 

părinții continuând programul la domiciliul acestora;  în cel de-al doilea an 

terapeutic, intervenția se bazează pe dezvoltarea  abilităților de interacțiune 

socială și a limbajului expresiv urmărind integrarea copilului în mediul școlar 

sau preșcolar ; în al treilea an intervențional, copilul poate să achiziționeze 

cunoștințe legate de gestionarea emoțiilor și  pot fi dezvoltate și abilitățile 

                                                                 
31 Sheinkopf, S., Siegel, B . , (1998), Home-based behavioral treatment of young children with autism, 

Editura Journal of Autism and Developmental Disorders, Miami, pag. 18 
32  http://www.autismspeaks.org/what-autism/treatment/applied-behavior-analysis-aba 
33 Lovaas, I., (1987), Behavioral treatment  and  normal  educational  and  intellectual functioning in 

young autistic children, Editura Journal of Consulting and Clinical Psychology, Los Angeles, pag. 4 
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preșcolare: scrisul, lectura, operațiile matematice precum și alte abilități 

specifice integrării copilului într-o clasă cu predare normală. 

 

 

3.5.  Terapia de integrare senzorială 

 

Conceptul de integrare senzorială a fost dezvoltat de Anna Jean Ayres- 

(1972) care consideră că integrarea senzorială este “procesul neurologic care 

coordonează senzațiile organismului cu cele ale mediului, astfel încât 

organismul să poată funcționa în cadrul mediului34”.  

Numeroase studii au evidențiat efectele terapiei prin integrare 

senzorială, cele mai importante beneficii fiind reprezentate de: 

 

 creșterea nivelului de concentrare în mediile educațional, terapeutic și 

social; 

 reducerea manifestării tulburărilor comportamentale cum ar fi 

agresivitatea și autoagresivitatea; 

 optimizarea funcționării sistemului nevos prin îmbunătațirea 

activităților cognitive superioare, precum cititul și vorbirea 

 

3.6.  Tratamentul farmacologic 

 

Una dintre anomaliile ce caracterizează TSA este existenţa unor nivele 

neobișnuite de peptide urinare. Acestea au fost identificate ca fiind 

derivaţi ai gliadinei glutenului şi caseinei. Pornind de la această descoperire 

se consideră că tulburările din spectrul autismului se asociază şi cu o tulburare 

de natură gastrointestinală35. 
Nu există un protocol sau o convenție internațională din punct de vedere 

al tratamentului farmacologic pentru tulburările din spectrul autismului36, a 

cărui eficiență să fie dovedită și unanim aprobată de către specialiștii 

                                                                 
34 http://www.autismkey.com/tag/dr-anna-jean-ayres  
35 Knivsberg, A., Reichelt, K . ,  Høien, T . ,  Nødland,  M . , ( 2003), Effect of a 

Dietary Intervention on Autistic Behaviour, Editura Focus on Autism and Other 

Developmental Disabilities, Oslo, Vol.18, No.4, pp.247-256 
36 Small, S., (2004), Pharmacological approaches to the treatment of autism, Editura 

Cambridge MIT Press, Tennessee, pag. 257- 260 



Rezumat teză de doctorat                                             DANCIU A. RĂZVAN CONSTANTIN 
 

17 
 

domeniului. Se încearcă optimizarea medicației care să amelioreze 

manifestările asociate autismului precum: agresivitatea și autoagresivitatea, 

comportamentul compulsiv-obsesiv, hiperactivitatea, crizele temperamentale, 

furia, și manifesările depresive.  

 

 

3.7  Terapia cu delfini 

 

Această terapie alternativă a fost dezvoltată de doctorul David Nathanson 

în anul 197837, ca metodă terapeutică împotriva paraliziei cerebrale infantile, 

afecțiunile coloanei vertebrale, Sindrom Down, etc. Studiile efectuate de-a 

lungul timpului pe subiecții cu TSA au evidențiat beneficiile acestei terapii, 

copiii obținând rezultate remarcabile în ceea ce privește comunicarea verbală 

și non-verbală, reducerea deficitului de atenție, eliminarea stereotipiilor și 

îmbunătățirea interacțiunii sociale. 

 
3.8  Terapia asistată cu roboți 

 

La nivel mondial roboții companioni sau terapeutici au fost folosiți 

încă de acum 10 ani în țări dezvoltate precum Japonia, Singapore sau SUA38. 
Terapia cu roboți permite exersarea abilităților sociale precum recunoașterea 

emoțiilor, realizarea și menținerea contactului vizual și abilitățile de 

comunicare. Deoarece comunicarea este o îmbinare între comunicarea verbală 

și non-verbală, roboții manifestă emoții și expresii faciale cât mai diverse. O 

echipă de cercetători ai centrului AVALON din cadrul Departamentului de 

Psihologie Clinică și Psihoterapie Babeș Bolyai din Cluj au dezvoltat și 

inventat un robot destinat copiilor cu autism39; 

 

 

 

 

                                                                 
37  http://www.dolphinswim.net/en/dolphin-research 
38  https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/06/09/commentary/japan-commentary/japans-robot-
revolution-senior-care/#.XaOWSlUzbIU  
39  http://www.monitorulcj.ro/educatie/56701-terapie-asistata-de-roboti-pentru-copiii-cu-autism-dezvoltata-

la-ubb-#sthash.4wM58I6u.dpbs   
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CAPITOLUL 4 DEZVOLTAREA MOTRICITĂȚII LA COPIII 

AUTIȘTI 

 

Majoritatea copiilor cu autism au întărzâiere în dezvoltarea motricității, fie 

că ne referim la cea fină, cât și la cea grosieră40. Deoarece dezvoltarea 

motricității este extrem de importantă în activitățile fizice și interacțiunile 

motorii precum și în explorarea mediului41, dezvoltarea abilităților motrice 

pentru activitățile specifice scrisului este de preferat ca să fie implementate cât 

mai repede42. 
În cazul copiilor cu tulburări din spectrul autismului, problemele din 

sfera motricității se pot observa încă din jurul vârstei de 4-6 luni43 : 

dificultățile de rostogolire din decubit dorsal în decubit ventral, dificultăți în 

menținerea  controlul postural în poziție sezândă,  asimetrie posturală, tonus 

muscular scăzut sau flasc44.  

Alți autori consideră că hipotonia și stereotipiile motorii se asociază 

tipic tulburărilor din spectrul autismului45. 

Copiii cu autism prezintă deficit și în ceea ce privește coordonarea 

motorie, prezintă dificultate în organizarea acțiunilor motrice, au control 

deficitar al vitezei și forței și deseori copiii cu autism prezintă hipotonie46. 

 

 

                                                                 
40 Hilton, C., Wente, L., LaVesser, P., Reed, C., Herzberg, G.,(2007), Relationship between motor skill 
impairment and severity in children with Asperger syndrome, Editura Research in Autism Spectrum 

Disorders, Londra, pag. 339  
41 Rimmer, J.,  Rownald J., (2008) , Physical activity for youth with disabilities, Editura Critical need in an 
underserved population , Chicago, pag. 141 
42 Preda, V., (2010). Intervenția comportamentală timpurie intensivă la copiii cu tulburări din spectrul 

autist, Editura  Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, pag. 123 
43 Staples, K, Reid, G., (2009), Fundamental movement skills and autism spectrum disorders, Editura 

Department of Kinesiology and Physical Education, Montreal, pag. 13 
44 Secară, O., (2006), Sindroame psihopatologice în perioada copilăriei şi adolescenţei, sindroame 

ale nedezvoltării, Editura Artpress, Bucureşti, pag. 286 
45 Bristol-Power, M., Spinella,  G . , ( 1999) ,  Research on Screening and Diagnosis in Autism: A 

Work in Progress, Editura Journal of Autism and Developmental Disorders, Houston, Vol. 29, No. 6,  
46 Rinehart, J., Bradshaw,  J . L . , Brereton, A . ,  Tonge,  B . J . , ( 2 0 0 1 )  Movement Preparation in 
High-Functioning Autism and Asperger disorder: A Serial Choice Reaction Time Task Involving 

Motor Reprogramming, Editura Journal of Autism and Developmental Disorder, Clayton, Vol. 31, 

No. 1, pag.79-87 
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CAPITOLUL 5 PARTICULARITĂȚILE ELABORĂRII 

PROGRAMULUI KINETIC LA COPIII CU TULBURĂRI DIN 

SPECTRUL AUTISMULUI 

 

Intervenția kinetoterapeutului este extrem de importantă în procesul 

terapeutic și debutează cu activitatea de evaluare kinetică a copilului; se 

impune lucrul în echipă interdisciplinară (medic, logoped, psiholog, terapeut 

comportamentat, asistent medical), kinetoterapeutul centrându-şi intervenţia 

pe corectarea și reeducarea funcţională precum și pe recuperarea motrică a 

copilului cu TSA. În activitățile motrice, exercițiul fizic ocupă un loc 

privilegiat pentru faptul că determină în mod hotărâtor orice progres pe linia 

perfecționării motricității generale și a proceselor de dezvoltare fizică47. 

Domeniul sănătății este profund influențat de efectele exercitate prin practica 

exercițiilor fizice48. 

Kinetoterapeutul trebuie să abordeze patologia sub toate aspectele ei49: 

 factorii de risc, factorii declanșatori și cei agravanți; 

 mecanismele fiziopatologice care stau la baza semnelor bolii; 

 tabloul clinic; 

 modalitățile de evoluție (complicații, sechele, căile de vindecare sau 

ameliorare) ; 

 principiile terapeutice; 

 modalitățile de acțiune ale kinetoterapiei asupra bolii (indicații, 

contraindicații, incidente posibile). 

 

5.1. Elemente de tehnologie didactică și indicații metodice privind 

conducerea și organizarea ședinței de kinetoterapie 

 instrucțiunile trebuie să fie clare și simple; 

 elevii trebuie permanent susținuți și încurajați chiar dacă realizările sau 

execuțiile lor nu se ridică la nivelul exigențelor; 

 kinetoterapeutul trebuie permanent să încerce să stabilească o comunicare 

cu elevii; 

                                                                 
47 Bota, A., (2007), Kinetologie-note de curs, Editura Anefs , București, pag. 119 
48 Ibidem, pag. 43 
49 Sbenghe, T., (2008), Kinesiologie, știința mișcării, Editura Medicală, București, Pag. 27 
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 se recomandă folosirea echipamentelor sportive adaptate, mai ușoare sau 

din materiale și forme diferite, pentru a facilita execuția; 

 trebuie evitate abordările neașteptate în ședința de kinetoterapie deoarece 

elevii cu TSA au capacitate redusă de anticipare. 

 

5.2. Principiile elaborării și implementării programului kinetic 

 

• PRIMUM NON NOCERE 
• Principiul evaluării şi planificării  

• Principiul precocităţii instruirii tratamentului  

• Principiul progresivităţii 

• Principiul individualizării tratamentului  

• Principiul corelației dintre senzorial și rațional, dintre concret și abstract 

• Principiul continuării tratamentului  

• Principiul creării motivaţiei  

• Principiul activităţii independente  

• Principiul participării active și conștiente 

• Principiul evaluării în raport cu nevoile elevului50  

• Principiul valorificării deficiențelor  

• Principiul normalizării  

• Principiul interacțiunii51  

 

5.3.  Obictivele programului kinetic 

 

Un program complex și individualizat de kinetoterapie ajută copiii cu 

TSA atât prin exerciţiile specifice, cât şi prin activitatea de socializare 

susţinută de către kinetoterapeut, având următoarele obiective: 

 

 să relaţioneze mai bine cu oamenii;  

 să-şi cunoască corpul prin activitățile motrice susținute în cadrul 

programului kinetic; 

 să se integreze eficient în mediul înconjurător. 

                                                                 
50 Ciolcă, C.,  (2012), Elemente de metodologia instruirii aplicate în kinetoterapie, Editura Universitară,  
51 Teodorescu, S., Bota, A., Stănescu, M., (2003), Educație fizică și sport adaptat pentru persoane cu 

deficiențe senzoriale, mintale și defavorizate social, Editura Semne, București, pag. 17 
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Obictivele cadru de care tinem cont în elaborarea programului kinetic: 

 

 ameliorarea / îmbunătăţirea stării psihice;  

 dezvoltarea motricităţii generale în context social-integrator; 

 formarea şi dezvoltarea componentelor psihomotricităţii în vederea 

construirii comportamentelor adaptative; 

 prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice în vederea dezvoltării fizice şi 

armonioase a copilului.  

 

 

CAPITOLUL 6 CONCLUZIILE PRIMEI PĂRȚI 

 

Etiologia autismului nu este în totalitate cunoscută, se consideră 

responsabile de generarea autismului 200-400 de gene52 care se manifestă 

diferit de la individ la individ, de aici și spectrul larg și diversitatea în 

manifestarea autismului.  

Numărul copiilor afectați de autism a crescut în toată lumea și implicit 

în România. Un studiu realizat în anul 2010 arată că în România la fiecare 7 

ore și jumătate se naște un copil cu tulburări din spectrul autismului53.  

 În România infrastructura de servicii este slabă, numărul de 

specialişti în psihiatrie pediatrică şi de psihologi specializaţi în lucru cu copiii 

cu tulburări specifice autismului este mult sub cel necesar iar sistemul 

educational nu este pregătit pentru integrarea copiilor TSA.  

Discriminarea și respingerea copiilor cu autism se datorează în 

principal slabei informări asupra afecțiunii (atât a personalului școlar cât și a 

părinților copiilor tipici), dar și lipsei de instruire a cadrelor didactice 

implicate în procesul instructiv-educativ cu copiii afectați de autism.  

Studiile și experiența organizațiilor internaționale de profil arată că 

diagnosticarea timpurie (18-36 de luni), intervențiile specializate precoce și 

                                                                 
52  http://healthland.time.com/2013/01/15/new-gene-variants-linked-to-autism  
53  https://romanialibera.ro/societate/utile/in-romania--la-fiecare-7-ore-se-naste-un-copil-cu-autism-182981  
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integrarea socială cresc cu până la 47 %54 șansele persoanelor cu autism de a 

dobândi abilități pentru viața independentă.  

Motricitatea are un rol extrem de important în ameliorarea 

manifestărilor specifice copiilor cu tulburări din spectrul autismului precum și 

îmbunătățirea gradului de autonomie și creșterea calității vieții55. Motricitatea 

reprezintă un mecanism fiziologic integrat și acceptat de organismul uman fără 

dificultăți, ce reușește să declanșeze o cascadă de manifestări psihosomatice 

cu efect favorabil asupra individului56. Organismul se va adapta progresiv, 

reuşind să îşi îmbunătățească performanțele, metabolizarea, capacitatea de 

regenerare, maximizându-şi potenṭialul și  acționând într-o manieră benefică 

organismului în sensul direcțiilor fizice, comportamentale, mentale și din 

punct de vedere al deprinderilor specifice autonomiei personale57.   

Studiiile realizate asupra dezvoltării neuromotorii au concluzionat că, 

pentru realizarea unor mişcări voluntare, este absolut necesară o exersare 

şi educare continuă a motricităţii58. Învăţarea eficientă a fiecărei mişcări se 

face prin respectarea unei anumite scheme senzorio-motorii; integrarea și 

optimizarea acestor scheme senzorio-motorii la nivelul sistemului nervos 

central este direct proporțională cu gradul dezvoltării psihice a individului, 

însă este în concordanță și cu mediul în care creşte acesta59. 

Importanța diagnosticării corecte și precoce precum și implicarea 

copilului în activități fizice ce vizează dezvoltarea tuturor elementelor 

psihomotricității este determinantă pentru succesul terapeutic60.  

 

 

 

 

 

                                                                 
54  https://www.autism.com/understanding_advice  
55  https://www.autismspeaks.org/expert-opinion/does-physical-activity-have-special-benefits-people-autism  
56 Penedo, F. J., Dahn, J.R., (2005), Exercise and well-being: A review of mental and physical health 

benefits associated with physical activity, Editura Current Opinion in Psychiatry, Miami, pag. 189 
57  https://health.howstuffworks.com/wellness/diet-fitness/exercise/sports-physiology1.htm  
58 McPhail, J.D., (2006), The Therapeutic Benefits of Physical Activity, Editura American Athletic Medical 

Association Journal, Brisbane, pag.  9-10 
59  https://www.brainbalancecenters.com/our-program/integrated-approach/sensory-motor  
60 Reid, G., O´Conner, J., (2003), The Autism Spectrum Disorders: Activity Selection, Assessment, and 

Program Organization-Part II, Editura Palaestra, New York, pag. 20 
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PARTEA a II-a  
CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND APLICAREA MIJLOACELOR 

KINETICE ÎN SCOPUL REABILITĂRII COPIILOR CU AUTISM 

 

 
CAPITOLUL 7 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII 

PRELIMINARE  
 

7.1 Scopul și premisele cercetării 

 

Scopul acestei cercetări este reprezentat de identificarea metodelor și 

mijloacelor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor cercetării. 

Premisele care au stat la baza cercetării preliminare sunt reprezentate de 

formulările teoretice exprimate de specialiștii din domeniu, legate de influența 

benefică a mijloacelor kinetice sub forma stimulării senzoriale61 asupra 

ameliorării tulburărilor din spectrul autismului.  

 

7.2.  Obiectivele cercetării 

 

Obiectivul principal al cercetării preliminare este reprezentat de 

evidențierea efectelor benefice ale mijloacelor kinetice folosite și 

diferențierea rezultatelor celor două grupuri implicate în experiment.  

 

Pentru a putea confirma sau infirma ipoteza stabilită am identificat 

următoarele obiective secundare : 

 

 reabilitarea și educarea motrică a copiilor cu autism incluși în 

cercetare; 

 dezvoltarea autonomiei personale;  

 stabilirea unui echilibru între componenta motrică și psihică; 

 justificarea rolului și locului kinetoterapiei în această arie patologică. 

                                                                 
61 Rogers,  S. J., Ozonoff,  S . , ( 2005) ,  What do we know about sensory dysfunction in autism? A 

critical review of the empirical evidence, Editura Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

California, pag. 8 
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7.3. Sarcinile cercetării 

 

 stabilirea subiecților cercetării; 

 stabilirea locului și duratei cercetării; 

 evaluarea inițială a subiecților incluși în cercetarea preliminară; 

 elaborarea și aplicarea unor planuri de intervenție kinetică adaptate 

copiilor cu autism; 

 evaluarea finală a subiecților incluși în cercetarea preliminară; 

 alegerea indicatorilor statistico-matematici; 

 analiza și interpretarea rezultatelor obținute. 

 

7.4.  Ipoteza cercetării 

 

Stimularea psihomotrică a copiilor cu tulburări din spectrul autismului, 

prin programe kinetice specifice individualizate, este în măsură să 

amelioreze deficitul motric și cognitiv.  

 

7.5. Metode și tehnici de cercetare utilizate 

 

În cercetare au fost utilizate următoarele metode: studiului bibliografic, 

observaţiei, experimentului pedagogic, de testare specifice prin grila de 

observație a abilităților motrice, grila de observație a abilităților cognitive și 

grila de observație a competențelor relaționale, statistico-matematică şi 

reprezentării grafice. 

 

7.6. Perioada, locul și subiecții cercetării 

 

Cercetarea a fost efectuată în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru 

Surzi nr.1.  Cercetarea s-a întins pe o durată de 3,5 luni începând cu 15 

ianuarie 2018 și finalizându-se pe data de 3 mai 2018. Eșantionul folosit în 

experiment este format din 16 elevi cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, 

împărțiți în 2 grupe de câte 8 subiecți (grup experimental și grup de control).  

De asemenea eșantionul are în componență 2 subiecți de sex feminin 

și 14 subiecți de gen masculin. Pentru echilibrare, fiecare grupă a avut în 

componență 1 subiect de gen feminin.  
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Criteriile de includere în cercetare au fost următoarele:  

 diagnosticul de tulburare din spectrul autismului; 

 vârsta între 5-11 ani; 

 lipsa altor afecțiuni care în timpul efortului se pot accentua sau pot 

periclita sănătatea subiecților. 

 

7.7. Evaluarea subiecților 

 
Evaluarea subiecților a fost realizată cu ajutorul testelor care vizează 

abilitățile motrice, abilitățile cognitive și competențele relaționale propuse de 

Frederique Wauters - Krings62 precum și cu ajutorul unui chestionar adresat 

părinților; chestionarul este de tip închis cu 2 răspunsuri. Menționăm că testele 

au fost aplicate înaintea începerii experimentului și la finalul experimentului.  

 

 

7.8. Mijloace kinetice aplicate în cercetarea preliminară  

 

Pentru grupa unde am folosit metoda kinetoterapie clasică am utilizat 

următoarele mijloace : 

 Mers și variante de deplasare: 

mers pe vârfuri, pe călcâie, pe marginea internă și marginea externă a 

piciorului,mers cu pas fandat,deplasare în patrupedie,deplasare în 

ghemuit,deplasare cu flectarea alternativă a coapsei pe abdomen, deplasare cu 

spatele pe direcţia de deplasare. 

 Alergare, cu variantele sale: 

alergare cu genunchii sus,alergare cu pendularea gambelor înapoi,alergare 

peste obstacole,alergare cu spatele pe direcţia de deplasare. 

 Sărituri: 

sărituri pe loc cu desprindere de pe ambele picioare,sărituri cu deplasare şi 

desprindere de pe ambele picioare. 

 Aruncare / prindere: 

prinderea mingii rostogolite pe sol, aruncarea / prinderea mingii de la piept, 

aruncarea / prinderea mingii cu două mâini de deasupra capului, aruncarea / 

prinderea mingii cu două mâini dintre picioare. 

                                                                 
62 Wauters – Krings, F., (2012), Psihomotricitate – sprijin, prevenție și compensare, pag. 352-356 

 



Rezumat teză de doctorat                                             DANCIU A. RĂZVAN CONSTANTIN 
 

26 
 

 Mijloace pentru conştientizarea corporală: 

pentru membrele superioare: exerciţii la nivelul diferitelor articulaţii (umăr – 

cot, cot - pumn), exerciţii la nivelul articulaţiei pumnului şi la nivelul 

degetelor, pentru trunchi: din patrupedie, mişcări de cifozare a spatelui,  flexie 

şi extensia capului, răsucirea capului şi a gâtului spre stânga şi spre dreapta, 

din decubit dorsal, rostogoliri laterale, ridicări ale membrelor inferioare; din 

decubit ventral, extensii de trunchi, ridicări ale membrelor superioare; din 

stând, extensii ale trunchiului, îndoiri, aplecări, răsuciri pentru trenul inferior: 

din aşezat, răsuciri şi extensii; îndoiri ale trunchiului, din stând, mişcări la 

nivelul membrelor inferioare în plan sagital, frontal, precum şi transversal 

 Cunoaşterea segmentelor corpului: 

rulări din decubit dorsal şi decubit ventral pe saltea și pe mingi Bobath de 

diferite mărimi,atingerea şi numirea părţilor corpului copiilor de către 

kinetoterapeut, apoi de către aceştia,jocuri de imitaţie profesor – elevi. 

 Orientare spaţio - temporală: 

efectuarea de mișcări cu segmentele corpului în diferite poziţii cu ochii 

deschişi și închişi,executarea unor mişcări cu segmentele indicate, în ritmuri / 

tempouri impuse de kinetoterapeut. 

 Mijloace pentru consolidarea lateralității: 

pentru membrele inferioare: sărituri succesive pe piciorul dominant, apoi pe 

celălalt, sărituri pe ambele picioare, conducerea mingii cu membrul dominant, 

apoi cu cel nedominant; pentru membrele superioare: prinderea şi aruncarea 

mingii, rostogolirea mingii pe sol în diferite variante cu ambele mâini, 

simultan, alternativ. 

 Mijloace pentru dezvoltarea capacităţii de combinare a mişcărilor: 

exerciţiile de coordonare segmentară între membrele superioare şi membrele 

inferioare, mişcările asimetrice ale segmentelor corpului, realizate cu un grad 

de dificultate din ce în ce mai ridicat, deprinderi motrice combinate, cu 

introducerea unor rezistenţe progresive în efectuarea mişcării. 

 Mijloace pentru dezvoltarea capacităţii de orientare spaţio-temporală: 

exerciţii de deplasarea în spaţii şi pe distanţe indicate de kinetoterapeut, 

efectuarea exerciţiilor indicate în spaţii diferite de cele standard, efectuarea 

exerciţiilor din situaţii, poziţii şi cu mişcări neobişnuite, efectuarea exerciţiilor 

cu posibilitatea de a se autoobserva (înregistrări video, oglinzi). 

 Mijloace pentru dezvoltarea capacităţii de diferenţiere chinestezică: 

exerciţiile în care există o creştere graduală a nivelului de îngreunare a 

mişcării sau de precizie.  
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 Mijloace pentru dezvoltarea echilibrului: 

exerciţii fizice statice cu micşorarea poligonului de susținere şi ridicarea 

centrului de greutate, exerciţii de menţinere a unor poziţii impuse de către 

kinetoterapeut, mers pe o linie marcată pe sol, mers pe banca de gimnastică, 

mers pe partea îngustă a băncii de gimnastică, deplasare laterală pe spalier. 

 Mijloace pentru dezvoltarea reacţiei motrice: 

exerciţii în care se impune reacţia la stimuli vizuali, acustici, tactili, 

chinestezici; 

 Mijloace pentru dezvoltarea ritmului: 

exerciţii fizice realizate în tempouri variate (alergare în tempou variat, cu 

variante de lucru, acţiuni de joc cu accelerare sau în tempou variat),exerciţii 

realizate cu variaţii de ritm 

 Mers și variante de deplasare: 

mers pe vârfuri, pe călcâie, pe marginea internă și externă a piciorului,mers cu 

pas fandat,deplasare în patrupedie,deplasare în ghemuit,deplasare cu flectarea 

alternativă a coapsei pe abdomen,deplasare cu spatele pe direcţia de deplasare. 

 Alergare, cu variantele sale: 

alergare cu genunchii sus,alergare cu pendularea gambelor înapoi, alergare 

peste obstacole, alergare cu spatele pe direcţia de deplasare. 

 Sărituri: 

sărituri pe loc cu desprindere de pe ambele picioare,sărituri cu deplasare şi 

desprindere de pe ambele picioare. 

 Aruncare / prindere: 

prinderea mingii rostogolite pe sol, aruncarea / prinderea mingii de la 

piept;aruncarea / prinderea mingii cu două mâini de deasupra 

capului;aruncarea / prinderea mingii cu două mâini dintre picioare. 

 Tracţiune: 

tracţiuni simultane din decubit ventral și dorsal pe banca de 

gimnastică,tracţiuni alternative din decubit ventral pe banca de gimnastică. 

 Transport de greutăţi: 

transportul obiectelor cu o mână prin apucare,transportul obiectelor cu două 

mâini prin apucare,transportul obiectelor cu una / două mâini susţinut / 

sprijinit la piept, pe umăr, pe cap, în axilă, pe braţe,transportul mingiilor 

medicinale (0,5/1/2 kg).  
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Pentru grupa unde am folosit metoda de stimulare senzorială au fost utilizate 

următoarele mijloace : 

 

 exerciții de percepție tactilă pe bază de stimuli (periaj, spumă de ras, nisip 

kinetic) ; 

 exerciții de propriocepție; 

 exerciții de percepție vestibulară (balansări, legănare, exerciții în hamac, 

exerciții de alunecare pe placa cu role) ; 

 exerciții de motricitate fină (diverse jocuri pentru a folosi o varietate de 

tipuri de prehensiune). 

 

 

7.9. Analiza și interpretarea rezultatelor obținute – cercetarea 

preliminară 

 

7.9.1 Analiza statistică a datelor 

Eficiența programelor kinetice aplicate, indiferent de metoda folosită, a 

fost evaluată măsurându-se, înainte și după aplicarea programelor terapeutice, 

următorii indicatori: 

 competențele relaționale (CR) 

 abilitățile motrice (AM) 

 abilitățile cognitive (AC) 

În plus au fost colectate și aprecierile părintilor asupra pacienților, atât 

înainte, cât și după aplicarea programelor terapeutice. 

 

Pentru analiza statistică, ipoteza cercetării menționată mai sus a fost 

destructurată în următoarele ipoteze statistice: 

1. Aplicarea programelor kinetice specifice individualizate determină 

creșterea competențelor relaționale 

2. Aplicarea programelor kinetice specifice individualizate determină 

creșterea abilităților motrice 

3. Aplicarea programelor kinetice specifice individualizate determină 

creșterea abilităților cognitive 
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În plus am dorit să vedem dacă există diferențe între cele două metode 

kinetoterapeutice, de aceea am testat și ipotezele următoare: 

 

4. Metoda kinetoterapeutică prin stimulare senzorială conduce la o creștere 

semnificativ mai mare a competențelor relaționale față de abordarea 

clasică, tradițională 

5. Metoda kinetoterapeutică prin stimulare senzorială conduce la o creștere 

semnificativ mai mare a abilităților motrice față de abordarea clasică, 

tradițională 

6. Metoda kinetoterapeutică prin stimulare senzorială conduce la o creștere 

semnificativ mai mare a abilităților cognitive față de abordarea clasică, 

tradițională 

 

 

7.9.2 Analize descriptive 

 

 7.9.2.1  Structura demografică a subiecților 

Copiii cu autism care au fost supuși unor programe kinetice 

individualizate a fost format din două grupe de câte 8 indivizi. Asupra unuia 

dintre cele 2 grupuri s-a intervenit cu metoda clasică de kinetoterapie, în timp 

ce asupra celui de al doilea grup s-a aplicat kinetototerapia prin stimulare 

senzorială.  

 

Tabel 2. Genul subiecților - cercetarea preliminară 

  Metoda kinetoterapeutică 

aplicată 

Genul (Nr. de subiecți) Total Stimulare 

senzorială 

Clasică 

Masculin 14 7 7 

Feminin 2 1 1 

Total 16 8 8 
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Tabel 3. Vârsta subiecților - cercetarea preliminară 

  Metoda kinetoterapeutică aplicată 

Vârsta (Nr. de subiecți) Total Stimulare 

senzorială 

Clasică 

6 ani 2 1 1 

7 ani 4 2 2 

8 ani 4 2 2 

9 ani 1 0 1 

10 ani 5 3 2 

Total 16 8 8 

Media vârstei – în ani 8.19 8.25 8.13 

Abaterea standard 1.471 1.581 1.458 

Testul t de compararea mediilor de vârstă (cu ajustarea valorilor p prin metoda 

Bonferroni) ne arată că nu există diferențe între cele 2 grupuri pe acest 

indicator demografic. 

 

7.9.3 Analiza indicatorilor pentru măsurarea eficienței programelor 

kinetice – distribuţie și tendințe centrale 
 

7.9.3.1 Scorul obținut în urma observării competențelor relaționale 

Tabel 4. Valorile indicatorilor tendinței centrale în funcție de metoda 

terapeutică aplicată, în ceea ce privește competențele relaționale 

Metoda 

kinetoterapeutică 

aplicată 

Total 
Stimulare 

senzorială 
Clasică 

Stadiu 
Inițial 

– T0 

Final 

–T1 

Inițial 

– T0 

Final –

T1 

Inițial 

– T0 

Final 

–T1 

Valoare minimă 0.25 1.25 0.25 1.25 1.25 1.50 

Valoare maximă 5.75 6.50 3.75 6.50 5.75 6.00 
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Media 2.08 3.31 1.56 3.44 2.59 3.19 

Abaterea standard 1.43 1.48 1.12 1.58 1.58 1.47 

Variația medie (T1-

T0)  

1.23 1.88 .59 

 

 Scorurile inițiale și finale pentru competența relatională nu diferă 

semnificativ între cele două metode de stimulare  

 Totuși, indiferent de metoda de stimulare aplicată, se observă o creștere a 

scorului competențelor relaționale.  

 

Creșterea pare să fie mai mare în cazul aplicării metodei stimulării senzoriale.  

Valorile abaterii standard a mediei, pentru ambele momente de măsurare, arată 

că, în ceea ce privește scorurile pentru acest indicator, subiecții sunt destul de 

omogeni, relativ la caracteristica măsurată, atât pe total eșantion cât și pe cele 

2 subenșatioane care au beneficiat de metode diferite de stimulare. 

 

7.9.3.2 Scorul obținut în urma observării abilităților motrice 

Tabel 5. Valorile tendinței centrale în funcție de metoda terapeutică aplicată, 

în ceea ce privește abilitățile motrice 

Metoda 

kinetoterapeutică 

aplicată 

Total 
Stimulare 

senzorială 
Clasică 

Stadiu 
Initial 

– T0 

Final 

–T1 

Initial 

– T0 

Final 

–T1 

Initial – 

T0 

Final –

T1 

Valoare minimă 14.00 15.25 15.25 16.25 14.00 15.25 

Valoare maximă 22.25 23.25 18.50 23.25 22.25 22.75 

Media 17.34 19.52 16.63 20.00 18.06 19.03 

Abaterea standard 2.17 2.34 1.15 2.15 2.75 2.57 

Variația medie (T1-T0)  2.17 3.38 0.97 

 Scorurile inițiale și finale pentru evaluarea abilităților motrice nu diferă 

semnificativ între cele două metode de stimulare.  

 Totusi, indiferent de metoda de stimulare aplicată, se observă o creștere a 

scorului abilităților motrice.  
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 Creșterea pare să fie mai mare în cazul aplicării metodei stimulării 

senzoriale.  

 Valorile abaterii standard a mediei, pentru ambele momente de măsurare, 

arată că, în ceea ce privește scorurile pentru acest indicator, subiecții nu 

sunt destul de asemănători atât pe total eșantion cât și pe cele 2 

subenșatioane care au beneficiat de metode diferite de tratament, cu toate 

că distribuția acestor variabile este normală.  

 

7.9.3.3 Scorul obținut în urma observării abilităților cognitive 

Tabel 6. Măsuri ale tendinței centrale în funcție de metoda terapeutică 

aplicată, în ceea ce privește abilitățile cognitive 

Metoda 

kinetoterapeutică 

aplicată 

Total 
Stimulare 

senzorială 
Clasică 

Stadiu 
Inițial 

– T0 

Final 

–T1 

Inițial 

– T0 

Final –

T1 

Inițial 

– T0 

Final –

T1 

Valoare minimă 5.25 5.25 6.50 10.50 5.25 5.25 

Valoare maximă 11.25 17.75 11.25 17.75 10.75 11.50 

Media 9.36 12.92 10.13 16.13 8.59 9.72 

Abaterea standard  1.83 3.95 1.68 2.38 1.74 2.09 

Variația medie (T1-T0)  3.56 6.00 1.13 

 

 Scorurile inițiale pentru evaluarea abilităților cognitive nu diferă 

semnificativ între cele două metode de stimulare. După aplicarea 

metodelor terapeutice se obține un efect semnificativ diferit la cei care au 

fost supuși metodei de stimulare senzorială față de cei care au beneficiat 

de metoda clasică. Acest lucru denotă faptul că abilitățile cognitive par să 

fie mult mai sensibile la metoda de stimulare folosită. 

 Totuși, indiferent de metoda de stimulare aplicată, se observă o creștere a 

scorului abilităților cognitive. Creșterea pare să fie mai mare în cazul 

aplicării metodei stimulării senzoriale.  

 Valorile abaterii standard a mediei la momentul inițial de măsurare, arată 

că subiecții sunt destul de omogeni, asemănători atât pe total eșantion cât 

și pe cele 2 în funcție de metoda de stimulare  adoptată. În schimb, la 

momentul final, subiecții au obținut scoruri destul de diferite între ele, una 
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din cauze fiind probabil metoda kinetică aplicată și efectul acesteia, dar 

cel mai probabil și problema specifică pentru care fiecare subiect în parte 

a beneficiat de tratament kinetic. În special pentru subeșantionul celor care 

au beneficiat de metoda prin stimulare senzorială nu este îndeplinită 

normalitatea distribuției acestui scor în randul subiecților. 

 

7.9.4 Analiza evaluărilor făcute de părinți înainte și după aplicarea 

programelor kinetice – distribuţie și tendințe centrale 
 

7.9.4.1 Scorul obținut în urma evaluării copilului de către părinti 

Tabel 7. Măsuri ale tendinței centrale în funcție de metoda terapeutică 

aplicată, în ceea ce privește evaluarea copilului de către părinți 

Metoda 

kinetoterapeutică 

aplicată 

Total 
Stimulare 

senzorială 
Clasică 

Stadiu Inițial  Final  Inițial  Final  Inițial  Final  

Valoare minimă 0 1 0 2 1 1 

Valoare maximă 3 4 3 4 3 4 

Media 1.44 2.50 1.00 2.63 1.88 2.38 

Abaterea standard  1,03 0.82 1.07 0.74 0.83 0.92 

Variația medie 

(T1-T0)  

1.06 1.63 0.50 

 Scorurile inițiale și finale pentru evaluarea copilului de către părinti nu 

diferă semnificativ între cele două metode de stimulare  Asta înseamnă că 

cele două subeșantioane de părinți au avut valori inițiale similare despre 

copiii lor, iar după aplicarea metodelor terapeutice părerea lor rămâne 

deasemenea similară.  

 Indiferent de metoda de tratament aplicată, se observă o creștere a 

evaluării părinților. 

 Creșterea este de mai bine de 3 ori mai mare în cazul parinților ai căror 

copii au beneficiat de tratamentul prin stimulare senzorială. Metoda 
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stimulării senzoriale pare să aibă efecte mai vizibile pentru părinti în 

realizarea unui somn odihnitor și în limitarea autostimulării. 

 

7.9.5 Testarea ipotezelor 

Ipoteza 1: Aplicarea programelor kinetice specifice individualizate 

determină creșterea competențelor relaționale. 

Pentru această ipoteză urmărim doar evoluția scorurilor competențelor 

relaționale pe total eșantion, de la momentul T0 (înainte de aplicarea 

programelor kinetice) la momentul T1 (după aplicarea programelor kinetice 

individualizate). În urma execuției analizei One-way Repeated Measures 

ANOVA observăm următoarele: valoarea medie pe scala competențelor 

relaționale crește de la 2.08 (la momentul inițial T0) la 3.31 (la momentul 

post-intervenție T1). Așa cum se observă însă în tabelul al 2-lea de mai jos 

privind testele de semnificație (coloana “Sig.”), pentru intervalul de încredere 

de 95% diferențele sunt semnificative (nivelul de semnificație p 0.000 < 0.05, 

ceea ce indică diferențe semnificative între medii). Ipoteza noastră este 

acceptată, pe total eșantion programul kinetic a produs creșteri semnificative 

la nivelul competențelor relaționale. 

Tabel 8. Evoluția scorurilor competențelor relaționale utilizând One-way 

Repeated Measures ANOVA 

 
Tabel 9. Testele de semnificație pentru competențe relaționale 
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Fig. 2 Histogramă cu suprapunerea curbei normale competențe relaționale T0 

– total 

Fig. 3 Histogramă cu suprapunerea curbei normale competențe relaționale T1 

– total 

Ipoteza 2: Aplicarea programelor kinetice specifice individualizate 

determină creșterea abilităților motrice. 
Pentru această ipoteză urmărim doar evoluția scorurilor abilităților motrice 

pe total eșantion, de la momentul T0 (înainte de programele kinetice) la 

momentul T1 (după aplicarea programelor kinetice individualizate). În urma 

execuției analizei One-way Repeated Measures ANOVA observăm 

următoarele: valoarea medie a scorului abilităților motrice creste de la 17.34 

(la momentul inițial T0) la 19,51 (la momentul post-intervenție T1). Așa cum 
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se observă însă in tabelul 18 privind testele de semnificație (coloana “Sig.”), 

pentru intervalul de încredere de 95% diferențele sunt semnificative (nivelul 

de semnificație p 0.000 < 0.05, ceea ce indică diferențe semnificative între 

medii). Ipoteza noastră este acceptată, pe total eșantion, programul kinetic a 

produs creșteri semnificative la nivelul abilităților motrice. 

Tabel 10. Evoluția scorului abilităților motrice utilizând One-way Repeated 

Measures ANOVA 

 

Tabel 11. Teste de semnificație abilități motrice 

 



Rezumat teză de doctorat                                             DANCIU A. RĂZVAN CONSTANTIN 
 

37 
 

 
 

Fig. 4   Histogramă cu suprapunerea curbei normale abilități motrice T0 – 

total 

 
Fig. 5  Histogramă cu suprapunerea curbei normale abilități motrice T1 – 

total 

Ipoteza 3: Aplicarea programelor kinetice specifice individualizate 

determină creșterea abilităților cognitive 
Ca și la celelalte două ipoteze, și pentru aceasta urmărim doar evoluția 

scorurilor abilităților cognitive pe total eșantion, de la momentul inițial T0 la 

momentul final T1 (după aplicarea programelor kinetice individualizate). În 

urma execuției analizei One-way Repeated Measures ANOVA observăm 

următoarele: valoarea medie a scorului abilitătilor cognitive crește între cele 

două momente de măsurare de la 9.35 (la momentul inițial T0) la 12.92 (la 
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momentul post-intervenție T1). Ipoteza noastră este acceptată, pe total 

eșantion programul kinetic a produs creșteri semnificative la nivelul 

abilităților cognitive. 

Pentru testarea următoarelor 3 ipoteze statistice, dat fiind că 

distribuțiile scorurilor pentru cele 2 grupe nu sunt foarte robuste datorită 

numărului mic de subiecți, dar poate și a unor alte cauze externe care nu au 

fost măsurate sau ținute sub control, precum mediul din care provin copiii 

investigați, nivelul educațional al părinților și implicarea acestora, etc. este 

necesară precauție atunci când interpretăm varianta efectului obținut la T1 

pentru cele 2 grupuri (variabilă categorială, independentă – metoda de 

tratament). În aceast caz se aplică analiza de varianță ANOVA. Analiza este 

folosită pentru a măsura efectul principal și cel de interacțiune al variabilei 

categoriale independente (metoda de tratament) asupra variabilei dependente 

(rezultatul final T1). 

 

Ipoteza 4: Metoda kinetoterapeutică prin stimulare senzorială conduce 

la o creștere semnificativ mai mare a competențelor relaționare față de 

abordarea clasică, tradițională. 

Tabel 12. Diferențe între scorurile competențelor relaționale T0-T1 

 

 deci nu avem o diferență semnificativă între nivelul competențelor 

relaționale inițiale și finale). 
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Tabel 13. Teste de semnificație competențe relaționale utilizând Tests of 

Within-Subjects Contrasts 

 

 

Fig. 6  Estimarea competențelor relaționale în timp în funcție de metoda de 

tratament 

 Luând în considerare toate aspectele menționate mai sus concluzionăm că 

ipoteza 4 de cercetare este infirmată. Deci metoda kinetoterapeutică prin 

stimulare senzorială nu conduce la o creștere semnificativ mai mare a 

competențelor relaționale față de abordarea clasică, tradițională. 
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Ipoteza 5: metoda kinetoterapeutică prin stimulare senzorială conduce 

la o creștere semnificativ mai mare a abilităților motrice față de abordarea 

clasică, tradițională. 

Testul Kolmogorov Smirnov și testul Shapiro-Wilk aplicat pe cele 2 

subeșantioane în functie de metoda terapeutică aplicată, ne arată dacă 

distribuțiile indicatorilor măsurați sunt normale pentru ambele momente ale 

măsurării. Valorile marcate cu verde în tabelul de mai sus indică o distribuție 

normală, în tip ce valorile marcate cu roșu indică faptul că, pentru acele 

variabile, distribuția scorurilor nu este normală. 

Tabel 14. Efectul metodelor de stimulare asupra abilităților cognitive 

utilizând Tests of Between-Subjects Effects 

 

 
Putem concluziona că și ipoteza 5 de cercetare este infirmată. Deci 

metoda kinetoterapeutică prin stimulare senzorială nu conduce la o creștere 

semnificativ mai mare a abilităților motrice față de abordarea clasică, 

tradițională. 

 

Tabel 15. Diferențe metode kinetice pentru abilitățile motrice utilizând 

Contrast Results (K Matrix) 
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Ipoteza 6: metoda kinetoterapeutică prin stimulare senzorială conduce la o 

creștere semnificativ mai mare a abilităților cognitive față de abordarea 

clasică, tradițională 

Tabel 16. Diferențe scoruri abilități cognitive  între cele 2 grupuri - final 

 

 
Fig. 7 Estimarea scorului abilităților cognitive în timp, în funcție de metoda 

utilizată 

 

 în ceea ce privesc abilitățile cognitive dintre cele două metode kinetice 

este semnificativă statistic (p 0,001<0,05), mai precis, prin metoda clasică 

obținem în medie un scor al abilităților cognitive mai mic cu 3.969 decât 

scorul obținut pentru același indicator utilizând metoda prin stimulare 

senzorială. 
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Tabel 17. Diferențe privind abilitățile cognitive între cele două metode 

 

 Diferențele între grupuri sunt semnificative în ceea ce privește efectele 

medii ale scorul abilităților cognitive obținute la T1, așadar ipoteza 6 este 

validată, adică programul kinetic prin stimulare senzorială a produs 

rezultate mai mari semnificativ statistic sub aspectul abilităților cognitive 

față de metoda tradițională, clasică. 

 

CAPITOLUL 8 CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

Datele cercetării  confirmă 4 din cele 6 ipoteze statistice testate.  

 

Acest lucru ne permite să afirmăm că: 

 

 indiferent de metoda kinetică folosită, se observă îmbunătățiri ale 

competențelor relaționale și ale abilităților motrice și cognitive pentru 

copiii cu autism după intervenția specialistului; 

 metoda bazată pe stimularea senzorială, față de cea clasică, are un efect 

mai mare în ceea ce privește dobândirea de abilități cognitive; 

 competențele relaționale și abilitățile motrice se îmbunătățesc la fel de 

mult prin ambele metode de stimulare. 

 

Variabilele măsurate şi designul de cercetare 

 Pentru a obţine rezultate de măsurare cât mai robuste în studiile ulterioare 

privind efectul programelor kinetice la copiii cu autism, practica ne-a 

arătat că ne-ar ajuta mult mai mult, în analiza pe sub-eşantioane, utilizarea 
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unor grupuri ceva mai largi (minim 25 - 30 de subiecţi per eşantion), 

eşantioane care să fie similare pe variabile independente relevante pentru 

studiu (gen, vârstă etc.) şi omogene (cu variabilitate mică) din punctul de 

vedere al valorilor indicilor de eficiență ai metodei terapeutice aplicate 

(scorurile pentru competențe relaționale, abilități motrice și cognitive) la 

momentul T0 (înainte de intervenţie); 

 Aşa cum este ştiut din practica cu grupuri experimentale, când unul dintre 

grupuri este supus unei intervenţii, variabilitatea datelor va tinde să fie 

mare, pentru că nu toţi subiecţii vor evolua la fel. La fel a fost şi în cazul 

nostru: nu toţi subiectii au evoluat la fel. În acest caz este bine ca subiecţii 

experimentali să fie segmentaţi şi după alte variabile (ex. tipul și 

comportamentul părintilor, influența mediului de zi cu zi etc), iar 

performanţele (efectele) să fie urmărite separat pe sub-grupuri. Acest lucru 

implică, cum spuneam, utilizarea de eşantioane mai mari; 

 De asemenea, rezultate relevante şi valoroase în elaborarea programelor 

de intervenţie pot fi obţinute prin luarea în considerare a mai multor 

măsurători în timp (longitudinal); 

 Cumulând rezultatele obținute putem afirma că ipoteza a fost confirmată . 

 

 

PARTEA A III-A 

CERCETARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA 

PROGRAMELOR KINETICE ÎN TERAPIA  COPIILOR CU AUTISM 

 

CAPITOLUL 9 CERCETARE PRIVIND IMPLEMENTAREA 

PROGRAMELOR KINETICE ÎN TERAPIA COPIILOR CU AUTISM 

 

9.1.  Premisele cercetării finale 

 

În partea a III-a a studiului nostru susținut și de rezultatelele cercetării 

preliminare, plecăm de la premisa că programele kinetice au efecte benefice 

asupra ameliorării manifestărilor autismului la nivelul copiilor.  

A doua premisă este reprezentată de afirmațiile cercetătorilor conform 

cărora prin kinetoterapie individul afectat de autism poate căpăta 
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autonomie, poate scăpa de stereotipii și agresivitate/autoagresivitate63, toate 

aceste aspecte conducând la creșterea calității vieții. 

 

9.2. Obiectivele cercetării finale 

 

Obiectivul principal al cercetării este dezvoltarea autonomiei copiilor cu 

autism implicați în cercetare, prin activități motrice care facilitează 

reabilitarea lor. 

Obiective secundare : 

■ optimizarea și menținerea unei stări bune de sănătate; 

■ dezvoltarea componentelor psihomotricității . 

 

9.3. Scopul cercetării finale 

 

Scopul cercetării experimentale constă în identificarea unor mijloace 

eficiente de intervenție care introduse în cadrul programelor de kinetoterapie 

să conducă la ameliorarea manifestărilor autismului la copii.  

 

9.4. Sarcinile cercetării finale 

 

În cadrul acestei etape de cercetare precum și pentru realizarea scopului 

propus am evidențiat următoarele sarcini : 

 

 identificarea surselor bibliografice care conțin noutăți legate de 

patologia autismului precum și metode de reabilitare; 

 studierea fișelor medicale ale elevilor implicați în cercetare la  

Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, București; ; 

 stabilirea numărului de subiecți incluși în cercetare; 

 stabilirea locului și duratei cercetării; 

 efectuarea testării inițiale conform testelor selecționate; 

 efectuarea testării finale conform testelor selecționate; 

 analiza și interpretarea datelor obținute; 

 stabilirea concluziilor și a demersului ulterior acestora. 

 

 

                                                                 
63 Schleien, S., Heyne, L., Berken, S., (1988), Integrating physiotherapy to teach appropriate play skills to 

learners with autism: A pilot study,  Editura Adapted Physical Activity Quarterly, pag. 182-192 
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9.5. Ipoteza cercetării  

 

Aplicarea unui program kinetic bine structurat va determina 

ameliorarea deficitului motric și cognitiv prin îmbunătățirea componentelor 

psihomotricității, toate aceste aspecte favorizând creşterea șanselor de 

reabilitare a elevilor cu autism.  

 

9.6. Metode și tehnici de cercetare 

 

 Studierea literaturii de specialitate 

 Metoda experimentală  

 Metoda testelor  - Bateria de teste Bruininks-Oseretski64 

 Metoda anchetei -Chestionarul Profil Senzorial (Sensory Profile65)  

 

9.7. Metode de analiză utilizate 

 

 Analiză de crostabulare 

 Analiza normalităţii distribuţiei valorilor scorurilor pentru indicatorii și 

dimensiunile avute în vedere la momentele de timp măsurate (T0, T1).  

 Analiza de comparare a mediilor între eşantioane independente 

(Independent Samples T-test cu ajustare Bonferroni)  

 “Pair samples T test” pentru compararea mediilor si stabilirea 

diferențelor semnificative în cazul în care avem măsurare a aceluiași 

item la două momente diferite (T0 și T1) pentru același eșantion.  

 

Toate analizele statistice au fost realizate în SPSS, versiunea 17.0. Tabelele și 

graficele au fost executate în Word, Excel și SPSS 17.0. 

 

                                                                 
64 Bruininks, R.H., Bruininks, B.D., (2005), Bruininks-Oseretski Test of Motor Proficiency, second edition 

manual, Editura NCS Pearson, Michigan  
65 Dunn, W., (2014), Sensory Profile 2 - approach to assessment and planning, Editura Pearson Clinical 

Edition, Missouri 
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CAPITOLUL 10 DEMERSUL OPERAŢIONAL METODOLOGIC AL 

CERCETĂRII  

 

10.1.  Organizarea şi desfăşurarea cercetării 

 

Cercetarea a fost efectuată în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru 

Surzi nr.1 iar programele kinetice s-au desfășurat în sala de kinetoterapie, în 

sala de sport, în sala de stimulare senzorială și pe terenul de sport. Cercetarea 

s-a întins pe o durată de 4,5 luni începând cu 10 septembrie 2018 și 

finalizându-se pe data de 25 ianuarie 2019.  

 

10.2.  Subiecţii incluşi în cercetare 

Eșantionul folosit în experiment a fost format din 22 elevi cu vârste 

cuprinse între 6 și 11 ani. Subiecții aparent dispersați ca vârstă prezintă 

caracteristici specifice autismului infantil şi manifestări similare.  

 

 

10.3. Etapele cercetării finale 

Tabel 18.  Etapele cercetării finale 

Testare inițială bateriei de teste Bruininks-

Oseretski 

septembrie 2018 

Testare inițială Profil Senzorial septembrie 2018 

Testare Fitbit Zip Wireless Activity Tracker octombrie/noiembrie 

2018 

Testare finală bateriei de teste Bruininks-

Oseretski 

ianuarie 2019 

Testare finală Profil Senzorial ianuarie 2019 

Prelucrarea statistică a datelor rezultate ianuarie 2019 

Elaborarea concluziilor februarie 2019 

Redactarea tezei martie/septembrie 2019 
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10.4. Mijloace kinetice aplicate în cercetarea finală 

 

Pentru cercetarea finală mijloacele kinetice folosite au fost cele din 

cercetarea preliminară cu mențiunea că au fost îmbinate metodele clasice cu 

mijloacele kinetice specifice stimulării senzoriale. De asemenea, am folosit în 

cercetarea finală și cele 3 panouri specific terapiei ocupaționale pe care le-am 

aplicat gradual în programele kinetice. 

 

CAPITOLUL 11 REZULTATELE OBŢINUTE ŞI INTERPRETAREA 

LOR 

 

11.1. Analiza statistică a datelor 

 

Precizări metodologice 

Scopul analizei statistice este de a vedea dacă schimbările apărute după 

aplicarea programelor de kinetoterapie diferă semnificativ față de momentul 

inițial (înainte de aplicarea unor programe specifice de stimulare senzorială și 

motrică), permițând astfel, testarea ipotezei cercetării: 

 

►Aplicarea unui program kinetic bine structurat va determina ameliorarea 

deficitului motric și cognitiv prin îmbunătățirea componentelor 

psihomotricității, toate aceste aspecte favorizând creşterea șanselor de 

reabilitare a elevilor cu autism.  

 

Eficiența programelor kinetice a fost evaluată prin aplicarea, înainte și 

după utilizarea programelor terapeutice, a următoarele teste:  

 

1. Bruininks-Oseretski – test de competențe motorii. Acest test permite 

evaluarea următoarelor dimensiuni: 

 motricitate grosieră (măsurată la rândul ei prin 4 indicatori și anume: 

viteză de deplasare și agilitate, echilibru, coordonare bilaterală și forță); 

 coordonarea membrelor superioare;  

 motricitatea fină (măsurată la rândul ei prin 3 indicatori și anume: viteză 

de reacție, control vizual-motor și dexteritatea și viteza de execuție a 

membrelor superioare). 
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2. Testul pentru profil senzorial Winnie Dunn. Acest test permite evaluarea 

următorilor indicatori: 

 procesarea senzorială; 

 transmiterea senzorială ;  

 comportamentul și răspunsul emoțional. 

În plus, am încercat să verificăm cât de activi sunt copiii. În acest 

sens, înainte de aplicarea programelor de stimulare am monitorizat frecvența 

cardiacă în repaus și în condiții de efort (alergare 2 ture de sală aproximativ 

180 metri), plus numărul de pași pe care-l fac copiii într-o zi obișnuită. 

Pentru analiza statistică, ipoteza cercetării mentionată mai sus a fost 

destructurată în următoarele ipoteze statistice: 

1. aplicarea programelor kinetice specifice individualizate determină 

îmbunătățirea motricității grosiere; 

2. aplicarea programelor kinetice specifice individualizate determină     

îmbunătățirea coordonării membrelor superioare; 

3.  aplicarea programelor kinetice specifice individualizate determină 

îmbunătățirea motricității fine; 

4.  aplicarea programelor kinetice specifice individualizate determină 

îmbunătățirea procesării senzoriale; 

5. aplicarea programelor kinetice specifice individualizate determină 

îmbunătățirea transmiterii senzoriale; 

6.  aplicarea programelor kinetice specifice individualizate determină 

îmbunătățirea comportamentului și răspunsului emoțional. 

 

11.2. Analize descriptive 

11.2.1. Structura demografică a subiecților 

Grupul de copii cu autism care a fost supus unor programe kinetice 

individualizate a fost format din 22 de subiecți. Distribuția acestora în funcție 

de gen, vârstă și dominanța membrelor folosite se regăsesc în următoarele 

tabele: 

Tabel 19. Genul subiecților - cercetarea finală 

Genul (Nr. de subiecți) Total 

Masculin 16 

Feminin 6 

Total 22 
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Tabel 20. Vârsta subiecților – cercetarea finală 

Vârsta (Nr. de subiecți) Total 

6 ani 6 

7 ani 2 

8 ani 4 

9 ani 4 

10 ani 1 

11 ani 5 

Total 22 

Media vârstei – în ani 8.32 

 

11.2.2. Frecvența cardiacă și numărul de pași parcurși într-o zi 

obișnuită 

 

11.2.2.1 Frecvența cardiacă în repaus 

Media este de 80,9 bătai/minut, ceea ce înseamnă o valoare care se înscrie 

în limite normale (pentru copii cu vârsta între 6 și 15 ani frecvența cardiacă de 

repaus este între 70 și 100 de bătăi pe minut). Frecvențele cardiace individuale 

în repaus sunt omogen dispersate în jurul mediei și nu există diferențe static 

semnificative între copii de gen masculin și cei de gen feminin, și nici între 

copii de 6-8 ani și cei de 9-11 ani. 

 
Fig. 8  Valorile medii ale frecvenței cardiace în repaus în funcție de vârsta 

subiecților 

 

75

80

85
80.9

79.8

82.2

Total 6-8 ani 9-11 ani
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11.2.2.2. Frecvența cardiacă în condiții de efort 

Valorile medii ale frecvenței cardiace în condiții de efort în funcție de gen 

și vârstă. Media este de 120,6 bătăi/minut. Frecvențele cardiace individuale la 

efort sunt omogen dispersate în jurul mediei și nu există diferențe static 

semnificative între copiii de gen masculin și cei de gen feminin, și nici între 

copiii de 6-8 ani și cei de 9-11 ani. 

 

Fig. 9  Valorile medii ale frecvenței cardiace în condiții de efort 

11.2.2.3 Numărul de pași parcurși într-o zi obisnuită 

Valorile individuale pentru acest indicator sunt omogen dispersate în jurul 

mediei și nu există diferențe statistic semnificative între copiii de gen masculin 

și cei de gen feminin, dar există diferențe semnificativ statistice între copiii de 

6-8 ani și cei de 9-11 ani, cei din urmă făcând mai mulți pași zilnic, deși sunt 

încă foarte sedentari.   

 

Tabel 21. Comparația între scorurile medii pentru frecvența cardică și 

numărul de pași în funcție de gen și categorii de vârstă 

 
 

10.2.3 Rezultatele testului Bruininks-Oseretski – test de competențe motorii 

 

120.6 120.8
120.3

Total 6-8 ani 9-11 ani
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11.2.3 Rezultatele testului Bruininks-Oseretski – test de competențe motorii 

 

11.2.3.1 Dimensiunea motricitate grosieră 

 

Scorul pentru această dimensiune este unul agregat obținut prin însumarea 

scorurilor a 4 indicatori, fiecare dintre indicatori fiind măsurați prin mai mulți 

itemi. 

 La evaluarea inițială pentru indicatorul forță subiecții investigați au 

obținut cele mai mici scoruri comparativ cu puntajul maxim (valoarea 

medie fiind aproximativ o treime din punctajul maxim). Pentru ceilalți 3 

indicatori valorile medii sunt aproximativ jumătate din punctajul maxim. 

Deci, ca și indicator al motricității grosiere, forța pare să le lipsească cel 

mai mult subiecților investigați. 

 Pentru toți indicatorii care intră în componența dimensiunii “Motricitate 

grosieră” se observă creșteri la evaluarea finală față de evaluarea initială.  

 Creșterea pare să fie mai mare în cazul coordonării bilaterale. 

Tabel 22. Rezultatul testelor pentru normalitatea distribuției - indicatorii din 

componența dimensiunii motricitate grosieră 

 

Testul Kolmogorov Smirnov, ne arată că scorurile pentru indicatorii: 

coordonare bilaterală la T1, forță la T0 și motricitate grosieră la T1 nu au 

distribuție normală.  
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Tabel 23.  Scorurile medii pentru indicii motricității grosiere 

 

Tabel 24. Corelația între indicatorii motricității grosiere la momentul final de 

măsurare  
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Aplicând analiza pentru compararea mediilor “Pair Samples T-test” între 

T0 și T1 pentru fiecare indicator măsurat, constatăm următoarele: că valorile 

de la T1 sunt semnificativ mai mari decât cele de la T0 pentru toți indicatorii 

aferenți dimensiunii (viteză de deplasare și agilitate, echilibru, coordonare 

bilaterală și forță) cât si pentru valorile totale ale dimensiunii. Deci putem 

spune că programele kinetice au îmbunătățit motricitatea grosieră. Așadar 

prima ipoteza de cercetare este validată. 

 

 

11.2.3.2 Dimensiunea coordonarea membrelor superioare  

Tabel 25. Evoluția coordonării membrelor superioare de la un moment de 

măsurare la altul 

 

Punctaj 

maxim 

ce ar 

putea fi 

obținut 

Valoare 

medie 

initială- 

la T0 

Valoare 

medie 

finală - 

la T1 

Punctaj 

inițial 

din 

punctaj 

maxim 

- % 

Punctaj 

final 

din 

punctaj 

maxim 

- % 

Variația 

medie 

(T1-T0) 

Progres 

realizat 

exprimat 

în % 

((T1-

T0)/T0) 

Coordonarea 

membrelor 

superioare 

21 11.82 14.32 56% 68% 2.50 21.2% 

Creșterea valorilor medii pentru coordonarea membrelor superioare de 

la un moment la altul de măsurare o putem observam și în figura de mai jos. 

 

Fig. 10 Coordonarea membrelor superioare- valori medii 

11.82 14.32

Coordonarea membrelor superioare - valori medii

Evaluare initiala T0 Evaluare finala T1
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Aplicând analiza pentru compararea mediilor “Pair Samples T-test” între 

T0 și T1 constatăm că și pentru acest indicator valorile de la T1 sunt 

semnificativ mai mari decât cele de la T0 (p<0,05). Deci putem spune că 

programul kinetic a îmbunătățit coordonarea membrelor superioare. Deci și 

cea de a două ipoteză de cercetare este validată. 

 

11.2.3.3 Dimensiunea motricitatea fină 

 

Scorul pentru această dimensiune este unul agregat obținut prin însumarea 

scorurilor a 3 indicatori, fiecare dintre indicatori fiind măsurati prin mai mulți 

itemi. 

Tabel 26. Evoluția motricității fine de la un moment de măsurare la altul 

 
 

În tabelul sintetic de mai sus, observăm: 

 pentru motricitatea fină, ca și la coordonarea membrelor superioare, 

înregistrăm scoruri medii puțin peste jumătatea punctajului maxim; 

 pentru toți indicatorii care intră în componența dimensiunii “motricitate 

fină” se observă creșteri la evaluarea finală față de evaluarea initială; 

 creșterea pare să fie mai mare în cazul controlului vizual. 
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Tabel 27. Rezultatul testelor pentru normalitatea distribuției pentru indicatorii 

din componența dimensiunii motricitate fină 

 

Valorile marcate cu verde în tabelul de mai sus indică o distribuție 

normală, în tip ce valorile marcate cu roșu indică faptul că, pentru acele 

variabile, distribuția scorurilor nu este normală.  

Testul Shapiro-Wilk aplicat pe întreg eșantionul de subiecți, ne spune că 

distribuțiile sunt normale pentru toți indicatorii măsurați în ambele momente 

ale măsurării cu excepția vitezei de reacție.  

Totuși, dat fiind numărul mic de subiecți investigați (sub 30) putem afirma 

că distribuțiile sunt normale. 

 

Tabel 28. Scorurile medii pentru indicii motricității fine în funcție de gen și 

categorii de vârstă 
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Aplicând analiza pentru compararea mediilor “Pair Samples T-test” 

constatăm că valorile de la T1 sunt semnificativ mai mari decât cele de la T0 

pentru toți indicatorii aferenți dimensiunii cât si pentru valorile totale ale 

dimensiunii. Deci, putem spune că programul kinetic a îmbunătățit 

motricitatea fină și cea de a treia ipoteză de cercetare este validată. 
 

 

11.2.3.4 Scoruri finale la testul de competențe motorii Bruininks-Oseretski 

  

Scorul final pentru acest test a fost obținut prin însumarea scorurilor la 

cele 3 dimensiuni componente, fiecare dintre dimensiuni, fiind măsurate prin 

mai mulți indicatori.  

Tabel 29. Evoluția scorurilor pentru dimensiunile testului Bruininks-Oseretski 

de la un moment de măsurare la altul 

 

Punctaj 

maxim 

ce ar 

putea fi 

obținut 

Valoare 

medie 

initială- 

la T0 

Valoare 

medie 

finală - 

la T1 

Punctaj 

inițial 

din 

punctaj 

maxim 

- % 

Punctaj 

final 

din 

punctaj 

maxim 

- % 

Variația 

medie 

(T1-T0) 

Progres 

realizat 

exprimat 

în % 

((T1-

T0)/T0) 

Motricitate 

grosieră - 

total  

109 49.09 56.64 45% 52% 7.55 15.4% 

Coordonare 

membre 

superioare 

21 11.82 14.32 56% 68% 2.50 21.2% 

Motricitate 

fină – total 
113 65.14 73.73 58% 65% 8.59 13.2% 

Scor total la 

testul 

Bruininks-

Oseretski 

243 126.05 144.68 52% 60% 18.64 14.8% 

 

Analiza privind compararea mediilor “Pair Samples T-test” între T0 și T1 

pentru scorul total la testul Bruininks-Oseretski, că scorurile totale de la T1 

sunt semnificativ mai mari decât cele de la T0. Deci putem spune că 

programul kinetic a îmbunătățit competențele motorii în ansamblu. 
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Tabel 30. Compararea scorurilor medii pentru scorul total la testul Bruininks-

Oseretski utilizând Pair Samples T-test” între T0 și T1  

 

 

11.2.4 Rezultatele Testului Profil Senzorial – propus de Winnie Dunn 

 

11.2.4.1 Dimensiunea procesarea senzorială 

 

Scorul pentru această dimensiune este unul agregat obținut prin însumarea 

scorurilor a 6 indicatori, fiecare dintre indicatori fiind măsurati prin mai mulți 

itemi. Pentru acest test, scorurile pe dimensiuni și indicatorii trebuie să fie mai 

mici de la un moment la altul al testării pentru a putea spune că terapia a avut 

efect. 

 la evaluarea inițială, subiecții investigați au obținut scoruri similare, 

aproximativ trei sferturi din punctajul maxim, totuși pare că în ceea ce 

privește procesarea auditivă și vizuală subiecții par să fie ceva mai 

avansați; 

 pentru toți indicatorii care intră în componența dimensiunii “procesare 

senzorială” se observă scăderi la evaluarea finală, față de evaluarea 

initială; 

 

Scăderea pare să fie mai mare în cazul procesării vizuale și 

multisenzoriale. 

 

 



Rezumat teză de doctorat                                             DANCIU A. RĂZVAN CONSTANTIN 
 

58 
 

Tabel 31. Evoluția indicatorilor pentru dimensiunea procesare senzorială 

de la un moment de măsurare la altul 

 

Punctaj 

maxim 

ce ar 

putea fi 

obținut 

Valoare 

medie 

initială- 

la T0 

Valoare 

medie 

finală - 

la T1 

Punctaj 

inițial 

din 

punctaj 

maxim 

- % 

Punctaj 

final 

din 

punctaj 

maxim 

- % 

Variația 

medie 

(T1-T0) 

Progres 

realizat 

exprimat 

în % 

((T1-

T0)/T0) 

Procesare 

auditivă 
32 22.3 19.2 69.8% 59.9% -3.1 -14.1% 

Procesare 

vizuală 
36 24.4 19.6 67.8% 54.6% -4.8 -19.5% 

Procesare 

vestibulară 
44 33.9 29.0 77.0% 65.8% -4.9 -14.5% 

Procesare 

tactilă 
72 55.3 48.8 76.8% 67.7% -6.5 -11.8% 

Procesare 

multisenzorială 
28 20.9 17.5 74.5% 62.5% -3.4 -16.1% 

Procesare oral-

senzorială 
48 36.1 33.4 75.2% 69.5% -2.7 -7.6% 

Procesare 

senzorială – 

total 

260 192.8 167.4 74.2% 64.4% -25.4 -13.2% 

 

Următoarele două tabele de mai jos ne arată că toți indicii aferenți acestei 

dimensiuni corelează pozitiv semnificativ statistic cu scorul dimensiunii în 

ambele momente de măsurare, ceea ce denotă faptul că acești indici sunt într-

adevăr o măsură pentru “procesarea senzorială”. Putem spune că pe masură ce 

se îmbunătățește un tip de procesare, fie ea audio, vizuală, tactilă, vestibulară, 

etc., se va imbunătăți și procesarea senzorială în ansamblu. În același timp, 

indicatorii corelează și între ei pentru ambele momente de măsurare. Acest 

lucru ne arată că indicatorii din componența dimensiunii variază împreună. Cu 

cât un tip de procesare se îmbunătățeste cu atât un alt tip de procesare va 

beneficia și el de îmbunătățiri. Pentru cercetarea noastră itemii care intră în 

componența acestor indicatori au fost diferiți fiecare vizând însușirea unor 

deprinderi specifice diferite.  
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Tabel 32. Corelația între indicatorii dimensiunii procesare senzorială la 

momentul final de măsurare 

 

Tabel 33. Scorurile medii pentru indicii dimensiunii procesare senzorială în 

funcție de gen și categorii de vârstă 
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Aplicând analiza pentru compararea mediilor “Pair Samples T-test” între 

T0 și T1 pentru fiecare indicator măsurat, constatăm că valorile de la T1 sunt 

semnificativ mai mici decât cele de la T0 pentru toți cei 6 indicatori aferenți 

acestei dimensiuni cât si pentru valorile totale ale dimensiunii. În concluzie, 

putem spune că pe tratamentul terapeutic a îmbunătățit procesarea senzorială, 

deci și cea de a patra ipoteză de cercetare a fost validată. 

 

11.2.4.2 Dimensiunea transmiterea senzorială 

 

Scorul pentru această dimensiune este unul agregat obținut prin însumarea 

scorurilor a 5 indicatori.Pentru acest test, scorurile pe dimensiuni și indicatori 

trebuie să fie mai mici de la un moment la altul al testării pentru a putea spune 

că terapia a avut efect. 

Tabel 34. Evoluția indicatorilor pentru dimensiunea transmitere senzorială de 

la un moment de măsurare la altul 

 
 

 La evaluarea initială, pentru toți indicatorii, subiecții au obținut scoruri 

similare 

 Pentru toți indicatorii care intră în componența dimensiunii “transmitere 

senzorială” se observă scăderi la evaluarea finală față de evaluarea initială 

 Scăderea pare să fie mai mare în cazul transmiterii inputului senzorial și 

vizual în raport cu răspunsurile emoționale și cu nivelul de activitate 
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Tabel 35. Rezultatul testelor pentru normalitatea distribuției pentru indicatorii 

din componența dimensiunii transmitere senzorială 

 

Tabelul 36. Corelația între indicatorii dimensiunii transmitere senzorială la 

momentul final de măsurare  
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La testarea finală transmiterea miscării în raport cu nivelul de activitate 

corelează pozitiv și cu transmiterea senzorială în raport cu miscarile și poziția 

corpului și cu transmiterea inputului vizual în raport cu răspunsurile 

emoționale și nivelul de activitate. Vârsta corelează semnificativ doar cu 

transmiterea senzorială în raport cu mișcările și poziția corpului. Când am 

testat diferența scorurilor medii în funcție de grupa de vârstă (6-8 ani vs. 9-11 

ani), am constatat că subiecții cu vârsta de 6-8 ani au scoruri semnificativ mai 

mari la indicatorul transmiterea senzorială în raport cu mișcările și poziția 

corpului decât cei cu vârsta de 9-11 ani în ambele momente ale măsurării. 

Putem spune, deci că subiecții de 9-11 ani își controlează mai bine mișcările și 

poziția corpului.  

În urma aplicării analizei pentru compararea mediilor “Pair Samples T-

test”, putem spune că valorile de la T1 sunt semnificativ mai mici decât cele 

de la T0 pentru toți indicatorii aferenți dimensiunii cât și pentru valorile totale 

ale dimensiunii. Acest lucru ne permite să afirmăm că tratamentul terapeutic a 

îmbunătățit transmiterea senzorială, deci și cea de a cincea ipoteză de 

cercetare este validată. 

 

11.2.4.3 Dimensiunea comportamentul și răspunsul emoțional 

 

Scorul pentru această dimensiune este unul agregat obținut prin însumarea 

scorurilor a 3 indicatori. Ca și la celelalte două dimensiuni anterioare, pentru 

acest test, scorurile pe dimensiune și indicatorii aferenți trebuie să fie mai mici 

de la un moment la altul al testării pentru a putea spune că terapia a avut efect. 

Tabel 37. Evoluția indicatorilor pentru dimensiunea comportamentul și 

răspunsul emoțional de la un moment de măsurare la altul 
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 La evaluarea inițială, subiecții investigați au obținut punctaje similare, deși 

indicatorul “indicatori ai răspunsului” pare să aibă o evaluare ceva mai 

bună. 

 Pentru toți indicatorii care intră în componența dimensiunii 

“comportamentul și răspunsul emoțional” se observă scăderi la evaluarea 

finală față de evaluarea inițială. 

 Scăderea pare să fie mai mare în cazul itemului indicatori ai răspunsului. 

Tabel 38. Rezultatul testelor pentru normalitatea distribuției pentru indicatorii 

din componența dimensiunii comportamentul și răspunsul emoțional 

 

Tabel 39. Corelația între indicatorii dimensiunii comportamentul și răspunsul 

emoțional la momentul final de măsurare  
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Toți indicii aferenți acestei dimensiuni corelează pozitiv semnificativ 

statistic cu scorul dimensiunii în ambele momente de măsurare, deci putem 

spune că acești indici măsoară ceea ce se dorea să fie măsurat, adică 

“comportamentul și răspunsul emoțional”. Putem spune că pe măsură ce se 

îmbunătățesc “răspunsurile socio-emoționale”, “rezultatele comportamentale 

ale procesării senzoriale” sau “indicatori ai răspunsului”, se va îmbunătăți și 

comportamentul și răspunsul emoțional în ansamblu.  

În urma aplicării analizei pentru compararea mediilor “Pair Samples T-

test” între T0 și T1 pentru fiecare indicator măsurat, ne arată că valorile de la 

T1 sunt semnificativ mai mici comparative cu cele de la T0 pentru toți 

indicatorii aferenți dimensiunii cât si pentru valorile totale ale dimensiunii 

Acest lucru ne permite să afirmăm că programele kinetice au îmbunătățit 

comportamentul și răspunsul emoțional, deci și cea de a șasea ipoteză de 

cercetare este validată. 

 

11.2.4.4 Rezultate scoruri finale la testul Profil senzorial propus de 

Winnie Dunn 

 

 Scorul final pentru acest test a fost obținut prin însumarea scorurilor la 

cele 3 dimensiuni componente, fiecare dintre dimensiuni, așa cum am văzut 

anterior, fiind măsurate prin mai mulți indicatori.  
 

Tabel 40. Evoluția scorurilor pentru dimensiunile testului profil senzorial  

 

Punctaj 

maxim 

ce ar 

putea 

fi 

obținut 

Valoare 

medie 

initială- 

la T0 

Valoare 

medie 

finală - 

la T1 

Punctaj 

inițial 

din 

punctaj 

maxim 

- % 

Punctaj 

final 

din 

punctaj 

maxim 

- % 

Variația 

medie 

(T1-T0) 

Progres 

realizat 

exprimat 

în % 

((T1-

T0)/T0) 

Procesare 

senzorială - total  
260 192.8 167.4 74.2% 64.4% -25.4 -13.2% 

Transmitere 

senzorială - total 
136 101.9 83.5 74.9% 61.4% -18.5 -18.1% 

Comportamentul 

și răspunsul 

emoțional - total 

104 77.4 66.5 74.4% 63.9% -10.9 -14.1% 

Scor total la 

testul de profil 

senzorial 

500 372.1 317.3 74.4% 63.5% -54.8 -14.7% 
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Cum era de asteptat, în tabelul centralizator de mai sus, observăm că 

scorurile totale la testul Winnie Dunn au scăzut de la un moment de măsurare 

la altul dat fiind că scorurile tuturor dimensiunilor componente au scăzut. 

Punctajele inițiale și finale sunt foarte asemănătoare pe toate dimensiunile ele 

având aceeași pondere din punctajul maxim pentru toate dimensiunile. 

Tabel 41. Corelația între dimensiunile testului profil senzorial la momentul 

final de măsurare  

 
Toate dimensiunile măsurate pentru acest test corelează pozitiv, 

semnificativ statistic cu scorul total al testului în ambele momente de 

măsurare, ceea ce denotă faptul că acești indicatori sunt într-adevăr o măsură a 

“profilului senzorial”. Cu cât procesarea sau transmiterea senzorială se 

îmbunătățește cu atât comportamentul și răspunsul emoțional se va îmbunătăți 

și vice-versa.  

Vârsta corelează doar cu comportamentul și răspunsul emoțional, nu și 

cu scorul total la acest test. 

Analiza pentru compararea mediilor “Pair Samples T-test” între T0 și T1 

pentru scorul total la testul profil senzorial ne arată că scorul total de la T1 este 

semnificativ mai mic comparative cu cel de la T0. Deci putem spune că 

programele kinetice  au  îmbunătățit profilul senzorial în ansamblu. 
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CAPITOLUL 12 CONCLUZIILE CERCETĂRII  

 

Rezultatele cercetării confirmă toate ipotezele statistice testate. 

 Se observă îmbunătățiri ale competențelor motrice (coordonarea membrelor 

superioare, motricitatea grosieră și cea fină) pentru copiii cu autism după 

implemetarea programelor kinetice; 

 Subiecții cu vârsta 9-11 ani înregistrează scoruri mai mari pentru viteza de 

reacție și controlul vizual, comparativ cu subiecții de 6-8 ani. De asemenea 

și scorurile finale la întreg testul Bruininks-Oseretski sunt semnificativ mai 

mari pentru subiecții cu vârsta 9-11 față de cei cu vârsta de 6-8 ani, ceea ce 

înseamnă că subiecții de 9-11 ani și-au îmbunătățit competențele motrice în 

urma aplicării programului de stimulare; 

 Motricitatea grosieră corelează pozitiv și cu coordonarea membrelor 

superioare, adică, cu cât coordonarea membrelor superioare este mai bună 

cu atât motricitatea grosieră se va îmbunătăți și vice-versa; 

 Cu cât viteza de reacție este mai mare cu atât controlul vizual și 

dexteritatea membrelor superioare se îmbunătățește. De asemenea, cu cât 

controlul vizual este mai bun, cu atât viteza de reacție și dexteritatea va 

crește; 

 Se observă îmbunătațiri ale profilului senzorial la copiii cu autism după 

intervenție, atât în ceea ce priveste procesarea și transmiterea senzorială, 

cât și în ceea ce privește comportamentul și răspunsul emoțional; 

 Vârsta corelează cu comportamentul și răspunsul emoțional, în sensul că 

subiecții de 9-11 ani își controlează mai bine răspunsurile socio-emoționale 

 Pe măsură ce se îmbunătățește procesarea senzorială, transmiterea 

senzorială sau comportamentul și răspunsul emoțional se va îmbunătăți 

semnificativ și profilul senzorial în ansamblu. În același timp, toate aceste 3 

dimensiuni corelează pozitiv între ele, variază împreună. Cu cât procesarea 

sau transmiterea senzorială se îmbunătățește cu atât comportamentul și 

răspunsul emoțional se va imbunătăți și vice-versa. 

 

12.1. Propuneri și limitele cercetării 

 

În urma analizării, centralizării și prelucrării rezultatelor cercetării 

finale dorim să formulăm următoarele propuneri: 

 Pentru a estima rezistența în timp a rezultatelor pozitive câștigate, testele 

ar trebui repetate în timp și rezultatele acestora trebuie comparate cu cele 
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ale primelor măsurători. Pentru început, intervalul de repetare a testelor ar 

putea sa fie de ordinul duratei programelor de stimulare aplicate. 

Reprezentarea în timp a parametrilor de performanță ar putea da o măsură 

a eficacității terapiei; 

 O variantă de perfecționare a terapiei este aceea de repetare în timp a 

acestora, cu urmărirea creșterii performanțelor și prognoza dezvoltării 

copiilor bazată pe interpolarea comportamentului temporal al estimatorilor 

de performanță ai tratamentelor; 

 Studiul eficacității structurale per estimator de performanță; acest studiu 

va încerca să estimeze care dintre subcategoriile de observații din cadrul 

fiecărui estimator, înregistrează creșteri mari și care dintre acestea 

progresează mai greu. Prin legarea acestor subcaracteristici de parametrii 

fizici ai subiecților, s-ar putea obtine informatii asupra unor cauze 

organice ale fenomenelor caracteristice autismului. 

 

 

CAPITOLUL 13 ELEMENTE DE ORIGINALITATE ŞI 

DISEMINAREA REZULTATELOR 

 

13.1. Elemente de originalitate 

 

În cadrul raportului 3 al cercetării finale am creat (confecţionat) 3 

panouri specifice terapiei ocupaţionale, cu posibilitatea reglării înălțimii 

acestora, permitând efectuarea de exercitii din poziție de stând sau așezat. De-

a lungul cercetării am observat şi am fost inspirat de nevoile copiilor care 

prezintă întârzâieri în dezvoltarea psihomotrică, ce le afectează desfăşurarea 

activităţiilor cotidiene şi recreaţionale. În urma discuţiilor cu părinţii, aceştia 

mi-au relatat că în timpul activităţilor cotidiene copiii prezintă un deficit major 

în ceea ce priveşte realizarea/îndeplinirea unor activităţi simple precum : 

deschiderea uşilor, dulapului, introducerea cheii în broască şi acţionarea 

acesteia dar şi deschiderea şi închiderea unui robinet sau manipularea 

corespunzătoare a duşului. De asemenea, ei întâmpină probleme în 

deschiderea/închiderea fermoarelor, acţionarea capselor, 

deschiderea/închiderea încălţămintei cu şiret precum şi introducerea sau 

scoaterea din priză a obiectelor electrocasnice. Se pot realiza mișcări de 

precizie, diferite tipuri de prehensiune, sisteme de închidere/deschidere 

precum și utilizarea unei varietăți de mișcări întâlnite în viata cotidiană.   
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De asemenea am confecționat un panou de plută pe care am lipit o 

bandă adezivă cu scai pentru a servi drept orar vizual cu aplicabilitate în ora de 

kinetoterapie. Acest orar a fost adaptat nevoilor copiilor și conține pictograme 

(imagini) cu exercițiile specifice, aparate din sala de kinetoterapie, accesorii 

din sala de stimulare senzorială precum și pictograme cu anumite nevoi ale 

copilului (apă, toaletă, ajutor,). Orarul mai conține și anumite pictograme care 

permit trasmiterea de informații cu privire la sentimentele copiilor (trist, 

fericit,etc). Ideea orarului în cadrul sedinței de kinetoterapie a plecat de la 

dificultatea copiilor cu TSA de a prelucra evenimentele secvențial, dificultate 

de procesare ce poate duce la anxietate, frustrare și la comportamente 

neadecvate. Utilizarea orarului vizual în lucrul cu copiii autiști îi ajută pe 

aceștia să înțeleagă mai bine secvențialitatea evenimentelor, scopul acestui 

orar este de a-i ajuta pe copii să comunice și să își exprime chiar preferințele 

în cadrul orei de kinetoterapie. Cu ajutorul acestui orar noțiunile abstracte 

devin mai concrete.  

 

13.2. Diseminarea rezultatelor 

 

Cercetarea științifică desfășurată pe parcursul celor trei ani de studii 

doctorale a fost valorificată prin participarea  la manifestări științifice, 

conferințe și congrese:  

 

Lucrări științifice publicate: 

 

1. DANCIU R. C., MARINESCU G., TICALĂ L. D.,(2019), Autism and 

language development. În Discobolul – Physical Education, Sport and 

Kinetotherapy Journal, Year XV Vol. 57 No. 3, July-September 2019 pag. 17, 

București, Romania 

http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-

September-2019.pdf 

 

2. DANCIU R. C., MARINESCU G., TICALĂ L. D.,(2019), 

Etiopathogenesis of autism – a multifactorial approach. În Discobolul – 

Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, Year XV Vol. 57 No. 3, 

July-September 2019 pag. 82, București, Romania 

http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-

September-2019.pdf 

http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-September-2019.pdf
http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-September-2019.pdf
http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-September-2019.pdf
http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-September-2019.pdf
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3. DANCIU R. C., MARINESCU G., TICALĂ L. D.,(2019), Motor 

impairment in individuals with autism spectrum disorders - a theoretical 

approach. În Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport 

/ SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH Vol. XIX, ISSUE 2 Supplement, 

2019, pag. 207, Constanța, Romania 
http://www.analefefs.ro/analefefs/2019/i2suplement/peautori/DANCIU_RĂZVAN_C
ONSTANTIN MOTOR.PDF  
 

4. DANCIU R. C., MARINESCU G., TICALĂ L. D.,(2019), Challenging 

autism with physical therapy. În Ovidius University Annals, Series Physical 

Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH Vol. XIX, 

ISSUE 2 Supplement, 2019, pag. 214, Constanța, Romania 

http://www.analefefs.ro/analefefs/2019/i2suplement/peautori/DANCIU_RĂZ

VAN_CONSTANTIN.PDF 

 

5.MARINESCU G., TICALĂ L. D., HOANȚĂ D., RĂDULESCU A., 

DANCIU R. C., ALOGAILI W.,(2018), Aspects of psychomotricity in water 

polo players – juniors aged 14-15. În Discobolul – Physical Education, Sport 

and Kinetotherapy Journal, Year XIV No. 4 (54), October-December 2018, 

pag. 46, București, Romania http://discobolulunefs.ro/wp-

content/uploads/2019/04/Discobolul-No.-54-December-2018.pdf 

 

Lucrări științifice în curs de publicare: 

 

1. DANCIU R. C., MARINESCU G., TICALĂ L. D.,(2019), Particularities 

of play in children with autism spectrum disorders. În Discobolul – Physical 

Education, Sport and Kinetotherapy Journal. Articolul a fost aprobat spre 

publicare, urmând a fi publicat în numărul (4) decembrie 2019. 

 

Lucrări științifice susținute public în cadrul congreselor și  conferințelor: 

 

International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, 

9th edition, București, 13-15 iunie 2019: 

1.  DANCIU R. C., MARINESCU G., TICALĂ L. D.,(2019), Impact of motor 

skills training in children with autism spectrum disorder.  

 

 

http://www.analefefs.ro/analefefs/2019/i2suplement/peautori/DANCIU_RĂZVAN_CONSTANTIN%20MOTOR.PDF
http://www.analefefs.ro/analefefs/2019/i2suplement/peautori/DANCIU_RĂZVAN_CONSTANTIN%20MOTOR.PDF
http://www.analefefs.ro/analefefs/2019/i2suplement/peautori/DANCIU_RĂZVAN_CONSTANTIN.PDF
http://www.analefefs.ro/analefefs/2019/i2suplement/peautori/DANCIU_RĂZVAN_CONSTANTIN.PDF
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International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, 

8th Edition, București, 14-16 iunie 2018: 

2. DANCIU R. C., FEDIUC A. D., (2018), Comparative experiment on the 

rehabilitation of autistic childrens using kinetotherapy  

3.  FEDIUC A. D., DANCIU R. C, ALBU S., (2018), The factors contributing 

to sport volunteer satisfaction 

 

International Autism Conference, București, 27-29 octombrie 2017: 

4. DANCIU R. C., SAMSON A., (2017), Importanța educației senzoriale și 

psihomotrice în formarea și dezvoltarea aptitudinilor de școlaritate la copilul 

cu TSA - articolul se regăsește pe site-ul conferinței 

https://www.iacb.ro/ro/razvan-danciu-iacb-2017 
VIIth  International Scientific Conference of Students and Young 

Scientists "University Sport: Health and Prosperity of the Nation", 

București, 4-6 mai 2017: 

5. DANCIU R. C., FEDIUC A. D., (2017), Sensory differences in autism 

spectrum disorder – articolul se regăsește la pag. 170 în volumul conferinței 

 

 

RECUNOAȘTERE 

 

 

Această teză de doctorat a fost elaborată sub auspiciile Universității de 

Educație Fizică și Sport  din București - UNEFS în departamentul Școlii 

Doctorale pe baza aprobării proiectului de cercetare științifică de către 

Consiliul Școlii Doctorale. 
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