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PARTEA I 

FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ A TEMEI DE CERCETARE 

INTRODUCERE 

 

ACTUALITATEA TEMEI 

În ciuda succesului relativ, înregistrat cu ajutorul mijloacelor terapeutice standard, 

folosite în tratamentul autismului, în ultimul timp, interesul pentru efectele potențial 

benefice ale exercițiilor fizice a crescut. Cercetarea din acest domeniu este relativ redusă și 

în cea mai mare parte fundamentată pe loturi mici. Imaginea de ansamblu rezultată este 

faptul că exercițiul fizic nu doar ajută la dezvoltarea armonioasă a corpului ci și reduce 

comportamentele negative ale individului cu autism. Autonomia copilului cu autism este cu 

predilecție formată  prin modalitățile de pregătire a organismului pentru îmbunătățirea 

capacităților motrice în scopul identificării și adaptării cu succes la mediul înconjurător. 

 

MOTIVAREA ALEGERII TEME 

Motivarea alegerii temei provine din dorința de a înțelege copiii cu autism și din 

nevoia indentificaii unor metode prin care aceștia își pot dezvolta capacitățile motrice. 

Ritmul de viață al societății zilelor noastre a mărit semnificativ necesitatea realizării 

majorității activităților în condiții variabile și inopinante. „Acest lucru impune individului 

manifestarea agerimii, istețimii, ingeniozității, vitezei reacției, capacității de concentrare și 

de transferare a atenției, precizia mișcărilor (spațiale, temporale, dinamice) și raționalizării 

acestora din punct de vedere biomecanic”
1
 (Tudor et al.).  

                                                             
1 Tudor, V., Moanta, A.D., Ghițescu, I.G., Trișcaș, N. Optimizarea Lecției de Educație Fizică prin Adaptarea unor 

Metode de Dezvoltare a Capacităților Coordinative la Elevii din Clasa a V-a. Retrieved from 

https://www.academia.edu/9278746/OPTIMIZAREA_LEC%C5%A2IEI_DE_EDUCA%C5%A2IE_FIZIC%C4%
82_PRIN_ADAPTAREA_UNOR_METODE_DE_DEZVOLTARE_A_CAPACIT%C4%82%C5%A2ILOR_COO

RDINATIVE_LA_ELEVII_DIN_CLASA_A_V-A, 21.07.2019, 13:46 

https://www.academia.edu/9278746/OPTIMIZAREA_LEC%C5%A2IEI_DE_EDUCA%C5%A2IE_FIZIC%C4%82_PRIN_ADAPTAREA_UNOR_METODE_DE_DEZVOLTARE_A_CAPACIT%C4%82%C5%A2ILOR_COORDINATIVE_LA_ELEVII_DIN_CLASA_A_V-A
https://www.academia.edu/9278746/OPTIMIZAREA_LEC%C5%A2IEI_DE_EDUCA%C5%A2IE_FIZIC%C4%82_PRIN_ADAPTAREA_UNOR_METODE_DE_DEZVOLTARE_A_CAPACIT%C4%82%C5%A2ILOR_COORDINATIVE_LA_ELEVII_DIN_CLASA_A_V-A
https://www.academia.edu/9278746/OPTIMIZAREA_LEC%C5%A2IEI_DE_EDUCA%C5%A2IE_FIZIC%C4%82_PRIN_ADAPTAREA_UNOR_METODE_DE_DEZVOLTARE_A_CAPACIT%C4%82%C5%A2ILOR_COORDINATIVE_LA_ELEVII_DIN_CLASA_A_V-A
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CAPITOLUL 1.  

ASPECTE GENERALE ȘI SPECIFICE PRIVIND TULBURĂRILE DIN 

SPECTRUL AUTIST 

1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND TULBURĂRILE DIN SPECTRUL 

AUTIST 

În literatura de specialitate, autismul, este definit ca o „excesivă închidere în sine, 

ducând la o desprindere de realitate și la o intensificare a vieții interioare”
2
 (Sillamy 2006). 

Mitilea I. subliniază faptul că autismul, în accepțiunea sa patologică „reprezintă o tulburare 

rară, socială, comunicațională și comportamentală”
3
. Printre cele mai importante „simptome 

ale autismului sunt incapacitatea de a stabili relații interpersonale adecvate și dificultăți de 

comunicare”
4
 (Briceag 2015). 

Deoarece Tulburările din Spectrul Autist sunt foarte variate, iar simptomatologia este 

diferită de la caz la caz trebuie avut în vedere faptul că „între normal și patologic există o 

zonă de trecere în care pot apărea fenomene de tip deviant față de primul, fără să exprime 

esența celui de al doilea, aceste fenomene putând evolua în ambele sensuri”
5
 (Gorgoș 

1985); „Autismul – Tulburări de interacțiune socială, comunicare și imaginație, stereotipii 

comportamentale, afectări ale interesului și ale activităților funcționale ce sunt identificate 

înainte de vârsta de 3 ani”
6
 (Rață, M., Rață, G., Rață B-C., 2008). 

Matsumoto D., definește autismul ca „o tulburare generală de dezvoltare a copilariei 

timpurii”
7
 ce este caracterizată de deprecierea comunicări sociale și a învățării, prezența 

intereselor și activităților restrictive, lipsa imaginației, mișcări sau verbalizări nefuncționale 

stereotipe. Manifestările și trăsăturile tulburării apar înainte de vârsta de 3 ani, dar variază 

foarte mult în rândul copiilor, în funcție de nivelul de dezvoltare, abilitățile lingvistice și 

vârsta cronologică
8
. 

 

                                                             
2 Sillamy, N. (2006). Larousse Dicționare de Psihologie. București, Editura Univers Enciclopedic, p. 

38 
3
 Mitelea, I. (2010). Riscurile autismului infantil. Analele Universității ”Constantin Brâncuși” 

din Târgu Jiu. Seria Științe ale educației , Nr. 2. Retrieved from 

http://www.utgjiu.ro/revista/dppd/pdf/2010-02/6_ILEANA_MITELEA.pdf, 16.07.2019, 19:57 
4 Briceag, S. (2015). Psihopatologia Curs Universitar (Class Handout). Ministerul Educației al 

Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Științe ale 

Educației, Psihologie și Arte, Catedra de Psihologie, p. 141 
5 Gorgos, C. (1985). Vademecum în Psihiatrie, București, Editura Medicală, p. 208 
6 Rață, M., Rață, G., Rață B-C., (2008). Autism – aspecte generale, Edit. Pim, Iași,  pag. 15 
7 Matsumoto, D. (2009). The Cambride Dictionary of Psychology, Cambridge University Press, p. 68 
8 American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, Retrieved from 

https://dictionary.apa.org/autism, 26.07.2019, 17:24 

http://www.utgjiu.ro/revista/dppd/pdf/2010-02/6_ILEANA_MITELEA.pdf
https://dictionary.apa.org/autism
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1.2. REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE 

1.2.1. Studii și cercetări circumscrise temei 

Exercițiul fizic, prin natura sa, are un mare atuu și anume caracterul social. Este unul 

din cele mai importante aspecte ale vieții sociale, iar subiectul cu autism poate beneficia de 

socializare prin intermediul exercițiului fizic. 

Deși efectele pozitive ale exercițiilor fizice sunt bine cunoscute, utilizarea lor în 

recuperarea copiilor cu Tulburări din Spectrul Autist sunt puțin utilizate. Sedentarismul nu 

este o problemă întâlnită doar în cazul persoanelor neurotipice, ci și în rândul persoanelor 

cu TSA. Șaizeci și opt de copii cu TSA, cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani au fost supuși 

unei evaluări obiective a activității fizice și a flexibililității cognitive într-un studiu ce a 

vizat asocierea funcției cognitive și sociale cu activitățile fizice
9
. Rezultatele acestei 

cercetări au arătat că copiii care prezentau abilități cognitive sau sociale slabe ar fi mai 

puțin activi fizic și mai sedentari. Mai mult rezultatele au sublinat faptul că sexul și vârsta 

pot fi un factor de risc ai inactivității fizice. Se observă că odată cu înaintarea în vârstă, 

scade și nivelul de activitate fizică a persoanei cu TSA
10

, fapt ce favorizează instalarea 

obezității. 

Un alt studiu a avut ca obiectiv identificarea modului în care ritmul cardiac se 

ajustează în timpul diferitelor teste fizice. Lotul de subiecți a fost format din 20 de copii (10 

subiecți neurotipici și 10 subiecți diagnosticați cu TSA) ce au fost evaluați cu ajutorul 

bateriei de testare fizică Eurofit, iar în timpul evaluării, frecvența cardiacă a fost 

monitorizată continuu. Rezultatele acestor testări au identificat faptul că personele cu TSA 

prezintă o scădere semnificativă a ritmului cardiac în timpul testelor fizice ce poate fi 

rezultatul unei tulburări a răspunsului cardiac
11

. În plus, scorurile obținute de copiii cu TSA 

la testele fizice au confirmat lipsa abilităților motorii cum ar fi echilibrul și funcțiile 

executive. Utilizarea unui program de exerciții viguros poate reduce comportamentele 

stereotipe la persoanele cu autism și în plus față de intensitate, modul de execuție ales ar 

trebui să imite feedback-ul senzorial primit de persoana autistă
12

. Un mijloc eficient de 

îmbunătățire a răspunsului academic a copilului autist în timpul activităților de clasă este 

implementarea unui program de exerciții aerobice
13

. Sesiunile scurte de jogging pot 

                                                             
9 Amir Hossein Memari, Fatemeh Sadat Mirfazeli, Ramin Kordi, Monir Shayestehfar, Pouria 

Moshayedi, Mohammad Ali Mansournia, (2017). Cognitive and social functioning are connected to 

physical activity behavior in children with autism spectrum disorder, Research in Autism Spectrum 

Disorders, Volume 33, Pages 21-28, ISSN 1750-9467, https://doi.org/10.1016/j.rasd.2016.10.001. 
10 MacDonald, M., Esposito, P., Ulrich, D. (2011). The physical activity patterns of children with 

autism. BMC Research Notes, 4:422, https://doi.org/10.1186/1756-0500-4-422 
11 Marion Pace, Véronique-Aurélie Bricout, (2015).Low heart rate response of children with autism spectrum 
disorders in comparison to controls during physical exercise,Physiology & Behavior,Volume 141, Pages 63-

68,ISSN 0031-9384,https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2015.01.011. 
12 Levinson, L.J., Reid, G. (1993). The effects of Exercise Intensity on the Stereotypic Behaviors of Individuals 
With Autism, Adapted Physical Activity Quartely, Volume 10: Issue 3, pages 255-268, doi: 

https://doi.org/10.1123/apaq.10.3.255 
13 Oriel, K.N., George, C.L., Peckus, R., Semon, A. (2011). The Effects of Aerobic Exercise on Academic 
Engagement in Young Children with Autism Spectrum Disorder. Pediatric Physical Therapy, Volume 23: Issue 2, 

pages 187-193, doi: 10.1097/PEP.0b013e318218f149 

https://doi.org/10.1186/1756-0500-4-422
https://doi.org/10.1123/apaq.10.3.255
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influența și ele pozitiv comportamentul copilului deoarece pot scade intensitatea nevoii de 

autostimulare și pot ajuta la realizarea jocului adecvat
14

. 

În teza de doctorat „Senzory-Motor Stimulation – An Optimization Source of Verbal 

and Nonverbal Communication in Autistic Children`s Condition”
15

 (Rață, M, 2009) se 

demonstrează că exercițiul fizic reprezintă mijlocul principal de stimulare senzorial-motorie 

și contribuie fundamental la dezvoltarea neuromotorie a copilului autist, facilitează procesul 

de explorare a mediului înconjurător și a mediului familial atunci când metodologia aplicată 

este respectată. 

Studiile au arătat că utilizarea unui program acvatic conceput pentru dezvoltarea 

aptitudinilor fizice și acvatice ale copiilor cu TSA, în același timp cu programele regulate 

de recuperare, poate duce la îmbunătățirea abilităților motorii ale acestora
16

. În urma 

intervențiilor recuperatorii cu ajutorul exercițiilor fizice s-au raportat scăderi ale 

stereotipiilor, agresivității și îmbunătățiri comportamentale
17

. Rezultatele sugerează că 

programele de recuperare pentru persoanele cu TSA pot beneficia de includerea unor 

componente specifice, regulate de activitate fizică. 

Studiul „Posibilități de îmbunătățire a comportamentului motor la tinerii cu autism”
18

 

s-a desfășurat pe un lot de 5 tineri cu autism ce aveau media de vârstă 18,4 ani. Autorii au 

utilizat un calup de exerciții specifice jocului de baschet și au observat un progres al 

tinerilor în ceea ce privește însușirea deprinderilor motrice de bază, aplicative și specifice 

jocului de baschet.   

                                                             
14 Kern, L., Koegel, R.L., Dyer, K., Blew, P.A., Fenton, L.R. (1982). The effects of physical exercise on self-
stimulating and appropriate responding in autistic children, Journal of Autism and Developmental Disorders, 

Volume 12: Issue 4, pages 399-419, doi: https://doi.org/10.1007/BF01538327  
15 Rață, M. (2009). Senzory-Motor Stimulation – An Optimization Source of Verbal and Nonverbal Communication 
in Autistic Children`s Condition (Doctoral Thesis). Retrieved from 

http://www.unefs.ro/custom_images/file/cercetare/referate%20teze%20de%20doctorat/Abstract%20TEZA%20Do

ctorat%20Marinela%20Rata.pdf 
16 Chien-Yu Pan, (2011). The efficacy of an aquatic program on physical fitness and aquatic skills in 

children with and without autism spectrum disorders, Research in Autism Spectrum Disorders, 

Volume 5, Issue 1, Pages 657-665, ISSN 1750-9467, https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.08.001 
17 Russell Lang, Lynn Kern Koegel, Kristen Ashbaugh, April Regester, Whitney Ence, Whitney 

Smith, (2010). Physical exercise and individuals with autism spectrum disorders: A systematic 

review, Research in Autism Spectrum Disorders, Volume 4, Issue 4,Pages 565-576, ISSN 1750-9467, 

https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.01.006. 
18 Cristea, D.I., Cristea, A.A., Burlău, M.C. (2015). Posibilități de îmbunătățire a 

comportamentului motor la tinerii cu autism. Revista Română de Kinetoterapie, Vol. 21, nr. 36. 

https://doi.org/10.1007/BF01538327
http://www.unefs.ro/custom_images/file/cercetare/referate%20teze%20de%20doctorat/Abstract%20TEZA%20Doctorat%20Marinela%20Rata.pdf
http://www.unefs.ro/custom_images/file/cercetare/referate%20teze%20de%20doctorat/Abstract%20TEZA%20Doctorat%20Marinela%20Rata.pdf
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CAPITOLUL 2.  

DIAGNOSTICUL  TULBURĂRILOR DE SPECTRU AUTIST 

2.1. ETIOLOGIE 

Etiologia
19

 tulburărilor din spectrul autismului (TSA) are un caracter multifactorial 

complex, literatura de specialitate face referire atat la factori genetici, cât și la factori de 

mediu.  

Conform criteriilor DSM-5, tulburarea din spectrul autist se recunoaște prin 

manifestarea următoarelor cauze:  

- persistența deficitului în comunicarea și interacțiunea socială în contexte, medii 

diferite; 

- existența unor pattern-uri comportamentale, interese sau activități ce au caracter 

restrictiv și repetitiv; 

- simptomele trebuie să fie prezente în perioada de dezvoltare timpurie;  

- simptomatologia determină afectarea semnificativă în plan social, ocupațional sau 

în alte arii importante pentru funcționarea cotidiană;  

- afectarea funcționării nu este mai bine clarificată de dizabilități intelectuale sau de 

întârzieri globale ale dezvoltării (American Psychiatric Association, 2013). 

Nu a fost descoperită încă o singură cauză pentru tulburările din spectrul autist. Se 

acceptă în general că este cauzată de anomalii ale structurii sau funcției creierului. În urma 

cercetărilor cerebrale au fost descoperite diferențe în forma și structura creierului la copiii 

cu autism comparativ cu copiii neurotipici. În prezent cercetătorii nu cunosc o cauză exactă 

a autismului, ci investighează o serie de teorii, incluziv legăturile dintre ereditate, genetică 

și probleme medicale. 

 

                                                             
19 Etiologie= 1. studiu asupra cauzelor lucrurilor, 2. ramură a medicinii care studiază cauzele 

bolilor 
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2.2. FACTORI DE RISC ȘI PREDISPOZIȚII 

 

În prezent, etiologia autismului este încă necunoscută. Centrele de cercetare 

epidemiologice și-au focusat atenția asupra unor factori ce pot fi implicați în anumite 

perioade ale gestației. Este possibil ca mecanismul principal al dezvoltării TSA să fie 

poligenetic. Factorii de mediu pot interacționa cu factorii genetici iar acești copii prezintă 

anomalii macroscopice, microscopice și funcționale ale creierului. Posibilitatea ca etiologia 

relevantă să fie în perioada ante- și peripartum sau în copilăria timpurie, este foarte mare. 

Studiile realizate în ultimii ani au sugerat că „copiii cu TSA sunt diferiți de copiii 

neurotipici din punct de vedere biochimic ”
20

. „Factori identificați ca având risc crescut în 

autism sunt: deficitul de acid folic în primul trimestru al sarcinii, infecția cu Rubella în 

cursul sarcinii, tabagismul, gravidele cu Indice de Masă Corporală crescut, tiroidita 

autoimună a gravidei, prezentaţiile anormale, suferinţa fetală, traumatismele obstetricale, 

naşterile multiple, hemoragiile materne, naşterea în timpul verii, feţi cu greutate mică la 

naştere, feţi mici pentru vârsta gestaţională, feţi cu malformaţii congenitale, aspiraţie de 

meconium, scorul APGAR scăzut la 5 minute, dificultăţile de hrănire în perioada neonatală, 

anemia neonatală, incompatibilitatea în sistem Rh şi ABO cu izoimunizare, 

hiperbilirubinemia”
21

(Boț et al., 2017). 

 

2.3. CRITERII DE DIAGNOSTICARE 

 

Criteriile DSM-V (este necesară prezența a cel puțin șase sau mai mulți itemi de la 

puctul A; B; și C, cu cel puțin doi itemi de la A și câte unul de la B și C), folosite în 

evaluarea medicală a persoanelor cu TSA sunt :  

- criteriul A cuprinde  carențe ce persistă în comunicarea și interacțiunea socială ce 

survin în contexte diverse și multiple și care se manifestă, la momentul actual ori în 

antecedente  prin: 

 ”carențe în reciprocitatea socio-emoțională, care variază de la abordare 

socială anormală și eșec în susținerea unui dialog; la un nivel redus de împărtășire a 

intereselor, emoțiilor sau efectelor; până la eșecul de a iniția sau a răspunde interacțiunilor 

sociale; 

 carențe în comportamentele de comunicare nonverbale utilizate în 

interacțiunile sociale, care variază de la comunicare verbală și nonverbală slab integrată; la 

anomalii ale contactului vizual și limbajului corporal sau carențe de înțelegere și de folosire 

a gesturilor; până la o totală absență a expresiei faciale și a comunicării nonverbale; 

 carențe în dezvoltarea, menținerea și înțelegerea relațiilor, care variază de la 

dificultăți de ajustare a comportamentului pentru a corespunde diferitelor contexte sociale; 

                                                             
20 Glinton, K. E., & Elsea, S. H. (2019). Untargeted Metabolomics for Autism Spectrum 

Disorders: Current Status and Future Directions. Frontiers in psychiatry, 10, 647. 

doi:10.3389/fpsyt.2019.00647 
21 Boț, M., Ichim, M., Tecuci, A., Zvâncă, M.E., Mehedințiu, C., Vlădăreanu, S. (2017). Pre- 

and perinatal risk factors involved in the development of autistic spectrum disorders in children. 

Ginecologia.ro. 3. 29-31. 10.26416/Gine.17.3.2017.1083 
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la dificultăți de a împărtăși jocul imaginativ sau de a-și face prieteni; până la absența 

interesului față de colegi”. 

- criteriul B cuprinde carențe ce persistă în modelele de comportament restrictive și 

care se repetă în continuu, în  interese sau activități ce se manifestă prin : 

 ”activități motorii, utilizarea obiectelor și vorbirea – toate cu caracter 

stereotip și repetitiv; 

 insistența pentru uniformitate, aderență inflexibilă la rutină sau ritualizarea 

modelelor de comportament verbal și nonverbal; 

 interese foarte restrictive și fixate care au intensitate anormală; 

 hiper- sau hiporeactivitate la stimuli senzoriali sau interes neobișnuit față de 

elementele senzoriale ale mediului înconjurător”. 

- criteriul C cuprinde simptomele ce sunt prezente încă din perioada timpurie de 

dezvoltare (ce pot deveni complet manifeste numai atunci ”când solicitările sociale 

depășesc capacitățile limitate, iar mai târziu pot fi mascate prin strategii învățate”); 

Simptomele trebuie să fie prezente în perioada timpurie de dezvoltare (dar pot deveni 

complet manifeste doar atunci când solicitările sociale depășesc capacitățile limitate, iar 

mai târziu pot fi mascate prin strategii învățate); 

- criteriul D cuprinde simptomele ce ”provoacă afectare clinică semnificativă în 

domeniul social, profesional sau în alte domenii importante de funcționare la momentul 

actual”; 

- criteriul E cuprinde perturbări ”ce nu pot fi explicate mai bine prin prezența 

dizabilității intelectuale (tulburarea de dezvoltare intelectuală) sau prin întârzierea 

dezvoltării globale. Dizabilitatea intelectuală și tulburarea din spectrul autist sunt adesea 

comorbide; pentru a stabili ambele diagnostice, de tulburare din spectrul autismului și 

tulburare de dizabilitate intelectuală, este nevoie ca nivelul de comunicare socială să fie 

inferior celui așteptat pentru nivelul de dezvoltare.”22 

 

2.4.  NIVELURI DE MANIFESTĂRI PENTRU TULBURARI DE SPECTRU 

AUTIST 

 

Niveluri de severitate ale TSA, după DSM-V: 

A. Nivel 1. necesită ajutor 

- Comunicare socială 

Deficiențele în comunicarea socială produc tulburări vizibile, în lipsa ajutorului. Apar 

dificultăți în inițierea interacțiunilor sociale, iar la abordarea socială a celorlalți se observă 

exemple clare de răspunsuri atipice sau nereușite. Acesta poate crea impresia unui interes 

scăzut față de interacțiunile sociale.  

- Comportamente restrictive, repetitive 

Apare inflexibilitatea comportamentală ce interferează semnificativ cu funcționarea 

normală într-unul sau mai multe contexte. Are dificultăți în trecerea de la o activitate la alta 

și de organizare/planificare ce îi afectează independența. 

                                                             
22

 American Psychiatric Association, DSM-5 Manual de Diagnosticare și Clasificare 

Statistică a Tulburărilor Mintale, Editura Medicală Callisto, p. 50-51; 
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B. Nivel 2. Necesită ajutor substanțial 

- Comunicare socială 

Prezintă deficite semnificative în abilitățile de comunicare socială, atât verbală cât și 

nonverbală. Sunt identificate afectări sociale evidente chiar și în prezența ajutorului. Este 

limitat în inițierea interacțiunilor sociale și răspunde slab sau anormal la abordarea socială a 

celorlalți. 

- Comportamente restrictive, repetitive 

Inflexibilitate în comportament, dificultate de adaptare la schimbare, sau alte 

comportamente repetitive/restricționate ce apar suficient de des pentru a fi evidente unui 

observator obișnuit și interferează cu funcționarea într-o varietate de contexte. Dificultate 

și/sau distres în modificarea atenției sau acțiunii. 

C. Necesită ajutor substanțial 

- Comunicare socială 

Copilul prezintă dificultăți severe în abilitățile sale de comunicare socială verbală și 

nonverbală ce provoacă disfuncții severe. Are un nivel foarte scăzut, spre deloc, de inițiere 

a interacțiunilor sociale și oferă un răspuns minim, spre deloc, la abordarea socială 

exercitată de alții. 

- Comportamente restrictive, repetitive 

Inflexibilitatea comportamentului, adaptarea extrem de dificilă la schimbare; alte 

comportamente restrictive/repetitive afectează semnificativ toate domeniile de dezvoltare și 

funcționare. Trecerea de la o acțiune la alta sau de la concentrarea atenției asupra unui 

obiect la altul creează disconfort major. 

 

2.5. EXAMENUL CLINIC 

 

Diagnosticarea TSA este una dificilă deoarece simptomatologia este foarte variată. 

Autismul poate să difere în intensitate, poate avea de la simptome ușoare și până la 

simptome dintre cele mai severe ce pot afecta întreaga existență a individului. Manifestările 

acestei tulburări pot varia mult, în funcție de IQ-ul, nivelul de dezvoltare și vârsta 

cronologică a individului. Totuși unele persoane pot avea simptome pe care altele nu le 

prezintă . 

„Clinica psihanalitică, legată de analiza trăirii interioare a schizofrenicului a cărei 

preeminență este unul din elementele de definire a autismului, vede în aceasta expresia unei 

funcționări intrapsihice particulare (autistică) analizabilă în termeni metapsihologici. Astfel, 

prin analogie, termenul de autism a fost utilizat pentru definirea unui stadiu precoce al 

dezvoltării nou-născutului, caracterizat prin ruperea de lumea exterioară şi prin preocuparea 

exclusivă a sugarului pentru senzaţiile interne”
23

 (Doron & Parot 2006). „Răspunsurile la 

stimulii auditivi și, uneori, la cei vizuali, sunt anormale și survin de obicei grave dificultăți 

de înțelegere a limbajului vorbit. Vorbirea se caracteziează prin ecolalie (repetarea în mod 

sistematic a ultimelor cuvinte auzite), inversarea pronumelor, imaturitatea structurilor 

                                                             
23 Doron, R., Parot, F., (2006). Dicționar de Psihologie, București, Editura Humanitas, P. 95 
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gramaticale și incapacitatea folosirii termenilor abstracți. Nivelul de inteligență variază de 

la întârziere importantă la normal sau chiar peste normal”
24

.  

„Trăsături adiționale ale copiilor afectați de autism : indiferența la durere, senzație de 

rece, sensibilitate neobișnuită la mirosuri, apetit alimentar capricios, tulburări de control 

urinar, de somn, anxietate (frică) în special la zgomote puternice, locuri, situații 

nemaiîntâlnite, panică la îmbrățișări sau atingere, fascinație pentru obiecte sau jucării care 

se rotesc, mecanisme, mașini”
25

. 

După prof. Univ. Dr. Emil Verza
26

 tulburările de spectru autist urmăresc: 

- deficienţe perceptuale şi relaţionale; 

- tulburări acţionale şi comportamentale; 

- disfuncţionalităţi ale proceselor, însuşirilor şi funcţiilor psihice; 

- dificultăţi de limbaj şi comunicare; 

- discontinuitate în dezvoltare şi învăţare. 

 

2.6. EFECTELE AUTISMULUI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII 

 

Diagnosticul de autism se păstrează pe tot parcursul vieții în ciuda unor modificări la 

nivel comportamental. Deseori, simptomele se pot ameliora prin intervenții corespunzătoare 

și tratament  adecvat. „Autismul este o condiție cu impact pe terment lung asupra familiei 

persoanei care suferă de această tulburare, afectând deopotrivă dimensiunea socială, 

profesională, personală și de sănătate a întregii familii”
27

 (David, Arhire, Concluzii, para. 

2). „Părinții copiilor cu TSA raportează în ansamblu, o funcționalitate dificilă a familiei ca 

tot unitar, dar și la nivel de individ prezentând o calitate a vieții scăzută”
28

 (Pisula & 

Porębowicz-Dörsmann, 2017).  

                                                             
24 Psychologies, (2008). Autismul. Retrieved from https://psychologies.ro/definitii/autismul-

575349, 16.07.2019, 14:10 
25 Croitoru, G. Autism infantil. Retrieved from http://www.cdt-babes.ro/articole/autism-

infantil.php, 16.07.2019, 14:03 
26 Verza, E. (1997). Psihopedagogie Specială – Manual pentru școlile normale, cls. XIII-a, 

București, Editura Didactică și Pedagogică, p. 129 
27 David, A., Arhire, A., (2009). Calitatea vieții persoanelor diagnosticate cu autism în 

copilărie. Retrieved from 

http://www.pentruvoi.ro/uploads/files/Calitatea_vie%C5%A3ii_persoanelor_cu_autism_in_Romania_

Anca_David_si_Andreea_Arhire_Fundatia_Pentru_Voi1.pdf, 04.07.2019, 18:45 
28 Pisula, E., & Porębowicz-Dörsmann, A. (2017). Family functioning, parenting stress and 

quality of life in mothers and fathers of Polish children with high functioning autism or Asperger 
syndrome. PloS one, 12(10), e0186536. doi:10.1371/journal.pone.0186536 

https://psychologies.ro/definitii/autismul-575349
https://psychologies.ro/definitii/autismul-575349
http://www.cdt-babes.ro/articole/autism-infantil.php
http://www.cdt-babes.ro/articole/autism-infantil.php
http://www.pentruvoi.ro/uploads/files/Calitatea_vie%C5%A3ii_persoanelor_cu_autism_in_Romania_Anca_David_si_Andreea_Arhire_Fundatia_Pentru_Voi1.pdf
http://www.pentruvoi.ro/uploads/files/Calitatea_vie%C5%A3ii_persoanelor_cu_autism_in_Romania_Anca_David_si_Andreea_Arhire_Fundatia_Pentru_Voi1.pdf
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CAPITOLUL 3.  

METODE ȘI MIJLOACE  TERAPEUTICE ȘI PROFILACTICE ÎN AUTISM 

 

3.1. METODE TERAPEUTICE ÎN AUTISM  

 

Terapia şi intervenţiile educative timpurii sunt importante şi necesită un diagnostic 

precoce. Intervențiile farmacologice şi nonfarmacologice trebuie să fie complementare. 

Există o  diversitate de metode și tehnici de lucru în abordarea copilului cu TSA, de la 

terapie cognitiv-comportmentală, terapie Teacch, PECS, la terapie de integrare senzorială, 

art-terapie etc. Abordarea terapeutică a persoanelor cu simptome din spectrul autist este în 

România încă un demers ce se cere a fi dezvoltat. 

Autismul este considerat ca fiind afecțiunea neurologică ce împiedică buna 

desfășurarea a activităților omului, inclusiv activitatea de mișcare, denumită și 

psihomotricitate. Psihomotricitatea definită de Epuran, M., în 1976 (pag. 114) ca fiind 

”expresia maturizării și integrării funcțiilor  motrice și psihice la nivelul pretins de 

integrarea funcțională bună a individului în ambianță”
29

, constituie un suport al stadiilor de 

dezvoltare. Plecând de la fapul că autistul relaționează redus sau deloc cu mediul 

înconjurător și cu mediul social, integrarea acestuia în colective ce practică mișcarea, sub 

diferite forme, este greoaie dar și foarte importantă. 

 

3.2. MIJLOACELE EDUCAȚIEI FIZICE SPECIFICE ÎN TRATAMENTUL  

AUTIST 

 

Educația fizică reprezintă după cum spune Dragnea A., și colab. în 2006 ”o necesitate 

pentru toți indivizii societății în special pentru cei cu nevoi speciale (cu diferite tipuri de 

deficiențe), …, are un rol benefic în recuperarea fizică, motrică, afectiv-emoțională, … și 

urmărește recuperarea integrală socială prin promovarea programelor adaptate diferitelor 

tipuri de deficiențe”
30

. Plecând de la ideea că educația fizică denumită și educația 

psihomotrică urmărește în timpul procesului instructiv-educativ: ”îmbunătățirea schemei 

corporale și nivelul dezvoltării corpului; îmbunătățirea coordonării dinamice la nivelul 

segmentelor și a întregului corp; îmbunătățirea lateralității și echilibrului creșterii (puseele 

de creștere); îmbunătățirea coordonării statice și a echilibrării; îmbunătățirea percepției și 

înțelegerii spațiului, timpului, ritmului și a mișcărilor proprii; îmbunătățirea rapidității 

mișcărilor; îmbunătățirea capacității de învățare a mișcărilor și posibilităților de creștere și 

dezvoltare a copilului/individului”
31

 nu putem să nu acordăm atenție unei terapii bazate pe 

mișcare. 

                                                             
29 Epuran, M., (1976). Psihologia educației fizice,  Edit. Sport-Turism, București, pag. 114 
30 Dragnea, A., Bota, A., Stănescu, M., Teodorescu, S., Șerbănoiu, S., Tudor, V. (2006). Educați 

fizică și sport – Teorie și Didactică -, București, FEST, P. 281 
31 Rață, B-C., Rață G., (2018). Didactica educaţiei fizicela învăţământul preşcolar şi primar, 

Edit. Dicobolul, București, pag. 12 
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Conform lui Stănescu, M. (2002) , la copii fără afecțiuni evoluția componentelor 

motricității și psihomotricității la vârsta preșcolară  are un traseu distinct (Tabel 1). 

Tabel 1. Evoluția componentelor motricității și psihomotricității la vârsta preșcolară 

(după  Stănescu, M. (2002, pag  63)32 

Vărsta Motricitatea generală Schema 

corporală 

Orientarea 

spațio-

temporală 

Percepții 

3 ani Mers echilibrat, menținere 

echilibru pe un picior, în 

sărituri de pe un picior pe 

altul și peste obstacole mici. 

Are precizie în executarea 

unor aruncări cu o mână și cu 

două mâini.  

Indică 

elementele 

componente ale 

capului și 

segmentele 

corpului. 

Capabil să 

execute deplasări 

între două repere 

impuse. 

Capabil să 

compare lungimi 

de distanțe 

parcurse (lung, 

scurt) să sorteze 

forme și mărimi 

identice. 

4 ani Mers, alergare și săritură clar 

delimitate. Prinde și pasează 

mingea cu precizie de la 1, 

1,5m 

Indică, urechea, 

ochii, mâna, 

piciorul 

Indică poziții sus-

jos, față-spate. 

Sortează obiecte 

după culoare, 

compară obiecte 

cu greutăți 

diferite. 

5 ani Dispune de o gamă mai largă 

de sărituri, se dezvoltă 

echilibrul. Se ameliorează 

precizia executării 

aruncărilor, prinderilor. 

Se consolidează 

achizițiile etapei 

precedente. 

Învață noi poziții 

spațiale: alături, 

înainte-înapoi. 

Percepe și 

distinge poziții 

spațiale, culori și 

nuanțe. 

6 ani Achizițiilor precedente li se 

adaugă săriturile pe verticală. 

Capabil să reproducă mișcări 

simultan cu modelul. 

Recunoaște 

dreapta-stânga 

Utilizează și aplică 

noțiuni spațiale și 

temporale ( aici, 

acolo, acum, apoi) 

Se ameliorează 

calitatea 

percepțiilor în 

toate registrele 

senzoriale. 

7 ani Capabil să execute structuri 

de mișcări care solicită un 

grad sporit de coordonare; se 

dezvoltă motricitatea fină. 

Execută mișcări 

variate pe baza 

de imitație. 

Execută 

independent 

mișcări conform 

reperelor spațiale 

indicate. 

Se ameliorează 

capacitatea 

discriminatorie. 

8 ani Se îmbunătățește viteza de 

execuție și precizia 

mișcărilor. 

Crește 

fidelitatea 

reproducerilor 

motrice. 

Se orientează 

după repere 

naturale (răsărit-

apus) 

Crește acuitatea 

vizuală. 

 

Tabel 1 cuprinde repere psihomotrice ce trebuie să fie atinse de un copil în vederea 

bunei sale dezvoltări psihico-fizice. Neîncadrarea în aceste repere presupune posibilitatea 

                                                             
 32 Stănescu, M., (2002). Educația fizică pentru preșcolari și școlari mici – o abordare 

psihomotrică, Ed. Semne, pag 63 
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apariției un deficit psihomotor ce poate avea consecințe în dezvoltarea cognitivă, motrică, 

afectivă și socială a unui copil.  

Una din direcțiile de practicare a exercițiilor fizice o reprezintă perfecționarea 

indicilor capacității motrice a oamenilor, din care fac parte priceperile și deprinderile de 

mișcare, precum și calitățile motrice. Deoarece se consideră că principala metodă de 

recuperare a copilului cu autism este terapia cognitivă ce vizează strict dezvoltarea 

abilităților de comunicare și comportamentale ale copilului, se omite necesitatea abordării și 

includerii mișcării în recuperarea copilului. 

 

3.2.1. Exercițiul fizic simplu mijloc de recuperare  

 

Importanța exercițiului fizic în evoluția funcțională a omului este covârșitoare, și este 

subliniată de specialiști ce activează în domenii de activitate diferite. ”Exercițiile fizice 

furnizează copilului mic stimuli suficienți pentru dezvoltarea structurilor sale și, de 

asemenea, pentru terminarea plasticității ariilor cerebrale”
33

. 

Cunoașterea, de către specialiștii (medici, terapeuți psihiatrii), a stadiilor de dezvoltare 

și implicit a legilor dezvoltării omului, constituie puncte de plecare în depistarea autismului 

de către părinți și specialiști. Această cunoaștere permite terapeutului conceperea unui 

program de exerciții fizice înt-o organizare specifică.  În acest sens Guillarme  J.J, în 1982 

notează două legi ale evoluției psihomotrice, legi ce permit aprecierea dezvoltării normale 

sau anormale a copiilor. Aceste legi sunt: cea ”de diferențiere și cea de variabilitate”, iar 

”condițiile fizice de realizare a mișcărilor implică elemente legate de sprijin, gravitație, 

forțele aleatoare și forțele proprii dezvoltate de sistemul muscular în timpul mișcărilor 

globale și al mișcărilor de precizie”
34

, aspecte importante în efectuarea mișcărilor și 

activităților. 

Ținând cont că educația fizică  este ”o activitate complexă în care trebuie să se 

urmărească permanent valorificarea conținutului său, atât în plan instructiv cât și în plan 

educativ”
35

, considerăm că includerea copiilor autiști într-o activitate ce are la baza, 

mișcarea sub formă de exerciții fizice simple și complexe este o posibilitate de integrare a 

acestora în activități de grup, cât și o activitate de stimulare a percepțiilor, senzațiilor, 

reprezentărilor. Stimularea senzațiilor, percepțiilor, reprezentărilor îi ajută în realizarea 

mișcărilor ceea ce crează posibilitatea comunicării cu mediul înconjurător și mediul social. 

Educația fizică „ca structură cu sarcini precise pe nivel de competențe este o condiție 

esențială de obținere a performanțelor motrice …, de menținere și întărire a sănătății și de 

integrare socială”
36

, constituie o posibilitate de reducere a stărilor de necooperare, a stărilor 

statice caracterizate de mișcări repetitive, specifice copiilor autiști.  

                                                             
33 Gevat, C, Rață C.-B., (2009). Viteza, calitate motrică Funda,ente teoretice, Edit. Pim, Iași, 

Romania, pag. 24 
34 Ciucurel C-tin., (2008). Bazale anatomo-fiziologice ale mișcării, Edit. Universității din 

CRAIOVA, Romania, pag. 49 
35 Oltean, A.,( 2016).Stagiu în unități de învățământ – caietul studentului, Edit. ANMB, 

Constanța  pag. 12 
36 Madatto R.G., (2009). Particularitățile de optimizare motrică și psihică în pregătirea 

luptătorilor antiteroriști -Teză de doctorat, UNEFS București, București, , pag. 42 
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3.2.2. Exercițiul fizic complex tip jocul dinamic 

 

Importanța actului motor, în evoluția și dezvoltarea copilului, indiferent de 

caracteristicile acestuia, este deosebită, întrucât „comportamentul motor al copilului capătă 

progresiv sens, devine o conduită și reprezintă punctul de plecare al dezvoltării cognitive. 

Copilul obține noi informații prin joc, acțiune în care un element motric este inițial 

primordial, pentru ca ulterior să devină doar suport pentru procesul de învățare”
37

 (Albu, C-

tin, Vlad T-L., și Iacob, I., 2006), de dezvoltare și mai ales de relaționare.  

Jocul reprezintă principalul mijloc de angrenare a copilului într-o activitate structurată 

și complexă. „Este o situație prin care acționează o mulțime de elemente raționale (numite 

jucători), care, în mod succesiv și independent, într-o ordine și în condiții specifice printr-

un ansamblu de reguli, aleg câte o decizice (efectuează o acțiune, mutare) dintr-o mulțime 

dată de alternative”
38

 (Septimiu, 2002, p. 9). Prin intermediul acestuia se poate realiza 

dezvoltarea psihomotrică a copilului, se pot pune bazele conduitei în colectiv și se 

contribuie la formarea trăsăturilor de caracter
39

. Jocurile dinamice dau copilului 

posibilitatea de a-și amplifica gândirea și imaginația, ele constituie stimulentul principal al 

dezvoltării psihice, având un rol important în formarea caracterului și personalității. Acestea 

facilitează întregul proces al creșterii, inclusiv consolidarea somatică, prin exercițiile 

musculare pe care le presupun și realizează o densitate crescută atât motrică cât și 

funcțională. 

Jocurile dinamice impun modificarea permanentă și rapidă a situațiilor nou create, 

menținând copilul într-o stare de alertă ce dezvoltă spiritul de observație, facultatea de a 

percepe rapid și inițiativa creatoare.  

„Jocurile dinamice reprezintă forma de dezvoltare generalizată a aptitudinilor psiho-

motrice, precum și de exersare a deprinderilor specifice acestui domeniu de activitate, care 

în această formă capătă noi valențe pozitive cum ar fi: dezvoltarea mai multor calități 

motrice (aptitudini psiho-motrice) printr-un singur sistem de acționare, dezvoltarea 

calităților motrice combinate (forța-rezistența, viteza-îndemânarea); dezvoltarea calităților 

moral-volatile și ridică în mod spectaculos starea emoțională a elevilor, asigurând totodată o 

mare densitate motrică în lecții, indiferent de condițiile materiale existente”
40

 (Balint, 2009, 

p. 32). 

 

 

 

                                                             
37 Alb Albu, C-tin, Vlad T-L, Iacob, I., (2006). Psihomotricitatea – Metodologia educării și 

reeducării psihomotrice,  Edit. Institutul European, Iași, pag. 15 
38 Septimiu, F.T. (2002).Jocuri de Mișcare. București, Editura Fundația România de Mâine, p. 9 
39 Exercițiile fizice și jocurile de miscare – mijloace importante pentru formarea de priceperi și 

deprinderi motrice. Retrieved from http://www.creeaza.com/didactica/gradinita/EXERCITIILE-

FIZICE-SI-JOCURILE563.php#_ftn4, 05.07.2019, 20:37 
40 Balint, Ghe. (2009). Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecției de educație 

fizică cu teme din fotbal în învățământul gimnazial. Iași, Editura PIM, p. 32 

http://www.creeaza.com/didactica/gradinita/EXERCITIILE-FIZICE-SI-JOCURILE563.php#_ftn4
http://www.creeaza.com/didactica/gradinita/EXERCITIILE-FIZICE-SI-JOCURILE563.php#_ftn4
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3.2.3. Exercițiu fizic complex tip parcursul aplicativ 

 

Deoarece „copiii cu TSA au dificultăți în planificarea și controlul mișcării în timpul 

sarcinii independente”
41

 (Scharoun  & Bryden, 2016), utilizarea parcursului utilitar-

aplicativ în planul de îmbunătățire al comportamentului motor crește funcționalitatea 

acestora forțând un răspuns planificat și nu unul habitual. Numărul mare de elemente ce 

compun un parcurs utilitar-aplicativ ajută copilul cu TSA deoarece acesta „nu poate să 

folosească eficient atât feedback-ul vizual continuu, cât și informațiile obținute dintr-o 

mișcare anterioară pentru a planifica eficient mișcările ulterioare”
42

 (Sacrey et al., 2014). 

„Parcursurile cu obstacole (traseele aplicative, parcursurile aplicative) reprezintă o 

înlănțuire de aparate (stații) care contribuie la educarea calităților motrice și consolidarea și 

perfecționarea deprinderilor și priceperilor motrice”
43

 (Prodea 2014). „Temele pentru 

această formă de organizare a practicării exercițiilor fizice se stabilesc din deprinderile și 

priceperile motrice de bază și utilitar-aplicative, precum și calitățile motrice de bază”
44

 

(Dragnea et al. 2006). „Principala trăsătură a acestora constă în faptul că în cadrul lor se 

aplică priceperile și deprinderile însușite anterior, valorificându-le”
45

.„Dezvoltarea 

aptitudinilor psihomotrice, în special a vitezei de reacție, execuției, a rezistenței generale, a 

coordonării și mobilității, se va realiza prin joc și parcursuri aplicative”
46

 (Cristea).  

 

3.3. STRATEGII ALE TRATAMENTULUI KINETIC ÎN TULBURĂRILE DE 

SPECTRU AUTIST  

 

În general, copiii cu autism prezintă, abilități motorii slabe. În consecință, programele 

de reabilitare ar trebui să pună accentul pe abilitățile motrice fundamentale și pe modele de 

mișcare, jocuri individuale și sport, precum și activitățile de dezvoltare care sporesc 

competența fizică
47

. Majoritatea copiiilor cu TSA prezintă modele de mișcare atipice în 

timpul locomoției, întinderii și apucării unui obiect.  

                                                             
41 Scharoun, S. M., & Bryden, P. J. (2016). Anticipatory Planning in Children with Autism 

Spectrum Disorder: An Assessment of Independent and Joint Action Tasks. Frontiers in integrative 

neuroscience, 10, 29. doi:10.3389/fnint.2016.00029 
42 Sacrey, L. A., Germani, T., Bryson, S. E., & Zwaigenbaum, L. (2014). Reaching and 

grasping in autism spectrum disorder: a review of recent literature. Frontiers in neurology, 5, 6. 

doi:10.3389/fneur.2014.00006 
43 Prodea, C. (2014). Educația psihomotrică/fizică; metodica predării lor în învățământul 

preșcolar și primar (Class Handout). Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Specializarea 

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, p. 28, Retrieved from http://prodea.ro/wp-

content/uploads/2015/03/Suport-curs-Ed.-psihomotrica-PIPP.pdf,15.07.2019, 20:01 
44 Dragnea, A., Bota, A., Stănescu, M., Teodorescu, S., Șerbănoiu, S., Tudor, V. (2006). Educați 

fizică și sport – Teorie și Didactică -, București, FEST, P. 178 
45 Moraru, C. (2011). Gimnastica în școală, Iași, Editura Al. Ioan Cuza, p. 96 
46 Cristea, D.I.  Didactica Educației Fizice Curs. (Class Handout). Universitatea din Oradea, p. 

69. Retrieved from https://fefsoradea.ro/fisiere/cadre/3_curs_didactica.pdf, 15.07.2019, 20:30 
47 Yilmaz, I. , Yanardağ, M. , Birkan, B. and Bumin, G. (2004), Effects of swimming training on 

physical fitness and water orientation in autism. Pediatrics International, 46: 624-626. 

doi:10.1111/j.1442-200x.2004.01938.x 

http://prodea.ro/wp-content/uploads/2015/03/Suport-curs-Ed.-psihomotrica-PIPP.pdf,15.07.2019
http://prodea.ro/wp-content/uploads/2015/03/Suport-curs-Ed.-psihomotrica-PIPP.pdf,15.07.2019
https://fefsoradea.ro/fisiere/cadre/3_curs_didactica.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1442-200x.2004.01938.x
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Efectele pozitive ale utilizării exercițiului fizic în recuperarea copilului cu TSA  sunt 

evidențiate în formarea și dezvoltarea priceperilor motrice și mai ales în dezvoltarea 

calităților motrice, acestea fiind componente esențiale ale procesului de dezvoltare. 

Exersând dezvoltarea calităților motrice, printr-o participare conștientă, subiectul își 

îmbunătățește și procesele superioare ale activității corticale. Motricitatea copilului autist 

trebuie educată continuu deoarece ea reprezintă principala metodă de întreținere a relațiilor 

cu mediul natural și social prin totalitatea actelor motrice efectuate. Credem că terapia prin 

mișcare are potențialul și capacitatea de a juca un rol mult mai important în TSA decât cel 

actual. 
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CAPITOLUL 4.  

CONCLUZIILE CERCETĂRII BIBLIOGRAFICE 

 

Studierea literaturii de specialitate ne-a permis evidențierea următoarelor concluzii: 

- studiul literaturii de specialitate arată că demersurile făcute în aprofundarea 

cunoștiițelor, din domeniul locomoției autiste, sunt insuficiente; 

- motricitatea umană este principalul factor ce construiește gândirea și toate 

procesele sale; 

- lipsa unei punți de legătură între individ și mediul înconjurător poate afecta 

întreaga sa dezvoltare neurotipică, creând dezechilibre funcționale, ce sunt incompatibile cu 

desfășurarea unei vieți independente și sustenabile; 

- copilul cu autism se adaptează greu la cerințele mediului înconjurător, iar 

exercițiul fizic îi poate facilita procesarea tuturor stimulilor externi și interni. 

Copilul cu autism se închide în sine și prezintă o totală indiferență față de lumea 

exterioară, iar exercițiul fizic poate fi o modalitate prin care acesta, poate să interpreteze 

mai ușor toate informațiile obținute de sistemele ce deservesc funcțiile de relație ale 

organismului. Este posibil ca analizatorii copilului cu autism să transmită un cumul de 

informații eronate sau informații ce nu pot fi procesate, iar din acest motiv apar toate 

comportamentele negative ale acestuia.  

Plecând de la aceste considerente gândim că o cercetare preliminară care să sublinieze 

incidența fenomenului autist și implicarea părinților în procesul terapeutic ca și o cercetare 

experimentală care să sublinieze posibilitatea îmbunătățirii nivelului lor de motricitate sunt 

necesare. 
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PARTEA A II-A 

CERCETARE PRELIMINARÂ ÎN CONTEXTUL TEZEI 

CAPITOLUL 5.  
CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

 
5.1. PREMISELE ȘI MOTIVUL CERCETĂRII PRELIMINARE 

Până în prezent, România este una din ţările în care nu există nici o statistică oficială 

care să cuantifice numărul persoanelor cu autism, prevalenţa sau rata de incidență. 

Până în 2013, nu se știa nimic oficial despre situația persoanelor cu autism adulte. 

Începând cu anul 2017, însă, a fost schimbată legislația, conform criteriilor medicopsiho-

sociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap (Ordin Nr. 692/982 din 

23 mai 2013) și astfel, în acest moment, există cel puțin certificate de diagnostic cu TSA 

pentru adulți.  

Problematica specifică intervențiilor terapeutice adresate copiilor cu tulburări din 

spectrul autist poate fi considerată ca fiind relativ nouă în Romania, iar conturarea unor 

direcții de acțiune și intervenție în acest domeniu este încă într-o fază incipientă și un motiv 

de bază pentru realizarea cercetării. 

 

5.2. SCOPUL CERCETĂRII PRELIMINARE 

Scopul acestei cercetări este de a evidenția incidența tulburărilor din spectrul autist și 

de a cunoaște implicarea părinților în tratamentul copiilor. 

Incidența va urmării și identificarea caracteristicilor esențiale ale populației de copii și 

tineri diagnosticați cu TSA din județul Vrancea, înregistrați în cadrul SEC Vrancea și 

validarea raportului distribuției cazurilor pe categorii variabile: sex, apartenență: mediu 

rural/urban, grad de handicap, categorie de vârstă. 

 

5.3. OBIECTIVELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

Obiectivele cercetării preliminare au vizat realizarea de două studii: 

- studiu privind incidența tulburărilor din spectrul autist în județul Vrancea, județ 

situat în sudul Moldovei; 

- studiu privind implicarea părinților în cunoașterea și tratarea copiilor cu 

autism. 

În realizarea acestor studii ne-am bazat pe colectarea de date reale (vârstă, sex, grad de 

handicap, nivel de școlarizare, structură familială, alte date socio-economice ale familiei de 

proveniență), privind populația copiilor cu TSA, încadrați în grad de handicap, copii care în 

prezent frecventează Centrul de Recuperare Copii cu TSA din cadrul D.G.A.S.P.C.Vrancea, 

dar și pe aplicarea unui chestionar.   
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5.4. SARCINILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

Cercetarea, de față, a necesitat îndeplinirea următoarelor sarcini: 

- stabilirea scopului cercetării; 

- stabilirea strategiei de culegere, înregistrare, prelucrare și interpretare a datelor; 

- identificarea surselor de culegerea a datelor; 

- elaborarea protocolului de colaborare; 

- stabilirea programului de întâlnire; 

- culegerea, înregistrarea și prelucrarea datelor; 

- determinarea prevalenței TSA în rândul copiilor și tinerilor din jududețul 

Vrancea pentru a descrie caracteristicile populației studiate; 

- identificarea incidenței TSA în județul Vrancea, în perioada 2013-2017; 

- depistarea raportului în județul Vrancea dintre copiii de sex masculin și cei de 

sex feminin diagnosticați cu TSA; 

- depistarea incidenței copiilor încadrați în grad de handicap și diagnosticați cu 

TSA, în perioada 2013-2017; 

- identificarea gradului de handicap predominant de încadrare (gradul I, II sau 

III); 

- identificarea categoriei de vârstă predominantă, încadrată în grad de handicap și 

diagnosticată cu TSA; 

- elaborarea chestionarului; 

- aplicarea chestionarelor; 

- colectarea de date reale privind populația copiilor și tinerilor diagnosticați cu 

TSA, care frecventează Centrul de Recuperare Copii cu TSA Focșani; 

- corelarea datelor obținute, la cele existente anterior  la nivel național și 

interpretarea comparativă a acestora; 

- centralizarea datelor și răspunsurilor, prelucrarea și analiza; 

- evidențierea concluziilor; 

- realizarea raportului. 

 
5.5. IPOTEZELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

În cadrul cercetării, am considerat necesară verificarea următoarelor ipoteze:  

- numărul copiilor de sex masculin diagnosticați cu TSA și încadrați în grad 

handicap este mai mare decât cel al copiilor de sex feminin; 

- numărul copiilor de sex masculin diagnosticați cu TSA și încadrați în grad de 

handicap, ce provin din mediul rural este în scădere, iar cel al copiilor ce provin din mediul 

urban este în creștere; 

- diagnosticarea precoce (în intervalul 1-3 ani) conduce la o accesare rapidă a 

serviciilor de intervenție; 

- părinții copiilor cu autism se implică în cunoașterea și tratarea acestora. 
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5.6. SUBIECȚII, LOCUL ȘI DURATA CERCETĂRII PRELIMINARE 

Lotul de subiecți al acestei cercetări este reprezentat de copiii și tinerii diagnosticați și 

încadrați în grad de handicap (aproximativ 264), din județul Vrancea, cu vârste cuprinse 

între 0 și 18 ani, dar și 22 de părinți au făcut parte din cercetare și au răspuns chestionarului 

nostru. Durata acestei cercetări este de 8 luni de zile perioadă în care am strâns datele, le-

am centralizat, prelucrat și analizat. 

 

5.7. ETAPE ALE CERCETĂRII PRELIMINARE 

În vederea bunei organizări a cercetării preliminare și a finalizării ei în timp util, 

precum și respectarea timpilor impuși, am urmat etapele următoare: 

- perioada între ianuarie – februarie 2018 am realizat elaborarea protocolului; 

- perioada  între februaruie 2018 – martie 2018 am cules datele brute de la SEC 

Vrancea;  

- perioada între martie 2018 – aprilie 2018 am elaborat și aplicat chestionarul 

aplicat părinților; 

- perioada între aprilie 2018 – iunuie 2018 am înregistrat, prelucrat și analizat 

datele de la SEC Vrancea; 

- perioada între iunie 2018 – august 2018 am înregistrat, analizat, interpretat, 

chestionarul aplicat părinților. 

5.8. METODE  DE CERCETARE 

 

Metodele care ne-au ajutat în realizarea cercetări au fost: 

- studiul bibliografic; 

- observația pedagogică; 

- studiu și  analiza documentelor de evidență; 

- metoda anchetei; 

- prelucrarea statistico-matematică; 

- metoda grafică; 

- analiza și interpretarea datelor. 

 

5.9. METODELE/INSTRUMENTELE DE EVALUARE ȘI INDICATORII 

STATISTICI DE APRECIERE ALE CERCETĂRII PRELIMINARE 

Cunoașterea incidenței copiilor cu autism ca și strângerea datelor necesare verificării 

ipotezelor  a presupus:  

- studierea  documentelor de înregistrare a copiilor cu autism (baza de date ce conține 

informații cu privire la toți copiii diagnosticați și încadrați în grad de handicap din județul 

Vrancea, deținută de Serviciul de Evaluare Complexă Copii Vrancea (SEC Copii), parte a 

DGASPC Vrancea (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea); 

- aplicarea unui chestionar privind implicarea părinților în cunoașterea și tratarea 

copiilor cu autism (ce se regăsește la Anexa nr. 11). 
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5.10. PROBE ȘI TESTE DE EVALUARE 

Pentru atingerea scopului și verificarea ipotezelor am ales să folosim studiul bazei de 

date, structurat pe tipuri de efecte urmărite.  

- estimările privind prevalența perioadei au fost calculate utilizând, ca numitor 

comun, numărul copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani ce locuiesc în 

județul Vrancea în perioada 2013 – 2017, potrivit încadrărilor în grad de handicap din 

cadrul SEC Vrancea Copii (Serviciul de Evaluare Complexă Vrancea Copii): 

a. documente de înregistrare a copiilor cu autism (baza de date ce conține 

informații cu privire la toți copii diagnosticați și încadrați în grad de handicap din județul 

Vrancea, deținută de Serviciul de Evaluare Complexă Copii Vrancea (SEC Copii), parte a 

DGASPC Vrancea (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea); 

b. chestionar privind implicarea părinților în cunoașterea și tratarea copiilor cu 

autism (ce se regăsește la Anexa nr. 11). 

 

5.11. INDICATORI STATISTICI DE APRECIERE 

 

Indicatorii statistici de apreciere folosiți în realizarea interpretării și analizei datelor 

statistice au fost: 

a. media aritmetică; 

b. proporția; 

c. Testul Cronbach Alpha. 
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CAPITOLUL 6.  

REZULTATELE CERCETĂRII PRELIMINARE ȘI INTERPRETAREA LOR 

6.1. STUDIU PRIVIND INCIDENȚA COPIILOR CU AUTISM 

 

Rezultatele înregistrate, în urma consultării documentelor oficiale din baza de date a 

SEC Copii Vrancea (Serviciul de Evaluare Complexă Copii), parte a DGASPC Vrancea 

(Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea) se regăsesc în 

tabelele nr. 2 - 9.  

 

6.1.1. Prezentarea și analiza incidenței TSA în mediul urban, pe sexe 
 

Tabel 2. Rezultatele ce prezintă incidența TSA în mediul urban, pe sexe  

Anul Mediul Urban 

Total Baieți Fete 

Nr. % Nr. % 

2013 72 54 75 18 25 

2014 77 64 383 13 17 

2015 91 79 87 12 13 

2016 105 89 85 16 15 

2017 105 88 84 17 16 

 

Tabel 2, evidențiază faptul că incidența copiilor diagnosticați cu TSA și încadrați în 

grad de handicap, ce provin din mediul urban, se află într-o creștere continuă din anul 2013 

și până în anul 2016.  

Numărul băieților diagnosticați și încadrați cu grad de handicap se află în ascensiune 

începând cu anul 2013 (54 băieți) și până în anul 2016(89 băieți), moment în care el scade 

în 2017. Diferența dintre cei doi ani este de 1 singur băiat. 

Numărul fetelor diagnosticate și încadrate în grad de handicap scade din anul 2013 (18 

fete) și până în anul 2015 (12 fete). Anul 2015 marchează începutul creșterii acestui număr 

până în 2017 (17 fete). 

 

6.1.2. Prezentarea și analiza incidenței TSA în mediul urban în funcție de 

prelungirile și încadrările anuale în grad de handicap 

 
Tabel 3.  Dinamica  încadrări și diferența în funcție de sex a copiilor cu TSA, mediul 

urban 

Anul Mediul Urban Total 

copii 

TSA 
Total 

prelungiri 

Baieți Fete Total 

încadrări 

noi anuale 

Băieți Fete 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

2013 72 54 75 18 25      72 

2014 59 50 85 9 15 18 14 78 4 22 77 
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2015 70 60 86 10 14 21 19 90 2 10 91 

2016 91 79 87 12 13 14 10 71 4 29 105 

2017 92 77 84 15 16 13 11 85 2 15 105 

 

Tabelul 3. prezintă numărul de prelungiri a încadrărilor în grad de handicap și numărul 

de încadrări noi pentru fiecare an studiat. 

Deoarece anul 2013 reprezintă anul de început al acestui studiu, totalul de copii 

încadrați în grad de handicap este același cu totalul prelugirilor. Astfel, anul 2014 (59 

prelungiri) reprezintă momentul de început al creșterii numărului de prelungiri, ce urmează 

linia ascensiunii până la sfârșitul perioadei studiate 2017 (92 prelungiri). Aceste date sunt 

influențate de numărul de încadrări noi anuale ce fluctuează, după cum urmează: 18 (anul 

2014), 21 (anul 2015), 14 (anul 2016), 13 (anul 2017). Observăm faptul că anul 2015 

prezintă valoarea cea mai mare a noilor încadrări (21) și în același timp, momentul de 

scădere a acestuia (14 încadrări noi în anul 2016 și 13 în anul 2017). 

6.1.3. Prezentarea și analiza incidenței TSA în mediul urban în funcție de 

încadrarea în gradul de handicap 

 

Întrucât există mai multe tipuri de grade de handicap, iar fiecare tip indica gravitatea 

afecțiunii, considerăm necesară identificarea gradului predominant de handicap în care sunt 

încadrați copiii și tinerii din județul Vrancea. 

 
Tabel 4.  Totalul încadrărilor anuale în funcție de gradul de handicap, din mediul 

urban, în județul Vrancea  

Anul Mediul Urban Total copii TSA 

Gradul I Gradul II Gradul III Gradul I Permanent 

Nr. % Nr. % Nr % Nr. % 

2013 58 81 13 18 1 1 0 0 72 

2014 66 86 11 14 0 0 0 0 77 

2015 85 93 6 7 0 0 0 0 91 

2016 96 91 9 9 0 0 0 0 105 

2017 99 94 5 4 1 1 5 5 105 

 

Tabelul nr. 4 subliniază gravitatea TSA. Procentajul de încadrare în Gradul I de 

handicap depășește 81% în toți anii studiați. Acest procentaj atince un maxim de 93% în 

anul 2015 și un minim de 81% în anul 2013.  

Încadrarea în gradul II de handicap este rară, iar încadrarea în gradul III este aproape 

nulă, majoritatea celor încadrați în  aceaste categorii regresează la gradul I, rare fiind 

cazurile de reîncadrare. Procentajul maxim pentru încadrarea în gradul II este stabilit în 

anul 2013 (18%), an în care există și un caz singular de încadrare în gradul III ce reprezintă 

10%.  Procentajul încadrării în gradul II de handicap scade în următorii 2 ani până la 7% 
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(14% în anul 2014, 7% în anul 2015), creste în 2016 până la 9% urmând să scadă iarăși în 

2017 până la 5%, iar cel al încadrării în gradul III este nul până în 2017 când apare un caz 

singular ce reprezintă 1% din total.  

Anul 2017 este anul schimbării legislației de încadrare în grad de handicap. Legislație 

ce permite încadrarea în grad permanent de handicap, ce nu mai necesită reevaluarea 

anuală. În acest an 5% din totalul copiilor trec la încadrare permanentă în gradul I de 

handicap. 
 

Tabel 5. Dinamica copiilor diagnosticați cu TSA și încadrați cu grad de handicap din 

Municipiul Focșani, pe categorii de vârstă  

Categorie de vârstă ANUL 

 2013 2014 2015 2016 2017 

0-5 ani 0 1 7 11 18 

6-9 ani 14 13 22 27 25 

10-18 ani 58 63 62 67 62 

Total 72 77 91 105 105 

 

Tabelul nr. 5 și evidențiază o creștere a numărului copiilor din categoria de vârstă 0-5 

ani pe parcursul perioadei studiate. Acest fenomen sugerează o tendință spre diagnosticarea 

precoce a TSA. Chiar dacă totalul copiilor cu vârste cuprinse între 0-9 ani, nu îl depășește 

pe cel al copiilor cu vârste cuprinse între 10-18 ani, diagnosticarea precoce a autismului a 

devenit o practică, părinții fiind mult mai informați și mai atenți la evoluția propiilor copii, 

și cerând ajutorul medicului mult mai devreme față de anii din urmă, fapt confirmat și în 

studiul privind cunoașterea și implicarea părinților în tratamentul copiilor cu autism. 

 

6.1.4. Prezentarea și analiza incidenței TSA în mediul rural, pe sexe 

Tabel 6.  Incidența TSA în mediul rural,  pe sexe, din județul Vrancea  

Anul Mediul Urban 

Total Baieți Fete 

Nr. % Nr. % 

2013 107 85 79 22 21 

2014 109 87 80 22 20 

2015 133 107 80 26 20 

2016 142 117 82 25 18 

2017 159 127 80 32 20 

 

La fel ca și în mediul urban, mediul rural prezintă o creștere constantă a incidenței 

copiilor diagnosticați cu TSA și încadrați în grad de handicap. Tabelul nr. 6 oferă date 

relevante cu privire la totalul copiilor, precum și a incidenței pe sexe atât ca număr cât și ca 

procentaj.  
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6.1.5. Prezentarea și analiza incidenței TSA în mediul rural în funcție de 

prelungirile și încadrările anuale în grad de handicap 

 
Tabel 7. Totalul prelungirilor și a noilor încadrări și diferența în funcție de sex în 

mediul rural,  din județul Vrancea  

Anul Mediul Rural Total 

copii 

TSA 
Total 

prelungiri 

Baieți Fete Total 

încadrări 

noi 

Băieți Fete 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

2013 107 85 79 22 21      107 

2014 91 72 79 19 21 18 15 83 3 17 109 

2015 105 85 81 20 19 28 22 79 6 21 133 

2016 122 99 81 23 19 19 17 89 2 11 142 

2017 132 106 80 26 20 27 21 78 6 22 159 

 

Tabelul 7 prezintă numărul de prelungiri a încadrărilor în grad de handicap și a noilor 

încadrări anuale pentru fiecare an studiat, în mediul rural. La fel ca și în cazul mediului 

urban, anul 2013 reprezintă anul de început al acestui studiu, iar totalul copiilor încadrați în 

grad de handicap este același cu totalul prelungirilor. 

Încadrările noi influențează în mod direct prelungirile și implicit totalul copiilor 

diagnosticați cu TSA și încadrați în grad de handicap, anului următor. Astfel, anul 2014 

prezintă un număr de 91 de prelungiri și 18 încadrări noi ce crește totalul din 2015 la 133 de 

copii. Anul 2015 prezintă un număr de 105 prelungiri și 28 încadrări noi ce cresc totalul de 

copii din anul 2016 la 142. Anul 2016 prezintă 122 de prelungiri și 19 încadrări noi ce cresc 

totalul de copii din 2017 la 159, în timp ce anul 2017 prezintă 132 de prelungiri și 27 

încadrări noi, fapt ce va determina un număr mare de prelungiri și un total mărit în anul 

2018. 

Observând aceaste tendințe de scădere a noilor încadrări din mediul urban și de 

creștere a celor din mediul rural ajungem la concluzia că majoritatea copiilor cu TSA 

provin din mediul rural în județul Vrancea, numărul lor urmând să crescă substanțial în anii 

ce vor urma. Realizând media aritmetică a noilor încadrări din cei 4 ani, ce prezintă 

încadrări noi din ambele medii, întărește această concluzie (MA pentru mediul rural=23; 

MA pentru mediul urban=16,5).  

Studiul realizat de Institutul Național de Statistică în anul 2016 „Populația României 

pe localități 1 Ianuarie 2016” arată faptul că populația copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse 

între 0 și 19 ani este mai mare în mediul rural (0-4 ani: 11.872; 5-9 ani: 13305; 10-14 ani: 

14123; 15-19 ani:15.129; total: 54.432) decât în mediul urban (0-4 ani: 6.129; 5-9 ani: 

7.647; 10-14 ani: 7.370; 15-19 ani: 6.725; total: 27.871)
48

, ceea ce înseamnă că o populație 

mai mare prezintă și riscul unui număr ridicat de copii cu TSA. 

 

 

                                                             
48 Institutul Național de Statistică, Populația României pe localități 1 Ianuari 2016”,Direcția de 

Editare a Publicațiilor Statistice, 2016, pag 51 
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6.1.6. Prezentarea și analiza incidenței TSA în mediul rural în funcție de 

încadrarea în grad de handicap 

 
Tabel 8.  Totalul încadrărilor anuale în funcție de gradul de hand icap, din mediul 

rural, în județul Vrancea  
Anul Mediul Rural Total copii 

TSA Gradul I Gradul II Gradul III Gradul I 

Permanent 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

2013 93 87 13 12 1 1 0 0 107 

2014 99 91 10 9 0 0 0 0 109 

2015 124 93 9 7 0 0 0 0 133 

2016 131 92 11 8 0 0 0 0 142 

2017 139 88 11 7 2 1 7 4 159 

 

Tabelul 8 subliniază gravitatea TSA. Procentajul de încadrare în Gradul I de handicap 

depășește 85% în toți anii studiați. Acest procentaj atince un maxim de 93% în anul 2015 și 

un minim de 87% în anul 2013. 

Încadrarea în gradul II de handicap este rară, iar încadrarea în gradul III este aproape 

nulă, majoritatea celor încadrați în  aceaste categorii regresează la gradul I, rare fiind 

cazurile de reîncadrare. Procentajul maxim pentru încadrarea în gradul II este stabilit în 

anul 2013 (12%), an în care există și un caz singular de încadrare în gradul III ce reprezintă 

1%.  Procentajul încadrării în gradul II de handicap scade în următorii 2 ani până la 7% (9% 

în anul 2014, 7% în anul 2015), creste în 2016 până la 8% urmând să scadă iarăși în 2017 

până la 7%, iar cel al încadrării în gradul III este nul până în 2017 când apar două cazuri ce 

reprezintă 1% din total.  

Anul 2017 este anul schimbării legislației de încadrare în grad de handicap. 

Legislație ce permite încadrarea în grad permanent de handicap, ce nu mai necesită 

reevaluarea anuală. În acest an 4% din totalul copiilor trec la încadrare permanentă în 

gradul I de handicap. 

 
Tabel 9.  Numărul copiilor diagnosticați cu TSA și încadraț i cu grad de handicap din 

mediul rural,  în județul Vrancea, pe categorii de vârstă  
Categorie de vârstă ANUL 

 2013 2014 2015 2016 2017 

0-5 ani 0 0 5 9 19 

6-9 ani 28 33 42 46 55 

10-18 ani 79 76 86 87 85 

Total 107 109 133 142 159 

Tabelul 9 evidențiază o creștere a numărului copiilor din categoria de vârstă 0-5 ani pe 

parcursul perioadei studiate. Acest fenomen sugerează o tendință spre diagnosticarea 

precoce a TSA. Diferența dintre cele două medii este dată de faptul că în mediul urban, 

respectiv Municipiul Focșani apare un copil încă din anul 2014 în categoria de vârstă 0-5, 
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iar în 2015, 2016 sunt mai mulți decât în tot mediul rural din județul Vrancea, doar anul 

2017 prezintă 19 copii în mediul rural și 18 în municipiul Focșani. 

Se observă că și în acest caz categoria de vârstă predominantă este cea cuprinsă între 

10-18 ani, însă categoria de vârstă cuprinsă între 6-9 ani se află la jumătatea celei 

precendente. 

 

6.1.7. Concluzii privind incidența copiilor cu autism 

 

Analizând numărul total de copii cu TSA, se observă că majoritatea provin din mediul 

rural în toți cei cinci ani studiați. Această diferență este dată de faptul că populația din 

mediul rural este mult mai mare decât cea din mediul urban
49

. Chiar dacă această notabilă 

diferență persistă în toți anii studiați, procentajul dintre cele două sexe este asemănător. 

Ambele medii prezintă un procent de peste 75% băieți, diferențele pe ani dintre cele două 

sexe ce provin din cele două medii sunt de doar câteva procente. 

Comparând totalul prelungirilor și totalul noilor încadrări în grad de handicap a 

copiilor cu TSA ce provin din cele două medii observăm că numărul total al noilor încadrări 

pentru copiii ce provin din mediul urban este surclasat de cel al copiilor ce provin din 

mediul rural. 

Adunând noile încadrări din anul 2014 și până în anul 2017, observăm că în acești 

patru ani au fost încadrați 75 de băieți din mediul rural și 54 de băieți din mediul urban, 

această diferență nu este la fel de mare și în cazul fetelor. Astfel din anul 2014 și până în 

anul 2017 au fost încadrate 17 fete din mediul rural și 12 fete din mediul urban. 

În ceea ce privește gradul de handicap în care sunt încadrați copiii cu TSA din ambele 

medii, nu observăm mari diferențe. Aproximativ toți copiii din ambele medii sunt încadrați 

în gradul 1 de handicap, rare fiind cazurile în care aceștia sunt încadrați în gradul 2 sau 3 și 

și mai rare sunt cazurile în care copiii revin la prelungire, iar acest grad este îmbunătățit, 

majoritatea regresând. 

Gravitatea acestor tulburări și drama prin care trec copiii și părinții (date regăsite în 

studiul doi) fiind evidente. Cele 2 studii evidențiază necesitatea realizării unor metode de 

tratament complexe și cât mai diverse în scopul integrării copiilor în societate, dar și 

necesitatea creșterii numărului de baze de tratament ce vor putea face față numărului aflat 

în continuă creștere anuală a copiilor cu TSA. 

Cu privire la diagnosticarea precoce, ce poate să sporească șansele de încadrare în 

societate a copilului cu TSA, datorită intervenției terapeutice timpurie, se observă o creștere 

a numărului copiilor din categoria de vârstă 0-5 ani din ambele medii (rural și urban).  

În anul 2017 doar în municipiul Focșani au fost 18 astfel de cazuri, iar în tot mediul 

rural din județul Vrancea au fost 19. Aceste date sugerează faptul că accesul la informații și 

baze de diagnosticare sporește șansele unui copil cu TSA, cei ce provin din mediul urban 

fiind favorizați. 

 

                                                             
49 Institutul Național de Statistică, (2016). Populația României pe localități – După Domiciliu -, 

Editura Institutului Național de Statistică, pag 51. Retrieved from 

http://www.insse.ro/old/sites/default/files/field/publicatii/populatia_romaniei_dupa_domiciliu_la_1_i

ul_2016_0.pdf, 24.07.2019, 11:07 

http://www.insse.ro/old/sites/default/files/field/publicatii/populatia_romaniei_dupa_domiciliu_la_1_iul_2016_0.pdf
http://www.insse.ro/old/sites/default/files/field/publicatii/populatia_romaniei_dupa_domiciliu_la_1_iul_2016_0.pdf
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6.2. STUDIU PRIVIND CUNOAȘTEREA ȘI IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN 

TRATAMENTUL COPIILOR CU AUTISM 

 

Chestionarul (Anexele nr.: 11 – 33) a fost aplicat unui număr de 22 de părinți ai căror 

copii, diagnosticați cu TSA și încadrați în grad de handicap, beneficiază de terapii de 

recuperare în cadrul  Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilități Focșani al 

DGASPC Vrancea. 

La întrebarea La ce vârstă a fost diagnosticat copilul dumneavoastră?, analizând 

răspunsurile oferite la această întrebare, am observat că toate diagnosticele au fost puse 

până la vârsta de 5 ani.  

Răspunsurile oferite evidențiază:  

- 3 copii diagnosticați la vârsta de 1 an ( 2 la vârsta de 1 an și 6 luni, 1 la 1 an și 8 

luni);  

- 13 copii diagnosticați în preajma vârstei de 2 ani ( 6 la 2 ani, 1 la 2 ani și 4 luni, 

1 la 2 ani și 6 luni, 1 la 2 ani și 7 luni, 2 la 2 ani și 8 luni, 1 la 2 ani și 9 luni, 1 la 2 ani și 10 

luni);  

- 3 copii au fost diagnosticați la vârsta de 3 ani;  

- 1 copil diagnosticat la 4 ani; 

- 1 copil diagnosticat la 5 ani. 

Cele mai multe diagnosticări au fost realizate în preajma vârstei de 1 – 3 ani, fapt ce 

confirmă informațiile teoretice cu privire la perioada propice pentru realizarea acesteia. 

La întrebarea Cum se reflectă diagnosticul copilului asupra dumneavoastră și a 

modului în  care funcționează familia?, analizând răspunsurile oferite la această întrebare 

am observat că aflarea diagnosticului copiilor a schimbat complet viața majorității celor 

chestionați. Doamna E.-R.L. ne spune „viața ni s-a schimbat la 360°, absolut tot se învârte 

în jurul ei, în vederea recuperării”. Același răspuns îl primim și din partea doamnei C.C. și 

domnului A.F. „aflarea diagnosticului ne-a schimbat complet modul de viață”. Acceptarea 

se dovedește a fi unul din cele mai grele opțiuni, iar supărarea este prezentă constant. 

Aceste sentimente se regăsesc în aproape toate răspunsurile părinților, „a fost foarte greu, 

cu greu am acceptat. Am fost supărați dar acum e mai bine”, scrie doamna P.D., iar doamna 

T.G. susține „am acceptat cu greu situația și încă lucrăm la adaptare”. Un astfel de 

diagnostic vine ca un șoc pentru părinți, oameni ce își iubesc copiii și le vor tot binele „am 

simțit un șoc când am aflat, iar după, o dată cu trecerea timpului am acceptat” (doamna 

T.N.). Este un diagnostic ce bulversează o familie și îi stârnește un sentiment apăsător de 

nesiguranță „toată viața a fost bulversată, nesiguranța viitorului, conștientizarea faptului că 

noi murim și nu știm dacă va fi un om independent, etc.” (doamna R.T.). În cazul unora a 

stărnit revoltă, sentimente de vinovăție și dezamăgire. Pentru domnul G.I. este pur și simplu 

„apăsător”, acesta ne având puterea de a mai elabora răspunsul său, la fel și pentru doamna 

B.I. ce scrie „ceva neobișnuit, ceva rău”. Doamna G.M. simte „o dezamăgire, o mare 

greutate”, iar pentru doamna B.M. acceptarea a venit ca o eliberare „am fost supărați la 

început, revoltați dar ne-am împăcat cu ideea acum”. Acceptarea s-a dovedit a fi cea mai 

dificilă și în cazul familiei domnului A.G., părintele unui copil de 16 ani, diagnosticat cu 

Boala DOWN și Autism, „până acum câțiva ani diagnosticul copilului, lăsa amprenta 
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asupra climatului familiei, dar în prezent datorită acceptării situației și sfaturilor susținute 

este bine”. 

Din răspunsurile părinților observăm că o dată cu acceptarea situației, începe un 

proces de aflare de răspunsuri și un lung drum pe calea recuperării „nu este o bucurie să ai 

copii cu probleme de sănătate, am acceptat situația și lucrăm pentru rezolvarea ei” (domnul 

M.A.). Pentru doamna I.D. și familia sa, obișnuirea cu această situație a fost punctul 

culminant „noi ne-am obișnuit cu modul lui de comportament și încercăm să corectăm 

unele aspecte după posibilități”. 

La extrema opusă avem părinți ce ne spun că „diagnosticul copilului meu se reflectă 

bine asupra familiei deoarece l-am acceptat ca pe un copil normal” (doamna T.M.) și 

„încercăm să ne vedem copilul ca pe un copil fără probleme” (doamna N.C.). În cazul 

domnului C.C. „diagnosticul copilului nu afectează funcționarea normală a familiei”, iar 

mediul familial iubitor se dovedește a fi cel mai bun în cazul doamnei M.M. „nu ne 

afectează cu absolut nimic, este un copil plăcut și iubit de cei din familie – este un mediu 

normal”. 

Care este gradul de adaptare al copilului din punctul dumneavoastră de vedere 

la: 

- mediul familial: 19 părinți consideră că copiii lor sunt adaptați și 3 consideră că 

sunt puțin adaptați; 

- mediul social/școlar:  12 părinți consideră că copiii lor sunt adaptați, 7 sunt 

puțin adaptați, 1 este neadaptat și 2 nu urmeaza vreo forma de școlarizare. 

Tabel 10.  Tabelul centralizator ce cuprinde răspunsurile la întrebarea „Ca re este 

gradul de adaptare al copilului din punctul dumneavoastră de vedere la: mediul 

familial; mediul social/școlar?”  

Nr. subiecți Mediul familial Mediul Școlar Fș Total 

A Pa N A Pa N 

19 3 0 12 7 1 2 22 

Procente 86.36 13.63 0 54.54 31.81 4.54 9.09 100% 

Legendă: Adaptat = A; Puțin adaptat = Pa; Neadaptat = N; Fără școlarizare = Fș; 

6.2.1. Concluziile studiului privind cunoașterea și implicare părinților în 

tratamentul copiilor cu autism 

 

Analiza răspunsurilor la chestionar, a pus în evidență faptul că, o parte din părinți au 

recurs la explicații teoretice, pentru a defini autismul, făcând dovada nevoii lor de a se 

informa adecvat, iar alții au recurs la a-și proiecta propria stare psihologică, etichetând 

autismul în termenii în care trăiesc relația cu diagnosticul copilului lor – „o boală grea” etc. 

În ceea ce privește vârsta de diagnosticare a copiilor din grupul vizat, a reieșit faptul 

că cei mai mulți dintre ei au fost diagnosticați în jurul vârstei de 2 ani și chiar 3 dintre ei la 

vârsta de 1 an, ceea ce confirmă faptul că diagnosticarea precoce a autismului a devenit o 
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practică, părinții fiind mult mai informați și mai atenți la evoluția propilor copii, și cerând 

ajutorul medicului mult mai devreme față de anii din urmă. Acest lucru, corelează și cu 

identificarea justă a primelor simptome și comportamente inadecvate la copil, medicul 

confirmând prin diagnosticare, că acești copii prezintă TSA. Importanța pe care o dau 

comunicării cu medicul specialist este dat și de faptul că aproape toți copiii din grupul vizat 

sunt urmăriți periodic de către medical NPI și că urmează un tratament medicamentos, 

bazat în mare măsură pe medicație neuro-trofică, unii având și medicație psihotropă, pentru 

controlul simptomelor psihotice, al depresiei, anxietății etc. De asemenea, există în grupul 

vizat și copii care nu beneficiază de medicație, făcând doar terapii de recuperare. 

Cu privire la accesul la terapii de recuperare, copiii din grupul nostru au început 

diverse forme de terapie, fie în centrul de zi cu subvenții de la stat, fie în cadrul unor 

cabinete private. Numărul de ședințe a variat de la un copil la altul de la o vârstă la alta. În 

ceea ce privește recomandările de lucru acasă și comunicarea cu specialiștii care lucrează cu 

copilul lor, cei mai mulți părinți consideră utile aceste informații, existând în grupul nostru 

și un părinte cu opinie diferită. 

Cât privește raportarea copilului la familie, cei mai muți dintre copii petrec cel mai 

mult timp cu mama, având o relație mai bună cu ea. De asemenea, și cu ceilalți membri ai 

familiei, acești copii stabilesc o relaționare cât de cât bună, din perspectiva părinților. 

În ceea ce privește reprezentarea modului în care dizabilitatea copilului se reflectă 

asupra funcționării familiei, am constatat o variabilitate mare a perspectivelor, cei mai mulți 

părinți fiind încă în faza de neacceptare și refuz, de blocaj psihic, asociat cu trăiri de tristețe 

și neputință față de situația creată de diagnosticul copilului lor, iar alții fiind deja în faza de 

acceptare și de a găsi un sens situației în care se află copilul lor, exprimând idei și trăiri de 

generozitate, calm, împăcare și speranță. Cât privește școlarizarea, cei mai mulți copii din 

grupul nostru frecventează o formă de învățământ, doar doi dintre ei nefiind școlarizați. Din 

punctul de vedere al părinților, un număr semnificativ dintre ei consideră că adaptarea 

familială și școlară a copiilor lor este bună, existând și cazuri care se confruntă cu dificultăți 

de adaptare atât în mediul familial, cât și social. 

Valoarea Cronbach Alpaha de 0.709, este mai mare decât 0.700 (pragul minim 

acceptat, prin convenție, pentru o scală), ceea ce înseamnă că avem o consistență internă 

adecvată a instrumentului de cercetare, respectiv chestionarului completat de lotul nostru de 

părinți. 

 

6.3. CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

 Finalizarea acestei cercetări preliminare a evidențiat următoarele concluzii: 

- numărul copiilor de sex masculin diagnosticați cu TSA și încadrați în grad de 

handicap este mai mare decât cel al copiilor de sex feminin cu peste 83% în mediul urban 

și cu peste 80% în mediul rural, aspect evidențiat de Gherguț în anul 2013 și de Fournier în 

anul 2014, fapt ce confirmă prima ipoteză a acestei cercetări preliminare; 

- ipoteza conform căreia numărul copiilor de sex masculin diagnosticați cu TSA și 

încadrați în grad de handicap, ce provin din mediul rural este în scădere, iar cel al copiilor 

ce provin din mediul urban este în creștere a fost infirmată aspect subliniat, în urma 

analizei încadrărilor anuale din cele două medii am constatat că majoritatea copiilor cu TSA 
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provin din mediul rural în județul Vrancea, numărul lor urmând să crescă substanțial în 

anii ce vor urma. Realizând media aritmetică a numărului de copii nou încadrați in cei 4 

ani, s-au constat dispuneri noi din ambele medii, ceea ce ne întărește această concluzie (MA 

pentru mediul rural=23; MA pentru mediul urban=16,5); 

- ipoteza conform căreia diagnosticarea precoce (în intervalul 1-3 ani) conduce la 

accesarea serviciilor de intervenție a fost confirmată cu ajutorul răspunsurilor date la 

chestionarului aplicat. Analiza răspunsurilor a demonstrat faptul că majoritatea copiilor au 

fost diagnosticați la vârsta de 2 ani (13 din cei 22), iar demersurile începerii terapiei de 

specialitate au fost făcute imediat după diagnosticare; 

- ipoteza conform căreia părinții copiilor cu autism se implică, în totalitate în 

cunoașterea și tratarea acestora a fost confirmată, aspect reieșit din răspunsurile date la 

întrebările chestionarului aplicat. 

În urma realizării cercetării preliminare constatăm numărul mare de copii cu TSA, 

încadrați în gradul I de handicap din județul Vrancea ce au nevoie de terapie specifică. 

Chestionarul evidențiază și dispoziția părintelui dar și a copilului de a participa împreună în 

cadrul ședințelor de kinetoterapie. Astfel cercetarea experimentală își propune realizarea 

unui program kinetoterapeutic adaptat de grup, ce va include grupe de 6-7 copii însoțiți de 

părinți. 
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PARTEA A III-A 

CERCETARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND RECUPERAREA COPIILOR CU 

TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST PRIN FOLOSIREA EXERCIȚIILOR 

COMPLEXE TIP PARCURSURI DE MIȘCARE RECUPERATORII-

TERAPEUTICE 

 

CAPITOLUL 7.  
CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL CERCETĂRII 

 
7.1. SCOPUL CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

Această cercetare a avut drept scop identificarea și implementarea unor metode de 

educare și reeducare psihomotrică, în procesul de recuperare a copiilor diagnosticați cu 

Tulburări din Spectrul Autist. 

 

7.2. OBIECTIVELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

Obiectivele acestei cercetări au vizat: 

- conceperea unui plan de educare și reeducare psihomotrică a copiilor cu 

Tulburări din Spectrul Autist, bazat pe folosirea exercițiilor fizice complexe; 

- aplicarea planului de educare și reeducare a copiilor cu Tulburări din Spectrul 

Autist pe o perioadă de șase luni de zile. 

 

7.3. SARCINILE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

Cercetarea, de față, a necesitat îndeplinirea următoarelor sarcini: 

- stabilirea scopului cercetării; 

- stabilirea grupului de copii cu TSA; 

- elaborarea unui plan de educare psihomotrică pentru copii cu TSA; 

- alegerea testelor de apreciere a copiilor cu TSA; 

- stabilirea și aplicarea programului de recuperare; 

- elaborarea protocolului de colaborare cu părinții; 

- aplicarea testării inițiale și finale; 

- centralizarea datelor obținute; 

- prelucrarea și înregistrarea datelor; 

- evidențierea concluziilor. 

 

7.4. IPOTEZELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

În cadrul cercetării, am considerat necesară verificarea următoarelor ipoteze: 

- copiii cu TSA își îmbunătățesc capacitatea de a reacționa conștient la un stimul 

acustic sau vizual; 

- în urma unei intervenții cu parcursuri de mișcare recuperatorii/terapeutice, se 

îmbunătățește psihomotricitatea copilului autist. 
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7.5. METODE DE CERCETARE 

Metodele care ne-au ajutat în realizarea cercetări au fost: 

- studiul bibliografic; 

- observația pedagogică; 

- studiu și  analiza documentelor de evidență; 

- experimentul; 

- prelucrarea statistico-matematică; 

- metoda grafică; 

- analiza și interpretarea datelor. 

 

7.6. METODELE DE EVALUARE, APARATURĂ ȘI INDICATORII STATISTICI 

DE APRECIERE 

 

7.6.1. Teste și intrumente de evaluare ale cercetării experimentale 

Întrucât majoritatea copiilor cu TSA nu au capacitatea de a fi prezenți
50

 și nu pot 

interacționa adecvat cu mediul înconjurător, am optat pentru: aprecierea motricității 

speciale prin trei teste realizate cu ajutorul dispozitivului OptoJump. Deoarece nu există 

teste tehnologice special concepute pentru copiii cu TSA, am utilizat trei teste folosite în 

special în testarea performanțelor sportive: 

- testul „squat jump”, adaptat reprezentat de săritura liberă peste obstacol cu 

desprindere pe două picioare; 

- testul „acustic reaction”, reprezentat de săritură cu desprindere pe ambele 

picioare la semnal acustic; 

- testul „visual reaction”, reprezentat de săritură cu desprindere pe ambele 

picioare la semnal vizual. 

7.6.2. Instrumente și aparatură de evaluare ale cercetării experimentale 

Optojump Next este un sistem inovator de măsurare și analiză care aduce o nouă 

filozofie de evaluare și optimizare a performanței în lumea sportului dar și a parametrilor de 

apreciere a terapiilor. Este conceput pentru realizarea unui program specific și personalizat 

de recuperare pentru pacient și instruire pentru atlet, bazat exclusiv pe date obiective 

precise. 

 

 

 

                                                             
50 autism= pierderea contactului cu lumea exterioară printr-o repliere în sine însuși, un mod de 

gândire detașat de realitate și o predominantă a vieții interioare 

(https://psychologies.ro/definitii/autismul-575349, 26.01.2019, 13:50) 

https://psychologies.ro/definitii/autismul-575349
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7.6.3. Indicatori statistici de apreciere ale cercetării experimentale 

 

Indicatorii statistici de apreciere folosiți în realizarea interpretării și analizei datelor 

statistice au fost: 

- numărul de subiecți încadrați; 

- media aritmetică; 

- proporția; 

- valoarea minimă; 

- valoarea maximă; 

- modulul; 

- amplitudinea; 

- abaterea standard; 

- coeficientul de variabilitate; 

- testul student dependent: t calculat, p calculat. 
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CAPITOLUL 8.  

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII EXPRIMENTALE 

 

8.1. SUBIECȚII, LOCUL ȘI DURATA CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

Testele și măsurătorile aplicate în cercetarea de față au fost aplicate în sala de sport a 

Școlii Gimnaziale nr. 7 din Focșani, spațiu închiriat de societatea comercială pe care o 

administrez „Terapeutic Kinetic Start” S.R.L. Sala de sport are o suprafață de 259 mp, iar în 

acest spațiu se desfășoară și programul de recuperare psihomotric aplicat. Restul 

echipamentelor utilizate în desfășurarea acestei cercetări sunt deținute de firma sc 

„Terapeutic Kinetic Start” S.R.L. Lotul de subiecți (Tabel 11) este reprezentat de 13 de 

copii (o fată și 12 băieți) diagnosticați cu TSA, cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani.  

Tabel 11. Subiecți cercetării experimentale 

Nr. crt. Inițiale nume și prenume Dată naștere Sex Diagnostic 

1. V.I.I. 20.05.2005 M T.S.A. 

2. C.G. 17.06.2006 M T.S.A. 

3. E.S.V. 09.03.2009 M T.S.A. 

4. C.Ș. 06.04.2010 M T.S.A. 

5. G.B. 05.07.2010 M T.S.A. 

6. D.T. 12.09.2011 M T.S.A. 

7. R.V.O. 22.09.2011 M T.S.A. 

8. S.D. 06.04.2012 M T.S.A. 

9. C.M. 04.09.2012 M T.S.A. 

10. P.L.M. 15.09.2012 M T.S.A. 

11. L.A. 01.05.2013 M T.S.A. 

12. B.A. 17.05.2013 F T.S.A. 

13. M.L.D. 23.11.2014 M T.S.A. 

 

 

8.2. PLAN DE INTERVENȚIE RECUPERATORIE PRIN EXERCIȚII FIZICE   

 

În lipsa unei inteligențe motrice, copilul este incapabil să se dezvolte pe toate ariile de 

evoluție normală, iar lipsa abilităților sociale și de comunicare pot afecta învățarea, în 

special învățarea prin interacțiune socială sau într-un cadru care implică și colegi. 

„Abilitățile adaptative sunt reduse în raport cu valoare măsurată a IQ-ului, iar dificultățile 

extreme în ceea ce privește planificarea, organizarea și adaptarea la schimbare au un impact 

negativ asupra achizițiilor”
51

 de orice tip. 

Majoritatea copiilor cu autism nu au atins reperele psihomotrice specifice vârstei lor. 

Chiar dacă lotul nostru de subiecți este format și din copii mai mari de 8 ani, ne vom limita 

                                                             
51

 American Psychiatric Association, DSM-5 Manual de Diagnosticare și Clasificare 

Statistică a Tulburărilor Mintale, Editura Medicală Callisto, pag. 57; 
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la învățarea acestor repere întrucât ele sunt bazele unui comportament autonom și acesta 

lipseste sau este slab dezvoltat la ei. 

În acest context copiii selecționați pentru a realiza cercetarea experimentală  au urmat 

planul de îmbunătățire al comportamentului motor 2 zile, consecutive pe săptămână, timp 

de 6 luni de zile. 

Ca mijloace de realizare a recuperării motorii am ales exercițiu fizic camplex de tipul 

parcursuri de mișcare recuperatorii-terapeutice concepute de la simplu la complex, adică 

la început cu puține modalități diferite de mișcare, iar cu cât am înaintat în terapie cu mai 

multe modalități de mișcare. Ele au vizat în primă fază dezvoltarea echilibrului, delimitarea 

spațiului înconjurător, învățarea săriturilor, dezvoltarea orientării spațiale și consolidarea 

noilor abilități.  

Ca materiale didactice au fost utilizate conuri, tije de plastic, cercuri, bănci de 

gimnastică. Fiecare copil a avut câte un însoțitor ce l-a ajutat să treacă peste dificultățile 

întâmpinate (a fost îndrumat și susținut de însoțitor la fiecare element din parcurs unde a 

fost nevoie). 

Durata unei ședințe a fost de 50 de minute, iar lotul de 13 copii a fost împărțit în două 

grupe (una de 6 copii și una de 7 copii). 

Programul a fost structurat pe 6 luni împărțit în 6 etape.  
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CAPITOLUL 9.  

ANALIZA REZULTATELOR CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

  

9.1. ANALIZA PARTICIPĂRII ÎN PROGRAMUL DE TERAPIE 

Copiii au avut o participare în medie de 45,15 prezență raportat la 50 maxim și 40 

minim, cu o medie a numărului de repetări de 224,4  raportat la un maxim de 248 și un 

minim de 198. 

 

9.2. ANALIZA REZULTATELOR PARTICIPĂRII INDIVIDUALE ÎN 

PROGRAMUL DE TERAPIE 

 

Subiecții au absentat la maxim 10 ședințe din cele 50 programate, unul dintre ei 

nelipsind la nici una dintre ele 

9.2.1. Analiza rezultatelor participării grupului la programul de terapie 

Numărul de repetări a exercițiilor a fost diferit, mai scăzut în ultimile luni (3 

repetări/ședință în lunile Iunie, Iulie, August), întrucăt numărul elementelor ce au compus 

parcursurile de mișcare recuperatorii/terapeutice a crescut. Traseele au devenit mai lungi ca 

durată și ca distanță, iar gradul de complexitate a crescut. 

  

9.3. ANALIZA CAPACITĂȚII MOTRICE 

Parcursurile de mișcare recuperatorii/terapeutice au fost concepute de la simplu la 

complex, toate au vizat îmbunătățirea echilibrului și dobândirea unor noi abilități motrice ce 

în lipsa echilibrului nu ar fi posibile. Fiecare zi a planului de îmbunătățire al 

comportamentului motor a urmărit o creștere progresivă a dificultății elementor și 

consolidarea abilităților motrice dobândite anterior. 

Dacă la începutul ședințelor de recuperare aproape toți copiii au necesitat ajutorul 

însoțitorilor, la finalul acestora copiii s-au descurcat predominant singuri pe cele mai 

complexe parcursuri ale acestui plan de intervenție. Fapt evidențiat de media numărului de 

repetări cu ajutor, ce în luna Martie a avut valori oscilante de la 1,384 (cea mai mică 

valoare) la 5,307 (cea mai mare valoare) în funcție de creșterea dificultății și a gradului de 

adaptabilitate și planificare motrică a fiecărui copil, iar în luna August cea mai mică valoare 

a fost de 0,076, iar cea mai mare 1,692. 

Creșterea numărului de elemente ce au compus parcursurile de mișcare 

recuperatorii/terapeutice i-a ajutat pe copii să se concentreze. Aceștia au rămas din ce în ce 

mai mult focusați pe sarcina ce o aveau de îndeplinit. 

Obiectivele fiecărei etape au fost atinse, iar copiii au învățat progresiv noile elemente 

introduse în fiecare lună și le-au consolidat pe cele anterioare repetând continuu 

deprinderile și priceperile motrice proaspăt dobândite.  
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Planul de îmbunătățire al comportamentului motor a fost aplicat cu succes, iar prin 

intermediul acestuia a fost posibilă creșterea forței trenului inferior și îmbunătățirea 

reacțiilor copiilor (la un stimul acustic și vizual). 

 

9.4. REZULTATELE  CAPACITĂȚII MOTRICE SPECIFICE  

9.4.1. Analiza și interpretarea rezultatelor individuale ale lotului de subiecți, 

înregistrate la proba „squat jump” 

 
Tabel 12. Rezultatele individuale ce prezintă valorile probei „squat jump” (săritura liberă peste obstacol cu 

desprindere pe ambele picioare) 

 Putere de impulsie 
(J/kg 

Timp de zbor (s) Înălțime de 
desprindere (cm) 

Nr. 
Crt 

Inițialele Dată 
naștere 

Sex 
 
TI TF DIF TI TF DIF TI TF DIF 

1. M.L.D 23.11.14 M 1.082 1.301 0.219 0.300 0.329 0.029 11.0 13.3 2.3 

2. C.M. 04.09.12 M 1.140 1.381 0.241 0.308 0.339 0.031 11.6 14.1 2.5 

3. P.L.M 15.09.12 M 1.075 1.309 0.234 0.299 0.330 0.031 11.0 13.3 2.3 

4. C.Ș. 06.04.10 M 1.118 1.239 0.121 0.305 0.321 0.016 11.4 12.6 1.2 

5. L.A. 01.05.13 M 1.349 1.523 0.174 0.335 0.356 0.021 13.8 15.5 1.7 

6. E.S.V 09.03.09 M 1.381 2.243 0.862 0.339 0.432 0.093 14.1 22.9 8.8 

7. S.D. 06.04.12 M 1.060 1.523 0.463 0.297 0.356 0.059 10.8 15.5 4.7 

8. G.B. 05.07.10 M 1.398 1.962 0.564 0.341 0.404 0.063 14.3 20.0 5.7 

8. V.I.I 20.05.05 M 1.473 2.100 0.627 0.350 0.418 0.068 15.0 21.4 6.4 

10. D.T. 12.09.11 M 1.096 1.398 0.302 0.302 0.341 0.039 11.2 14.3 3.1 

 

Rezultatele înregistrate la săritura liberă peste obstacol cu desprindere pe ambele 

picioare, denumită și „squat jump”, prezintă progresul realizat de fiecare copil în parte 

conform tabelului nr. 12. 

9.4.2. Analiza și interpretarea rezultatelor lotului de subiecți înregistrate la 

proba „squat jump” 

 

Eșantionul de subiecți pentru această probă este format din 10 copii ce formează lotul 

nostru. Eșantionul de 13 a reușit să execute săritura liberă peste obstacolul înalt de 10 cm. 

cu desprindere pe ambele picioare, fapt ce a permis realizarea testării inițiale. Am ales să 

prezentăm rezultatele a 10 dintre copii deoarece unul dintre cei 13 este de sex feminin în 

timp ce toți ceilalți sunt de sex masculin, iar ceilalți doi nu au reușit să execute celelalte 

două teste OptoJump „săritura cu desprindere pe două picioare la semnal acustic și la 

semnal vizual”. 

 Testarea finală este realizată pe același eșantion de 10 copii. 
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Tabel 13. Rezultatele lotului de subiecți ce prezintă valorile probei „squat jump” (săritura liberă peste 
obstacol cu desprindere pe ambele picioare) 

Indicatori de apreciere Putere de impulsie (J/kg) Timp de zbor (s) Înălțime de desprindere 

(cm) 

TI TF DIF TI TF DIF TI TF DIF 

Valoarea medie 1.217 1.597 0.38 0.317 0.362 0.045 12.42 16.29 3.87 

Valoarea minimă 1.060 1.239 - 0.297 0.321 - 10.8 12.6 - 

Valoarea maximă  1.473 2.243 - 0.350 0.432 - 15.0 22.9 - 

Modul - 1.523 - - 0.356 - 11 13,3 - 

Amplitudinea 0.413 1.004 - 0.053 0.111 - 4.2 10.3 - 

Abatere standard 0.161 0.365 - 0.020 0.040 - 1.659 3.727 - 

Coeficient de 

variabilitate (%) 

13.304 22.846 - 6.581 11.120 - 13.358 22.884 - 

Testul 

student 
dependent 

T 

calculat 

-5,02 - -5,78 - -4,99 - 

p 0,000713 - 0,000266 - 0,000742 - 

 

Rezultatele inițiale arată faptul că majoritatea copiilor testați nu dețin experiența de 

mișcare și forța musculară necesară efectuării unei sărituri ample, necesară evitării unui 

obstacol fapt ce confirmă necesitatea exercițiului fizic în viața acestor copii. 

Evaluarea finală evidențiază o creștere semnificativă a mediei puterii de impulsie a 

grupului, fapt ce influențează creșterea tuturor itemilor studiați. Dacă puterea de impulsie 

este mai mare, atunci timpul de zbor și înălțimea de desprindere este mai mare. 

Utilizarea exercițiilor fizice complexe în recuperarea copiilor cu TSA a determinat o 

creștere a puterii de impulsie cu 0.38 J/Kg, fapt ce a mărit media grupului de la 1.217 la 

1.597 J/kg. Ceea ce înseamnă că forța trenului inferior a copiilor a crescut și a determinat o 

creștere a mediei înălțimii de desprindere cu 3.87 cm, de la 12.42 la 16.29 cm. Atingerea 

unei înălțimi de desprindere mai mari atrage după sine și creșterea timpului de zbor de la 

0.317 la 0.362, o diferență de 0.045 s. (această „mică” diferență s-a dovedit a fi crucială). 

 

9.4.3. Analiza și interpretarea rezultatelor înregistrate la proba „săritură cu 

desprindere pe ambele picioare la semnal acustic” („acustic reaction) 

 

Eșantionul de subiecți pentru această probă este format din 10 copii din lotul total de 

13. Eșantionul de 10 a reușit să înțeleagă și să execute săritura cu desprindere pe ambele 

picioare la semnalul acustic din timpul testării inițiale, fapt ce a permis realizarea acestei 

probe. Ceilalți trei nu au deținut capacitatea cognitivă de a înțelege și reacționa adecvat la 

cerințele acestui test. Aceștia nu au reușit să stea în zona de testare și să aștepte semnalele 

auditive ale aparatului sau cele ale profesorului. 

 Testarea finală este realizată pe același eșantion de 10 copii deoarece trei nu au reușit 

să înțeleagă și să execute proba. 
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Tabel 14. Rezultatele ce prezintă valorile probei „acustic reaction” (săritura cu desprindere pe 

ambele picioare la semnal acustic) 
Nr

. 

Cr
t 

I Putere de 

impulsie (J/kg) 

Medie timp de 

reacție (s) 

Medie timp de 

zbor (s) 

Înălțime de 

desprindere (cm) 

TI TF DI
F 

TI TF DI
F 

TI TF DI
F 

TI TF D
IF 

1. E.S.

V. 

6.3

86 

4.2

93 

2.9

3 

0.9

57 

0.7

98 

0.1

59 

0.4

20 

0.3

44 

0.0

76 

21.

7 

14.

6 

7.

1 

2. V.I.
I. 

3.7
52 

2.8
00 

0.9
52 

1.7
34 

1.0
34 

0.7 0.3
22 

0.2
76 

0.0
46 

12.
8 

9.5 3.
3 

3. C.Ș 3.4

92 

3.6

60 

0.1

68 

1.6

72 

1.4

09 

0.2

63 

0.3

09 

0.3

18 

0.0

09 

11.

9 

12.

4 

0.

5 

4. G.B
. 

2.1
16 

3.5
14 

1.3
98 

0.9
41 

0.6
72 

0.2
69 

0.2
42 

0.3
12 

0.0
7 

7.2 11.
9 

4.
7 

5. D.S

. 

2.6

45 

2.2

12 

0.4

33 

1.0

36 

0.7

80 

0.2

56 

0.2

68 

0.2

48 

0.0

2 

9.0 7.5 1.

5 

6. L.A

. 

3.4

02 

3.3

62 

0.0

4 

0.8

73 

0.7

22 

0.1

51 

0.3

07 

0.3

05 

0.0

02 

11.

6 

11.

4 

0.

2 

7. C.

M. 

1.8

40 

1.4

74 

0.3

66 

1.2

58 

0.7

93 

0.4

65 

0.2

26 

0.2

01 

0.0

25 

6.3 5.0 1.

3 

8. M.L
.D. 

2.6
72 

2.2
79 

0.3
93 

1.0
79 

0.6
85 

0.3
94 

0.2
70 

0.2
51 

0.0
19 

9.1 7.7 1.
4 

9. P.L.

M. 

4.2

59 

3.7

86 

0.4

73 

0.9

04 

0.7

94 

0.1

1 

0.3

43 

0.3

24 

0.0

19 

14.

5 

12.

9 

1.

6 

10
. 

D.T
. 

0.6
35 

1.4
48 

0.8
13 

1.8
40 

1.0
84 

0.7
56 

0.1
29 

0.1
96 

0.0
67 

2.2 4.9 2.
7 

Medie 3.1

19 

2.8

82 

0.2

37 

1.2

29 

0.8

77 

0.3

52 

0.2

83 

0.2

77 

0.0

06 

10.

63 

9.7

8 

0.

85 

Minim 0.6
35 

1.4
48 

- 0.8
73 

0.6
72 

- 0.1
29 

0.1
96 

- 2.2 4.9 - 

Maxim 6.3

86 

4.2

93 

- 1.8

40 

1.4

09 

- 0.4

20 

0.3

44 

- 21.

7 

14.

6 

- 

Modul - - - - - - - - - - - - 

Amplitudi

nea 

5,7

51 

2,8

45 

- 0,9

67 

0,7

37 

- 0,2

91 

0,1

48 

- 19,

5 

9,7 - 

Abaterea 

standard 

1,5

57 

0,9

94 

- 0,3

763 

0,2

31 

- 0,0

775 

0,0

51 

- 5,2

84 

3,3

86 

- 

Coeficient 

de 

variabilita
te (%) 

49,

918 

34,

497 

- 30,

609 

26,

412 

- 27,

358 

18,

701 

- 49,

715 

34,

626 

- 

T

S

D 

T 

calc 

0,79182 - 4,932692 - 0,422723 - 0,839775 - 

p 0,448831 - 0,00081 - 0,682418 - 0,422781 - 

Legendă: I= Inițiale; TI= Testarea inițială; TF= Testarea finală; DIF= Diferența; TSD= testul student dependent; T 

calc= T calculat. 

Testarea inițială prezintă o medie a timpului de reacție de peste o secunda (1.229 s). 

Jumătate dintre copii au avut nevoie de mai mult de o secundă pentru a reacționa la stimulul 

acustic (D.T. = 1.840, V.I.I. = 1.734, C.Ș = 1.672, C.M. = 1.258, M.L.D. =1.079, D.S. = 

1.036), 3 dintre ei au reacționat chiar după o secundă și jumătate (D.T. = 1.84, V.I.I. = 

1.734, C.Ș. = 1.672), iar ceilalți 5 au reacționat ceva mai rapid, aproape de o secundă 

(E.S.V. = 0.957, G.B. = 0.941, P.L.M. = 0.904, L.A. = 0.873). 
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Cea mai înceată reacție a fost înregistrată de copilul D.T., acesta reacționând în 1.840 

s. Același copil a exercitat o medie a puterii de impulse de 0.635 J/KG, ceea ce a determinat 

o medie a săriturilor sale de 2.2 cm și o medie a timpului de zbor de 0.873 cm. În acest caz, 

dacă nu a mai existat un obstacol de evitat, copilul nu a mai depus la fel de mult efort ca și 

în cazul probei anterioare. 

Cea mai rapidă reacție a fost înregistrată de copilul L.A., acesta reacționând în 0.873 s. 

Acesta a exercitat o medie a puterii de impulsie de 3.402 și o medie a timpului de zbor de 

0.307. În lipsa unui obstacol și copilul L.A. a depus un efort mai mic pentru a duce sarcina 

la bun sfârșit. 

Observăm aceeași tendință la toți copiii deoarece media puterii de impulsie are 

valoarea 3.119, media înălțimii de desprindere 10.63, iar media timpului de zbor 0.836. 

Aceste valori sunt semnificativ mai mici decât cele înregistrate în timpul probei „squat 

jump” (săritura liberă peste obstacol cu desprindere pe două picioare). Totuși valoare 

puterii de impulse este dublă față de cea înregistrată anterior/inițial. Acest lucru se 

datorează naturii probei „acustic reaction” (săritură cu desprindere pe ambele picioare la 

semnal acustic), deoarece un test individual conține 3 sărituri consecutive, iar aparatul 

calculează media acelor 3 sărituri, fapt ce a determinat o dublare a mediei grupului la 

această probă fără a crește și media celorlalți itemi studiați. 

Testarea finală evidențiază o îmbunătățire a mediei timpului de reacție cu 0.352 de 

secunde. Timpul de reacție a scăzut de la 1.229 la 0.877, fapt ce arată o îmbunătățire a 

abilităților cognitive ale acestor copii, item ce întărește ipotezele acestei cercetări.  

Observăm faptul că timpul de reacție al grupului a devenit mai rapid și ceilalți itemi 

au scăzut. Astfel media puterii de impulsie a scăzut cu 0.237, fapt ce a influențat înălțimea 

de desprindere (de la 10.63 în testarea inițială la 9.78 în cea finală) și timpul de zbor (de la 

0.836 în testarea inițială la 0.277 în cea finală). 

Această scădere a acestor itemi arată că îmbunătățirea timpului de reacție la un 

stimul acustic la copiii cu TSA, atrage după sine imposibilitatea realizării mai multor 

obiective la capacitate maximă. În proba anterioară „squat jump” (săritura liberă peste 

obstacol cu desprindere pe ambele picioare), copiii au arătat o forță îmbunătățită a trenului 

inferior, iar posibilitatea atingerii unei înălțimi de desprindere mai mare există. Probabil în 

lipsa unui obstacol ce necesită evitarea lui, copilul nu percepe noțiunea abstractă de a sări 

cât mai sus fără a evita o coliziune. 

 

9.4.4. Analiza și interpretarea rezultatelor probei „săritură cu desprindere pe 

ambele picioare la semnal visual” („visual reaction”) 

 

Eșantionul de subiecți pentru această probă este format din aceeși 10 copii din lotul 

total de 13 ce au executat și proba „acustic reaction”. Eșantionul de 10 a reușit să înțeleagă 

și să execute săritura cu desprindere pe ambele picioare la semnalul vizual din timpul 

testării inițiale, fapt ce a permis realizarea acestei probe. Ceilalți trei nu au deținut 

capacitatea cognitivă de a înțelege și reacționa adecvat la cerințele acestui test. Aceștia nu 

au reușit să stea în zona de testare și să aștepte semnalele vizuale ale aparatului sau cele ale 

profesorului. 

 Testarea finală este realizată pe același eșantion de 10 copii deoarece: 
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- trei nu au reușit să înțeleagă și să execute proba; 

Tabel 15. Rezultatele ce prezintă valorile probei „visual reaction” (săritura cu 

desprindere pe ambele picioare la semnal vizual) 
Nr

. 

Cr

t 

I Putere de impulsie 

(J/kg) 

Medie timp de 

reacție (s) 

Medie timp de zbor 

(s) 

Înălțime de 

desprindere (cm) 

TI TF DIF TI TF DIF TI TF DIF TI TF DI

F 

1. E.S.V. 5.02

9 

6.26

4 

1,23

5 

1.03

9 

0.88

8 

0,15

1 

0.37

3 

0.41

7 

0,04

4 

17.1 21.3 4,2 

2. V.I.I. 4.22
1 

2.47
4 

1,74
7 

1.50
4 

1.22
9 

0,27
5 

0.34
2 

0.26
1 

0,08
1 

14.3 8.4 5,9 

3. C.Ș 2.86

3 

2.77

2 

0,09

1 

1.35

0 

1.00

6 

0,34

4 

0.28

1 

0.27

7 

0,00

4 

9.7 9.4 0,3 

4. G.B. 3.12
0 

3.00
0 

0,12 1.39
1 

0.69
5 

0,69
6 

0.29
4 

0.28
7 

0,00
7 

10.6 10.2 0,4 

5. D.S. 2.93

8 

1.45

7 

1,48

1 

0.78

5 

0.52

9 

0,25

6 

0.28

5 

0.19

9 

0,08

6 

10.0 5.0 5 

6. L.A. 1.99
0 

3.66
5 

1,67
5 

1.17
9 

0.78
2 

0,39
7 

0.28
7 

0.31
9 

0,03
2 

10.1 12.5 2,4 

7. C.M. 2.18

7 

2.00

4 

0,18

3 

1.59

7 

0.81

4 

0,78

3 

0.24

6 

0.23

2 

0,01

4 

7.4 6.8 0,6 

8. M.L.
D. 

3.06
6 

2.63
0 

0,43
6 

1.12
7 

0.90
1 

0,22
6 

0.29
1 

0.27
0 

0,02
1 

10.4 8.9 1,5 

9. P.L.M

. 

3.68

2 

4.26

3 

0,58

1 

0.63

8 

0.60

9 

0,02

9 

0.31

9 

0.34

4 

0,02

5 

12.5 14.5 2 

10. D.T. 1.48
2 

0.92
6 

0,55
6 

1.24
8 

0.97
6 

0,27
2 

0.20
2 

0.16
0 

0,04
2 

5.0 3.1 1,9 

Medie 3.05

7 

2.94

5 

0,11

2 

1.18

5 

0.84

2 

0,34

3 

0.29

2 

0.27

6 

0,01

6 

10.7

1 

10.0

1 

0,7 

Minim 1.48
2 

0.92
6 

- 0.63
8 

0.52
9 

- 0.20
2 

0.16
0 

- 5.0 3.1 - 

Maxim 5.02

9 

6.26

4 

- 1.59

7 

1.22

9 

- 0.37

3 

0.41

7 

- 17.1 21.3 - 

Modul - - - - - - - - - - - - 

Amplitudin

ea 

3,54

7 

5,33

8 

- 0,95

9 

0,7 - 0,17

1 

0,25

7 

- 12,1 18,2 - 

Abaterea 

standard 

1,05

7 

1,52

0 

- 0,30

3 

0,20

5 

- 0,04

7 

0,07

30 

- 3,37

4 

5,17

6 

- 

Coeficient 

de 

variabilitate 

34,5

86 

51,6

13 

- 25,5

95 

24,3

28 

- 16,2

26 

26,4

17 

- 31,5

08 

51,7

17 

- 

TSD T 

calc 

0,331266 - 4,659051 - 1,100112 - 0,704793 - 

p 0,748027 - 0,001187 - 0,299836 - 0,49877 - 

Legendă: Legendă: I= Inițiale; TI= Testarea inițială; TF= Testarea finală; DIF= Diferența; 

TSD= testul student dependent; T calc= T calculat. 

 

Testarea inițială prezintă o medie a timpului de reacție de peste o secunda (1.185 s). 

Aproape toți copiii (8 dintre ei) au avut nevoie de mai mult de o secundă pentru a reacționa 

la stimulul vizual (C.M. = 1.597, V.I.I. = 1.504, G.B. = 1.391, C.Ș. = 1.350, D.T. = 1.248, 
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L.A. = 1.179, M.L.D. = 1.127, E.S.V. = 1.039), iar ceilalți 2 au reacționat ceva mai rapid, 

aproape de jumătate de secundă (D.S. = 0.785, G.B. = 0.941, P.L.M. = 0.638). 

Testarea finală evidențiază o îmbunătățire a mediei timpului de reacție cu 0.343 de 

secunde. Timpul de reacție a scăzut de la 1.185 la 0.842, fapt ce la fel ca și în cazul probei 

„acustic reaction”, arată o îmbunătățire a abilităților cognitive ale acestor copii, item ce 

întărește ipotezele acestei cercetări.  

Observăm faptul că timpul de reacție al grupului a devenit mai rapid și ceilalți itemi 

au scăzut, media puterii de impulsie a scăzut cu 0.112, fapt ce a influența înălțimea de 

desprindere (de la 10.71 în testarea inițială la 10.01 în cea finală) și timpul de zbor (de la 

0.292 în testarea inițială la 0.276 în cea finală). 

La fel ca și în proba anterioară această scădere a acestor itemi arată că îmbunătățirea 

timpului de reacție la un stimul vizual  la copiii cu TSA, atrage după sine imposibilitatea 

realizării mai multor obiective la capacitate maximă. În proba anterioară „squat jump” 

(săritura liberă peste obstacol cu desprindere pe ambele picioare), copiii au arătat o forță 

îmbunătățită a trenului inferior, iar posibilitatea atingerii unei înălțimi de desprindere mai 

mare există. Probabil în lipsa unui obstacol ce necesită evitarea lui, copilul nu percepe 

noțiunea abstractă de a sări cât mai sus fără a evita o coliziune. 

Analizând rezultatele obținute în urma aplicării celor 3 probe din cadrul testării 

inițiale, am constatat că proba etalon pentru măsurarea forței trenului inferior este testul 

„squat jump” (săritura liberă peste obstacol cu desprindere pe ambele picioare). Această 

probă ne oferă o viziune reală a mediei puterii de impulsie ce influențează direct media 

înălțimii de desprindere și media timpului de zbor a acestui grup. 

Am constatat o capacitate mai mare de concentrare a copilului în momentul 

prezentării unui obiectiv clar și palpabil (săritura peste obstacolul înalt de 10 cm.), decât în 

momentul prezentării unui obiectiv abstract (executarea a 3 sărituri consecutive și aterizare 

în același loc în momentul emiterii unui semnal acustic sau vizual). 

Observăm că din cele 3 probe ale testării inițiale, proba „squat jump” a rezultat cea 

mai mică valoare a mediei puterii de impulsie (1.184 J/kg) și cea mai mare valoare a mediei 

înălțimii de desprindere (12.8 cm). Acest lucu este datorat faptului că în cadrul acestei 

probe, copilul execută o singură săritură peste obstacol, iar aparatul înregistrează doar 

rezultatele acelei execuții. Pe când la celelalte 2 probe (acustic reaction și visual reaction), 

se execută 3 sărituri consecutive cu aterizare în același loc, iar aparatul calculează media 

aritmetică a celor 3 execuții pentru oferirea unui rezultat palpabil al timpului de reactie. 

În aceste condiții proba „squat jump” ne-a oferit informațiile necesare identificării 

forței trenului inferior a acestor copii. 

Analizând media timpului de reactie din cadrul testării inițiale am observat 

rapiditatea execuției în urma identificării unui stimul vizual. În cadrul testării inițiale copiii 

au sărit mai repede și mai sus în urma recepționării unui stimul vizual. 

Testarea inițială ne-a determinat să credem că stimulul vizual determină o execuție 

mai bună a sarcinii prezentate copilului. 

Evaluarea finală a rezultat o creștere a forței trenului inferior și a confirmat cele 

observate în cadrul testării inițiale: stimulul vizual determină o execuție mai bună a sarcinii 

prezentate copilului. 



48 

 

Interesant este faptul că sarcina principală este cea care solicită cel mai mult atenția 

copilului. Adică, copilul este focusat pe reacționarea cât mai rapidă în urma unui stimul, 

atât vizual cât și auditiv, dar nu mai este capabil să exercite aceași forță de care a dat 

dovadă în timpul testului „săritura liberă peste obstacol cu desprindere pe ambele picioare” 

(„squat jump”). O forță generată mai mică rezultă, în consecință și un timp de zbor mai 

scurt precum și o înălțime de desprindere mai mică, fapt constatat de cele trei teste. 

Tabel 16. Rezultatele ce prezintă valorile Testului student dependent (t calculat și p) pentru 

parametrii urmăriți în cadrul celor 3 probe („squat jump”, „acustic reaction”, „visual reaction”) din 

timpul celor 2 testări (testarea inițială și testarea finală) 
Parametrii Proba Testul student dependent 

T calculat p 

Timp de zbor Squat jump -4,97 0,000325 

Acustic reaction 0,422723 0,682418 

Visual reaction 1,100112 0,299836 

Înălțime de desprindere Squat jump -4,48003 0,000752 

Acustic reaction 0,839775 0,422781 

Visual reaction 0,704793 0,49877 

Putere de impulsie Squat jump -4,48466 0,000746 

Acustic reaction 0,79182 0,448831 

Visual reaction 0,331266 0,748027 

Timp de reacție Acustic reaction 4,932692 0,00081 

Visual reaction 4,659051 0,001187 

 

Conform tabelului nr. 16 evoluția eșantionului de subiecți este semnificativă din 

punct de vedere statistic. 

Fiecare probă a oferit rezultate viabile și semnificative pentru parametrii urmăriți, 

după cum urmează: 

- timpul de zbor, înălțimea de desprindere și puterea de impulsie au fost urmărite 

în timpul probei „squat jump”. Probă ce a oferit rezultate viabile cu privire la creșterea 

forței trenului inferior al copiilor cu TSA. Fapt confirmat de evoluția semnificativă rezultată 

din aplicarea testului student dependet (valoarea lui p fiind mai mică de 0,05). 

- timpul de reacție a copiilor la un stimula acustic și vizual a fost măsurat în 

timpul probelor „acustic reaction” și „visual reaction”. Probe ce au oferit rezultate viabile 

cu privire la îmbunătățirea timpului de reacție pentru cei doi stimuli la copiii cu TSA. Fapt 

confirmat de evoluția semnificativă rezultată din aplicarea testului student dependet 

(valoarea lui p fiind mai mică de 0,05). 

Conform tabelului nr. 16 evoluția eșantionului de subiecți este nesemnificativă din 

punct de vedere statistic pentru parametrii secundari, din cadrul probelor „acustic 

reaction” și „visual reaction”. Aplicarea testului student dependent a demonstrat că 

parametri secundari (timp de zbor, înalțime de desprindere, putere de impulsie) sunt 

nesemnificativi din punct de vedere statistic (valoarea lui p fiind mai mare de 0,05). 

Datele statistice confirmă faptul că sarcina principală, oferită copilului, solicită cel mai 

mult atenția acestuia. El încearcă să reacționeze cât mai rapid la cei doi stimuli (acustic și 
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vizual) dar omite să mai depună același efort ca și în cazul probei „squat jump” pentru a 

obține o înălțime de desprindere mai mare, în lipsa unui obstacol concret.  
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CAPITOLUL 10.  

CONCLUZIILE CECETĂRII EXPERIMENTALE 

Utilizarea exercițiilor fizice dinamice de tip parcursuri de mișcare recuperatorii-

terapeutice au ajutat la formarea bazelor generale ale mișcărilor prin însușirea unor noțiuni 

esențiale privind caracteristicile formei și conținutului mișcărilor. Au ajutat la învățarea 

pozițiilor, mișcărilor, direcției, amplitudinii, vitezei, reacției și forței. Au format bazele 

cunoașterii schemei corporale și a posibilităților de mișcare în spațiu. 

Aplicarea unui parcursur de mișcare recuperator-terapeutic, adaptat nevoilor copiilor 

își dovedește eficacitatea în urma finalizării tuturor testărilor. 

În urma testării inițiale am observat că acești copii nu prezintă o forță a membrelor 

inferioare, suficient de mare (o medie de 1.217 J/Kg a puterii de impulsie) și prezintă 

dificultăți în adaptarea biomecanică a corpului pentru îndeplinirea sarcinii într-un mod 

eficient ce implică transpunerea forței în înălțime de desprindere (o medie de 12.42 cm) și 

timp de zbor (o medie de 0.317 s). Aceste rezultate au fost obținute în urma aplicării probei 

etalon „săritura liberă peste obstacol cu desprindere pe ambele picioare” („squat jump”). 

Încă din etapa testării inițiale lotul de 10 copii ce a participat la proba „săritura liberă 

peste obstacol la semnal vizual” („visual reaction”) a demonstrat o capacitate mai mare de 

reacție la un stimul vizual decât la unul acustic (medie timp de reacție stimul acustic 1.229; 

medie timp de reacție stimul vizual = 1.185).  

Testarea finală evidențiază o creștere semnificativă a forței trenului inferior. Date 

identificate în urma interpretării și analizei rezultatelor obținute cu ajutorul dispozitivului 

OptoJump în cadrul probei „săritura liberă peste obstacol cu desprindere pe ambele 

picioare” („squat jump”). Media puterii de impulsie a lotului de copii a crescut de la 1,217 

la 1,597 J/Kg, fapt ce a generat în consecință, o creștere a mediei înălțimii de desprindere de 

la 12,42 la 16,29 cm și a mediei timpului de zbor de la 0,317 la 0,362 s. 

În ceea ce privește timpul de reacție la un stimul acustic sau vizual am constatat o 

îmbunătățire a ambelor reacții ca urmare a interpretării și analizei rezultatelor testelor 

OptoJump. Însă, lotul de subiecți a reacționat cel mai rapid și eficient la stimulul vizual 

(medie timp de reacție stimul acustic = 0.877 s, medie timp de reacție stimul vizual = 

0.842). 

Am constatat o capacitate mai mare de concentrare a copilului în momentul 

prezentării unui obiectiv clar și palpabil (săritura peste obstacolul înalt de 10 cm.), decât în 

momentul prezentării unui obiectiv abstract (executarea a 3 sărituri consecutive și aterizare 

în același loc în momentul emiterii unui semnal acustic sau vizual). 

Acest fapt arată că acești copii pot învăță într-un timp relativ scurt, urmând un plan de 

intervenție și o asistență și îndrumare specific nevoilor lor. Dificultățile apar în momentul 

consolidării celor învățate, iar stagnarea procesului terapeutic ar putea duce la regres. 

Finalizarea acestei cercetări experimentale a evidențiat  următoarele concluzii: 

- ipoteza conform căreia copiii cu TSA își îmbunătățesc capacitatea de a reacționa 

conștient, la un stimul acustic sau vizual, a fost confirmată conform rezultatelor testelor 

„săritură cu desprindere pe ambele picioare la semnal acustic” („acustic reaction”)  și 

„săritură cu desprindere pe ambele picioare la semnal visual” („visual reaction”); 



51 

 

- ipoteza conform căreia în urma unei intervenții cu parcursuri de mișcare 

recuperatorii-terapeutice, se îmbunătățește psihomotricitatea copilul autist, a fost 

confirmată conform rezultatelor testelor OptoJump („săritura liberă peste obstacol cu 

desprindere pe ambele picioare/squat jump”; „săritură cu desprindere pe ambele picioare la 

semnal acustic/acustic reaction”; „săritură cu desprindere pe ambele picioare la semnal 

visual/visual reaction”). 

Conform valorilor statistice semnificative ale testelor student dependent t și p calculat 

putem spune că motricitatea specifică nivelului, acestor copii, de înțelegere și execuție s-a 

îmbunătățit, aspect sublinait de rezultatele obținute cu ajutorul testelor OptoJump.   
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CAPITOLUL 11.  

CONCLUZIILE GENERALE 

Cercetarea bibliografică a evidențiat faptul că:  

- demersurile făcute în aprofundarea cunoștiițelor, din domeniul locomoției 

autiste, sunt insuficiente; 

- motricitatea umană este principalul factor ce construiește gândirea și toate 

procesele sale. 

Cercetarea preliminară a evidențiat creșterea constantă a numărului copiilor 

diagnosticați cu TSA din județul Vrancea și implicit nevoia identificării unor mijloace și 

metode de recuperare a acestor copii. Datele obținute din documentele de evidentă ale SEC 

Vrancea subliniază faptul că deși populația a început să conștientizeze severitatea acestui 

diagnostic, nu toți părinții îl și acceptă. 

Rezultatele interpretării și analizei întrebărilor chestionarului aplicat au demonstrat 

drama zilnică prin care trec oamenii ce află că copilul lor este suferind de TSA. 

Cercetarea preliminară a pornit de la ipotezele conform cărora: 

- numărul copiilor de sex masculin diagnosticați cu TSA și încadrați în grad 

handicap este mai mare decât cel al copiilor de sex feminin; 

- numărul copiilor de sex masculin diagnosticați cu TSA și încadrați în grad de 

handicap, ce provin din mediul rural este în scădere, iar cel al copiilor ce provin din mediul 

urban este în creștere; 

- diagnosticarea precoce (în intervalul 1-3 ani) conduce la o accesare rapidă a 

serviciilor de intervenție; 

- părinții copiilor cu autism se implică în cunoașterea și tratarea acestora. 

Lupta pentru recuperare începe din momentul în care părintele descoperă că ceva este 

în neregulă cu dezvoltarea copilului său și decide realizarea unui consult de specialitate. 

Evoluția acestor copii este direct influențată de începerea cât mai timpurie a terapiilor 

recuperatorii. 

Provocarea de a realiza o cercetare preliminară cu privire la incidența și perceperea 

Tulburărilor din Spectrul Autist în județul Vrancea a plecat de la necesitatea de a înregistra, 

colecta și actualiza informații relevante cu privire la caracteristicile populației de copii și 

tineri, diagnosticați cu TSA, din județul Vrancea, în perioada 2013-2017, neexistând până 

în prezent un demers de cercetare asemănător. 

Astfel, cercetarea pune în evidență distribuția pe ani (2013-2017) a numărului de 

cazuri cu TSA (copii și tineri), identificarea categoriei dominante de vârstă a copiilor și 

tinerilor cu TSA, repartiția cazurilor raportate la mediul de proveniență (rural – urban). De 

asemenea, am avut în vedere evidențierea relației între diagnosticarea precoce și tardivă și 

momentul la care copilul a început servicii de terapie specifică. Având în vedere că copiii și 

tinerii cu TSA sunt încadrați în grad de handicap, am urmărit distribuția pe grade de 

handicap și a celui mai frecvent grad de handicap care caracterizează populația copiilor și 

tinerilor cu TSA din județul Vrancea. 

Chestionarul (Anexele nr.: 11-33) privind implicarea părinților în cunoașterea și 

tratarea copiilor cu autism aplicat, scoate în evidență cunoștințele părinților legate de TSA, 
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despre simptomatologia inițială ce a determinat vizita la medicul specialist, precum și vârsta 

copilului în momentul diagnosticării. Acest chestionar vizează și identificarea momentului 

în care copilul a început terapia, ce tipuri de terapie urmează, dar și identificarea gradului de 

școlarizare al acestuia. Au fost obținute informații cu privire la gradul de adaptabilitate al 

copilului atât în mediul familial cât și în cel social, precum și modul în care acest diagnostic 

a influențat întreaga familie. 

Cercetarea experimentală a demonstrat eficiența exercițiilor fizice în recuperarea 

copiilor autiști. Motricitatea este principalul mijloc de dezvoltare umană, iar exercițiile 

fizice, sub toate formele lor, pot fi utilizate cu succes în lumea autistă nu doar în scopuri 

terapeutice, ci și în scopuri sociale. 

Cercetarea experimentală a pornit de la ipotezele conform cărora: 

- copiii cu TSA își îmbunătățesc capacitatea de a reacționa conștient la un stimul 

acustic sau vizual; 

- în urma unei intervenții cu parcursuri de mișcare recuperatorii/terapeutice, se 

îmbunătățește psihomotricitatea copilului autist. 

Provocarea de a realiza o cercetare experimentală privind recuperarea copiilor cu 

Tulburări din Spectrul Autist prin folosirea exercițiilor complexe de tip parcurs de mișcare 

recuperator-terapeutic a plecat de la nevoia acestor copii de a-și raporta corpul și mișcările 

sale, la mediul înconjurător, abilitate slab dezvoltată în această patologie. 

Confirmarea ipotezelor cercetării experimentale subliniază posibilitatea dezvoltării 

psihomotricității copiilor cu TSA și îmbunătățirea timpilor lor de reacție la stimulii 

mediului înconjurător. 

Deoarece nu există teste de apreciere special concepute pentru copii cu TSA, am 

considerat că dispozitivul OptoJump, poate fi folosit în acest domeniu și am utilizat trei 

probe în scopul aprecierii motricității specifice a acestor copii. Utilizarea Optojump-ului în 

acest domeniu este o premieră, iar potențialul său maxim nu a fost descoperit în recuperarea 

copiilor cu autism.
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ELEMENTE DE NOUTATE/ORIGINALITATE 

În tematica autistă, în special cea românească, se regăsesc puține referiri cu privire la 

particularitățile și posibilitatea eficienței exercițiului fizic în lumea autismului. Tulburarea 

autistă este foarte variată, ea fiind specifică fiecărui individ fapt ce îi conferă diversitatea 

patologică. Această diversitate patologică necesită o abordare terapeutică complexă ce 

trebuie să atingă toate ariile de dezvoltare ale copilului. În acest context elementul de 

originalitate al lucrării de față, este tocmai exercițiul fizic și particularitățile sale, ce poate 

să favorizeze dezvoltarea capacităților motrice ale copilului autist.  

Abordarea subiectului este unul inedit și de actualitate deoarece incidența TSA se află 

într-o contiună ascensiune. Cel mai important element al acestei tulburări este faptul că 

etiologia sa, nu este pe deplin cunoscută. Studiile și cercetările realizate până în momentul 

de față, au putut să identifice doar anumiți factori predispozanți și au reușit să elaboreze 

anumite teorii, ce au fost infirmate sau au rezistat testului timpului. 

Orice demers realizat în aprofundarea cunoștiințelor vis-a-vis de lumea autismului este 

unul de actualitate, ce poate să afecteze într-un mod pozitv recuperarea acestor copii. Astfel 

exercițiul fizic devine parte esențială în recuperarea copiilor autiști, deoarece lipsa 

motricității umane este incompatibilă cu dezvoltarea neurotipică a individului, iar realizarea 

unei cercetări experimentale ce a urmărit creșterea capacității motrice nu face excepție 

Utilizarea dispozitivului OptoJump în testarea abilităților motrice ale copiilor cu TSA, 

prezintă o oportunitate pentru specialiștii domeniului deoarece testele și măsurătorile 

realizate cu ajutorul său pot oferi rezultate reale și viabile ce pot să evidențieze progresul 

sau regresul copilului cu TSA.  

Posibilitatea utilizării acestui dispozitiv este nelimitată, iar rezultatele sale pot pune 

bazele unor noi cercetări în domeniu.  
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1. Bogdan Breană (a), Gloria Rață (b)*, Lavinia Budescu (c), Study on parents’ 

involvement in the autistic children therapy support, EDU WORLD 2018, The 8th 

International Conference, Pitești, Romania 

2. Ştefan Maftei (a)*, Gloria Raţă (b) , Bogdan Breană (c),  Methodology, 

badminton, coaches, questionnaire,  14-16 June 2018, National University of Physical 

Education and Sport from Bucharest (UNEFS), Romania 

3. Bogdan Breană (a)*, Gloria Rață (b) , Ștefan Maftei (c), Lavinia Budescu 

(d), Study on the incidence of Children with Autism from the Rural Environment of Vrancea 

County, Univeristy „Vasile Alecsandri” from Bacau, Romania 

4. Bogdan Breană (a)*, Gloria Rață (b), Ștefan Maftei (c), Both Feet Obstacle 

Jump in Autism, National University of Physical Education and Sport from Bucharest 

(UNEFS), Romania 

5. Ștefan Maftei (a)*, Gloria Rață (b), Bogdan Breană (c), Study on the 

Learning of Badmintons Technique in 6-7 Years old Children, National University of 

Physical Education and Sport from Bucharest (UNEFS), Romania 

6. Breană Bogdan (a)*, Ștefan Maftei (b), Recuperarea funcțională a 

sportivului cu lumbago postefort, National University of Physical Education and Sport from 

Bucharest (UNEFS), Romania 

7. Ștefan Buiucliu (a)*, Bogdan Breană (b), Viziunea antrenorilor privind 

ponderea însușirilor psihice în selecția și pregătirea din sporturile individuale și colective, 

National University of Physical Education and Sport from Bucharest (UNEFS), Romania 

 

Lucrări  publicate: 
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Behavioural Sciences, EpSBS, ISSN: 2357-1330, vol LXVII- EDUWORLD-2018,  

https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.08.03.115, No. 115, Pages:955-963, 

https://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/EduWorld2018/page-5, (ISI Web of 

Science) 

2. Ştefan Maftei (a)*, Gloria Raţă (b), Bogdan Breană (c) Study on the 

importance of creating a badminton teaching method,, The European Proceedings of Social 

& Behavioural Sciences EpSBS,  ISSN: 2357-1330, VOLUME LV - ICPESK 2018, 

No:72 
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Web of Science) 
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3. Bogdan Breană (a)*, Gloria Rață (b) , Ștefan Maftei (c), Lavinia Budescu (d), 

Study on the incidence of Children with Autism from the Rural Environment of Vrancea 

County, în curs de publicare Gymnasium - Scientific Journal of Education, Sport and 

Health, e- ISSN 2344-5645 

4. Bogdan Breană (a)*, Gloria Rață (b), Ștefan Maftei (c), Free jump over the 
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5. Ștefan Maftei (a)*, Gloria Rață (b), Bogdan Breană (c), Study on the Learning 

of Badmintons Technique in 6-7 Years old Children, în curs de publicare Editura Discobolul 

6. Breană Bogdan (a)*, Ștefan Maftei (b), Recuperarea funcțională a sportivului 

cu lumbago postefort, 7th International Scientific Conference of Students and Young 

Scientists,  4-6 Mai, National University of Physical Education and Sport from Bucharest, 

published on CD, Editura Discobolul, ISBN 978-606-798-009-7 

7. Ștefan Buiucliu (a)*, Bogdan Breană (b), Viziunea antrenorilor privind 
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RECUNOAȘTERE 

Teza a fost elaborată sub auspiciile Universității Naționale de Educație Fizică și Sport 

București, în cadrul Școlii Doctorale, pe baza Proiectului de cercetare științifică aprobat de 

Consiliu Școlii Doctorale. Această lucrare a fost elaborată și publicată sub egida 

Universității Naționale de Educație Fizică și Sport București. 
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