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CAPITOLUL I

c5utarea unei metode mai bune

Viata este o cilitorie. O cdutare permanentl a unui drum mai bun. Ciutim
o metodd mai buni ca sL ne educlm copiii, s[ ne facem prieteni gi si-i pistrlm,
s[ stringem bani, si ne organizdm actele sau si ne mentinem sub control viegile
agitate. Pe mIsurl ce inregistrlm reugite, putem si repetim din ce in ce mai
bine actiunile care ne conduc larcztltatele dorite. Lafel,putem evita mai usor
comportamentele care nu ne ajuti si ne atingem scopuriie. Acesta este funda-
mentul gtiinfei comportamentale.

Cind ati aflat diagnosticul de autism al copilului, ati pornit intr-o cilitorie
nouL, nemaiincercatl. CllItoria de a afla o metod[ care sl-l ajute pe copilul
dvs. s5. invete deprinderile necesare pentru o vt ld mai fericitl si mai implinitl.
Din plcate pentru cei care locuiesc in zone indepirtate ale lumii, {hr5. vreo
leglturi cu persoanele aflate in aceeagi situa,tie, drumul este mai degrabi arid
si solitar, cu putine repere care si arate directia. Dimpotrivl, pentru cei care
sunt integrati intr-o comunitate mai mare care se confruntl cu autismul , calea
este aglomeratl de indicatoare care trimit in toate direcliile posibile. Ambele
situatii descrise fac imposibil pentru plrinli sl-gi indrume copilul in perioada
de crestere ftrd, atrdi sentimente de confuzie,teamd. si vini.Indiferent cum ati
abordat provocirile aplrute in viata copilului dvs., vI veli intreba intotdeauna
dac[ nu ati fi putut face mai mult. Este reactia normah a oricdrui plrinte.
Retinefi insi c5. nu existi absolut niciun element care si provoace aparitia
autismului la copil si care si poat[ fi controlat de citre pirinte. Nu exist[ nicio
dovadl dintr-o sursi demnd. de crezare care sL indice aga ceva. La sfdrsitul ani-
lor l991,fiind specialist in incluziune in statul California, sustineam educarea
copiilor cu dizabilitlf. Dupn gase ani in care studiasem metodologii avansate
de predare, urmam un master in educalie special[. Am descoperit atunci ci, in
ciuda pregltirii specializatq eram complet descoperit in faya efectelor pe care

autismul le are asupra celor afectatt. $tiam c[ acegti copii sunt incredibil de

speciali, dar nu reuseam sI-i ajut in niciun fel care sI insemne ceva pentru ei.
Incercirile inutile gi egecurile m-au fbcut si sufhr mult, pentru cI imi doream
sI le ofer p[rintilor o speranfi. Voiam si-i ajut pe copii sI creasc[, s[ invete si
sd. reuseasci. Desi c[utam o metodl mai buni, singurul gind care mi se invlrtea
in minte era:,,Pur si simplu nu gtiu ce si mai fac."

ln
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Din nefericire, nu eram singurul in aceasti situafie. Numerogi educatori
implicaEi si atasati de copii s-au aflat in situatia de a-i educa pe acestia {hrl
a dispune de mai multe informatii decdt mine. Problema este ci metodele
traditionale de lucru nu functioneaLzd,binein caizrl/, copiilor diagnosticati cu
tulburiri din spectrul autist. Cele mai multe abordlri didactice incearcl si
explice comportamentul prin termeni referitori la sentimente, cognitie, in-
tenfie. Aceste cuvinte nu fac decit s[ compenseze frustrXrile educatorului sau

si-l ajute sd. rayionalizeze nereusitele copilului. Degi poate pirea comod sI dai
un nume problemelor copilului - probleme de integrare senzoriald., deficit de
atengie, apraxie, sindromul copilului sfiditor sau chiar autism -, aceste diagnos-
tice nu sunt decdt descrieri care eticheteazd, gi catalogheazl copiii. Cunoasterea
numelui comportamentelor pe care copilulle are nu vd, ajtfid, s[-1 educati sau
si-l eliberagi de sub povara acestei etichete. Acelagi lucru este valabil pentru
afirmayir referitoare la sentimente sau cognilie. Cdnd afirmali ci un copil este
plictisit, neinteresat, obosit, leneg, nesigur, prostuf, imatur sau nemotivat, de-
scrieti comportamente intr-un mod care nu face decdt si diminueze eficienla
procesului de educare.

Spre deosebire de alte dizabllite;i, simptomele autismului nu sunt vizibile
de la nagtere. Autismul poate apdrea spontan in sinul unei familii si poate
transforma complet, in doar cdteva zrlerw copil care pirea perfect normal pdni
atunci. Acest lucru se intimpli de obicei in primii trei ani de vial[. Este dificil
de explicat cum se poate ca un copil care se dezvoltaperfect si se schimbe vI-
zdnd st ochii. PirinEii vnd c[ micutul pe care de abia incepeau si-l descopere
este in continuare acolo, dar, din cauze necunoscute, rimine ascuns in spatele
deregllrii, incapabil sI mai interactioneze firesc. Majoritatea plrintilor de co-
pii cu autism pe care ii cunosc se numir5. printre cei mai implicali 9i devota,ti
oameni din lume. Nimic nu-i poate opri si caute o cale mai buni de a-si ajuta... +copiii. InsI cei mai mul1i dintre ei nu au reugit si glseasci, si defini sau si-si
permitd. aceastd. cale mai buni. Pentru a face lucrurile gi mai grele decdt sunt,
sprijinul de care un plrinte poate beneficia din partea serviciilor locale nu este
intotdeauna la curent cu inovatiile din domeniu gi este lipsit, in general, de
directie.

Copiii cu autism pot si invete gi invafi din mediul in care triiesc. Prin
gtiinlaABA/VBr putem inviga cum si modificim mediul astfel incit copiii si
aibi parte de mai multe reugite. Suntem cu tolii motivafi de lucruri naturale
precum foamea, setea sau frigol.Pnrin,tii nu trebuie si-gi facl weodatl griji cum
sI-i invete pe copii s[ doreasci lucruri care le fac bine sau care ii recompensea-
zd, in mod automat. Astfel de dorinte sunt firesti, inniscute. Iar multe dintre
comportamentele noastre de zi cu zi auloc tocmai datoritl acestor motivatori
conditionati. Este vorba despre lucrurile pe care invllIm s5. ni le dorim gratie
unei experiente pozitive. Printre motivatii se numlri banii, bunurile materiale,
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confortul sau acceptarea sociali. Ca p[rin1i, avem sarcina de a le transmite
copiilor nostri astfel de motivatori condiponali.In mod normal, acegtia sunt
destul de ugor de inviqat. Pentru a-i descoperi, uneori nu este nevoie decit sI
reflectlm asupra propditor noastre experienle. Cum am deprins eu abilitatea
pe care copilul meu nu o are? Ce ar fi fhcut plrinlii mei in aceasti situalie?
Ce m-ar motiva pe mine? De cele mai multe ori, acest tip de autoreflectie este

suficient pentru a descoperi singuri strategiile care s[ ne ajute si le transmitem
copiilor deprinderile pe care pnrinlii ni le-au transmis noul. Din nefericire,
folosirea strategiilor utile in cazul copiilor tipici ajunge si fie o barieri in cazlul
copiilor niscuti cu predispoziyie spre un comportament de tip autist.

Deseori, copiii cu autism sunt motivati de obiecte sau situalii pe care cei
mai multi indivizi tipici le pot considerabanale,plictisitoare sau monotone.
Optiunile comportamentale ale copiilor cu autism ar prtea si ne par[ stranii
sau imprevizlblle.Zonalor de interes poate fi ingusti sau repetitivd. De aceea,

strategiile obisnuite ale pIrinfllor sau ale educatorilor nu sunt eficiente in cazul
acestor copii. PIrintii, ca si majoritatea educatorilor, nu au nici cunostintele,
nici deprinderile necesare pentru a distinge intre motlvagiile miculilor. C6.nd ne
raportim la un copil cu autism, practicile ,,de bun siml"pe care orice pirinte sau

educator le foloseste frecvent ar putea provoca unrezrtltat contrar celui asteptat.
Cele mai multe lucruri pe care le invilSm in primii doi ani de viati vin din

imitarea a ceea ce vedem. Copiii tipici ajung sI ne surprindd cu ceea ce observi
gi copiazd,.Imitarea migcirilor 9i a limbajului pare a se dezvolta de la sine. in
schimb, copiii cu autism nu reugesc si deprind[ in mod natural imitarea mis-
cirilor. Repertoriul imitativ al unui copil cu autism este mai mereu precar in
comparatie cu posibilitdfle unui copil tipic. Felul in care s-a format creierul,
specificitatea anumitor circuite neurologice sau orientarea privirii se afli prin-
tre posibilele teorii explicative ale acestei situatii. Experienta mea de predare
m-a fhcut si cred cL fenomenul mentionat mai sus apare, de fapt, ca urmare
a diferentelor de motivatie care existl intre copilul tipic ;i copilul cu autism.

VL ofer un exemplu. Luati un obiect (o ma;inu1i, o baterie sau un stilou).
Adullii cunosc valoarea acestor obiecte si incearcS. s5.le-o explice copiilor prin
intermediul demonstrafiei. Atunci cind ii aduceli copilului o masinutL gi wefi
s5-i ardtati cum si o foloseasci, scoatefi sunete care imiti motorul sau miscati
masinula inainte gi inapoi pe o anumitl suprafagl. DacI vrefi ca micutul si
gtie cum s[ foloseasc[ o baterie,ii arltati cum s-o fixeze in telecomand[ sau
intr-un alt aparat. Pentru a demonstra cum se rrttlizeazi un stilou, ir ardtati
cum se tine corect stiloul in mdni si cum se scriu literele sau cum se deseneazi
forme pe o hdrtie. in cazticopiilor tipici, ale ciror motivatii sunt aceleasi cu ale
dvs., aceasti strategie functioneazl de minune, ducind la imitatie si la folosirea
ulterioarl a comportamentului respectiv.
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Insi atunci cdnd interesele copilului diferi prea mult de normi, sansele
ca el si invete din observarea gi imitarea acliunilor dvs. scad considerabil. El
va alege mai degrabi descoperirea autonomi ca metodi optimi de a ajunge
la consecinlele dorite. Un copil printre ale clrui activitefi preferate se afli
luminile intermitente, acliunile repetitive sau sunetele caraghioase nu va privi
deplasarea masinufei pe podea ca pe un efect care meriti repetat. De fapt, doar
atunci cind copilui eliminl influenta dvs. din ecuafie 9i petrece mai mult timp
singur cu masinuta, reuseste s[ descopere aceavaloare a juciriei care este im-
portante pentru el. Poate cI o masinl de juclrie nu reprezintl pentru el decit
patru roti pe care le poate invdrti. La fel, demonstrafia pe care o faceti in fala
lui despre uifizarea bateriilor la o telecomandd ar putea si aibi un efect mult
mai mic decdt spectacolul rostogolirii bateriilor pe trepte. Scrisul pe o bucat[
de hirtie s-ar putea sI nu insemne nimic pentru un copil care este mai degrabl
interesat si apese incontinuu butonul din capltul pixului.

DacI astfel de situatii sunt frecvente, copilul va incepe s[ se concentreze
asupra obiectelor din jur gi a posibilitililor pe care acestea i le oferi, in de-
trimentul persoanelor din acelasi spafiu care incearci si-i demonstreze ceva
anume. Oamenii ajung sX fie perceputi ca instrumente ce factliteazd. accesul
spre anumite obiecte sau chiar ca obstacole in calea dorinlei copilului de a
descoperi singur obiectele. E1 igi limiteazd. atenyia fagd, de ceilal1i si contactul
vizl;;al cu ei, sporind astfel timpul acordat descoperirii mediului fizic - dar in
defavoarea denoltdrli sociale. As spune c[, pentru copiii cu autism, reactiile
mediului natural la motivatiile lor extrem de diferite sunt cele care provoacl
genul de comportament care conduce la diagnostic.

Cdnd lucram la o gcoali din California, am fost profund impresionat de
un copil cu autism care eta de-a dreptul extraordinar. Aaron era un biiat de
gapte ani, extrem de inteligent, dar foarte agrtzt. Primisem sarcina de a-l ajuta
sI faci fagl condigiilor dintr-o clas[ I tipici. Ca mulgi alli plrinli de copii di-
agnosticati cu autism, gi plringii lui Aaron au refiizat s[-9i vadi copilul exclus
din sistemul gcolar de masi. Nu doreau si-l vadl ,,suferind" intr-o clasi alter-
nativi. Voiau ca Aaron si fie intr-o clas[ in care existl provoc[ri intelectuale,
agteptiri mari gi modele pozitle de relalionare cu colegii. Plrinlii inteleseser[
cd.factorTi acegtia sunt esenliali pentru reusita fiului 1or, in ciuda deficitului
social gi comportamental. Asemeni altor pirinli care, ciutdnd un model edu-
cational adecvat propriilor copii, au fost nevoili sI se lupte cu un sistem scolar
invechit si supraincircat, pirinlii lui Aaron se simleau adesea marginalizati
sau ignorati. Mult prea des,,,expertii" consider[ cI pirinli ca ai lui Aaron nu
sunt realisti sau refuzd. si accepte adev[ratul potenlial al copilului. Li se spune
de multe ori cI fiul1or nu va vorbi sau trii independent probabil niciodatl, iar
uneori li se spune chiar sI se pregiteasci pentru deciziainevitabili a trimiterii
copilului intr-o institulie specializatd,. Chiar si eu - profesor si activist pentru


