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CAMPANIA  „ÎMPREUNĂ SĂ ÎNŢELEGEM AUTISMUL” 

 

Campania se adresează în special părinţilor, educatorilor şi învăţătorilor dar, în egală măsură, 

publicului larg pe care şi-a propus să îi sensibilizeze cu privire la importanta integrării sociale şi 

profesionale a persoanelor cu autism. 

Campania vrea să informeze asupra simptomelor autismului si a faptului că depistarea la o 

vârstă fragedă si interventia terapeutică timpurie cresc foarte mult şansele de recuperare ale copiilor 

cu această afectiune. 

Cadrele didactice, educatoare şi învăţătoare cunosc faptul că un copil cu autism poate fi 

integrat în colectivitate, se poate dezvolta si poate învăţa cu ceilalti copii, dar că pentru asta este 

nevoie de deschidere, acceptare si rabdare. 

In cadrul campaniei, derulate în perioada 24-28 martie 2014 se vor distribui materiale 

informative în şcoli şi prin reteaua medicilor de familie din judeţ, se vor organiza evenimente publice, 

vor avea loc dezbateri pe tema autismului.  

Diseminarea activității se va realiza printr-o campanie radio si TV. 

 

          Obiectivele campaniei 

 integrarea  persoanelor cu autism în societate 

  sprijinirea şi asistarea persoanelor cu autism şi a familiilor acestora; 

  realizarea şi distribuirea unor materiale educative şi jucarii care să ofere posibilitatea integrării 

copiilor în învăţământul de masă 

  promovarea dreptului la integrare şcolară şi incluziune socială  a persoanelor cu autism; 

 desfăşurarea unui seminar cu tema “SĂ AJUTĂM COPIII CU AUTISM”; 

 desfăşurarea unei acţiuni de stângere de jucării, mijloace de învăţământ ”DĂRUIEŞTE DIN 

SUFLET” 

 

 

 



 

Invitaţie la seminarul   “SĂ AJUTĂM COPIII CU AUTISM” 

În data de 02.04.2014, începând cu ora 10, Centrul Judeţan de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Gorj, Casa Corpului Didactic Gorj şi Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale 

Tg-Jiu, organizează , la sediul Casei Corpului Didactic Gorj, seminarul „SĂ AJUTĂM COPIII CU AUTISM”  

din cadrul campaniei „ÎMPREUNĂ SĂ ÎNŢELEGEM AUTISMUL”. 

Participanţi: reprezentanţi ai  Consiliului Judeţean Gorj, Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, 

Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Gorj ,Centrului Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Tg-Jiu, Direcţiei de Sănătate Publică Gorj, Asociaţiilor de părinţi , părinţi ai copiilor cu 

autism, mass-media, etc 

Scopul seminarului: 

 creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei referitor la această tulburare, 

 cunoaşterea şi promovarea drepturilor persoanelor cu autism în vederea integrării 

acestora  în mediul şcolar şi social. 

Obiectivele seminarului: 

 cunoaşterea cauzelor şi  factorilor de risc ale autismului, a criteriilor de diagnosticare 

pentru această tulburare neurobiologică; 

 informarea părinţilor, specialiştilor şi a comunităţii în general cu privire la metodele 

actuale de depistare şi intervenţie în ceea ce priveşte tulburările din spectrul autist, prin 

prezentarea unor cazuri clinice cu imagini video şi demonstraţii tehnice ; 

 diagnosticarea şi intervenţia cat mai precoce pentru  dezvoltarea potentialului maxim 

al copilului cu acest tip de tulburări 

 determinarea autorităţilor să susţină serviciile dedicate copiilor cu autism; 

 

            Grup ţintă: cadre didactice, parinţi, reprezentanţi ai organismelor de consiliere şi asistenţă socială, 

alte persoane interesate de această tematică . 

       Condiţii de participare cu lucrare: 

       materialele, prezentările în PowerPoint 2003 se primesc pe adresa de e-mail 

ccdgorj@hotmail.com, până la data de 28 martie  2014 
       textele vor fi scrise în Times New Roman, corp 12, la 1,5, cu diacritice, Word `97-2003 
       lucrările vor avea maxim 4 pagini 

Cu speranta ca invitatia noastra v-a trezit interesul, va rugam sa confirmati participarea pana la data 

de 28 Martie 2014 la adresa de e-mail ccdgorj@hotmail.com. 
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