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PLAN DE INTEGRARE TERAPEUT 

 

Perioada 
alocată 

Definirea activităților Detalierea activităților Acțiunile inițiate de responsabilul de proces 

Săptămâna 1 Prezentarea planului de 
intergrare 
 

- 1. Coordonatorul prezintă planul de 
integrare și stabilește programul 
terapeutului pe zile pentru atingerea 
fiecărui punct. 

1. Analize medicale 
2. Semnare contract de 

muncă 
3. Instructaj protecția 

muncii 
 

1. Efectuarea analizelor necesare angăjării 
pe post. 

2. Citirea și semnarea contractului de muncă. 
3. Însușirea cunoștințelor legate de siguranța 

la locul de muncă. 

1. Alina Radulescu transmite 
terapeutului ce acte sunt necesare 
angăjării și pașii care trebuie urmați. 

Prezentarea AUTISM VOICE 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prezentarea istoricului AUTISM VOICE 
2. Membrii fondatori 
3. Colegii și structura departamentelor: 

terapie, coordonare, administrativ, 
fundrasing 

4. Organigrama și structura organizațională 
AUTISM VOICE 

5. Viziunea și misiunea AUTISM VOICE 

1. Coordonatorul prezintă terapeutului 
fiecare punct în parte. 

2. Prezentarea colegilor. 
3. Includerea în grupurile yahoo, google 

drive și whatsapp. 
4. Citirea și semnarea regulamentelor și 

protocoalelor interne. 
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 6. Valorile AUTISM VOICE 
7. Regulile și regulamentele AUTISM VOICE 

Prezentarea domeniului de 
activitate 
 
 
 

1. Poziționarea AUTISM VOICE la nivel 

național și local 

2. Mărimea ONG-ului și nr. de copii susținuți 

3. Numărul de copii și modalități de 

susținere a terapiei 

 Coordonatorul prezintă terapeutului 
fiecare punct în parte. 

Prezentarea planului de 
carieră 
 

1. Modalități de avansare 
2. Creștere salarială 
3. Perfecționare și dezvoltare profesională 

 Coordonatorul prezintă terapeutului 
fiecare punct în parte. 

Asistare ședințe terapie 
 
 

1. Stabilirea pe zile a programului de asistare 
2. Terapeutul doar observă desfășurarea 

unei ședințe de terapie 
3. Terapeutul notează ceea ce observă și 

eventualele întrebări  

 Coordonatorul oferă programul scris 
de asistare 

 Coodonatorul se asigură că terapeutul 
va asista la ședințe de terapie cu copii 
care se află la niveluri diferite de 
dezvoltare 

 Coordonatorul cere terapeutului 
feedback la finalul zilei în legătură cu 
ceea ce a observat în cadrul ședințelor 
de terapie 

Cunoștințe profesionale 1. Cunoștințe tehnici de terapie 
comportamentală – manual de tehnici  

 Coordonatorul oferă materiale 
specifice pentru fiecare punct în parte 
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2. Cunoașterea abilităților necesare ca 
terapeut ABA – fiță de abilități 

3. Cunoștințele de comunicare și relaționare  
4. Fișa feedback - fișa evaluare a abilităților  
5. Cunoștințe consilierea familiei 

 

Săptămâna 2 Training introductiv 
 
 

1. Trainingul va avea o durată de 3 ore 
2. Trainingul va fi atât didactic (curs), cât și 

practic (joc de rol) 

 Coordonatorul susține trainigul, iar la 
final va testa cunoștințele dobândite 
de terapeut (quiz) 

Prezentarea planificării 
activității terapeuților 
 
 

1. Organizarea sesiunii de terapie 
2. Colectare date 
3. Comunicarea eficientă cu membri echipei 
4. Utilizarea eficientă a resurselor 
5. Gestionarea situațiilor neprevăzute 

 Coordonatorul clarifică fiecare aspect 
în parte împreună cu terapeutul 

Asistare terapie 
 
 

1. Terapeutul urmărește dosarul și notează 
răspunsurile copilului 

2. Terapeutul lucrează câte un sitting din 
fiecare program observat 

 Coordonatorul stabilește programul 
de asistare 

Filmare ședință terapie 1. Terapeutul va filma o ședință de terapie 
de 30 min în care va demonstra abilitățile 
însușite pe parcursul perioadei de training. 

 Coordonatorul stabilește când va fi 
făcută filmarea și la ce copil 



 

 contact@autismvoice.ro 
 
ABA academy 
Str. Orzari, nr. 92, sector 2, București 
Centrul Open 
Str Agricultori, nr 116A, Sector 2, București 

Săptămâna 3 Începe ședințele de terapie 1. Fiecare coordonator va intra la prima 
ședință a terapeutului cu copilul pe care îl 
are în coordonare 

2. Terapeutul va primi feedback scris de la 
coordonatorii cu care lucrează în primele 
3 săptămâni. 

3. Terapeutul va fi monitorizat săptămânal 
de către unul din coordonatori. 

 Completarea fișelor de feedback 

 Decide continuarea perioadei de 
monitorizare 
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Evaluarea Calitatii Interventiei Terapeutice 
 
Colectare date                                                                              DA                       NU 

 
 

 
A. SD-ul 

Captarea atentiei copilului inainte de 
oferirea SD-ului 

1 Varierea SD-ului 
 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 
 

Observatii: 
 
 

 
B. Intaritorii 

Oferirea imediata si rapida a intaritorilor 1 Varierea intaritorilor 
 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 
 

Observatii: 
 
 

Recompensa sociala – feedback verbal 
variat, entuziasm  

1 Recompensa diferentiata – in functie de 
performanta copilului, dificultatea sarcinii 
 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 
 

Observatii: 
 
 

 
C. Promptarea 

Greseli de promptare  1 Corectarea erorilor 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 

Observatii: 
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D. Organizare 

Obiective terapeutice clare, tranzitie 
usoara intre programe 

1 Accesibilitate si organizare material de 
lucru, recompense si fise de notare 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 
 

Observatii: 
 
 

 
E. Ritmul activitatii 

Durata inter-trial este distincta, dar scurta 1 Ritmul/rata SD-urilor, prompturilor, 
recompenselor este potrivita copilului 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 
 

Observatii: 
 
 

 
F. Nivelul invatarii si obiectivelor 

Nivel adecvat al dificultatii cerintelor  1 Evidenta achizitiilor in timpul sesiunii 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 
 

Observatii: 
 
 

 
G. Controlul instructional 

Cerintele terapeutului sunt urmate de 
comportamente compliante 

1 Mentinerea atentiei pe parcursul sarcinii 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 

Observatii: 
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H. Invatarea incidentala 

Creaza suficiente oportunitati de invatare 
incidentala 

1 Identifica activitatea care poate fi utilizata 
ca MO in invatarea incidentala 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 
 

Observatii: 
 
 

 

Incorporeaza obiectivele de predare in 
cadrul secnariului de joaca 

1 Incorporeaza cererile in cadrul secanriilor 
de joaca 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 
 

Observatii: 
 
 

 
I. Dezvoltarea cererilor 

Creaza suficiente oportunitati de predare a 
cererilor 

1 Observa situatiile spontane ce pot fi 
utilizate ca oportunitati de predare a 
cererilor 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 
 

Observatii: 
 
 

 
J. Generalizare 

Varierea materialelor de lucru 1 Mixarea task-urilor (programe, cerinte) 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 
 

Observatii: 
 
 

Activitati in afara mesei de lucru 1 Invatare incidentala si situatii naturale de 
invatare 

1 

2 2 
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Comportamente Problema 

Consecinte adecvate (terapeutul nu 
intareste, nu ofera atentie comp. problema 
si nu permite scaparea din sarcina) 

1 Intarirea comportamentelor adecvate si a 
comportamentelor alternative 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 

Observatii: 

 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 
 

Observatii: 
 
 

Generalizarea raspunsului (terapeutul 
accepta o varietate de raspunsuri) 

1 Invatare flexibila (acceptarea devierilor de 
target atunci cand apar evenimente 
neasteptate) 

1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Observatii: 
 
 

Observatii: 
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FISA DE EVALUARE  PERSONALĂ 

a performanțelor profesionale individuale ale terapeuților 

 

Perioada evaluată  

Nume și prenume terapeut  

Funcție  

Data angăjării  

Data evaluării  

 
 

1. REALIZAREA OBIECTIVELOR 

Obiective Scor 

Respectarea atribuțiilor de serviciu 1 2 3 4 5 

Profesionalism în îndeplinirea sarcinilor 1 2 3 4 5 

Folosirea integrală și eficiența a progamului de muncă 1 2 3 4 5 

Observații/ Recomandări 
 

 

 
1. EVALUAREA ACTIVITĂȚII 

Obiective Scor 

Atitudinea față de asociație 1 2 3 4 5 

Dorința de perfecționare a activității 1 2 3 4 5 

Conduita în timpul serviciului 1 2 3 4 5 

Capacitate de asumare a responsabilităților 1 2 3 4 5 

Capacitate de a lucra în echipa 1 2 3 4 5 

Finalizare task-uri 1 2 3 4 5 

Implicarea în alte activități desfășurate de Autism Voice 1 2 3 4 5 

Strângere Formulare 2% 1 2 3 4 5 

Observații/ Recomandari 
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EVALUAREA CALITĂȚII INTERVENȚIEI TERAPEUTICE 

 
 

1. Organizarea și eficiența sesiunii de terapie 

Obiective Scor 

A. Colectare date  1 2 3 4 5 

B. Urmărirea planului de intervenție 1 2 3 4 5 

C. Obiective terapeutice clare 1 2 3 4 5 

D. Accesibilitate și organizare materiale de lucru, fișe, dosar 1 2 3 4 5 

E. Tranziție ușoară între activități 1 2 3 4 5 

F. Evidența achizițiilor în timpul sesiunii 1 2 3 4 5 

G. Nivel adecvat al dificultății sarcinilor 1 2 3 4 5 

H. Flexibilitate în predare, în structurarea sesiunii și a obiectivelor de 
predare 

1 2 3 4 5 

Observații/ Recomandări 
 

 

 
2. Tehnici DTT 

Obiective Scor 

A. Este cunoscută și utilizată terminologia de specialitate 1 2 3 4 5 

B. Utilizare SD – variere SD și captarea atenției copilului 1 2 3 4 5 

C. Întărire: evaluare întăritori, variere, întărire diferențiată, programe de 
întărire 

1 2 3 4 5 

D. Tehnici de promptare: eficiența prompt, ierarhizare prompt, reducere 
prompt 

1 2 3 4 5 

E. Control instrucțional 1 2 3 4 5 

Observații/ Recomandări 
 

 

 
3. Tehnici NET + VB 

Obiective Scor 

A. Este cunoscută și utilizată terminologia de specialitate 1 2 3 4 5 

B. Organizarea oportunităților pentru predare naturalistă și aranjarea 
mediului 

1 2 3 4 5 

C. Se urmărește motivația copilului și interesul pentru jocuri/ activități 1 2 3 4 5 

D. Întăritorii sunt asociați funcțional cu răspunsul 1 2 3 4 5 

E. Predare MAND, TACT, INTRAVERBAL 1 2 3 4 5 

Observații/ Recomandări  
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4. Tehnici generalizare 

Obiective Scor 

A. Criteriile de generalizare sunt cunoscute  1 2 3 4 5 

B. Planificarea și implementarea programului de generalizare în sesiunea 
curentă 

1 2 3 4 5 

C. Generalizarea stimulilor: SD, materiale, persoane, distractori 1 2 3 4 5 

D. Generalizarea răspunsului 1 2 3 4 5 

E. Menținerea răspunsurilor 1 2 3 4 5 

Observații/ Recomandări  

 
 
 
 

5. CALIFICATIVUL FINAL AL 
EVALUăRII 

 
 

6. RECOMANDĂRI  
 

7. Punctul de vedere al terapeutului 
în caz de contestare a punctajului 
obținut 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Coordonator,                                                     Terapeut, 
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ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII – TERAPEUT ANALIZA COMPORTAMENTALĂ APLICATĂ 

 

Obiective Definirea activităților de 

bază 

Definirea sarcinilor și 

responsabilităților 

Definirea acțiunilor concrete Monitorizare și cotrol 

Organizarea 

sesiunii de terapie 

 

 Pregătirea sesiunii 

conform planului 

de intervenție 

 

 Identificarea 

componentelor esentiale 

ale unui plan de interventie 

 Parcurgerea unui numar cat 

mai mare de programe intr-

o sesiune 

 Obiective terapeutice clare, 

tranzitie usoara intre 

programe 

1. Citirea planului de 
interventie  

2. Parcurgerea dosarului 
inainte de inceperea 
sesiunii 

3. Identificarea programelor 
prioritare 

4. Organizarea materialelor 
de lucru pentru 
desfasurarea sesiunii 

 Coordonator – 

activitatea va fi 

monitorizată în 

cadrul ședințelor 

lunare sau 

bilunare de 

supervizare 

pentru fiecare 

copil în parte.  

 Întărirea 

comportamentelor 

target 

 Utilizarea recompensei 

(condiționată/ 

necondiționată, continuă/ 

intermitentă) 

 Evaluarea recompenselor 

(preference assessments) 

 

1. Identificarea 
recompenselor 

2. Varierea recompenselor 
3. Oferirea recompensei 

diferențiate 
4. Expunerea la situații noi 

pentru extinderea 
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 Utilizarea sistemului de 

tokeni 

 

 

repetoriului de 
recompense 

5. Depozitarea adecvată a 
recompenselor 

6. Restricționarea accesului 
la recompense 

 Implementarea 

procedurilor de 

predare 

 Implementarea lucrului în 

DT 

 Implementarea training-ului 

de discriminare 

 Implementarea 

procedurilor de învățare 

incidentală 

 Implementarea 

procedurilor de analiză a 

sarcinii 

1. Stabilirea itemilor 
2. Introducerea de itemi noi 

respectând criteriul de 
masterare 

3. Îmbinarea tehnicilor de 
predare 

4. Evaluarea dificultăților în 
procesul de predare și 
găsirea unor soluții 

 Promptarea  

 

 

 

 Oferirea promptului  

 Diminuarea promptului 

 Evitarea greșelilor de 

promptare 

1. Utilizează cel mai puțin 
intruziv prompt și îl 
retrage treptat 

2. Oferă promptul simultan 
sau imediat după 
prezentarea SD-ului 
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3. Promptul conduce la 
apariția răspunsului 
corect 

4. Corectarea erorilor 

 Generalizare și 

menținere 

 

 

 

 Generalizarea răspunsurilor 

 Generalizarea stimulilor 

 Generalizarea cadrului 

1. Expunerea la activități și 
situații noi 

2. Varierea materialelor de 
lucru 

3. Mixarea task-urilor 
4. Activități în afara mesei 

de lucru 

Măsurarea 

rezultatelor în 

sesiunile de 

terapie 

 Colectarea datelor 

în cadrul fiecărei 

sesiuni de terapie 

 Pregătirea pentru 

colectarea datelor 

 Implementarea 

procedurilor de măsurare a 

comportamentelor (ex: 

frecvență, durată) 

 Introducerea datelor și 

realizarea graficelor 

1. Realizarea dosarelor și 
actualizarea lor după 
fiecare ședință de 
coordonare 

2. Printarea fișelor de 
notare 

3. Realizează fișe de notare 
individualizate 

4. Notează răspunsurile cu 
acuratețe (la finalul 
sittingului) 

 Datele vor fi 

notate în dosarul 

fiecărui copil în 

cadrul fiecărei 

sesiuni de terapie, 

iar dosarul fiecărui 

copil în parte va fi 

verificat în cadrul 

sesiunilor de 

supervizare lunare 

sau bilunare. 
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Diminuarea 

comportamentelor 

problemă  

 Implementarea 

strategiilor de 

diminuare a 

comportamentelor 

la nivel de 

consecință 

 Implementarea 

strategiilor de 

diminuare a 

comportamentelor 

la nivel de 

antecedent 

 Identificarea 

componentelor esențiale 

ale unei intervenții pe 

comportamente 

neadecvate 

 Descrie funcțiile 

comportamentului 

 Implementarea 

procedurilor DRO/ DRA 

 Implementarea 

procedurilor de extincție 

 Implementarea trainingului 

de comunicare funcțională 

 Utilizarea secvenței de 

cerințe cu probabilitate 

ridicată 

1. Colectarea datelor în 
tabelul de analiză 
funcțională  

2. Consecințe adecvate 
(terapeutul nu întăreste, 
nu ofera atentie 
comportamentului 
problemă și nu permite 
scăparea din sarcină) 

3. Întărirea 
comportamentelor 
adecvate și a 
comportamentelor 
alternative 

 Se va completa 

fișa de ”analiză 

funcțională” după 

fiecare apariție a 

comportamentului 

target,iar fișa va fi 

verificată de 

coordonator după 

planul stabilit 

pentru fiecare 

copil în parte. 

Comunicarea 

eficientă cu 

membrii echipei 

 Comunicarea cu 

membrii echipei 

terapeutice 

 

 Menține o relație activă cu 

coordonatorul 

 Asistă și se implică în 

training-ul familiei și 

celorlalți implicați 

1. Informează 
coordonatorul atunci 
când recomandările 
discutate în cadrul 
ședințelor nu sunt 
implementate corect 

 Feedback colegi 

 Feedback părinți 

 Evaluare periodică 
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 Comunicarea cu 

părinții  

 Comunicarea cu 

colegii din cadrul 

organizației 

 

 Oferă feedback părinților la 

finalul ședinței 

 Răspunde adecvat la 

feedback și își 

îmbunătățește performanța 

conform sugestiilor 

 Ajută membrii echipei în 

diverse situații 

 Semnează condica de 

prezență în fiecare zi 

 Manifestă față de colegi 

respect, onestitate, 

corectitudine și solidaritate. 

 Menține o conduită etică în 

relația cu clientul 

 Menține limitele relațiilor 

profesionale (evită relațiile 

duale, respectă 

confidențialitatea datelor) 

2. Comunică 
coordonatorului 
eventualele probleme de 
comportament observate 
în cadrul ședințelor de 
terapie sau în 
interacțiunea cu părinții 

3. Oferă părinților feedback 
obiectiv bazat pe datele 
colectate 

4. Nu oferă sfaturi sau 
recomandări familiei în 
afară competentelor sale 

5. Raportarea altor variabile 
care pot afecta 
intervenția (boala, 
medicație, schimbarea 
mediului) 

6. Comunică programele pe 
care trebuie să le lucreze 
părinții acasă 

7. Colaborează cu ceilalți 
colegi și oferă feedback 
privind evoluția copilului 
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Utilizarea eficientă 

a resurselor 

 Utilizarea eficientă 

a materialelor 

 Utilizarea eficientă 

a timpului 

 Organizarea materialelor 

din camera de terapie 

 Identificarea materialelor 

necesare desfășurării 

ședințelor de terapie  

 Respectă programul de 

lucru 

 Folosește integral 

programul de lucru 

1. Menține camera de lucru 
curată 

2. Dezinfectează jucăriile 
periodic 

3. Organizează materialele 
pe categorii și în funcție 
de obiective 

4. Începe ședința de terapie 
la timp 

5. Pregătește materialele 
necesare desfășurării  
ședinței de terapie în cel 
mai scurt timp 

6. Caută materiale noi de 
lucru 

 Evaluarea 

periodică realizată 

de managerul de 

centru 

Dezvoltarea 

competențelor 

profesionale 

 Perfecționarea 

tehnicii terapeutice 

 Dezvoltarea abilităților și 

competențelor profesionale 

prin participarea la 

cursuri/conferințe/ 

workshop-uri/ training-uri și 

activități de formare 

continuă 

1. Citirea materialelor puse 
la dispoziție de Asociație 

2. Participă la cursuri/ 
conferințe/ workshop-uri 
din domeniul de 
specialitate 

3. Observă modul de lucru si 
implementarea 

 Evaluarea 

periodică realizată 

de managerul de 

centru 
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 Cunoaște criteriile de 

evaluare a calității 

intervenției terapeutice 

 Evaluarea corectă a 

propriilor competențe 

 

 

principiilor ABA la colegii 
cu experiență 

4. Adresează întrebări 
pentru clarificarea 
conceptelor 

5. Implementează sugestiile 
oferite în cadrul 
evaluărilor 

Gestionarea 

situațiilor 

neprevăzute/ 

urgente 

 Comunică în cel 

mai scurt timp 

posibil că trebuie să 

lipsească de la 

centru 

 Își organizează 

activitatea în cazul 

în care apar 

intervale libere în 

programul de lucru  

(lipsesc copiii) 

 Informează coordonatorul 

copiilor cu care lucrează în 

ziua respectivă 

 Informează managerul de 

centru 

 Găsește solutții  

 

 

 

1. Verifică ce intervale sunt 
disponibile pentru 
acoperirea copiilor 

2. Comunică și verifică cu 
colegele ce copii pot fi 
acoperiți și de către cine 

3. Preia copiii colegelor care 
lipsesc în intervalele 
libere 

4. Folosește intervalele 
libere pentru organizarea 
materialelor/ printarea 
fișelor de notare/ 
asistarea la ședințele de 

 Feedback 

coordonator 

 Feedback 

manager de 

centru 

 Feedback colegi 
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terapie ale colegelor cu 
experiență 

 

Autoevaluare 

 

 Autoevaluare pe 

baza fișei de 

evaluare concepută 

de managerul de 

centru. 

 Terapeutul va urmări 

fiecare punct din evaluare și 

își va da o notă de la 1 la 5. 

Va menționa de asemenea 

dificultățile pe care 

consideră că le întâmpină și 

aspectele care consideră că 

pot fi îmbunătățite. 

  Managerul de 

centru va discuta 

rezultatele 

autoevaluării pe 

baza propriei 

evaluări – la 

interval de 6 luni. 

 

 

 



 

 contact@autismvoice.ro 
 
ABA academy 
Str. Orzari, nr. 92, sector 2, București 
Centrul Open 
Str Agricultori, nr 116A, Sector 2, București 

FIȘĂ DE EVALUARE COORDONATOR 

Criterii de evaluare a activității profesionale 

 

Perioada evaluată  

Nume și prenume angajat  

Funcție  

Data angăjării  

Data evaluării  

 
1. EVALUAREA ACTIVITĂȚII 

 

Obiective Scor 

Atitudinea față de asociație 1 2 3 4 5 

Dorința de perfecționare a activității 
 

1 2 3 4 5 

Conduita în timpul serviciului 
 

1 2 3 4 5 

Capacitate de asumare a responsabilităților 1 2 3 4 5 

Capacitate de a lucra în echipa 
 

1 2 3 4 5 

Profesionalism în îndeplinirea sarcinilor 
 

1 2 3 4 5 

Folosirea integrală și eficientă a progamului de muncă 
 

1 2 3 4 5 

Observații/ Recomandări 
 
 

 

 
2. EVALUAREA TERAPEUȚILOR 

 

Obiective Scor 

A. Implicare în procesul terapeutic – training-ul terapeuților 1 2 3 4 5 

B. Supervizarea activităților 1 2 3 4 5 

C. Soluționarea problemelor apărute 1 2 3 4 5 

D. Oferă suport în înțelegerea procesului terapeutic 1 2 3 4 5 

E. Comunicarea clară a informațiilor terapeutice 1 2 3 4 5 
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F. Feedback asupra activităților desfășurate de terapeuți 1 2 3 4 5 

Observații/ Recomandări 
 
 

 

 
3. ABILITĂȚI MANAGERIALE 

 

Obiective Scor 

A. Comunicarea clară și eficientă a informației 1 2 3 4 5 

B. Coordonarea relației dintre terapeuți și familie sau între terapeuți. 1 2 3 4 5 

C. Soluționarea problemelor apărute 1 2 3 4 5 

Observatii/ Recomandari  

 
4. CALITĂȚI 

 

Obiective Scor 

A. Tact în formarea continuă a terapeuților 1 2 3 4 5 

B. Pregătire profesională continuă 1 2 3 4 5 

C. Creativitate 1 2 3 4 5 

Observații/ Recomandări 
 

 

 
5. COORDONAREA CAZURILOR 

 

Obiective Scor 

A. Introduce programe de lucru în concordanță cu evaluarea inițială 1 2 3 4 5 

B. Corectează tehnicile de lucru ale terapeutilor 1 2 3 4 5 

C. Reactualizează planul de intervenție la fiecare ședința de coordonare 1 2 3 4 5 

D. Găsește noi metode pentru programele care nu funcționează 1 2 3 4 5 

E. Exemplifică programele nou introduse 1 2 3 4 5 

F. Verifică dosarul de lucru al copilului și se asigură că fișele sunt adaptate 
pentru fiecare copil 

1 2 3 4 5 

G. Evaluare constantă a stilului de învățare al fiecarui copil în parte      
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Observații/ Recomandări 
 
 

 

 
6. EVALUAREA IMPLICĂRII 

 

Obiective Scor 

A. Propunere proiecte noi 1 2 3 4 5 

B. Finalizare task-uri 1 2 3 4 5 

C. Asumarea responsabilității 1 2 3 4 5 

D. Crede și se identifică cu valorile Autism Voice 1 2 3 4 5 

A. Implicarea în alte activități desfășurate de Autism Voice 1 2 3 4 5 

B. Strângere Formulare 2% 1 2 3 4 5 

Observații/ Recomandări 

 

5. CALIFICATIVUL FINAL AL 
EVALUĂRII 

 
 
 

6. RECOMANDĂRI  
 
 

7. Punctul de vedere al angajatului 
în caz de contestare a 
punctajului obținut 

 
 
 
 

 
 
Semnatură evaluator,      Semnatură persoana evaluată, 
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OBIECTIVE ȘEDINȚĂ COORDONARE 

 

 

Verificarea DOSARELOR 
 

 Analiza modului În care s-au colectat datele: fișe de program, 
comportamente, grafice. 

 Analiza evaluarea și utilizarea întăritorilor 

MASTERAREA ITEMILOR 
 

 Va fi analizat ritmul de masterare al itemilor pentru fiecare 
program în parte. 

INTRODUCERE ITEMI 
 
 

 Va fi analizat modul în care au fost aleși itemii, funcționalitatea 
itemilor aleși, precum și ritmul de introducere a itemilor noi. 

MENȚINERE ITEMI 
 
 

 Se va testa dacă itemii masterați anterior sunt menținuti în cadrul 
altor programe avansate sau există liste de verificare a itemilor 
masterați anterior. 

FEEDBACK PĂRINȚI/  
TEME PĂRINȚI 

 Se va analiza dacă sunt atinse obiectivele date părinților în afară 
programului de terapie. 

 Se va reevalua lista de obiective pentru părinți. 

Reevaluarea PLANULUI 
DE INTERVENȚIE 

 Planul de intervenție va fi detaliat la începutul terapiei, însă este 
necesară revizuirea lui lunară. 

 Se va evalua fiecare program în parte și se vor da noile direcții de 
lucru. 

 Se pot face completări direct în planul inițial, sau se poate lăsa o 
fișă de ședință cu modificări specific pentru programe. 

FEEDBACK TERAPEUT – 
sugestii specific pe 
tehnici 
 

 Pe baza sesiunii terapeutului/ terapeuților se va lăsa o fișă de 
feedback (scurt – câteva obiective) în situația în care există erori în 
predare. 

Evaluarea 
ÎNTĂRITORILOR 

 Se va oferi atenție maximă întăritorilor, în fiecare ședință de 
coordonare. 

Îmbinarea și evaluarea 
TEHNICILOR DE 
PREDARE 

 Va fi analizat modul în care sunt îmbinate tehnicile de predare, 
astfel încât fiecare abilitate să fie predate funcțional și eficient. 
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ORGAZANIREA ACTIVITĂȚII – COORDONATOR TERAPIE 

 

Obiective Definirea activităților de 

bază 

Definirea sarcinilor și 

responsabilităților 

Definirea acțiunilor concrete Monitorizare și 

control 

Evaluarea  
psihologică 
inițială și 
periodică a 
beneficiarilor 

 Realizarea 
evaluării 
psihocomportam
entale a copiilor 

 Programarea evaluării  

 Realizarea evaluării / pre 
evaluării (după caz) 

 Re-evaluări ( o dată la 6 luni) 

 Realizarea raportului de 
evaluare 

 Transmiterea informațiilor 
către părinți 

 Se vor utiliza testele: ADOS, 
Nepsy, MEC 

Ședințe lunare 

Departamentul 
administrativ 

Conceperea, 
coordonarea și 
monitorizarea 
planurilor de 
intervenție ale 
beneficiarilor 

 Coordonarea și 
monitorizarea 
planurilor de 
intervenție  

 ține ședințele de coordonare 
(lunar sau bilunar) 

 Monitorizează datele colectate 
în dosare 

 Oferă feedback pe tehnicile de 
lucru ale terapeuților 

 Alcătuirea planului de 
intervenție în concordanță cu 
evaluarea inițială 

 Exemplifică programele/ 
intervențiile în cadrul 
ședințelor de coordonare 

 Actualizează planul de 
intervenție conform cu 

Ședinte lunare 
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progresele înregistrate de 
copil 

 Gasește soluții pentru 
programele care nu 
funcționează 

 Concepe intervenții pentru 
reducerea comportamentelor 
inadecvate 

 Comunică clar terapeuților și 
părinților modificările apărute 
în planul de intervenție 

 Concepe planuri de 
intervenție pentru părinți 
(după caz) 
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Managerierea 
relației dintre 
terapeuți,  
familia 
beneficiarului, 
cadru didactic, 
medic psihiatru 

 Menținerea 
relației 
profesionale cu 
familia 
(aparținatorilor) 

 Comunică familiei, atât 
informații despre procesul 
terapeutic al copilului, 
programul de terapie, cât și 
despre modificările apărute. 

 Informează membrii echipei 
multidisciplinare asupra 
problemelor care apar în 
desfășurarea activităților 
zilnice și a oricăror informații 
care ajută în procesul de 
recuperare a beneficiarilor 

 Instruiește și ajută beneficiarii 
în formarea deprinderilor de 
viață independent. 

 Oferă recomandări și 
informații despre procesul de 
recuperare apartinatorilor. 

Ședințe lunare 

  Implicarea 
familiei în 
procesul de 
recuperare 

 Se asigură de faptul că părinții 
primesc filmări din cadrul 
terapiei 

 Explică familiei intervențiile 
folosite în cadrul sesiunilor de 
terapie 

 Monitorizează și înregistrează 
dacă familiile copiilor au 
primit filmări din cadrul 
terapiei 

 
 Oferă feedback familiei pe 

modul de lucru și gestionarea 
comportamentelor copiilor 

Tabel 
monitorizare 
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  Integrarea 
copilului în 
grădiniță/școală 

 Alcătuiește planul de intervenție 
necesar integrării în grădiniță 
sau în școală 

 Menține relația cu cadrul 
didactic de la clasă 

 Monitorizează evoluția copilului 
la școală sau grădiniță 

 Transmite cadrului didactic 
evaluările copilului (cu acordul 
părinților) 

 Colaborează cu cadrul didactic 
în vederea adaptării curriculei 
școlare 

 
 

Fișe de 
evaluare  

  Comunică cu 
medicul psihiatru 
despre evoluția/ 
dificultățile 
copilului 

 Menține relația cu medicul 
psihiatru 

 

 Transmite medicului psihiatru 
evaluările copilului (cu acordul 
părinților) 

 Însoțește periodic copilul la 
vizitele medicale 

Tabel 
monitorizare (în 
dosarul 
copilului) 

Managementul 
departamentului 
de terapeuți 

 Integrarea 
terapeuților ABA 
în centrele de 
terapie 

 Urmărește pașii din planul de 
integrare: 

 Prezentarea istoricului 

 Membrii fondatori 

 Colegii și structura 
departamentelor 

 Prezintă planul de integrare 
terapeuților noi 

 Stabilește programul noilor 
terapeuți 

 Susține trainingul inițial de 
formare 

Final perioadă 
de integrare 
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 Organigrama și structura Autism 
Voice 

 Prezentarea domeniului de 
activitate 

 Cunoștințe profesionale 

 Implementare practică 

 Alcătuiește și transmite 
programul de lucru al 
terapeuților 

 Oferă suport și feedback pe 
parcursul perioadei de 
intergrare  

 

  Oferă feedback 

terapeuților pe 

care îi are în 

coordonare 

 Asistă terapeuții în procesul 

terapeutic și le oferă feedback 

scris și verbal 

 Oferă feedback săptămânal 

terapeuților începători în 

perioada de integrare 

 Oferă feedback lunar (scris) 

terapeuților începători 

 Oferă feedback terapeuților 

nivel mediu o dată la 3 luni 

(scris) 

 Oferă informații/ materialele 

de specialitate despre 

principiile ABA 

Tabel 

monitorizare 
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 Monitorizează aplicarea 

recomandărilor de către 

terapeuți 

  Realizează 

evaluarea 

terapeuților  

 Realizeaza evaluarea 

performanțelor terapeuților 

 

 Efectuează reevaluări 

periodice în vederea 

înregistrării progreselor sau 

modificărilor semnificative, 

completează fișa de evaluare 

după fiecare ședință 

 Monitorizează aplicarea 

recomandărilor de către 

terapeuți 

Tabel 

monitorizare 

  Ofera suport în 

managerierea 

conflictelor 

 Comunică eficient și asertiv cu 

persoanele implicate 

 Oferă soluții pentru 

gestionarea conflictului 

 

Ședințe lunare 



 

 contact@autismvoice.ro 

 

ABA academy 

Str. Orzari, nr. 92, sector 2, București 

Centrul Open 

Str Agricultori, nr 116A, Sector 2, București 

  Oferă suport în 

cazul situațiilor 

noi pentru care 

nu există 

procedură de 

lucru 

 Oferă soluții pentru situațiile noi 

 Comunică și stabilește soluțiile 

împreună cu ceilalți colegi 

 Identifică soluții în cazul 

situațiilor noi 

 Realizează procedura de lucru 

pentru situațiile în care 

această nu există 

 Stabilirea unui interval 

săptămânal în care terapeuții 

pot stabili întâlniri pentru a 

obține consultanță în 

dezvoltarea profesională 

Ședințe lunare 

  Realizarea 

programului de 

lucru al 

terapeuților 

 Stabilește intervalele de terapie 

ale angajatului pentru copiii pe 

care îi are în coordonare 

 Comunică intervalele de terapie 

angajatului – pentru copiii pe 

care îi are în coordonare 

 Transmite către terapeuți 

programul de lucru al copiilor 

din coordonare de fiecare 

dată când apar modificări 

Ședinte lunare 
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Susținerea 

workshop-urilor/ 

cursurilor de 

specialitate  

 Susține training-

uri pentru 

terapeuți și cadre 

didactice 

 Stabilește datele în care vor avea 

loc cursurile 

 Realizează prezentarea cursului 

pentru site 

 Realizează structura cursului 

 Înregistrează numărul de 

participanți la curs 

 Susține cursurile 

Ședințe lunare 

Departamentul 

administrativ 

  Susține 

workshop-uri 

pentru părinți 

 Stabilește datele în care vor avea 

loc cursurile 

 Realizează prezentarea cursului 

pentru site 

 Propune teme pentru workshop-

uri 

 Realizează structura cursului 

 Înregistrează numărul de 

participanți la curs 

 Susține cursurile 

Ședinte lunare 

Departamentul 

administrativ 

Dezvoltare 

personala și 

profesională  

 Dezvoltarea 

abilităților și 

competentelor 

 Participă la cursuri de formare 

continuă în vederea 

îmbunătățirii activității 

profesionale 

 

 Participă la cursuri de 

formare continuă 

 Se implică în formarea de noi 

cursuri împreună cu echipa 

Sedinte lunare 
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   Concepe materiale de 

specialitate 

 Scrie articole pentru site 

 Scrie materiale de specialitate 

pentru echipa de terapeuți 

 

Organizare  
administrativă 

 Comunicarea cu 

departamentul 

administrativ 

 Transmite informațiile 

referitoare la modificările în 

serviciile de terapie oferite 

beneficiarilor 

 Transmite catre 

departamentul administrativ: 

- Intrarea unui nou copil în 

centru și datele necesare 

preluării cazului pentru 

întocmirea dosarului 

- Rezilierea contractului unui 

copil 

- Modificări în pachetele de 

terapie 

- Modificări în datele de 

contact 

- Ședințe de terapie pierdute 

din vina terapeuților 

asociației 

De fiecare dată 

când apare o 

modificare – în 

ziua modificării 
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TASK LIST – ”INSTRUCTOR COMPORTAMENTAL” 

     

Instructor comportamental sau Registered Behavior Technician cum este regăsit în sistemul 
BACB, este persoana direct responsabilă de implementarea planului de intervenție pe care 
îl dezvoltă coordonatorul echipei (Board Certified Behavior Analyst). 

Instructorul comportamental își conduce practica sub coordonarea unui BCBA/ BCaBA și 
este responsabil de implementarea directă a tehnicilor analizei comportamentale aplicate. 
Terapeutul nu elaborează planuri de intervenție sau evaluare. Supervizorul este responsabil 
de stabilirea sarcinilor pe care le va îndeplini, ca parte a instruirii sale, și în funcție de 
experiența și competențe, poate contribui la dezvoltarea planului de intervenție și poate 
asista în procedura de evaluare. 
Terapeutul va avea un minim de cunoștințe teoretice, dar și abilități practice care să-i 
permită conducerea sesiunilor de terapie într-o manieră profesionistă, maximizând 
potențialul copilului prin îmbinarea eficientă a tehnicilor de terapie.  

 

COLECTAREA DE DATE – MASURAREA COMPORTAMENTULUI 

 Implementarea procedurilor de măsurare a comportamentelor (ex: frecvența, 

durata, latența) 

 Colectarea de date în mod consistent și obiectiv 

 Colectarea de date este un aspect foarte important în programul de intervenție. 

Omiterea, modificarea sau limitarea colectării de date poate duce la decizii greșite în 

ceea ce privește realizarea planului de intervenție sau stabilirea intervenției asupra 

comportamentelor neadecvate. 

EVALUARE 

 Evaluarea întăritorilor (preference assessments) 

 Testarea de noi abilități 

 Asistă în realizarea evaluării abilităților 
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 Identificarea împreună cu supervizorul a funcțiilor comportamentelor neadecvate. 

 Identificarea constantă a motivației copilului împreună cu familia copilului. 

 Prevenirea comportamentelor de evitare sau scăpare determinate de lipsa 

motivației. 

TEHNICI DE LUCRU 

 Identificarea componentelor esențiale ale unui plan de intervenție și urmărirea 

consecventă a planului de intervenție personalizat și a intervențiilor 

comportamentale.  

 Pregătirea sesiunii conform planului de intervenție 

 Utilizarea eficientă a întăritorilor (condiționată/ necondiționată, continuă/ 

intermitentă) 

 Implementarea lucrului în Discrete Trial 

 Implementarea procedurilor de învățare incidentală 

 Implementarea procedurilor de analiză a sarcinii 

 Implementarea training-ului de discriminare 

 Oferirea promptului și diminuarea promptului 

 Programarea menținerii și generalizării.  

 Terapeutul va avea permanent în vedere modul în care noțiunile, abilitățile predate 

vor ajuta copilul în afara sălii de terapie și mai departe în dezvoltarea lui.  

 Fiecare abilitate în parte trebuie să devină funcțională și să ajute copilul în viața de zi 

cu zi. 

 Este important ca terapeutul să se adapteze constant la nevoile copilului și să arate 

flexiblitate în predare, în funcție de abilitatea predată. Unele abilități pot fi predate 

mai eficient în discrete trial, cel puțin în faza inițială, iar altele pot fi predate direct în 

mediul natural, utilizând învățarea incidentală. 
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 Lipsa flexibilității în îmbinarea tehnicilor poate limita considerabil progresul 

copilului. 

 Implementarea directă 1 la 1 sau în grup a tehnicilor  

MODIFICAREA COMPORTAMENTELOR 

 Identificarea componentelor esențiale ale unei intervenții pe comportamentele 

neadecvate 

 Descrie funcțiile comportametului 

 Implementarea procedurilor bazate pe întărirea diferențiată 

 Implementarea procedurilor de extincție 

RAPORTARE 

 Raportarea altor variabile care pot afecta intervenția (boala, medicație, schimbarea 

mediului) 

 Comunicare eficientă cu supervizorul 

 Respectarea contractului de colaborare/ supervizare 

 Comunicarea rezultatelor și progreselor copilului prin metode clare.  

 Terapeutul are responsabilitatea de a transmite părinților feedback constant 

referitor la fiecare abilitate în parte și se consultă permanent cu ei referitor la 

utilizarea abilităților în afara sesiunilor de terapie. 

IMPLICARE ȘI ORGANIZARE 

 Asistă părinții în implementarea planului de intervenție.  

 Având în vedere ca terapeutul este cel care interacționează cel mai frecvent cu 

părinții sau familia, acesta este cel mai potrivit în a ajuta la implementarea corectă a 

strategiilor în afara orelor de terapie. 



 

 contact@autismvoice.ro 
 
ABA academy 
Str. Orzari, nr. 92, sector 2, București 
Centrul Open 
Str Agricultori, nr 116A, Sector 2, București 

 Organizarea sesiunilor de predare urmând planul de intervenție. 

 Terapeutul se va asigura că are o fluență bună în urmărirea planului și va utiliza 

eficient timpul dintr-o sesiune de terapie, evitând ”timpii morți”. 

 Crearea materialelor didactice în acord cu planul de intervenție 

CONDUITA PROFESIONALĂ 

 Descrie rolulul terapeutului ABA în intervenție tuturor celor implicați în terapie. 

 Răspunde adecvat la feedback și își îmbunătățește permanent performanța conform 

sugestiilor. 

 Comunică adecvat cu familia și îndrumă familia în continuarea planului de 

intervenție și modelarea comportamentelor neadecvate. 

 Menține o conduită etică în relația cu clientul. 

 Menține limitele relațiilor profesionale (evită relațiile duale, respectă 

confidențialitatea datelor) 
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Implicarea familiei - elementul fara de care terapia unui copil cu autism nu va duce copilul atat de 

departe pe cat ii permite potentialul. 

Coordonatorul va depune eforturile necesare si se va asigura ca parintii sunt informati astfel incat sa atinga 

punctele esentiale pentru implicarea familiei: 

 Parintii beneficiaza de consultanta pentru a-si insusi tehnicile de baza ale analizei 

comportamentale aplicate. 

 Primesc planul de interventie actualizat dupa fiecare sedinta de coordonare. 

 Au acces permanent la dosarul copilului pentru a vedea progresul pe fiecare program in parte, dar 

si pentru a fi la curent cu achizitiile copilului. 

 Participa la sedintele de coordonare. 

 Participa la sesiunile de terapie. 

 Urmaresc obiectivele si continua interventia comportamentala si dezvoltarea abilitatilor conform 

planului de interventie. 

 Filmeaza sesiuni scurte in care pun in practica obiectivele si primesc apoi feedback de la 

terapeut/coordonator. 

Aceste aspecte vor fi atinse indiferent daca terapia se desfasoara in centru sau la domiciliu. 

Atunci cand se transmit tehnici concrete de lucru catre parinte, iar acesta le pune in practica, se vad 

imediat schimbari pozitive in comportamentul copilului. 
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Contactul vizual, atentia impartasita, imitatia, cererile, sunt doar cateva abilitati esentiale care trebuie 

lucrate pe tot parcursul zilei, nu doar in sesiunile de terapie. 

Un alt argument pentru care obiectivele trebuie continuate si in afara sesiunilor de terapie este acela de a 

face din analiza comportamentala un mod de viata pentru copil. Asta pentru ca este singura lui sansa de a 

intelege cum functioneaza lumea din jur, doar asa devine consecvent in raspunsuri, generalizeaza 

abilitatile, transfera ceea ce invata in terapie si se va raporta la toti cei din jur in moduri similare. 

Categoric nu este usor sa aplici zi de zi tehnici de modificare comportamentala si predare de abilitati, dar 

este elementul central din tot ce inseamna planul de recuperare al unui copil cu autism. 

Recuperarea copilului va depinde de consecventa cu care care coordonatorul transfera aceste elemente 

catre parinti, dar si de consecventa cu care parintii le pun in practica. 
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Data/ 

Terapeut 

Recompense Luni Marti Miercuri Joi  Vineri 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Evidenta recompenselor 
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Fișă generalizare itemi 

 

Program:  
 

Dată:  
 

Item: Obiective generalizare 

 

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 

                              

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 

                              

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 

                              

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 

                              

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 

                              

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 

                              

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 

                              

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 

                              

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 

                              

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 

                              

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 

                              

 Obiecte SD Distractori Distanță Loc Persoane 
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FISĂ NOTARE MAND 

DATA:  

CATEGORII PROMPT ÎN PREZENȚA OBIECTULUI PURE MAND 

1. EDIBIL    

2. JUCĂRII    

3. ACȚIUNI    

 

DATA:  

CATEGORII PROMPT ÎN PREZENȚA OBIECTULUI PURE MAND 

1. EDIBIL    

2. JUCĂRII    

3. ACȚIUNI    

 

DATA:  

CATEGORII PROMPT ÎN PREZENȚA OBIECTULUI PURE MAND 

1. EDIBIL    

2. JUCĂRII    

3. ACȚIUNI    

 

DATA:  

CATEGORII PROMPT ÎN PREZENȚA 

OBIECTULUI 

PURE MAND 

1. EDIBIL    

2. JUCĂRII    

3. ACȚIUNI    
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FIȘĂ NOTARE TACT 

DATA: 

CATEGORII PROMPTAT INDEPENDENT 

1. OBIECTE   

2. ACȚIUNI   

3. INTERJECȚII+EDIBIL   

4. PERSOANE   

 

DATA: 

CATEGORII PROMPTAT INDEPENDENT 

1. OBIECTE   

2. ACȚIUNI   

3. INTERJECȚII+EDIBIL   

4. PERSOANE   

 

DATA: 

CATEGORII PROMPTAT INDEPENDENT 

1. OBIECTE   

2. ACȚIUNI   

3. INTERJECȚII+EDIBIL   

4. PERSOANE   
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Evaluarea Situatiei de Invatare 

Situaţia  

Sunt materialele  pentru învăţare pregătite ?   

Au fost îndepărtate elementele ce distrag atenţia ?  

Este  aranjamentul fizic ( mediul ) optim ?  

Sarcina  

Este sarcina clară ?  

Este sarcina potrivită nivelului de funcţionare a copilului 

? 

 

Este sarcina împărţită în părţi componente ?  

Este specificat criteriul  sarcinii ?  

Instrucţiuni 

Sunt instrucţiunile concise ?  

Sunt instrucţiunile  explicite ?  

Reflectă ele nivelul de funcţionare al copilului ?  

Au aceste instrucţiuni un început şi un final distinct ?  

Sunt instrucţiunile potrivite sarcinii ?  

Sunt instrucţiunile consecvente ?.  

Sunt aceste instrucţiuni prezentate la momentul optim ? 

 

Este intervalul dintre trial-uri optim ?  

Consecinţele  

Sunt  consecinţele eficiente (sunt recompensele 

întăritoare şi  “nu “ –urile informale efective )? 

 

Sunt consecinţele imediate ?  

Există vreun contrast între recompense şi “ nu”-urile 

informale ? 
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Sunt însoţite consecinţele primare de o consecinţă 

secundară ? 

 

Este corectă frecvenţa recompensei ?  

S-a dat consecinţa adecvată ?  

Sunt contingenţele oricărei consecinţe bine specificate?   

Distincţia Trial-urilor  

Este  fiecare instrucţiune urmată de o consecinţă ?  

Este fiecare trial independent ?  

Prompt-uri 

Prompt-ul obţine comportametul dorit ?  

Însoţeşte prompt-ul instrucţiunea ( i.e., apare simultan 

sau imediat după SD) ? 

 

Sunt prompt-urile diminuate progresiv şi sistematic ?  

Există recompensă diferenţiată pentru trial-uri 

promptate ? 

 

Comportamente adaptative ce trebuie urmarite la copil 

Stabileste contactul vizual cand face cereri?  

Exista situatii de atentie impartasita pe parcusrul sesiunii 

(join attention)? 

 

Copilul scaneaza campul de obiecte prezentat?  

Se lucreaza pe abilitati functionale in pauze?  

Exista suficiente situatii pentru generalizare?  

Exista suficiente situatii pentru invatarea incidentala?  

Asteaptare. Copilul asteapta tunci cand mama vorbeste 

cu altcineva, cand sunt la magazin sau in alte situatii. 

 

Accepta refuzul?   

Identifica obiecte/persoane dupa sunet si se uita in 

directia corecta sau cauta sursa unui sunet? 

 

Sesizeaza absenta persoanelor sau obiectelor?  
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Abilitati complexe 

Cere obiecte in absenta lor?  

Doreşte să facă singur/ă anumite lucruri?  

Planifica activitati si propune idei de petrecere a 

timpului? 

 

Doreste si cere sa interactioneze cu alti copii?  

Accepta regulile jocurilor cu partener?  
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Nume program L M M J V 
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EVIDENTA ITEMILOR 

PROGRAM :__________________________ 

ITEM INTRODUS MASTERAT # ZILE PANA LA 
MASTERARE 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
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FRECVENTA COMPORTAMENTE 

 

 

 

 

Data  Terapeut  Perioada de 
observare 

Frecventa comportament Nr. 
total 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

DEFINIREA COMPORTAMENTULUI (specific, observabil,masurabil): 
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Notare trial by trial 

Nume program 

 

Detalii mod de lucru: 

 

 

 

Data Terapeut SD - Item Raspunsuri Sum Remarci 
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NUME PROGRAM: 

 

OBSERVATII: 

 

 

 

 

 

ITEM L M M J V 
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Evidenta achizitiilor 

 

   Predare  Generalizare  Rutine functionale 

Program  Intro Master Intro Master Intro Master 
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Nume program 

 

Pre-achiziții: 
 

Obiective: 
 

Predare DTT 

Materiale necesare:  

Mod de prezentare:  

SD:  

Răspunsul copilului:  

Prompt-uri posibile:  

Consecința:  

Criteriul de învățare:  

Predare Generalizare  

SD:  

Persoane:  

Materiale:  

Mediu:  

Criteriul de învățare:  

Criteriu învățare abilitate: 
 

Lista itemi: 
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Fișa notare socializare 
 
 

 
Dată  

Copii  
  

Nume terapeut  

 
 

 
Salută 

 
 
 
 
 
 

   

                         

 
Ascultă instrucții 

de grup 
 
 

    

                         

 
Oferă obiecte 

altor copii 
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Fișă notare jocuri 
 
 

Dată  

Nume terapeut  

 
 

Joc funcțional 
 
 

 
 
 
 
 

   

                         

 
 

Joc cu partener 
 
 

 
 
 
 
 

   

                         

 
 

Joc independent 
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EVALUAREA PREFERINTELOR 

 

Numele copilului: 

Completat de: 

Data: 

Inainte de inceperea procesului terapeutic este important sa identificam cat mai multe preferinte si 

recompense pentru copil. Multi copii au preferinte specifice, pe care le folosesc intr-un anumit fel, de 

aceea este bine sa oferiti cat mai multe detalii. 

Completati mai jos care sunt preferintele copilului. Oferiti detalii specifce atunci cand este cazul ( de 

ex. tipul produsului, arome, culori, marca). Puneti X in cazul in care copilului ii displace obiectul 

respectiv. 

Puzzle : 
 
 
 

Jocuri: 

Instrumente muzicale: 
 
 
 

Plastilina : 

Figurine : 
 
 
 

Altele : 

 

Preferinte senzoriale: (includeti atat lucruri care ii place , cat si lucruri care nu-i plac) 

Auditive (sunete): 
 
 

Vizuale (lumini,culori): 
 
 

Tactile (contact, texturi): 
 
 

Kinestezice (de miscare): 
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Olfactive (mirosuri): 
 
 

Gustative (gusturi) : 
 
 

 

Preferinte pentru divertisment: 

Filme : 
 
 

TV: Desene animate: 

Muzica :  
 
 

Jocuri video: Jocuri de masa/Altele: 

Dati exemplu de videoclipuri/emisiuni tv/artisti preferati: 

 

Ce activitati la calculator/tableta ii plac copilului: 

Jocuri pe CD/aplicatii pe tableta : 
 
 
 

Site- uri de internet: 
 
 
 

Incercuiti daca este o preferinta, puneti X daca ii displace: 

Obiecte : 

Baloane                                                     Jucarii cu lumini                                  Plusuri 

Cuburi                                                        Bile                                                        Bile texturate 

Creta                                                           Masini cu sunete                               Vehicule 

Figurine/papusi                                         Titirez                                                 Masini cu  telecomanda              
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Ochelari                                                      Gelatina                                              Animale 

Bijuterii                                                       Trenuri                                                Stikere 

Sporturi : 

Gimnastica                             Patinaj 

Baschet                                   Ski 

Bicicleta                                  Inot  

Trotineta                                Tenis 

Bowling                                  Volei 

Pescuitul                                Alergatul 

Calaritul                                 Altele: 

Echitatia  

 

Carti : 

Pop-up                                  Cu stikere   

Cu sunete                             Reviste 

Cu puzzle-uri                        De colorat 

Cu poze                                 De povesti 

Senzoriale                             Altele: 

 

Activitati : 

Coloratul                                          Modelatul 

Decupatul                                         Jocul cu apa 

Dansul                                               Mersul in parc 

Desenul                                             Saritul in trambulina 

Lipitul                                                 Cititul 

Mersul la magazin                           Scrisul 
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Mersul la restaurant                       Calcule 

Mersul la spectacole                       Cantatul 

Jocul cu nisip                                      

Care sunt preferintele alimentare ale copilului? 

Bomboane : 
 
 

Fructe : 

Prajituri: 
 
 

Biscuiti: 

Chips-uri 
 
 

Ciocolata: 

Inghetata : 
 
 

Altele : 

 

Care sunt bauturile preferate ale copilului? 

Suc : 
 
 

Lapte : 

Apa : 
 
 

Altele: 
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Invatare incidentala 

Data :                                                                                                                                 Nume terapeut: 
 

Activitate   
 

Raspunsuri 
 

Obiective  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

Observatii  
 

 

 

Activitate   
 

Raspunsuri 

Obiective  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

Observatii  
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Tabel sesiune de socializare- EXEMPLU 

 

Data/ 
terapeut 

Jocurile 
utilizate in 
sesiune 

Este atent la 
partenerul de joc 

Isi asteapta 
randul 

Raspunde la 
randul lui 

Afirmatii in joc – 
notati ce afirmatii 
utilizeaza 

Imita ceea ce 
face celalat copil 

Raspunde la 
intrebari din 
programe 

Fisa – notati ce fisa 
si daca a facut 
independent 

        
 

 
 

        
 

 
 

        
 

 
 

        
 

 
 

        
 

 
 

        
 

 
 

        
 

 
 

 



Recompense Terapie 

Recompense alimentare

Chipsuri M&M Popcorn Pufuleti Biscuiti Ciololata

Ou Kinder Sticksuri Sucuri Fructe confiate Acadele Skittels

Jeleuri Cornuri cu 
ciocolata

Alune Stafide Pufarine Napolitane 

Prajituri Cereale Bake Rolls Tic-Tac Briose BoniBon

Rulouri cu 
ciocolata

Recompense vizuale

Experimente Lipit abtibilduri Tatuaje pe 
mana

Diplome Confetti Disco ball

Ochelari de 
film

Bratari 
luminoase

Puzzle Palarii haioase Pelerine de 
erou/printesa

Lupa

Papusi Masinute cu 
telecomanda

Jocuri de 
construit

Costume 
haioase 
(politist, 
doctor, 
pompier, pirat)

Clepsidra Peruci colorate

Decupat Spinner Jocuri pe 
tableta

Teatru de 
papusi

Masa 
luminoasa

Morisca

Diverse 
animale care 
merg singure

Evantai Incastre Pampoane de 
majorete

Scris cu creta Masina de 
spalat de 
jucarie cu 
sunete si 
butoane

Suflat in 
lumanari

Origami Carti de 
povesti 3D

Tokeni Laser/lanterna Bataie cu 
avioane de 
hartie

Fete 
zambitoare

Zapada 
artificiala

Bilute de puf Bentite 
haioase/coifuri

Baghete 
magice

Tablita de scris

Stampile 
haioase

Medalii Mingiute 
elastice care se
lipesc de 
perete

Pistol cu bile Masti Jucarii cu 
lumini

Sclipici Parcare cu 
masini

Bilute 
magnetice

Palete si mingi 
de tenis

Laptop de 
jucarie 

Pixuri cu 
sclipici

Microscop de 
jucarie 

Diverse 
sortatoare cu 
forme

Robot de 
jucarie cu 
lumini si 
sunete

Litere si cifre 
magnetice

Suflat cu paiul 
in apa cu 
sapun

Suflat cu paiul 
in confetti



Cutia cu 
surprize 
(diverse 
recompense)

Binoclu/
ochean

Aparat de 
folografiat de 
jucarie cu 
butoane 

Ponei de 
jucarie 

Titirez Oglinda (cu 2 
parti – una 
care mareste si
una normala)

Balanta cu 
talere de 
jucarie 

Diverse 
aplicatii pe 
telefon

Pene mari 
colorate (taiat)

Pene mari 
colorate 
(suflat)

Farfurie de 
frisbee

Puzzle 3D

Forme 
geometrice 
magnetice

Filmulete 
haioase (cu 
animalute, cu 
bebelusi, etc)

Artificii 
(betisoare care
se folosesc de 
Craciun)

Carioci cu 
sclipici

Lipit hartie 
colorata

Lipit  hartie 
creponata

Lipit seminte Lipit frunze 
uscate

Lipit betisoare 
colorate

Masina de 
facut baloane 

Betisoare de 
inghetata 
colorate si 
facut diferite 
forme cu ele

Carucior de 
papusi

Tren cu sine 
(ideal cu 
baterii)

Arc cu sageti Covoras cu 
litere

Joc cu baloane Tintar cu mingi

Recompense tactile

Spart baloane 
de sapun

Gadilat Spuma de ras Minge fittnes Pictat pe fata Papusi de 
mana

Slime Cuburi lego Plastilina - 
bulinute 
presate cu 
degetul

Plastilina - arici
din plastilina 
cu scobitori

Plastilina - 
serpisori

Nisip kinetic

Ciocan cu cuie Scaun rotativ Pioneze Bataie cu 
perne

Stai ca te prind Plusuri 

Piscina cu bile Pictat cu 
degetele

Jocuri cu 
obstacole

Facem tumbe Ne rostogolim 
de la un perete
la celalalt

Margele pe 
snur

Lighean cu 
fasole/orez/etc

Bilute de apa 
care se umfla

Tunel Carlige/
pensete

Magneti Bilute din 
hartie 
creponata

Trambulina de 
camera

Minge de sarit 
cu maner

Casuta de 
papusi

Sac si manusi 
de box

Cub rubic Yo-yo

Mingi/manusi 
umplute cu 
diverse 
(sclipici, bilute,
nisip, etc)

Labirint cu 
margele din 
lemn

Desenat cu 
degetul in 
malai/orez/etc

Turn din 
pahare de 
unica folosinta 
si apoi 
daramat

Hamac Diverse 
personaje in 
miniatura

Pene mari 
colorate 
(gadilat)

Umflat 
Baloane

Masaj pe spate Papusi mici 
care se pun pe 
degete

Mingi 
antistres/
Modelino

Ciocan cu cuie



Recompense auditive

Muzica pe 
tableta

Xilofon Pianina Maracas Tamburina Ghitara

Muzicuta Trompeta Fluier Toba Cantecele Carti muzicale 

Povesti 
citite/Povesti 
audio

Cantece cu 
imitatie

Masina de 
spalat de 
jucarie cu 
sunete si 
butoane

Aragaz de 
jucarie cu 
sunete si 
butoane

Popice Cos de baschet

Microfon de 
jucarie

Telefon de 
jucarie cu 
butoane

Sonerie de 
masa (ca la 
restaurant)

Jucarii cu 
suntete

Jucarii 
zornaitoare

Laptop de 
jucarie 

Volan cu 
butoane, 
sunete si 
lumini

Covoras 
muzical (cantat
cu picioarele)

Clopotel de 
vant cu 
tuburi(acele 
obiecte care se
pun la usi si pe
balcon)

Activitati/jocuri (aici intra si jocurile sociale si jocurile active, pe acestea le gasiti in tabele
separate)

Dansat Pictat Cucu-bau Petrecere cu 
plusuri

Mergem la 
picnic (plusuri, 
paturica, cos si 
dulciuri)

Trusa de frizer 
(pieptan, 
pelerina, 
oglinda, 
foarfeca)

Colorat “Hai la groapa 
cu furnici”

Mers in parc Mers la 
Cinema

X si 0 Trusa de 
doctor

Facem salata 
de fructe

Facem 
popcorn

Bicicleta din 
picioare

Coarda Miniumbrela 
de plaja si 
sezlong pliabil 
pt copii (stam 
pe plaja)

Borcanel cu 
porunci super 
haioase 
(poruncile 
scrise pe 
biletele 
colorate)

Masina de 
facut paste din
plastilina 

Unelte de 
constructor 
(surubeltina, 
ciocan, 
suruburi, 
piulite, etc)

Fotbal Coca colorata 
(faina, apa, 
colorant 
alimentar)

Mers la 
magazin



Recompense pentru autostimulari 
Autostimulare Exemple recompense

Kinestezic

Fluturat manute

 - Fluturat maracase/pampoane/tamburine
 - Spart baloane de sapun
 - Cantece de imitatie cu mainile
 - Joc: “Zburam cu avionul”
 - Yo-yo
 - Bol cu materiale senzoriale (orez, fasole, 
etc)
 - Lighean cu apa
 - Confetti
 - Slime/plastilina/nispi kinetic

Lovit 

 - Sac si manusi de box
 - Lovit toba cu mainile (toba africana)
 - lovit minge
 - Lovit Personaje gomflsbile
 - Aruncat obiecte grele intr-un recipioent 
mare
 - Mingi antistres
 - Mingi Modelino
 - Lovit cu ciocan de jucarie pe diverse 
suprafete
 - Batut cuie cu ciocanul

Topait 

 - Topait pe minge fitnes 
 - Joc imitatie cu picioare
 - Sarim peste obstacole 
 - Covoras cu talpi colorate lipite in poziti 
diferite (copilul trebuie sa sara si sa 
urmareasca talpile)
 - Twister
 - Trambulina de camera
 - Sarit pe canapea (bucatarie)

Miscari repetate ale 
capului (stanga-dreapta)

 - Cantece imitatie in care trebuie incluse 
miscari ale capului foarte des
 -  Invartit in brate

Alergat

 - Joc intrecere
 - “Stai ca te prind”
 - “Leapsa”
 - “Scaunelele muzicale”
 - Joc activ: transferam obiecte dintr-o cutie in
alta (amplasate la distante mari)

Batait din picioare
 - Facem bicicleta din picioare
 - Cantece imitatie
 - Joc “Atinge talpa” (se lipesc talpi pe perete 
si copilul trebuie sa ajunga la ele)



Invartit/Leganat
 - Hamac
 - Balansoar
 - Scaun rotativ
 - “Stai ca te prind” (in jurul unor/unui scaun 
pentru a crea miscarea de invartit)

Mers pe varfuri  - Dansam ca o balerina

Tactil

Dat cu capul de 
podea/suprafete tari

 - Masaj prin presiune
 - Rostogolit prin camera dintr-o parte in alta
 - Facem tumbe prin camera
 - Sarim de pe o suprafata tare pe una moale 
(de pe scaun pe puf) in mod repetat

Atins par
 - Ne jucam de-a frizerul si tundem papusi
 - Taiat betea de brad/ate colorate/etc.
 - Dans cu pampoane

Atins obiecte cu 
mana/degetele

 - Depinde de functie

Scarpinat
 - Masaj
 - Gadilat mai intens (pentru a crea senzatia 
de scarpinat)

Vizual 

Miscatul 
degetelor/obiectelor in 
fata ochilor

 - Morisca 
 - Jucarie cu baterie (Zapada artificiala)
 - Baloane de sapun
 - Buline din hartie creponata
 - Hartie creponata rupta in bucatele foarte 
mici
 - Ventilatoare mici cu baterii
 - Confetti
 - Spinner
 - Disco ball
 - Titirez

Blocarea atentiei pe 
anumite obiecte care se 
misca

Invartit roti/diverse 
obiecte

Alinierea obiectelor
 - Trenulet din cuburi
 - Facem trenulet din biscuiti (lipiti intre ei cu 
pasta de ciocolata)
 - Parcare cu masini (aliniere masini)
 - ferma Animalelor (aliniere animale)

Auditiv 

Tipat/Mormait/Bazait
 - Cantat cantece
 - Imitat voci groase/subtiri
 - Imitat onomatopee pe diverse tonalitati 
 - “Daca vezi un crocodil” (cand vine 
crocodilul, copilul tipa foarte tare))

Aruncat obiecte pe 
suprafete care provoaca 
amplificarea sunetelor 
(ex. arunca pe podea, nu 
pe covor)

 - Aruncam obiecte in cutii mari
 - Aruncam pe perete mingi care se lipesc de 
perete
 - Tintar (ideal este cel cu mingi cu arici)
 - Ciocan cu sunet (lovesti cu el pe podea)



Isi pun/scot degetele 
in/din ureche alternativ 

 - Ascultam muzica la casti

Vorbit/cantat incontinuu  - Cantat functional

Ras isteric  - Cantec “Arlechino” 
 - Glume

Fosnitul unei hartii  - Confetti
 - Hartie creponata

Olfactiv
Mirosit obiecte/suprafete  - Mirosit parfum/esente

 - Recipient spray (apa cu esente)
 - Mirosit plastilina 
 - Carioci cu miros
 - Jucarii antistres care miros

Mirosit par

Mirosit oameni

Gustativ 

Bagat in gura diverse 
obiecte

 - Umflat baloane
 - Cantat la fluier/muzicuta/trompeta
 - Acadele

Lins obiecte/suprafete  - Mancam (lingem) inghetata/acadele

Rontait unghii  - Suflat cu paiul in apa cu sapun
 - Supt acadele
 - Supt bomboane
 - Tic-tac

Bagat degetul in gura

Muscat  - Mestecat obiecte moi pentru dantura
 - Recompense alimentare cu o textura tare



Jocuri active grup*
Nume joc Regulile jocului 

Statuile muzicale

Scaunele muzicale

Imita capitanul Un copil este ales Capitan si este pus in fata celorlati copii. 
Capitanul face diverse miscari pe care copiii trebuie sa le 
imite. Cel care nu reuseste sa imite corect miscarile 
Capitanului, iese din joc. 
Ultimul care ramane in joc, devine Capitan

Monstrul de gheata Monstrul de gheata (un copil) se pune cu fata la perete, striga
“Start!”, iar ceilalti jucatori incep sa alerge/danseze/mearga in
spatele lui. Apoi Monstrul se intoarce si striga: “Inghetati!”, 
iar copiii trebuie sa stea nemiscati ca niste statui de gheata. 

Cald- Rece

Leapsa 

Cat e ora, Lupule?

Ratele si vanatorii

Ratustele pe lac, Ratustele pe mal Se delimiteaza lacul si malul (de ex: lacul poate fi covorul, iar 
malul – podeaua) si se striga: “Ratustele pe lac/mal!”, iar 
copiii trebuie sa sara cand in lac, cand pe mal. 
Cel care conduce jocul, va incerca sa-i faca pe copii sa 
greseasca, astfel incat sa fie cat mai haios

Mana pe cerc

Fac ce aud, nu ce vad

Ghici cine lipseste Copiii stau in semicerc, iar terapeutul intoarce cu spatele sau 
in pune ochelari de dormit unuia din copii. Apoi scoate un 
copil din camera, iar copilul din fata trebuie sa ghiceasca cine 
lipseste. 

Sotron 

Ursul doarme si viseaza

De-a v-ati ascunselea

Cateii toropiti Un copil este ales dresor, iar ceilalti copii (catelusii) se intind 
pe jos si se prefac ca dorm. Dresorul trebuie sa se plimbe 
printre ei si incearca sa-i faca sa rada sau sa se miste, scotand 
tot felul de sunete amuzante, strambansu-se la catelusi si sa-i 
faca sa se miste, dar fara sa-i atinga. 
Daca catelul se misca, iese din joc. Ultimul catel ramas este 
ales castigator. 

Foarfeca, hartie, piatra

Deschide urechea bine

Trezeste-te, ursuletule Copiii sunt asezati in jurul unui scaunel pe care sta un copil cu 



ochii inchisi care se preface ca doarme. La semnalul 
terapeutului, un copil se apropie de ursulet, il atinge pe umar 
si-i spune: “Trezeste-te, ursuletule!”. Ursuletul se ridica, se 
plimba printre copii si intreaba: “Cine m-a trezit?”, iar copiii 
raspund: “Ghici, ghici!”. Daca copilul ghiceste, face schimb de 
roluri, daca nu, isi pastreaza locul. 

Mima 

Baba-Oarba

Telefonul fara fir

Taranul e pe camp Copiii vor fi personajele (taranul, nevasta, copilul, dadaca, 
pisoiul, etc.). Cand incepe cantecul, taranul se ridica si merge 
in cerc, apoi ia nevasta, copilul, etc. 

Ridichea uriasa Idem “Taranul e pe camp”

Trenuletul de masaj Copiii se aseaza pe covor in cerc spate in spate si terapeutul 
coordoneaza miscarile si le arata copiilor exact ce trebuie sa 
faca. 

Sticluta cu otrava

Tara, tara, vrem ostasi!

Buchetele Se aleg caracteristici pe care unii copii o au in comun si 
terapeutul spune: “Sa faca buchetel toti copiii care au tricou 
rosu/par galben/ochi albastri/X ani”/etc. Iar copiii trebuie sa 
se grupeze foarte repede. 

Mingea Jucausa Copiii isi dau mingea de la unul la altul dupa ce spun o 
afirmatie/raspund la o intrebare/spun numele copilului caruia
urmeaza sa-i dea mingea/etc. 

1, 2, 3, la perete, stai!

*La jocurile foarte simple, nu am mai scris regulile jocului, dar daca este nevoie, imi spuneti si 
revin cu completari. 



Jocuri sociale 
Bete sugubete Domino

Nu te supara frate Joc cu pesti si undite

Tintar Buboo (bufnita cu litere si carduri)

Maimu stie Logico

Shoping list Monopoly

Dragonii patati Memory 3D

Pizza la gunoi Bus Stop

Master Chef Pop to the shops (cel cu cumparaturile)

Personality game Joc “Who’s this?”

Jocul cu piticii Loto 

Jocul “Who am I?” Saculetul fermecat

Jocul “Ghues who” Creionul magic

Twister Joc “Unde esti?

Memo Piticot

“Cine stie, castiga!”
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