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Proiectul set de criterii SEN

Setul de criterii SEN urmărește îmbunătățirea asigurării de practici incluzive
și strategii de identificare pentru profesorii din clasele normale din Europa, care
includ și elevii cu cerințe educaționale speciale din categoria B.

Proiectul include 6 parteneri europeni, inclusiv experți în nevoile educaționale
speciale, structurarea studiului și formarea profesorilor.

Scopul nostru este să construim o lume mai bună în care să trăim, câte o clasă pe
rând.

Proiectul este cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Numărul
aprobării este: 2019-1-UK01-KA201-061456
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Partenerii

Black Bird Language School 
(Serbia)

www.blackbird.co.rs

Growth Coop 
(Spania)

www.growthcoop.eu

 

York Associates
(Marea Britnie)

www.york-associates.co.uk

Babel Idiomas
(Spania)

www.babelidiomas.es

CPIP
(România)

www.cpip.ro

Instruction & Formation
(Irlanda)

www.instructionandformation.ie

Learn Jam
(Marea Britanie)

www.learnjam.com
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Introducere
Setul de criterii SEN „Ghid și activități privind abilitățile sociale” a fost creat cu atenție
ca parte principală a proiectului.

Abilitățile abordate de această parte a setului de criterii SEN sunt atât necesare cât și
trecute cu vederea în lumea SEN. Experiențele individuale, dovezile empirice,
activitatea minuțioasă a grupurilor tematice care contribuie la crearea setului de
criterii și multitudinea de cercetări independente demonstrează dincolo de orice
îndoială că deși cunoașterea de către profesor a conștientizării fonologice, a
supraîncărcării senzoriale, a funcției executive și a grupurilor tematice de elevi
(acestea fiind doar câteva exemple ale cunoștințelor specifice SEN) poate reprezenta
„ingineria” din spatele adaptării la SEN, aceasta înseamnă doar jumătate din toată
povestea. Acestea pot reprezenta lăstarii ajutorului de care au nevoie elevii SEN, dar
dacă nu sunt udați, nu vor crește niciodată.

Ghidul privind abilitățile sociale reprezintă apa de care au nevoie elevii SEN. Acolo
unde profesorii pot beneficia de cunoștințele privind conștientizarea fonologică,
elevii nu se vor dezvolta aproape niciodată dacă sistemul educațional le creează
confuzii sau îi umilește, dacă simt că nu pot învăța la fel de bine ca alți elevi, dacă
consideră că nu au cu cine vorbi iar școala devine un loc pustiu sau dacă consideră
că învățătura „nu este pentru ei” și le lipsește motivația. Elevii înșiși, atunci când sunt
întrebați de ce anume au nevoie pentru a reuși la școală, aproape niciodată nu
răspund „o cunoaștere mai profundă a conștientizării fonologice din partea
profesorilor noștri”. Elevii răspund că nu vor să se simtă singuri, că vor să se simtă
incluși și motivați, vor să simtă că pot fi minunați. Și că nu vor să se simtă ca niște
ratați.

Statisticile privind nereușita personală și interpersonală a elevilor SEN sunt șocante,
Deși poate fi tentant să ne gândim la neurodiversitate ca la o problemă de ordin
mecanic - adică o problemă care ține mai mult de procesarea fonologică sau la
supraîncărcarea senzorială sau la dificultăți ale funcțiilor executive - aceasta ar fi
greșeala capitală a scoaterii dislexiei din dislexic, a autismului din autist și a 
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neatenției din neatent. Cu alte cuvinte, neurodiversitatea nu trebuie considerată
niciodată ca o problemă de procesare: întotdeauna și în toate cazurile, aceasta
trebuie considerată o problemă de ordin uman. Iar dacă educatorii uită că cele mai
importante calități atunci când interacționezi cu oamenii sunt abilitățile umane și nu
abilitățile de știință a ingineriei, aceștia își vor supune elevii riscurilor întotdeauna și
oriunde s-ar afla.

Cauzele traumelor neurodiverse în contextul educațional sunt complexe, dar
studiile ne arată că percepția negativă profesor-coleg privind neurodiversitatea duce
la realizări academice și percepție de sine considerabil mai mici, neputința dobândită
duce la sentimentul de inutilitate, iar hărțuirea duce la rușine. Există chiar niște studii
care sugerează că anumite persoane neurodiverse prezintă niveluri reduse de
dopamină și, prin urmare, sunt mai predispuse la depresie.

Studiile demonstrează că percepția negativă privind SEN din partea profesorilor și
colegilor de școală (prieteni și colegi de clasă) duce la consecințe psihologice
negative, aceste efecte nefiind pur și simplu centrate pe abuzurile care însoțesc
adesea
cerințele educaționale ale unui copil, acestea producându-se chiar ca rezultat al
etichetelor aplicate de ei și de colegii lor. Acolo unde eticheta timpurie de
neurodiversitate permite unui copil să înțeleagă că se confruntă cu anumite diferențe
privind modul în care prelucrează informațiile, atunci sentimentele de inutilitate și
nefericire sunt considerabil mai rar întâlnite; totuși, atunci când acea înțelegere se
produce târziu, sau mai rău, acolo unde face ca elevul neurodivers să simtă că are o
deficiență de un anumit gen, opusul este valabil iar copilul are șanse mai mari să iasă
din școală cu rezultate educaționale, psihologice și emoționale slabe.

Mai mult, studiile au arătat că acești elevi sunt mult mai expuși posibilității hărțuirii
decât colegii lor neurotipici. De fapt, la elevii dislexici se raportează posibilități
undeva între de trei și patru ori mai mari de a fi expuși hărțuirii față de colegii lor de
școală - și că această hărțuire rămâne constantă pe tot parcursul experienței lor
educaționale. În mare parte din Uniunea Europeană, ratele totale de hărțuire sunt
undeva între 10 și 25%. Conform Grupului parlamentar al tuturor partidelor din
Marea Britanie pentru TSI (Tulburările Specifice de Învățare), 48% dintre părinți au
declarat că copiii lor au fost hărțuiți din cauza dislexiei de care suferă. Iar aceștia sunt
doar părinții care cunosc dificultățile cu care se confruntă copiii lor.
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Ghidul privind abilitățile sociale permite profesorilor și altor educatori să
interacționeze pozitiv cu elevii lor SEN dar și non-SEN, deopotrivă. Acesta include un
set util de idei și activități pentru dezvoltarea abilităților și a mentalității de a înțelege
dificultățile de comunicare ale oamenilor, de a le descoperi blocajele ascunse, de a
motiva în situații dificile sau, pur și simplu, de a deschide dialogul. Acesta poate fi
adaptat și dezvoltat pentru a se potrivi nevoilor și contextului. Poate fi folosit de
profesori, educatori, părinți și chiar de elevii înșiși, pentru a ajuta la crearea unui
mediu în care toată lumea este încurajată să comunice și să se dezvolte. Prin urmare,
acesta este setul perfect de abilități pentru a putea aplica cunoștințele din Cursul de
Învățare Digitală cu sensibilitatea, conștientizarea de sine și înțelegerea maxime.

Considerăm că Cursul de Învățare Digitală va constitui un fundament necesar pentru
ca educatorii săîmbunătățească viețile elevilor SEN; suntem convinși, totuși, că Ghidul
privind Abilitățile Sociale va asigura competențele interpersonale pentru
interacțiunea pozitivă cu aceștia.

„Acest proiect a fost finanțat cu sprijin de la Comisia Europeană. Această publicație reflectă
doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizarea

posibilă a informațiilor din acesta.”
„Finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.”
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Aisbergul empatiei
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Ce este aisbergul empatiei?

Ideea de la baza acestui exercițiu este aceea de a construi o relație mai profundă
cu cei din jurul dvs., înțelegându-i și având o percepție mai clară a percepției de
sine a elevilor noștri.

Fiecare dintre noi are propriile complexități, profunzimi ascunse și motivații pe
care nimeni altcineva - uneori nici chiar noi - nu le poate vedea. Aisbergul empatiei
caută să descopere aceste profunzimi într-un mod distractiv și comunicativ.

Cum se joacă:

Priviți modelul „Aisberg” de mai jos:

TAisbergul este împărțit în patru cadrane (stânga sus, dreapta sus, stânga jos și
dreapta jos). Acesta este aisbergul.
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In cadranul din stânga sus, scrieți un lucru la care vă pricepeți. Apoi, în același
cadran, scrieți trei abilități sau talente pe care le presupune acest lucru. De
exemplu, dacă ați scris că sunteți pricepuți la „cântat la chitară”, celelalte trei lucruri
pot fi: „ținut ritmul”, „dexteritate manuală” și „răbdare” (pentru a deveni
bun, un învățăcel trebuie să dea dovadă de răbdare).

Acum, sub acesta, priviți cadranul din stânga jos. În acest cadran din stânga jos,
începeți să scrieți unele dintre motivele pentru care știți să cântați la chitară. Cu
alte cuvinte, scrieți cum exersați și vă îmbunătățiți dexteritatea manuală, unele
dintre obstacolele pe care trebuie să le depășiți pentru a deveni mai răbdător etc.
Mergeți cât mai în profunzime puteți. Întrebați-vă ce s-a întâmplat în viața dvs. care
să vă determine să vă doriți să vă îmbunătățiți aceste abilități? Ați avut un
exemplu? A existat un moment în copilăria dvs. când ați văzut un cântăreț bun la
chitară și v-ați gândit că v-ar plăcea să fiți ca el sau ca ea? Aceste adevăruri fac
parte din cântatul dvs. la chitară, dar sunt lucrurile pe care majoritatea oamenilor
nu le poate vedea.

Acum, scrieți în cadranul din dreapta sus al modelul de aisberg. De această dată,
scrieți un lucru la care nu credeți că vă pricepeți. Poate fi vorba de „învățatul
limbilor străine”. Apoi, în același cadran, scrieți trei abilități asociate despre care
considerați că vă lipsesc pentru a putea deveni buni la învățatul limbilor străine.
Acestea pot fi: „învățarea regulilor gramaticale”, „vorbirea liberă atunci când nu
sunteți siguri de abilitățile dvs.” sau „interesul arătat față de alte limbi”.

Apoi, sub acesta, priviți cadranul din dreapta jos. În acest cadran din dreapta
jos, începeți să scrieți unele dintre motivele pentru care nu vă pricepeți la învățatul
limbilor străine. Cu alte cuvinte, scrieți motivele pentru care considerați că nu este
interesant să învățați o limbă străină, adăugați de ce nu vă simțiți confortabil să
vorbiți liber dacă nu sunteți siguri că veți pronunța corect etc. Apoi, scrieți unele
dintre cauzele dvs. personale din spatele acestor motive. A existat un moment în
viața dvs. școlară în care ați încercat să vorbiți o limbă străină dar v-a fost rușine
sau v-ați simțit umiliți de un profesor aspru? Copii fiind, vă plictiseați atunci când
trebuia să învățați reguli? De ce? Ce era plictisitor în acest lucru? Aceste adevăruri
fac parte din dificultățile dvs. cu limbile străine, dar sunt lucruri pe care majoritatea
oamenilor nu le poate vedea.
Acum, găsiți o parteneră.

Arătați-i aisbergul acestei partenere. Explicați-i ambele laturi - stânga și dreapta
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„De ce ți s-a părut stânjenitor”
„Prietenii mei credeau că sunt deștept, iar atunci când am făcut o greșeală
profesorul a râs, iar mie îmi era teamă că prietenii mei nu mă vor mai
considera deștept” „De ce este plictisitor să înveți niște reguli?”

„De ce ți s-a părut stânjenitor”
„Prietenii mei credeau că sunt deștept, iar atunci când am făcut o greșeală
profesorul a râs, iar mie îmi era teamă că prietenii mei nu mă vor mai
considera deștept” „Prieteni dvs. s-au comportat diferit cu dvs. după aceea?...

– ale aisbergului. Încurajați această parteneră să vă pună întrebări privind
cadranele de jos de pe fiecare latură. Încurajați-vă partenera să pună întrebări
relevante, căutând și - important - pe baza răspunsurilor pe care i le dați. Așadar, în
loc de a avea o conversație de acest gen:

Căutați să aveți o conversație care să fie mai mult ca cea de mai jos:

Acum luați un model nou de aisberg, ca cel de mai jos:
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Interesate 
Relevante
Pe baza răspunsurilor date de ea 
Prietenoase
Utile (poate că o puteți ajuta să capete unele perspective privind propria viață)
Să nu fie critice

Să nu fie critice 
Înțelegătoare
Semnificative (încercați să nu dați exemple și relatări superficiale) 
Relevante
Non-competitive (încercați să nu arătați cum ați beneficiat dintr-o situație
asemănătoare 

 Cereți-i partenerei să facă același lucru ca dvs. Poate dura oricât timp este necesar,
nu trebuie să fie imediat, dar este mai bine dacă răspunsurile sale nu sunt prea
distanțate în timp.

După ce completează modelul cu un lucru la care se pricep și trei abilități pe care le
presupune acest lucru în cadranul din stânga sus, alături de câteva motive bine
cântărite de la baza acestui lucru în cadranul din stânga jos; alături de un lucru la
care nu prea se pricep (cu trei abilități despre care consideră că contribuie la acest
lucru) în cadrul din dreapta sus, alături de unele motive bine analizate de la baza
acestui lucru în cadranul din dreapta jos, începeți să le puneți întrebări.

Aceste întrebări trebuie să fie:

Nu discutați despre dvs. Concentrați-vă pe răspunsurile partenerei dvs.
Partea finală a exercițiului este de a face schimb de modelele de aisberg
completate. Luați-le. Uitați-vă la ele și rețineți răspunsurile partenerei la întrebările
puse. Apoi, gândiți-vă la conexiunile dintre acele răspunsuri ale ei și experiențele
din viața dvs. proprie. Scrieți-le.

Reveniți și găsiți timp de discuții cu partenera dvs. Povestiți-i lucruri care creează
legături între aisbergul lor și propriile dvs. experiențe de viață. Invitați-o să facă la
fel.

Aceste relatări trebuie să fie:
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Atente (partenera dvs. își va da seama dacă nu ați analizat prea mult această
parte a exercițiului iar acest lucru o poate răni)
Autentice și reale
Sensibile la experiențele prin care a trecut partenera dvs.
Necunoscute anterior (sau să includă aspecte pe care nu le cunoștea dinainte)
Care să creeze legături

       elei în care ea a suferit)

Acest exercițiu poate fi extins și asupra unui public mai larg. Colegi, elevi, părinți și
prieteni, cu toții ar trebui să fie încurajați să participe, conștienți de la bun început
că vor avea de-a face cu adevăruri dureroase și că este important să se poarte cu
delicatețe cu aceste adevăruri.

În special pentru elevii cu nevoi educaționale speciale, acest lucru îi poate ajuta să
realizeze legături între ei și alți elevi non-SEN, să comunice experiențe și să arate că
deși au „nevoi educaționale”, la fel au toți copiii.
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Neputința dobândită,
 Seligman
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Introducere

American psychologist Martin Seligman began research into learned helplessness in 1967 at
the University of Pennsylvania 

Definiție

Neputința dobândită este comportamentul de care dă dovadă un subiect după ce este expus
unor stimuli de evitare repetați care le depășesc controlul. La demonstrarea unui astfel de
comportament, despre subiect s-a spus că a dobândit neputință. La oameni, neputința
dobândită este aferentă credinței persoanei în calitățile lor native de a atinge obiective.

Neputința dobândită, teoria lui Seligman

În 1965, Martin Seligman și colegii săi studiau condiționarea clasică sau procesele prin care un
animal sau un om asociază două lucruri. În cazul experimentului lui Seligman, suna dintr-un
clopot și apoi aplica un mic șoc unui câine. După mai multe încercări, câinele a reacționat la
șoc înainte ca acesta să se producă: imediat cum a auzit clopotul, câinele a reacționat ca și
cum ar fi simțit deja șocul. Ulterior, s-a întâmplat ceva neașteptat. Seligman a pus fiecare
câine într-o ladă mare împărțită la mijloc cu un gard mai mic. La nevoie, câinele putea vedea și
sări peste acest gard. Podeaua de pe o latură a gardului era electrificată, dar pe cealaltă parte
nu era electrificată. Seligman a pus câinii pe latura electrificată și a administrat un mic șoc. S-a
așteptat să vadă cum câinii sar pe latura fără șocuri a gardului. În loc să sară, câinii s-au așezat
pe burtă. Era ca și cum învățaseră din prima parte a experimentului că nu puteau face nimic
pentru a evita șocurile, așa că au renunțat în partea a doua a experimentului. Seligman a
descris această stare ca neputință dobândită sau neîncercarea de a ieși dintr-o situație
negativă deoarece trecutul te-a învățat că ești neputincios.
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Mod de utilizare

Creați o foaie de lucru cu întrebările iar răspunsurile date de elevi în anumite
situații sunt analizate pentru a le reflecta neputința lor dobândită care le limitează
posibilitățile. Profesorii pot analiza răspunsul elevului și căuta semne de neputință
dobândită.

Concluzie

Efectul motivațional al neputinței dobândite este văzut adesea în sala de clasă.
Elevii care au ratări repetate concluzionează că sunt incapabili să își
îmbunătățească performanțele, iar acest lucru îi împiedică să reușească, ceea ce
duce la sentimentul de neputință, de eșec continuu, pierderea stimei de sine și la
alte consecințe sociale. Iar acesta devine un tipar care se va amplifica negativ dacă
este lăsat netratat. Persoanele care suferă de neputință dobândită o pot învinge.
Tratamentul cel mai întâlnit este terapia, în special terapia cognitiv-
comportamentală (TCC). TCC ajută oamenii să facă față acestor feluri de provocări
schimbând modul în care aceștia gândesc și acționează.

Neputința dobândită, Seligman
Întrebări privind neputința dobândită:

Mai jos sunt două chestionare. Unul este pentru elevi, pentru a îi ajuta să identifice
cazuri de neputință dobândită. Celălalt este pentru profesori, pentru a îi ajuta să
recunoască și să analizeze cazurile de neputință dobândită.

12
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stionarul SEN pentru părinți
Scala chestionarului: 1=Dezacord puternic 2=Dezacord 3=Neutru 4=Acord 5=Acord puternic

De acord

CHESTIONAR PENTRU ELEVI
Sunteți de acord cu aceste

enunțuri?
 

Dacă depun efort suficient pot reuși să învăț.

Uneori, materia de curs este prea grea.

Am o stimă scăzută de sine.

Nu cred că pot reuși.

Uneori pur și simplu am ghinion.

Nu mă simt motivat(ă).

Nu vreau să cer ajutor.

Nu vreau să fiu mai bine sau să depun un efort

Simt că vreau să renunț.

Adesea, sunt stresat(ă).

Mă simt neajutorat(ă) atunci când fac exerciții de
limbi străine.

 

Nu mă pricep prea bine la utilizarea corectă a
gramaticii.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nu sunt de
acord

 

Nu sunt
sigur(ă)
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Chestionarul SEN pentru părinți
Scala chestionarului: 1=Dezacord puternic 2=Dezacord 3=Neutru 4=Acord 5=Acord puternic

De acord

CHESTIONARUL PENTRU
PROFESORI

Sunteți de acord cu aceste
enunțuri?

 
 

Ei cred că pot reuși să învețe dacă dvs. depuneți
eforturi suficiente?

Consideră că materia de curs este prea grea
uneori?

Au o stimă scăzută de sine?

Nu consideră că pot reuși.

Consideră că uneori au ghinion, pur și simplu?

Sunt motivați?

Nu vor să ceară ajutor.

Nu au nici o dorință spre îndeplinirea
obiectivelor.

Simt că vor să renunțe.

Adesea sunt stresați

Ei se simt neajutorați atunci când fac exerciții de limbi
străine?

Cred că se pricep la utilizarea corectă a
gramaticii?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

Dezacord Nu sunt
sigur
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NNotă: În copilărie, neputința dobândită apare adesea la școală. Dacă un copil
învață din greu pentru a își face temele, dar în final are rezultate slabe, s-ar putea
simți neputincioși și fără speranțe.

Un studiu din 2004 a examinat efectele neputinței dobândite asupra testelor
efectuate de elevi. Fiecare copil implicat a dat unul din două teste. Primul a început
cu întrebări foarte grele, iar celălalt cu întrebări mai ușoare.

Elevii care au dat primul test au devenit frustrați, s-au îndoit de capacitățile lor
academice și au răspuns greșit la întrebările ușoare. Autorii sugerează că neputința
dobândită le-a afectat notele de la teste. Cei care au dat al doilea test nu au avut
parte de aceste efecte.

Copiii pot evita neputința dobândită prin creșterea rezistenței. Printre factorii
multipli care pot contribui la rezistență se numără atașamentul pozitiv de
îngrijitori, umorul și independența.

Sursa: Medical News Today
https://www.medicalnewstoday.com/articles/325355#in-children 
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Întrebări dificile
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Întrebările dificile dau de gândit.
Acestea stimulează gândirea creativă.
Acest lucru duce la apariția unor noi idei.
Iar ideile noi pot duce la inovație.
Procesul gândirii este important.

realizarea anumitor lucruri, în special deslușirea unui 
aspect complex cu ajutorul mai multor puncte de vedere sau atingerea unui
acord prin care să se genereze idei
legăturile cu alte persoane și crearea de relații care rezolvă probleme sau
descoperă metoda cea mai bună de abordare a acestora
prezentarea unor probleme ascunse sau consecințe neintenționate ale
acțiunilor noastre în căutarea oportunităților
identificarea riscurilor
adoptarea unor hotărâri

Scurte și concise. De obicei, o întrebare dificilă este una scurtă. Este ușor de
reținut și de înțeles. Cel mai important lucru este că sunt clare.
Întrebarea rămâne deschisă. O întrebare dificilă nu este niciodată închisă, ci
deschisă.
Întrebarea este provocatoare sau puțin tulburătoare.

Care este scopul unei întrebări dificile?

Întrebările dificile pot încuraja….

Întrebările dificile sunt...
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Uneori, întrebarea este puțin neclară sau ambiguă. În unele situații, este util
atunci când o întrebare este neclară sau ambiguă astfel încât să provoace
gânduri privind natura întrebării în sine.
Întrebarea nu include nicio presupunere. Majoritatea întrebărilor pe care le
punem includ presupuneri, mai mult sau mai puțin. O întrebare dificilă nu
include, în mod normal, nicio presupunere.
Întrebarea nu sugerează răspunsul. O întrebare care sugerează răspunsul este
o întrebare care sugerează subtil cuiva să răspundăîntr-un anumit fel.
Întrebarea se concentrează pe acțiune și pe modificarea comportamentului
personal. Întrebările care se concentrează pe acțiune și pe modificarea
comportamentului personal mai degrabă decât problemele academice sau
teoretice sunt excelente, deoarece ajută la păstrarea conversațiilor ancorate în
realitate.
Întrebarea este un aspect real și unul important pentru participanți.

Fișe cu întrebări dificile (construirea relațiilor în clasă)

Introducere în activitate:
Unora le este greu să pună întrebări. Aceștia pleacă de la premisa că știu ce vrea să
spună cealaltă persoană și apoi pun alte întrebări pentru a înțelege cu adevărat. În
această activitate, vom exersa punerea continuă a întrebărilor și obținerea câtor
mai multe informații posibile de la persoana cu care discutăm, înțelegând-o astfel
mai bine. Această activitate va oferi profesorilor abilitățile de a pune întrebări
dificile și de a analiza cât de puternice pot fi.

INSTRUCȚIUNI
1.Aranjați elevii în perechi, A și B.
2.Împărțiți fișele în 2 seturi: Întrebări „de deschidere” și întrebări „de continuare”.
3.Persoana A alege o „primă întrebare” și pune întrebarea persoanei B.
4.Apoi, în funcție de răspunsul persoanei B, persoana A alege o a doua întrebare
din fișele „de continuare”.
5.După aceea, persoana A alege o a treia, a patra, a cincea întrebare etc. Întrebările
alese trebuie să fie coerente. Este important să se pună cât mai multe întrebări cu
putință.
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Ideea jocului este aceea de a încerca să puneți cât mai multe întrebări cu putință.
Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți chiar și mai bine cealaltă persoană datorită
profunzimii răspunsurilor pe care le obțineți de la persoana B cu ajutorul acestor
întrebări dificile față de întrebările (ușoare) pe care le puneți de obicei...

18

(Deschidere)
 

Ce vă place
cel mai mult

la școală?
 

Deschidere)
 

Ce vă
frustrează la

școală?
 

(Deschidere) Ce puncte   forte  aduceți în   sala de    clasă?
 
 
 

(Deschidere)
 

Ce v-a făcut
curioși azi?

 
 

(Deschidere)
 

Când
considerați

că v-ați făcut
auziți?

 
 

(Deschidere)
Ce puteți spune

despre gândirea,
învățarea sau
activitatea de

astăzi care v-au
adus împlinire?

 

(Deschidere)
 

Ce vă inspiră
la școală?

 
 
 

(Deschidere)
 

Când vă simțiți
cel mai în
siguranța/

neînsiguranță?
 
 
 (Deschidere)

Unde ați
întâmpinat
dificultăți

astăzi?
 
 
 
 
 

(Deschidere)
 

Ce lecții
putem

desprinde din
eșecul de azi?
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(Continuare)
 

Cum se văd
lucrurile din
perspectiva

dvs.?
 
 
 
 

(Continuare)
 

Ce credeți
despre asta?

 
 
 
 (Continuare)

Cum
abordați/ați

abordat
acest lucru?

 
 
 

(Continuare)
 

Ce schimbări
vă doriți 
să vedeți?

 
 

 

(Continuare)
Ce

simțiți/ați
simțit

despre acest
lucru?

 
 
 
 

(Continuare)
 

Cum știți
acest lucru?

 
 
 
 
 

(Continuare)
 

Ce vă face să
credeți acest

lucru?
 
 
 
 
 
 

(Continuare)
 

 Cum
planificați să

abordați
acest lucru?

 
 
 
 
 

(Continuare)
 

Ce întrebări
mai aveți?

 
 
 
 
 
 

(Continuare)
 

Ce vreți să
spuneți

cu aceasta?
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(Continuare)
De ce?

 
 

(Continuare)
De ce nu?

 
 
 
 

(Continuare)
 

Cine ar
putea

beneficia
prin asta?

 
 
 
 
 

(Continuare)
 

Care sunt
pașii

următori?
 
 
 
 
 

(Continuare)
 

Puteți să
detaliați mai

mult?
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Chestionarul pentru părinți
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Introducere

Considerăm important pentru părinții elevilor cu nevoi educaționale speciale să
completeze un chestionar pentru a îi include în dezvoltarea educațională
a copiilor lor. Acest chestionar, care se bazează pe manifestul Celor cinci valori de
bază ale setului de criterii SEN, vă va ajuta să îi înțelegeți mai bine. (Link:
https://sentoolkit.com/manifesto/five-core-values/).

Relație

De ce este important ca profesorii să creeze relații cu părinții?
Relațiile pozitive dintre profesori și părinți sunt esențiale pentru toate domeniile de
dezvoltare ale copilului. Relațiile pozitive cu părinții depind de comunicare și de
construirea unei relații de încredere. Acest lucru are o importanță deosebită în
cazul elevilor cu nevoi educaționale speciale (SEN).

Chestionarul pentru părinți

Un chestionar pe care să-l dea profesorii părinților elevilor SEN.

Mod de utilizare

Chestionarul poate fi transmis părinților copiilor școlari cu SEN. Colaborarea
îndeaproape cu familiile este esențială pentru a ajuta educația copiilor.

Concluzie

Răspunsurile la acest chestionar vor ajuta la îmbunătățirea relațiilor dintre
profesori și părinții copiilor cu SEN și la aplicarea manifestului nostru privind cele
cinci valori de bază.
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Chestionarul SEN pentru părinți
Scala chestionarului: 1=Dezacord puternic 2=Dezacord 3=Neutru 4=Acord
5=Acord puternic
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Dezacord
 puternic

 

Acord 
puternic

 
1 2 3 4 5

ÎNTREBARE

I have spoken to my child’s teacher about their
progress this school year.

I feel that I have sufficient information and
communication about my child’s progress.

Consider că am primit sugestii privind
modalitățile de a îmi ajuta copilul acasă, 

Toți copiii sunt apreciați la școală, iar elevii
înțeleg nevoile celorlalți.

Știu de ce anume se ocupă copilul meu în acest
moment.

I Știu pe cine să contactez cu privire la preocupările
mele privind copilul.

Homework set for my child is appropriate to 
their needs

My child feels safe and happy at school.

Politica școlii privind SEN (de pe website) este
clară și accesibilă mie, ca părinte.

Copilul meu consideră că are cu cine vorbi dacă
are nevoie.

Pagina de web a școlii include informații utile și
esențiale despre SEN.

Sunt informat(ă) cu privire la progresul copilului
meu și primesc informări regulate.

Copilul meu are ocazia de a se implica în toate
activitățile extrașcolare.

Sunt conștient că copilul meu are SEN

Consider că copilul meu face progrese bune la
școală.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Comunicare nonviolentă

22

Observare (pe sine și pe alții)
Reducerea stereotipurilor și a generalizărilor 
Sentimente
Nevoi 
Solicitări

acolo unde ne conectăm empatic cu gândurile, nevoile, fricile și sentimentele
interioare

acolo unde ne conectăm cu ce este viu în cealaltă persoană și cu ce le-ar
îmbunătăți viața, mai degrabă decât să „încercăm să-i vedem ca pe niște
obiecte”

acolo unde comunicăm ce simțim, observațiile care au stimulat acea emoție,
lucrurile de care am avut nevoie atunci și dacă avem

Ce este comunicarea nonviolentă?

Comunicarea nonviolentă este o tehnică de comunicare inițiată de psihologul
american Marshall Rosenberg, aceasta fiind o tehnică de înțelegere a propriilor
persoane și de interacțiune cu alții într-un mod plin de compasiune, de empatie, în
spirit de colaborare și în mod deschis. Scopurile acesteia includ comunicarea cu
câștiguri pe toate planurile, evitarea conflictelor, înțelegerea reciprocă în situații
dificile și armonia sporită care să conducă la colaborarea pe viitor.

Componentele acesteia includ:

Care sunt cele trei moduri primare de comunicare nonviolentă?
1. Auto-empatia

2. Recepția empatică

3. Exprimare sinceră

cereri succesive
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Creeze empatie reciprocă 
Reducă abordarea critică
Satisfacă cerințele tuturor părților dintr-un cadru comunicativ 
Încurajeze ascultarea activă
Dezvolte empatie mai multă
Creeze un spațiu în care să se învețe cum să se ceară lucruri fără a impune ceva 
Ajute comunicatorii să preia responsabilitatea sentimentelor lor
Rezolve conflicte fără să creeze învingători și învinși

unicarea nonviolentă este menită să:

Activități de comunicare nonviolentă pentru clasă – Trei exerciții 

Observații  față de critici

Cu toții avem critici la adresa celorlalți (și a noastră) care pot avea efecte asupra
comportamentului și asupra modului în care privim oamenii și lumea din jur.
Obiectul acestei activități este acela de a transforma acele critici în observații,
pentru a ne permite să facem un pas înapoi de la etichetarea negativă a oamenilor.

1. Gândiți-vă la cineva (sau ceva) față de care ați avut o părere pozitivă. Aceasta ar
putea fi: „e așa de deșteaptă”, „el este așa de amuzant” sau „școala noastră este
mai bună decât școala lor”.
2. Acum încercați să reformulați aceste opinii în enunțuri ale lucrurilor observate
care le-au generat. Așadar, opiniile din exemplele noastre pot fi reformulate ca: „în
general, ea ia notele cele mai mari la teste”, „el se pricepe să țină minte și să spună
lucruri” sau „școala noastră a fost mai sus în clasament față de școala lor”.
3. După ce faceți acest lucru, dezbateți cum vă permit aceste observații faptice să
fiți mai rezervați în privința persoanelor (sau lucrurilor) despre care v-ați exprimat
opinia inițial. Care sunt beneficiile unei abordări mai rezervate?
4. Acum gândiți-vă la cineva (sau ceva) despre care v-ați exprimat opinii negative.
Acestea ar putea fi „el este tare prost”, „ea este urâtă” sau „acel partid politic este
imoral”.
5. Acum încercați să reformulați aceste opinii în enunțuri ale observațiilor care le-
au generat. Așadar, opiniile din exemplele noastre pot fi reformulate ca „el crede
în”.
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 1. După ce faceți acest lucru, dezbateți cum vă permit aceste observații să fiți mai
rezervați în privința persoanelor (sau lucrurilor) despre care v-ați exprimat opinia
inițial. Cum se schimbă atitudinea rezervată într-o anumită privință în care aveați
opinii negative anterior? Este un lucru confortabil sau neconfortabil? Dacă este
neconfortabil, de ce este așa?
2. Acum discutați: cum poate exista o relație mai puțin bazată pe conflicte cu
acea persoană sau acel lucru, după ce ați înlocuit opiniile negative
cu observarea? Puteți corela observarea cu ceva despre dvs.? Așadar, de exemplu:
„ea are acnee” s-ar putea corela cu dvs. prin
observația: „Am o cicatrice sub ochi” sau „el își amintește cu greu
instrucțiunile” s-ar putea corela cu dvs. dacă observați: „Nu cânt prea bine”.
3. Acum reflectați de ce cicatricea de sub ochi sau nepriceperea la cântat nu sunt
lucruri rele, în special dacă le comparați cu alții din grupul dvs. social. Observați că
oamenii au multe detalii, inclusiv
aspectul, abilitățile, interacțiunile și pot face lumea un loc mai bogat - și mai puțin
plictisitor!
4. Repetați exercițiul, dar de această dată gândiți-vă la o judecată negativă pe care
o aveți de obicei despre dvs. Aici ați putea include orice.
 5. Acum reformulați acea judecată într-o observație mai puțin preconcepută.
Puteți constata că puteți fi mai puțin negativi despre propria persoană?

Studiați-vă intențiile

În marea majoritate a timpului, atunci când facem o acțiune, aceasta are la bază o
intenție.
De exemplu, dacă ridic vocea la un vecin, intenția mea reală ar putea fi acea de
restabilire a unui echilibru de putere pe care l-am simțit de când și-a construit, anul
trecut, o magazie care mi-a luat soarele. Acțiunea mea poate sau nu să ajute la
satisfacerea nevoii mele de egalitate, dar fără a înțelege de ce mă port așa cum mă
port, poate fi dificil de atins acest lucru.
Acest exercițiu ne ajută să descoperim intențiile ascunse din spatele acțiunilor
noastre - intenții de care suntem rareori conștienți. În expunerea acestor intenții,
putem înțelege și aprecia necesitățile noastre, alături de necesitățile altora și
putem progresa către satisfacerea acelor necesități.
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Pentru a vă ajuta să vă verificați intențiile, încercați exercițiul următor:

1. Amintiți-vă ceva ce ați făcut în trecut (sau ceva ce ați omis să faceți). Aici pot fi
incluse lucruri spuse, lucruri pe care ați refuzat să le faceți sau un moment în care
ați fi putut recunoaște meritele cuiva dar nu ați făcut acest lucru.
2. Scrieți pe o bucată de hârtie care a fost această acțiune (sau inacțiune).
3. Acum, gândiți-vă bine. Vă amintiți intenția din spatele acesteia? Scrieți-o, dacă vă
amintiți. Dacă chiar nu vă amintiți, puneți bucata de hârtie deoparte și reveniți
ulterior la aceasta, încercând să vă gândiți la o altă acțiune (sau inacțiune) și să
reluați exercițiul.
4. Acum, întrebați-vă cu sinceritate: au existat intenții mai profunde celei pe care
doar ce ați identificat-o? Dacă da, scrieți-le.
5. Când ați realizat care sunt intențiile dvs., întrebați-vă dacă sunteți cu adevărat
mulțumiți de acestea. Dacă ați fi știut lucrurile pe care le știți acum, ați fi acționat la
fel?
6. Întrebați-vă: cum ați acționa/ cum ați fi putut acționa altfel, cunoscându-vă
intențiile? Ce simțiți față de acțiunile întreprinse? Scrieți ce simțiți despre aceste
lucruri.
7. Acum gândiți-vă la o interacțiune actuală pe care o aveți. Aceasta trebuie să fie o
interacțiune continuă, probabil cu un coleg, probabil cu cineva de la școală, poate
cu un membru al familiei.
8. Acum, întrebați-vă în mod sincer: care sunt straturile adevărate ale intenției din
spatele acțiunilor dvs.? Scrieți-le.
9. Reflectați cu privire la aceste straturi de intenție. Sunt intenții care vă fac să vă
simțiți
cu adevărat confortabil? Poate că trebuie să vă regândiți acțiunile în lumina
conștientizării intențiilor dvs.? Ce alte intenții ar putea duce la atingerea unui
rezultat armonios?
10. Acțiunile întreprinse sunt cele mai bune acțiuni pentru realizarea acestor
intenții armonioase? Dacă nu, ce alte acțiuni puteți întreprinde? Scrieți-le și
reflectați la ele.

Cinci scaune

Acesta este un exercițiu amuzant destinat reflectării asupra sentimentelor noastre
și reacțiilor noastre privind comportamentul altor persoane. Exercițiul Cinci scaune
este inspirat de Louise Evans, care a avut o prezentare TED și a publicat o carte (5
Chairs 5 Choices / 5 Scaune 5 Alegeri) cu ajutorul a cinci scaune care reprezintă
cinci animale.
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iAliniați cinci scaune. Pentru a face totul mai distractiv, luați o bucată de hârtie
colorată și puneți-o pe fiecare scaun. Culorile trebuie să fie:
1. Roșu
2. Galben
3. Verde
4. Albastru
5. Violet

Pe fiecare bucată de hârtie colorată, desenați un animal. Aceste animale trebuie să
fie:
1. Roșu: Șacal
2. Galben: Arici
3. Verde: Suricată
4. Albastru: Delfin
5. Violet: Girafă

Dacă aceste animale pot fi modificate pentru a corespunde unui context cultural
național, poate fi o idee bună să discutați ce animale puteți folosi în locul acestora.

Apoi, pe fiecare bucată de hârtie colorată, scrieți următoarele:
1. Pe hârtia roșie „șacal” scrieți: „atac”
2. Pe hârtia galbenă „arici” scrieți: „îndoială de sine”
3. Pe hârtia verde „suricată” scrieți „așteaptă”
4. Pe hârtia galbenă „delfin” scrieți: „detectați”
5. Pe hârtia violet „girafă” scrieți: „conectați”

Scaunul cu hârtia roșie „șacal” este asociat judecății critice. În mod trist, cu cât
judecăm mai mult oamenii, cu atât suntem mai puțin deschiși față de aceștia ca
ființe umane egale, vulnerabile.

Scaunul galben „arici” este asociat tot cu judecata critică, dar de această dată este o
judecată critică de sine nemiloasă și de auto-învinuire. Cu cât ne învinuim mai mult,
cu atât ne îndoim mai mult de noi și cu atât este mai greu să contribuim la viețile
altora.
Scaunul verde „suricată” este asociat unei judecăți rezervate, unei abțineri, unei
stări conștiente și cultivării unei mentalități curioase, pentru a putea încerca
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să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru în loc să punem etichete. Este asociat
întrebărilor și mai apoi chestionării propriilor răspunsuri. Chestionarea duce la
înțelegere, iar înțelegerea este fundația acțiunilor inteligente.

Scaunul albastru „delfin” este asociat cunoașterii de sine. Acesta trece de la simpla
chestionare la detectarea conștientă și la răspunsuri. Scaunul verde se poate bloca
uneori în întrebări; scaunul albastru caută răspunsuri. De importanță crucială,
acesta caută răspunsuri la întrebările despre noi. Autocunoașterea este obiectivul.

Scaunul violet „girafă” este asociat cu empatia. Girafa are cel mai lung gât și cea
mai mare inimă dintre toate animalele și poate vedea lucruri pe care alții nu le văd
și (metaforic) poate simți lucruri pe care alții nu le pot simți. Dacă vedem imaginea
de ansamblu și ne deschidem inimile, lăsăm loc empatiei, care reprezintă cheia
unei bune comunicări și unei acțiuni eficiente. 

Exercițiu cu cele cinci scaune:

1. Gândiți-vă la un eveniment din viața dvs. care v-a făcut să vă simțiți inconfortabil
(sau urmăriți un clip video de pe YouTube care v-a făcut să reacționați prost în
trecut). Acum descrieți acel eveniment în timp ce vă așezați pe scaunul roșu „șacal”,
cel de atac. Ce fel de judecăți emiteți? Cum credeți că pot afecta aceste judecăți
reacțiile și acțiunile dvs.? Scrieți răspunsurile.
2. Acum, faceți același lucru dar în timp ce sunteți așezați pe scaunul galben „arici”,
cel al îndoielii de sine. Care sunt judecățile acum? Cum credeți că vă judecați pe
sine? Cum pot afecta aceste judecăți de sine reacțiile și acțiunile dvs.? Scrieți
răspunsurile.
3. Acum, repetați exercițiul, dar de această dată așezați în scaunul verde „suricată”,
cel
al așteptării. Ce fel de întrebări vă puneți cu privire la cele întâmplate? Ce fel de
întrebări vă puneți acum cu privire la modul și motivul în care persoanele implicate
s-au comportat așa cum au făcut-o? Ce alte întrebări vă puteți pune? Ce tipuri de
răspunsuri caută întrebările dvs.? Cum pot afecta aceste întrebări atitudinile dvs.
față de eveniment? Scrieți răspunsurile.
4. De această dată, descrieți evenimentul în timp ce stați pe scaunul albastru
„delfin”, cel pentru detectare. Aici, întrebați-vă cum ați reacționat în situația pe care
o descrieți. Deveniți conștienți de sine, întrebați-vă care vă sunt limitele și ce
anume v-a făcut să reacționați așa cum ați reacționat. Ce alte observații puteți face
cu privire la dvs. Scrieți răspunsul!
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1. În cele din urmă, treceți pe scaunul violet „girafă”, cel pentru conectare. Acum
descrieți iarăși evenimentul, dar de această dată încercați să-l descrieți din
perspectiva persoanelor implicate. Ce anume a fost important pentru el sau pentru
ea în acea situație? Ce și-ar fi putut dori să obțină din situație, chiar dacă nu le-ați
înțeles acțiunile în momentul respectiv? Luând în considerare aceste lucruri, cum
ați fi putut reacționa diferit pentru a obține cel mai fericit rezultat? Scrieți
răspunsurile.

Acum, reflectați cu privire la „scaunul pe care vă așezați cel mai des” și dacă stați pe
scaunul emoțional corespunzător și în spațiul psihologic așezându-vă în acest
scaun. Atunci când „stăm în scaunele adecvate”, putem acționa mai generos, mai
rațional, mai cu atenție și cu mai multă deschidere. Așezați în scaunele
necorespunzătoare, este posibil să reacționăm agresiv, egoist, irațional sau dintr-o
poziție de slăbiciune neavizată. Atunci când reflectați la situații dificile din trecut,
observați scaunul pe care ați avut tendința să vă așezați cel mai des?
Ca „meta exercițiu”, puteți ține minte răspunsul la această întrebare și îl puteți
analiza din fiecare dintre cele cinci scaune.
Cu cât practicați mai mult șederea pe scaunul albastru, violet sau chiar și pe cel
verde, cu atât veți imprima mai mult comunicarea deschisă, rațională, de auto-
reflecție și empatică în viața dvs. cotidiană. Data viitoare când constatați că nu aveți
răbdare cu ceilalți sau sunteți auto-critici în mod excesiv, încercați să vă imaginați
cum puteți reanaliza situația dintr-un scaun diferit.
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Cel mai bun dascăl

29

cunoașterea reciprocă mai bună 
reflecția
înțelegerea calităților unui dascăl bun 
discuții de grup pentru schimbul de idei

Introducere

Poate că v-ați întrebat uneori dacă sunteți un dascăl bun sau cum să deveniți un
dascăl mai bun. Ce anume vă face să fiți un dascăl bun? Aceste întrebări, alături de
altele, sunt întrebări uzuale pe care și le pun adesea dascălii. Scopul acestei
activități este acela de a reflecta cu privire la calitățile și caracteristicile dascălilor
avuți în trecut și pe cine considerăm cel mai bun dascăl.

Cel mai bun dascăl

Aceasta este o activitate care poate fi desfășurată cu colegii sau în cadrul ședințelor
cu profesorii și va încuraja:

Mod de utilizare

Puneți întrebările de mai jos și dați profesorilor timp de gândire, de memorare și
de răspuns. Cereți-le să-și scrie răspunsurile.
Activitatea poate fi realizată în 3 părți.
1  - Descrierea celui mai bun dascăl avut și analiza caracteristicilor lor.
2- Conștientizarea percepției lor de sine și a modului în care se percep ca dascăli.
3- Dezbaterea lucrurilor care trebuie schimbate/ îmbunătățite pentru a semăna
mai mult cu „cel mai bun dascăl” din partea 1.

Concluzie

Nu este ușor să descoperi elementele care caracterizează un dascăl bun, dar acest
exercițiu vă va ajuta în acest sens. Gândiți-vă și răspundeți la aceste întrebări în
mod sincer și veți vedea ce înseamnă să fii un dascăl bun. 
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Cel mai bun dascăl

30

PARTEA 1 - Descrieți cel
mai bun dascăl
întâlnit/Analizați-i
caracteristicile.

1.1  Cine v-a inspirat când
erați elevi?

1.2  Ce v-a plăcut atât de
mult la ei?

1.3  Menționați 5 adjective
care să descrie acest
dascăl.

1.4  Dați un exemplu de
lucru făcut de aceștia care
v-a impresionat.

 Partea 2 – Care este
percepția dvs. de sine și
cum vă considerați ca
dascăl.

2.1 Stăpâniți bine materia
predată?
De ce?/De ce nu?

2.2 Vă cunoașteți elevii?
Numele, istoricul,
pasiunile, tipul de elev pe
care îl reprezintă fiecare?
2.3Sunteți pasionați de
materia predată? Dați un
exemplu.
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2.4 Vă motivați elevii? Cum?

2.5 Dezvoltați relații cu
elevii dvs.? Aceștia pot
relaționa cu dvs.?

2.6 Vă place să încercați
activități și metode noi?
Dați un exemplu recent.

2.7   Cunoașteți punctele
forte și slabe ale elevilor
dvs.?

2.8 Cereți reacții din partea
elevilor dvs.?

2.9 Împărtășiți idei cu
colegii dvs. și colaborați?

2.10 Continuați să vă
perfecționați? Participați la
conferințe, ateliere și
evenimente asemănătoare?
Când ați participat ultima
dată?

2.11
Personalizați învățarea?
Cum?
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Partea 3 - Ce trebuie să
faceți pentru a vă
schimba/îmbunătăți,
adică pentru a semăna
mai mult cu „cel mai bun
dascăl” întâlnit de dvs.?

3.1  Atunci când analizați
cele 5 adjective alese
pentru a vă descrie cel mai
bun dascăl, cum credeți că
vă consideră elevii dvs.?

3.2  Gândiți-vă la moduri în
care puteți deveni cei mai
buni dascăli întâlniți de ei.
Apoi lucrați în
perechi/grupuri și
comunicați-vă ideile.
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Roata elevului

33

Introducere
În marea majoritate a cazurilor, singurul motiv pentru care elevii sunt în sala dvs.
de clasă este acela că sunt obligați să fie acolo. Mulți dintre ei (alături de părinții
lor) consideră acest lucru o „îndatorire”. Este ceva cu care te ocupi atunci când ești
copil.

Totuși, lipsa oricărui obiectiv, pe lângă acela de a „trece clasa”, este suficient de
puternică pentru a vă face elevii să aibă rezultate bune? Este oare acesta scopul
sistemului educațional? Sau ne dorim ca elevii noștri să înflorească, să învețe, să
evolueze, să crească și să se și distreze în timp ce fac toate aceste lucruri?

Care este efectul lipsei vreunui obiectiv asupra acelor elevi care au dificultăți, cum
ar fi cei cu SEN? Atunci când promovarea examenelor este singurul scop al unui
elev, iar acel elev are dificultăți de învățare și de studiu, lăsând la o parte
promovarea examenelor, viața lor la școală se transformă într-un iad.

Cu toate acestea, dacă același elev ar putea avea obiective de învățare realizabile și
relevante pentru ei, ar avea un alt motiv pentru a merge la școală. S-ar putea
concentra pe ceva diferit, pe ceva care chiar i-ar motiva.

Obiective SMART
Cele mai bune obiective sunt obiectivele SMART:
Specific: este important să fiți foarte specifici/exacți cu privire la ceea ce doriți să
realizați.
„Să vorbesc mai bine engleza” nu este același lucru cu „să învăț 50 cuvinte noi
privind călătoriile și să pot desfășura o conversație de 10 minute pe această temă”
Măsurabil: elevul (și dvs.) trebuie să poată recunoaște momentul atingerii
obiectivului.
Setul de criterii SEN - Numărul aprobării: 2019-1-UK01-KA201-061456
Realizabil: elevii trebuie să se simtă încrezători că își vor putea realiza obiectivul. În
caz contrar, își pot pierde motivația.
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La timp: Trebuie să existe un grafic de desfășurare pentru obiectivul elevului
dvs. În caz contrar, elevul ar putea fi tentat să îl amâne continuu.

Roata elevului

Roata elevului este un instrument foarte util de folosit pentru elevii dvs. Având în
vedere că este un instrument foarte vizual, va funcționa foarte bine în privința
elevilor dvs. SEN.

Acest instrument le permite elevilor dvs. să:
1. analizeze toate obiectivele de învățare posibile
2. stabilească propriile obiective de învățare
3. reflecteze cu privire la cunoștințele lor actuale
4. reflecteze cu privire la progresul lor
5. își analizeze realizările

Mod de utilizare
1. Explicați elevilor dvs. conceptul obiectivelor SMART
Asigurați-vă că înțeleg toate părțile. În privința elevilor SEN, este important să le
dați exemple din viața reală și să nu îi lăsați doar cu explicații „abstracte”.

Un obiectiv SMART pentru elevii de la o clasă de engleză ar putea fi: „În termen de
9 luni, vreau să pot desfășura o conversație de 10 minute în limba engleză despre
vedeta mea favorită de pe YouTube, cu prietenul meu german.”

Acest obiectiv este specific (conversație despre vedeta de youtube favorită),
măsurabil (10 minute), realizabil (aveți 9 luni la dispoziție pentru a atinge
obiectivul), relevant (capacitatea de a comunica cu un prieten pe un subiect
apreciat) și la timp (în termen de 9 luni)

2. Cereți-i elevului să stabilească un număr maxim de 6 (mici) obiective SMART
pentru el însuși.
Cu privire la exemplul anterior, aceasta poate fi conversația
de 10 minute, înțelegerea integrală a unui material video de 5 minute al vedetei
favorite de pe YouTube, capacitatea de a înțelege un blog sau un articol în limba
engleză, învățarea a 20 idiomuri etc.
Nu este neapărat să aveți 6 obiective. Pot fi și mai puține (chiar și numai 1). Puteți
face acest exercițiu periodic (lunar, bilunar, în fiecare trimestru) și să 
adăugați obiective noi. 34
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 3.Scrieți fiecare dintre obiective în una dintre căsuțele de pe roata elevului.

4. Cereți elevului să analizeze, pe o scară de la 0 la 8, „nivelul de realizare” actual al
fiecărui obiectiv. Dacă obiectivul este de a avea o discuție de 10 minute, dar elevul
nu crede că ar trece de 3 minute, nivelul actual ar fi de 2 sau 3. Dacă nici măcar nu
pot deschide conversația, nivelul actual ar fi 0.

5. Pe cele 8 cercuri ale roții elevului, cereți elevului să își marcheze nivelul de
realizare actual. Pot pune un punct, o linie, pot colora
partea realizată din diagrama sectorială etc. (orice le convine din punct de vedere
vizual).

6. Puteți păstra dvs. roata pentru consultare ulterioară sau le puteți cere elevilor să
facă acest lucru. În cazul din urmă, este foarte important să cunoașteți obiectivele
elevului dvs., așa că fotografiați roata sau scanați-o și salvați-o pe calculatorul dvs.
Aceste informații vă vor ajuta să vă adaptați orele și temele cu obiectivul elevului.

7. În timpul anului de studiu, din când în când, cereți elevului să se uite la roată și
să vadă cum se descurcă și unde a ajuns cu privire la „nivelul de realizare”. Acest
lucru le va păstra concentrarea asupra obiectivului.

8. La sfârșitul anului sau la sfârșitul obiectivului, analizați împreună cu elevul cât de
departe a ajuns. Și-a atins obiectivul? L-a și depășit? În caz contrar, ce a mai rămas
de realizat? Ce s-a întâmplat? Ce ar fi putut face altfel?

Concluzie

Această activitate vă va ajuta elevii (și/sau pe dvs.) să se concentreze pe obiectivele
de învățare relevante și specifice care sunt suficient de motivante pentru
depunerea efortului zilnic de învățare, studiu și exercițiu.

Învățarea și studiul, în special atunci când se bazează pe concepte abstracte și/sau
limbaj scris, nu sunt ușoare pentru mulți dintre elevii SEN. Un obiectiv SMART care
motivează se va dovedi ca fiind un instrument puternic.
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Secrete într-un coș

37

Introducere

Elevii SEN se consideră adesea excluși la ore și sunt ținte ușoare pentru agresori.
Acest lucru nu va face altceva decât să le accelereze dificultățile de învățare.

Un antidot important și foarte puternic în acest sens este acela de a avea o relație
bună
în sala de curs. Nu numai între dvs., în calitate de profesor, și elevii dvs. dar și între
elevii din clasa dvs.

Relație
Relația din clasă face referire la relația dintre profesor și elev, dar și la cea dintre
elevi. Profesorii încearcă să construiască o relație bună cu elevii pentru a crea un
mediu care să ajute învățării.

Instrumentele de gestionare din sala de curs cum ar fi contactul vizual, limbajul
comportamental și învățarea și folosirea numelor poate ajuta la construirea unei
relații.

Construirea unei bune relații este adesea un aspect ce ține de personalitate, iar
mulți profesori vor avea o relație excelentă cu o clasă și o relație proastă cu altă
clasă, fără vreun motiv clar.

Personalizarea poate ajuta la construirea unei relații, deoarece elevii și profesorii
află mai multe unii despre ceilalți.

Stabilirea unei relații este un șir neîntrerupt, cu elemente ce pot fi învățate sau
observate la un capăt și elemente native sau de personalitate la celălalt capăt. Spre
partea care poate fi învățată a progresiei de învățare, putem include metodele de
predare și tehnicile la care apelează profesorii, strategiile pe care profesorii le pot
învăța sau pe care le pot preda, alături de datele extrase din cercetarea din sala de
clasă. Partea nativă/ de personalitate a șirului neîntrerupt include factori mai
nebuloși, cum ar fi, de exemplu, modul în care personalitatea profesorului
influențează relația, cum practicile de reflecție afectează relațiile profesor-elev
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cunoașterea reciprocă mai bună 
deschiderea unii față de ceilalți
analiza lucrurilor pe care le comunicați altora 
comunicare
respect

Cereți tuturor elevilor să completeze întrebările din chestionar. Asigurați-vă că
răspund sincer, fără răspunsuri false/ inventate. Elevii își pot scrie numele pe
foaia cu răspunsuri, dar nu este neapărat nevoie. 

rși modul în care natura interpersonală a clasei influențează
învățarea. Totuși, este clar că unii profesori pot crea relații mai bine decât alții.

Există multe modalități de a construi relații, dar toate acestea au la bază un singur
secret: trebuie să vă pese. Dacă elevii simt că vă pasă cu adevărat de ei, vor
reacționa. Dacă încercați să parcurgeți un sistem pas cu pas „despre cum să
construiți o relație”, veți transmite exact acest mesaj - mecanic și fals. Unii oameni
apelează la umor în sala de clasă. Unii le arată elevilor fotografii de familie, din
orașele de baștină.
Unii vin mai devreme la cursuri doar ca să stea de vorbă. Alții nu fac nimic din cele
de mai sus și totuși pot arăta că le pasă prin acțiunile și cuvintele lor din timpul
lecției. Dacă vă pasă cu adevărat, elevii vor simți și vor aprecia.

Nu este important doar să creați o relație cu elevii dvs. De asemenea, este
important ca elevii dvs. să dezvolte relații unii cu ceilalți. Dar toate acestea nu se
termină aici. O relație bună cu părinții elevilor dvs. și cu ceilalți profesori este la fel
de importantă dacă doriți să creați un mediu bun de învățare pentru elevii dvs.
SEN, în care toate părțile interesate și implicate să se înțeleagă reciproc.

Secrete într-un coș
Aceasta este o activitate care poate fi desfășurată la clasă sau în cadrul ședințelor
cu profesorii și va încuraja:

Mod de utilizare

Sunt multe moduri în care puteți juca acest joc, dar aici vă vom explica modul în
care să-l folosiți la clasă.

1.
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2.   Colectați toate fișele de răspuns și puneți-le într-un coș (poate fi o cutie, o
sacoșă, un sertar etc.). Puteți pune fișele cu totul în coș sau le puteți decupa,
pentru a avea răspunsurile individuale pe bucăți de hârtie separate.

3.   Luați o bucată de hârtie de pe o fișă de răspuns din coșși citiți răspunsul (sau
unul dintre acestea) cu voce tare grupului. Dacă numele elevului este trecut
pe fișă, NU-L CITIȚI. De exemplu, puteți spune: „Mă pricep incredibil de bine la
clătite”

4.   Cereți unuia dintre elevii din clasă să ghicească cine este colegul (colega) care
„se pricepe incredibil de bine la clătite”. Fiecare are dreptul la o singură încercare.
Dacă ghicesc, această parte a jocului s-a încheiat și puteți trece la răspunsul
următor (dacă doriți). Dacă greșesc, persoana despre care au crezut că „se pricepe
incredibil de bine la clătite” trebuie să aleagă acum un alt coleg. Și așa mai departe.

5. După ce știe toată lumea cine este colegul/ colega care „se pricepe incredibil de
bine la
clătite”, rezervați timp pentru a le pune câteva întrebări, cum ar fi „de când faci
clătite?” sau „cum faci clătitele?” sau (firește) „când ne faci și nouă clătite?” Dacă
puneți aceste întrebări, le permiteți elevilor să se cunoască mai bine și să creeze o
relație mai bună.

6.   Puteți efectua această activitate în mai multe rânduri într-o singură oră sau
folosi această activitate pe post de element intermediar și să o faceți de două sau
de trei ori pe oră. Astfel, volumul de răspunsuri din coș va fi suficient pentru
săptămâni întregi.

IMPORTANT: Este foarte important ca elevii să se trateze respectuos reciproc.
Această activitate are scopul de cunoaștere reciprocă și nu de a râde unii de ceilalți.

Concluzie

Acest joc poate fi jucat în multe situații diferite. Cu elevii, cu colegii, în orele ținute
direct, în orele online, etc. Este un instrument foarte puternic și ușor de folosit
pentru a ajuta membrii oricărui grup să creeze relații și să găsească asemănări.
Poate că se ajunge la concluzia că atât agresorul clasei cât și victima acestuia sunt
obsedați de Harry Potter.
O astfel de concluzie ar fi un început bun pentru o relație mai bună și mai
respectuoasă între aceștia. 39
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ecrete într-un coș

 Mă pricep incredibil de bine la…                      

 Bun, eu joc…                                                

 Nu-mi place…                                               

 Mă apucă lenea generală atunci când vine
vorba de…                                                             

 Îmi place să mănânc…                                   

 Am o colecție de…                                         

 Atunci când oamenii îmi spun lucruri…              

 Am o obsesie cu…                                         

 Urăsc să…                                                    
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Jocul motivației și
chestionar

41

Introducere

Motivația este ceea ce ne dă impuls. S-ar putea spune că aceasta este combinația
cuvintelor MOTIV și ACȚIUNE. Fără motivația adecvată, oricine ar avea greutăți
foarte mari în a își atinge obiectivele.

Este foarte important să știm ce ne motivează elevii. Puteți folosi aceste informații
în avantajul lor și să le îmbunătățiți experiența de învățare.

Mulți elevi SEN trebuie să poată pune concepte abstracte în contexte inteligibile și
relevante pentru a le putea înțelege cu adevărat. Cu cât este mai relevant
contextul, cu atât va fi mai motivat elevul și cu atât va reține mai multe informații.
Una este să explicați regulile gramaticale (abstracte) ale mai mult ca perfectului.
Alta este structura mai mult ca perfectului folosită pentru a explica ce s-a întâmplat
la meciul de fotbal de ieri (dacă elevului îi place fotbalul). Capacitatea de folosi „mai
mult ca perfectul” pentru a discuta despre ceva relevant (și motivațional) va
îmbunătăți rezultatele
la învățătură ale elevului dvs.

De asemenea, este important ca profesorii să înțeleagă puterea motivației și cum
poate ajuta o motivație puternică elevii să învețe mai eficient. Fără a înțelege
această putere, nu își vor putea ajuta niciodată elevii să își găsească motivația.

Activitate: Puteți învăța chineză în 3 luni?

Această activitate va ajuta profesorii să reflecteze la puterea motivației. Aceasta
poate fi efectuată în grup sau individual.
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PASUL 1: Întrebați participanții dacă vorbesc chineza (dacă da, întrebați-i dacă
vorbesc swahili, olandeză, islandeză sau orice altă limbă pe care participanții ar
putea-o considera grea
– poate va fi vorba de o limbă nealfabetică dacă limba maternă a participanților
este una alfabetică și invers)

PASUL 2: Întrebați participanții dacă vor putea ajunge la un nivel conversațional
redus B2 în limba chineză (sau oricare dintre limbile celelalte) în doar 3 luni.

Este foarte posibil să spună ceva de genul „evident că nu” sau „ați înnebunit?”.
Dacă aveți o persoană care spune „da” (întotdeauna este o persoană „deșteaptă” în
grup), întrebați-i cum vor face acest lucru. Probabil că vor fi nevoiți să oprească
munca sau studiul și să își dedice 100% din timp învățării limbii chineze. Dar chiar
vor face acest lucru?

PASUL 3: Acum, cereți-le să se gândească la cea mai importantă persoană din
viețile lor (unul dintre părinți, frați, parteneri, copii, nepoți etc.)

PASUL 4: Cereți-le să își imagineze cum ar fi să ajungă acasă astăzi și să-și dea
seama că persoana respectivă (cea mai importantă persoană pentru ei) nu este
acasă și a fost răpită de un geniu malefic. Pe masa din bucătărie stă o notă de
răscumpărare care specifică faptul că numai dacă vor putea întreține o conversație
de nivel B2 timp de 20 minute în chineză, în termen de 3 luni, persoana iubită va fi
eliberată. În caz contrar, n-o vor mai vedea vreodată.

Lăsați-i puțin să se obișnuiască cu ideea...

PASUL 5: Întrebați-i din nou dacă cred că vor putea învăța limba chineză până la
nivelul B2 în numai 3 luni.

Acum, răspunsurile vor fi cel mai probabil „firește” sau „când încep?”

PASUL 6: Reflectați timp de un moment la lucrurile schimbate între pasul 2 și pasul
5.
Scopul de a învăța limba chineză la nivel B2 este același. Ceea ce s-a schimbat este
motivația elevului. La pasul 2, aceștia nu văd niciun motiv pentru care ar ieși din
zona lor de confort pentru a învăța chineza. Nu exista niciun „motiv de acțiune”. La
pasul 5, probabil că au avut cel mai puternic „motiv de acțiune” posibil.
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elevii dvs.: vor reflecta cu privire la punctele lor forte, la obiective, la realizări, la
emoții și la motivație
dvs. (profesorul): veți beneficia de perspective valoroase referitoare la lucrurile
care îi motivează pe elevii dvs. și cum își prețuiesc propriile eforturi. Puteți
folosi aceste informații pentru a adapta unele dintre orele dvs. și/sau a pentru
a le consulta pe toată durata anului. Aceste informații vă vor ajuta și să creați o
relație mai bună cu elevii dvs.

Activitate 2 : Chestionarul privind motivația

Puteți da acest chestionar elevilor la începutul anului școlar (sau îl puteți completa
și dvs.).

1.  La ce mă pricep foarte bine?
2.  Ce îmi place să fac cel mai mult?
3.  Ce am făcut în ultimul timp cu care să mă mândresc cel mai mult?
4.  Ce am făcut în ultimul timp cu care să se mândrească cel mai mult părinții mei?
5.  Care este abilitatea importantăînvățată anul trecut?
6.  Cum m-am simțit?
7.  Ce abilitate vreau săînvăț în acest an?
8.  Ce trebuie să fac pentru a căpăta acea abilitate?
9.  Care este cel mai rău lucru pe care îl poate spune cineva când încerc să fac ceva
și nu reușesc?
10.Care este cel mai rău lucru pe care îl poate spune cineva dacă nici măcar nu
încerc să fac ceva?
11.Când voi fi dobândit acea abilitate, cum mă voi simți?
12.    Care este lucrul pentru care mi-aș dori să își amintească ceilalți de mine la
sfârșitul acestui an școlar?
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Exercițiul CAT

44

IIntroducere

Atunci când discutăm cu altcineva, presupunem că înțelegem majoritatea lucrurilor
spuse. Cu toate acestea, această premisă poate fi foarte periculoasăși adesea
reprezintă începutul neînțelegerilor și conflictelor.

Când ne spune cineva că le place mâncarea mediteraneeană, poate că acest lucru
ne încurajează să gătim paella data viitoare când îi avem invitați la cină. Dar ce se
întâmplă dacă detestă
paella, dar le place Stuffat tal-Qarnita, o mâncare tipic malteză. La urma urmei, atât
Spania cât și Malta sunt țări mediteraneene. Vom fi frustrați că am petrecut mult
timp în bucătărie gătind ceva bun pentru musafiri, numai că musafirii se vor simți
neînțeleși și vor considera că nu ne pasă de gusturile lor.

Ceea ce se întâmplă este aceea că semnificația atribuită „mâncărurilor
mediteraneene” este diferită de cea atribuită de musafirii noștri.

Relație

Să înțelegem exact ce vrea să spună cealaltă persoană atunci când spune ceva este
parte integrală dintr-o relație. Trebuie să lăsăm premisele deoparte și să înțelegem
că lumea celeilalte persoane și modul lor de a trăi lucrurile pot fi diferite de cele ale
noastre.

Exercițiul CAT vă ajută, alături de un grup de persoane (profesori, părinți, elevi) să
înțelegeți că nu trebuie să plecați niciodată de la premisa că înțelegeți cea vrea să
spună cealaltă persoană și că trebuie să puneți întrebări pentru a vă asigura că
înțelegeți.
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Exercițiul CAT

1. Scrieți cuvântul CAT pe tablă, cu majuscule
2. Explicați-le persoanelor din sală că aceasta este o simplă combinație de 3 litere și că le
cereți să-și formeze în minte o imagine care să corespundă acestor 3 litere. Trebuie să se
gândească la formă, mărime, culoare, textură, poate la picioare (câte picioare), ochi, sunete
etc. Cereți-le să se gândească la un sentiment sau la o emoție care le vine în minte alături
de cuvântul CAT (n.t. pisică).
3. Alegeți o persoană din încăpere și cereți-i să descrie imaginea din minte legată de
cuvântul CAT. Întrebați-i despre mărime, culoare, textură, formă, dacă are picioare și ochi
(câți?), dacă scoate sunete (pot imita sunetele?) și,
în cele din urmă, cum îi face să se simtă această „CAT (pisică)”.
4. După ce obțineți o descriere completă a CAT-ului acelei persoane, descrieți-o iarăși cu
propriile dvs. cuvinte. Puteți spune ceva de genul: „Așadar,CAT-ul (pisica) tău este neagră,
are ochi verzi, 4 picioare, este cam atât e mare, scoate sunete amuzante, are blană mare și
te face fericită?” Dacă persoana răspunde că „nu”, întrebați-o ce anume ați greșit și
descrieți-o din nou.
5. Acum că aveți „imaginea completă” a reprezentării persoanei respective referitoare la
combinația de litere CAT (pisică), cereți unei alte persoane la întâmplare din sală dacă
„pisica lor” arată la fel. Cel mai probabil, nu arată la fel. De asemenea, poate fi tot neagră,
dar mai mică, cu alți ochi, blană mai scurtă (sau mai lungă) și să declanșeze sentimente
diferite. Dacă doriți, întrebați și o a treia persoană.
6. Întrebați toată clasa dacă „pisica” cuiva este identică cu prima pisică descrisă. Puteți avea
frați sau surori în acel grup care să descrie fizic aceeași pisică, dar pot avea sentimente
diferite în privința acesteia.
7. Acum, cereți participanților să analizeze timp de un moment că „pisica ta nu e pisica mea”
și că, cu ajutorul unui concept atât de simplu cum este cuvântul CAT (pisică), într-un grup de
oameni pot exista interpretări diferite.
8. În cele din urmă, întrebați participanții dacă un concept simplu cum ar fi „CAT” are
interpretări diferite, ce s-ar întâmpla dacă ați discuta despre un concept cum ar fi „ȘCOALA
VERDE”. Ce înseamnă? Înseamnă doar culoarea clădirii? Înseamnă o atitudine? Care
atitudine? Presupune anumite acțiuni? Care acțiuni? Efectuate de către cine? Cum? Cine le
controlează? Etc., etc.
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Concluzie

Înainte de a „presupune”, încercați această metodă halucinantă denumită „a
întreba”.

Am constatat că „pisica ta nu este pisica mea” și că nu trebuie să presupunem
niciodată că știm la ce se referă cealaltă persoană. Această conștientizare este
foarte importantă atunci când lucrăm cu alte persoane, fie ca membri ai echipei (în
cancelarie) sau ca lider de clasă (la sala de curs).

Colegii și elevii dvs. vor aprecia că vă dați silința să îi înțelegeți, iar relația dvs. se va
schimba pozitiv.
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