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Proiectul SEN Toolkit

Proiectul SEN Toolkit are ca scop îmbunătățirea furnizării de practici incluzive și
strategii de identificare pentru cadrele didactice din clasele normale din Europa
care includ elevi cu cerințe educaționale speciale de categoria B.

Proiectul implică 6 parteneri europeni, inclusiv experți în domeniul cerințelor
educaționale speciale, al proiectării învățării și al formării cadrelor didactice.

Scopul nostru este acela de a construi o lume mai bună în care să trăiască
toată lumea, clasă cu clasă.

Proiectul este cofinanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Numărul
acordului este: 2019-1-UK01-KA201-061456
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https://sentoolkit.com/partners
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The partners

Black Bird Language School 
(Serbia)

www.blackbird.co.rs

Growth Coop 
(Spania)

www.growthcoop.eu

 

York Associates
(Marea Britanie)

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

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456



03

Acest ghid

Modul prin care ajungem la beneficiarul proiectului SEN Toolkit este crearea unui
sprijin pentru cadrele didactice care predau elevilor cu cerințe educaționale speciale
din categoria B în clasele normale cu cerințe generale de sprijin.

Pentru a face acest lucru, este foarte important accesul cadrelor didactice identificate
pentru roluri de sprijin la o colecție de tehnici de coaching și mentorat care să le
permită să sprijine elevii, părinții și alte cadre didactice din școlile/localitățile lor.

Acest ghid va contribui, de asemenea, la combaterea stigmatizării negative a
cerințelor educaționale speciale și va asigura un impact pozitiv pe termen lung, ceea
ce va fi esențial pentru combaterea abandonului școlar timpuriu.

Acest ghid de învățare se concentrează pe consolidarea capacităților de coaching
pentru SPECIALIȘTII CES. Sunt abordate competențe interpersonale, cum ar fi
coaching-ul, motivația, interogarea și inteligența emoțională, care îi vor ajuta pe
specialiști să dobândească abilitatea nu numai de a ajuta prin intermediul
cunoștințelor lor de specialitate, ci și de a ajuta celelalte cadre didactice să înțeleagă
pe deplin cerințele generale de sprijin ale elevilor, să creeze un raport cu aceștia și,
astfel, să creeze o clasă mai incluzivă.

„Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar
punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare

a informațiilor conținute în aceasta.”
„Finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene”
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CES și competențele
interpersonale
Importanța competențelor interpersonale a crescut dramatic în ultimii ani. Pe piața
forței de muncă a fost evidențiată ca fiind un factor distinctiv pentru ocuparea forței
de muncă, iar companiile încep mai mult ca oricând să aprecieze competențele
interpersonale ca factor‑cheie în ecuație. De asemenea, predarea competențelor
interpersonale în contextul CES începe acum să devină un aspect important al
interacțiunii profesor‑elev.

Bazat pe conceptul de competență, acesta presupune operaționalizarea unui set de
cunoștințe și atitudini într-o anumită situație pentru a obține rezultate specifice. La
rândul său, conceptul de soft (interpersonal) sugerează opusul celui de hard (tehnic),
competențele hard referindu-se la competențele tehnice, iar competențele soft la
competențele personale și sociale.

Provocările carierei didactice de astăzi pot fi depășite mai ușor de către cadrele
didactice calificate în domeniul competențelor interpersonale, pe lângă competențele
tehnice care îi sunt inerente, putând astfel să își gestioneze eficient sarcinile zilnice în
contexte dificile, cum este cel prezentat astăzi învățământului special.

Să aruncăm o privire asupra câtorva competențe interpersonale și să descriem modul
în care acestea pot servi pentru a face față elevilor cu CES și pentru a îmbunătăți
interacțiunea și comportamentul în clasă:
:

Folosiți exerciții de sporire a stimei de sine, de exemplu, lăudând comportamentul
pozitiv și ascultător, ignorând cu tact comportamentul inadecvat.
Recunoașteți punctele forte ale elevului, puneți accentul pe realizări și încurajați
interesele exterioare.
Stabiliți obiective realiste și așteptați-vă la succes.
Discutați dificultățile cu copilul, asigurându-l că înțelegeți faptul că problemele nu
sunt legate de lene, neglijență etc

Stima de sine

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456
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Ascultarea activă
Este important pentru orice persoană să fie un ascultător activ. Acest lucru se
realizează prin acordarea unei atenții depline și imparțiale la ceea ce spune cealaltă
persoană și prin dorința de a o înțelege pe deplin.

Ascultarea elevului dumneavoastră și înțelegerea nu numai a nevoilor sale, ci și a
modului în care percepe lumea din jurul său, face o mare diferență în relația dintre
dumneavoastră și elevul cu CES.

Dar, de asemenea, îi puteți învăța pe aceștia să fie ascultători activi, ceea ce îi va ajuta
săîi înțeleagă mai bine pe ceilalți, precum și lumea din jurul lor

Reziliența
Reziliența este capacitatea de a trăi o viață bună și acceptată din punct de vedere
social în ciuda circumstanțelor dificile.
Aceasta ajută o persoană să facă față situațiilor dificile într-un mod pozitiv.
Important pentru reziliență:

personalitate: încredere în sine, abilități cognitive, inteligență, concentrare pozitivă,
autocontrol emoțional;
familie/prieteni: relații sănătoase, căldură și sprijin din partea familiei și a prietenilor;
extern: mediu școlar încurajator, cadre didactice cărora le pasă.

Comunitatea din jurul copilului are o mare influență asupra experienței subiective a
acestuia în ceea ce privește dificultatea de învățare. Așteptările scăzute din partea
părinților și a profesorilor duc la rezultate mai slabe și la mai puține mecanisme de
adaptare

IE și spectrul
Faptul de a fi „în spectru” poate îngreuna capacitatea persoanelor de a recunoaște
indicii emoționale, de a anticipa nevoile emoționale sau, uneori, de a empatiza în
general.

Atunci când un elev are dificultăți în ceea ce privește empatia, o strategie pentru a-l
ajuta este de a împărți acțiunile în pași mici, concreți.

Printre acestea se numără pauza înainte de a răspunde, reluarea a ceea ce a spus
cineva pentru a arăta că ați înțeles și salutarea oamenilor atunci când îi vedeți. Inițial,
este posibil să fie nevoie să scrieți un scenariu pentru aceste interacțiuni, 
inclusiv pentru modul în care se salută oamenii.

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456
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permiterea, întârzierea și autocenzurarea reacțiilor emoționale spontane;
autocunoașterea emoțională;
autoevaluarea și ajustarea emoțională și reglarea 
„schimbărilor de dispoziție”

Elevul dumneavoastră poate păstra un jurnal cu aceste scenarii și își poate face un
obicei din a se uita peste ele în mod regulat, răspunzând emoțional la situații în
moduri acceptabile din punct de vedere social. Acest lucru îi va ajuta la:

Păstrarea unui „jurnal al emoțiilor” pentru a înregistra tiparele de răspuns la situații
poate fi, de asemenea, de ajutor.
.

Empatia cognitivă
Empatia cognitivă poate fi predată copiilor cu autism, potrivit unei cercetări publicate
în Journal of Applied Behavioral Analysis.

Studiul a folosit marionete sau păpuși pentru a juca situații care provoacă răspunsuri
empatice și a folosit un sistem de simboluri pentru a recompensa răspunsul empatic
așteptat. Pe parcursul a mai multor sesiuni, subiecții au învățat cum să demonstreze
empatie folosind cuvinte și gesturi adecvate.

Cercetările ulterioare arată cum copiii cu autism pot fi învățați să empatizeze folosind
modelarea, îndemnul și consolidarea pentru a răspunde la emoțiile unei alte
persoane cu frazele, tonul vocii, expresiile faciale și gesturile adecvate

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456
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Teoria hipersistematizării
Conform teoriei hipersistematizării (Baron-Cohen 2006), vehiculele a căror mișcare
este determinată doar de reguli fizice (cum ar fi vehiculele care pot merge doar
înainte și înapoi de-a lungul unor trasee liniare) ar fi preferate de copiii cu autism în
detrimentul vehiculelor precum avioanele sau mașinile, a căror mișcare ar putea fi
foarte variabilă, mișcându-se după bunul plac al șoferului care le conduce.

În neuroștiința vederii, acest lucru se referă la distincția dintre mișcarea
fizică-cauzală/mecanică (Michotte 1963) versus mișcarea animată/biologică
(Premack 1990; Castelli et al. 2000). Prima necesită o fizică intuitivă (Wellman &
Inagaki 1997; Saxe et al. 2004), în timp ce cea de-a doua necesită psihologie intuitivă,
în special capacitatea de a detecta obiectivele, dorințele și intențiile celorlalți (Baron-
Cohen 1995).

Prin urmare, cercetătorii au creat un serial de animație pentru copii, The
Transporters, bazat pe opt personaje care sunt toate vehicule care se deplasează în
conformitate cu mișcări bazate pe reguli. Pe aceste vehicule au grefat fețele reale ale
unor actori care exprimă emoții.

Studiul pe care l-au analizat (raportat în detaliu în Golan et al. în curs de publicare) a
investigat eficacitatea utilizării individuale a serialului animat The Transporters (cu
sprijinul părinților) pe o perioadă de patru săptămâni. Rezultatele arată că utilizarea
DVD-ului i-a determinat pe copiii cu TSA săîși îmbunătățească semnificativ abilitățile
de înțelegere și recunoaștere a emoțiilor în sarcini care includ emoțiile prezentate de
The Transporters: de la același nivel de abilitate observat la grupul de control TSA la
momentul 1 la un nivel care a fost nediferențiat de cel al grupului cu dezvoltare tipică
la momentul 2.

Predarea competenței sociale și emoționale
În mai multe țări, există un număr mare și în creștere de programe SEL (învățare
socială și emoțională) oferite în școli. În mod normal, aceste programe se
concentrează pe gestionarea emoțiilor, pe stabilirea de obiective pozitive și pe
creșterea conștientizării sociale și de sine. Pot fi incluse, de asemenea, abilitățile de
relaționare și de luare a deciziilor. Deși variază în ceea ce privește domeniul de
aplicare, programele tind să includă atât elemente pentru dezvoltarea competențelor
profesionale cadrelor didactice, cât și a activităților la clasă pentru elevi. Însă
funcționează acestea?

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456
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Cu finanțare din partea Fundației Jacobs, s-a realizat o analiză sistematică a
cercetărilor privind programele SEL, pornind de la studii efectuate de-a lungul a 50
de ani și incluzând copii de la grădiniță până la clasa a 12-a (în jurul vârstei de 17-18
ani).

Evaluarea a analizat efectele programelor de învățare socială și emoțională în școli
asupra rezultatelor la trei materii: citire (57.755 de elevi), matematică (61.360 de
elevi) și științe (16.380 de elevi), selectând doar cele mai riguroase 40 de studii din
punct de vedere metodologic.

În timp ce dovezile au arătat că programele SEL au îmbunătățit performanța copiilor
la aceste materii, efectele diferitelor abordări au variat foarte mult. A existat o mare
disparitate în ceea ce privește calitatea studiilor și se pare că diferitele modele de
studiu pot produce rezultate diferite - de exemplu, atunci când se compară studii
cvasiexperimentale cu studii controlate randomizate. Există, de asemenea, dovezi că
unele dintre abordările de predare a SEL care au devenit populare în ultimele câteva
decenii ar putea să nu fie atât de eficiente pe cât cred factorii de decizie și școlile.

Competențele transferabile
Conceptul de competențe transferabile se întrepătrunde cu cel de competențe
interpersonale, care sunt definite ca fiind „trăsături de personalitate, obiective,
motivații și preferințe care sunt apreciate pe piața forței de muncă, la școală și în
multe alte domenii”. Competențele personale permit indivizilor să își gestioneze
propriile atribute personale, să își îmbunătățească performanțele și să susțină relațiile
interpersonale cu ceilalți.

Unele dintre competențele transferabile sunt abilități de prezentare, de conducere,
de comunicare, ingeniozitatea și rezolvarea creativă a problemelor, atenția la detalii și
lucrul colaborativ. Multe dintre aceste abilități sunt deosebit de dificile pentru elevii cu
CES, dar sunt totuși de o importanță esențială în viața reală și în carierele lor viitoare.

Îndrumările profesionale pun în mod obișnuit accentul pe predarea competențelor
transferabile de gândire și învățare. Strategiile de predare eficiente pot include
utilizarea „facilitatorilor procedurali”, cum ar fi fișele de planificare, cadrele de scriere,
cartografierea poveștilor și modelarea de către cadrul didactic a strategiilor cognitive,
deși pentru calitate și independență în învățare, este esențial să se extindă aceste
ajutoare tehnice cu întrebări și dialoguri elaborate de „ordin superior” între cadre
didactice și elevi.
.

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456
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Concluzia
Competențele soft sunt competențele interpersonale de zi cu zi, cum ar fi
comunicarea, colaborarea, gândirea critică, rezolvarea problemelor și
adaptabilitatea, care permit exprimarea ideilor, planificarea, organizarea, înțelegerea
direcțiilor și înțelegerea relațiilor cu ceilalți.

Competențele interpersonale sunt mult mai importante decât formarea
competențelor pur academice și tehnice pentru succesul în societatea actuală, în
special pentru elevii cu cerințe speciale care pot avea dificultăți în domeniul
dezvoltării sociale și emoționale.

Ajutându-i acum pe elevii cu CES în ceea ce privește competențele soft și dezvoltarea
lor interpersonală, le poate ridica foarte mult șansele de succes acum și în viitor.
.

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456



să își identifice emoțiile (acesta este primul și cel mai important pas!),
să își gestioneze sentimentele în funcție de situația dată,
să își controleze emoțiile și impulsurile negative,
să știe să interpreteze și să trateze eficient sentimentele celorlalți,
să găsească soluții la provocări și situații conflictuale,
să depășească cu succes dificultatea cu care se confruntă, ceea ce, la rândul său,
produce sentimente de satisfacție,
să se automotiveze, condusă de aceste sentimente de satisfacție,
să creeze relații sociale interpersonale pozitive

Definirea inteligenței emoționale
În prezent, în cercurile academice este acceptat la scară largă faptul că dezvoltarea
competențelor sociale și emoționale promovează în mare măsură un comportament
pozitiv și o învățare mai reușită. Inteligența emoțională este cunoscută sub mai multe
denumiri: dezvoltare personală și socială, dezvoltarea abilităților sociale, competență
emoțională și socială, bunăstare emoțională și socială și educație emoțională. Eu mă
voi referi la ea pur și simplu ca IE.

 Dicționarul Cambridge Business English Dictionary (Cambridge University Press)
definește IE ca fiind „abilitatea de a înțelege și de a vă controla propriile sentimente,
precum și de a înțelege sentimentele celorlalți și de a reacționa la acestea într-un
mod adecvat: Inteligența emoțională este la fel de importantă
precum inteligența academică.”

Citiți din nou ultimul rând. Lăsați totul să-și urmeze cursul...

Practic, o persoană care este inteligentă din punct de vedere emoțional este
capabilă:

10

CES și inteligența
emoțională
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Să analizăm relația dintre IE și elevii cu CES
Așa cum am menționat mai sus, unul dintre cele mai importante roluri ale IE este
acela de a ne ajuta să reacționăm la provocările și situațiile conflictuale din punct de
vedere emoțional. Pentru un elev cu CES, IE este precum un GPS, care îl ghidează în
jurul obstacolelor, ajutându-l să evalueze situațiile, punând situațiile și contextele în
perspectivă, astfel încât să poată decide care este cea mai bună soluție.

Deseori, elevii cu CES nu-și găsesc cuvintele pentru a-și exprima emoțiile, astfel încât
devin frustrați și acționează negativ față de ceilalți. Vocabularul lor emoțional este de
obicei foarte slab - sunt conștienți de multitudinea de emoții care le traversează
corpul, dar nu au instrumentele necesare pentru a le identifica și a vorbi despre ele.
Este foarte probabil ca ei să perceapă eșecul lor academic ca pe o lipsă generală de
competență, considerându-se mai puțin inteligenți decât colegii lor de clasă, mai
puțin demni, ceea ce se adaugă la stima de sine scăzută și poate duce la probleme
sociale și comportamentale.

Elevii cu CES sunt extrem de sensibili atât la problemele de internalizare, cât și la cele
de externalizare. Problemele de internalizare sunt experiențe emoționale precum
frica, depresia, anxietatea și dezgustul de sine, pentru a menționa doar câteva dintre
acestea. Copiii care își internalizează problemele au dificultăți în a‑și arăta și uneori
chiar în a‑și identifica emoțiile. Acest lucru duce la tulburări interne care, de obicei,
trec neobservate.

Comportamentul externalizat este demonstrat în mod clar în situații conflictuale cu
alte persoane, atât colegii de clasă, cât și adulții, fie că este vorba de cadre didactice
sau de părinți. Comportamentul tipic al unui elev cu probleme de externalizare
include agresivitatea, încălcarea regulilor, perturbarea și nesupunerea. Acești copii
sunt incapabili să își controleze emoțiile, deoarece nu au niciun filtru.
Comportamentul externalizat este adesea, cum era de așteptat, văzut ca o problemă
majoră care necesită măsuri disciplinare. Acest lucru face ca mulți copii cu CES să
intre într-o buclă vicioasă de păreri negative:

Lumea din jurul lor (în acest caz, sala de clasă) este o amenințare pentru ei, care
creează o reacție defensivă, ceea ce face ca lumea (sala de clasă) să fie o amenințare
și mai mare pentru ei.

11
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EIE în sala de clasă
Toți elevii sunt unici, cu sau fără CES, iar formarea în domeniul IE îi va ajuta pe toți
elevii din clasa dumneavoastră să se adapteze și să se obișnuiască cu suișurile și
coborâșurile emoționale ale vieții școlare de zi cu zi.
Cadrele didactice, care obișnuiau să se ocupe de năzbâtii și de crize de furie, au de-a
face uneori cu confruntări violente. Inteligența emoțională este un instrument care
poate ajuta la includerea elevilor perturbatori și poate crea un mediu de învățare mai
pașnic.

Dezvoltarea abilităților de autoreglare emoțională și a competențelor de soluționare
a conflictelor în cadrul sălii dumneavoastră de clasă îl va ajuta pe elevul
dumneavoastră cu CES (și pe toți elevii dumneavoastră) să răspundă emoțional la
situații într-un mod acceptabil din punct de vedere social. Aceștia vor învăța
autocunoașterea emoțională, autoevaluarea, ajustarea și cum să își autocenzureze
reacțiile negative spontane și cum să facă față schimbărilor de dispoziție. Luați în
considerare aceste fapte pentru o clipă:
1. Elevii cu CES au semnificativ mai multe probleme de comportament decât elevii
fără CES.
2. Există, de obicei, o diferență semnificativă între IE a elevilor cu CES și rezultatele lor
academice.

Pare clar că dezvoltarea IE în sala de clasă va afecta în mod pozitiv atât învățarea, cât
și comportamentul. Școlile și cadrele didactice joacă un rol esențial în dezvoltarea
abilităților sociale și emoționale, cum ar fi conștientizarea de sine, modul de
gestionare a sentimentelor și de a face față emoțiilor negative, motivația, interesul,
empatia și abilitățile sociale interactive, toate concentrate și dezvoltate cu
cooperarea elevilor și, în mod ideal, a părinților. Copiii care beneficiază de formare în
domeniul IE sunt mai empatici, mai buni coechipieri, mai puțin stresați, mai puțin
speriați și nervoși, mai puțin agresivi și se distrează mai mult la școală. Ca urmare,
rezultatele lor școlare se îmbunătățesc.

12
Câteva lucruri de care trebuie să țineți cont în clasă:
Faptul că pot vorbi despre provocările cu care se confruntă și despre sentimentele pe
care le trăiesc îi ajută pe elevii cu CES să își dezvolte inteligența emoțională.

Emoțiile se pot manifesta în multe forme diferite, cum ar fi plânsul, îngrijorarea,
agitația, îmbufnarea, durerile de cap, durerile de stomac, agresivitatea etc

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456



Vocabularul emoțional al celor mai mulți elevi cu CES este foarte slab. Ei simt emoțiile
puternic în corpul lor, dar nu au instrumentele necesare pentru a vorbi despre ele
(merită să repetăm acest lucru)...

Conștientizarea că sentimentele lor sunt perfect normale și că există nume pentru
toate sentimentele pe care le experimentează calmează angoasa mentală a elevului
cu CES. Nu numai că diminuează anxietatea, dar le dă și un plus de încredere atunci
când pot înțelege ce li se întâmplă.

Predarea abilităților IE în sala de clasă nu numai că va ajuta elevii cu CES să
reușească din punct de vedere academic și social, ci le va deschide ușile pentru a
crește și a deveni adulți de succes bine adaptați!
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să își identifice emoțiile;
să își înțeleagă și să își accepte emoțiile;
să își asume responsabilitatea pentru acțiunile și reacțiile lor și să respecte
emoțiile altor persoane;
să vadă emoțiile altor persoane, atât cele pozitive, cât și cele negative, ca pe un
feedback important pentru a-i menține pe calea cea bună;
să accepte realitatea și să facă față provocărilor cu o atitudine mai pozitivă;
să își aleagă în mod conștient conținutul monologului interior, gândind și vorbind
mai pozitiv despre ei înșiși, despre colegii lor, despre școală și despre mediul de
acasă, bucurându-se de mai multă pozitivitate și fericire;
să evite să se lase purtați de emoțiile lor;
să nu renunțe atunci când se confruntă cu provocări și eșecuri din cauza
dizabilităților lor;
să învețe cum să creeze experiențe mai satisfăcătoare în viața lor
să îmbunătățească relațiile sociale prin creșterea empatiei și înțelegerea
emoțiilor celorlalți.

Câteva dintre beneficiile dezvoltării IE în sala de clasă

Predarea inteligenței emoționale în sala dumneavoastră de clasă le dă putere
elevilor cu CES: 
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Instrumente și activități
Pregătiți un șablon de evaluare emoțională pe care să îl folosiți atunci când un elev
se confruntă cu emoții de bază puternice. Acesta poate include întrebări și
protocoale de autocunoaștere emoțională și de autoevaluare.

Încurajați și ajutați elevul cu CES să păstreze un jurnal al emoțiilor pentru a înregistra
care a fost situația declanșatoare care a cauzat emoțiile negative, cum a reacționat și
dacă poate observa vreun tipar în comportamentul său. Ar putea folosi autocolante
și culori pentru a-l face distractiv.

Organizați întâlniri în sala de clasă în care conflictele pot fi rezolvate în mod
cooperant. Organizați procese de tip cangur. Gândiți-vă la soluții. Încurajați-i pe toți
să participe.

Ajutați la rezolvarea conflictelor folosind jocuri de rol pentru a-i pregăti pentru situații
conflictuale. Gândiți-vă la o potențială situație problematică din viața realăși atribuiți
roluri. Întrebați clasa ce emoții ar putea avea fiecare rol și discutați motivele
conflictului. Gândiți-vă la soluții și alegeți-o în mod colectiv pe cea mai bună. Dacă
faceți acest lucru în mod regulat, elevul cu CES și ceilalți copii vor fi mai pregătiți
atunci când apar probleme.
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Un gând final

 „Elevii care sunt anxioși, furioși sau deprimați nu învață; persoanele care simt
aceste stări nu asimilează eficient informațiile și nu le gestionează bine...
atunci când emoțiile copleșesc concentrarea, ceea ce este înghițit este
capacitatea mentală pe care oamenii de știință cognitivi o numesc „memorie
de lucru”, capacitatea de a reține toate informațiile relevante pentru sarcina în
cauză” (Daniel Goleman 1995).
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Comunicarea cu elevii dumneavoastră este foarte importantă. Nu numai pentru a-i
învăța lucruri noi, ci și pentru a obține informații și pentru a crea o relație. Aceasta
este probabil cea mai importantă abilitate care va determina succesul în relația cu
elevii dumneavoastră. Prin urmare, este important să analizați calitatea abilităților
dumneavoastră de comunicare

15

Comunicare
eficientă

persoana care exprimă mesajul (emițătorul)
persoana care primește (și interpretează) mesajul (receptorul)

Ce înseamnă o comunicare eficientă?
Potrivit Wikipedia, comunicarea eficientă este un proces de schimb de idei, gânduri,
cunoștințe și informații, astfel încât scopul sau intenția să fie îndeplinite în cel mai
bun mod posibil. Mai simplu, nu este altceva decât prezentarea punctelor de vedere
de către emițător într-un mod cât mai bine înțeles de către receptor.

Este important să începem prin a recunoaște faptul că orice act de comunicare
implică, cel puțin, două persoane:

Trebuie săînțelegem că, de multe ori, receptorul nu interpretează întotdeauna
mesajul exact în același mod în care îl interpretează emițătorul. 

Iar în cazul elevilor cu CES, acest „decalaj de interpretare” poate deveni și mai mare.

Când a fost ultima dată când ați avut un moment de „rătăcit printre cuvinte”?
Ați fost emițătorul sau receptorul?
Cum v-ați simțit?
Care a fost partea dumneavoastră de responsabilitate în această situație?

O scurtă reflecție:
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Elementele cheie pentru o comunicare eficientă

Țineți cont de asta când vreți să comunicați eficient:

1. Fiți pozitiv. Vă amintiți când a fost ultima dată când ați comunicat cu o persoană
negativă? Cum v-ați simțit? Încurajat? Motivat? Probabil că nu. Unul dintre primele
elemente cheie ale unei comunicări eficiente este de a intra în conversații cu o
mentalitate pozitivă și optimistă. Nu trebuie să fiți excesiv de vesel sau un vorbitor
motivațional, dar dacă vreți să fiți un interlocutor eficient, nu puteți fi pesimist.

2.  Fiți un ascultător. Comunicarea eficientă începe cu bune abilități de ascultare. În
cartea sa „Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace”, Stephen Covey spune: „Caută
mai întâi să înțelegi, apoi să fii înțeles.” Acest lucru nu înseamnă că bunele abilități de
ascultare vă vor împiedica de la a vă exprima propriile idei sau opinii. Înseamnă doar
că nu ar trebui să începeți de acolo. Acordați o atenție deosebită la ceea ce se spune
și faceți-i pe ceilalți să se simtă ascultați și luați în considerare. Puteți fi un ascultător
și mai bun prin practicarea „ascultării active.” Puteți face acest lucru repetând
ocazional fraze cheie spuse de către cealaltă parte. În acest fel, dumneavoastră
demonstrați că sunteți implicat în conversație.

3.  Fiți empatic. Pentru a fi un interlocutor eficient, trebuie să fiți capabil să
înțelegeți sentimentele celor din jur. Empatizarea înseamnă atât înțelegerea, cât și
raportarea la sentimentele altcuiva. Acest lucru va crea o relație între
dumneavoastră și elevul dumneavoastră și va pregăti calea către o comunicare
eficientă.

4. Concentrați-vă pe comunicarea nonverbală. Unele studii arată că aproape 90 la
sută din comunicarea emoțională este transmisă pe cale nonverbală. Dezvoltarea
unei conștientizări a limbajului corporal și a tonului vocii vă va îmbunătăți abilitățile
de comunicare. Menținerea contactului vizual, limitarea gesturilor mâinilor și o
postură bună contribuie în mare măsură la comunicare. Includerea unor gesturi,
cum ar fi arătatul cu degetul și datul din cap, poate ajuta 16
copii cu CES să înțeleagă mai bine mesajele. Este posibil să fie nevoie să exagerați
unele gesturi sau să le prelungiți, în special la început, pentru o mai bună înțelegere.
În general, copiilor le place să răspundă la indicii nonverbali exagerați cu propriile
mișcări și gesturi. Atunci când combinați comunicarea verbală și nonverbală,
receptorul (sau elevul) primește atât indicii auditive, cât și vizuale, ceea ce îi va
îmbunătăți înțelegerea.
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5. Gestionați-vă propriile emoții. Pentru o comunicare eficientă și pentru
bunăstarea dumneavoastră personală, este important să vă gestionați emoțiile și să
le exprimați în mod corespunzător în context. Permiterea emoțiilor puternice să se
strecoare în mod inutil într-un cadru profesional poate duce la o comunicare
deficitară și la conflicte. Puteți dezvolta un filtru pentru emoțiile negative și puteți
adapta modul în care vă exprimați gândurile și sentimentele celor din jur. De
asemenea, este esențial să știți ce este adecvat și ce nu este adecvat să exprimați în
diferite contexte.

6. Cereți feedback. Vă amintiți când am spus: „receptorul nu interpretează
întotdeauna mesajul exact în același mod în care îl interpretează emițătorul”?
Interlocutorii eficienți cunosc soluția la această problemă. Și aceasta este aceea de a
cere feedback. Întrebați receptorul ce a înțeles din mesajul dumneavoastră și
analizați dacă asta ați vrut să spuneți.

Iar dacă nu este așa, nu dați vina pe receptor. Este posibil să nu fi comunicat
suficient de bine prima dată și acum trebuie să explicați din nou, dar într-un mod
diferit.

Important!: Nu întrebați „Ați înțeles?”, ci „Ce ați înțeles?”.

Întrebând „Ați înțeles?”, copiii cel mai probabil (și instinctiv) vor răspunde cu un
simplu „Da”, chiar dacă nu au înțeles. Da, de asemenea, dacă aceștia AU înțeles, ceea
ce au înțeles ei poate diferi în continuare de ceea ce ați vrut să spuneți.

Dacă, în schimb, întrebați „Ce ați înțeles?”, ei vor răspunde cu ceea ce au înțeles. Iar
acum, veți putea analiza dacă aceasta se aliniază cu ceea ce ați vrut să comunicați de
fapt. 
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Comunicarea cu elevul cu CES
Elevii dumneavoastră au un mare potențial în viață. Și acest lucru îi include, de
asemenea, și pe elevii cu CES. Dar majoritatea acestor elevi cu CES s-au
confruntat deja cu multe situații negative de-a lungul anilor, majoritatea
combinate cu educația și procesul lor de învățare.

Prin urmare, comunicarea eficientă este o parte fundamentală a lucrului cu
elevii cu CES, deoarece fără aceasta este puțin probabil ca aceștia să își poată
îndeplini întregul potențial.
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Unii copii cu CES vor avea nevoi extrem de complexe, iar acest lucru poate face
dificilă comunicarea cu ei.

Cu toate acestea, este posibil să vă adaptați stilul și metodologiile de predare și de
comunicare pentru a răspunde cât mai bine nevoilor lor, lucru care ar trebui luat în
considerare la planificarea lecțiilor și a activităților.

Din fericire, există numeroase instrumente și resurse disponibile pentru a ajuta
cadrele didactice care se ocupă de elevi cu CES, ceea ce înseamnă că puteți găsi o
abordare care să se potrivească cel mai bine elevului pe care îl sprijiniți.

Unii elevi ar putea avea nevoie de instrumente sau de cartonașe pentru a comunica
eficient, în timp ce alții ar putea să apeleze la metode nonverbale - fiecare copil va
avea un set diferit de nevoi, ceea ce înseamnă că va fi probabil nevoie de o serie de
strategii de comunicare.
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Sfaturi pentru comunicarea cu elevii cu CES

Sfatul 1: Fiți specific
Este important să fiți foarte specific atunci când dați instrucțiuni sau puneți întrebări.
În loc să le spuneți pur și simplu elevilor dumneavoastră să facă o anumită sarcină,
spuneți-le exact cum vreți să o facă, cum vreți să arate rezultatul și până când vreți să
o facă.

Atunci când întrebați despre vacanțele trecute ale elevului dumneavoastră, încercați
să vă concentrați asupra unui singur aspect al acestora. Copiii își amintesc
evenimentele importante și emoțiile legate de acestea, așa că încercați să puneți
întrebări de genul: „Unde ai fost în vacanță?”, „Cu cine ai fost?”, „Ce ai făcut?”, „Ce ți-a
plăcut cel mai mult?”.

Răspunsurile la aceste întrebări specifice pot chiar să stârnească alte conversații cu
elevul dumneavoastră sau să încurajeze discuții sau activități în clasă.

Sfatul 2: Folosiți modelarea
Nu ar trebui să ne așteptăm ca copiii să fie capabili să comunice perfect fără
îndrumarea noastră. Un bun comportament de comunicare poate fi învățat și predat.

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456



În timp ce, de exemplu, ar putea înțelege ce înseamnă să facă schimbul de replici
care este necesar pentru a purta o conversație cu cineva, unii copii au nevoie de
sprijin suplimentar pentru a pune în practică în mod corespunzător acest lucru.
Aici este momentul în care modelarea poate face diferența. Privindu-vă și
ascultându-vă, elevul dumneavoastră învață ce trebuie să facă și cum să facă acest
lucru. Atunci când vă vede vorbind cu un coleg de clasă sau cu un alt cadru didactic
și observă cum vorbiți pe rând și nu întrerupeți cealaltă persoană, poate să ia ca
model acest comportament.

Sfatul 3: Oferiți în mod constant explicații.
La începutul zilei, explicați ce veți face astăzi în clasă. Poate explicați și de ce veți face
anumite activități. Acest lucru îi ajută pe elevi să pună învățarea în context. De
asemenea, îi va ajuta să se organizeze.

Puteți, de asemenea, să le cereți ajutorul și să le spuneți: „Avem nevoie de această
listă de lucruri de făcut astăzi în clasă, în ce ordine le vom face?”. Acest lucru îi va
ajuta la abilitățile lor de organizare.

Pe măsură ce ziua se desfășoară, repetați lista de activități pe care ați spus că o veți
face. Acest lucru îi ajută pe elevi să realizeze ce au învățat și ce au făcut până acum,
dar le și îmbunătățește abilitățile de secvențiere.

Sfatul 4: Schimbați un pic ritmul.
Deși cu siguranță doriți să începeți comunicarea cu un limbaj simplu și ușor de
înțeles, în cele din urmă veți dori, de asemenea, să extindeți vocabularul elevului
dumneavoastră.

Provocați-vă propriul vocabular amestecând puțin cuvintele. Începeți cu ceva
mărunt. Folosiți „celelalte cuvinte” din când în când. În loc să îi spuneți elevului
dumneavoastră să înceapă să lucreze la următoarea sarcină, spuneți-i să treacă la
următoarea sarcină. Sau, atunci când schimbați activitățile, în loc să spuneți că pot
face altceva, puteți să spuneți că pot începe să se implice într-o nouă activitate.

Extinderea vocabularului provoacă procesul de gândire și, de asemenea, îl ajută pe
copil să se simtă încrezător în abilitățile de comunicare.
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Sfatul 5: Folosiți imagini.
La fel ca și cartonașele, imaginile pot pune la încercare memoria. Asocierea
imaginilor statice cu cuvintele poate ajuta copilul să asocieze cuvintele cu lumea
reală. Folosiți imagini cu elemente unice, mai degrabă decât cele cu fundaluri
aglomerate. Pe măsură ce copilul învață, puteți introduce peisaje mai provocatoare
sau imagini în care copiii pot identifica mai multe obiecte.

Sfatul 6: Realizați și respectați-le diferențele și limitările.
Provocarea copiilor le poate oferi oportunități de a reuși, dar putem, de asemenea,
să exagerăm. Copilul vă va anunța când va fi pregătit să treacă la o altă aventură în
procesul de învățare.
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Rolul muzicii
Muzica poate fi legată de învățare în multe moduri diferite și poate oferi elevilor cu
CES un mijloc de comunicare fără a fi nevoie în mod explicit de a folosi cuvinte.
Mișcarea îi poate ajuta pe elevi să se concentreze și acționează ca un alt mijloc de
autoexprimare, oferind o alternativă pentru cei care nu pot spune exact ceea ce
doresc.
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Există trei lucruri care trebuie luate în considerare atunci când ne gândim la CES și la
consecințele psihologice.

Primul fiind cauzele; al doilea fiind efectele; al treilea fiind răspunsurile noastre. Le
vom examina pe acestea, pe rând.
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Consecințe 
psihologice

„Pacienți” - elevii care își privesc neurodiversitatea ca pe o „afecțiune medicală”
sau ca pe ceva care trebuie „tratat” au avut consecințe psihologice negative.
„Elevi” - elevii care își privesc neurodiversitatea ca pe o „dificultate de învățare” au
avut consecințe psihologice negative.

Cauze
Cercetările au arătat că percepția negativă a cadrelor didactice și a colegilor cu privire
la neurodiversitate, la neputința învățată și la hărțuire duce la traume. Este important
să analizăm aceste cauze în mod individual.

În primul rând, percepția negativă cadru didactic-colegi.

Studiile demonstrează că percepția negativă a dislexiei venită din partea cadrelor
didactice și a colegilor de școală duce la consecințe psihologice negative, iar acest
lucru vine chiar ca o consecință a etichetei în sine.

Un studiu (Pollack, 2005) a observat că, atunci când elevii au internalizat înțelegeri
diferite ale afecțiunilor lor neurodiverse, au avut rezultate psihologice diferite, iar
atitudinile și limbajul celor din jur au avut un efect semnificativ asupra acestui lucru.
Au fost identificate patru înțelegeri:
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„Hemisferici” - elevii care își privesc neurodiversitatea ca pe o diferență, în
structura creierului sau în procesarea informațiilor au avut consecințe
psihologice pozitive.
„Militanți” - elevii care își privesc neurodiversitatea ca pe o problemă politică,
determinându-i să militeze pentru o furnizare de servicii de predare și învățare
mai adecvată, au avut, de asemenea, rezultate psihologice pozitive.
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În continuare, neputința învățată.

Neputința învățată implică modele de răspunsuri caracterizate prin evitarea
provocărilor, cum ar fi temele școlare, sentimente negative și prăbușirea strategiilor
de rezolvare a problemelor atunci când apar obstacole. Aceasta este adesea indusă
de experiențe repetate de eșec, chiar și atunci când această repetare nu este
frecventă, iar atunci când acest eșec este comparat (adesea în mod inconștient în
mintea unui elev neurodivers) cu majoritatea clasei care „reușește”, aspectele
negative ale acestuia vor fi adesea amplificate.

Există trei elemente în neputința învățată: contingența, cogniția și comportamentul.
Contingența se referă la faptul că un răspuns este condiționat de un eveniment;
cogniția este modul în care elevul înțelege acest lucru; iar comportamentul este ceea
ce se întâmplă atunci când neputința învățată se manifestă, chiar și fără evenimentul-
cauză inițial. Mai simplu, un pui de elefant poate fi legat cu lanțul de un stâlp și nu
poate scăpa (contingență); poate înțelege acest lucru (cunoaștere); și, pe măsură ce
crește și devine un animal mare și puternic, capabil să rupă lanțul cu o mișcare
ușoară, continuă să se comporte ca și cum nu ar putea scăpa de lanț
(comportament).

În școlarizare, în cazul în care un mediu educațional este structurat pentru a favoriza
„neurotipicalitatea” în detrimentul „neurodivergenței”, elevii cu CES vor experimenta
rapid cazuri de eșec (contingență), ceea ce duce la convingerea că școlarizarea este
dificilă (cogniție). În cele din urmă, elevii vor fi incapabili să le finalizeze cu succes
(comportament).
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În al treilea rând, hărțuirea.

Studiile (cum ar fi cele de la universitățile din Toronto și Yale) au arătat că elevii
neurodivergenți au de trei sau patru ori mai multe șanse de a fi victime ale hărțuirii
decât colegii lor. În cea mai mare parte a UE, rata totală de hărțuire poate fi între 10-
25%. În cazul în care elevii neurodivergenți au o probabilitate de trei sau de patru ori
mai mare de a fi victime ale hărțuirii, se poate presupune, în mod prudent, că acești
elevi se confruntă cu o probabilitate de aproximativ 40% de a fi victime ale hărțuirii
și, probabil, chiar mai mult. Potrivit Britain’s All Party Parliamentary Group for
Dyslexia and other SpLDs, 48% dintre părinți au declarat că copiii lor au fost hărțuiți
din cauza dislexiei. Potrivit National Bullying Prevention Center, hărțuirea este
semnalată în special în sălile de clasă, în toalete, pe coridoare, în spațiile de joacă, în
autobuze și online. Trauma asociată cu faptul de a fi hărțuit se extinde în școală,
acasă și în viața de adult.
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Efecte

Există o legătură trasabilă și puternică între percepția profesor-colegi, neputința
învățată, hărțuire, traumă, abuz de substanțe și autoagresiune/sinucidere.

Traumă
Trauma este caracterizată de către Asociația Americană de Psihologie, printre altele,
ca un răspuns dăunător înrădăcinat la orice situație care este sau a fost
amenințătoare din punct de vedere fizic, psihologic sau emoțional; ca răspuns la
evenimente care provoacă sentimente de neputință, le diminuează sentimentul de
sine și capacitatea de a simți întreaga gamă de emoții; și ca o bunăstare psihologică
afectată care rezultă din evenimente care te exclud prin rușine, înstrăinare sau
stigmatizare.

Printre cuvintele cheie pe care le putem prelua se numără: înrădăcinat, dăunător,
deteriorat, neajutorare, rușine, alienare și stigmatizare. Potrivit All Party
Parliamentary Group on Dyslexia and Other SpLDs, 84% dintre copii se simt anxioși și
88% au o stimă de sine scăzută din cauza dislexiei.
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Abuzul de substanțe.
Yates (2013) a constatat că 40% dintre persoanele care abuzează de substanțe
sufereau de dislexie; alte studii (cum ar fi Lesser, 2021, Jhanjee, 2015, coroborează
aceste cifre. Însă alte studii au indicat că probabil 50% dintre cei care participă la
programele de reabilitate a tinerilor dependenți de substanțe sunt dislexici. ADHD
este de până la 10 ori mai frecvent în rândul adulților alcoolici decât în cazul celor
fără ADHD. În rândul adulților care sunt tratați pentru abuz de alcool și substanțe,
rata ADHD este de aproximativ 25% (a se vedea Watson, 2020). Rapoarte similare au
arătat că cei din spectrul autist prezintă un risc semnificativ mai mare (poate de trei
ori mai mare) de dependență de substanțe decât omologii lor fără TSA, ca mijloc de a
face față anxietății (a se vedea Lalanne et al, 2015).
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Autovătămare și ideație suicidară.
Autovătămarea și ideația suicidară sunt, probabil, cele mai extreme manifestări ale
consecințelor psihologice ale unei educații inadecvate asupra elevilor cu CES. Dar,
deși pot fi extreme, ele nu sunt neobișnuite. Dr. Sharon Kempf a constatat că 63%
dintre dislexici au avut sentimente de neputință, 85% s-au automutilat, 50% au avut
gânduri de sinucidere, iar 42% au încercat să se sinucidă. Dr. Neil Alexander-Passe a
găsit statistici similare, aproximativ jumătate dintre subiecții propriului său studiu
prezentând idei suicidare. American Association of Suicidology a raportat că
adolescenții cu dislexie sunt de aproximativ patru ori mai predispuși decât
adolescenții nedislexici să se gândească serios la sinucidere.

Copiii și adulții autiști se confruntă cu provocări similare. Un raport (de la
Autistica.org.uk) afirmă că adulții autiști au de nouă ori mai multe șanse de a muri
din cauza sinuciderii decât adulții non-autiști. Într-un alt studiu realizat de Horowitz
de la Institutul Național de Sănătate Mintală din SUA, 13,7% din 314 persoane cu TSA
au avut un scor pozitiv pentru riscul de suicid. 
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Răspunsuri

Există o strategie simplă cu care toate părțile implicate ar trebui să se familiarizeze:
Prevederea. Prevenirea. Atenuarea.

Prevederea.
Toate părțile implicate ar trebui să învețe să înțeleagă ce acțiuni, comportamente și
medii sunt cele mai susceptibile de a declanșa traume psihologice. O modalitate de a
învăța este prin conversații constante și deschise.

Participanții ar trebui să învețe care sunt factorii declanșatori și limitele fiecăruia
dintre ei. Întrebările ar trebui să fie blânde și interesate, dar clare și deschise (nu
întrebări închise). Ar trebui să se stabilească faptul că comunicarea este reciprocă și
că nicio persoană nu ar trebui să se simtă sub nicio presiune pentru a „fi furnizorul
de informații”. Elementele cheie ale unei comunicări pozitive sunt: ascultarea,
evitarea judecăților, empatia, împărtășirea, demonstrarea faptului că oamenii iau în
serios problemele celorlalți, construirea încrederii și evitarea încălcării
confidențialității.

În plus, ar trebui să fie posibil pentru cadrele didactice, directorii de școli etc. să
învețe elementele de bază despre CES și să stabilească o hartă a acestor fapte cu
potențialii factori declanșatori psihologici și emoționali. În cazul în care cadrele
didactice înțeleg potențialul de supraîncărcare senzorială, ar trebui să discute între
ele și cu alte părți interesate despre cum să atenueze acest lucru, de exemplu; în
cazul în care înțeleg dificultățile pe care le pot cauza sarcinile de lectură lungi, ar
trebui să planifice modalități de divizare a acestor sarcini. Pentru a facilita acest lucru,
ar trebui să se utilizeze planuri de clasă și individuale. 

Prevenirea.
Există două metode de prevenire a stresului care pot fi aplicate imediat: eliminarea
factorilor declanșatori de stres și eliminarea cauzelor factorilor declanșatori.
Pentru a diminua percepția negativă, ar trebui purtate discuții cu privire la limbajul și
atitudinile care apar ca fiind negative. Pot fi convocate întâlniri ale personalului în
care atitudinea față de dislexie ca fiind o „dificultate de învățare” să fie contestată și
comparată cu dislexia ca fiind o „diferență de învățare” sau poate fi convocată o
întâlnire în care să fie contestat discursul despre „autismul de la ușor până la sever”
și să fie înlocuit cu discuții despre modul în care părțile implicate pot învăța să
comunice mai bine unele cu altele.
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Pentru a combate neputința învățată, trebuie abordate primele două aspecte ale
acesteia: contingența și cogniția. În cazul în care se cere ca toți elevii să „termine
capitolul până la...” și se observă că unii elevi consideră acest lucru deosebit de dificil,
atunci eliminați presiunea ca toți elevii să termine capitolul în același mod și la același
termen limită. Abordarea elementului cognitiv este la fel de simplă: începeți
conversații despre lucrurile care au fost dificile, recunoașteți că nu există nicio
judecată în acest sens și împărtășiți descoperirea că lucrurile care ar fi putut fi dificile
într-o sarcină nu sunt aceleași lucruri care fac ca sarcinile viitoare să pară imposibile.

Hărțuirea poate fi abordată în mai multe moduri. Canalele pentru a vorbi cu mentorii
și „colegii de hărțuire” pot oferi o cale de ieșire pentru elevi. Bunătatea și empatia pot
fi integrate în predarea fiecărei clase. Se pot crea oportunități pentru o conexiune
autentică între elevi, în condiții de siguranță, ceea ce poate transforma elevul hărțuit
dintr-un „obiect al hărțuirii” într-o ființă umană cu propriile competențe, abilități și
simț al valorii.

Comportamentele de intrare - microagresiuni care pot deveni cu ușurință hărțuire în
toată regula - ar trebui, de asemenea, identificate și abordate la sursă. Acestea pot
include (dar nu se limitează la) rotirea ochilor, limbajul corporal neincluziv și
ignorarea, excluderea sau minimizarea implicării sau contribuției unui alt elev în
jocuri, sarcini etc.

Înlăturarea cauzelor declanșatoare este mai complexă, deoarece implică examinarea
rădăcinilor comportamentelor, mai degrabă decât a comportamentelor în sine. De
exemplu, rădăcinile atitudinii conform căreia elevii autiști sunt „incapabili să
comunice în mod corespunzător” ar putea fi faptul că există o cultură în care cadrele
didactice au fost instruite să predea cerându-le elevilor să „se adune în grupuri și să
discute...”. Rădăcinile dificultăților unui dislexic ar putea proveni din concepția
înrădăcinată că „rostul școlii” este de a trece examenele de la sfârșitul școlii. În cele
din urmă, una dintre principalele cauze ale suferinței școlare pentru elevii cu CES
este faptul că însăși structurile sistemului educațional pot fi considerate neincluzive
și alienante, iar simpla rezolvare a problemelor de suprafață îi face pe aceștia să se
simtă pierduți, confuzi și inconfortabil.
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Atenuarea.
În cazul în care unele consecințe emoționale și psihologice negative s-au strecurat
deja, este important să știți că există organizații profesioniste, instruite, care vă pot
ajuta. Acestea pot - și chiar ar trebui - să fie accesate la nivel local în fiecare caz în
parte și pot fi găsite dacă se caută online „organizații caritabile pentru sănătate
mintală” sau „sprijin confidențial pentru sănătate mintală”. Dar și cadrul didactic de la
clasă joacă un rol în acest proces.
Mai jos analizăm zece lucruri care pot contribui la atenuarea luptelor psihologice și
emoționale în mediul școlar.

Identificați „Indiciile”. Stresul și anxietatea modelează comportamentul și îi pot face
pe elevi să pară furioși, deprimați, necooperanți sau distrași. Elevii sunt copii încă , de
cele mai multe ori, și nu au dezvoltat strategii de adaptare la fel de bine ca adulții.

Construiți relații. Una dintre manifestările traumei psihologice, după cum am văzut,
este sentimentul de alienare. Elevii care se află în cele mai multe dificultăți vor avea
nevoie de cea mai mare grijă în ceea ce privește relațiile lor, inclusiv relațiile cu
cadrele lor didactice.

Mediile sigure. Elevii care suferă de neputință învățată se simt neajutorați în acele
medii în care învățarea este cea mai dificilă. Elevii care sunt afectați de atitudinile
celor din jurul lor vor simți acest lucru cel mai intens în sălile de clasă în care aceste
atitudini sunt inevitabile. Stabilirea de reguli și crearea de legături în aceste medii
este esențială pentru a aborda suferința.

Predictibilitatea. Incertitudinea poate duce la anxietate, iar acei elevi care sunt deja
expuși riscului de anxietate se vor simți mai puțin confortabil cu incertitudinea.
Cadrul didactic poate ajuta prin crearea unui mediu în care orarele, rutinele etc. pot fi
folosite drept cadre pentru a crea un mediu previzibil (nu rigid sau imposibil de
schimbat).

Conștientizarea de sine. Este normal ca elevii să simtă că sunt „bine”, chiar și atunci
când nu este așa. Cadrele didactice și directorii de școli ar trebui să includă
conștientizarea de sine, autoobservarea și acceptarea de sine în programele lor
școlare, fără a le „adăuga ca lecție”, incluzând astfel de lucruri în subiecte de discuție
din sala de clasă despre subiecte deja prescrise și în temele pentru acasă.
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Acceptarea modelului. Prin utilizarea poveștilor, a discuțiilor și a utilizării
curriculumului (câte subiecte care țin cont de traume se pot găsi în Shakespeare și
Schiller, în lecțiile de istorie, în studiile religioase, în artă etc.?), profesorul are
numeroase ocazii de a demonstra niveluri de acceptare - a celorlalți, a lor înșiși și a
traumelor în sine.

Recompensați, nu pedepsiți. Tradiționalele „pedepse corporale” și „detențiile” sunt
doar cireașa de pe tort. A sublinia în mod public faptul că un elev a greșit ceva, a le
cere elevilor să repete o lucrare pe care aceștia o consideră epuizantă și extrem de
dificilă sau a-i reține pe elevi în timpul pauzelor, toate acestea sunt forme de
pedeapsă. În schimb, cadrele didactice ar trebui să ia în considerare modalități de
recompensare deschisă și autentică a elevilor pentru ceea ce fac ei bine.

Încurajați pauzele. O modalitate simplă de a-i ușura este de a încuraja elevii să ia
pauze atunci când este nevoie.

Creați un sistem de prietenie Acesta nu trebuie să fie un caz în care un cadru didactic
indică un elev cu probleme și îi atribuie acestuia un „ajutor”. Pot fi create structuri
prin care elevii să se sprijine reciproc. Iar atunci când unui elev care are nevoie de
sprijin i se oferă posibilitatea de a-i sprijini pe ceilalți, beneficiile care decurg din acest
lucru pot fi enorme.

Nu vă fie teamă să vorbiți. Elevii care se luptă din punct de vedere psihologic pot
avea pur și simplu nevoie să poată vorbi. Cadrele didactice ar trebui să fie
întotdeauna disponibili și proactivi în a întreba dacă elevii sunt disponibili; și ar putea
dori să creeze grupuri de sprijin în care oricine poate vorbi cu ceilalți.
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Aproape toate publicațiile despre cuvântul „coach” îl raportează la afaceri, muncă și
mari organizații. Dar, în ultimii ani, termenul începe să fie aplicat și în alte domenii,
cum ar fi educația. Se presupune că procesul educațional este un angajament
„personal” pentru a ajuta persoana să își construiască un plan de viață. Acest
lucru implică recunoașterea și dezvoltarea competențelor personale, dobândirea și
aplicarea corespunzătoare a noilor cunoștințe, recunoașterea și adoptarea de valori,
formarea conceptului de sine, stabilirea și realizarea visurilor, idealurilor și
obiectivelor și construirea de noi cunoștințe bazate pe cunoașterea de sine.

Coaching-ul folosește diferite tehnici și instrumente pentru a modifica, crea,
consolida sau întări tiparele de gândire și comportament, pentru a elimina
convingerile și tendințele emoționale negative. Toate acestea sunt desfășurate în
funcție de nevoile elevului într-un mod personalizat, cu un coaching individual
constant. Prin urmare, ne vom concentra pe dezvoltarea abilităților de coaching
pentru a le ajuta pe cadrele didactice să înțeleagă pe deplin nevoile generale de
sprijin ale elevilor, consolidând relațiile cu aceștia și creând astfel o sală de clasă
mai incluzivă.

De asemenea, coach-ul poate acționa în context: echipe de cadre didactice, tutori și
familie pentru a sprijini creșterea elevilor cu cerințe educaționale speciale în sarcinile
lor. Coach-ul devine un mediator principal între mediul cu cerințele sale și individul
cu posibilitățile, dificultățile și limitele sale.
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Coaching și mentorat
pentru elevii cu CES

Rolul coaching-ului
Învățarea și dezvoltarea cadrelor didactice se află la baza îmbunătățirii școlii și
reprezintă un mijloc de creștere a rezultatelor și a performanțelor.

Atunci când învățarea cadrelor didactice este informată de evaluarea și înțelegerea
învățării elevilor, acestea pot începe să își adapteze practica, ceea ce poate duce la o
reală diferență în rezultate.
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Coaching-ul poate oferi un mijloc de a realiza aceste și alte principii-cheie și, astfel, de
a îmbunătăți învățarea cadrelor didactice. Coaching-ul este o formă de învățare în
colaborare și, prin urmare, poate fi o dimensiune importantă a învățării profesionale
a cadrelor didactice în școli.

Figura unui coach în școala pentru elevii cu CES este extrem de pozitivă. Un coach nu
este nici psiholog, nici pedagog, dar trebuie să știe câte ceva despre ambele subiecte.
Un coach nu este nici tutorele, a cărui intervenție se aplică de obicei la nivelul
academic al elevilor săi, care sunt de obicei o clasă întreagă de 30-36 de elevi. Coach-
ul lucrează direct asupra dorințelor profunde ale oamenilor, pentru a le trezi și
a le îndrepta în direcția realizării lor, transformându-le în obiective. El sau ea
urmărește succesul persoanei în ceea ce privește autorealizarea personală.

Din cauza aceluiași obiectiv, ar fi foarte interesant să se aplice coaching-ul copiilor cu
CES, care sunt de obicei nemulțumiți de faptul că trebuie să fie integrați în structuri
care nu sunt bine reglementate pentru acest tip de elevi. Coaching-ul ar fi un serviciu
pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, care ar compensa distanța dintre
realitatea lor personală și cerințele mediului prin antrenamente personalizate
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Sunteți interesat să participați la coaching?
Cum sunt evaluate în prezent experiențele dumneavoastră de coaching în mod
formal sau informal? Există dovezi că cadrele didactice îl percep ca fiind benefic?
Dacă da, în ce fel?
Sunt cadrele didactice care au beneficiat de coaching interesați să devină coach
Experimentează cadrele didactice stresul de a participa în calitate de coach
Există cadre didactice care au lucrat în alte școli și care au o experiență utilă în
materie de coaching? Cum pot învăța alții din această experiență?

Experiențe de coaching; autoreflecție
Următoarele întrebări sunt utile pentru a verifica nivelurile de „acceptare” reală și
potențială a coaching-ului.
Investigarea lor vă va ajuta să recunoașteți percepțiile și experiențele de coaching.
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Aspecte de bază ale cadrului didactic/coach
1.Ghidarea
El/ea nu mai este cel/cea care trasează calea și oferă toate răspunsurile, ci o figură
care acționează ca un ghid, adică îl ajută pe cel care învață să își creeze propriul
traseu spre obiectiv.

2. Ascultare activă
Cadrul didactic-coach trăiește într-o continuă învățare și perfecționare datorită
feedback-ului primit de la elevii săi. Bineînțeles, acesta este o persoană căreia nu
trebuie să îi fie teamă de schimbări.

3. Este flexibil
Arma lor, capacitatea de a se adapta. Ei știu cum să obțină maximum din situațiile și
contextele educaționale în schimbare.

4. Oferă sprijin
Cadrul didactic-coach îi însoțește și îi sprijină pe elevi să capete încredere în ei înșiși și
să devină, încetul cu încetul, independenți.

5. Adresează întrebări
Cadrul didactic-coach adresează întrebări în loc să facă afirmații, oferă instrumente
pentru ca elevii să poată reflecta și să genereze răspunsuri.
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Ce trebuie să luăm în considerare în sala de clasă?
Faptul că pot vorbi despre provocările cu care se confruntă și despre sentimentele pe
care le trăiesc îi ajută pe elevii cu CES să își dezvolte inteligența emoțională.

Emoțiile se pot manifesta în multe moduri diferite, cum ar fi plânsul, îngrijorarea,
agitația, stările de proastă dispoziție, durerile de cap, durerile de stomac,
agresivitatea etc.

Vocabularul emoțional al celor mai mulți elevi cu CES este foarte slab. Ei simt
puternic emoțiile în corpul lor, dar nu au instrumentele necesare pentru a vorbi
despre ele.

Predarea abilităților IE în sala de clasă nu numai că va ajuta elevii cu CES să reușească
din punct de vedere academic și social, ci le va deschide ușile pentru a crește și a
deveni adulți de succes bine adaptați.
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Coaching-ul educațional se bazează pe răbdare și pe respectul pentru ritmul
fiecărui elev. Scopul este ca individul să atingă obiectivul, nu putem fi nerăbdători
în ceea ce privește atingerea obiectivului.

Concentrați-vă pe proces și nu pe rezultate. Coaching-ul este o metodă care
urmărește obiective, dar se concentrează pe proces, iar prin proces se ating
obiectivele.

Pentru a aplica coaching-ul, trebuie să menținem corectitudinea în casă și
acasă și să tratăm toți copiii în mod egal.

Oferiți sprijin. Coaching-ul înseamnă sprijinirea celui care învață, nu
îndoctrinarea. Sprijinirea înseamnă să crezi în el sau ea și să îl/o ajuți să își
descopere punctele forte pentru a-și continua dezvoltarea.

Ascultare activă. Constă în a asculta ceea ce ne spune în cuvinte și ceea ce vrea
să ne spună, făcându-l pe celălalt să realizeze că îl ascultăm.

Personalizarea. Coaching-ul se bazează pe ideea de individualitate a fiecărei
persoane și, prin urmare, este un proces unic și personal pentru fiecare.

Atenția la nevoi. Coaching-ul trebuie să fie deosebit de conștient de nevoile
fiecăruia dintre elevi pentru a putea să le răspundă.

Dezvoltarea întregii persoane. Coaching-ul are ca scop îmbunătățirea
performanțelor și, în acest sens, se ocupă de întreaga dezvoltare a persoanei, nu
doar de aspectele legate de performanța pur academică.

Tehnici de coaching educațional
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Succesul sau eșecul copiilor cu cerințe educaționale speciale depinde în mare
măsură de starea lor motivațională. Motivația poate afecta performanța unui copil în
ceea ce privește abilitățile de învățare, strategiile și comportamentele. Elevii cu CES
suferă de probleme emoționale legate de diferențele lor de învățare, cum ar fi
depresia și anxietatea.
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Motivarea
elevilor cu CES

Ce este motivația?
Motivația este ceea ce ne pune în mișcare. S-ar putea spune că este combinația a 2
cuvinte: MOTIV și ACȚIUNE. Motivația este motivul pentru care facem lucruri. Și cu cât
motivația este mai puternică, cu atât este mai mare probabilitatea de a ne îndrepta
spre obiectivele noastre.

Motivația este, de asemenea, ceea ce plasează tot ceea ce facem într-un anumit
context. Iar acesta este un lucru care poate fi foarte valoros pentru elevii cu CES. Nu
este același lucru să înveți spaniola pentru că spun cadrele didactice și părinții că
„trebuie” cu învățatul spaniolei pentru că vei merge în vacanța de vară pe Costa del
Sol și vei întâlni un prieten spaniol.

Prin urmare, este foarte important să aflați ce îi motivează pe elevii dumneavoastră
cu CES (și fără CES) și să folosiți aceste cunoștințe în avantajul dumneavoastră (și al
lor).

Motivație intrinsecă sau extrinsecă?
Motivația poate fi extrinsecă sau intrinsecă.

Dacă este extrinsecă, motivația vine din exterior. De exemplu, un elev ar putea dori
să obțină note bune pentru a le face pe plac părinților săi.
Motivația intrinsecă este cea care vine din interior. Este un impuls din interior. Un
elev ar putea fi motivat să învețe limba engleză pentru a-l putea înțelege mai bine pe
youtuberul său preferat (vorbitor de limba engleză).
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În timp ce elevii mai mici (în special elevii din școala primară) sunt încă foarte
impulsionați de motivația extrinsecă, adolescenții și adulții au nevoie de o motivație
intrinsecă puternică dacă doresc cu adevărat să obțină cele mai bune rezultate
posibile din orice proces de învățare.

Motivația și CES
Elevii cu CES, precum copiii care suferă de dislexie, dezvoltă frecvent atitudini
negative față de activitățile de citire și scriere și, uneori, față de întregul proces de
învățare.

Aceștia pot prezenta adesea dificultăți de concentrare, dificultăți de organizare și,
uneori, chiar își dezvoltă abilități de distragere a atenției clasei și a cadrului didactic.

Acestea sunt invariabil manifestări ale dificultăților motivaționale. Aceștia nu sunt
suficient de motivați și încearcă să evite sarcina pentru că se tem teribil de eșec.

Prin urmare, orice program de predare trebuie să se adapteze la acești elevi și să
aibă grijă în mod special de starea lor motivațională și emoțională.

Strategii de motivare: 

Aflați ce le place
Unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le facă orice cadru didactic este să afle
ce îi pune în mișcare pe elevii săi. Ce îi „gâdilă” și îi interesează. Ar putea fi sportul,
artele, o persoană celebră, hainele, jocurile video, etc. etc.

Odată ce știți ce le place elevilor dumneavoastră, nu numai că demonstrează că
prezentați un interes personal față de ei, dar puteți folosi această informație în
avantajul dumneavoastră și ca un instrument motivațional.

Încercați să corelați ceea ce învață cu ceea ce le place. Dacă predați statistică, de ce să
nu calculați statisticile de anul trecut ale echipei lor preferate de fotbal? Iar dacă
predați limbi străine, de ce să nu urmăriți videoclipuri ale youtuberului lor preferat
sau despre subiectul lor preferat?

Legarea oricărei învățături de situații cu care elevii dvs. se pot identifica o va plasa
într-un context real pentru ei, ceea ce le va spori, fără îndoială, motivația 
de a învăța mai mult.
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Creați obiective rezonabile
Crearea unor obiective realizabile pentru elevi este o activitate obișnuită pentru
cadrele didactice, dar știați că aceasta îi poate motiva și pe elevii dumneavoastră cu
diferențe de învățare? Potrivit unui articol scris de Dale S. Brown, orator și autor,
stabilirea obiectivelor este adesea o luptă pentru elevii cu cerințe speciale. Ea scrie că
poate fi „dificil pentru ei să planifice în avans, să înceapă și să oprească ceea ce
doresc să facă și să își monitorizeze comportamentul”. Ea continuă să explice că, de
multe ori, elevilor cu cerințe speciale li se impun obiective care sunt nerealiste și
imposibil de atins. „Sistemul școlar și societatea le stabilesc obiective - cum ar fi
obținerea de note bune și performanțe bune la testele standardizate - care îi
provoacă în zona lor de dificultate. Atunci când nu primesc o adaptare adecvată,
aceștia se descurajează și își pierd încrederea.”

Puteți crea obiective și așteptări realiste cu elevii dumneavoastră folosind strategia
SMART. SMART este acronimul pentru Specific, Measurable, Attainable, Relevant și
Time-bound (specific, măsurabil, realizabil, relevant și limitat în timp). Elaborarea
obiectivelor SMART pentru elevii cu programe educaționale individualizate (PEI) le
poate ajuta pe cadrele didactice de educație specială să „identifice lacunele în
materie de competențe”, astfel încât să știe unde să își concentreze lecțiile cu elevii.
Cu obiective realiste și așteptări clare, elevii cu cerințe speciale știu ce se așteaptă de
la ei și că pot avea succes în sala de clasă.

Sărbătoriți și reamintiți-le realizările
Atunci când elevilor li se amintesc realizările lor, mari sau mici, acest lucru îi poate
încuraja să aibă succes la sarcini similare sau mai dificile în viitor, precum și să
contribuie la creșterea stimei lor de sine. Potrivit unui articol al organizației non-profit
GreatSchools, faptul de a le spune elevilor că au venit cu o idee grozavă în timpul
unei lecții sau de a-i aplauda pentru că au rămas concentrați în timpul orei le poate
da un impuls în atitudine.

În cartea lui David A. Sousa, "How the Special Needs Brain Learns, Third Edition", se
afirmă că creșterea stimei de sine a unui elev nu este direct corelată cu creșterea
performanțelor academice. Cu toate acestea, atunci când stima de sine a acestora
este legată de un sentiment de responsabilitate personală în ceea ce privește
realizarea academică, există mai multe dovezi ale unei motivații mai mari la elevii cu
cerințe speciale.

De asemenea, este important să ne concentrăm pe proces mai degrabă decât pe
rezultat. Atunci când un elev a lucrat foarte mult la o temă, lăudați-l pentru efortul
depus. Chiar dacă rezultatul este plin de greșeli. Ar trebui, evident, 
să amintiți și acele greșeli, dar puneți accentul pe efort.
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Fiți creativi fără să pierdeți din structură
Elevii cu cerințe speciale își pot pierde motivația dacă văd același plan de lecție și
aceeași structură săptămână de săptămână, așa că poate fi util să fiți creativi cu
lecțiile dumneavoastră și să le adaptați la clasele specifice. Este, totuși, important să
păstrați întotdeauna o structură în jurul programului zilnic de lucru.

Ați putea, de exemplu, în cadrul orelor de lecție segmentate, să schimbați planurile
de lecție. Uneori, o schimbare de ritm poate ajuta la împrospătarea lucrurilor pentru
elevi și îi poate menține entuziasmați și motivați să continue să învețe la școală.

Probabil că acest lucru pare mai dificil în teorie decât este în practică. Ca un alt
exemplu, atunci când dați o lecție cu o temă de scris, ați putea discuta despre
strategia SOAPSTone. SOAPSTone înseamnă Speaker (orator), Occasion (ocazie),
Audience (public), Purpose (scop), Subject (subiect) și Tone (ton), iar această strategie
explică modul în care se poate elabora eficient o compunere. Această strategie
grozavă le permite elevilor să fie creativi și în același timp organizați și să vină cu
propriile povești în cadrul structurii unei sarcini de scris din partea cadrului didactic.

Faceți totul în mod distractiv
Crearea unui mediu de învățare distractiv va ajuta la motivarea elevilor
dumneavoastră pentru a învăța. Încercați să transformați lecția într-un simplu joc de
memorie, un joc de trivia, un joc de cântat sau implicați unul dintre interesele lor (din
momentul în care i-ați întrebat ce le place). De asemenea, ați putea fi creativi și să
conectați un anumit tip de proiect artistic (de exemplu, Pinterest). Puteți folosi chiar și
tehnologia care este atât distractivă, cât și educativă.

Câteva idei sau surse de inspirație:
Folosiți un grafic de recompense
Graficele de recompense sunt modalități foarte puternice și vizuale pentru ca elevii
să își vadă succesul. Folosiți un grafic de recompense pentru a acorda autocolante
pentru orice, de la comportament bun sau progres academic. Atunci când elevul
dumneavoastră a adunat suficiente autocolante pentru a umple tabelul, este
recompensat cu anumite surprize. Câteva idei ar putea fi alegerea unui joc pentru a
juca în clasă, fără teme pentru astăzi, o surpriză specială etc. Graficele de
recompensă pot fi la fel de simple ca un grafic cu puncte, un grafic de autocolante
sau chiar o foaie de pontaj. Trebuie doar să fie simplu de înțeles.
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Folosiți-vă de tehnologie
La fel cum tehnologia a fost folosită pentru a reduce decalajul de performanță în
rândul elevilor tradiționali, aceasta poate ajuta și elevii cu cerințe speciale să aibă
rezultate mai bune la școală.
Prin utilizarea tehnologiei pe care o au la dispoziție, elevilor cu cerințe speciale le sunt
oferite mai multe opțiuni pentru a finaliza sarcinile în modul în care funcționează cel
mai bine pentru ei. Aceștia pot scrie, înregistra, realiza un videoclip, crea un proiect
artistic, crea un joc, o hartă mentală etc.

Un profesor spune: „Elevilor li se oferă libertatea de a-și demonstra cunoștințele în
felul lor și tind să se simtă mai implicați în învățare datorită opțiunilor care li se
oferă.”

Motivația începe acasă.
Studiile din diferite culturi arată că, cu cât părinții sunt mai implicați în educația
copiilor lor, cu atât este mai probabil ca aceștia să reușească.
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Părinții sunt, de obicei, primii care observă primele semne ale cerințelor educaționale
speciale. Aceștia observă cum copilul lor se dezvoltă diferit față de copiii de aceeași
vârstă. Poate că au existat diferențe la naștere sau poate că acestea au fost
observabile mai târziu.

Deși cadrele didactice sunt experții în educație, trebuie să înțelegem cu toții că
părinții își cunosc cel mai bine copilul. Experții pot cunoaște foarte bine tipul de
tulburare pe care o are copilul, pentru a cunoaște simptomele sau modul de
funcționare în activitățile didactice și extracuriculare dintr-o instituție de învățământ,
dar nu pot cunoaște funcționarea zilnică a copilului mai bine decât părinții.

Părinții sunt primii educatori. Ei sunt primul grup de referință pentru orice ființă
umană și nucleul de bază al societății în ansamblul ei.

Familia este locul unde au loc primele interacțiuni, unde se stabilesc primele relații și
legături și este mediul în care copilul dobândește obiceiurile și instrumentele
necesare pentru a interacționa cu alte persoane și unde învață treptat regulile și
orientările comportamentale.

Desigur, există diferențe în modul în care atât cadrele didactice, cât și părinții îl „văd”
pe copil, deoarece copilul se comportă diferit în diferite situații, învață mai repede
sau mai încet, este mai deschis sau mai rezervat în funcție de situație și circumstanțe.
Tocmai din cauza informațiilor diferite pe care părinții le au despre copil și a opiniilor
diferite cu privire la implicarea și progresul copilului, cooperarea dintre cadrele
didactice și părinți este crucială.

Fiecare copil este o poveste de sine stătătoare. Poate că părinții nu știu întotdeauna
cum să explice și nu comunică în mod corespunzător cu părinții elevului.
progresul copilului, modul în care învață și comunică. Dar, de asemenea, este de
adevărat că poate nici cadrele didactice nu pun întotdeauna întrebări  
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Ghidarea părinților

Printr-o mai bună comunicare și o participare activă, părinții devin mai puternici și
mai bine informați, ceea ce duce la trecerea de la rolul pasiv de beneficiar al
ajutorului la rolul activ de participare la educația copilului lor.

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456



Fiți optimiști și oferiți sprijin copilului dumneavoastră
Cereți ajutor (fie ajutor profesional, de la colegi sau de la școală)
Vorbiți cu cineva. Discuțiile cu alți părinți cu copii cu CES pot fi de mare ajutor.
Nu priviți CES ca pe o problemă. Priviți-le ca pe o condiție. Aceeași condiție ca și
faptul de a fi înalt sau mic și blond sau brunet.

Gestionarea emoțiilor

Atunci când vă ocupați de elevii cu CES, este esențial să vă gestionați propriile emoții.
Părinții trebuie să înțeleagă faptul că propria lor stare emoțională poate face o
diferență uriașă asupra modului în care copilul lor face față diferențelor de învățare.

Câteva sfaturi pe care le puteți oferi părinților sunt:
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Analizați critic modul în care lucrați cu părinții. 
Oferiți o comunicare deschisă
Oferiți strategii practice pentru a sprijini învățarea acasă
Adaptați comunicarea pentru a stimula un dialog pozitiv despre învățare. 
Oferiți sprijin constant acolo unde este necesar
Întrebați-i cum se simt în legătură cu situația respectivă
Faceți-i să înțeleagă că sunteți cu toții „în aceeași echipă”

Comunicarea cu părinții

Înainte de a începe comunicarea cu părinții, este important să țineți cont de anumite
aspecte:

Atunci când comunicați cu părinții, începeți prin a evalua nevoile și ceea ce i-ar ajuta
să sprijine învățarea copilului lor.

Este esențial să comunicați foarte atent și, în orice moment, să evitați să stigmatizați,
să învinovățiți sau să descurajați părinții copilului.

Este important ca, în fiecare comunicare, să încercați să vă concentrați pe
consolidarea eficacității părinților în acest proces. Aceștia trebuie să înțeleagă faptul
că, deși dumneavoastră sunteți cadrul didactic, ei sunt parteneri egali și pot face o
diferență uriașă pentru învățarea copilului lor.
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Comunicarea dintre părinți și școală ar trebui să fie deschisă și sinceră, de exemplu,
prin împărtășirea așteptărilor legate de copil atât din partea părinților, cât și din
partea dumneavoastră, în calitate de cadru didactic.

Dacă aveți mai mulți elevi cu CES, planificați cu atenție inițiativele parentale de grup,
cum ar fi workshopuri speciale. Aceste întâlniri pot fi foarte eficiente pentru ca
părinții să își împărtășească experiențele, temerile și emoțiile cu alți părinți care
împărtășesc o situație similară.

Dacă este necesar, luați în considerare posibilitatea de a oferi vizite regulate la
domiciliu pentru copiii cu nevoi mai mari. Aceasta poate fi o abordare eficientă
pentru părinții care au dificultăți în a participa la întâlniri și pentru a construi relații
puternice și de lungă durată între părinți și școală.
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Evaluați cât de des citesc părinții împreună cu copilul lor. Sunt disponibile în casă
cărți potrivite nivelului lor? Este lectura privită ca fiind ceva distractiv de făcut cu
familia lor?
Faceți din lectură și din învățarea cititului o activitate plăcută și distractivă. Minimizați
cantitatea de corecții și maximizați încurajarea chiar și a celor mai mici progrese.
Încurajați lucrurile la care copilul excelează și lăudați-le. Ar putea fi vorba de sport,
teatru, arte, știință, echipa de dezbateri sau orice altceva care îl face să se simtă bun
la ceva.
Programați orele de lucru, folosiți etichete pentru a îmbunătăți gestionarea spațiului.
Asigurați-vă că se ocupă de persoanele care au nevoie de ajutor pentru a-și dezvolta
empatia și compasiunea. Poate aceștia pot deveni voluntari sau se pot alătura
părinților în timp ce fac voluntariat.

Sprijinirea copilului acasă

Mulți părinți se vor întreba: „Ce putem face pentru a ne ajuta copilul?”. Aici vom analiza
câteva idei, activități, strategii și surse de inspirație pe care le puteți împărtăși cu părinții
elevilor cu CES:
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Încurajați activitățile de învățare acasă, cum ar fi joaca cu literele și numerele.
Este chiar mai bine dacă literele și numerele pot fi atinse, mutate și au culori
diferite. Sau literele și numerele pot fi confecționate de copil din jocuri de
construcție.
În timp ce citiți împreună, purtați conversații despre carte și sărbătoriți orice mic
succes de lectură
Creați rutine regulate și obiceiuri bune pentru temele pentru acasă. Însă părinții
nu ar trebui să ajute în mod direct la temele pentru acasă ale copilului lor. Aceștia
îi sprijină și îi încurajează să își stabilească obiective, să își planifice și să își
gestioneze timpul. Acest lucru îi va ajuta să își reglementeze propria învățare și
este mult mai eficient decât ajutorul direct la temele pentru acasă.
Orice ați face, începeți cu obiective mici, care sunt ușor de atins. Acest lucru le va
oferi un sentiment de împlinire și va fi un mare stimulent pentru a merge mai
departe.
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Comunicarea părinte-copil

O comunicare eficientă și sănătoasă între părinți și copil este esențială pentru
dezvoltarea copilului.

De obicei, părinții sunt cei care îi explică copilului ce sunt dificultățile de învățare.
Atunci când face acest lucru, copilul trebuie să părăsească conversația respectivă cu
gândul și convingerea că nu are nimic de-a face cu inteligența sau și nici cu valoarea
sa ca persoană. Și trebuie să fie absolut clar că oamenii din jurul lor nu îi vor iubi mai
puțin.

Părinții trebuie să fie foarte vigilenți cu privire la propriile emoții și la ceea ce îi arată
copilului lor. Când copiii văd că părinții lor se luptă cu dificultățile lor de învățare, vor
simți că este ceva în neregulă cu ei. Părinții trebuie să controleze situația și să adopte
întotdeauna o atitudine pozitivă față de copiii lor și față de dificultățile lor de
învățare. Este important să nu se concentreze pe defectele copilului, ci să celebreze
punctele lor forte și să le aplaude eforturile în detrimentul rezultatelor lor.
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SMS-uri săptămânale trimise de școală părinților,
însoțite de scrisori scurte, semestriale.

Relația școală-părinte

Asigurați-vă că verificați în mod regulat (de asemenea, împreună cu părinții) dacă
sprijinul suplimentar și curriculumul adaptat funcționează pentru elevul
dumneavoastră. Este posibil să fie nevoie să faceți modificări suplimentare din cauza
situațiilor emoționale și sociale. În aceste cazuri, familiile și cadrele didactice trebuie
să colaboreze pentru a oferi cel mai bun mediu pentru copil.

Școlile și cadrele didactice trebuie să proiecteze comunicarea dintre ei și părinți. O
comunicare prost concepută sau ad-hoc va fi, cel mai probabil reactivă, în timp ce o
strategie de comunicare bine concepută va fi, mai mult, proactivă și, prin urmare,
eficientă.

O comunicare școlară bine concepută poate fi eficientă pentru îmbunătățirea
rezultatelor școlare și a unei serii de alte rezultate, cum ar fi frecvența.

Exemple pentru o bună comunicare sunt:

Impactul unor astfel de abordări poate părea mic la început, dar, în general, acestea
sunt puțin costisitoare, ușor de introdus și foarte eficiente.

În general, mesajele sunt mai eficiente dacă sunt personalizate, dacă sunt legate de
procesul de învățare al copilului și dacă promovează interacțiuni pozitive, de
exemplu, prin celebrarea succesului. Nu scrieți părinților doar atunci când copilul lor
a făcut ceva greșit. Scrieți-le, de asemenea, sau chiar mai presus de toate, pentru a le
povesti despre succesele copilului lor. Acest lucru va spori încrederea copilului, dar și
încrederea părinților în școală.

Comunicarea ar trebui să se facă în ambele sensuri. Asigurați-vă că părinții vă pot
contacta și pe dumneavoastră, în calitate de cadru didactic. Și, de asemenea,
consultați părinții cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse în timpul școlii. Mulți
părinți spun că nu au fost niciodată consultați cu privire la educația copilului lor.

Comunicarea personalizată între școală și părinți nu va fi decât în beneficiul tuturor
părților implicate și, mai ales, al copilului.
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Conflictul în privința orelor de lucru și angajamentelor de îngrijire a copiilor:
oferiți ore diferite și flexibile pentru a vă întâlni și a comunica. Încercați să alegeți
cea mai potrivită cale de comunicare. Poate luați în considerare o vizită la
domiciliu

Accesibilitatea: de ce să nu organizați o întâlnire virtuală?

Utilizarea jargonului profesional sau a unui limbaj inaccesibil: cadrele didactice ar
trebui să evite în orice moment utilizarea excesivă a jargonului profesional. Nu
purtăm conversația pentru a le arăta părinților cât de multe știm. Suntem aici
pentru a le ajuta copilul și pentru a face acest lucru împreună cu ei.

Personalul dezinteresat: unele cadre didactice sau alți membri ai personalului
sunt (sau cel puțin par) dezinteresați de dificultățile cu care se confruntă elevii cu
CES. Deși ar putea fi profesori buni, aceștia nu ar trebui să fie niciodată cei care
să fie implicați în comunicarea cu părinții. Este important ca părinții (și copilul) să
aibă parte de o atmosferă primitoare.

Părinții dezinteresați: unii părinți pot părea dezinteresați de educația copilului lor.
În acest caz, ar fi bine să cereți ajutorul unui membru al personalului care poate
relaționa cu părinții. Sau recrutați alți părinți mai implicați, care să acționeze ca
ambasadori. Uneori, părinții ar putea fi intimidați de discuțiile cu profesorii sau cu
alți membri ai personalului școlii, iar alți părinți pot alina acest sentiment.

Bariere în comunicare

În ciuda eforturilor școlii (și probabil și ale părinților), este posibil să existe încă
bariere care împiedică o comunicare eficientă între școală și părinți.

Iată câteva situații conflictuale și posibile soluții;
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În centrul tuturor acestor demersuri se află construirea unor relații de încredere
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să utilizeze materiale personalizate care prezintă interes pentru elevi; 
să utilizeze strategii de consolidare pozitivă;
să adopte obiective realiste, fezabile și bine echilibrate.

cărți/dicționare personale de cuvinte; 
liste personalizate de vocabular al principalelor materii;
tehnologie informatică, cum ar fi laptopuri sau tablete; 
planuri speciale de evaluare/examinare;
modalități speciale de luare a notițelor etc.

Cititul – încurajează atitudinea vizuală de învățare.
Scrisul – impunerea stilului kinestezic de învățare. Scrierea punctelor principale îi
ajută să își împrospăteze memoria.
Vorbirea – stimularea simțurilor auditive. Elevilor auditivi le place să audă
informațiile și, ca urmare, performează și memorează mai bine.
Reducerea încărcăturii - acest lucru necesită abilități de gândire. Evidențiați
cuvintele cheie și grupați ideile asociate, faceți o hartă mentală, folosiți pixuri
colorate pentru a evidenția faptele esențiale și numerotați-le.

IPentru a dezvolta un mediu de învățare favorabil dislexiei și pentru a se asigura
că fiecare copil reușește să aibă succes, în special în prima fază a educației, trebuie
conceput și adaptat programul incluziv. Prin urmare, cadrele didactice ar trebui 

Una dintre metodele de predare incluzivă este strategia de bypass, concepută
pentru a atenua sau „ocoli” dificultățile sau dificultățile de învățare ale unui copil.
Aceasta este, în principal, o metodă prin care un elev poate aborda programa școlară
în ciuda obstacolelor pe care le-ar putea întâmpina. Această strategie implică:

Stiluri de învățare care să fie utilizate în beneficiul elevilor:
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Acordarea de timp suplimentar la teste. 
Un spațiu liniștit pentru a lucra
Opțiunea de a înregistra cadrele didactice
Opțiunea de a da răspunsuri verbale, mai degrabă decât scrise (atunci când este
cazul). 
Eliminarea lecturii orale în clasă
Scutirea de la învățarea unei limbi străine

Inversează poziția, considerând problemele legate de CES nu atât ca o problemă,
cât ca o oportunitate.
Considerați elevul care este ușor de distras ca având un nivel ridicat de
conștientizare și de observație
Gândiți-vă la elevul agitat ca fiind energic și plin de viață
Atunci când elevul cu ADHD face o criză de furie, considerați-o ca pe un semn de
individualism și independență
Dacă elevul uită lucruri, considerați că a fost absorbit de propriile gânduri
Dacă elevul începe să întrerupă, gândiți-vă că este entuziasmul de a contribui

Pentru a asigura un program adecvat unui copil cu dislexie, merită luate în
considerare câteva acțiuni. Acomodarea sau asigurarea serviciilor de catering pentru
copiii dislexici poate include:

Încercarea de a înțelege cum simt și văd elevii cu CES lumea din jurul lor este unul
dintre cele mai semnificative eforturi.

Elevii cu CES mărturisesc că au o mulțime de gânduri diferite în același timp. Ei
consideră că acest lucru este confuz și au mereu probleme cu cineva. Ei se simt
nepopulari și știu că uneori sunt greu de plăcut. Din punctul de vedere al elevilor,
nimeni nu pare să-i înțeleagă.

Profesorii ar trebui să aibă în vedere dobândirea acestor atitudini:
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Atunci când performanța elevilor este neglijentă, căutați semne de efort în ciuda
dificultăților
Priviți egoismul aparent al unui elev ca pe o gândire unică în urmărirea
obiectivelor
Străduiți-vă să răsplătiți dezvoltarea bună și ignorați dezvoltarea pe care nu o
doriți
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să își folosească pregătirea pentru a determina nevoile și abilitățile specifice ale
elevilor de care se ocupă, pentru a elabora planuri de învățare adecvate.
să elaboreze programe educaționale individualizate (PEI). Pe baza evaluării
nevoilor și abilităților lor, cadrele didactice de educație specială elaborează în
colaborare PEI-uri pentru fiecare elev.
să pună în aplicare PEI, să adapteze planurile de lecții sau să dezvolte altele noi
pentru a răspunde nevoilor de învățare ale copiilor lor. Uneori, acestea sunt
executate individual, alteori la grupuri mici sau la o clasă întreagă.
să evalueze performanțele elevilor și să le discute cu părinții. O parte vitală a
muncii cadrului didactic de educație specială este de a ține părinții informați și la
curent cu progresele elevului lor etc.

Cadrele didactice implicate în educația specială ar trebui:

În funcție de legăturile emoționale pe care elevii cu CES le formează cu cadrele
didactice și colegii lor, ușurința și succesul rezultatelor școlare variază. Sprijinul oferit
acestor elevi este de o importanță capitală, deoarece cadrele didactice trebuie să fie
conștiente de predispoziția lor la anxietate și depresie. Așadar, sprijinul cadrelor
didactice, în afară de curriculum, este, de asemenea, vital pentru a-i ajuta să
gestioneze emoțiile extreme.

Influența pe care un cadru didactic o are asupra vieții elevilor săi este neprețuită,
câteva cuvinte simple de recunoaștere, mici ajustări de metodologie și simpatie
pentru a se conecta cu elevul pot trezi speranța, motivația, interesul și încrederea în
sine, pietre de temelie pentru a reuși în viață.

În schimb, pe măsură ce neînțelegerile, pedepsele și mustrările devin mai frecvente,
reciproc, sentimentele de incapacitate, disperare și inadecvare se accentuează.
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Acțiuni suplimentare care trebuie întreprinse:

1.  Manifestați interes față de elevul dvs.
2.  Aveți încredere în abilitățile elevului dvs.
3.  Implicați-vă în călătoria de învățare a elevului dvs.
4.  Fiți flexibili
5.  Recunoașteți eforturile și problemele elevului dvs.
6.  Învățați de la elevul dumneavoastră. nu există 2 elevi la fel
7.  Lucrați împreună cu elevul dvs.

Școala trebuie să fie, de asemenea, un loc în care să înveți lecții importante pentru
viață, cum ar fi conștiința de sine, autocontrolul, empatia și arta de a asculta, de a
rezolva probleme și de a colabora.

Pentru a realiza cu succes individualizarea învățării, cadrul didactic trebuie să aibă
bune competențe profesionale și de specialitate. Acest lucru se aplică în primul rând
competenței sale metodologice și formării metodice, dar și competențelor specifice
unei abordări incluzive, spre deosebire de alte abordări.

Deoarece un cadru didactic are o mulțime de roluri, stilul său de conducere și de
predare diferă. Predarea incluzivă este un concept didactic relativ nou, spre
deosebire de o abordare tradițională. Scopul de bază al incluziunii este de a crea
oportunități pentru o mai bună învățare pentru toți elevii, care să fie cât mai bine
adaptate la diferențele individuale ale acestora.

Cadrele didactice, asistenții pentru cerințe speciale și personalul de sprijin sunt
esențiale pentru succesul incluziunii. Prin urmare, este vital ca toți membrii
personalului și personalul implicat într-un mediu incluziv să posede abilitățile,
cunoștințele și competențele necesare pentru a face față provocării incluziunii. Este
la fel de important ca personalul să colaboreze în mod eficient ca o echipă coerentă,
pentru a se asigura că toți elevii sunt incluși efectiv în procesul educațional.
Prin promovarea viziunii incluziunii în rândul personalului și al altor părți interesate
în educația copilului, avem mai multe șanse să atingem obiectivele incluziunii. Aceste
obiective și rezultate ar putea avea un rezultat tangibil, vizibil sub formă de buletine
pentru personal, cursuri de formare a personalului, publicații școlare și la întâlnirile
cu părinții sau cu personalul.

A avea o atitudine pozitivă față de incluziune este doar un aspect al succesului
cadrelor didactice într-un mediu incluziv. Formarea personalului și dezvoltarea
profesională continuă asigură și ușurează procesul de abordare a 
problemelor legate de CES.
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Resurse și activități
pentru elevii cu CES
Este important să puteți utiliza o varietate de resurse și activități cu elevii cu CES.
Multe dintre resursele și activitățile menționate aici nu funcționează doar pentru
elevii cu CES, ci și pentru colegii lor neurotipici.

Acoperiți-vă ochiul

Jocurile în care elevii trebuie să își acopere ochiul stâng în timp ce pun șuruburi pe
obiecte, le manipulează folosind motricitatea fină sau desenează folosind mâna
dreaptă ajută la dezvoltarea dominanței mixte, a atenției, a urmăririi oculare și a
concentrării vizuale. Elementul dextral în astfel de exerciții este esențial - dacă le
cerem pur și simplu copiilor să își acopere un ochi riscăm să creeze lene oculară (în
care ochiul nu trebuie să muncească din greu sau să se fixeze în mod activ) și nu
exersează în mod sistematic niciuna dintre abilitățile pe care încercăm să le
dezvoltăm.

Bătăi din palme

Jocurile de bătut din palme în pereche, cum ar fi „patty cake patty cake”, exercițiile de
aruncare și prindere în care fiecare elev primește o literă, iar elevii aruncă mingi între
ei în funcție de litera care este strigată, și chiar jocurile în care copiii desenează litere
în aer, iar partenerii lor trebuie să ghicească care sunt acele litere, nu vor părea
exerciții educaționale, ci folosesc tehnici multisenzoriale care permit creierului să se
coordoneze, astfel încât cititul să devină mai ușor, gestionarea timpului să devină mai
ușoară, iar concentrarea/atenția să crească.

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456



49

Jocurile de Snap

Jocurile de Snap! nu se vor simți ca niște „exerciții de lectură”, însă acestea exersează
bazele pentru lectură, dezvoltând în același timp un simț al propriocepției, al jocului
și al cooperării. De asemenea, ele ajută la dezvoltarea memoriei de lucru, deoarece
copilul privește, își amintește și compară imaginile de pe o carte cu cele de pe o altă
carte. De asemenea, se exersează conștientizarea triadică (o abilitate implicată în
care mai mulți elevi sunt conștienți de un obiect și sunt conștienți de faptul că ceilalți
elevi sunt conștienți de faptul că ei sunt conștienți de acel obiect - un aspect cheie al
dezvoltării abilităților sociale).

Telefonul fără fir

Jocurile ca „telefonul fără fir” îi pot ajuta pe copii să își dezvolte conștiința fonologică,
pe măsură ce ascultă și se concentrează asupra aspectelor silabice, fonemice și de
rimă ale cuvintelor pentru a le transmite de la o persoană la alta. De asemenea, ele
ajută la exersarea pronunției. Jocul poate fi dezvoltat astfel încât să nu fie doar un
cuvânt sau o propoziție care să fie transmis de la un elev la altul, „separarea” și
„îmbinarea” fonemică pot fi exersate prin această metodă, cerând unui elev să
șoptească un cuvânt la urechea altui elev, apoi acel elev trebuie să împartă cuvântul
în foneme (c/a/s/ă) atunci când îl șoptește următorului elev, care trebuie apoi să
îmbine fonemele în cuvântul original (casă).

Lego

Construirea cuvintelor cu ajutorul Lego este o modalitate multisenzorială
„kinestezică” minunată de a implica copiii în dezvoltarea vocabularului. Cărămizile de
culori diferite pot acționa ca un ajutor pentru memorie.

Crabbing

„Crabbing” pe podea. „Crabbing” este actul de a se târî atunci când un copil își pune
mâna stângă și piciorul drept înainte, apoi brațul drept și piciorul stâng înainte,
alternativ. Acest lucru ajută la dominanța mixtă a creierului, care dezvoltă capacitatea
copilului de a secvenționa literele și frazele, mai ales atunci când este combinată cu
pronunțarea de către copil a fonemelor sau morfemelor la fiecare mișcare înainte,
până când completează un cuvânt sau o frază.
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Dominoul

Dominoul/dominoul cuvintelor învață secvențierea, abilitățile de memorie de lucru și
capacitatea de a „amesteca” (numere, puncte, litere...). Este, de asemenea, o
modalitate excelentă de a exersa propriocepția și controlul motricității fine/grosiere.

Buzz!

„Buzz!” (secvențiere) - acesta este un joc în care elevii se așază în cerc și pur și simplu
numără. Primul elev spune „unu”, al doilea elev spune apoi „doi”, al treilea spune
„trei”, și așa mai departe. După ce s-a stabilit o rundă sau două din acest joc, astfel
încât oamenii să știe ce fac, cadrul didactic introduce prima regulă: de fiecare dată
când un elev spune „șapte” sau un număr cu șapte (șaptesprezece, douăzeci și șapte,
șaptezeci, șaptezeci și unu, șaptezeci și șapte...), în loc să spună acel număr, ei spun
„buzz!” și ordinea de numărare este inversată. După câteva runde în care elevii se
simt confortabil, se introduce o altă regulă (cadrul didactic poate introduce oricare și
câte reguli dorește). Cea de-a doua regulă standard este următoarea: păstrând prima
regulă (numere cu șapte), de fiecare dată când un elev spune un număr care este
multiplu de șapte (paisprezece, douăzeci și unu, douăzeci și opt...), acesta spune și el
„buzz!” și ordinea de joc este din nou inversată. Următoarea regulă ar putea fi
numerele care însumează șapte (șaisprezece: 1+6=7; 25: 2+5=7...), care provoacă un
„buzz!” și o inversare a ordinii de joc; și așa mai departe, cadrul didactic adăugând noi
reguli (cum ar fi „numere prime” sau „numere cu cifre repetate”, cum ar fi 11, 22, 33,
44 etc.) pentru cât timp dorește. În acest fel se exersează o serie de abilități: în
special memoria de lucru, secvențierea, funcția executivă, ascultarea, inversările,
interacțiunea interpersonală etc., într-un mod amuzant și caraghios.

Statui

„Nu mișca!” /„Statuie” (concentrare/stare de calm/propriocepție). Acesta este un alt
joc care învață propriocepția, abilitățile interpersonale etc., dar care nu implică
vorbirea.
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  Elevii se plimbă și unul strigă „Nu mișca!”. Toți ceilalți elevi trebuie să stea nemișcați,
iar primul care se mișcă este „eliminat”. Acest lucru îi învață, de asemenea, despre
concentrare, stare de calm, concentrare și abilități motorii grosiere.

Scrabble

Scrabble îi învață despre planificare, predicție, organizare, ortografie și îi ajută să
exerseze controlul motricității fine și starea de calm. De asemenea, poate fi folosit
pentru a-i ajuta pe elevii care au dificultăți de comunicare să „vorbească” între ei prin
intermediul pieselor de scrabble, construind cuvinte.

Ghidare

Jocuri de ghidare a celor legați la ochi. Elevii se ghidează unul pe celălalt, elevul ghidat
fiind legat la ochi, printr-un labirint (de scaune sau cutii, poate). Acest lucru exersează
conștientizarea stângii și a dreptei, le permite elevilor să urmeze instrucțiuni, îi ajută
să se concentreze, îi ajută să formeze și să dea, și apoi să primească și să decodifice
instrucțiuni de la simplu la complex și exersează abilitățile interpersonale într-un
mediu ghidat și structurat. Dacă (și acesta este un aspect la care trebuie să fim atenți
în cazul elevilor cu TSA) cadrul didactic consideră că este sigur, poate exista un
element de atingere în acest joc, dar nu este necesar.

Jocuri de memorie

Jocurile de memorie (acoperirea obiectelor cu o pânză) sunt modalități excelente de
exersare a memoriei de lucru, a secvențierii, a organizării, a motricității fine (pentru
cel care aranjează obiectele pentru a le ascunde, a le schimba poziția și apoi a le
îndepărta una câte una) și a interacțiunii ghidate. Elevii care se luptă cu comunicarea
socială își pot da răspunsurile cu privire la „ce lipsește” (etc.) scriind sau desenând
imagini, iar acest lucru este dezvoltat treptat prin desenarea de imagini cu cuvinte
scrise, apoi prin scrierea de cuvinte, apoi prin rostirea cuvintelor cu imagini și, în final,
prin rostirea cuvintelor fără imagini. De asemenea, îi ajută pe elevi să își dezvolte
treptat abilitățile de „numire rapidă”, de recunoaștere a obiectelor și de înțelegere a
relațiilor speciale.
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Dacă lucrați cu elevi cu CES, atunci veți avea nevoie de tot ajutorul posibil. Exercițiile
creative și practice îi ajută pe copiii cu CES să exerseze o serie de abilități, de la
comunicare și socializare la matematică și asociere de cuvinte.

Vă propunem aici câteva activități și sfaturi suplimentare pe care le puteți
implementa în sala de clasă cu CES și care pot aduce un plus de valoare și o mulțime
de beneficii elevilor dumneavoastră. În unele cazuri, punerea în practică a acestor
activități și sfaturi poate fi o provocare și poate fi nevoie de o abordare la nivelul
întregii școli înainte de implementare.

Sala senzorială

Această sală este utilizată pentru a-i ajuta pe elevi să învețe să răspundă și să
reacționeze la diferiți stimuli ca activitate benefică complementară. O folosim pentru
a învăța cauza și efectul și cum să folosească comutatoarele pentru a face lucrurile să
se întâmple.

Sala poate fi folosită pentru a stabili diferite medii și niveluri de control. O folosim, de
asemenea, pentru a crea medii care stimulează imaginația, iar pentru unii elevi acest
lucru reprezintă o motivație excelentă pentru a scrie povești. Ideea este de a-i face pe
elevi să se obișnuiască prin crearea unui mediu adecvat pentru ca ei să se dezvolte.

Piscina de hidroterapie

O facilitate excelentă, disponibilă pentru toți elevii care au nevoie de acces la ea
pentru a-și menține sau îmbunătăți abilitățile fizice. Mediul cu apă caldă le permite
elevilor să se relaxeze și să își dezvolte abilitățile fizice și conștientizarea corpului. De
asemenea, are un sistem de sunet și lumini care poate schimba întreaga atmosferă și
permite învățarea abilităților fizice, alături de comunicare și dezvoltare senzorială
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Activități
complementare

Proiectul SEN Toolkit - Acordul nr.: 2019-1-UK01-KA201-061456



Să trecem acum la câteva activități pregătite pentru implementarea în sala de clasă:

Cât este ceasul?

Acesta este un exercițiu distractiv de matematică la care se poate alătura întreaga
clasă. Ridicați un cadran de ceas pe care scrie ora și rugați-i pe copii să ridice mâna
dacă știu cât este ora. Numărați până la trei și apoi rugați-i să strige ora deodată. Dați
un punct fiecărui copil care ghicește!

În continuare, dați ceasul unuia dintre copii care să repoziționeze acele și repetați
exercițiul. Faceți acest lucru de câte ori doriți. Alternativ, dați fiecărui copil propriul
său cadran de ceas și spuneți clar o oră. Rugați-i să mute acele de pe cadranul lor de
ceas pentru a se potrivi cu ora pe care ați spus-o dumneavoastră.

Dați două puncte dacă reușesc să facă bine și un punct dacă sunt „aproape” - în acest
fel, toată lumea primește puncte și nimeni nu se simte exclus. Dacă lucrați cu copii cu
cerințe educaționale speciale, atunci știți cât de important este să includeți activități
creative în clasă ca parte a planurilor săptămânale de lecții. Exercițiile creative și
practice îi ajută pe copiii cu CES să exerseze o serie de abilități, de la comunicare și
socializare la matematică și asociere de cuvinte.

Lista de cumpărături

Acest exercițiu de matematică încorporează interesele speciale ale fiecăruia, ceea ce
este minunat dacă aveți copii cu CES cu hobby-uri foarte intense sau specifice. Rugați
fiecare copil să numească articolul său preferat și apoi scrieți-le pe tablă - scrieți
cuvântul și faceți o mică imagine care să îl reprezinte, dacă puteți.

În continuare, dați fiecărui articol de pe lista de cumpărături un preț (faceți acest
lucru cât mai ușor sau mai greu, după cum este potrivit) și distribuiți fiecărui copil o
bancnotă falsă de 10 euro (sau echivalentul în alte monede). Întrebați fiecare copil pe
rând – dacă ar vrea să cumpere articolul preferat cu bancnota lor, cât ar primi rest?
Rugați-i să strige, să scrie sau să vină și să deseneze cifra pe tablă, în funcție de
nivelul lor de abilitate.
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Ghiciți emoția

Această activitate îi va ajuta pe elevi să își îmbunătățească recunoașterea limbajului
corporal și a expresiilor faciale. Scrieți o listă cu câteva emoții comune – de exemplu,
fericit, trist, furios, speriat, plictisit, mulțumit – și apoi stați în fața clasei, unde toată
lumea vă poate vedea, și citiți numele primei emoții de pe listă. Adoptați o mimică și
folosiți-vă limbajul corpului pentru a arăta această emoție și rugați-i pe copii să vă
copieze.

După ce ați parcurs toată lista, rugați un copil să recreeze una dintre acțiunile pe care
tocmai le-ați făcut (sau repetați acest lucru dacă sunt reticenți copiii) și vedeți dacă
restul grupului poate ghici ce emoție este bazată doar pe limbajul corporal și
expresiile faciale. Mergeți în jurul clasei și rugați fiecare copil să interpreteze pe rând
o emoție.

Aruncați zarurile

Este posibil să doriți să descărcați și să imprimați un model de cub 3D pentru această
activitate. Apoi, desenați o acțiune fizică pe fiecare parte – de exemplu, desenați un
simplu stickman și prezentați-l sărind, făcând cu mâna, stând într-un picior, etc.
Scrieți numele fiecărei acțiuni sub fiecare imagine cu litere clare. Ca exercițiu de artă
și meșteșugărit, puteți cere fiecărui copil să alcătuiască cubul 3D lipind fiecare latură,
sau îl puteți construi singur, înainte de oră.

Pentru a juca jocul, faceți cu rândul în timp ce vă deplasați prin sala de clasă și rugați
fiecare copil să arunce zarurile și apoi să copieze acțiunea de pe partea pe care a
căzut zarul. Acest lucru îi va ajuta pe copiii dumneavoastră cu CES să identifice și să
coreleze cuvintele, imaginile și acțiunile.
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Urmați liderul

Această activitate ușoară îi ajută pe copii să învețe cum să înțeleagă și să urmeze
instrucțiuni simple. Pentru a începe exercițiul, rugați-i pe copii să stea în cerc.
Începeți activitatea cu dumneavoastră și, vorbind clar, cereți tuturor să îndeplinească
o acțiune, de exemplu, săriți într-un picior, bateți-vă pe cap, dați mâna cu un partener
sau bateți din palme.

După ce au finalizat acțiunea, rugați copilul din stânga dumneavoastră (folosindu-vă
de numele lui pentru a-i atrage atenția) să strige o acțiune pe care să o realizeze toți
ceilalți. Faceți cu rândul în sensul acelor de ceasornic în jurul cercului, astfel încât
fiecare copil să aibă ocazia de a striga o acțiune și să poată vedea cu ușurință când
este sau nu este rândul său să vorbească.

Arată și spune-i partenerului tău

Această activitate tradițională din sala de clasă este perfectă pentru copiii cu CES, în
special pentru cei cu autism. Cereți fiecărui copil din clasă să aducă un articol care
este special pentru el, fie că este vorba de o jucărie, o carte sau un alt obiect. Apoi,
rugați fiecare copil să se gândească la trei lucruri despre articolul său special – puteți
să le cereți să le scrie sau pur și simplu să le țină minte.

Împărțiți copiii în perechi și rugați un copil din fiecare pereche să îi spună celuilalt
cele trei lucruri. După ce au terminat, celălalt copil spune cele trei lucruri ale sale.
Evidențiați importanța de a asculta cu atenție în timp ce partenerul lor vorbește.
Această activitate este mai puțin descurajantă decât cea obișnuită „arată și spune”, în
care copilul trebuie să stea în picioare și să vorbească singur în fața întregii clase –
lucru care poate fi destul de dificil de realizat pentru copiii cu CES.
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