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Bine ați venit la modulul 1 din toolkit-ul NES 

În acest modul vă vom prezenta lumea NES și vă vom ajuta să înțelegeți 
provocările și impacturile cheie.

Obiective

Până la finalul acestui modul, veți putea:

 să recunoașteți aspectele de bază legate de NES

 să aplicați modul în care vă gândiți la aspectele de bază legate de NES în 
legătură cu propriul dvs, context

 să înțelegeți că NES are impact asupra unei game variate de stakeholderi 
diferiți și că acești stakeholderi au, de asemenea, un impact asupra NES

Nevoi de Educție Specială (NES)
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Introducere

Ce au spus studenții NES 
despre mine (sau: ce cred 
că au crezut studenții mei 
NES despre mine)

Ce nu a fost probabil spus 
despre mine, dar ce aș 
vrea să creadă despre 
mine studenții NES pe 
viitor și ce se poate 
realiza, odată ce am 
înțeles mai bine despre 
Nevoile Educaționale 
Speciale 

Ce nu a fost probabil spus 
despre mine, ce aș vrea să 
creadă despre mine 
studenții NES pe viitor, dar 
ce cred că nu se poate 
realiza

Grupa A Grupa B Grupa C

Uitați-vă la aceste citate. Toate sunt de la studenți (și foști studenți) cu Nevoi 
Educaționale Speciale. Sortați-le în trei grupe:

Citate specifice studenților

Acum, știm că predarea poate fi deseori extrem de satisfăcătoare, dar înțelegem și 
că bunăstarea dvs. ca profesor este exact la fel de importantă ca a oricărei alte 
persoane.

Sarcină rapidă: Luați niște post-it-uri. Pe fiecare post-it, scrieți un lucru pe care îl 
asociați cu expresia „Nevoi educaționale speciale”. Ar putea fi un lucru simplu 
precum: „are nevoie de ajutor special în educație”, dar în această etapă, scrieți orice 
vă trece prin minte. Încercați să găsiți cel puțin șapte lucruri, scrise pe post-it-uri 
separate (prin urmare, cel puțin șapte post-it-uri). Doar acordați-vă două minute să 
faceți acest lucru. De îndată ce ați terminat, adunați post-it-urile, analizați ce ați 
scris și puneți-le într-un loc sigur.

Înțelegerea NES

S-ar putea să simțim uneori că privim nevoile educaționale speciale dintr-o poziție în 
care suntem complet pierduți și cu o înțelegere atât de mică asupra unui subiect atât 
de mare încât progresul este copleșitor.  Dar de cele mai multe ori nu este la fel de rău 
deoarece avem o idee despre lucrurile cu care avem de-a face și putem folosi asta ca 
bază pentru a merge mai departe.
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Introducere

15. De profesorii care nu se concentrau 
pe aspectele care îmi puneau 
probleme îmi amintesc cel mai bine. Pe 
ei i-am iubit.

11. Tot ce a făcut profesorul meu a fost 
să descopere cum învățam cel mai 
bine și să mă lase să mă concentrez.

12. Dl. Foster a fost singurul profesor 
care nu mi-a spus că sunt leneș. Uram 
să mi se spună lucrurile astea.

13. Cu Dna Gonzales, învățatul era mai 
mult ca un joc. Îndepărta toate 
stresurile.

14. Anumiți profesori mă făceau să mă 
simt atât de mic, dar alții își făceau  
timp să ajungă să mă cunoască. M-au 
făcut să mă simt apreciat.

1. Profesoara mea a fost foarte 
explicită în ceea ce privește 
instrucțiunile. Doar atunci am putut să 
urmăresc ce a vrut ea să spună. 

2. Profesoara mea m-a ascultat.

3. Profesoara mea m-a încurajat tot 
timpul de la început până la final, 
chiar și când nu am putut lua aceleași 
note pe care le luau colegii mei.

4. Îmi amintesc că am citit cu voce tare 
în clasă o dată și că nu am citit bine 
cuvintele. Imediat, dl. Daggett nu mi-a 
mai cerut să citesc cu voce tare.

5. Profesorul meu mă lasă să studiez în 
grup și să împart sarcina. Asta a 
însemnat că nu mi-am petrecut tot 
timpul încercând să nu mă stresez!

6. Profesoara mea preferată era dna 
George. M-a ascultat cu adevărat când 
nu am putut explica de ce eram atât 
de stresat.

7. Dna Cook și-a făcut timp să ne 
predea tuturor despre faptul că toți 
suntem diferiți. A făcut ca unii din 
ceilalți copii să nu mă mai hărțuiască.

8. Dra Baker a fost minunată. M-a lăsat 
să fiu cu adevărat eu însumi. Nu a 
trebuit să mă prefac.

9. Școala a fost dificilă. Dar dl. Jacobs a 
fost amuzant. Lecțiile lui au fost cele 
pe care mi le-am amintit cel mai bine.

10. Profesorul meu folosea multe 
ajutoare vizuale și asta m-a ajutat cu 
adevărat să învăț.
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Studiu de caz

greu, pur și simplu nu eram pregătit pentru cât de greu.


Venisem de la o școală particulară, dar părinții mei divorțaseră și mama nu avea 
bani, așa că a trebuit să îmi părăsesc prietenii și clasele cu puțini elevi în care 
profesorii aveau timp să ne ajute individual. Am avut mereu probleme cu 
învățătura, vreau să spun probleme adevărate. Din primele zile la școală, am fost 
cel care a trebuit să îmi refac tema, care am primit teme suplimentare la ortografie 
și care am picat la examene. Dar la ultima școală, asta nu păruse să conteze – 
avusesem mulți prieteni care mă făcuseră să mă simt interesant. Poate era pentru 
că nu contase că nimeni nu observase cu adevărat problemele pe care le aveam și 
nu credeau că eram diferit. Toată copilăria am crezut doar că eram un pic mai 
prostuț.


Dar acum, ajunsesem aici, știind că urma să am probleme la școală așa cum aveam 
întotdeauna, dar de data asta fără prieteni care să mă ajute. 


Ei bine, așa a început la această școală nouă și așa a continuat. Chiar și în acest al 
treilea ciclu, în care eram chiar bun la anumite discipline cum ar fi teatru și istorie, 
era ca și cum mi se închidea creierul când trebuia să fac limba engleză sau 
matematică sau limbi străine sau științe. Și singurul mod în care puteam face față – 
singurul mod în care mă descurcam cu insultele și cu batjocura celorlalți copii din 
clasă – era să fac pe clovnul. Dacă aveau de gând să râdă de mine, aveam de gând 
să fac ca asta să fie în avantajul meu și să fiu mândru de felul în care îi puteam 
face să râdă. Era o victorie foarte mică și uneori oprea bătăile, dar cel puțin mă 
făcea să mă simt ca și cum celorlalți le plăcea de mine și nimeni nu avea să știe că 
mă durea așa de mult că eram așa de singur.


Ceea ce făcea situația să fie mai rea, desigur, era că acest „al treilea ciclu” însemna 
că foarte puțini dintre noi puteau să ia notele mari pe care le luau copiii din alte 

Povestea 1

M-am transferat la Școala gimnazială când aveam 13 ani, așa că eram deja cu 
câțiva ani în urma celorlalți copii în ceea ce privește prieteniile, adaptarea și 
sentimentul că m-aș putea adapta.


Era intimidant – să intru în clasa aceea (îmi amintesc numele: „3AR”, gândindu-mă 
la cum era în „al treilea ciclu”; iar profesorul de la clasă, ale cărui inițiale erau A și 
R), să stau acolo în prima zi, singur printre alți treizeci de elevi. Știam că avea să fie 

Reflecții asupra modului în care NES influențează viața școlară

Sunteți pe punctul de a citi amintirile unui om despre timpul petrecut la școală. Aceasta 
este o povestire autentică a ceea ce s-a întâmplat când el, pe vremea aceea fiind un 
băiat cu Nevoi Educaționale Speciale nerecunoscute, a fost înscris într-o clasă nouă de 
la o școală diferită și a încercat să se adapteze.

 Înainte de a citi, întrebați-vă cu ce probleme s-ar fi putut confrunta acest băiat 
în prima sa zi de la noua școală? Apoi întrebați-vă cum ar fi putut influența 
profesorul aceste probleme și modul în care aceste probleme ar fi putut afecta 
studentul în viața sa după acel moment

 Acum citiți povestea. Odată ce ați citit-o, răspundeți la următoarele două 
întrebări
 Această poveste nu este un incident izolat, de fapt se întâmplă în multe 

școli. Cine sunt „clovnii”, „introvertiții” și „hărțuitorii” pe care i-ați avut la ore
 Știind ceea ce știți acum, și anume că acel clovn al clasei din poveste 

folosea o mască psihologică nocivă pentru a se proteja, ați fi putut face ceva 
pentru a-l ajuta – și pe alții ca el – să-și îmbunătățească stima de sine?
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Studiu de caz

Întrebări reflexive

De îndată ce ați citit povestea și ați răspuns la întrebări, gândiți-vă la următoarele:

1. Cât de des ați reflectat asupra faptului că tiparele comportamentale ale elevilor 
din clasele dvs. ar putea fi efectiv Nevoi Educaționale Speciale nerecunoscute? 
Având în vedere gama variată de elevi pe care îi aveți, credeți că probabil aceasta 
este situația aici?

2. În cele din urmă, gândiți-vă la cele cincisprezece citate pe care le-ați citit și 
sortați-le în categorii în ultima secțiune. Numele profesorilor (acolo unde sunt 
precizate) au fost schimbate. V-ar surprinde să aflați că trei citate sunt despre 
același profesor pe care l-a menționat „clovnul clasei” în povestea lui? Puteți ghici 
care sunt acestea? Cum vă face asta să vă simțiți?

clase mai mari.  La naiba, ne predau aceleași lucruri în aceleași moduri, doar că ne 
predau mai încet și așteptau mai puțin de la noi! 


Și așa cei mai mulți dintre elevii din acea clasă au renunțat să aibă succes pe plan 
școlar și le păsa doar să fie Cel mai tare din grup și să se poarte urât cu toți ceilalți. 
Acum îmi dau seama că faptul că eram „clovnul clasei” era felul în care îmi 
acceptam locul din partea de jos a ierarhiei: „bufonul curții”, obiectul ridicolului. 
Vedeți, aveai de ales – puteai fi relativ inteligent, puteai fi un bătăuș, puteai fi 
introvertitul (care era mereu ținta bătăușilor) sau puteai fi clovnul. Eu nu puteam fi 
inteligent și nu eram destul de mare să fiu bătăuș, așa că ce puteam să aleg?


Și apoi era și profesorul: simțea că nu trebuie să se amestece în aceste structuri, 
sociale, așa că nici nu a încercat.  Lăuda copiii inteligenți, striga la bătăuși, avea 
tendința să lase introvertiții în pace … Și râdea de mine. Îmi spuneam că râde cu 
mine, dar orice profesor care permite unui copil de treisprezece ani să devină 
bătaia de joc a celorlalți nu îi face niciun fel de favoruri. Îmi spunea – la nivel 
subconștient – că nu trebuie să fiu luat în serios. Am avut probleme cu stima de 
sine încă de atunci, nu pot accepta un compliment, râd de mine însumi ori de câte 
ori am ocazia să fac asta, nu profit niciodată de ocazii când mi se prezintă deoarece 
simt că nu merit și mă gândesc la anii aceia de școală ca fiind cea mai dificilă 
perioadă din viața mea. Cum poate un sistem – și oamenii care fac parte din 
sistemul respectiv – să facă una ca asta unui copil?  
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Teorie

Pozitive Negative

Partea 1: Credințe pozitive și negative despre NES

Acum întoarceți-vă la exercițiul pe care l-ați făcut la începutul acestui modul, când 
ați scris pe post-it-uri lucrurile pe care le-ați asociat cu expresia „Nevoi 
Educaționale Speciale”. Aranjați aceste post-it-uri în două categorii: acele lucruri 
care sunt pozitive și acele lucruri care sunt negative. 

Credințe despre NES

Credințele influențează acțiunile și cu cât sunt mai corecte credințele noastre, cu atât 
sunt mai adecvate acțiunile. 

1. Priviți imaginea intitulată „Efect de undă”. Această imagine preia ideea că acele 
credințe de bază ale noastre (mai degrabă decât pur și simplu lucrurile pe care le 
credem din când în când) ne influențează acțiunile în cele din urmă. De exemplu, 
faptul că adoptăm la un nivel profund anumite poziții politice tinde să se reflecte 
în acțiunile noastre personale, precum și în tiparele de vot. În mod similar, 
credințele cu privire la elevii noștri tind să ne guverneze comportamentul către 
aceștia, cel puțin într-o anumită măsură.

2.	Aveți mai multe elemente pozitive decât negative? Mai multe elemente negative 
decât pozitive? Ce ar putea acest lucru să spună despre tendința voastră de a gândi 
și a acționa către elevii cu Nevoi Educaționale Speciale? Puteți să luați negativele 
și să le reîncadrați într-un mod neutru chiar pozitiv? (Spre exemplu, puteți 
reîncadra „dificultăți în a lega prietenii” în „leagă prietenii dar în alt fel decât 
ceilalți elevi”)


Este important să realizați că dacă aveți mai multe negative decât pozitive, nu este 
vina voastră. Subiectul NES nu prea este predat în cursurile pentru profesori. De 
asemenea, există și situația în care nu prea sunt multe cunoștințe despre NES în 
societate în general, iar lucrurile pe care mulți oameni le cred despre Nevoile 
Educaționale Speciale pot fi descrise drept înșelătoare sau chiar „mituri”.
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6. Evaluările privind dislexia sunt gratuite pentru toată lumea

Adevărat Fals

7. Evaluările privind dislexia sunt întotdeauna costisitoare

Adevărat Fals

8. ADHD nu descrie o afecțiune neurologică adevărată

Adevărat Fals

9. Vaccinurile cauzează autism

Adevărat Fals

10.  Ai nevoie de o evaluare oficială pentru ca o școală să 
considere că ai Nevoi Educaționale Speciale 

Adevărat Fals

11. Elevilor autiști nu le place să socializeze

Adevărat Fals

12. Este ușor să identifici elevii cu NES 

Adevărat Fals

13. Toate țările din UE au aceleași legi cu privire la NES

Adevărat Fals

1. Nevoile Educaționale Speciale sunt dizabilități de învățare

Adevărat Fals

2. Poți depăși dislexia o dată cu înaintarea în vârstă

Adevărat Fals

3. Tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD) 
înseamnă că elevul va fi hiperactiv

Adevărat Fals

4. „Rain Man” reprezintă ce înseamnă să fii autist

Adevărat Fals

5. Oamenii care suferă de dislexie nu pot citi corect pe litere

Adevărat Fals

Partea 2: Mituri despre NES

Iată câteva afirmații despre Nevoile Educaționale Speciale pe care se poate să le fi 
auzit. Toate sunt afirmații despre Nevoile Educaționale Speciale.


În primul rând, sortați-le în două categorii: cele care sunt adevărate și cele care 
sunt false. Acum verificați răspunsurile pentru a vedea care afirmații sunt adevărate 
și care sunt false. V-au surprins aceste răspunsuri? Notați care v-au surprins și 
utilizați internetul pentru a verifica validitatea acestora.
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Răspunsuri

Toate răspunsurile sunt false.

Partea 3: Lumea NES

Acum priviți imaginea „Actori NES”. Aceasta reprezintă mulți (deși nu toți) din oamenii care 
este util să fie implicați în furnizarea NES pentru elevi. Acum ierarhizați acești oameni de la 
cei (în general) care sunt cel mai ușor de implicat până la cei care sunt cel mai greu de 
implicat.

Acum alegeți cele trei mituri despre care credeți că sunt cele mai răspândite, inclusiv cele 
pe care le-ați crezut chiar dvs. și notați cum faptul că ați crezut acele mituri ar fi putut 
afecta negativ interacțiunea dvs. cu elevii cu NES. Din nou, folosiți internetul pentru a 
verifica adevărul acestor afirmații, astfel încât să puteți fi echipat pentru le explica altor 
persoane.


Acum că ați analizat unele din miturile și din credințele înșelătoare pe care le au oamenii 
cu privire la Nevoile Educaționale Speciale, este util să vă oferiți o înțelegere mai largă a 
ceea ce înseamnă Nevoile Educaționale Speciale (NES) în contextul nostru. 

14. Există o definiție acceptată a dislexiei, a autismului și a 
ADHD

Adevărat Fals

15. Elevii cu dislexia au IQ-uri mai mici decât elevii care nu au 
NES 

Adevărat Fals

16. Poți identifica elevii cu autism privindu-i

Adevărat Fals

17. Elevii autiști nu empatizează cu alte persoane

Adevărat Fals

18. Nevoile Educaționale Speciale sunt rare

Adevărat Fals

19. Dacă suferi de dislexie, ADHD sau autism este ca și cum ai 
avea o superputere

Adevărat Fals

20. Fiecare are NES într-o anumită măsură

Adevărat Fals
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Dacă doriți, puteți verifica statisticile pe care le găsiți surprinzătoare,  folosind 
internetul. Acest lucru vă va spori cunoștințele despre aspectele cheie implicate.

1


Nu se potrivește 
deloc cu ideile 

mele 
preconcepute

2


Îmi provoacă 
ideile  

preconcepute 
mai mult decât 
se potrivește cu 

ideile mele 
preconcepute

3


Neutru

4 


Se potrivește cu 
ideile mele 

preconcepute 
mai mult decât 
îmi provoacă 

ideile 
preconcepute 

5


Se potrivește 
perfect cu ideile 

mele 
preconcepute 

Ceea ce putem înțelege din aceasta este că nu este necesar ca o persoană să știe 
absolut totul despre toate categoriile de Nevoi Educaționale Speciale. 


Prin înțelegere, comunicare și împărtășire, comunitatea mai largă poate crea un 
mediu în care toată lumea are ocazia de a înflori și de a se simți prețuită. 


Acest aspect este important deoarece noi ca societate nu am permis întotdeauna 
să se întâmple acest lucru..


Veți analiza câteva propoziții – un citat, o personalitate sau o statistică. Pentru 
fiecare propoziție, decideți cât de mult se potrivește ideilor preconcepute despre 
diferite neurodiversități și plasați-o în partea corespunzătoare a spectrului următor:

Dacă poți trece prin școală fără să fii traumatizat, te descurci bine. (citat 
autist)

1 2 3 4 5

Mi-am făcut o grămadă de prieteni la școală, dar nu m-am descurcat prea 
bine la examene. (citat ADHD)

1 2 3 4 5

M-am descurcat excelent la limba engleză; pur și simplu nu prea mi-a 
plăcut să citesc cărțile pe care ni le-au dat! (citat dislexic)

1 2 3 4 5

Mi-am dat seama foarte repede că nu o să mă descurc niciodată, așa că am 
renunțat să mai încerc. (citat dislexic)

1 2 3 4 5

Profesorul meu era dislexic și m-a ajutat cu adevărat – mi-au plăcut foarte 
mult lecțiile lui! (citat dislexic)

1 2 3 4 5

Nu e vorba că nu vreau să mă joc cu ceilalți copii, pur și simplu nu știu cum 
să o fac. (citat autist)

1 2 3 4 5

Citate
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Stanley Kubrick (ASD)

1 2 3 4 5

Ludwig Wittgenstein (ASD)

1 2 3 4 5

Albert Einstein (dislexic)

1 2 3 4 5

Winston Churchill (dislexic)

1 2 3 4 5

Whoopie Godlberg (dislexic)

1 2 3 4 5

Bobby Fischer (geniu șahist)  (ASD)

1 2 3 4 5

Hans Christian Andersen (ASD)

1 2 3 4 5

Thomas Edison (dislexic)

1 2 3 4 5

George W Bush (dislexic)

1 2 3 4 5

Justin Timberlake (ADHD)

1 2 3 4 5

Michael Phelps (sportiv olimpic renumit) (ADHD)

1 2 3 4 5

Dave Grohl (luptător Foo) (ADHD)

1 2 3 4 5

Personalități

Școala era frustrantă. Tot ce voiam să fac era să mă duc afară și să joc 
fotbal. (citat ADHD)

1 2 3 4 5

Nu conta cât de bun eram la proiecte, întotdeauna picam la examene. (citat 
dislexic)

1 2 3 4 5
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Prevalența (sau recunoașterea) TSA pare să fie în creștere, majorându-se 
cu 119,4% din 2001 până în 2010

1 2 3 4 5

35 la sută din tinerii adulți cu TSA (cu vârsta cuprinsă între 19 și 23 de 
ani) nu au avut un loc de muncă și nu au urmat cursuri postliceale

1 2 3 4 5

Băieții au mai multe șanse să fie recunoscuți drept autiști decât fetele

1 2 3 4 5

Grupurile minoritare etnice din SUA și Europa au tendința să fie evaluate 
drept autiste mai târziu decât grupurile din cultura majoritară

1 2 3 4 5

Numărul de elevi cu ADHD este în jur de 5% (deși acest număr este 

în creștere)

1 2 3 4 5

Peste 60% din copiii cu ADHD iau medicamente

1 2 3 4 5

Dislexicii au de două ori mai multe șanse să renunțe la școală decât 
elevii care nu au NES 

1 2 3 4 5

Între 10 și 15% din populație are dislexie

1 2 3 4 5

Peste 50% din prizonierii din închisori au dislexie

1 2 3 4 5

În jur de 1% din populație suferă de autism

1 2 3 4 5

Până la 40% din elevii cu dislexie au ADHD și în jur de 50% din elevii cu 
TSA au ADHD

1 2 3 4 5

Persoanele cu dislexie au între 40% și 50% mai multe șanse să încerce 
să se sinucidă decât persoanele care nu au dislexie

1 2 3 4 5

Persoanele cu dislexie au de două ori mai multe șanse să rămână fără 
adăpost decât persoanele care nu au dislexie

1 2 3 4 5

76% din părinții cu copii dislexici simt că școala nu face suficiente 
eforturi pentru a susține dislexicii

1 2 3 4 5

Statistici
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De îndată ce ați terminat harta mentală, identificați trei asocieri importante pe care 
le-ați făcut. Aceste asocieri pot fi orice pornind de la harta dvs., Ar putea fi faptul 
că ați identificat alți profesori pe care se poate să-i fi influențat cu propriile dvs. 
credințe limitative sau ar putea fi modalitățile în care v-ați împiedicat realmente 
din cauza credințelor false pe care le-ați avut despre NES. 


Dar acestea vor proveni din harta dvs. mentală, așa că acordați-vă puțin timp 
pentru a reflecta.


De acolo, pentru fiecare dintre ideile importante pe care le-ați identificat, scrieți o 

 Credințele dvs. limitative;

 Oamenii pe care i-ar putea afecta aceste credințe limitative

 Impactul pe care aceste credințe limitative l-ar putea avea asupra acestora

Harta mentală ar trebui să includă: 

Crearea unei hărți mentale în jurul credințelor dvs. NES

Ar trebui acum să puteți identifica cel puțin o „credință limitativă” pe care o puteți avea 
în cursul modulului – aceasta poate fi din exercițiul inițial cu „post-it-urile”, poate fi din 
exercițiul despre „Miturile NES”, poate fi din faptul că ați descoperit că sunteți foarte 
surprins de unele din datele statistice legate de Nevoile Educaționale Speciale sau 
poate fi din orice altă parte.


Cu toții avem credințe limitative, acest lucru nu ne marchează ca fiind diferiți de oricine 
altcineva. Oportunitățile apar când putem identifica nu numai credințele noastre 
limitative, ci și consecințele și efectele pe care le pot avea acestea.

Creați o hartă mentală cu expresia ‘credințe limitative’ în centru:


https://www.mindmeister.com/blog/mind-map-examples https://
www.mindtools.com/pages/article/newISS_01.htm

acțiune pe care o puteți face acum, care vă va ajuta să remediați orice probleme, să 
preveniți dificultățile viitoare sau să îi ajutați pe cei din jur să înflorească. 
Asigurați-vă că aceste acțiuni sunt SMART - specifice, măsurabile, realizabile, 
realiste și limitate în timp. În acest fel, puteți judeca cu ușurință singur dacă (a) ați 
întreprins aceste acțiuni spre satisfacția dvs.; și (b) au dat rezultate pozitive.


Ca o modalitate alternativă de a face acest lucru, vă recomandăm să cereți unui 
prieten sau coleg să contribuie cu idei la această sarcină. O perspectivă proaspătă 
este întotdeauna binevenită, această altă persoană poate cunoaște motivele pentru 
care anumite acțiuni pot fi mai ușoare decât altele și vă va oferi posibilitatea de a 
vă contextualiza ideile, explicând unele dintre lucrurile pe care le-ați învățat în 
acest modul.

Harta dvs. mentală

https://www.mindmeister.com/blog/mind-map-examples https://www.mindtools.com/pages/article/newISS_01.htm
https://www.mindmeister.com/blog/mind-map-examples https://www.mindtools.com/pages/article/newISS_01.htm
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Listă de verificare

Așteptați-vă

Așteptați-vă – așteptați-vă ca până la o cincime din elevii dvs. să aibă Nevoi 
Educaționale Speciale. Întrebați-vă: câți elevi aveți? Și apoi aflați câți elevi 
credeți că ar putea avea Nevoie Educaționale Speciale. Când veți face acest 
lucru?

Observați

Observați cum reacționează elevii dvs. la sarcinile pe care le dați – prezintă 
vreunii dintre ei comportamente negative sau strategii de evitare în domenii 
specifice care ar putea indica NES? (cum ar fi: lipsa dorinței de a citi texte de 
dimensiuni mai mari, stres la schimbarea bruscă a rutinei, comportament 
deranjant în timpul perioadelor lungi de concentrare în liniște). 


Notați-vă acțiunile elevilor dvs. Țineți un jurnal – și arătați acest jurnal și 
altor profesori. Când veți începe să țineți jurnalul?

Interpretați

Întrebați-vă de ce elevii reacționează social în timpul (dar și în afara) orelor. 
Întrebați-vă: sunt ei „pur și simplu elevi care se opun” sau este acest 
comportament un mecanism de apărare într-o situație căreia nu îi pot face 
față în alt mod? Întrebați alte părți interesate, cum ar fi părinții și prietenii 
din afara școlii, dacă acești elevi se comportă în moduri similare. Pe cine veți 
întreba primii?

Empatizați

puneți-vă în locul elevilor dvs. de câte ori puteți. Dacă puteți cumva să simțiți 
ceea ce simt ei, este mai ușor să vă ajustați cerințele pe care le aveți de la ei. 
Cum veți face acest lucru?


Șase moduri de navigare în Lumea NES

Acum că ați finalizat harta mentală, acordați-vă puțin timp pentru a reflecta asupra a 
ceea ce ați aflat. Nevoile Educaționale Speciale reprezintă un subiect amplu și 
descoperirea lumii NES poate apărea destul de dificilă. De aceea, este important să vă 
acordați puțin timp pentru a sorta și rezuma orice informații noi pe care le puteți afla în 
acest prim modul. Mai jos, am elaborat șapte puncte-cheie pe care le puteți lua cu dvs:

 NES nu sunt neobișnuite (până la 20% din populație are Nevoi Educaționale 
Speciale

 Comorbiditățile (prezențe simultane) între Nevoile Educaționale Speciale (de 
exemplu, dislexie și ADHD) nu sunt doar posibile, ci și probabile, cu cât mai 
mulți elevi cu NES veți întâln

 Prin urmare, este probabil să predați pentru toate tipurile de elevi cu NES în 
cadrul activității dvs

 Cu toate acestea, mulți elevi cu NES nu sunt identificați; dar acest lucru nu 
înseamnă că ei nu au Nevoi Educaționale Special

 Parcurgerea sistemului școlar poate fi o experiență traumatică pentru elevii cu 
NES dacă nevoile lor nu sunt satisfăcut

 Unul dintre motivele pentru care nevoile elevilor cu NES nu sunt întotdeauna 
satisfăcute este faptul că mulți dintre noi au credințe limitative și false despre 
NE

 Acum v-ați identificat unele din propriile dvs. credințe limitative și ați început 
procesul dezvoltării nu numai a cunoștințelor dvs., ci și a acțiunilor dvs. în 
cunoștință de cauză, pentru a crea un mediu mai bun de învățare pentru elevii 
cu NES

Având în vedere aceste șapte puncte, iată o listă cu șase acțiuni pe care le puteți 
întreprinde pentru a naviga mai bine în lumea NES în propriile contexte.
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Listă de verificare

Acționați

Există un proverb vechi: „dacă faci ceea ce faci întotdeauna, vei obține ceea ce 
obții întotdeauna”. Este adevărat și că „dacă faci ceea ce ai făcut întotdeauna, 
alții vor obține ceea ce au obținut întotdeauna”. Dacă observați 
comportamente de opoziție, strategii de evitare, stres, izolare socială sau 
eșecuri școlare (și mai ales – dacă observați o combinație a acestora), 
întrebați-vă ce puteți face diferit care v-ar putea ajuta să ușurați dificultățile 
cu care se confruntă elevii dvs. Notați în jurnal ce acțiuni ați întreprins și ce 
rezultate au avut aceste acțiuni.


- Cum veți măsura această acțiune?

Comunicați

Va ajuta studenții dacă comunicați ceea ce ați învățat și continuați să învățați, 
și arătați și altor părți interesate. Aceste părți interesate ar putea fi alți 
profesori, ar putea fi grupuri de studenți, ar putea fi grupuri de părinți-
profesori. Întrebați-vă: cine este important și util să aduceți în această 
conversație? Întrebați-vă: de ce este important și util să îi aduceți pe acești 
oameni în conversație? Atunci întreabă-te: cum îi pot aduce în această 
conversație? Pe cine o sa intrebi?

În cele din urmă, înainte de a pune în aplicare această listă de verificare, întrebați-
vă la ce schimbări credeți că veți ajunge cu practicile dvs. Apoi, după o perioadă 
scurtă, dar semnificativă de timp - de exemplu, după un semestru - întreabă-te ce 
schimbări ai făcut efectiv practicilor tale. Sunteți mulțumit de aceste modificări și 
de ce nu ați făcut (dacă acesta este cazul) toate modificările pe care le-ați prezis 
inițial?



15

Test

Răspunsuri

1.c, 2.a, 3.c, 4.d.

4. Cei cu ADHD…

a)	Pot avea deseori mari rezerve de energie

b)	Pot avea o stimă de sine scăzută

c)	Pot întrerupe conversații

d)	Toate răspunsurile de mai sus

1. Care este cea mai obișnuită dintre Nevoile Educaționale Speciale?

a) ADHD

b) TSA (Tulburarea de spectru autist)

c) Dislexia

d) Toate sunt la fel de obișnuite 

2. Dislexicii probabil văd …

a) Imaginea de ansamblu

b) Detaliul

c) Cuvinte care se amestecă pe pagină

d) Niciunul din răspunsurile de mai sus

3.	Bobby Fischer, Ludwig Wittgenstein și Stanley Kubrick…

a) Au avut toți dislexie

b) Au avut toți ADHD

c) Au fost toți autiști

d)	Nu au avut Nevoi Educaționale Speciale 

Verificați-vă înțelegerea

Dați un test scurt pentru a verifica dacă ați înțeles punctele principale din modul.
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Progres

3. Ce impact are NES asupra diferitelor părți interesate din contextul dvs.?Reflectați asupra modulului

În această secțiune finală, gândiți-vă la ceea ce ați învățat în acest modul și cum puteți 
folosi aceste cunoștințe în activitatea dvs. profesională de zi cu zi.

1. Care sunt unele din aspectele de bază asociate cu NES în opinia dvs.?

2. Cum puteți regândi unele din atitudinile și ideile dvs. preconcepute despre NES?


