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Bine ați venit la modulul 11 din toolkit-ul NES 

În acest modul analizăm modul în care provocările NES se intersectează cu alți 
factori cum ar fi sexul, rasa și cultura.

Obiective

Până la finalul acestui modul, veți putea:

 să recunoașteți interscționalitățile comune din cadrul lumii NES ținând cont de 
sex, cultură și etnie.

 să aplicați înțelegerea intersecționalității cu grupuri diferite de elevi cu NES.

 să înțelegeți că un singur remediu nu se potrivește pentru toată lumea în 
legătură cu prevederea eficientă pentru NES.

Intersecționalitatea în NES
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Introducere

Răspunsuri

1. Atât practica cât și cercetarea au arătat că factori din afara mediului imediat au 
un impact decisiv asupra succesului practicilor noastre de predare și educaționale. 
Cu cât sunt mai extinse cunoștințele și înțelegerea noastră cu privire la acestea, cu 
atât modul nostru de predare va avea mai mult succes. 


2.  Din nou, acest lucru este adevărat. Având în vedere că foarte des nu suntem 
conștienți cu privire la acest fapt, este o practică bună să reflectăm atât cu privire 
la modul nostru de predare cât și cu privire la impactul asupra elevilor noștri.


3. Acest lucru este adevărat. Cu toții avem calități înnăscute cu potențialul de a 
avea un impact cu adevărat pozitiv asupra unui copil.


4. Nu numai că este adevărat că este destul de firesc să simțim disconfort în clasa 
incluzivă, dar este absolut vital să înțelegem că trebuie să ieșim din zona noastră 
de confort pentru a ne provoca cu adevărat prejudecățile.  


5. TAdevărat. Și, pe de altă parte, dacă profesorii nu sunt conștienți de provocări și 
prejudecăți, există un nivel ridicat de risc ca sprijinul convențional un-singur-
remediu-pentru-toată-lumea oferit elevilor.

4. Este în ordine pentru un profesor să se simtă inconfortabil într-o clasă 
incluzivă: trebuie să ieșim din zona noastră de confort pentru a ne provoca.

1 2 3 4 5

5. Dacă noi ca profesori putem înțelege provocările și înclinațiile, atunci ne 
aflăm în poziția perfectă de a facilita situația pentru elevii cu NES.  

1 2 3 4 5

1. Succesul predării depinde adeseori de factori din afara mediului școlar; 
cu cât suntem mai familiari ca profesori cu acești factori externi, cu atât 
predarea pe care o facem va avea mai mult succes. 

1 2 3 4 5

2.  Toți profesorii au prejudecăți implicite care au potențialul de a avea un 
impact negativ asupra copiilor.

1 2 3 4 5

3. Pe de altă parte, toți profesorii au calități implicite pentru a avea un 
impact cu adevărat pozitiv asupra unui copil.

1 2 3 4 5

Întrebări reflexive

În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații pe o scară de la 1 la 5 (1=în 
complet dezacord; 5= complet de acord)? 

Introducere la Provocările intersecționalității

Munca unui profesor este legată în mod indisolubil de un set de abilități și competențe 
necesare pentru a-și ghida elevii de-a lungul drumului învățării încununate de succes, 
dar și de-a lungul drumului dezvoltării emoționale și al integrării sociale. Abilitățile 
necesare unui profesor într-un mediu incluziv merg de regulă dincolo de metodologie.
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Studiu de caz

Depășirea obstacolelor

Sunteți pe punctul de a întâlni două persoane - Rasheed și Julie. Amândoi au fost 
diagnosticați cu forme de NES când erau în școală. Aceasta este prima parte.

Ascultați două povești ale unor oameni care au reușit să depășească dificultățile 
asociate cu NES, în ciuda faptului că au întâmpinat alte obstacole. Ascultați 
poveștile și răspundeți la întrebările care urmează. 

Povestea 1: RASHEED, prima parte  

 „Mă cheamă Rasheed. 


Când eram băiat, nu eram o persoană rea. Mi-era frică să intru în clasă 
deoarece nu știam să citesc. Am fost diagnosticat cu dislexie când eram în 
clasa a treia. În consecință, am fost inclus în programul școlii pentru copiii cu 
NES. 


Aceasta nu m-a ajutat cu adevărat cu educația, de fapt, în clasa a noua, aș fi 
sfârșit în închisoare dacă nu ar fi fost un profesor minunat. Astăzi, prin grație 
divină, sunt mândru să fiu un actor nominalizat la Emmy și un reprezentant al 
dislexicilor ca mine …”

Povestea 2: JULIE,  prima parte  

„Mă cheamă  Julie. 


Când aveam 12 ani, am fost diagnosticată cu ADHD. 

Oficial, profesorii m-au sprijinit, dar de fapt educația mea a fost o perioadă de 
dificultăți continue. 


Deși mă luptam din greu să îi mulțumesc pe alții, cumva ei nu îmi înțelegeau 
eforturile. Hotărâtă să fiu o elevă bună, am petrecut ore întregi cu temele 
pentru acasă, visele cu ochii deschiși. Totuși, dacă nu ar fi fost profesorul meu, 
nu aș fi unde sunt acum, o fizioterapeută de succes …”

Întrebări reflexive

1. Există dislexie generală? De ce? De ce nu?

2.  Poate un profesor să considere sprijinul familiei unui copil cu NES?

3.  Se simte autismul la fel pentru toți copiii? 
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4. ADHD înseamnă același lucru pentru toți oamenii? Are același impact asupra 
vieții unui om?

5. Cât de important este rolul unui profesor în asigurarea unui sprijin semnificativ 
pentru un copil cu NES? De ce?

6.  Fetele și băieții răspund la fel la practicile din clasă care au drept scop 
susținerea copiilor cu NES? 

7. Rasa și cultura este un factor în asigurarea sprijinului pentru un copil cu NES?

8.  Se poate considera ca de la sine înțeles că un copil cu NES va primi sprijin cu 
succes într-o școală care are o politică NES adoptată și implementată? 
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Situația 2

Un băiat de culoare cu dislexie care merge la o școală cu o populație 
predominant albă de copii și care crește într-o familie săracă și nu are sprijin


Răspuns:

Situația 1

O fată de culoare cu dislexie merge la o școală cu o populație predominant 
albă de copii


Răspuns:

Partea 1

Exemple: 

O fată albă cu ADHD merge la școală într-un mediu în care ADHD a fost 
asociat în mod tradițional cu băieții care se poartă 


Răspuns: Răspuns Răspunsul corect este G  (ADHD se intersectează cu sexul) 

 Pentru fiecare dintre situații, scrieți o literă A-I folosind tabelul de mai jos. 
Prima situație a fost făcută pentru dvs. ca exemplu

 Citiți scurte descrieri ale intersecționalității implicând un elev cu NES și unul 
sau mai mulți factori suplimentari,apoi încercați să determinați zona 
intersecționalității  între NES și factorul(factorii) extern(i).

 Uitați-vă la tabelul care prezintă unele dintre zonele de intersecție dintre NES 
și ceilalți factori, cu un posibil impact puternic asupra procesului de predare și 
învățare;

Gen Sărăcie CulturăSENs

Dislexia A B C

Autism D E F

ADHD G H I

FACTORI

Ce înseamnă intersecționalitatea și care sunt factorii care se 
intersectează?

În modulele anterioare 1-10, ați învățat cum să asigurați sprijin pentru elevii cu 
dislexie, ADHD și autism. În multe cazuri, totuși, sprijinul asigurat de profesor este 
împiedicat de impactul altor factori cum ar fi sexul, rasa, cultura, familia sau sărăcia. 

Când acești factori sunt combinați cu un caz de neurodiversitate, acesta poate fi 
denumit ‘intersecționalitate’. 


Următorul tabel reprezintă o idee generală a acestui concept:  
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Uitați-vă la exemplele de mai sus și la legătura lor cu factorii de intersecționalitate 
pe de o parte și cu mediul de la școală pe de altă parte, apoi răspundeți la 
următoarele întrebări: 


1. Cum credeți că intersecționalitatea în cazurile de mai sus ar putea avea impact 
asupra muncii zilnice a unui profesor? 

2. Care ar putea fi strategiile pe care le poate aplica un profesor pentru a 
contrabalansa cu succes impactul negativ al factorilor de intersecționalitate 
precum rasa, cultura, sexul sau sărăcia?  

Răspunsuri

Situația 1: C (dislexie și cultură) Situația 2: B (dislexie și sărăcie) Situația 3: F (autism și 
cultură/familie) Situația 4: G/H (ADHD, sex și cultură/familie) Situația 5:  G (ADHD și sex) 

Situația 5

O fată cu ADHD care provine dintr-un grup etnic minoritare și care are 
probleme cu acceptarea de către copiii din comunitatea locală și de la școală 


Răspuns:

Situația 4

Un băiat cu ADHD care trăiește cu o familie adoptivă, fără niciun fel de sprijin 
sau condiții corespunzătoare pentru a-și face temele 


Răspuns:

Situația 3

Un băiat autist a cărui mamă refuză să accepte și să recunoască nevoia de 
sprijin pentru NES, dar care recurge la pedepse și exerciții repetitive pentru că 
băiatul să ia note mai bune la școală


Răspuns:
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Situația 2

Tipul NES: 



Sprijin convențional asigurat de școală/ profesor, fără succes



Ce reacție/rezultat negativ(ă) a urmat



Ce nu a funcționat? Din cauza cărui(căror) factor(i) negativ(i)?




Ce nu a funcționat? Din cauza cărui(căror) factor(i) negativ(i)?





Situația 1

Tipul NES: 


Sprijin convențional asigurat de școală/ profesor, fără succes



Ce reacție/rezultat negativ(ă) a urmat


a) Foaia de lucru referitoare la intersecționalitate

 a stabili și nota ce NES a fost în cauză și ce a făcut profesorul pentru a asigura 
sprijin elevului cu NES în cauză

 a stabili și nota ce nu a funcționat, respective ce reacție negativă nedorită și/
sau rezultat a urmat 

 deduce ce factor de intersecționalitate a fost cauza eșecului sprijinului 
tradițional de tip un-remediu-pentru-toată-lumea asigurat

Partea 2: Ce nu a funcționat?

Sprijinul tradițional de tip un-remediu-pentru-toată-lumea asigurat de profesori 
foarte des nu are succes din cauza altor factori dincolo de NES în cauză. În această 
activitate, vi se vor prezenta două situații în care profesorul a asigurat un sprijin 
țintit unui elev cu NES, dar nu a obținut rezultatul așteptat. Aceste două situații 
sunt continuări ale poveștilor despre RASHEED și JULIE. 


Citiți și ascultați poveștile. Folosiți ‘fișa de lucru referitoare la Intersecționalitate’ 



8

Teorie

Situația 1

Tipul NES: DIslexia


Sprijin convențional asigurat de școală / profesor, fără succes


Profesorul a dat teme suplimentare; Profesorul a încercat să impună elevei 
lucrul în grup. Profesorul a stabilit obiective ambițioase de învățare. Profesorii 
au adoptat o abordare de tip un-remediu-pentru toată-lumea


Ce reacție/rezultat negativ(ă) a urmat 


Elevii au avut dificultăți și s-au frustrat, a predat teme dezordonate și de o 
calitate slabă. Eleva s-a distanțat și mai mult de colegi și de școală


Ce nu a funcționat? Din cauza cărui(căror) factor(i) negativ(i)?


Cultură și rasă: mediul cultural al lui lohn nu oferea sprijin și în general el nu 
era pregătit să aibă încredere în educația generală sub orice formă; familia lui 
nu cunoștea profunzimea acestei probleme cu școala și consecințele produse 
de lipsa sprijinului.

Situația 2

Tipul NES: ADHD


Sprijin convențional asigurat de școală / profesor, fără succes


Profesorii au încercat teme suplimentare, măsuri disciplinare și să o forțeze pe 
Julie să îi confrunte deschis pe colegii ei pentru a discuta neînțelegerile avute 


Ce reacție/rezultat negativ(ă) a urmat 


Eleva nu și-a îmbunătățit performanța , notele mici și conflictele au dus la 
scăderea stimei de sine, retragere, detașare/neatenție  și, în consecință, la 
performanțe chiar mai slabe care au continuat într-o spiral ă descendentă 


Ce nu a funcționat? Din cauza cărui(căror) factor(i) negativ(i)?


Principalul motiv pentru eșecul măsurilor convenționale și al tentativelor de 
sprijin de la școală a fost factorul legat de sex, care joacă un rol  major part 
ADHD-ul fetelor vs. ADHD-ul băieților. Alți factori cu impact negativ includ 
familia și cultura (respectiv percepția tradițională a rolului unei fete.

Răspunsuri

O fișă de lucru „Intersecționalitate” completată este prezentată aici. Răspunsurile 
furnizate aici reprezintă o posibilitate, nu „adevărat” sau „greșit”.
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b) Stories: 

Rasheed, partea a doua  

(continuarea Poveștii 1 din Pasul 2)


„Profesorii au încercat diverse strategii pentru a aborda dislexia pe care o 
aveam. Mi-au dat teme pentru acasă pe care le făceam întotdeauna 
dezordonate sau nesatisfăcătoare. Punctajele la teste erau încontinuu mici, iar 
frustrarea pe care o simțeam nu a ajutat la îmbunătățirea performanțelor mele. 
În cadrul proiectelor de lucru pe grupe am văzut că era, exclus sau incapabil să 
contribui sau să stabilesc o cooperare semnificativă cu colegii mei.


Acasă, realitatea mea era foarte diferită. Fratele meu mai mare și sora mea 
aveau rezultate excelente la școală, așa că mă tachinau că nu știam să citesc. 
Mama mă certa, spunându-mi că sunt „tont” și „prost” pentru că nu puteam să 
am succes la școală ca fratele și sora mea. 


Vin din suburbii. Acolo există mentalitatea că oamenii albi vor să ne distrugă. 
Bănuiesc că cei din familia mea au crezut că mă ajută cu „dragostea lor dură”, 
dar de fapt mi-au sfărâmat puțina stimă de sine pe care o aveam. Toate astea 
m-au făcut să mă refugie pe străzi cu prieteni de vârsta mea care nu aveau 
intenții prea bune, de cele mai multe ori.”

Julie, partea a doua  

(Continuarea Poveștii 2 din Pasul 2)


„Deși prietenoasă și bine-intenționată, adesea eram distrasă când vorbea un 
coleg cu mine.  Ratam indiciile sociale ale celuilalt și nu răspundeam așa cum 
dorea interlocutorul meu. Eram și Impulsivă și neatentă și aveam multe șanse 
să comit numeroase gafe.


Știu că băieții tind să fie mai direcți unii cu alții și să-și rezolve conflictele 
într-un mod mai deschis, astfel încât când profesorul meu m-a făcut să mă 
ridic în picioare și să am o confruntare cu un coleg pentru a rezolva o 
problemă de disciplină, am trecut printr-o experiență traumatică. Acum știu că 
un băiat cu ADHD nu are nevoie de același set de abilități sociale.


Ca cele mai multe mame, mama mea se aștepta să mă conformez regulilor și 
standardelor școlii și societății. Mi s-a spus de nenumărate ori să fiu atentă, 
politicoasă și ascultătoare, ceea ce era un obiectiv irealizabil cu o fată cu 
ADHD.


Astfel încât chiar dacă profesorii mei au încercat să fie de ajutor, totul se 
reducea la exerciții și teme suplimentare, precum și încercări repetate de a mă 
forța să socializez, fără prea mare succes. 


Ca urmare, stima mea de sine scădea vertiginos și am început să mă îndoiesc 
de abilitățile mele sociale și academice. Sufeream în tăcere.”
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Partea 3: Ce puteți face pentru a identifica, înțelege și apoi 
limita impactul

În Etapa 2 din acest Modul, v-a fost prezentat Rasheed, care este un actor de succes 
în ciuda faptului că a fost diagnosticat cu dislexie la vârsta de nouă ani. Rasheed a 
spus că, în ciuda faptului că a fost inclus în programul școlii pentru elevi cu NES, a 
avut probleme și ar fi sfârșit probabil în închisoare dacă nu ar fi fost un profesor 
minunat. 

Sarcina unu

Urmează să citiți o povestire a modului în care un profesor a reușit să îl ajute pe 
Rasheed să contrabalanseze impactul negativ al factorilor care se intersectează. 


Înainte de a citi povestea, utilizați tabelul de mai jos pentru a ghici ordinea 
acțiunilor întreprinse de profesor. Aranjați acțiunile. Puneți aceste acțiuni în ordinea 
importanței în situația dată. În spațiile oferite, scrieți numerele 1-10 (1 = cel mai 
important; 10 = cel mai puțin important): 


a) Stabiliți și mențineți un dialog continuu in-depth cu familia 
elevului cu NES 

b) Vorbiți cu elevul și încercați să mergeți dincolo de suprafață 
pentru a stabili cauzele de bază ale intersecționalității

c) Stabiliți măsura sprijinului furnizat elevului în mediul familial 

d) Vorbiți cu colegii și alți profesioniști pentru a dobândi informațții 
noi și utile 

e) Faceți trimitere la experți la cărțile de referință pentru a dobândi 
cunoștințe suplimentare cu privire la problemă

f) Participați la seminare pentru a dobândi cunoștințe și 
competențe suplimentare 

g) Reduceți povara temelor pentru acasă și/sau divizați volumul de 
muncă în sarcini mici

h) Practicați și promovați empatia și încurajarea și /sau introduceți 
tehnici de calmare cum ar fi respiratul profund, gândirea pozitivă 
etc. 

i) Organizați consiliere de grup cu alții care au elevi cu NES 
similare 

j) Acordați-vă timp pentru a reflecta asupra propriilor dvs. strategii 
și metodologii și căutați zone care pot fi îmbunătățite

Acum, ascultați și citiți a treia parte a poveștii despre Rasheed și aflați care din 
tehnicile de mai sus au fost folosite de profesor. 
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Rasheed, partea a treia 

(continuarea poveștii) 


Aveam un băiat cu dislexie în clasa a noua care avea dificultăți cu 
performanțele sale academice. După un timp, mi-am data seama că rezultatele 
lui erau cu mult sub capacitatea lui, așa că am încercat mai multe strategii 
pentru a-l ajuta să se îmbunătățească. Niciuna dintre acele strategii nu a avut 
succes și, în același timp, am putut vedea că devenea din ce în ce mai detașat.


Am simțit că puteam fi de ajutor, dar nu știam cum. Am profit de o ocazie ca ă 
vorbesc cu el despre viața lui și mi-am dat seama că îi păsa de școală și de 
performanțele lui, doar că nu știa cum să le îmbunătățească. Așa că i-am spus, 
„Vreau să stai în fața clasei.” Acest lucru s-a dovedit a fi o schimbare pozitivă.


Nu mult mai târziu, am căzut de acord cu privire la temele pentru acasă și m-
am asigurat că primea volumul și tipul de teme pentru acasă pe care le putea 
gestiona ca să înregistreze progrese. În acest caz, însemna o alocare atentă a 
temelor pentru acasă, a sarcinilor de scris și citit. 


Ce am descoperit a fost că acasă, primea foarte puțin sprijin din partea fraților 
și a părinților lui, care probabil fără să vrea îl descurajau efectiv să își facă 
temele. Pentru a-l ajuta cu acest aspect, am aranjat cu bibliotecara școlii și 
Rasheed a primit un spațiu unde își putea face temele. 


A răspuns cu foarte mult entuziasm. În dialogurile periodice care au urmat, am 
revizuit scopurile pentru temele lui, a devenit clar că avea o problemă cu stima 
de sine. M=am asigurat că primește laude pentru tot ce făcea corect sau când

depunea eforturi. Am vorbit cu mai mulți colegi profesori și ne-am unit forțele 
ca să-l ajutăm pe Rasheed. 


Răspunsul lui a fost fantastic și puteai practic să îi vezi transformarea. Am 
folosit această ocazie pentru a avea o conversație plină de sens cu părinții lui, 
explicându-le cu ce se confrunta fiul lor și ce puteam face împreună pentru a-i 
crește performanțele academice. Nu era cu adevărat atât de complicat – totul 
începe cu dragoste și încurajare. Lucrul cel mai  important din toate, părinții 
pot pur și simplu să-și ia în brațe copilul și să îi spună, „E în regulă, puiule. O să 
muncim împreună pentru a face ca tu să devii cel mai bun cititor care poți fi.”


În cele din urmă, îmbunătățirea performanțelor lui academice și creșterea 
stimei de sine care a rezultat din aceasta l-au ajutat să depășească barierele 
care aproape îl separau de colegii lui. Acum era capabil să provoace concepția 
greșită cu care fusese crescut, ca băiat de culoare care a crescut într-un mediu 
de neîncredere față de societatea predominant albă. 


Când l-am invitat să intre în Clubul nostru școlar de teatru, a acceptat fără 
nicio ezitare. Putea fi din cauză că avea încredere în mine, dar poate că știa în 
adâncul lui că avea talent pentru actorie. Din acel moment, lucrurile s-au 
mișcat mult mai rapid în direcția bună pentru Rasheed. 


Sunt mulțumit de modul în care s-au rezolvat lucrurile? Mai mult decât atât. 
Datorită experienței mele cu John, am putut învăța multe lucruri și sunt 
mulțumit să știu că aceste cunoștințe ajută în continuare tineri care trebuie să 
facă față intersecționalității, precum și provocărilor de a fi neurodiverși.  
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Julie

„Julie mi-a atras atenția forte repede ca fiind una dintre elevii cu care aveam 
necazuri, atât în ce privește disciplina în oră, dar și performanțele. 


 Am știut că era una din elevii noștri cu ADHD, dar spre deosebire de ceilalți, 
cumva nu a răspuns în mod pozitiv la sprijinul pe care îl asiguram noi ca 
profesori. Acest sprijin a fost într-un fel dictat de Planurile noastre 
educaționale individuale și politica școlii pentru elevii cu NES. Uitându-mă la 
acel moment, îmi pot da seama acum că un astfel de sprijin nu putea avea 
succes fără o abordare cu adevărat individualizată pentru fiecare elev. 


Pe lângă dificultățile pe care le avea cu temele (de regulă, preda teme 
neterminate), încerca să-și mascheze dificultățile și părea timidă. Acest tip de 
comportament era în contrast puternic cu  ocaziile în care era nedisciplinată, 
cum ar fi joaca cu creioanele colorate în timp ce se străduia să rămână atentă 
la oră sau izbucnirile emoționale care amenințau să o izoleze de restul clasei. 


Totuși, ca profesor de Biologie, am remarcat că îi plăceau exercițiile practice și 
de laborator. Momentul de cotitură a fost o situație în care clasa practica 
primul ajutor și am putut să văd cum Julie s-a luminat și s-a descurcat 
excelent. 

Partea 4

3. Sarcină suplimentară opțională: Citiți povestea despre Julie pentru a descoperi 
de ce insistă că „dacă nu ar fi existat profesorul meu, nu aș fi unde sunt astăzi”. 

Răspunsuri

Î1: Profesorul lui Rasheed nu menționează folosirea strategiilor de la punctele e), f) și i). 

1. Care dintre of strategiile din listă au fost efectiv folosite de profesor?

2 .Folosiți ideile din listă pentru a vă elabora propriile ‘Acțiuni de 
intersecționalitate’ care sunt cele mai potrivite pentru situația dvs. de predare. 

Sarcina de apoi: 
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Teorie

Acest lucru m=a făcut să mă gândesc și, ca urmare, mi-am schimbat abordarea 
cu privire la temele ei. 


Pe lângă că am avut mai multă răbdare cu ea în general, am început să reduc 
numărul de teme pentru acasă pe care i le dădeam ei. I-am permis și să dea 
din nou același test din când în când. 


Erau mai multe tehnici pe care le-am învățat de la colegi cu mai multă 
experiență, așa că m-am asigurat în curând că lecțiile mele erau împărțite în 
perioade mai scurte, de maxim zece minute. 


Nu mai este nevoie să spun că am fost generos cu feedback-ul pozitiv și pentru 
eforturi, și pentru realizări, și destul de curând Julie făcea progrese academice 
reale și arăta că stima ei de sine a înregistrat schimbări foarte pozitive. “
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Practică

Dezvoltarea unei culturi NES 

Un profesor este singurul dintre numeroșii stakeholderi/participanți din procesul de 
predare din interiorul unei clase incluzive. Rolul altor stakeholderi este adesea de o 
importanță vitală în succesul acțiunilor întreprinse de profesor..  


Un suport cu adevărat eficace în orice instituție este posibil doar în cadrul unei culturi 
NES bine dezvoltate.


Sarcina unu

Citiți comentariile A-E făcute de profesori de la școli diferite. Apoi uitați-vă la 
Modelul de dezvoltare a culturii NES și încercați să stabiliți unde pe diagrama 
Modelului de dezvoltare a culturii NES se încadrează fiecare din școlile A-E.

Comentariile profesorului în text:

A: „În școala noastră, nu încercăm să atragem sau să reținem elevi cu NES când 
se înscriu – dacă pot face față programei – bine, dacă nu, îi sfătuim să caute o 
școală cu o programă mai flexibilă.“


B: „Cel mai important lucru pentru mine ca profesor este să am toată 
documentația și toate rapoartele terminate și transmise la timp chiar dacă 
rareori primesc feedback cu privire la ele.“


C: „În clasa mea, trebuie să fiu foarte atent la majoritatea elevilor și mă tem că 
nu am întotdeauna suficient timp pentru cei trei elevi cu NES din clasă,.“

D: „Avem întâlniri regulate cu părinții și (din) comunitatea locală, pentru a 
vedea dacă mediul școlii face ce trebuie pentru a acomoda membrii 
minorităților etnice.“


E: „Adesea simt că eforturile mele ca profesor nu sunt înțelese de familia 
elevului meu cu dislexie.“
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Practică

1. Unde credeți că se află școala dvs. în modelul de Dezvoltare a culturii NES? 

2. Care sunt măsurile care au fost deja luate de școala dvs. care au făcut să fie 
posibilă ajungerea în poziția actuală?

3. Ce măsuri mai trebuie luate pentru a progresa la nivelul următor din acest 
model?

4. Cine sunt stakeholderii cheie care urmează să fie implicați în dezvoltarea 
viitoare a culturii NES din școala dvs.?

5. Cum poate fi luată intersecționalitatea în considerare la dezvoltarea unui plan de 
acțiune pentru o cultură NES complet integrată?



Sarcina doi

Răspundeți la următoarele întrebări:



16

Listă de verificare

1. Acționați către crearea unor comunități de clase în care discursul diferenței 
poziționează toți elevii și trăsăturile lor unice ca fiind pozitive, valorizate și 
respectate.

2. Angajați-vă să aduceți în clasă o etică a grijii. În cadrul unei astfel de clase 
diferențele vor fi acceptate și explorate prin dialog deschis.

3. Realizările și obiectivele academice trebuie să fie, de asemenea, echilibrate 
cu o dorință de a insufla un element moral în clasa diversă.

4. Așa cum educatorii predau și oferă elevilor ocazia de a rezista și provoca 
stereotipurile omniprezente la nivel individual și colectiv.

5. Căutați și implicați părinți și tutori în comunitatea clasei. Acest aspect 
implică faptul că educatorii încearcă să înțeleagă perspectiva unui părinte și 
să recunoască acea perspectivă ca valoroasă.

6. Creați siguranță în cadrul mediului dvs. de predare. Construirea încrederii, 
sprijinului și respectului în clasă necesită timp. Deschiderea și atitudinea 
hotărâtă cu privire la modul în care dezvoltați o clasă sigură reprezintă 
primul pas. Permiteți fiecărui elev să aibă propriul spațiu și să îl utilizeze.

7. Ocupați-vă de prejudecăți. Când prejudecata profesorului se prezintă, 
profesorul poate să fie sau nu conștient de aceasta, astfel încât este 
important să vă analizați cu onestitate pentru a vedea dacă avem credințe 
care au potențialul de a dăuna abilității de a educa și de a forma relații.

8. Colegii din rețea și modelele de rol. O oportunitate mai mare  pentru 
contact social semnificativ poate îmbunătăți implicarea socială a, și poate 
îmbunătăți și rezultatele academice ale, elevilor cu NES în școli tradiționale.

9. Începeți cu punctele tari. Elevii din programele bazate pe punctele tari sunt 
absenți mai puțin și au note mai mari, o încredere în sine mai mare și mai 
multe speranțe. Credința unui copil c se poate schimba, că poate crește, învăța 
și reuși — respectiv, nivelul său de speranță  — este absolut esențial pentru 
succesul educațional. În cele din urmă, un copil nu va face eforturi dacă nu 
crede că aceste eforturi vor avea un efect pozitiv.

Ce trebuie luat în considerare cu privire la Intersecționalitate 
și  neurodiversitate: 9 gânduri

Mai jos se găsește o listă de control cu nouă puncte pentru modul în care să vă 
gestionați abordarea referitoare la intersecționalitate și NES
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Test

Răspunsuri

 Răspunsul corect este B: NES nu înseamnă același lucru pentru toți copiii, 
fiecare copil va reacționa diferit.

 Răspunsul corect este  B – un număr de factori afectează elevii cu NES, cum ar 
fi rasa, sexul, aspectul socio-economic, familia, cultura, un număr de factori

 Răspunsul corect este B – ADHD nediagnosticat poate avea impact negativ 
asupra stimei de sine a fetelor. Le poate afecta și sănătatea mintală. Băieții cu 
ADHD își externalizează frustrările în mod obișnuit. Dar fetele cu ADHD îi 
orientează durerea și furia în interior de regulă

 Răspunsul corect este C: Copiii mai săraci tind să aibă din ce în ce mai puțin 
timp și din ce în ce mai puține resurse. În general, au realizări academice 
inferioare, prin urmare NES este mai greu de identificat

 Răspunsul corect este A – Profesorii joacă un rol vital în încurajarea unei culturi 
pozitive față de NES și pot avea un impact imens asupra educației copiilor.

1. Elevii cu aceleași NES…

a) se vor comporta la fel

b) se vor exprima diferit

c) vor sta împreună

2. Copiii cu NES nu pot fi afectați în mod semnificativ de alți factori… 

a) adevărat

b) fals

3. Fetele cu ADHD, spre deosebire de băieții cu ADHD, sunt…

a) agresive din punct de vedere fizic 

b) impulsive și neatente, cu o stimă de sine scăzută

c) incapabile să stea nemișcate

4. Inegalitate, inabilitatea de a-și exprima nevoile și un mediu familial 
volatil au legătură cu…

a) Lipsa de politețe

b) Abilități sociale Inadecvate

c) Sărăcia/privarea socială

5. Rolul profesorilor în legătură cu NES este…   

a) Să elaboreze un plan pentru realizarea unei culturi față de NES

b) Să lase problema legată de NES experților

c) Să trateze toți elevii în același fel

Verificați-vă înțelegerea

Faceți un scurt test pentru a verifica dacă ați înțeles principalele puncte din modul

Faceți testul pentru a vedea cât de bine vă amintiți unele din punctele principale 
ale modulului privind Intersecționalitatea. 
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Progres

3. Ce înțelegeți despre modul în care intersecționalitatea afectează NES?Reflectați asupra modulului

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

1. Care sunt cele mai importante informații pe care le-ați aflat din acest modul cu 
privire la dificultățile legate de intersecționalitatea în NES?

2. Ce vă angajați să schimbați în practica dvs. pentru a lua în considerare factorii 
care se intersectează și care afectează elevii cu NES?


