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Bine ați venit la modulul 12 din toolkit-ul NES

În acest modul analizăm beneficiile unei clase mai incluzive și modul în care 
putem crea un mediu mai incluziv

Obiective

Până la finalul acestui modul, veți putea:

 să recunoașteți beneficiile incluziunii și să înțelegeți că diversitatea este 
standard

 să aplicați o serie de activități și strategii pentru a găzdui un mediu mai 
incluziv în contextul dvs. 

 să înțelegeți că încrederea și individualizarea sunt mai importante decât 
segregarea în relație cu prevederea NES și pot duce la relații mai puternice

Construirea unui mediu educațional complet
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Introducere

Te vezi reflectat la ceea ce are de spus acel profesor?


De ce credeți că profesorii folosesc uneori o abordare mai centrată pe profesori?

„În sălile de clasă centrate pe elev, dinamica se schimbă. Elevii au un anumit 
control asupra a ceea ce învață și a modului în care învață. Elevii pot lucra 
împreună pentru a crea regulile clasei. Iar profesorii oferă feedback pentru a 
sprijini învățarea, nu doar pentru a evalua și sorta elevii. Desigur, nici o sală de 
clasă nu este centată 100% pe studenți. Dacă elevii s-ar prezenta la ora mea de 
istorie și ar decide că facem artă în acea zi, aș putea să mă orientez ... ”

Apoi, acest profesor argumentează și arată ce înseamnă a asculta efectiv și a 
interacționa cu un cursant:

„În clasele centrate pe elevi, dinamica se schimbă. Elevii au un oarecare grad de 
control asupra a ceea ce învață și a modului în care învață. Elevii pot lucra 
împreună pentru a crea regulile orei. Iar profesorii oferă feedback pentru a susține 
învățarea, nu numai pentru a evalua și sorta elevii. Desigur, nicio clasă nu este 
100% centrată pe elevi. Dacă elevii veneau la ora mea de istorie și decideau că 
urma să facem Artă în ziua respectivă, puteam să revin destul de repede…´

Cele șase semne ale unei abordări centrate pe clasă 

În această secțiune. Veți citi despre două abordări ale predării. 

Să începem prin analizarea celor 6 semne ale abordării centrate pe clasă sau 
abordarea centrată pe profesor:

În cadrul unei abordări centrate pe clasă, în cuvinte simple, profesorul se află în 
centrul experienței de învățare:

 Profesorul este principala (sau singura) sursă de informați
 Elevii așteaptă ca profesorul să ia cele mai multe decizi
 Atenția clasei se află pe profesor, mai degrabă decât pe ceilalți elev
 Profesorul vorbește mai mult decât elevi
 Regulile sunt create de către profeso
 Așteptările elevilor sunt uniforme. 


Într-o clasă centrată pe profesor, toată lumea învață același conținut în același 
mod, în același timp. Sarcina elevului este să urmeze instrucțiunile, să-și facă 
temele și să obțină răspunsurile corecte. Acesta este tipul de clasă care poate avea 
elevi neimplicați… 


Abordăm nevoile unice de învățare ale fiecărui elev? Îi inspirăm să fie cea mai 
bună variantă a lor? Le sprijinim creșterea socio-emoțională?


În școlile de astăzi, veți găsi multe exemple ale învățării directe („hands-on”) și ale 
diferențierii. Dar veți vedea și foarte multă vorbire de profesor și un accent pe 
rezultate uniforme.


Multe studii arată că învățarea centrată pe elevi are un impact pozitiv asupra 
învățării. 



Acum să ne uităm la ceea ce spune un profesor cu experiență despre modalitățile 
centrate pe clasă de predare din vremea când era el elev:
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Introducere

Întrebări reflexive

Acum imaginați-vă că intrați într-o clasă centrată pe elev.

 Ce vedeți că fac elevii?
 Unde stă profesorul?
 Cum arată sala?
 Cum se aude în sală?
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Studiu de caz

Instruiam și evaluam doi profesori cursanți dintr-o școală de oraș. Acești 
profesori erau dedicați, muncitori și inteligenți. Lucrul cel mai important, le 
păsa cu adevărat de elevii lor. Dar nu erau fraieri.


Pe măsură ce elevii intrau, un profesor stătea lângă ușă, iar celălalt stătea în 
spatele clasei. Elevii au mers în liniște la băncile lor (în rânduri) și s-au așezat 
să asiste la o lecție de Geografie.


Am auzit o voce clară din fața clasei, „Deschideți la prima pagină!”


Profesorii se plimbau de-a lungul rândurilor pentru a se asigura că fiecare elev 
se afla pe pagina corectă. Un profesor a citit din text: „Cum se formează 
peșterile? Peșterile se formează în moduri diferite, în funcție de tip. 

Acum să ne uităm la o poveste a unui inspector dintr-un colegiu de instruire a 
profesorilor:

Ce nu merge bine în propriul dvs. context școlar? 


Puteți identifica 2-3 lucruri ce ar putea fi îmbunătățite în propria dvs. școală, 
comparând-o cu ideile despre care credeți că sunt reprezentate în imagine? Dacă 
puteți identifica îmbunătățiri, acest lucru vă poate oferi o viziune și niște idei 
despre ceea ce este posibil și generează o conversație despre valoarea realizării lor


Este posibil să faceți diferența și puteți fi o sursă a schimbării în propriul dvs. 
context, în propria dvs. clasă și în întreaga.

Faptul de a fi „conștient de mediu”

În această secțiune, vă vom prezent treptat unele concepte și idei pe care le puteți folosi 
pentru a vă îmbunătăți propriile strategii.

Uitați-vă la imaginea unui mediu de învățare completă. Ce se întâmplă? Credeți că 
aceasta este o clasă centrată pe profesor sau pe elev? Ce o face să fie astfel? 



5

Studiu de caz

Întrebări reflexive

Puteți identifica 2-3 aspecte ale abordării învățării în clasă pe care o urmau cei doi 
profesori?

Încercați să găsiți 2-3 soluții pentru acele abordări ale învățării.

Cât de ușor sau de greu credeți că poate fi să aplicați aceste idei propriului dvs. 
mediu?

Cel mai obișnuit tip, peșterile carstice, se formează datorită pânzei freatice 
care conține acid. Acest acid erodează sau roade piatra înconjurătoare și 
creează spații goale. Peșterile se pot forma când pietrele se fracturează sau se 
sparg. Există chiar peșteri sub mări și oceane”.


Apoi, un apel prin randomizare. „Peter, ce este o peșteră carstică?” 


Elevul a răspuns, „o peșteră care are o pânză freatică ce conține acid.”


„Bine.”


Profesorii au înconjurat sala în tot timpul orei. Dacă un elev vorbea cu vecinul, 
era strigat pe nume și era avertizat. (Oricare era consecință, părea să fie 
eficace).


După ce au învățat despre peșteri, elevii au lucrat în mod independent, 
efectuând exerciții și răspunzând la întrebări. La sfârșitul perioadei, profesorii 
au adunat toate răspunsurile.


Când am făcut raportul, i-am flicitat pe cei doi profesori cursanți pentru 
organizarea lor și pentru modul în care au gestionat clasa. Dar voiam să știu 
dacă ar fi deschiși să planifice o lecție mai centrată pe elev.


Amândoi s-au uitat șocați la mine, „Nu crezi că ora noastră este centrată pe 
elev?”


Era ca și cum vorbeam două limbi diferite… Pentru ei, o oră centrată pe elev nu 
se referea la învățarea directă („hands-on”) sau la diferențiere. Asta însemna că 
le păsa de elevii lor…
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Teorie

Pentru a face bine acest lucru, trebuie să ne uităm a) În clasă (vezi modulul 12) și 
b) mediul școlar mai larg și c) dincolo de școală.


Acum să ne uităm la principiul lui John Dewey de a înțelege conceptul de 
individualizare (respectiv scopul este de a învăța oamenii să fie indivizi – 
societatea nu vrea ca oamenii să plece din școală purtându-se la fel).


Să ne uităm la acest scurt text care explică principiile educaționale ale lui John 
Dewey:

John Dewey (1859-1952) a fost cel mai important gânditor educațional al 
epocii sale și, mulți ar spune, al secolului XX. Filozof, reformator social și 
educator, a schimbat abordări fundamentale ale predării și învățării. Ideile lui 
despre educație au provenit dintr-o filozofie a pragmatismului  și au fost 
centrale pentru Mișcarea progresivă din educația școlară. În lumina 
importanței sale, este ironic că multe din teoriile lui au fost relativ prost 
înțelese și aplicate la întâmplare în ultima sută de ani.


Conceptul lui Dewey cu privire la educație a pus un premiu pe activitatea 
semnificativă în cadrul învățării și al democrației participării în clasă. Spre 
deosebire de modele anterioare de predare, care se bazau pe autoritarianism 
și pe învățarea mecanică, educația progresivă a afirmat că elevii trebuie să fie 
investiți în ceea ce învață. Dewey a argumentat că programa ar trebui să fie 
relevantă pentru viețile elevilor. A considerat învățarea prin acțiune și 
dezvoltarea de abilități practice ca fiind cruciale pentru educația copiilor. Unii 
critici presupun că, în conformitate cu sistemul lui Dewey, elevii nu ar dobândi 
abilitățile și cunoștințele academice de bază. 

Partea 1

În această activitate, vi se va prezenta conceptul individualizării și veți reflecta 
asupra motivelor pentru care este importantă într-un mediu de învățare completă.


Abordările tradiționale ale învățării sunt adeseori încadrate în clasă și sunt 
adeseori restrictive și copleșitoare. Incluziunea totală și segregarea completă nu 
funcționează întotdeauna pentru toți elevii. 


Individualizarea aduce o gamă mai largă de opțiuni care deservesc nevoile 
specifice ale elevilor. Organizarea unui mediu în care este posibil ca elevii să se 
alăture dar să facă activități care sunt potrivite pentru ei, susținuți cu ajutorul de 
care au nevoie. Această abordare permite nevoilor individuale să fie satisfăcute 
într-un mod în care nu o face incluziunea completă.


Pentru ca abordarea mediului de învățare completă să funcționeze, profesorii și 
elevii trebuie să devină mai flexibili și mai agili. Aceasta va oferi elevilor 
oportunitățile de a înflori și de a găsi adăpost împotriva a ceea ce îi copleșește.

Un întreg mediu al educației

Urmează să analizați câteva idei fascinante despre ce este educația și cum poate fi 
aplicată. Vom atinge în treacăt și individualizarea, John Dewey și Taxonomia lui Bloom.

Acum să ne uităm la următoarele

 Ce este individualizarea și de ce este important în mediul învățării complete,
 Utilizarea mediului învățării complete ca mijloc de individualizare, ș
 Modalități practice de lărgire a mediului școlar.
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Teorie

Credeți că elevii învață subiecte relevante care fac diferența mai târziu în viață?

Puteți găsi exemple (pe web) cu privire la modul în care o abordare individualizată 
a educației afectează mediul școlar mai larg sau merge dincolo de școală? Cum 
este aceasta folosită eficient în educație?


(Căutați cuvinte cheie cum ar fi învățarea activă, învățarea prin cooperare, 
diferențierea, integrarea tehnologiei, învățarea social-emoțională, vocea elevului).

Cât de relevantă este individualizarea pentru propriul dvs. context de predare?

John Dewey a scris în cartea sa Școala și societatea, fiecare școală trebuie să devină 
„o viață comunitară embrionară, activă cu tipuri de ocupații care reflectă viața 
societății văzute în ansamblu și pătrunsă de spiritul artelor, al istoriei și al 
științelor. Când școala va introduce și va instrui fiecare copil al societății pentru a 
deveni un membru al unei astfel de comunități de dimensiuni reduse, saturându-l 
cu spiritul serviciului și oferindu-i instrumentele pentru o auto-orientare eficientă, 
vom avea cea mai profundă și mai bună garanție a unei societăți mai mare care 
este demnă, frumoasă și armonioasă."

Scopul școlii și modul în care individualizarea îl susține, cât de flexibili sunt 
profesorii și cât de flexibile sunt școlile contribuie la crearea mediului potrivit

 Ce a avut de spus John Dewey despre programă
 Credeți că programele actuale sunt relevante pentru nevoile elevilor?
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Teorie

Dewey a subliniat în mod continuu că anumite experiențe au fost mai valoroase 
decât altele. Profesorii trebuie să poată justifica din punct de vedere intelectual 
activitățile educaționale, mai degrabă decât să lase oamenii să facă ceea ce știu ei.

PRINCIPIU EXEMPLU

1. Oamenii pot învăța prin participarea la 
experiențe relevante de învățare

a) Un copil a învățat cum să lucreze ca 
parte dintr-o echipă.

2. Oamenii își pot dezvolta abilitățile de 
rezolvare a problemelor, pot clarifica 
învățarea și pot aplica lecțiile învățate în 
viețile lor de zi cu zi

b) Descoperirea capacității și a aptitudinii 
va fi un proces constant atâta timp cât 
creșterea continuă.

3. Oamenii își pot urma vocația și pot 
dezvolta obiceiul învățării pe durata vieții

c) Pompierii, echipajele de pe bărcile de 
salvare, echipele de paramedici și toate 
felurile de ucenici își învață abilitățile în 
situații realiste. Nu petrec toată ziua în 
săli de clasă ascultând teorii abstracte.

4. Oamenii își pot asuma 
responsabilitatea, pot gândi pentru ei 
înșiși și pot juca un rol activ ca cetățeni

d) Marii educatori recunosc că oamenii 
învață în moduri diferite  – ceea ce se 
numește astăzi inteligențe multiple.

Să ne întoarcem la John Dewey și să ne uităm la principiile educaționale pe care 
le-a propus. Veți vedea unele exemple pentru a face corespondența cu principiul:

Partea 2

Acum să ne uităm la modul în care reîncadrăm ceea ce considerăm că este 
educația: nu implică doar profesorul și elevii care stau în rând. 


Modelul educațional al lui John Dewey nu se baza pe cretă și cuvânt. Nu se baza pe 
o auto-orientare completă, ci pe ghidarea și sprijinul învățării, ca un ghid).


În comunitatea școlară, avem profesori și elevi. Totuși, sunt mulți alți stakeholderi 
implicați, cum ar fi părinții, personalul auxiliar, localnicii, afacerile etc.


În același fel, școala nu este doar sala de clasă sau chiar clădirea. Sunt multe alte 
locuri implicate în care mediul Învățării complete poate ajuta elevii cu NES și 
întreaga comunitate școlară. Poate că nu ne gândim la terenul de joacă, la drumul 
spre școală, la casa de unde vin copiii, medii de lucru ș.a.m.d.


Dewey a argumentat că, pentru ca educația să fie în forma ei cea mai eficientă, 
copiilor ar trebui să li se ofere oportunități de învățare care să le dea posibilitatea 
să facă legătura între conținutul actual și experiențele și cunoștințele anterioare. 
Aceasta a fost o idee revoluționară pentru perioadă. Încă o trăsătură în teoriile lui 
Dewey era nevoia ca elevii să se implice direct în mediul lor, în ceea ce urma să fie 
cunoscut drept învățare experiențială, în care cunoștințele rezultă din impresiile pe 
care ni le produc obiectele naturale.’ Această abordare a dus mai târziu la un număr 
de alte abordări similare cum ar fi învățarea bazată pe probleme și învățarea 
bazată pe investigații. Aceasta înseamnă că elevii trebuie să interacționeze cu 
mediul lor pentru a se adapta și a învăța.


De aceea, Dewey a susținut abordarea centrată pe copil a educației, punând 
accentul învățării pe nevoile și interesele copilului. După părerea lui Dewey,  
copiilor ar trebui să li se permită să își exploreze mediile.
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Teorie

Partea 3

Acum să ne uităm la anumite activități specifice care pot fi implementate în școală, 
în clasa dvs. Ne orientăm acum către Plasamentele de lucru care ajută elevii să 
învețe despre diverse subiecte, Abordarea Învățarea mixtă completă în școală și 
Sala de clasă transformată.


Cunoașteți toate aceste concepte? Taxonomia lui Bloom ne poate ajuta aici. Să 
începem analizând Sala de clasă transformată, care este o abordare pedagogică în 
care instruirea directă se deplasează din spațiul de învățare al grupului în spațiul 
de învățare al individului, iar spațiul grupului car rezultă este transformat într-un 
mediu de învățare interactiv, dinamic, în care educatorul ghidează elevii pe măsură 
ce aceștia aplică concepte și se implică creativ în materie.


O școală care prioritizează învățarea pentru elevi este o școală căreia îi pasă de 
modul în care învață copiii. Spre exemplu, subiectele și temele pentru activitățile și 
proiectele școlare sunt clar diferențiate  (de ex. tema spațiului pentru o lună, 

Să mergem un pic mai departe acum și să luăm în considerare modul în care unele 
din acești stakeholderi adesea utilizați mai puțin sau locuri au fost utilizate.


Să identificăm unul sau doi stakeholderi și una sau două locații care nu sunt direct 
implicați(implicate) în mediul școlar. Luați în considerare modul în care ați utiliza 
acești oameni și spații noi. Scrieți câteva observații în jurnalul dvs.

4. Oamenii își pot asuma 
responsabilitatea, pot 
gândi pentru ei înșiși și 
pot juca un rol activ 

PRINCIPII OAMENI LOCURI

1. Oamenii pot învăța prin 
participarea la experiențe 
relevante de învățare

2. Oamenii își pot dezvolta 
abilitățile de rezolvare a 
problemelor, pot clarifica 
învățarea și pot aplica 
lecțiile învățate

3. Oamenii își pot urma 
vocația și pot dezvolta 
obiceiul învățării 

Acum să ne gândim la o listă cu toți oamenii care pot fi implicați în educație, pe 
baza acestor principii și o listă cu (toate) locurile în care poate avea loc educația, 
pe baza acestor principii. Completați diagrama.

Vă ajutați elevii să devină cea mai bună versiune a lor?


Știți cum să valorificați la maxim talentele?
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Teorie

Să sugerăm următorii pași (pe baza lui Jeff Dunn (2014) care a scris un scurt articol 
despre „Ghidul în 6 pași pentru transformarea clasei”) care prezintă 6 pași ușori 
pentru implementarea claselor transformate.

1 Planificați


Identificați lecția pe care doriți să o transformați. Schițați rezultatele cheie 
ale învățării și un  plan de lecție. 

2 Înregistrați


În loc să predați lecția aceasta față în față, faceți un videoclip. Merge și un 
screencast. Asigurați-vă că acesta conține toate elementele cheie pe car ele-
ați menționat în clasă.


(Nu faceți un videoclip doar de dragul de a face un videoclip. Faceți asta doar 
când simțiți că acestea sunt adecvate și necesare. Depinde în întregime de 
obiectivul educațional al lecției dvs. Dacă realizarea de videoclipuri facilitează 
mai bine obiectivul dvs. de instruire, atunci realizați videoclipuri).

3 Împărțiți


Trimiteți videoclipul elevilor dvs. Faceți-l captivant și clar. Explicați că ceea ce 
este conținut în videoclip va fi discutat complet în clasă.

4 Schimbați


Acum că elevii dvs. au vizionat lecția, sunt pregătiți să analizeze în 
profunzime mai mult decât înainte.

5 Grupați


O modalitate eficientă de a discuta subiectul este de a separa elevii în 
grupuri. Scrieți o poezie, o piesă de teatru, realizați un videoclip etc.

cu activități diferențiate în funcție de elevi). Aceasta se poate aplica ș i utilizării de 
spații diferite în școală, cum ar fi grădinile, sălile de studiu, sala de sport etc.


În învățarea tradițională, nivelul inferior de învățare, cum ar fi amintirea și 
înțelegerea, are loc în clasă , în timp ce elevii sunt de regulă lăsați să efectueze 
activități care implică un nivel superior de învățare din afara clasei. Cu toate 
acestea, în modelul sălii de clasă transformate, învățarea este transformată. După 
cum puteți vedea din piramidă, elevii pot termina nivelul inferior de lucru cognitiv 
înainte de oră. Și când vin la oră, se pot angaja în nivele superioare de învățare cu 
colegii și profesorii prezenți.


Când vedem o școală care implementează diverse strategii la nivelul mediului 
învățării complete, lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte. Școlile au analizat în 
profunzime abordarea învățării și a predării pe care au avut-o și au încercat să facă 
schimbări în mod gradat. Școlile găsesc pași practici prin care profesorii și școala 
vor trece pentru a implementa  unele din schimbările pe care le-au făcut. (respectiv 
au hotărât o abordare, au creat un grup de lucru, au prioritizat etc.).
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Teorie

Nu uitați să examinați, să revizuiți și să repetați!


După implementarea lecției dvs. cu o abordare a clasei transformate, să ne gândim 
acum la posibilele abordări ale lărgirii mediului de învățare… care poate ajunge în 
alte zone din școală și din comunitatea școlară.


Să începem prin efectuarea unei liste de medii adecvate care urmează să fie 
urmărite în context școlii dvs. și care pot beneficia de pe urma abordării.

PLAN DE LECȚIE-PAȘI CUPRINS

 1. PLANIFICAȚI

 2. ÎNREGISTRAȚI

3. ÎMPĂRȚIȚI

4. SCHIMBAȚI

5. GRUPAȚI

6. REGRUPAȚI

După șase pași, Examinați, Revizuiți și Repetați!


Alte câteva strategii care pot fi folosite la activitățile din clasă includ

 Învățarea activă. Permiteți elevilor să aplice conceptele în clasă, unde  pot cere 
colegilor sau instructorilor feedback și clarificări

 Instruirea de către colegi. Elevii se pot învăța unii pe alții explicând  concepte 
sau lucrând cu probleme mai mici

 Învățarea prin cooperare. Învățarea prin cooperare ar putea spori implicarea 
elevilor, ar putea crește înțelegerea elevilor și ar putea promova inteligența 
colectivă

 Învățarea bazată pe probleme. Ora poate fi petrecută lucrând la probleme ce 
pot dura un semestru

 Discuții sau dezbatere. Dați elevilor ocazia de a-și exprima gândurile pe loc și 
de a-și dezvolta argumentele pentru a-și susține opiniile sau cererile.


Acum ca profesori, putem vedea că este nevoie de timp pentru a pune în practică 
acele schimbări în același timp. Să identificăm pașii pe care i-ați face pentru a 
implementa diferitele idei și ce s-ar schimba dacă pașii respectivi ar fi făcuți. 
Începeți cu propria dvs. clasă, apoi puteți trece la mediul școlar mai larg.


Care este planul meu de acțiune pentru implementarea abordării clasei 
transformate în cadrul unui plan de lecție. Acordați-vă timp să vă gândiți și să 
reflectați la schimbările pe care le veți face contextului clasei existente.

6 Regrupați

Faceți clasa să împartă activitatea grupurilor individuale cu toată lumea. 
Puneți întrebări, explorați mai profund decât înainte.
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Teorie

Răspunsuri

Principii și soluții exemplificate: 1-D , 2-C , 3-B, 4-A

ZONĂ DIN ȘCOALĂ PRIORITATE
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Practică

 Cereți profesorilor din școala dvs. să pună pașii în ordine și să se gândească cât 
de mult ar dura implementarea în școală a fiecărui pa

 Cum ați putea convinge oamenii să accepte aceste schimbări?
 Ce modalități există și care este modalitatea potrivită pentru dvs./în contextul 

dvs.?


Planificați să aveți o discuție deschisă cu toți profesorii interesați în efectuarea de 
schimbări ale mediului de învățare completă, indiferent dacă aceste schimbări au 
loc în propria lor clasă sau în cadrul întregii comunități școlare. Luați notițe  și 
înregistrați principalele puncte.


Ideea este de a găsi câteva zone în școală dar de a prioritiza UNA astfel încât să 
puteți începe.


Alegeți o singură zonă pe care să vă concentrați (din liste de priorități de top care a 
fost discutată și evidențiată) și stabiliți-o ca 'Proiect'.


Rezultate:

 Completați informațiile pentru planul proiectului.
 Definiți alți stakeholderi pe care ei vor să îi implice.
 Stabiliți o întâlnire inițială pentru a discuta ideile și a lucra împreună la planul 

proiectului
 Identificați provocările și riscurile pentru proiect, și
 Definiți un interval de timp aproximativ care pare a fi realist pentru a 

implementa unele din aceste schimbări.

PLAN DE LECȚIE-PAȘI ORDINE BUNĂ TIMP

1. GRUPAȚI

2. REGRUPAȚI 

3. SCHIMBAȚI

4. PLANIFICAȚI

5. ÎNREGISTRAȚI

Publicarea!

Aceasta este șansa dvs. de a pune în practică ideile pe care le-ați avut. Vi se va 
prezenta un cadru pentru a face acest lucru.

Acum a sosit timpul să prezentați un plan comunității școlare ca întreg. O dată ce a 
fost identificată zona din școală și au fost enumerate prioritățile, puteți merge la 
alți profesori și la Conducerea școlii cu un  plan specific pentru a face schimbările 
în propriul dvs. context.


Vă sugerăm să prezentați un plan de proiect bazat pe pașii de efectuare a unei 
schimbări în propriile dvs. planuri de lecție, dar cu pașii în ordinea greșită:
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Listă de verificare

Întrebări reflexive

Ce veți face diferit la școală săptămâna viitoare ca urmare a acestei liste?

Cum vă veți asigura că aplicați acestea în practica dvs. în mod regulat?

Există modalități în care puteți influența alți profesori și conducerea astfel încât să 
înceapă și ei să facă schimbări în contextul propriu?

1 Învățarea activă


Permiteți elevilor să aplice conceptele în clasă, unde  pot cere colegilor sau 
instructorilor feedback și clarificări.

2 Instruirea de către colegi


Students can teach each other by explaining concepts or working on small 
Elevii se pot învăța unii pe alții explicând  concepte sau lucrând cu probleme.

3 Învățarea prin cooperare


Învățarea prin cooperare ar putea spori implicarea elevilor, ar putea crește 
înțelegerea elevilor și ar putea promova inteligența colectivă.

4 Învățarea bazată pe probleme


Ora poate fi petrecută lucrând la probleme ce pot dura un semestru.

5 Discuții sau dezbatere


Dați elevilor ocazia de a-și exprima gândurile pe loc și de a-și dezvolta 
argumentele pentru a-și susține opiniile sau cererile.




Cinci principii „Deweyane” ale unei bune educații.

Uitați-vă din nou la principiile educaționale și strategiile pentru învățarea De John 
Dewey. Asigurați-vă că următoarele sunt implementate ca activități în clasă:
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Test

Răspunsuri

1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a.

1. În cadrul unei abordări centrate pe clasă

a) elevii iau toate deciziile

b) elevii așteaptă ca profesorul să ia cele mai multe decizii 

c) elevii iau decizii împreună cu profesorul.

2. Individualizarea are loc când:

a) elevii simt că sunt indivizi și că pot gândi pentru ei înșiși

b) profesorii ajută elevii în mod individual 

c) profesorii se asigură că oferă o gamă  mai largă de opțiuni care deservesc nevoia 
specifică a elevilor

3. Pentru ca abordarea mediului de învățare completă să funcționeze:

a) profesorii și școlile trebuie să devină mai flexibili și mai agili

b) profesorii trebuie să îngrijească mediul din școală

c) elevii își protejează propriul spațiu din școală.

4. John Dewey a argumentat că:

a) profesorii și școlile trebuie să proiecteze împreună programa

b) programa trebuie să fie relevantă pentru viețile elevilor 

b) profesorii pot elabora o programă care satisface nevoile majorității elevilor.

5. Modelul de educație al lui John Dewey:

a) nu se baza pe auto-orientarea completă, ci pe ghidarea și susținerea învățării, ca un 
ghid alături de dvs. 

b) se baza pe faptul că elevii se aflau în centru și erau cei mai buni mentori ai lor 

c)	argumenta în favoarea participării elevilor.

6. Unul din principiile educaționale ale lui John Dewey argumenta că:

a)	întreaga ideea era ´trăiește și lasă și pe alții să trăiască´

b)	elevii se aflau în centrul propriei învățări deoarece meritau cea mai bună educație 

c)	oamenii își pot asuma responsabilitatea, pot gândi pentru ei înșiși și își pot asuma 
un rol activ ca cetățeni.

7. La efectuarea de schimbări în contextul mediului școlar de învățare 
completă:

a)	ideea este de a începe cât de curând posibil

b)	profesorii ar trebui să aleagă o zonă relevantă, să prioritizeze acele schimbări

c)	conducerea școlii ar trebui să creeze un plan cu experții în construcții.

8. La alegerea unei zone de concentrare pentru a face schimbări în școală:

a)	ar trebui să definiți un interval de timp aproximativ care pare realist pentru a 
implementa unele din aceste schimbări

b)	profesorii ar trebui să aleagă zona care pare mai evidentă

c)	ar trebui consultată conducerea.

Verificați-vă înțelegerea 

Faceți un test scurt pentru a verifica faptul că ați înțeles punctele modulului.

Să verificăm câteva concepte cheie care au fost prezentate în acest  modul 
răspunzând la acest test scurt:
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Progres

3. În ce fel se bazează acele strategii pe principiile lui John Dewey și cum vor afecta 
ceilalți angajați și conducerea din școala dvs.?

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 mediul de învățare completă în contextul recunoașterii incluziunii?

2. Ce activități și strategii urmează să aplicați pentru a facilita un mediu mai 
incluziv în propria dvs. școală?


