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Bine ați venit la modulul 13 al setului de instrumente NES

În acest modul analizăm instrumentele și tehnicile de gestionare a sălilor de clasă 
într-un mod care să țină cont de elevii NES

Obiective

Până la finalizarea acestui modul, veți putea:

 recunoaște diferitele nevoi ale cursanților NES legate de mediul de clasă

 aplica o varietate de tehnici de gestionare a clasei pentru a sprijini elevii NES 
în clasă în contextul meu

 înțelege că nevoile diferite și uneori opuse ale cursanților NES nu împiedică, ci 
contribuie la crearea unui mediu dinamic de învățare pentru toată lumea

Gestionarea sălii de clasă 
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Introducere

1. Uită-te încă o dată la cele 10 statistici și gândește-te la propriul context de 
predare. Vă regăsiți în vreuna din aceste statistici?

Cu toate acestea, statisticile pot fi inversate dacă o gestionare adecvată a clasei 
este pusă în aplicare de către profesori pentru a face față diferitelor dificultăți de 
învățare într-un mod pozitiv. Profesorii sunt agenți ai schimbării, iar o bună 
gstionare a clasei poate ajuta procesul de predare și învățare.


Strategiile de gestionare a clasei vor varia în diferite școli și chiar în diferite săli de 
clasă, dar adevărul este că profesorii sunt rugați să fie creativi și inovatori atunci 
când abordează gestionarea clasei. Gestionarea unei săli de clasă all-inclusive va fi 
mai ușoară dacă sunt implementate strategii de predare simple și personalizate 
pentru elevii cu nevoi speciale. Profesorii sunt agenți ai schimbării. Profesorii pot 
face diferența!

 80% dintre oameni asociază în mod fals dislexia cu o formă de retard 

 Costul suportat în Marea Britanie pentru copiii care nu stăpânesc abilitățile 
de alfabetizare de bază este 198 milioane până la 2, 5 miliarde de lire/an

 Până la 2 milioane de oameni din Marea Britanie nu știu că sunt dislexici.

 4% din populație are dislexie, astfel încât devine un handicap.

 Între 60% și 75% dintre cei cu dislexie au o formă de dificultăți de 
procesare fonologică.

 70-80% dintre persoanele cu abilități slabe de citire sunt probabil 
dislexice.

 Mai puțin de o treime din elevii cu condiții neurodiverse primesc ajutor de 
la școlile lor.

 62% dintre non-cititori renunță la liceu.

 Aproximativ 80% dintre persoanele cu dizabilități de învățare au dislexie. 
90% din toate dizabilitățile de învățare pot rezulta din dislexie

 25-40% dintre copiii cu dislexie au ADHD, în timp ce 25% dintre copiii cu 
ADHD au dislexie.

De ce gestionarea clasei este importantă

TModul în care profesorii își gestionează clasa poate avea un impact semnificativ 
asupra modului în cae se comportă elevii și cât de mult învață. Profesorii care stabilesc 
o bună gestionare a clasei, inclusiv reguli, rutine și pregătire, creează adesea medii de 
învățare extrem de eficiente.

Din păcate, statisticile nu arată îmbucurător. Efectele neglijării impactului 
gestionării clasei asupra elevilor NES într-un mod semnificativ. Să aruncăm o 
privire la 10 statistici preluate din Marea Britanie. 

Care dintre aceste statistici te-a surprins cel mai mult/cel mai puțin? Discutați cu 
un alt coleg profesor. 

(http://www.dyslexiabytes.org/
dyslexia-figures/) 


http://www.dyslexiabytes.org/dyslexia-figures/
http://www.dyslexiabytes.org/dyslexia-figures/
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Studiu de caz

Întrebări reflexive

1. Care dintre aceste strategii de gestionare a clasei utilizați deja? 

2. În care dintre aceste citate te regăsești cel mai mult? De ce?

Putem vedea că toți profesorii se confruntă cu aceleași probleme în ceea ce 
privește strategiile de gestionare a clasei. Profesorii pot avea un potențial impact 
pozitiv dacă se fac schimbări în mediul de clasă. Elevii pot beneficia foarte mult de 
strategii care vizează eliminarea obstacolelor și concentrarea pe învățarea reală. 


Acum reflectați asupra propriului context de predare: 

schiță structurată la începutul clasei și acesta a fost un ajutor util. Acest fapt m-a făcut 
să-mi amintesc mai bine ideile principale. Sunt elev cu ADHD și memoria mea se 
îmbunătățește semnificativ pentru mine." (Elev de Liceu).

Citat 4

"Lecțiile la școala mea au fost atent structurate . De exemplu, profesorii mei ne-au dat o 

Citat 3

"Am avut noroc că mi-am dat seama încă de la început că mulți copii cu autism învață 
vizual. Oferirea de instrucțiuni într-o manieră vizuală, folosind imagini, obiecte sau 
animație poate ajuta cursanții autiști să proceseze informațiile într-un mod mai util și 
mai puțin stresant." (Profesor de Liceu).

Citat 2

"Dacă nu mi-aș fi aranjat sala de clasă astfel încât anumiți elevi să aibă o vizibilitate 
clară asupra profesorului și asupra tablei, i-aș fi pierdut și nu s-ar fi putut concentra pe 
învățare. Când obstacolele sunt eliminate, are loc o învățare reală."(Profesor de Școală 
Primară).

Citat 1

"Profesorii care au cele mai bine gestionate săli de clasă sunt cei care petrec primele 
două săptămâni predând și practicând procedurile și rutinele lor (Marzano, Marzano și 
Pickering, 2003).” Michael Mills, Managementul Eficient Al Clasei: Un Manual 
Interactiv.

Cum își gestionează profesorii sălile de clasă?

În această secțiune veți regăsi diverse citate de la profesori și cursanți cu privire la 
educația incluzivă și modul în care se descurcă în sala de clasă. 

Când citiți citatele, întrebați-vă ce strategii de gestionare a clasei sugerează fiecare 
este o modalitate eficientă de a include și de a sprijini elevii NES. 
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Teorie

Povestea lui Philip

Este prima zi a clasei a șasea. Profesorul este conștient de faptul că clasa a 
avut o perioadă foarte dificilă în ultimul an școlar. Unii elevi s-au confruntat cu 
dificultăți în învățare și nu au putut să fie atenți în timpul orelor. Din când în 
când, câțiva dintre acești elevi strigau unul la celălalt, se ridicau de pe 
scaunele lor și refuzau să facă ceea ce li se spunea. Un băiat, Philip 

Pe care dintre aceste tehnici o folosiți în acest moment în sălile de clasă?

c) ... este adaptarea nevoilor și abilităților specifice ale elevilor cu nevoi educaționale 
speciale și este adecvată vârstei, capacității și rezultatelor cerute.

d) ... este procesul prin care elevii câștigă putere, acces la resurse și control asupra 
propriei învățări. În acest sens, ei dobândesc capacitatea de a-și atinge cele mai înalte 
aspirații și obiective personale și colective.

e) este atunci când ritmul de învățare este ajustat pentru a satisface nevoile fiecăruia.

Acum vom analiza Tehnicile de Atenuare care vă pot ajuta să identificați 
dificultățile pe care mediul de clasă le impune elevilor NES. Citiți povestea lui 
Philip și încercați să identificați diferitele tehnici care sunt utilizate pentru a 
atenua gestionarea pozitivă a clasei. 

a) ... este o filozofie educațională care afirmă că elevii nu ar trebui să fie izolați de 
"trend-ul majoritar" deoarece au nevoi educaționale speciale (NES); în schimb, toți elevii 
ar trebui să învețe împreună, ajustările fiind făcute ori de câte ori este necesar pentru a 
se adapta nevoilor specifice ale indivizilor.

b) ... este reducerea experiențelor neplăcute, dăunătoare sau negative pentru cursanți în 
contextul clasei.

1. Individualizare

2. Diferențiere

3. Includere 

4. Atenuare

5. Abilitare

Partea 1: Cum se creează un mediu de învățare mai incluziv

Toți profesorii ar trebui să încerce să creeze un mediu favorabil învățării și 
personalizării. Prin urmare, profesorii vor trebui să încerce să elimine barierele, 
astfel încât întreaga clasă să fie un spațiu sigur pentru toată lumea.


Potriviți diferitele tehnici și semnificația lor:

Mediul de Învățare Incluziv

În această secțiune, vor fi prezentate anumite tehnici privind modul de gestionare 
a clasei. 
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Teorie

a întâmpinat dificultate în controlarea comportamentul și de atunci a fost 
diagnosticat cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție.


În prima zi a clasei a șasea, doamna Murphy discută regulile de clasă cu noii ei 
elevi și le cere să ofere câteva idei despre regulile de bază pe care le consideră 
utile. Ea face câteva sugestii cu privire la respectarea diferențelor și 
asemănărilor dintre ei, stabilind semnale speciale pentru "liniște", "cererea 
permisiunii de a părăsi încăperea", "elevii vorbesc pe rând". Elevii consideră că 
acestea sunt reguli corecte și sugerează că au timp în fiecare dimineață de 
luni să se familiarizeze unul cu celălalt timp de cinci minute înainte de 
începerea orelor. Fiecare elev va vorbi cu colegul său de bancă și un elev va 
relata în clasă în fiecare săptămână.


Doamna Murphy este de acord să încerce acest lucru timp de o lună și să o 
revizuiască în acea etapă. Ea le spune elevilor că, deși știe că este greu pentru 
ei să respecte întotdeauna regulile, dacă acestea sunt încălcate în mod 
deliberat, privilegiile vor fi anulate. Dna Murphy descrie clar cum se va 
desfășura o zi de școală și va afișa un planificator vizual săptămânal, astfel 
încât elevii să știe la ce să se aștepte. Ea explică scopul fiecărei lecții și verifică 
că aceștia au înțeles. Ea răspunde elevilor care se descurcă bine cu întrebări 
mai provocatoare, asigurându-se în același timp că elevii mai liniștiți participă.


Activitățile din clasă includ citirea, desenarea, scrierea, completarea foilor de 
lucru, discutarea lecției cu colegii de bancă și stabilirea temelor. Dna Murphy 
are întotdeauna în dotare pixuri, creioane și materiale de desen suplimentare. 
Fiecare lecție are un scop specific și începe cu o imagine vizuală sau orală a 
ceea ce înseamnă învățarea de succes. Dna Murphy folosește întotdeauna o 
varietate de materiale, strategii și abordări în lecțiile sale și oferă elevilor săi o 

serie de sarcini care sunt adaptate nevoilor diverse ale elevilor individuali. De 
trei ori pe săptămână, profesorul psihopedagog vine în clasă și predă lecția 
împreună cu doamna Murphy. În timpul acestor ore de clasă, elevii sunt 
împărțiți în grupuri, iar cei doi profesori lucrează cu grupuri diferite.  


Dna Murphy le cere elevilor să se gândească la ceea ce doresc să învețe și la 
ceea ce doresc să schimbe în acest an. Ea ajută toți elevii să țină un jurnal 
săptămânal de învățare despre lucrurile noi pe care le-au învățat și ce alte 
lucruri ar dori să învețe. Ea le cere să noteze ceea ce le-a plăcut despre diferite 
lecții și să vorbească cu ea despre orice probleme sau întrebări pe care le-ar 
putea avea. Dna Murphy folosește evaluările elevilor pentru a se ghida în 
planificarea lecțiilor viitoare și pentru a se informa despre punctele forte și 
dificultățile cu care se confruntă aceștia. Elevii înșiși știu întotdeauna.


Un plan de comportament individual a fost elaborat pentru Philip care 
stabilește obiective pe care să le atingă pe o perioadă de șase săptămâni. În 
momentul de față el este implicat în realizarea a două obiective: să aducă 
cărțile corecte la școală și să intre în clasă în liniște și să stea la locul care i-a 
fost atribuit. Philip, părinții și profesorul său au fost implicați în stabilirea 
acestor obiective și aceștia vor revizui planul după șase săptămâni. Lui Philip, 
părinților săi, profesorului și SNA (Asistentul pentru Nevoie Speciale).

Care sunt tehnicile comune utilizate în exemplu?
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Teorie

Cunoașteți alte tehnici pentru a atenua aceste provocări?

Vă puteți gândi la alte exemple de provocări cu care se confruntă elevii?

Partea 2: utilizarea diferitelor tehnici de atenuare în sala de clasă

Ce probleme cu care se confruntă cursanții pot fi soluțonate prin diferitele tehnici 
de atenuare? Gândiți-vă la propriile contexte de predare și încercați să identificați 
o problemă cu care s-ar putea confrunta un cursant,. De exemplu, cum ar putea 
"separarea în bucăți" să ajute un cursant SEN? 

2. b) Rază vizuală Elevii sunt poziționați în sala de 
clasă astfel încât să aibă o 
vizibilitate clară asupra tablei, 
profesorului și locurilor 
importante, eliminând barierele.

3. c) Gestionarea 
zgomotului și a 
perturbațiilor

Există o varietate de motive 
pentru care elevii acționează și 
sunt perturbatori, distrași sau 
zgomotoși. Fie că este vorba de un 
zgomot enervant de discuții 
neîncetate sau de zgomot 
perturbator, controlul unei clase 
zgomotoase se referă la stabilirea 
autorității dvs. și la dezvoltarea 
unor strategii puternice de 
gestionare a clasei.

4. d) Instrucțiuni de 
livrare

Modul nostru de a oferi 
instrucțiuni în clasă poate avea un 
impact substanțial asupra 
implicării cursanților noștri și 
asupra eficienței generale a lecției

5. e) Gestionarea 
dezordinii și mizeriei

O clasă dezordonată, neîngrijită 
sau plină de dezordine transmite 
elevilor mesajul că un 
comportament necorespunzător și 
obiceiurile de lucru mediocre sunt 
acceptabile - indiferent de cât de 
des sau cât de ferm declarați.

Problemă cu care se 
confruntă elevul

Tehnica de 
atenuare 

Descrierea tehnicii

1. a) Separare în bucăți O activitate care implică 
descompunerea unui text dificil în 
bucăți mai ușor de gestionat și ca 
elevii să rescrie aceste "bucăți" în 
propriile lor cuvinte.
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Teorie

Studiu De Caz 1: Stații de învățare

Cu câțiva ani în urmă, predam la 27 de elevi de clasa a șasea și aveam cinci stații de 
învățare diferite în sala de clasă. În trei luni de zile, clasa mea s-a mărit la 35 de elevi, 
iar majoritatea stațiilor de învățare au fost demontate pentru a face loc birourilor 
elevilor. În timp ce aruncam o privire în jurul clasei mele aglomerate, ochii mi s-au oprit 
pe computerul conectat recent la internet și mi-am dat seama că internetul ar putea 
oferi stații de învățare puternice pentru elevii mei.


Chiar și după ce am început să creez stații de învățare" bazate pe Internet", mi-a plăcut 
întotdeauna să am un mix de stații virtuale și stații "reale" în clasa mea. Utilizarea 
internetului pentru a crea stații de învățare poate oferi elevilor oportunități de a învăța 
curriculum-ul în moduri diferite.


Nu există o modalitate corectă sau greșită de a organiza stațiile de învățare și poate 
doriți să alternați utilizarea stațiilor pe tot parcursul anului. Numărul de stații pe care le 
aveți la un moment dat poate depinde de dimensiunea clasei dvs., de numărul de 
asistenți din clasă și de curriculum. Există o multitudine de moduri în care puteți 
programa stații de învățare în sala de clasă. Acestea pot fi utilizate în anumite zile de 
"stații de învățare" sau în momentul în care elevii pot urmări o lecție predată recent în 
clasă. Este posibil să doriți să aveți stații de învățare în funcțiune în orice moment, 
astfel încât atunci când elevii au terminat lucrările lor, aceștia să poată să își petreacă 
timpul pe o stație.

Există diverse alte modalități de a gestiona sălile de clasă cu succes prin utilizarea 
diferențierii în clasă. Acest lucru poate fi realizat analizând ritmul predării dvs., 
având rezultate clare, mediul de clasă, modul de abordare a sarcinilor, sprijinul și 
acomodarea. 


Acum, să ne uităm la diferitele forme de diferențiere prin prezentarea unor studii 
de caz. Completați tabelul utilizând studiile de caz pentru a identifica modul în 
care fiecare tehnică ajută și cum poate fi implementată. 

Acum reflectați asupra acestor tehnici și puneți-vă următoarele întrebări:


1. Există aici tehnici pe care le implementați deja în propriul mediu de clasă?

2. Le puteți pune pe oricare dintre celelalte în acțiune?

3. Care dintre tehnicile menționate mai sus credeți că sunt cele mai ușoare / mai 
greu de implementat? De ce?
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Teorie

Studiu de Caz 4: Forme de acomodare / suport

Jack este un elev din clasa a 8-a care are dizabilități de învățare în citire și scriere.  El 

este într-o clasă obișnuită a 8-a, în care predau în echipă un profesor de educație 
generală și un profesor de educație specială. Modificările și acomodarea oferite pentru 
rutina zilnică a școlii lui Jack includ următoarele

 Jack va avea sarcini mai scurte de citire și scriere
 Manualele lui Jack se vor baza pe curriculum-ul clasei a 8-a, dar la nivelul său de 

lectură independentă (clasa a 4-a)
 Jack va avea întrebări de testare citite / explicate, atunci când el va cere
 Jack va oferi răspunsurile la întrebările de tip eseu oral, mai degrabă decât în scris.


Modificările sau acomodarea se fac cel mai adesea în următoarele zone:


Programare. De exemplu, acordarea elevului timp suplimentar pentru a finaliza sarcinile 
sau teste, împărțirea testelor pe parcursul mai multor zile de Setare. De exemplu, lucrul 
într-un grup mic lucru unu-la-unu cu materialele didactice. De exemplu, furnizarea de 
prelegeri audio sau cărți care oferă copii ale notelor de curs ale profesorului folosind 
cărți mari tipărite, Braille sau cărți pe CD (text digital) Instrucțiuni. De exemplu, 
reducerea dificultății sarcinilor reducerea nivelului de citire folosind un Răspuns Elev 
elev/coleg. De exemplu, permisiunea ca răspunsurile să fie date oral sau dictate folosind 
un procesor de text pentru lucrări scrise folosind limbajul semnelor, un dispozitiv de 
comunicare, Braille sau limba maternă, dacă nu este engleza.


Deoarece adaptarea conținutului, metodologiei și / sau livrării instruirii este un element 
esențial în educația specială și un sprijin extrem de valoros pentru elevi, este în egală 
măsură esențial să știm cât mai multe despre modul în care instruirea poate fi adaptată 
pentru a răspunde nevoilor unui elev individual cu dizabilități. Profesorul de educație 
specială poate contribui cu expertiza sa în acest domeniu, care este esența educației 
speciale.

Studiu de Caz 3: Examinarea / lucrul cu diferite tipuri de contribuții vs 
rezultate

Contribuțiile sunt obiectivele și conținutul obiectivat pe care profesorii îl introduc, în 
timp ce procesele sunt metodele de livrare a conținutului. Rezultatele sunt produsul 
final al contribuțiilor și proceselor educaționale, iar acestea trebuie evaluate.


Când am început să predau elevilor mei de școală primară, m-am gândit că aș putea să 
le ofer contribuția mea doar vorbind cu ei și așteptând rezultatul ca răspuns. Cu toate 
acestea, mi-am dat seama curând că sunt necesare alte modalități de predare, în special 
pentru studenții NES, cărora le va fi mai dificil să înțeleagă și să urmărească predarea 
mea. Acum implementez multe strategii diferite în predarea mea la clasă și facem o 
mulțime de activități de grup, de activități unu la unu etc. Am luat chiar și decizia de a 
le permite elevilor să se evalueze reciproc. Am crezut că pierd controlul asupra clasei 
mele, dar în schimb elevii s-au bucurat mai mult de predare și învățare.

Studiu de Caz 2: Parteneri de studiu

Ați auzit vreodată expresia "două capete sunt mai bune decât unul?” Ei bine, e adevărat. 
Prietenii de studiu vă ajută să vă lărgiți cunoștințele și scorurile academice.


Potrivit unui studiu, cu 23% mai mulți elevi au trecut testele, deoarece au studiat 
împreună cu un alt elev în loc să studieze singuri. În timp ce ei o numesc "învățare între 
colegi", ne place mai mult termenul "partener de studiu".


Motivul pentru un scor mai mare? Studierea cu un alt elev ajută la sedimentarea 
informațiilor pe care le-ați învățat, completând, de asemenea, concepte.
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Voi implementa următoarele tehnici Cand si cum

Partea 3: Reflectare asupra propriei practici

Să ne gândim la modalități de a aplica toate aceste tehnici în propriul context.


Cum pot fi implementate aceste studii de caz în propriul mediu de clasă? Faceți o 
listă cu lucrurile pe care le veți face pentru a aplica diferitele tehnici în propria 
sală de clasă.
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Practică

Astfel, să realizăm o planificare pentru introducerea uneia dintre tehnicile de 
abilitare la alegere, conform celor de mai sus. 1.	Alegeți una dintre tehnicile de 
atenuare enumerate mai su

 Choose one of the mitigation techniques listed abov
 Creați o listă de modificările pe care doriți să le faceți pentru a introduce 

această tehnică. Care sunt cele mai fezabile
 Organizați activitățile într-un calendar pentru a vă ajuta să le aplicați în mediul 

dvs. de clasă.

Instrucțiuni de 
livrare

Gestionarea 
dezordinii și 
mizeriei

Tehnici de atenuare
Ce pot face Când pot face 

asta?

Împărțire în bucăți

Rază vizulală

Gestionarea 
zgomotului și a 
distragerilor

A face o diferență în gestionarea clasei

După cum am menționat anterior, profesorii sunt agenți ai schimbării. Cu toate acestea, 
pentru a face o diferență în mediul de clasă, va trebui să faceți schimbări și să vă 
adaptați. Astfel veți prioritiza modificările pe care le veți face în sala de clasă ca urmare 
a acestei unități. Veți face o listă de dorințe și veți acorda prioritate in primul context.

Să aruncăm o privire asupra tehnicilor de atenuare pe care le-am studiat. 
Completați tabelul și descrieți ce puteți face pentru a aplica fiecare tehnică în 
propria clasă și când. (Puteți adăuga tehnici suplimentare la listă, dacă doriți).
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Listă de verificare

1. În acest modul, am învățat că pot face o diferență pentru elevii NES prin 
implementarea tehnicilor de gestionare a clasei:

a) Acord total b) Acord parțial c) Dezacord parțial  d) Dezacord total

2. În acest modul, mi-am dat seama că trebuie să prioritizez tehnicile:

a) Acord total b) Acord parțial c) Dezacord parțial  d) Dezacord total

3. Tehnicile de Atenuare vă pot ajuta să identificați dificultățile pe care mediul de 
clasă le impune asupra elevilor NES:

a) Acord total b) Acord parțial c) Dezacord parțial  d) Dezacord total

4. În acest modul, am învățat că trebuie să implementez tehnicile într-un mod 
gradual:

a) Acord total b) Acord parțial c) Dezacord parțial  d) Dezacord total

5. În acest modul, am învățat că tehnicile de atenuare vor funcționa dacă le 
introduc treptat și am un plan de acțiune definit:

a) Acord total b) Acord parțial c) Dezacord parțial  d) Dezacord total

6. În acest modul, am învățat că este nevoie de un calendar concret pentru 
implementare:  

a) Acord total b) Acord parțial c) Dezacord parțial  d) Dezacord total

7. Ceea ce am învățat din acest modul m-a încurajat să mă gândesc la noi abordări 
privind gestionarea clasei mele viitoare în contextul elevilor NES:

a) Acord total b) Acord parțial c) Dezacord parțial  d) Dezacord total

7 lucruri la care să reflectați după ce ați finalizat acest modul

În această secțiune, gândiți-vă la ceea ce ați învățat în acest modul și la modul în 
care acesta ar putea avea un impact asupra propriei practici de predare. Citiți cu 
atenție lista de verificare din șapte puncte și întrebați-vă cu care dintre aceste 
puncte vă simțiți confortabil și care necesită o muncă suplimentară
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Test

c) este o activitate rapidă pentru a pregăti elevii pentru ora de clasă cât 
mai curând posibil.

4. Numărul de stații de învățare de care dispuneți la un moment dat 
poate depinde de:

a) propriul interes pentru studenții NES și cât de mult permite bugetul 
școlii

b) directorul școlii (directorul) care permite reamenajarea sălii de clasă 
în contextul școlii

c) Dimensiunea sălii de clasă, numărul de ajutoare din clasă și 
curriculum-ul.

5. Partenerii de studiu obțin note mai bune, deoarece:

a) studierea cu un alt elev ajută la sedimentarea informațiilor pe care 
le-au învățat, acoperind, de asemenea, concepte pe care nu le înțeleg 

b)	învățarea este mai distractivă și conceptele sunt mai bine înțelese

c) când sunt împreună, se izolează de restul colegilor clasei pentru a se 
concentra doar pe învățare și pe curriculum.

1. Individualizare…

a) este atunci când ritmul de învățare este ajustat pentru a satisface 
nevoile fiecărui elev

b) este atunci când recunoaștem unicitatea indivizilor ca ființe umane

c) este atunci când recunoaștem individul.

2. Sunt utilizate tehnici de atenuare…

a) to help students overcome their fears

b) to reduce the unpleasant, harmful or negative experiences for 
learners within the classroom context

c) to manage the classroom in the context of SEN teaching and 
learning.

3. Împărțire în bucăți…

a) este o activitate care implică descompunerea unui text dificil în 
bucăți mai ușor de gestionat și ca elevii să rescrie aceste "bucăți" în 
propriile lor cuvinte

b) este o activitate de reamenajare a sălii de clasă ca o experiență NES

Verificați-vă înțelegerea

Parcurgeți un scurt test pentru a verifica dacă ați înțeles punctele modulului.

Citiți întrebările cu atenție și alegeți cel mai bun răspuns pentru fiecare. Puteți găsi 
o explicație detaliată pentru fiecare răspuns corect la final.

Răspunsuri

1.a, 2.b, 3.a, 4.c, 5.a
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Test

Întrebări reflexive

Ce veți face diferit în clasă săptămâna viitoare ca urmare a acestui modul?
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Progres

3. În ce mod ați pune în acțiune diferitele tehnici de diferențiere în contextul 
clasei? (de exemplu Stații de învățare, Parteneri de studiu etc.)

Reflectă asupra rezultatelor

În această secțiune finală, gândiți-vă la ce ați învățat din acest modul și cum îl puteți 
folosi în viața de zi cu zi.

1. Care este cea mai importantă informație extrasă din acest modul despre 
gestionarea clasei în contextul predării și învățării NES?

2. Ce tehnici de atenuare ați fi dispuși să implementați pentru a satisface nevoile 
de bază ale elevilor NES în clasă?


