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Bine ați venit la modulul 15 al setului de instrumente NES

În acest modul este expus modul de configurare și adaptare a temelor pentru 
acasă pentru a se potrivi cursanților NES

Obiective

Până la finalizarea acestui modul, veți putea:

 recunoaște importanța și provocările temelor pentru elevii NES

 adapta practicile și rutinele pentru teme pentru a se potrivi tuturor nevoilor 
cursantului NES în contextul meu 

 înțelege că temele servesc unor scopuri diferite și prezintă provocări diferite 
pentru diferiți cursanți

Teme pentru acasă
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Introducere

Identificarea problemei

Profesorii atribuie temele elevilor ca parte a cursului sau a materiei pe care o predau și, 
de asemenea, ca practică suplimentară pe care elevii să o facă acasă, pentru a stimula 
învățarea. Cu toate acestea, ideea inițială din spatele temelor se pierde adesea din 
cauza unui număr de factori care există în fiecare tip de mediu de învățare. 


Atunci când o lecție este predată studenților SEN, gestionarea temelor devine o 
provocare uriașă pentru profesor, dar oferă profesorului o oportunitate unică de a crește 
nivelul de motivație al elevului pentru materia respectivă și școala în general, precum și 
de a stimula cu adevărat progresul academic al elevului. 

Încercați aceste activități. Apoi, întrebați-vă cum pot fi create temele pentru a fi 
mai ușor pentru elevii NES.

Sarcina unu 

Executați următoarea sarcină, care este intitulată "Misiune Imposibilă". 


Pe măsură ce încercați să o rezolvați, bifați casetele cu cuvinte care descriu cel mai 
bine modul în care vă simțiți: 

https://dyslexiabytes.org/2021/08/identifying-the-problem/


Sarcina doi 

Care dintre următoarele afirmații credeți că ar fi făcute de:  a) un profesor cu 
experiență în educația incluzivă  b) un profesor fără experiență în practica 
incluzivă 

1. frustrat

2. amuzat

3. descurajat

4. motivat să încerc în continuare

5. nedumerit

Răspuns: Activitatea este un exemplu a situației cu care se poate onfrunta un 
cursant dislexic atunci când încearcă să excute o sarcină "normală" de citire și/sau 
copiere a unui text. O reacție obișnuită pe care o poate avea cineva atunci când are 
de realizat o sarcină imposibilă care nu are sens este frustrarea, descurajarea și 
înstrăinarea. 

1. Temele trebuie să fie aceleași pentru toți elevii din clasă, aceasta 
este metoda corectitudinii și egalității de șanse,

2. Temele ar trebui să fie potrivite pentru capacitățile individuale 
ale fiecărui elev, aceasta este metoda corectitudinii și egalității

3. Livrarea temelor de bună calitate este doar o chestiune de auto-
disciplină. Elevii care livrează teme nerezolvate corect sau care se 
prezintă fără teme sunt predispuși la lene. 

https://dyslexiabytes.org/2021/08/identifying-the-problem/
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Introducere

Răspunsuri

Răspunsurile la toate întrebările 1-5 ar trebui să fie "pe deplin de acord" (5)


În timp ce fiecare declarație individuală reflectă un aspect important în abordarea corectă a 
atribuirii temelor pentru elevii NES, trebuie să subliniem cât de important este să le iei pe 
toate combinate în considerare atunci când predai o lecție într-un mediu incluziv. 

Solicitarea ca elevii să copieze lecția sau să exprime ce a înțeles dintr-o carte este 
o temă proastă în multe situații

1 2 3 4 5

Să obții ceva este mai bun decât să nu obții nimic

1 2 3 4 5

Nu toate temele trebuie să aibă aceeași valoare asignată

1 2 3 4 5

Modul în care temele sunt structurate și atribuite poate face un copil cu NES să nu 
le efectueze sau să se oprească din învățat.

1 2 3 4 5

Temele pot fi folosite pentru a stimula copiii. 

1 2 3 4 5

Întrebări reflexive

Cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații pe o scară de la 1-5 
(1=complet dezacord; 5= complet de acord)? 

Răspunsuri

1. Acest răspuns este mai probabil să fie dat de un profesor neexperimentat, deoarece 
pentru a asigura corectitudinea și a promova egalitatea de șanse în rândul copiilor, temele 
trebuie adaptate în mod adecvat la punctele forte ale elevului individual. 


2. Acesta este un răspuns cel mai probabil oferit de un profesor cu experiență, cu un succes 
considerabil în atribuirea temelor individualizate.


3. Acest răspuns ar fi probabil acceptat de un profesor cu puțină experiență în educația 
incluzivă. Lenea și auto-disciplina sunt printre cele mai frecvent citate concepții greșite în 
abordarea performanței temelor unui elev NES. 


4. Profesorii cu experiență știu că atât efortul, cât și rezultatele trebuie recunoscute dacă 
obiectivul este de a angaja un elev NES și de a asigura performanțe maxime în temele 
atribuite. 


5. Profesorii neexperimentați ar putea crede că, cantitatea de teme alocate, este o garanție 
pentru îmbunătățirea calității muncii elevului, dar nu este așa. Există mulți alți factori de 
luat în considerare atunci când sunt atribuite temele pentru acasă.  


4. În evaluarea temelor, este foarte important să se evalueze atât 
efortul, cât și rezultatul. 

5. Temele sunt o practică suplimentară ideală, în special pentru acei 
elevi care sunt lenți la școală. 
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Studiu de caz

De la Frustrare la Motivație

Mulți profesori pot să nu conștientizeze importanța temelor gestionate în mod 
corespunzător pentru elevii NES. Dacă sunt atribuite automat ca un întreg, temele pot 
produce un impact negativ atât la nivel de clase școlare cât și la nivel de materii.

Citiți declarația de mai jos și răspundeți la întrebările care urmează: 

"Numele meu este Josh. În prezent sunt un Orator Motivațional de succes și 
Antrenor de Soft Skills. 


În pofida rezultatelor mele academice remarcabile, pot spune că studiile mele 
superioare s-au întâmplat mai ales ca urmare a determinării mele, dar și ca o 
chestiune de noroc, deoarece, ca dislexic, aproape că am renunțat la școală la 
vârsta de șaisprezece ani.


Și, dacă ar fi să numesc un singur lucru care aproape m-a făcut să renunț 
definitiv la școală, acela ar fi temele.  Deși mi-a fost destul de greu să fac față 
vieții de zi cu zi de la școală, temele au transpus efectiv frustrarea în mediul 
meu de acasă, pe care l-am considerat un loc sigur. A fost o perioadă cu 
adevărat traumatizantă, care a durat luni și ani. 


Îmi amintesc cum tremuram de frică, știind că, indiferent de ceea ce fac, nu 
puteam satisface așteptările, în special ale profesorilor mei de limbi străine. 


Ce este mai rău, cu cât am încercat mai mult, cu atât mă scufundam mai adânc 
și temele mele erau dezordonate și neterminate, foarte adesea inadecvate sau 
neinteligibile.


A mers atât de departe încât de cele mai multe ori am crezut că sunt de vină, 
că era ceva profund în neregulă cu mine. Nu au existat discuții cu profesorii, 
pentru că aceștia erau convinși că fac ceea ce este mai bine pentru mine.”

a)	Este experiența negativă a temelor pentru acasă limitată doar la o 
singură materie școlară?

b)	În calitate de profesor, sunteți capabil să realizați când refuzul unui 
copil de a-și face temele devine de fapt ură și traumă?

c)	Este posibil să se atribuie teme elevilor NES care vor avea un efect 
foarte pozitiv asupra motivației și dorinței lor de a se implica? 

d)	Este posibil să se atribuie teme elevilor NES care să fie atât plăcute, cât 
și să le permită să exceleze la materia pe care o studiază?

e)	Cât de important este rolul părinților și sprijinului din partea familiei în 
gestionarea temelor pentru elevii NES? 

Întrbări reflexive

Răspunsuri

a) Nu. Experiența adversă pe care elevii o au cu temele pentru acasă nu este niciodată 
limitată la o singură materie și nici nu este probabil să se limiteze doar la percepția lor 
asupra temelor, ci mai degrabă la percepția lor asupra școlii în ansamblu și la atitudinea lor 
față de propria educație. 


b) Absolut. Profesorii pot determina cu multă precizie când percepția copilului asupra 
temelor devine una profund negativă. 


c) Desigur că este. 


d) Din nou, acest lucru nu este numai posibil, ci și foarte de dorit. 


e) părinții joacă un rol important atunci când vine vorba de temele pentru acasă. Temele 
pentru acasă reprezintă șansa lor de a participa activ la dialogul cu profesorul.
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Teorie

Temele pentru acasă nu trebuie să fie stresante

În această secțiune, veți descoperi câteva idei pentru a face temele să fie mai puțin 
stresante și mai productive.

Partea 1

Fiecare școală are poveștile sale despre momentul în care temele atribuite de un 
profesor au avut un impact greșit. În educația incluzivă, temele joacă un rol și mai 
important pentru o metodologie adecvată.


Priviți cele două liste de mai jos. Lista A conține tipuri de sarcini de teme standard 
generale practicate de obicei de școli. Lista B conține posibile efecte negative, 
adică răspunsurile elevilor, în special cele neurodiverse. 


Încercați să combinați tipurile de teme din lista A, cu posibilul impact negativ din 
Lista B.

Sarcină

Citiți și răspundeți la întrebările reflexive: 
Lista A

Tipuri de teme standard generale

 copierea textelor
 texte de lectură voluminoas
 temele care necesită asistență acas
 proiecte de cercetare bazate pe sarcin
 teme orientate spre form
 temele ca pedeapsă, adică "muncă suplimentară"

a) activitate lentă și dezordonată din cauza abilităților motorii slabe?


b) răspuns slab, respingător, rezultate / performanță slabe


c) incapacitatea de a finaliza sarina, din cauza lipsei de sprijin acasă


d) incapacitatea de a finaliza, din cauza unor abilități organizaționale slabe 


e) chiar dacă este finalizată, nu nu are ca rezultat un progres real


f) lipsa motivației, posibile efecte negative pe termen lung 

Lista B

Impact (efecte secundare asupra elevilor NES în special): 

Răspunsuri

Chiar dacă poate părea că anumite tipuri de teme din lista A sunt susceptibile de a 
produce un anumit efect negativ din lista B, în realitate diferite combinații sunt 
posibile. Profesorii sunt sfătuiți să ia în considerare modul în care unele dintre 
tipurile de teme enumerate mai sus, precum și altele, pot avea un impact negativ 
asupra elevilor NES în mediul lor didactic. 

a) Ce alte tipuri de situații similare celor descrise mai sus există în clasa dvs. și 
sunteti conștient? 
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Teorie

b) Cum poate fi evitat acest tip de impact negativ al temelor?  

c) Pentru ce sunt temele pentru acasă?
 sporirea încrederii în sin
 testarea cunoștințelo
 crearea unui sentiment de realizare pentru elev
 o formă de pedeapsă

d) Cum identific în funcție de ceea ce vreau ca elevul (elevii) să realizeze?

e) Ce se întâmplă cu copiii care nu au succes cu temele? Vor fi pedepsiți cu orice 
preț sau vor fi încurajați să continue să încerce? 

Răspunsuri

Răspunsurile la întrebările reflexive date mai sus depind parțial de situația din 
clasă a fiecărui profesor. Cu toate acestea, este important să ne amintim că noi, în 
calitate de profesori, stabilim propriile reguli și norme atunci când vine vorba de 
teme. 


Prin urmare, profesorii pot aplica o serie de tehnici – nu numai în atribuirea 
temelor, ci și în identificare, pentru a le face cu adevărat utile și provocatoare într-
un mod pozitiv. 


Individualizarea, în funcție de tipuri, formate, niveluri de dificultăți, precum și tipuri 
de identificare și furnizare de feedback – toate acestea fac un profesor să aibă 
posibilități incomensurabile pentru un efect cu adevărat pozitiv al temelor asupra 
elevilor NES. 

Partea 2

Datorită ingeniozității, dedicării și iubirii profesorilor pentru elevii lor, metoda de 
predare peste tot în lume este plină de povești de succes.


Citiți cele patru povești de succes de mai jos și executați sarcinile care urmează. 

Profesor unul Doamna Polack, profesor de limba engleză: 

"Le ofer elevilor mei de școală gimnazială și de liceu libertate deplină în 
efectuarea temelor pentru acasă care implică capsule de timp.  Le cer să scrie 
ceva despre viața lor actuală care ar putea intriga copiii lor în jurul anului 
2040. Le spun că este oportunitatea lor de a scrie pentru posteritate! De 
asemenea, le permit să decidă singuri ce să scrie.


Deci, unii dintre ei vor scrie poezie, unii vor scrie reviste.  
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Teorie

Unii îmi vor trimite un mesaj e-mail sau chiar un fax. Un tânăr a scris despre 
experiențele sale directe ca adolescent cu deficiențe de vedere care trăiește la 
începutul anilor 2010"

Este important ca ei să știe că este bine și că pot să ceară ajutor. De fapt, este 
imperios necesar ca ei să facă acest lucru.


Predau elevilor de clasa a doua într-o școală unde peste 50 la sută dintre elevi 
primesc prânzuri gratuite și la preț redus. Unii părinți nu dispun de abilitățile 
și resursele necesare pentru a sprijini eforturile copiilor lor pentru teme.


Încerc să aloc și să prezint temele ca un obiectiv comun atât al elevului cât și 
al profesorului, deci este absolut vital ca elevii să fie susținuți în mod adecvat 
în eforturile lor de a finaliza temele.”

Profesorul doi: Doamna Paolinelli, profesor de Istorie. 

"Temele nu ar trebui să fie supraîncărcate.  Dacă sunt prea multe, devin o 
corvoadă. Trebuie să atragem atenția elevilor, trebuie să-i ținem inspirați și să-
și dorească să își facă temele. Altfel, este fără folos.


În plus, profesorii trebuie să își coordoneze activitățile școlare cu cele ale altor 
profesori, astfel încât elevii să nu primească patru teme într-o seară de marți, 
dar nicio temă miercuri seara.  


În cele din urmă, profesorii trebuie să fie atenți la durata de timp necesară 
pentru ca elevii să finalizeze temele pentru acasă. 


Este firesc ca într-o clasă plină de elevi diferiți ca pentru unii timpul de 
rezolvarea a temelor să fie mai mare decât pentru alții. Cu toate acestea, dacă 
rezolvarea unei teme durează prea mult, acest fapt poate semnala că un elev 
are nevoie de mai multe instrucțiuni pentru a o finaliza cu succes.”

Profesorul patru: Susana, profesor de matematică

"Elevii sunt mai susceptibili să finalizeze temele și să progreseze în învățare 
atunci când primesc feedback consecvent și constructiv.  Elevii trebuie să știe 
unde au excelat și unde trebuie să lucreze mai mult pentru efectuarea temelor. 
Acest fapt transmite mesajul vital că temele îi ajută pe elevi să învețe și asta 
este important.


Profesorii pot evalua și revizui temele într-o varietate de moduri. Mulți 
profesori dau note sub formă de litere, alții atribuie numere și mulți oferă 
comentarii scrise. Notarea temelor îi motivează pe mulți elevi să rezolve 
temele corect și complet și să învețe mai mult, dar în unele situații este posibil 
ca notele să nu fie benefice. 


Feedback-ul este cel mai util atunci când profesorii oferă sugestii specifice cu 
privire la modul în care temele pot fi îmbunătățite și discută problemele și 
rezolvările la acestea cu elevii, individual sau cu întreaga clasă. Profesorii de 

Profesorul trei: Jean LaGrone, profesor de franceză: 

"Elevii care nu înțeleg o temă trebuie să știe că se pot baza pe ajutor din 
partea profesorului sau din partea unei alte persoane potrivite. Elevii cu risc de 
eșec academic sau cu greutăți personale pot avea nevoie de sprijin 
suplimentar atât cu aspectele academice, cât și finalizarea temelor.  
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Tema doi

Consultați lista de mai jos. Aceasta conține o serie de strategii care pot fi aplicate 
de către un profesor pentru a gestiona mai eficient temele: folosiți spațiile de care 
dispuneți, evaluați valoarea tehnicilor propuse în propria situație de predare (1 = 
Cel mai puțin important; 2 = cel mai important) 

Răspunsuri

1. Profesorul doi: dna Paolinelli; 2. Profesorul patru: Susana; 3. Profesorul unu: 
doamna Polack; 4. Profesorul trei: Jean LaGrone

STRATEGIE PROFESOR

1. Alocați cantitatea potrivită de teme

2. POferiți feedback / cuvinte de încurajare atât pentru 
efortul depus cât și pentru realizare 

3. Corelați sarcinile cu puncte forte, abilități, interese 
și nevoi

4. Oferiți ajutor după cum este necesar.  

Tema unu

care profesor folosește strategiile/ tehnicile enumerate mai jos? Scrieți 
răspunsurile dvs. în spațiile alocate: 

pot corecta o problemă finalizată și pot indica orice pas în care a fost făcut.


Feedback-ul de la egal la egal poate fi, de asemenea, util. În plus, pe lângă 
prezentarea elevilor a unei alte perspective cu privire la munca lor, feedback-ul 
de la egal la egal poate ajuta elevii să dobândească competențe sociale 
colaborative și îi învață pe elevi cum să-și evalueze propriile eforturi și pe cele 
ale altor colegi.


Personal, am început să primesc o rată de rentabilitate mai mare pe teme de 
când am început să acord note atât pentru cunoștințe cât și pentru abilități și 
efort. Cred că acest lucru face diferența pentru că li se comunică copiilor că 
efortul are o valoare reală care depășește valoarea ezoterică a învățării. Cu 
alte cuvinte, atunci când depun efort, vor fi răsplătiți într-un mod tangibil.”

Tehnică / strategie / metodologie Cât de util este în predare ? 

Stabiliți așteptările de la începutul anului 

Creați sarcini cu un scop 

Asigurați-vă că elevii înțeleg scopul 

Creați sarcinile în mod concis și clar 

Creați teme care să îi provoace pe elevi să 
gândească și să se integreze

Variați temele 

Alocați temele care fac învățarea personală

Utilizați resursele școlare
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Partea 3

Introducere: 


Gestionarea cu succes a temelor pentru elevii NES este un proces continuu, marcat 
de îmbunătățiri și revizuiri constante. 



Cerință: 


Următoarea activitate în trei etape este concepută ca o activitate practică pentru 
profesori pentru a-i ajuta să creeze și/ sau să își revizuiască propriul model de 
practică a temelor cu elevii NES, pentru a susține un nivel ridicat de gestionare.


Pregătire: 


Având în vedere că managementul temelor se dezvoltă într-un ciclu academic, 
înainte de a începe activitatea, trebuie să decideți perioada în care doriți să o faceți 
(adică înainte de începerea unui nou an școlar, în timpul unui semestru academic 
etc)

 Înainte de a începe activitatea, rezumați pe scurt experiența anterioară / 
curentă cu temele pentru acasă, reflectând atât asupra aspectelor pozitive, cât 
și asupra celor negative

a) Privind înapoi la prioritățile dvs. din lista de mai sus, cum satisfac strategiile dvs. 
preferate elevii NES?

Tema trei:

a) Cunoașteți alte strategii utile care pot contribui la gestionarea eficientă a 
temelor? 

Corelați temele cu abilitățile, interesele și 
nevoile elevilor

Corelați sarcinile cu stilul dvs. de predare 

Alocați o cantitate adecvată de teme 

Coordonați temele cu alți profesori

Oferiți feedback constructiv 

Lăudați și motivați 

Oferiți ajutor după cum este necesar 

Comunicați cu părinții 

Tratați elevii cu respect
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Activitatea în trei etape: 

Pasul unu: lista de verificare NES

Elaborați și revizuiți periodic o listă de verificare / memento cu obstacole 
legate de temele pentru elevii NES din clasă. Includeți posibile obstacole de 
reținut și încercați să depășiți atribuirea temelor eficiente. Discutați lista cu 
colegii și alte părți interesate (părinți, elevi...)

Pasul doi: Ansamblu de Teme

Elaborați și revizuiți periodic o listă de tipuri și mostre de teme. Pentru diferite 
tipuri de teme, indicați modalitățile prin care acestea pot fi modificate într-un 
set de subtipuri, pentru a permite diferențierea și individualizarea temelor. 


Susțineți această listă cu mostre de teme, pentru a vă crea propriul "ansamblu" 
de sarcini eficiente pentru teme. 

Pasul trei: Instrumente de evaluare

Faceți un plan pentru evaluarea temelor – asigurați-vă că este prevăzut un 
instrument de evaluare adecvat pentru fiecare tip de temă (și, dacă este 
necesar, pentru subtipurile sale). Planificați metoda de evaluare care va fi cea 
mai eficientă, fie sub formă de feedback, premiu sau orice altă formă care este 
cea mai potrivită pentru situația dată. Acordați-vă timp pentru a reveni la lista 
de verificare NES și verificați de două ori dacă evaluarea metodei alese 
corespunde punctelor forte și punctelor slabe ale elevilor NES.  

Reflectare

Ce tipuri noi de teme puteți utiliza, adapta sau dezvolta pentru a fi utilizate în 
clasă, pentru a atinge un nivel adecvat de diferențiere? Scrieți elemente noi în 
rutina temelor pe care doriți să le implementați. 
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Practică

Principiile Temelor pentru elevii NES

Nu numai că temele fac parte din sarcinile de predare obișnuite, ci fac mult mai mult de 
atât – acestea reflectă și completează procesul general de predare și învățare gestionat 
de profesor. 


Semnificația depășește munca suplimentară și necesită ca profesorul să păstreze un 
dialog deschis – nu numai cu elevul, ci și legat de conținutul și forma temelor în sine, 
reexaminând constant toți ceilalți factori în joc.  

Următoarea activitate vă va ajuta să vă creați propria taxonomie a temelor, ca o 
abordare care stă la baza gestionării temelor, bazată pe implementarea 
consecventă a principiului gândirii critice, permițând elevilor să se angajeze în 
activități semnificative pentru teme. 

Partea 1

Graficul de mai jos prezintă etapele cheie ale încorporării gândirii critice în 
proiectarea temelor pentru acasă semnificative. Vă rugăm să rețineți în orice 
moment că, deoarece unii elevi NES pot fi ușor supraîncărcați cu teme complexe și, 
deoarece mulți pot considera asta ca o contribuție cognitivă și senzorială 
copleșitoare, temele ar trebui să conțină spațiu pentru diferențiere. Nu toți elevii 
trebuie să facă aceleași teme în același ritm din aceleași motive folosind aceleași 
tehnici și cu aceleași rezultate. Cu toții suntem indivizi, iar temele ar trebui să 
reflecte acest lucru în capacitatea de individualizare.


Etapele gândirii critice au valoare universală, indiferent de subiect sau de vârsta 
sau abilitățile elevilor. 


Priviți graficul și citiți descrierile etapelor în structurarea unei teme pentru acasă, 
apoi răspundeți la întrebarea care urmează. 

Taxonomia temelor: gândirea critică în șase etape în proiectarea temelor

Etapa 6: Crearea

În această etapă, elevii sunt gata să aplice în mod creativ înțelegerea conceptelor 
și teoriilor. Crearea înseamnă generarea a ceva nou care poate fi realizat prin 
încălcarea ipotezelor acceptate și aplicarea conceptelor în situația imaginată și 
găsirea de soluții la temele de învățare.

Etapa 5: Evaluarea

Se așteaptă ca elevii să-și folosească judecata critică pentru a evalua ideile sau 
pentru a pune întrebări care îi conduc la concluzii. Este de așteptat ca activitatea 
elevilor să demonstreze că stabilirea de legături între teorie și problemele din 
lumea reală poate fi suficientă pentru a dovedi rezultate semnificative.

Etapa 4: Analiza

Se așteaptă ca elevii să demonteze un anumit concept, idee sau ansamblu de 
cunoștințe. Se recomandă utilizarea întrebărilor care se concentrează pe 
descompunerea întregului în părți, identificând relațiile dintre aceste părți. 
Profesorii pot pune întrebări pentru a provoca reacții personale, opinii și gânduri și 
pentru a arăta un sentiment de activitate creativă, folosind informațiile pe care 
elevii le-au învățat. Se așteaptă ca elevii să gândească independent. 

Etapa 3: Punerea în aplicare

Elevii aplică informații într-o situație nouă, rezolvă probleme folosind ceea ce au 
memorat și înțeleg. Ei pot fi ajutați dacă le oferim întrebări directoare, mesaje 
despre cum să identifice elementele problemei, să structureze procesul sau să 
aleagă o metodă care să le permită să rezolve problema.  



12

Practică

Acest proces este dificil pentru majoritatea elevilor, astfel încât profesorul trebuie 
să-i ajute pe elevi oferind instrucțiuni clare și lipsite de ambiguitate.

Etapa 2: Înțelegerea

Aceasta este cea mai critică etapă deoarece elevii trebuie să aibă o înțelegere 
suficientă a conceptelor pentru a avea succes pe parcursul întregului proces de 
învățare. O înțelegere clară a materialului a necesitat implicarea elevului în 
procesul gândirii critice. Aceștia devin implicați în procesul de interpretare formând 
o legătură între teoriile livrate într-un manual sau în sala de clasă cu viața sau 
realitatea pe care le-au experimentat în afara sălii de clasă.

Etapa 2: Memorarea

Elevii trebuie să recunoască și să-și amintească conceptele, evenimentele, locurile, 
faptele, ideile cheie, graficele (noi) ... fără memorare, procesul de gândire critică nu 
poate continua. Elevilor li se oferă indicații de orientare, fiind rugați să-și 
reamintească informații, fapte, termeni, formule și principii memorate.

Întrebare: Priviți fazele procesului a-f. Puteți identifica etapele 1-6 în evoluția 
gândirii critice în care apar aceste procese? Scrieți etapele în spațiile alocate. 

Proces Stadiu

a) Elevii fac o legătură între teoria prezentată în manual sau în 
clasă cu realitatea din afara sălii de clasă

b) Ideile sunt testate prin judecata critică a elevului 

c) Elevii memorează concepte, fapte, idei …

d) Elevii folosesc cunoștințele memorate pentru o problemă

e) Elevii generează noi cunoștințe 

f) Elevii descompun un ansamblu de cunoștințe și studiază 
relațiile dintre elemente

Raspuns

a) Etapa 2; b Etapa 5; c) Etapa 1; d) Etapa 3; e) Etapa 6; f) Etapa 4

Partea 2

Cele șase etape ale gândirii critice pot fi utilizate în proiectarea și gestionarea 
temelor pentru acasă. 



Utilizați următoarea listă de verificare pentru a:


a) crea și implementa teme pentru acasă individuale


b) gestiona temele pentru întreaga clasă și / sau elevii individuali care au nevoie 
de sprijin suplimentar în realizarea temelor


c) crea propria taxonomie a temelor ca platformă pe termen lung pentru 
gestionarea temelor



În funcție de modul în care este utilizată, întrebările din lista de verificare pot fi 
abordate de elev(i) sau de temele pentru acasă. 
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Practică

TAXONOMIA TEMELOR: UTILIZAREA METODOLOGIEI DE GÂNDIRE CRITICĂ ÎN 6 
ETAPE

Teme / Clasa:

Etapa 1: MEMORAREA

Vă amintiți metoda/subiectul, conceptul/graficul...?  


Puteți numi / lista metoda/ abordarea / conceptul, metoda / graficul ... pe care aveți de 
gând să îl/o utilizați? 

Etapa 2: Înțelegerea

Ce înseamnă/implică conceptul / graficul / metoda etc.? 


Puteți explica ce înseamnă? 


Puteți să le explicați și să le rezumați folosind propriile cuvinte? Le puteți compara?

Etapa 3: PUNEREA ÎN APLICARE

Cum ați folosi conceptul / teoria / graficele? 


Demonstrați că ați înțeles și / sau ilustrați modul de utilizare a conceptelor / teoriilor

Etapa 3: PUNEREA ÎN APLICARE

Cum ați folosi conceptul / teoria / graficele? 


Demonstrați că ați înțeles și / sau ilustrați modul de utilizare a conceptelor / teoriilor

Etapa 4: ANALIZA

După utilizarea abordării/conceptului/teoriei/graficului intenționat, cum le-ați 
interpreta / ordona sau clasifica? Observați tendințe, relații, corelații? s?  

Etapa 5: Evaluarea

Evaluați rezultatele / analiza – cum s-ar schimba dacă ați face ceva diferit? Care este 
părerea dvs. despre rezultatele dvs.? 

Etapa 6: Crearea

Puteți utiliza aceste metode/ abordări/ concepte / în alte contexte, aplicații și situații?


Cum le puteți folosi pentru a crea și a prezenta o lucrare cu o rezolvare/ determinare/ 
concluzie creativă?
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Practică

Activitate opțională A: Proiect de clasă "Ecran privind satisfacția temelor":



Principii:

 toți elevii sunt implicați în temele pentru acasă, nu există excluderi la care 
vrem să renunță

 toți elevii își îmbunătățesc continuu performanța temelor pentru acasă prin 
autoevaluare activă 



Temă: 


Creați un afiș de clasă pentru evaluarea temelor pe o perioadă de timp (o lună sau 
un semestru). 


Oferiți suficiente semne pozitive  și negative  pentru votarea temelor:


Furnizați o grilă, ca în exemplu:

La sfârșitul unei săptămâni, elevii sunt invitați să-și afișeze voturile. 


Profesorul poate discuta apoi diferitele aspecte ale temelor pentru acasă. 



Activitate opțională A: Proiect de clasă "Jurnalul meu de teme":


 


Includeți diferite tipuri de teme, diferite niveluri de dificultate, instrucțiuni clare, 
marcare adecvată (obiective pentru fiecare tip/ temă pentru acasă), spațiu pentru 
reflectare și feedback. 

Tema Nr.
Am încercat din greu 
(Da/ Nu)

Sunt mulțumit de 
performanța mea 
(da / nu)

Comentarii: 


Unu


(titlu / dată

Doi

Trei

Patru
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Listă de verificare

Strategii pentru a mulțumii elevii NES în atribuirea temelor

În această secțiune, veți putea vedea zece strategii pentru a face temele mai 
potrivite pentru studenții dvs. NES.

1 Copiii NES sunt adesea supraîncărcați senzorial, stresați și temele pentru ei 
trebuie să fie diferențiate sau să le fie acordat mai mult sprijin, altfel copilul 
sfârșește prin a fi pedepsit prin lipsa timpului liber esențial. Nu este nimic 
mai rău decât să forțezi un copil care deja nu reușește să facă mai mult decât 
atât din teme în sanctuarul propriei case..

2 Planurile de Educație Individualizate și Obiectivele Declarație, dacă școala 
dvs. le folosește pe acestea, nu ar trebui să fie incluse în mod obișnuit în 
temele pentru acasă. Acestea ar trebui să fie lucrate la școală cu membrul/ 
instruit corespunzător, care sunt de obicei numiți în PEI/Declarație.

3 Stabiliți dacă temele sunt relevante la ceea ce este studiat la acel moment - 
nu stabiliți teme pe subiecte pe care nu le cunosc deja ca subiecte noi 
stabilite ca teme, invariabil nu vor fi înțelese fără predare prealabilă

4 Trimiteți note clare acasă, astfel încât părinții să le poată repeta pentru a 
ajuta dacă copilul are nevoie de explicații despre cum să procedeze. (S-ar 
putea ca lucrarea să fie stabilită pe un subiect care nu a fost înțeles de copil 
la școală. Dacă copilul nu înțelege, părinții nu ar trebui să-l forțeze să facă 
respecitva temă, deoarece pentru el va fi lipsită de sens)

5 Furnizați foi de prezentare ori de câte ori este posibil și permiteți copilului să 
le păstreze și să se refere la aceste informații în clasă atunci când subiectul 
este acoperit, în loc să vă așteptați ca acestea să ia notițe inutile după dictare, 

5 ceea ce ar trebui întotdeauna evitat, deoarece nu servește unui scop atunci 
când fișele pre-tipărite pot fi ușor date tuturor celor care au nevoie de ele..

6 Acordați teme care fac învățarea personală. Temele care s-au dovedit a avea 
cel mai eficient efect pentru elevi sunt temele care sunt personalizate pentru 
ei…

7 Încurajați și răsplătiți progresul. Stelele de aur, diagramele cu clasamente și 
plăcuțele obiectiv pot fi la fel de motivante ca dulciurile sau deliciile. 
Recompensele instantanee ajută un copil să asocieze recompensa cu sarcina

8 Utilizați mesaje vizuale dacă este necesar, cum ar fi un orar vizual.

9 Corelarea atribuțiilor cu abilitățile, interesele și nevoile elevilor. Elevii sunt 
mai susceptibili să finalizeze temele cu succes atunci când sarcinile: — nu 
sunt nici prea ușoare, nici prea grele; — descoperă ce îi motivează pe elevi, de 
ce sunt capabili sau incapabili să facă și ce le permite să contribuie cel mai 
mult, astfel încât să își poată dezvolta propriile abilități academice și 
progresul la școală; și — permiteți elevilor să lucreze la materiale.

10 Atribuiți o cantitate adecvată de teme și oferiți feedbackconstructiv. Elevii 
sunt mai susceptibili să finalizeze temele și să progreseze în învățare atunci 
când primesc feedback consecvent și constructiv.
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Test

 Frustrarea elevilor cauzată de temele pentru acasă  

a) este un rezultat natural al metodologiei de învățare "încercare și eroare", 
încât un profesor cu experiență o va transforma cu succes într-un avantaj. 

b) are un efect negativ asupra procesului general de învățare. 

c) este o binecuvântare mixtă – în timp ce este neplăcută pentru cursant, îl 
ajută să atingă performanța dorită. 

2. O atribuire cu succes a unui anumit tip de temă unui elev autist înseamnă 
că aceeași temă

a) este probabil să fie utilizată în mod eficient și în cazul altor elevi cu autism 

b) are nevoie de foarte puține modificări pentru a fi utilizată în mod eficient 
cu alți elevi cu autism

c) se poate dovedi nepotrivită pentru un alt elev cu autism 

3. Ca activitate suplimentară pentru a completa și consolida activitatea 
desfășurată la școală, temele:

a) sunt percepute în mod inevitabil de către elevi ca volum de muncă 
suplimentar și, prin urmare, ci nu ca o activitate ce poate fi făcută cu plăcere

b) pot fi modelate într-o experiență provocatoare și plăcută pentru toți elevii, 
inclusiv elevii NES

c) sunt exact ceea ce sunt – o muncă suplimentară care poate fi benefică 
pentru elevi dacă sunt dispuși să profite de ocazie și să se angajeze activ

4. La evaluarea și alocarea temelor pentru acasă pentru elevii NES

a) este important să se evidențieze atât efortul, cât și realizarea 

b) este necesar să se evidențieze doar efortul, deoarece realizarea nu este cu 
adevărat o prioritate 

c) este necesar să se evidențieze doar realizarea, deoarece este de la sine 
înțeles că elevii NES trebuie să depună mai mult efort în finalizarea unei teme 

5. Atunci când cântărim nivelul de dificultate pe de o parte și criteriile de 
evaluare pe de altă parte pentru o anumită temă atribuită unui elev 
neurodivers

a) nivelul de dificultate este singurul lucru care trebuie să-l preocupe pe un 
profesor, iar sistemul de notare poate fi același cu cel aplicat temelor 
efectuate de elevii neuro-tipici

b) nivelul de dificultate poate fi același pentru copiii neuro-diversi și neuro-
tipici, diferența fiind doar în criteriile de evaluare aplicate de profesor la clasă 
mereu

c) atât nivelul de dificultate, cât și criteriile de evaluare joacă un rol la fel de 
important și trebuie să fie atent echilibrate pentru a se potrivi elevului 
individual

6. O temă pe care profesorul o atribuie unui student neurodivers

a) trebuie să aibă același nivel de dificultate ca temele adresate unui elev 
neuro-tipic.

b) trebuie să fie semnificativ mai ușoară decât temele concepute pentru copii neuro

c) nu este neapărat mai dificilă sau mai ușoară în comparație cu temele 
concepute pentru elevii neuro-tipici. 

Verificați-vă înțelegerea

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

Răspunsuri

1. Răspunsul corect este b): frustrarea elevilor cauzată de temele de acasă are 
întotdeauna un impact negativ asupra procesului general de învățare.


Frustrarea apare ca urmare a sentimentului subiectiv sau obiectiv al elevului de 
incapacitate de a îndeplini sarcina. Prin urmare, este vital ca fiecare profesor să 
monitorizeze cazurile de frustrare la elevii lor și să lucreze în consecință pentru a 
atenua și a evita impactul negativ al temelor.       



2. Răspunsul corect este c): o anumită temă care a funcționat bine la un elev autist 
se poate dovedi nepotrivită pentru un alt elev autist.


Individualizarea este esențială pentru o atribuire cu succes a temelor. Elevii autiști, 
neurodiverși și neuro-tipici au toate punctele forte și punctele slabe individuale 
care ar trebui să fie luate în considerare atunci când sunt atribuite temele. 



3. Răspunsul corect este b): modelarea temelor într-o experiență provocatoare și 
plăcută pentru toți elevii este situația dorită pentru fiecare profesor. 


Modelarea temelor într-o experiență provocatoare și plăcută pentru toți elevii nu 
este doar situația câștig-câștig pentru profesor și elevii săi, dar are, de asemenea, 
consecințe pozitive cuprinzătoare pentru procesul general de învățare și educație, 
contribuind puternic la succesul academic al fiecărui elev.



4. Răspunsul corect este b): la evaluarea și alocarea temelor pentru acasă pentru 
elevii NES, este important să evidențiați atât efortul, cât și realizările. 


Prin recunoașterea corectă a efortului și a realizărilor deopotrivă, profesorii trebuie 
să se asigure că elevii lor sunt motivați și implicați în mod corespunzător, făcând 
progrese semnificative în procesul de învățare.  

5. Răspunsul corect este c): atât nivelul de dificultate, cât și criteriile de evaluare 
joacă un rol la fel de important și trebuie să fie atent echilibrate pentru a se potrivi 
elevului individual. 


Notarea este adesea neglijată de profesori ca o componentă cheie în gestionarea 
eficientă a temelor. Nu doar că notarea este un instrument puternic pentru a 
insufla motivația și progresul pe termen lung la elevi, dar oferă profesorului un 
mecanism de a se angaja într-un dialog constructiv, de a defini obiectivele de 
învățare și de a ajuta elevii cu risc să-și dezvolte încrederea în sine.  



6. Răspunsul corect este c): o temă pe care profesorul o atribuie unui elev 
neurodivers nu este neapărat mai dificilă sau mai ușoară în comparație cu temele 
concepute pentru elevii neuro-tipici.


Mulți copii neuro-diferiți au abilități peste medie în anumite discipline școlare, 
ceea ce le permite să exceleze. În schimb, aceștia pot avea, de asemenea, anumite 
puncte slabe care împiedică eficiența lor în alte domenii. Prin urmare, este esențial 
ca temele pentru acasă să fie individualizate în mod corespunzător, ceea ce nu 
înseamnă în mod necesar ca acestea să fie mai ușoare sau mai dificile.   
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Progres

3. Ce înțelegeți despre modul în care temele necorespunzătoare afectează elevii 
NES și ce beneficii au aceștia de pe urma temelor adecvate?

Reflectare 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 din acest modul despre atribuirea 
temelor elevilor NES pe care ai reținut-o? 

2. Ce vă angajați să schimbați în practica dvs. pentru a satisface nevoile elevilor 
NES atunci când vine vorba despre temele pentru acasă?


