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Bine ați venit la modulul 17 al setului de instrumente NES

În acest modul sunt expuse instrumentele și resursele specifice pentru a fi utilizate 
cu elevii cu ADHD.

Obiective

Până la finalizarea acestui modul, veți putea:

 selectați și prioritizați o serie de instrumente și activități pe care să le utilizați 
cu elevii cu ADHD

 utilizați și adaptați în mod susceptibil o serie de instrumente și activități cu 
elevii ADHD în contextul meu

 înțelegeți că aceste instrumente și activități sunt chei pentru deblocarea 
potențialului elevilor cu ADHD

Instrumente practice pentru ADHD
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Introducere

Quote 1

’For me, anyway, having ADHD is like walking one step in front of a rain cloud, two 
steps in front of a thunderstorm [and], three steps in front of a tornado. Forgetting 
things, making careless errors, being confused. … These things can create havoc! The 
important thing I’ve learned is to accept errors as quickly as I can, remedy the situation, 
issue an apology as needed…. and keep moving forward. Afterall, the sky is clear and 
the sun is shining up ahead!’’ (LJP)

Quote 2

‘’ADHD is real and valid. The sooner we recognize the patterns and learn to work with 
these kids, the better assured we will be that they as adults will be healthy members of 
society. Teachers and education administrators need to be the strongest advocates of 
early intervention and support.’’ (Rhonda Van Diest)

Quote 3

‘’I find the lack of understanding and knowledge about ADHD, especially among 
teachers, to be extremely disturbing. These individuals have the most daily influence in 
the life of a child and an opportunity to assist and help these children develop the 
skills needed to work with this disorder. Teachers are sadly behind the times when it 
comes to dealing with [ADHD] in their classrooms and we as parents find ourselves 

spending inordinate amounts of time advising and educating the educators on how to 
partner with us and our child to help ensure his success.’’ (Kim, Cortlandt Manor) 
(Source: )https://adhdawarenessmonth.org/survey-quotes/

Quotes and reflections

By the end of this Module you will be able to use and sensitively adapt a series of tools 
and activities with ADHD learners in your context. In this section we look at some 
quotes from ADHD awareness month (October 2020). 

Read these quotations, and try to understand the lived experiences of those with 
ADHD.

Reflexive questions

1. Which of these quotes do you agree with the most? 

2. What significance can you take from these quotes?

Now, try to sort the quotes considering:

Things to worry about Things to give hope
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Studiu de caz

Fiind profesor de CES: Cum este?

În această secțiune, veți citi o poveste din lumea reală de la un profesor care arată 
realitatea implementării unora dintre idei / instrumente. Citiți povestea și gândiți-vă la 
motivele folosite pentru a deveni profesor CES și la ceea ce a funcționat și ce nu.

Citiți despre „Melody’s Journey”. Poți să empatizezi cu Melody?

Călătoria lui Melody

"Acum sunt profesor într-o școală secundară NES. Nevoile elevilor variază considerabil, 
de la dificultăți specifice de învățare, cum ar fi dislexia, până la autism, tulburare de 
hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD), tulburări de vorbire și limbaj și alte 
afecțiuni medicale sau genetice asociate... Sunt responsabilă cu trecerea de la Anul 6 
de studiu la Anul 7 de studiu. Există și un context personal care a influențat deciziile 
mele de a deveni profesor. Fratele meu este autist și are o afectare severă a limbajului.


I-am văzut pe mama și pe tata luptându-se cu școala lui și cu autoritatea locală, mai 
ales când a fost vorba să-i găsească un nou loc la o școală, la vârsta de 16 ani. Privind 
înapoi și acum fiind capabilă să înțeleg pe deplin călătoria pe care fratele meu și 
mama (ea a fost avocatul său) a trebuit să o facă cu educația lui, și anii de luptă prin 
care a trecu ea, în ceea ce privește asigurarea corespunzătoare – atât a educației cât și 
a căminului, sprijin nemărginit, finanțare, acces la servicii etc, m-a determinat să devin 
cel mai bun profesor. 


Pentru a fi cel mai bun susținător pentru acei părinți care se luptă cu o astfel de 
situație, care au nevoie de sprijin, de consiliere si de înțelegere. Să fii acel profesor de 
la care vrei să înveți, acel profesor care te-a făcut să te simți bine în pielea ta...acel 
profesor care te-a "captat". În consecință, asta face un profesor NES și astfel se ajunge 
acolo unde este ea acum...’’ 


(Sursa: )https://www.myfamilyourneeds.co.uk/support-child/sen-teacher-whats-like/

Întrebări reflexive

1. Cât de mult te regăsești în poveste?

2. Care a fost impulsul care te-a determinat să devii profesor?

3.  Cum este posibil ca atunci când primești impulsul potrivit la momentul potrivit 
să facă o diferență semnificativă?

4. Dacă ar fi să extragem o morală la această poveste, care ar fi aceea?

https://www.myfamilyourneeds.co.uk/support-child/sen-teacher-whats-like/
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Teorie

Exerciții practice in Clasă

În această secțiune veți afla despre unele practici de clasă încercate și testate care 
sunt benefice pentru elevii cu ADHD.

Partea 1

Privește aceste 15 practici de clasă bine-cunoscute. Le puteți organiza ca fiind "mai 
utile" și "mai puțin utile" pentru elevii cu ADHD?

1 Discutați cu elevul din fața clasei

2 Cereți elevilor să scrie un eseu

3 Fiți plin de resurse și oferiți oportunități de alegere

4 Cereți elevilor să stea în bancă și să citească singuri un text lung

5 Nu includeți exercițiul în rutina zilnică

6 Încurajați discuțiile în clasă

7 Predați și revizuiți comportamente și rutine preconizate

8 Activați Instrucțiunile Bazate pe Anchetă

9 Prezentați material care se potrivește nivelului de instruire al elevilor

10 Creșteți predictibilitatea prin proceduri și rutine clare

11 Invitați elevii să vorbească numai atunci când o mână este ridicată 

12 Oferiți reasigurare, încurajare și formare de abilități sociale în grupuri mici

13 Vorbiți într-o manieră care nu amenință dacă elevul are stare de nervozitate

14 Oferiți o scurtă instruire în controlul furiei: încurajați elevul să plece; folosiți 
strategii de calmare; spuneți adultului din apropiere dacă se înfurie

15 Atribuiți responsabilități speciale elevului, astfel încât alții să-i observe pe 
acei elevi într-o lumină pozitivă

Mai util Mai puțin util

Având în vedere ceea ce știți despre ADHD, de ce sunt aceste tehnici mai bune / 
mai rele pentru clasa ta?


Acum, priviți unele tehnici de acomodare a comportamentului pentru ADHD și 
unele tehnici pentru adecvare sarcini pentru ADHD:

Răspunsuri: comandat, cel mai puțin util (sugerat)

9, 15, 13, 3, 7, 12, 14, 8, 6, 10, 1, 11, 5, 4, 2.
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Teorie

Declarația 2: 

"Strategiile / rutinele de predare bune sunt atunci când profesorii combină conexiuni 
din viața reală în planurile de lecție pentru a ajuta elevii să înțeleagă de ce ceea ce 
învață este util dincolo de sala de clasă.’’

Declarația 1: 

"Bune strategii / rutine de predare sunt atunci când profesorii creează un sentiment de 
comunitate în clasă prin modelare și încurajând comportamente pozitive, prin crearea 
de oportunități semnificative pentru interacțiuni elev-elev sau elev-profesor, și fiind 
conștienți de elevii care pot avea nevoie de sprijin suplimentar în momente dificile în 
zilele de școală.’’

Partea 3

In final, vă rog să găsiți mai jos două afirmații diferite despre viziuni diferite asupra 
strategiilor / rutinelor de predare:

 Cum puteți verifica dacă au funcționat sau nu
 Cum puteți alege printre tehnicile care nu au funcționat atât de bine și să le 

ajustați astfel încât să poată funcționa în viitor?

Partea 2

Astfel, căutați pe internet pentru a veni cu mai multe idei pentru mai multe tehnici. 
Există multe resurse utile pe internet pentru instrumente și activități practice.

 Care sunt diferitele argumente pro și contra ale fiecăruia?  Vor funcționa
 Vă puteți gândi la orice moment în care le-ați folosit aceste tehnici
 Au funcționat? De ce / De ce nu?

Gândiți-vă la modul în care aceste tehnici au impact asupra cursanților din clasă. 

1 Dacă elevul tău: Nu este în măsură să finalizeze lucrarea în timpul alocat 


Încearcă:  Să aloci timp suplimentar pentru ca elevul să finalizeze lucrarea 

2 Dacă elevul tău:  Se descurcă bine la începutul alocării unei sarcini, dar 
calitatea lucrării scade spre sfârșit


Încearcă: Împărțirea sarcinilor lungi în părți mai mici 

Acomodare sarcini pentru ADHD

2 Dacă elevul tău:  Are nevoie de susținere pozitivă


Încearcă:  Să trimiți rapoarte zilnice/săptămânale de progres la părinți etc.

1 Dacă elevul tău:  Se implică constant în ceea ce pare a fi un comportament 
care atrage atenția


Încearcă: Să ignori comportamentul inadecvat minor și să recompensezi 
comportamentul pozitiv pentru toți elevii

Acomodarea de Comportament pentru 
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Teorie

Cu care dintre aceste afirmații sunteți de acord sau nu sunteți de acord?

Care dintre cele două afirmații vă puteți imagina că este mai relevantă într-o clasă 
cu elevi cu ADHD?

Întrebări reflexive

Dintre toate cele pe care le-ați analizat până acum în acest modul, pe care dintre 
strategii și rutine le utilizați în contextul dvs.? 

Cum ați stabilit aceste strategii?

Care a fost impactul acestor strategii?

Care dintre strategiile pe care le-ați analizat doriți să le utilizați în viitor?



7

Practică

Planuri de acțiune

Acum, ne uităm la două șabloane de plan de acțiune diferite. Este timpul să vă gândiți 
la clasa dvs. și să începeți să faceți câteva mici modificări care au un impact mare.

Uitați-vă la șabloanele planului de acțiune. Întrebați-vă care dintre ele, dacă este 
una, vă va fi cel mai util.



Planul de acțiune ADHD 1


Planul de acțiune ADHD 2


Acum ați aflat două planuri de acțiune, creați-vă propriul dvs. plan pentru a-l 
utiliza în propriul context didactic, pe care îl puteți împărtăși colegilor.



Vă rugăm să rețineți: Este important să vă implicați în conținut și să vă conectați cu 
propria realitate. Pentru a relaționa mai bine cu Exemple de acomodări și planuri 
de acțiune, gândiți-vă la cât mai multe strategii posibile pentru a vă adapta 
instrumentele de predare la nevoile elevilor cu ADHD - chiar și (și poate mai 
ales)cele care nu sunt identificate.

http://chapmannd.com/uploads/ADHD%20Action%20Plan.pdf



https://education.wm.edu/centers/ttac/documents/packets/adhd.pdf 



Întreabă-te:


Cum veți măsura succesul acestei inițiative în timp?

Cum veți ști dvs. (și elevii dvs.) dacă funcționează?

http://chapmannd.com/uploads/ADHD%20Action%20Plan.pdf
https://education.wm.edu/centers/ttac/documents/packets/adhd.pdf 
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Listă de verificare

Cinci strategii pentru a ajuta elevii cu ADHD

În această secțiune veți recapitula într-o manieră simplă și concisă câteva dintre 
sfaturile de top pentru acomodarea elevilor cu ADHD la activitățile din clasă.

1 Discutați cu elevul din fața clasei

2 Includeți exerciții fizice în rutina zilnică

3 Predați și revizuiți comportamentele și rutinele obișnuite

4 Creșteți predictibilitatea prin proceduri și rutine clare

5 Împărțiți sarcinile lungi în părți mai mici
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Test

1. Elevii cu ADHD se descurcă cel mai bine cu profesorii care:

a) Sunt flexibile

b) Urmează rutine clare

c) Toate cele de mai sus

2. Profesorii NES sunt flexibili atunci când:

a) Recunosc și susțin individualități

b) Creează concurență pentru a evita plictiseala

c) Creează o ușoară perturbare în sala de clasă

3. Sistemul ADHD orientat spre creier se bazează pe deținerea în orice 
moment:

a) A unui caiet personal sau jurnal;

b) A unui telefon mobil;

c) Niciuna dintre cele de mai sus

4. Exemplu de acomodare sarcini pentru copilul cu ADHD:

a) Alocați timp suplimentar pentru a finaliza lucrările atribuite

b) Împărțiți sarcinile lungi în părți mai mici

c) Toate cele de mai sus

5. Dacă un copil cu ADHD are nevoie de încurajare pozitivă, puteți 
încerca:

a) Trimiteți rapoarte zilnice / săptămânale de progres acasă la părinți

b) Ignorați comportamentului inadecvat minor

c) Scădeți calitatea muncii spre final

Verificați-vă înțelegerea

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

Răspunsuri

1.c, 2.a, 3.a, 4.c, 5.a
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Progres

3. Ce înțelegeți despre modul în care aceste instrumente și activități sunt cheile 
pentru deblocarea potențialului elevilor cu ADHD? 

Reflectare asupra modulului

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 pe care ați aflat-o din acest modul 
despre seria de instrumente pentru a fi utilizate de elevii cu ADHD?

2.Ce vă angajați să schimbați în practica dvs. pentru a adapta o serie de 
instrumente și activități la elevii cu ADHD în contextul dvs.?  


