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Bine ați venit la modulul 19 al setului de instrumente NES

Acest modul vă va ajuta să înțelegeți modalități de a empatiza cu, de a aspira la și 
de a implica pe alții în călătoria dvs. pentru a construi un mediu de învățare mai 
favorabil incluziunii NES.


Acest modul își propune să crească gradul de conștientizare a unora dintre 
beneficiile pe care le-ați câștigat din această călătorie, și sperăm să vă inspire să vă 
conectați cu alții.


Obiective

Până la finalizarea acestui modul, veți putea:

 empatizați cu și apreciați rezistența la o abordare incluzivă față de NES și 
puteți face față respingerilor.

 să aspirați la și să vă conectați cu o serie de părți interesate printr-un mesaj 
coerent pentru a le convinge de beneficiile unei abordări incluzive.

 înțelegeți că este imperativ să luați măsuri și să-i convingeți pe alții să se 
alăture unei abordări incluzive a NES

Motivarea celorlalți
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Introducere

Acum luați aceste șase afirmații și aranjați-le în ordinea importanței (1 este cel mai 
important, în partea de sus; în timp ce 6 este cel mai puțin important, în raport cu 
celelalte, în partea de jos)

 există lucruri pe care le putem face pentru a îmbunătăți experiența de învățare
 "Sunt mai bun decât tine!"nu este un mesaj incluziv
 ne putem accepta reciproc ca indivizi complexi
 cu toții putem învăța să comunicăm mai bine cu ceilalți, iar asta ne va îmbunătăți viața
 trebuie să schimbăm tendințele sistemice pentru a cerceta și satisface nevoile 

individuale
 putem distribui responsabilitatea pentru incluziune într-un sens mai larg, în loc să 

atribuim responsabilitatea câtorva specialiști.

(d) pe mine personal, alți profesori și 
părinții elevilor NES.

(a) alți profesori.

(b) elevii NES

(c) părinții elevilor NES.

(d) toate cele de mai sus.

3. Pot să iau câteva dintre ideile din 
setul de instrumente NES și să încerc să 
fiu sursă de inspirație pentru…

Potențiale sfârșituri

(a) NES implică mai mult decât am 
realizat anterior.

(b) am obținut câteva perspective asupra 
modului în care elevii cu NES gândesc 
diferit față de colegii lor.

(c) pot afecta în mod pozitiv viața 
elevilor NES făcând schimbări simple în 
lucrurile pe care le fac.

(d) pot folosi ideile în toate contextele 
(nu doar cele specifice NES).

Tulpină

1. Privind înapoi, simt că cel mai valoros 
lucru pe care l-am învățat din setul de 
instrumente NES este că…

(a) Elevii NES, părinții lor și alți profesori.

(b) elevii NES, elevii non-NES și alți 
profesori.

(b) pe mine personal, alți profesori și 
elevii NES.

2. Lucrurile pe care le-am învățat din 
setul de instrumente NES pot afecta cel 
mai pozitiv și imediat…

Reflectare asupra setului de instrumente NES

Setul de instrumente NES a fost o călătorie pe cinste! Fiecare călătorie conține urcușuri 
și coborâșuri, părți greu de accesat și părți care se pot simți destul de singure. Dar 
procesul de a merge în călătorie poate fi pe deplin satisfăcător, uneori în moduri.

1. În cele ce urmează vă vom prezenta trei "tulpini de propoziție". Fiecare "tulpină" 
(prima secțiune a unei propoziții parțiale) are patru potențiale sfârșituri. Alegeți 
sfârșitul pe care îl considerați cel mai potrivit pentru fiecare tulpină de propoziție.
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Studiu de caz

3.3 Cine ar putea fi actorii relevanți ("părțile corpului" din poveste) dacă ar fi să 
creați o rețea de membri ai echipei pentru a îmbunătăți opțiunile pentru elevii?

Scenariu

Fabula Burții


Aceasta este fabula burții


A fost odată ca niciodată o femeie.


Această femeie era perfect sănătoasă. Aceasta avea o energie bună, ochii ei erau 
strălucitori și era mereu veselă.



Ea a pus sănătatea pe primul plan printr-o combinație de factori:


Avea prieteni buni,


Practica sport în fiecare zi,


Și se hrănea extrem de bine.


Ochii ei funcționau perfect.

Fabula Burții

Există multe modalități de a înțelege beneficiile colaborării.


Urmează să vizionați un scurt videoclip (sau să citiți transcrierea care îl însoțește). Este 
o adaptare a unei fabule foarte vechi, spusă de Aesop, și datează din secolul al6-lea IC, 
dar expune un adevăr atemporal.

3. Vizualizați videoclipul (sau, dacă preferați, citiți transcrierea). 

3.1 Scrieți: care este morala corectă a poveștii? Care este cea mai importantă lecție 
care poate fi învățată din aceasta?

https://
www.youtube.com/watch?v=jW95M2fqu7A


3.2 Cum se aplică morala poveștii în contextul tău?

https://www.youtube.com/watch?v=jW95M2fqu7A
https://www.youtube.com/watch?v=jW95M2fqu7A
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Studiu de caz

urmei, nu a fost corect că au făcut toată munca, iar burta a primit mâncarea, au 
motivat acestea.



Dar în curând, nu doar burta a început să se simtă slăbită, ci toate părțile corpului 
au început să se simtă slăbite.



Ochii nu s-au putut concentra în mod corespunzător pentru o perioadă de timp.


Mâinile și-au pierdut puterea și cu greu puteau apuca ceva.


Gura se uscase și nu putea să vorbească.


Și stomacul a început să se simtă înfometat și și-a pierdut reflexul de înghițire.



Atunci toate părțile corpului au început să-și dea seama - dacă ar exclude o echipă 
din întregul proces, toate ar avea de suferit. Nu era faptul că burta era leneșă și pur 
și simplu primea mâncare, ci juca un rol vital în absorbția nutrienților și în a da 
putere tuturor celorlalte.



Și într-o clipă acestea au decis că vor combina talentele lor, încă o dată, și vor 
deveni o echipă. Pentru că și-au dat seama, fiecare avea puteri și talente diferite și, 
dacă nu ar fi lucrat împreună, corpul s-ar fi făcut bucăți

Mâinile ei funcționau perfect


Gura ei funcționa perfect.


Stomacul ei funcționa perfect.


Burta ei funcționa perfect.


Dar într-o zi, ochii, mâinile, gura și stomacul ei au observat ceva. Acestea au 
observat că au făcut toată munca și ele, și numai ele, au hrănit femeia.


Ochii ei au văzut mâncarea.


Mâinile ei au cules mâncarea.


Gura ei a mestecat mâncarea.


Stomacul ei a înghițit mâncarea…



Și tot ce a făcut burta a fost să primească mâncarea.



Ochii, mâinile, gura și stomacul s-au reunit și au pus la cale un plan. Acestea au 
decis că burta era leneșă, că nu a făcut nimic din muncă și tot ce a făcut a fost să 
stea acolo în timp ce ele au hrănit-o. 



Vor intra în grevă!



Ochii au decis că nu vor mai căuta mâncare.


Mâinile au decis că nu vor mai culege mâncare.


Gura a decis că nu va mai mesteca mâncare.


Și stomacul a decis că nu va mai înghiți mâncarea.



Curând, burta a observat că nu era hrănită și a început să chiorăie. Dar celelalte 
părți ale corpului au rămas ferme și și-au continuat acțiunea de grevă.  La urma
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Teorie

Partea 1

4.1 Este acesta modelul tău ideal? Dacă nu, care dintre modele ar fi de preferat?

4.2 Considerăm că munca în echipă este cel mai bun model. Acest lucru este în 
conformitate cu una dintre valorile noastre de bază: Cu Toții Împărțim 
Responsabilitatea. Cu toții câștigăm mult atunci când contribuim măcar puțin. Cum 
credeți că ați instanțiat deja acest lucru în practicile dvs.?

4.3 Notați trei cazuri în care munca în echipă a fost utilă pentru integrarea NES. 
Dacă nu vă puteți gândi la niciun caz, gândiți-vă când muna în echipă ar putea fi 
utilă pentru integrarea NES.

Împărtășirea Responsabilității

Această secțiune vă solicită să vă gândiți la diferitele moduri în care responsabilitatea 
poate fi împărtășită pentru asigurarea de NES în școli. Vor fi analizate aspecte ale 
asumării sau împărțirii responsabilității, iar exemple concrete despre modul în care alții 
au împărtășit responsabilitatea vă vor ajuta să vă formați câteva idei proprii.

Există multe moduri diferite în care este distribuită responsabilitatea pentru 
bunăstarea elevilor NES.


4. Priviți imaginile – "Responsabilitatea elevilor NES" - și notați care este cel mai 
apropiat de modul în care responsabilitatea este distribuită în contextul dvs.
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Teorie

Partea 4

Este util să ne reamintim de ideile și inspirația pe care le-am avut în timp ce cream 
setul de instrumente NES.


7. Acum gândiți-vă la unele dintre modulele de set de instrumente NES pe care le-
ați luat deja în considerare.

Partea 3

6. Sincronizarea resurselor este o idee grozavă. Și ideile sunt și acestea resurse.


Priviți aceste carduri "Sincronizarea Ideilor", fiecare detaliind o perspectivă, o idee 
sau un sfat dintr-un modul anterior de instrumente NES și notați ce conexiuni 
puteți găsi între ele. 

6.1 Puteți pune diferite cărți împreună, făcând conexiuni, și să găsiți noi 
perspective (care sunt mai mult decât suma fiecăreia dintre piesele de carduri")?

Partea 2

5. Accesați website-ulCavendish Education Group: 


5.1 Ce idei de colaborare prezintă acest grup? 

https://www.cavendisheducation.com/



5.2 Cum ar putea colaborarea, ca grup de furnizori de educație, să aducă beneficii 
elevilor NES?

5.3 Este acest tip de cooperare interșcolară posibilă sau imposibilă în contextul 
dvs.?

https://www.cavendisheducation.com/
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Teorie

8. Astfel, gândiți-vă la unele dintre poveștile și relatările în premieră pe care le-ați 
văzut sau citit în timp ce ați parcurs setul de instrumente NES.


8.1 Vizionați-le din nou / recitiți-le / ascultați din nou poveștile din Modulul 1 
"Lumea NES", Modulul 10" Dislexia 2", iar acest Modul, Modulul 19, "Conectarea 
Altora". Ce informații noi puteți afla din aceste povești, atunci când le considerați?

8.2 Puteți găsi fapte /perspective / informații din alte module pe care le-ați parcurs 
care ar putea să se refere la sau să abordeze problemele din aceste povești?

7.1 Ce fapte sau perspective puteți combina din "Dislexia 2", "TSA 2" și "ADHD 2" 
care ar putea reduce stresul pentru un elev NES?

7.2 Ce fapte sau perspective puteți combina din "Dislexia 2", "TSA 2" și "ADHD 2" 
care ar putea reduce stresul pentru un profesor?

7.3 Ce fapte sau perspective puteți combina din "Temele pentru acasă", "Gestionarea 
sălii de clasă" și "o abordare unitară la nivel de comunitate școlară" care v-ar putea 
ajuta să creați noi practici favorabile NES?
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Teorie

9. Încercați acum să clasificați aceste informații pe care le-ați prezentat și să le 
transformați în beneficii. Acestea sunt

 Cele mai rapide beneficii pe care le puteți obține
 Beneficiile cele mai de dorit
 Beneficiile care afectează elevii NES în cel mai pozitiv mod
 Beneficiile care afectează întreaga școală în cel mai pozitiv mod
 Beneficiile care vă afectează pe dvs. în cel mai pozitiv mod?


Alocați-vă două minute pentru a reflecta asupra răspunsurilor pe care le-ați oferit. 
Notați-le. Reveniți la ele la o dată ulterioară și întrebați-vă dacă ați venit cu noi 
perspective între timp.
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Practică

Confruntarea Respingerilor

Pentru că îi prețuim pe toți, împărtășim cu toții responsabilitatea și găsim modalități de 
a comunica, este o idee grozavă să-i aducem pe alții în încercările noastre de a crea un 
mediu prietenos NES. În timp ce este minunat să avem idei noi despre ce să facem pe 
viitor, este de asemenea bine să ne pregătim pentru tipurile de "respingeri".


Uneori, tratarea respingerilor poate fi un consum de energie pentru noi. O modalitate 
de a ne pregăti pentru acest lucru este să luăm în considerare răspunsurile noastre la 
unele respingeri comune înainte de a le întâlni. În acest fel, este mai ușor să răspunzi.

10. Încercați acest joc distractiv, va dura doar un minut.


Jocul "Două Părți" este un joc distractiv de întreprins. În partea stângă a paginii, 
există o serie de" lucruri rele", în timp ce în partea dreaptă a paginii, există un 
număr corespunzător de "răspunsuri pozitive" – dar aceste răspunsuri pozitive (a – 
f) nu sunt neapărat în aceeași ordine ca situațiile rele din stânga.


Corelați situațiile proaste din stânga cu răspunsurile pozitive din dreapta.


10.1 Încercați apoi cea de-a doua parte a jocului "Două Părți" – în stânga, există trei 
"situații proaste", dar în partea dreaptă a paginii, există trei spații goale în care 
puteți scrie propriile răspunsuri pozitive.


Completați propriile răspunsuri pozitive la situațiile rele pe care le-ați primit.

1.Pasărea mea de companie a zburat.

2. Plouă din nou.

3. Casa mea a fost luată de tornadă.

4. Suntem invadați de extratereștri!

5. Noul meu vecin învață să cânte la 
cimpoi.

6. Mașina s-a defectat.

a) Florile vor iubi acest lucru!

b) Ce oportunitate grozavă de a învăța 
o limbă străină nouă!

c) Nu-l voi deranja în timp ce exersez la 
tobe!

d) Transportul Public este mult mai bun 
pentru mediu.

e) Uite ce grădină mare am!

f) Cel puțin pot economisi bani pentru 
biscuiți!

1. Televizorul meu nu funcționează.

2. O nuuu. Am rămas fără ciocolată!

3. Mâine este zi de școală

Răspunsuri posibile

1f; 2a; 3e; 4b; 5c; 6d
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Listă de verificare

Crearea de conexiuni și conectarea oamenilor este o modalitate foarte bună de a 
realiza obiectivele noastre legate de NES (și alte!). 

1 Concentrați-vă pe oamenii potriviți. Cine ar putea fi important pentru a se 
implica în asta? Cine ar putea fi dispus să ajute?

2 Creați situații win-win (reciproc avantajoase). Folosind atât înțelegerea 
beneficiilor creării unui mediu favorabil NES, cât și pregătirea dvs. împotriva 
posibilelor respingeri, este mai ușor să-i convingeți pe ceilalți de beneficiile 
schimbării pentru toată lumea.

3 Fiți generos. În cele din urmă, cereți altora (eventual) să aloce timp și energie 
pentru a vă ajuta să atingeți un obiectiv. Ce le puteți da în schimb? Cum ați 
putea face ca oamenii să simtă că nu își încarcă propriul volumul de muncă, ci 
și că obțin și beneficii pentru ei înșiși?



4 Deveniți un conector! Una dintre cele mai bune modalități de a crea rețele 
bune este să fii persoana care îi conectează pe ceilalți.

5 Creați-vă propriul comitetul de schimbare. Schimbarea începe cu o singură 
persoană. Acea persoană poți fi tu. Dar pentru a efectua transformarea de 
durată, veți avea nevoie de alții să vi se alăture. Gândiți-vă la crearea unui 
"comitet de schimbare", un grup de oameni cu aceeași gândire și pasionați, 
care pot ajuta la planificarea de noi căi viitoare și la atingerea obiectivelor.

Cinci lucruri de reținut atunci când formați conexiuni.
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Test

 Care dintre următoarele face parte din valorile Manifestului NES?

a) Nu toată lumea este complexă, dar studenții neurodiverși sunt.

b) Avem nevoie de mai mulți oameni care să ne prețuiască ca educatori.

c) Cu toții putem învăța să comunicăm mai bine cu ceilalți, iar acest 
lucru ne va îmbunătăți viața.

2. Care dintre următoarele este un lucru util de făcut atunci când 
construiți rețele?

a) Plătiți pe alții pentru a vă ajuta.

b) Creați situații win-win (reciproc avantajoase).

c) Numai rețea cu oameni sus puși pe scara ierarhică.

3. Renunțări din partea altora sunt:

a) De evitat dacă vrem să ne atingem obiectivele.

b) Natural și, în multe cazuri, previzibil.

c) Dovezi că alții nu au înțeles importanța educației favorabile NES.

Verificați-vă înțelegerea

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

Pentru a vă reîmprospăta memoria și entuziasmul (pentru că acesta a fost un 
modul greu!), încercați să răspundeți la următoarele cinci întrebări!

4. Conectarea învățării din modulele anterioare poate:

a) Produce noi cunoștințe, dincolo de suma părților elementelor 
conectate ale învățării.

b) Crea contradicții pe care numai rețelele altor educatori le pot 
rezolva.

c) Fii confuză!

5. Este mai bine să:

a) Reacționați împotriva altora atunci când vă provoacă.

b) Excludeți acele părți ale unei echipe dacă nu putem vedea 
beneficiile pe care le aduc.

c) Resurse în ansamblu și perspective cu alții, în scopul de a atinge 
obiectivele noastre.

Răspunsuri

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

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. Accordați-vă 5 minute pentru a reflecta asupra muncii pe care tocmai ați făcut-o.

2. Care credeți că vor fi cele mai mari provocări pentru atingerea obiectivelor dvs. și 
care credeți că va fi cea mai bună șansă de a le depăși?

3. Cum credeți că sunteți în stare să empatizați și să înțelegeți dificultățile pe care 
le pot avea ceilalți în acceptarea nevoii de schimbare? Cum vei ajunge la ei și cum 
vă veți conecta cu ei, pentru a-i implica în proiect?

4. Notați aceste răspunsuri și reveniți la ele mai târziu, odată ce ați început sarcina 
de a încerca să reuniți oamenii pentru a realiza schimbarea.


