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Bine ați venit la modulul 2 din toolkit-ul NES

În acest modul, aprofundăm unele dintre detaliile NES pentru a ajuta la explicarea 
și înțelegerea dificultăților complexe cu care ne confruntăm ca profesori și 
proiectanți ai învățării.

Obiective

Până la finalul acestui modul, veți putea:

 să identificați unele din conceptele de bază care sunt fundamentale pentru 
furnizarea eficientă pentru NES 

 să adaptați atitudinile dvs. și ale altora față de NES la propriul dvs. context  

 să vă înțelegeți propriile idei preconcepute, credințe limitative, viduri de 
cunoștințe și constrângeri în legătură cu NES

De ce NES este complicat
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Introducere

Ce se spune despre copiii cu NES? Ați auzit vreodată unele dintre următoarele 
lucruri despre ei? Citiți cele zece afirmații despre copiii cu NES. Apoi bifați căsuța 
de lângă ele dacă ați auzit vreodată oameni care au făcut acea afirmație.

NES sunt caracterizate de o deficiență legată de…

Sunt încrezător cu privire la dizabilitățile copiilor cu NES cărora le predau

Nu vor realiza niciodată la fel de mult ca ceilalți copii

NES poate fi o problemă așa de mare pentru profesori

Copiii cu dislexie nu pot citi și nu pot scrie

Copiii autiști nu empatizează cu alți copii

Copiii cu ADHD pot fi foarte obositori uneori!

Mulți părinți și copii folosesc dislexia pentru a găsi scuze pentru nivelul slab 
de pregătire – copiii se ascund în spatele dislexiei

Pot fi la fel de buni ca alți copii în anumite domenii

Sunt speciali, chiar dacă au probleme

Nu este ca și cum compania ta pierde bani și trebuie să concedieze oameni 
dacă faci o treabă proastă. 

Nu termini lucrul cândva după-amiaza?

Citiți cele zece afirmații despre profesori de mai jos. Apoi bifați căsuța de lângă ele 
dacă ați auzit vreodată oameni care au făcut acea afirmație (sau o afirmație 
asemănătoare).

Profesorii sunt plătiți mai mult decât cei care ocupă multe alte locuri de 
muncă. De ce se plâng întotdeauna?

Nu este predarea lucrul cel mai apropiat de „un loc de muncă pe viață”? 

Petreci doar douăzeci de ore pe săptămână în medie predând!

Profesorii există doar pentru a face copiii să se simtă nefericiți și să îi țină la 
locul lor până sună clopoțelul. 

Spui că e greu, dar realmente doar lucrezi cu copii. Nu e muncă cu adevărat.

Câte săptămâni de concediu ai pe an? Zece? Mai multe?

Cei care pot, fac. Cei care nu pot, predau.

Am citit o statistică o dată conform căreia profesorii lucrează mult mai puține 
ore decât oamenii din cele mai multe profesii.

Înscriere

Conversațiile despre motivele pentru care NES reprezintă un subiect complicat pot 
fi dificile, dar sunt importante. Ați luat vreodată în considerare unele din lucrurile 
frustrante pe care oamenii le spun despre copiii cu neurodiversități? – și cum îi pot 
face aceste lucruri să se simtă?
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Introducere

Cu toții știm cât de greu poate fi să auzim stereotipuri obișnuite despre noi și cât 
de ușor este să spui lucrul greșit fără să-ți dai seama.

Întrebări reflexive

Acum bifați fața care reprezintă cel mai bine felul în care vă fac să vă simțiți aceste 
afirmații. Dar cum îi fac aceste afirmații să se simtă pe copiii cu NES?
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Studiu de caz

Mariana: Poate că nu trebuie să fie vina cuiva. Poate că așa este el pur și simplu.

Carlos: Da și el este un monstru. Uneori nici nu îmi pot termina lecțiile.

Mariana: Ce a spus când ai încercat să vorbești cu el?

Carlos: S-a închis în sine și atât. A părut foarte trist, s-a uitat în jos, a părut 
stresat și a spus că îi pare rău. Mai târziu în aceeași zi, făcea la fel. A fost 
ca și cum nu m-a ascultat deloc.

Mariana: Sincer, pare că nu te porți cu el cum trebuie. Pare că te aștepți ca el să 
se înțeleagă cu ceilalți copii așa cum ei se înțeleg între ei. Te-ai gândit 
vreodată la motivele din care el se comportă așa cum o face?

Carlos: Sigur –este doar răutăcios și turbulent! Cu toții avem astfel de copii în 
clasă.

Mariana: Dar tot ce faci este să îl etichetezi. Asta nu înseamnă că înțelegi de ce 
este așa cum este. 

Carlos: Deci te aștepți ca eu să îmi cheltuiesc toată energia descoperind ce îl 
face să fie turbulent, în același timp el fiind liber să continue să îi 
deranjeze pe toți ceilalți în timp ce învață? 


Nu am timp pentru așa ceva și nici ceilalți elevi nu au timp pentru așa 
ceva. Are nevoie de disciplină sau va continua să strice lucrurile pentru 
toată lumea.

Mariana: Bine, știu cât de greu este pentru noi toți atunci când copiii se poartă în 
moduri pentru care noi nu suntem pregătiți. L-ai putea ruga să vină să 
vorbească cu mine, te rog? Cred că știu pe cineva care l-ar putea ajuta …

Carlos: Nu îmi vine să cred. Am acest băiat care doar deranjează toată 
activitatea la oră. Am încercat tot ce s-a putut.

Mariana: Cum deranjează toată activitatea?

Carlos: Este neastâmpărat. Nu stă locului, nu ascultă, nu se concentrează, îi 
întrerupe pe toți ceilalți copii, se și bate pentru că e o belea. Am încercat 
să vorbesc frumos cu el, am încercat să țip la el, am încercat să îl 
pedepsesc, am încercat chiar să îl ignor, dar nimic nu merge.

Mariana: E  îngrozitor. El cum se simte?

Carlos: Cum se simte el? Nu despre el ar trebui să ne facem griji, ci despre toți 
ceilalți copii. Strică totul pentru ei!

Mariana: Dar nu este vina lui, nu-i așa?

Carlos: Sigur că e vina lui. Ceilalți nu sunt cei care aleargă întotdeauna, nu sunt 
cei care fac zgomote sau strigă când nu ar trebui. A cui este vina?

Aceasta este o conversație editată care a avut loc între doi profesori, Carlos și Mariana. 
Numele nu sunt numele lor reale.

Articol: Elevul meu cu NES

Veți citi un dialog între doi profesori. Deși este rescris într-un format care 
corespunde sarcinii, acesta este preluat dintr-un dialog care a avut loc.


Vă rugăm să citiți dialogul: Elevul meu cu NES. În timp ce citiți, gândiți-vă la cum 
vă face să vă simțiți.
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Studiu de caz

Mariana: Ce a spus când ai încercat să vorbești cu el?

Carlos: A închis în sine și atât. A părut foarte trist, s-a uitat în jos, a părut stresat 
și a spus că îi pare rău. Mai târziu în aceeași zi,  A fost ca și 
cum deloc.

făcea la fel.
nu m-a ascultat 

Mariana: Sincer, pare că nu te porți cu el cum trebuie. Pare că te aștepți ca el să 
se înțeleagă cu ceilalți copii așa cum ei se înțeleg între ei. Te-ai gândit 
vreodată la motivele din care el se comportă așa cum o face?

Carlos: Sigur –este doar  și ! Cu toții avem astfel de copii în 
clasă.

răutăcios turbulent

Mariana: Dar tot ce faci este să îl etichetezi. Asta nu înseamnă că înțelegi de ce 
este așa cum este. 

Carlos: Deci te aștepți ca eu să îmi cheltuiesc toată energia descoperind ce îl 
face să fie , în același timp el fiind liber să continue să îi 

 pe toi ceilalți în timp ce învață? Nu am timp pentru așa ceva 
și nici ceilalți elevi nu au timp pentru așa ceva. Are nevoie de disciplină 
sau va continua să  lucrurile pentru toată lumea.

turbulent
deranjeze

strice

Mariana: Bine, știu cât de greu este pentru noi toți atunci când copiii se poartă în 
moduri pentru care noi nu suntem pregătiți. L-ai putea ruga să vină să 
vorbească cu mine, te rog? Cred că știu pe cineva care l-ar putea ajuta …

Carlos: Nu îmi vine să cred. Am acest băiat care doar  toată 
activitatea la oră. Am încercat tot ce s-a putut.

 deranjează

Mariana: Cum deranjează toată activitatea?

Carlos: Este pur și simplu . 
 îi întrerupe pe toți ceilalți copii, se și bate pentru că e 

. Am încercat să vorbesc frumos cu el, am încercat să țip la el, am 
încercat să îl pedepsesc dar nimic nu merge.

neastâmpărat Nu stă locului, nu ascultă, nu se 
concentrează, o 
belea

Mariana: E  îngrozitor. El cum se simte?

Carlos: Cum se simte el? Nu despre el ar trebui să ne facem griji, ci despre toți 
ceilalți copii.  pentru ei!Strică totul

Mariana: Dar nu este vina lui, nu-i așa?

Carlos: Sigur că e vina lui. Ceilalți nu sunt cei care , nu sunt 
cei care  sau  când . A cui este ?

aleargă întotdeauna
fac zgomote strigă nu ar trebui vina

Mariana: Poate că nu trebuie să fie vina cuiva. Poate așa este el pur și simplu.

Carlos: Da și el este un  Uneori nici nu îmi pot termina lecțiile.monstru.

Răspunsuri

Întrebări reflexive

1. După ce ați citit dialogul, subliniați sau notați toate aspectele negative de limbaj 
pe care credeți că le-a folosit Carlos despre elevul în cauză. 


Verificați-vă răspunsurile cu . Credeți că mai sunt și alte 
aspecte negative de limbaj care nu au fost încă subliniate?

aspectele subliniate
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Studiu de caz

2. Ce stereotipuri credeți că a avut Carlos despre elevii ca cel de care se plângea?

2.1 Scrieți două moduri în care aceste stereotipuri ar putea afecta interacțiunile lui 
Carlos cu elevii

2.2 Scrieți două moduri în care aceste stereotipuri ar putea afecta negativ elevii cu 
NES 

2.3 Acum scrieți două moduri în care aceste stereotipuri ar putea favoriza (în mod 
nedrept, pe seama celorlalți) elevii care nu au NES 

(Răspuns: 1.2 Se poate ca elevul să fi avut ADHD)

1.1 Cum credeți că ar face acest limbaj negativ copilul să se simtă dacă ar ști că se 
vorbește astfel despre el?

1.2 Credeți că este posibil ca elevul să fie neurodivergent? În caz afirmativ, ce 
tulburare de neurodiversitate (NES) credeți că avea?

1.3 Vă puteți gândi la profesori care au avut aceleași reacții față de elevi pe care 
le-a avut Carlos? Vă puteți gândi la profesori care au avut aceleași reacții față de 
elevi pe care le-a avut Mariana?
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Teorie

Provocator

Răspuns: 

Enervant și perturbator

Răspuns: 

Gânditori literali

Răspuns: 

Nesociabil

Răspuns: 

Gânditori creativi

Răspuns: 

Se stresează ușor

Răspuns: 

Bun la rezolvarea problemelor

Răspuns: 

Diferit

Răspuns: 

Rezerve mari de energie

Răspuns: 

Nu poate pronunța

Răspuns: 

Dezorganizat

Răspuns: 

Tăcut

Răspuns: 

Stil de gândire diferit

Răspuns: 

Altfel capabil

Răspuns: 

Dificultate de învățare

Răspuns:

Atenți la detalii

Răspuns: 

Hiperactiv

Răspuns: 

Învață lent

Răspuns: 

Incontrolabil

Răspuns: 

Cititori lenți

Răspuns: 

Partea 1: Cum sunt NES descrise de oameni

Uitați-vă la cardurile: „NES este…”. Acestea sunt toate modurile în care NES diferite 
au fost descrise de persoane diferite. Ghiciți care NES sunt descrise pe fiecare card 
și apoi selectați cardul pentru a vedea dacă aveți dreptate.  Aceasta este singura 
NES despre care credeți că poate fi descrisă în acest mod?

Percepții cu privire la NES

În această secțiune veți explora modul în care NES sunt descrise de persoane diferite și 
modul în care aceste contexte pot influența modul în care oamenii percep elevii cu NES.
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Teorie

Gânditori creativi

Răspuns: Dislexia 

Se stresează ușor

Răspuns: ASD

Bun la rezolvarea problemelor

Răspuns: Dislexia 

Diferit

Răspuns: ASD

Rezerve mari de energie

Răspuns:  ADHD

Nu poate pronunța

Răspuns: Dislexia 

Dezorganizat

Răspuns: Dislexia 

Tăcut

Răspuns: ASD

Stil de gândire diferit

Răspuns: Dislexia 

Altfel capabil

Răspuns: Dislexia 

Dificultate de învățare

Răspuns: ASD

Învață lent

Răspuns: Dislexia 

Hiperactiv

Răspuns:  ADHD

Atenți la detalii

Răspuns: ASD

Incontrolabil

Răspuns:  ADHD

Cititori lenți

Răspuns: Dislexia 

Provocator

Răspuns:  ADHD

Enervant și perturbator

Răspuns: ADHD

Gânditori literali

Răspuns:  ASD

Nesociabil

Răspuns:  ASD

Răspunsuri

Partea 2: Spectre în NES

Adesea, auzim despre „spectre” în NES (cum ar fi „spectrul autismului”). Dar acum 
putem vedea cum ideea de spectru poate fi limitativă. Uitați-vă la un exemplu de 
„spectru al autismului”, creat de Stephen Norwood de la HappyLearners.info, mai 
jos:
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Teorie

Acum luați în considerare: ce ar putea însemna să fie „chiar în vârful” scalei de 
„anxietate”? Și ce ar putea însemna să fie „chiar în vârful” scalei de „utilizare socială 
a limbajului”? Sunt aceste scale, create exact în formă de cerc, cu adevărat 
comparabile?


Gândiți-vă la oameni pe care îi cunoașteți. Aceștia pot fi colegi, pot fi părinți, pot fi 
alți elevi de la școala dvs. Cum ar putea ei construi un „spectru al autismului” 
pentru un elev pe care îl cunoașteți (sau pe care vi-l puteți imagina) care este 
autist? Cum poate acel elev construi un spectru similar pentru sine însuși? Ar fi la 
fel aceste spectre?

 Credeți că dacă ați crea un profil pentru acest elev, acesta ar ocupa întotdeauna 
aceleași locuri din spectru? 

 Acest elev ar fi plasat întotdeauna (de exemplu) 10% în secțiunea „anxietate” și 
70% în secțiunea „ciudățenie socială”? 

 Se poate ca felul în care vă gândiți la elevul dvs. să îl definească în moduri 
limitative? 

Secțiuni din acest spectru includ „fixații”, „agresiune”, „contact vizual slab” și 
„dificultate socială”, printre altele.


Este clar că există un număr aproape infinit de opțiuni care pot fi incluse și că 
alegerile pe care le facem depind de propriile noastre țeluri și scopuri.


Acum încercați să vă imaginați că unul dintre elevii dvs. se află „în spectru” și 
răspundeți la următoarele întrebări:

Secțiunile din spectru includ „anxietate”, „utilizarea socială a limbajului”, „memorie” 
și „impulsivitate”, printre altele.


Acum uitați-vă la un alt exemplu de „spectru al autismului”, creat de 
TheMighty.com.
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Teorie

Vedem ceea ce vedem parțial din cauza a ceea ce privim, dar parțial din cauza a 
persoanei care suntem.


Dacă spunem „elevul acesta este autist” sau „elevul acela este dislexic”, facem o 
afirmație care este la fel de mult despre noțiunile noastre de autism și dislexie cât 
este despre elevul despre care vorbim. De asemenea, este ușor să ne imaginăm, 
apoi, că așa cum descrierile și înțelegerea noastră cu privire la NES depind de 
contextele noastre, și contextul fiecărei persoane este diferit, vor exista anumite 
diferențe legate de modul în care este privită NES de la o persoană la alta .

În cele din urmă, enumerați trei factori care ar putea influența modul în care 
persoane diferite ar putea privi dislexia, autismul și ADHD. Cum diferă acești factori 
de propriul dvs. context?


Pentru toți elevii cu NES, există, prin urmare, o înțelegere mai bună a afecțiunilor 
neurodivergente atunci când întrebăm și ascultăm, mai degrabă decât atunci când 
etichetăm.

Partea 3: Importanța contextului în lumea NES

Acum, priviți imaginea de mai jos și întrebați-vă imediat: cum arată/ce reprezintă 
această imagine? Credeți că alți oameni ar vedea același lucru? (dacă aveți ocazia, 
întrebați colegii)
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Practică

Pregătirea pentru a asculta mai bine elevii cu NES 

Lumea NES este complicată. Modul în care dislexia, ADHD și TSA ar putea avea impact 
asupra unui elev va diferi de la o persoană la alta, de la o cultură la alta și de la un 
moment la altul. Așa cum am văzut, pur și simplu să spunem „Asta este ceea ce este 
ADHD (de exemplu)” poate fi extrem de problematic.


Unul din cele mai bune moduri de a înțelege elevii cu NES și experiențele pe care le au 
în legătură cu educația este de a-i asculta. Dar, de multe ori, pentru a asculta, trebuie să 
știm cum să punem întrebările corecte în modurile corecte.

Uitați-vă la „Formatul Fluture” pentru a pune întrebări și a asculta.  În stânga, este 
partea care se ocupă de punerea de întrebări corecte; în dreapta, este partea care 
se ocupă de ascultatul răspunsurilor importante. Jumătatea de sus a fiecărei 
secțiuni este divizată în patru segmente, jumătatea de jos a fiecărei secțiuni este 
divizată în patru segmente, ocupându-se de dificultățile implicate de punerea de 
întrebări și de ascultare.


Completați formatul fluture. Care sunt cele mai mari dificultăți? Cum puteți depăși 
aceste dificultăți?


Care sunt cele mai mari beneficii pe care le veți obține din punerea de întrebări 
corecte?


Care sunt cele mai mari dificultăți implicate de ascultarea elevilor dvs.? 


Cum puteți depăși aceste dificultăți?


Care sunt cele mai mari beneficii pe care le veți obține din ascultarea acestor 
răspunsuri?
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Practică

Etapa 1: Identificare

Cum identific elevii pe care trebuie să-i ascult cel mai mult?

 Care sunt caracteristicile pe care le-aș putea căuta?

 Cum aș putea potrivi caracteristicile cu NES?

 Cum aș putea afla cine are aceste caracteristici?

 Cui ar trebui să cer să aflu informații relevante?

Succesul ar putea arăta ca:

Format de plan de ascultare

Mai jos este un șablon pe care îl puteți completa.


Acest șablon ar trebui să vă ajute să identificați elevii care au nevoie să ascultați 
cel mai mult, să identificați modalități de a crea mediul potrivit pentru a asculta, să 
identificați modalități de reducere a barierelor în calea comunicării și să 
identificați modalități de a profita la maximum de procesul de ascultare.


Completați șablonul, apoi discutați-l cu un coleg, cerând sfaturi și idei despre cum 
să dezvoltați planul pe care l-ați făcut.

Una din valorile cheie ale Toolkit-ului NES este aceea că găsim modalități de 
comunicare. Ascultarea este una din cheile comunicării și etichetarea – deși este 
utilă uneori – poate limita comunicarea prin limitarea curiozității noastre.


Completați diagrama păianjen – „a asculta nu a eticheta” – cu șase motive pentru 
care ascultarea elevilor cu NES este mai avantajoasă decât etichetarea lor.


A asculta nu este doar ceva ce facem în mod natural. Adeseori, trebuie să fim 
pregătiți să ascultăm.
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Practică

Etapa 2: Mediu/Context

Cum creez mediul potrivit pentru a asculta?

 Ce mediu de dialog există acum?

 Ce este pozitiv / negativ la acest mediu?

 Ce tip de mediu doresc, în mod ideal?

 Care sunt cei trei pași care pot crea un mediu optim?

 Mediul înconjurător ar putea împiedica elevul să vrea să vorbească?

 Mediul înconjurător m-ar putea opri să vreau să vorbesc?

 Care sunt cei trei pași care pot elimina barierele de mediu din calea 
dialogului?

Succesul ar putea arăta ca:

Etapa 3: Bariere

Cum elimin barierele din calea comunicării?

 În orice situație profesor-student, care sunt cele trei lucruri care ar putea 
face comunicarea dificilă?

 Cum elimin aceste bariere?

 Într-o situație profesor - student NES, care sunt cele trei lucruri care ar 
putea îngreuna comunicarea?

 Cum elimin aceste bariere?

Succesul ar putea arăta ca:
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Practică

Etapa 4: Încredere

Cum creez încredere și stabilesc raporturi?

 Care sunt abilitățile cheie de care am nevoie pentru a construi încredere? 
Unde pot verifica online?

 Care sunt abilitățile cheie pentru stabilirea raportului? Unde pot verifica 
online?

 Cum aș putea demonstra că experiențele elevului sunt importante pentru 
mine?

 Ce influențe externe ar putea afecta încrederea și relația dintre profesor și 
elev?

 Care sunt cele trei lucruri care pot elimina aceste bariere?

Succesul ar putea arăta ca:

Etapa 4: Ascultare

Cum pot profita la maximum de ascultare?

 Ce vreau să ascult?

 Cum voi aborda aceste subiecte în mod sensibil?

 Care sunt propriile mele convingeri limitative despre experiențele elevului 
SEN?

 Cum aș putea demonstra că ascult în timpul dialogului? Care sunt cele trei 
componente cheie ale ascultării active?

 Cum voi reflecta activ la lucrurile pe care le-am auzit?

Succesul ar putea arăta ca:
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Practică

Etapa 6: Dovadă

Cum demonstrez că l-am ascultat pe student?

 Ce tipuri de acțiuni ar putea spera studentul să vadă după dialog?

 Ce fel de schimbări în comportamentul meu aș putea iniția?

 Cum i-aș putea arăta elevului că am ascultat?

Succesul ar putea arăta ca:

Etapa 7: Activarea planului

Cum îmi pun planul în aplicare?

 Care sunt cele trei lucruri pe care ar trebui să le fac pentru a iniția pașii de 
mai sus?

 Cum pot face aceste trei lucruri SMART?

 Specific

 Măsurabil

 Realizabil

 Relevant

 Timp-adaptat

 Ce provocări prevăd în punerea în aplicare a acestui plan?

 Ce pot face pentru a depăși aceste provocări?

 Când voi începe?

Succesul ar putea arăta ca:
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Listă de verificare

Cinci modalități de navigare a complexităților NES

Acum că v-ați completat formatul, faceți-vă timp pentru a reflecta asupra lui. NES 
reprezintă un subiect complex și doar prin ascultarea celor cu NES putem începe cu 
adevărat să înțelegem aceste complexități. 

Cinci lucruri pe care le putem face pentru a naviga complexitățile NES includ:

Examinare

Examinarea propriilor noastre prejudecăți înrădăcinate și a discriminării 
implicite, prin examinarea limbajului pe care îl utilizăm despre elevii cu NES 

Luare în considerare

Consider the ways we currently look at SEN. Are these ways limiting, are they 
adequate, and are they negative?

Ascultare

Listening is the best way to learn. If we forget to listen, we risk limiting our 
understanding.

A fi umil

Adesea, atunci când ascultăm, auzim lucruri pe care se poate să nu dorim să 
le auzim. Dar ascultarea necesită ca noi să luăm în serios acele lucruri pe care 
le auzim și primul lucru pe care trebuie să îl facem, prin urmare, este să 
acceptăm că avem mult de învățat.

Relaxare

Lumea NES este complicată, dar asta nu înseamnă că este imposibil să 

navigăm sau că de fiecare dată când înțelegem ceva greșit stricăm lucrurile 
pentru alți oameni. Întreaga lume este complicată și înțelegerea corectă a 
lucrurilor este un proces îndelungat, fascinant și, să sperăm, un proces care ne 
iluminează. Este important să ne dăm seama că parcurgerea călătoriei, mai 
degrabă decât înțelegerea automată a lucrurilor în mod corect,.

Și desigur, este util să amintim aici și cele cinci principii ale Manifestului NES. 
Acestea sunt:

 Prețuim pe toată lumea – pe cei cu NES, pe cei care ar putea avea NES, pe cei 
fără NES și pe noi înșine. Să avem o atitudine orientată spre cei din afară este 
cea mai bună modalitate de a deveni conștienți de NES și valorizarea elevilor 
cu NES nu înseamnă să acordăm mai puțină atenție altora

 Ne acceptăm pe noi înșine – în acest context, poate însemna că ne acceptăm pe 
noi înșine și că ne iubim pe noi înșine chiar dacă înțelegem greșit lucrurile din 
când în când deoarece nimeni nu este perfect. Simplul act de a lua Toolkit-ul 
NES este un lucru pentru care merităm să ne simțim bine

 Găsim modalități de comunicare – mai precis, în acest caz, ne străduim foarte 
multe să îi ascultăm pe elevii noștri cu NES

 Facem ceea ce trebuie de la început – dar ar trebui să ne amintim că „să facem 
ceea ce trebuie” aici nu înseamnă că „suntem perfecți de la început”, înseamnă 
că „începem aici, acum, pentru a ne îmbunătăți și dezvolta”

 Cu toții împărțim responsabilitatea – este responsabilitatea noastră să 
ascultăm limbajul negativ pe care îl putem folosi noi sau pe care îl pot folosi 
alții, să ne ferim de etichetările care sunt folosite mult prea frecvent și să îi 
aducem pe ceilalți în conversație. Asta înseamnă și să ne permitem să învățăm 
de la colegii noștri și, poate cel mai important, chiar de la elevii cu NES.
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Test

Alegeți adevărat sau fals.

1. Toate culturile văd timpul în același mod

a) Adevărat b) Fals

2. Dislexia este o afecțiune unică, ce poate fi identificată

a) a) Adevărat b) Fals

3. „Spectrul autismului” este modul definitiv de a vedea „tulburarea de 
spectru autist”

a) Adevărat b) Fals

4. Limbajul pe care îl folosim despre elevii noștri trădează atitudinile 
noastre față de ei

a) Adevărat b) Fals

5. Ascultarea experiențelor elevilor cu NES ne poate ajuta să înțelegem 
dificultățile cu care se confruntă aceștia

a) Adevărat b) Fals

Verificați modul în care ați înțeles

Pentru a vă verifica înțelegerea încercați acest test amuzant și ușor!

Răspunsuri

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

Am compilat șase puncte cheie din acest modul pe care le puteți lua cu dvs.

 NES este complexă, nu în ultimul rând deoarece nevoile elevilor nu sunt mereu 
înțelese complet de către cei care cunosc elevu

 NES este complexă, parțial deoarece nevoile elevilor pot intra în conflict cu 
cerințele sistemului educaționa

 NES este complexă, parțial din cauza negativității limbajului pe care îl utilizăm 
cu toții, fără a realiza daunele pe care le poate provoca

 NES este complexă, deoarece nu există un singur lucru care poate descrie 
fiecare tulburare NES

 NES este complexă, parțial deoarece chiar și modurile sofisticate în care pot fi 
privite NES (tulburările sunt „spectre”) nu sunt întotdeauna clar

 NES este complexă, deoarece înțelegerea necesită ascultare, iar ascultarea este 
o activitate complicată


Cu care dintre aceste puncte cheie sunteți de acord în cea mai mare măsură? Ați 
adăuga și alte puncte în această listă? 
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Progres

3. Care credeți că vor fi lucrurile cheie pe care va trebui să le faceți când veți 
încerca să aflați despre experiențele NES de la elevi și de ce? 

Reflectați asupra modulului

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

1. Care este cel mai important lucru pe care l-ați învățat din modul cu privire la 
complexitățile NES?

2. Asupra căror aspecte din propriile dvs. idei preconcepute veți reflecta acum, 
având în vedere munca pe care ați făcut-o?


