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Bine ați venit la modulul 3 din toolkit-ul NES

În acest modul analizăm beneficiile practice ale îmbunătățirii prevederii NES 
pentru toți stakeholderii.

Obiective

Până la finalul acestui modul, veți putea:

 să recunoașteți beneficiile practice ale îmbunătățirii prevederii NES 

 să aplicați principiile de bază ale Manifestului NES propriului dvs. context

 să înțelegeți valorile îmbunătățirii prevederii NES așa cum se subliniază în 
Manifestul NES 

Valoarea îmbunătățirii prevederii NES 
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Introducere

Acum verificați-vă răspunsurile cu Manifestul NES! (https://sentoolkit.com/
manifesto/five-core-values/)

Răspunsuri

1c, 2e, 3a, 4d, 5b.

1) Prețuim pe toată lumea

2) Ne acceptăm pe noi înșine

3) Aveti modalități de comunicare

4) Găsim modalități de comunicare

(5) Facem cum trebuie de la început

Știm că:


a) fiecare persoană are puncte tari și abilități cu care contribuie la un grup. 
Nimeni nu este mai bun sau „super".

b) nimeni nu este perfect și asta este în regulă. Ne cunoaștem propriile puncte 
tari și puncte slabe.

c) trebuie să ne exprimăm diferitele nevoi și identități în mod deschis pentru a 
trăi și a lucra bine împreună.

d) intervenția din timp poate face o diferență imensă pentru sentimentul de 
apartenență și stima de sine a unei persoane.

e) sarcina incluziunii nu depinde doar de câțiva oameni. Cu toții avem mult de 
câștigat când contribuim puțin cu toții.

Înțelegerea valorii incluziunii

La înțelegerea importanței îmbunătățirii prevederii NES în contextele noastre 
educaționale, este esențial să înțelegem valorile de bază. Angajarea și revizitarea 
acestor valori de bază ne pot ajuta să ne concentrăm pe acele lucruri care ne pot ajuta 
să facem ca schimbarea să fie focalizată, centrată pe copii și consecventă.

1. Fără a încerca să vă uitați la Manifestul Toolkit-ului NES, încercați să parcurgeți 
acest exercițiu de corespondență. Stabiliți corespondențele între cardurile „Titlu” și 
cardurile „Conținut” pentru a vedea dacă puteți alinia valorile de bază.

https://sentoolkit.com/manifesto/five-core-values/
https://sentoolkit.com/manifesto/five-core-values/
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Studiu de caz

Băieții pe care i-ai adorat atunci când ai ieșit prima oară pe stradă rămân cu tine 
toată viața. Ei sunt singurii eroi adevărați. Napoleon, Lenin, Capone-toți sunt fictivi. 
Napoleon nu e nimic pentru mine față de Eddie Carney, care a fost primul care mi-
a învinețit un ochi. Niciun om pe care l-am întâlnit vreodată nu a fost la fel de 
princiar, regal, nobil ca Lester Reardon care, prin simplul act de a merge pe stradă, 
inspira teamă și admirație. Jules Verne nu m-a dus niciodată în locurile pe care le 
știa Stanley Borowski când se lăsa întunericul. Lui Robinson Crusoe îi lipsea 
imaginația prin comparație cu Johnny Paul.


Toți băieții ăștia din Districtul paisprezece încă au o savoare a lor anume. Ei nu au 
fost inventați sau imaginați: ei au fost reali. Numele lor au răsunat precum 
galbenii: Tom Fowler, Jim Buckley, Matt Owen, Rob Ramsay, Harry Martin, Johnny 
Dunne, să nu mai pomenim despre Eddie Carney sau de marele Lester Reardon. Ei, 
chiar acum când spun Johnny Paul numele sfinților îmi lasă un gust amar în gură. 
Johnny Paul era Odiseea în carne și oase din Districtul paisprezece; faptul că mai 
târziu s-a făcut șofer de camion este un fapt irelevant.“

Henry Miller, „Primăvara neagră “

Henry Miller, ’The Black Spring“

Când mă uit în trecut și întâmpin o nouă zi, prețuiesc întâlnirile, momentele 
împărtășite și această viață simplă și magnifică pe care am trăit=o în compania 
altora. Mă uit la copii și admir ușurința cu care se bucură de compania 
celorlalți.


Da, nimeni nu este perfect și aceasta este perfecțiunea miracolului vieții pe 
care o trăim împreună. Pe stradă, nimic nu este niciodată la fel, nimeni nu este 
niciodată la fel. Ce de lucruri frumoase pentru care să te trezești.  

Povestea 1

Știm că: nimeni nu este perfect și asta este în regulă. Ne cunoaștem propriile 
puncte tari și sau propriile puncte slabe.


Există viața de familie și există viața pe care o trăiești când ești pe stradă.


Da, există oameni și toți sunt diferiți. Cu privire la ei înșiși și cu privire la viața 
dvs., cu toții sunt diferiți. Ce spațiu bogat de explorat și de adoptat.


„Să te naști pe stradă înseamnă să rătăcești toată viața, să fii liber. Înseamnă 
accident și incident, dramă, mișcare. Înseamnă, mai presus de toate, să visezi. O 
armonie de fapte irelevante care conferă o certitudine metafizică rătăcirilor tale. Pe 
stradă înveți ce sunt cu adevărat ființele umane; altfel sau după aceea, le 
inventezi.


Ceea ce nu este pe stradă este fals, derivat, adică, literatură.  Nimic din ceea ce se 
cheamă „aventură” nu se apropie vreodată de savoarea străzii.

Cum să fii cel care aduce schimbarea

Poate fi ușor să simți că „să faci asta de unul singur” este o sarcină intimidantă, însă 
fiecare mișcare începe cu o persoană.


Sunteți pe punctul de a citi câteva povestiri scurte ale acelora care au făcut schimbări 
semnificative pentru a îmbunătăți viața celor din jur. 

2. Citiți povestirile apoi potriviți cu ele „Cardurile de corespondență din Manifest” 
pe care le-ați sortat în exercițiul anterior.
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Studiu de caz

Povestea 2

Este o poveste interesantă conform căreia coioții și bursucii călătoresc 
împreună deseori. Acești doi companioni improbabili au foarte puține lucruri în 
comun, însă se pare că au o relație reciproc avantajoasă care îi ajută pe 
amândoi. În timp ce coiotul este rapid și poate alerga după surse de hrană, 
bursucul poate săpa foarte bine și poate dezgropa aceste surse de hrană din 
pământ. Singuri, niciunul dintre ei nu ar avea mare succes, dar împreună ei au 
un parteneriat formidabil și pot face rost de hrană suficientă pentru amândoi. 
Nu este vorba despre punctele lor tari individuale, ci de faptul că atunci când 
împart povara devin foarte eficienți. 

Povestea 3

Obiceiurile sănătoase de comunicare reprezintă baza oricărei relații oneste și 
de durată. Este important, ca profesori, să învățăm să comunicăm nu numai cu 
cei care sunt, se comportă sau gândesc în mod similar cu noi. Trebuie să 
comunicăm și cu cei care au păreri diferite și perspective diferite. Obiceiurile 
puternice de comunicare vor consolida relația noastră cu elevii, familiile lor, 
egalii noștri și întreaga comunitate educațională.

Povestea 4

Ioana (nume ales la întâmplare) a trecut prin evenimente traumatice repetate 

Povestea 5

Ca profesor și mentor am muncit să mă asigur că prețuiesc toți elevii în mod 
individual, nu ca simplu număr. Aceasta m-a ajutat foarte mult să văd elevii ca 
persoane și să tratez cu părinții în mod individualizat, făcând o reală diferență 
în situațiile din viața reală și găsind soluții la probleme într-un mod plin de 
sens și nu ca soluție unică pentru toate problemele!

cum ar fi neglijarea în copilărie. Acestea au dus la lipsa de stimă de sine,  o 
motivație slabă și o persistență scăzută. Crescând cu această traumă în 
psihicul ei, Ioana a experimentat eșec după eșec. Nu s-a bucurat de sprijinul 
sau înțelegerea celor din jurul ei. A avut sentimente continue de neajutorare. 
DAR susținerea a venit exact  când nu își pierduse speranța. Liderul unei 
echipe de voluntari a observat situația în care se afla Ioana atunci și a știut că 
va ajunge la depresie și izolare dacă nu depășește această traumă. Deci exista 
un prim semn al unei intervenții timpurii: Ioana a primit una din cele mai 
speciale sarcini. Ea urma să organizeze un eveniment pentru copiii cu 
dizabilități în parc. Dar neajutorarea a făcut-o să se simtă ca și cum nu putea 
face nimic. Încurajarea continuă a fost un alt semn de intervenție din timp. Așa 
că, la un moment dat, s-a oprit, a respirat adânc, și-a resetat corpul și și-a 
calmat sistemul nervos. Apoi, lucrurile au început să „prindă viață’’. Și-a făcut 
un plan pas-cu-pas pentru organizarea evenimentului. A fost unul dintre cele 
mai importante momente de la „începutul carierei ei de a aparține unui grup’’.
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Studiu de caz

4. Acum priviți imaginea: „Efectul de undă al valorilor”. Acolo unde spune „Acțiunile 
mele”, gândiți-vă la o acțiune pe care o puteți întreprinde în contextul dvs. și care 
manifestă una dintre cele cinci valori de bază ale Toolkit-ului NES. Apoi completați 
restul diagramei (cu un efect pe care l-ar putea avea acea acțiune, un efect pe care 
l-ar putea avea acel efect și un efect pe care acel al doilea efect l-ar putea avea; și 
cu încă două persoane despre care credeți că ar putea fi afectate de acțiunile dvs.; 
și cu două acțiuni pe care acele persoane le-ar putea întreprinde ca o consecință.)

3. Apoi notați acțiunea crucială care a fundamentat valoarea de bază a fiecărei 
dintre povestiri. Și notați un rezultat pozitiv despre care considerați că a provenit 
din acea acțiune.

Răspunsuri

Pov. 1: Ne acceptăm pe noi înșine; Pov. 2: Cu toții împărțim responsabilitatea; Pov. 3: Găsim 
modalități de comunicare; Pov 4: Facem cum trebuie de la început; Pov 5: Prețuim pe toți
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Teorie

Aprofundarea implicării 

În această secțiune, veți citi din nou poveștile și vă veți implica în ele mai profund, 
având în vedere modul în care pot fi făcute mult mai relevante în propriul context.

Uitați-vă din nou cele cinci povești. 

5. Ce a fost cel mai inspirațional lucru din aceste povestiri? Scrieți un lucru despre 
fiecare povestire care v-a inspirat.

6. Puteți aplica aceste povestiri propriului dvs. context? 


6.1 Luați două povestiri care sunt cele mai inspiraționale și rescrieți-le astfel încât 
oamenii, mediile și acțiunile să se potrivească în propriul dvs. context. Spuneți, 
efectiv, o nouă povestire despre propriul dvs. viitor.

7. Scurt exercițiu de „înțelegere”. În propriul dvs. context specific NES

 Ce înseamnă „prețuim pe toată lumea”
 Ce înseamnă „ne acceptăm pe noi înșine”
 Ce înseamnă „găsim modalități de comunicare”
 Ce înseamnă „facem cum trebuie de la început”
 Ce înseamnă „cu toții împărțim responsabilitatea”?
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Teorie

7.2 Acum că v-ați dat seama ce înseamnă aceste valori în contextul dvs., credeți că 
contextul dvs. manifestă în prezent acele valori la fel de bine?

7.3 De ce schimbări credeți că aveți nevoie înainte ca contextul dvs. să poată 
manifesta pe deplin acele valori?

8. Uitați-vă din nou la valori. Pe care le puteți instanția mai mult? 

8.1 Când ați instanțiat valorile, cum v-a făcut acest lucru să vă simțiți?
Valoarea de bază a 
manifestului:


Valoarea de bază a 
manifestului:


7.1 Acum luați aceste valori și completați două dintre diagramele păianjen.
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Teorie

9. Manifestarea individuală a fiecăreia dintre valori este un început pozitiv. Dar 
combinarea a mai multe valori în comportament va produce rezultate mai bune.


9.1 Să luăm din nou „Cardurile cu valorile de bază”. Acum, stați câteva minute 
amestecându-le și potrivindu-le și notați câteva modalități în care combinarea 
valorilor poate da rezultate mai puternice decât operarea lor individuală. Cum se 
poate ca, de exemplu, Să ne acceptăm pe noi înșine și Să găsim modalități de 
comunicare să dea rezultate mai bune dacă sunt combinate în contextul dvs.?

10. Ce înseamnă pentru dvs. cei șase pași din „Viziunea în șase pași” din Manifest?


Dacă sunteți pe Twitter, Instagram, Facebook sau pe orice altă platformă de 
socializare, postați-vă răspunsul cu hashtag-ul #NESToolkit! (și vă rog, amintiți-vă 
să postați actualizări pe măsură ce parcurgeți modulele Toolkit-ului NES – acest 
lucru va ajuta și alte persoane să se conecteze cu dvs)
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Practică

Planul efectului de undă

13. Acum încercați să planificați o previzionare detaliată pentru modul în care 
puteți efectua schimbarea în contextul dvs.Folosiți imaginea: „Planul efectului de 
undă” ca ghid. 

12. Acum gândiți-vă la orice schimbare pe care ați făcut-o în viața dvs. Încercați să 
vă gândiți la o schimbare mică (cum ar fi să renunțați la zahăr în cafea, sau să 
mergeți pe o rută diferită la locul de muncă în fiecare dimineață).

12.1 Acum trasați-vă propria diagramă „efect de undă” și descoperiți ce efecte a 
avut această mică schimbare asupra vieții dvs. (sau a altora.)

Planificarea schimbării

Schimbarea poate fi dificilă, pentru noi toți – mai ales dacă sperăm să facem 
schimbări pozitive în viețile celorlalți - și chiar mai mult dacă ne aflăm în contexte 
în care alții s-ar putea să nu dorească la fel de mult ca noi să facă schimbări!


Sunteți pe punctul de a crea un plan pentru felul de schimbare care va fi posibilă și 
care va face o diferență reală în viețile copiilor cu NES pe care îi întâlniți.
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Practică

Apoi completați formatul: „Planificarea schimbării”.


Începeți cu o acțiune mică pe care ați dori să o întreprindeți cu privire la NES. Apoi, 
anticipați pe cine ar putea afecta această acțiune. Apoi, descoperiți cum puteți 
măsura schimbarea. Apoi, anticipați pe cine ar putea afecta aceste schimbări. Apoi 
decideți când vreți să implementați această schimbare.
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Listă de verificare

Cinci moduri în care pot fi aduse la viață cinci valori de bază.

În această secțiune, gândiți-vă la ceea ce ați învățat din acest modul și la modul în care 
v-ar putea afecta propria practică de predare. Parcurgeți lista de control cu cinci puncte, 
reflectați asupra modului în care valorile se manifestă în practică.

1. Prețuiesc pe toată lumea prin:

a)


b) 


c) 

2. 2.	Mă încurajez pe mine și îi încurajez pe cei din jurul meu prin:

a)


b) 


c) 

3. Găsesc modalități eficiente de comunicare prin:

a)


b) 


c) 

4. Încerc să fac totul cum trebuie de la început prin:

a)


b) 


c) 

5. Încurajez pe toată lumea să împartă responsabilitatea pentru aceasta prin 

a)


b) 


c) 
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Test

Verificați-vă înțelegerea

Faceți un scurt test pentru a verifica dacă ați înțeles principalele puncte ale modulului.

Acum că ați terminat primele trei module din Toolkit-ul NES, este un moment 
excelent pentru a reflecta asupra oricăror schimbări prin care ați trecut deja.


14.Gândiți-vă la Modulul 1. La începutul Modulului 1, ați scris câteva „asocieri” pe 
câteva post-it-uri. Căutați și găsiți aceste post-it-uri.


14.1 Acum, uitați-vă prin aceste post-it-uri. Mai sunteți de acord cu tot ceea ce ați 
scris? Ce ați schimba dacă ar trebui să faceți asta?

14.2 S-a schimbat atitudinea dvs. față de orice ați scris? Spre exemplu, dacă ați 
simțit că NES ar putea fi problematice, s-a schimbat atitudinea dvs. despre acest 
lucru în lumina a ceea ce ați analizat până acum?

14.3 Rescrieți câteva post-it-uri noi, pentru a reflecta orice schimbări prin care ați 
trecut de atunci și până acum. Dacă există schimbări pozitive, notați-le.
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Progres

3. Cât de bine înțelegeți și acceptați valorile îmbunătățirii prevederii NES, așa cum 
se subliniază în manifest?

Dacă credeți că înțelegeți și acceptați valorile din Manifestul NES, de ce să nu 
Semnați Angajamentul  acum?


Și succes în examinarea detaliilor specifice cu privire la modul în care puteți ajuta 
elevii cu dislexie, ADHD și ASD! Ați parcurs deja o bună parte din cale!

Reflectați asupra modulului

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

1. Ce beneficii practice are îmbunătățirea prevederii NES pentru dvs., colegii dvs., 
elevii dvs. cu NES și familiile acestora?

2. În ce moduri vă puteți adapta imediat practicile pentru a reflecta valorile de 
bază ale Manifestului NES?


