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Bine ați venit la modulul 4 din toolkit-ul NES!

În acest modul vă vom ajuta nu doar să fiți capabili să identificați semnele și 
semnalele care ar putea indica o nevoie educațională specială, ci vă vom oferi și 
perspective asupra înțelegerii acestor comportamente.

Obiective

Până la finalul acestui modul, voi putea:

 să recunosc semnele de bază ale NES 

 să utilizez diferite abordări ale măsurării pentru a identifica semnele de bază 
ale NES 

 să înțeleg că recunoașterea, înțelegerea și empatia sunt mai importante decât 
diagnosticul

De la profesor la detectolog
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Introducere

3. Detectarea din timp sau în timp util a NES la un copil:

a) poate face o diferență imensă pentru oportunitățile lor în viață

b) nu face o diferență prea mare, deoarece procesul de învățare este 
același în orice caz

c) este ceva ce se întâmplă întotdeauna înainte de vârsta de 4 sau 5 
ani 

4. Când vine vorba de detectarea în timp util a semnelor NES la un 
copil:

a) rolul profesorului este secundar față de rolul părinților și al 
detectologilor

b) profesorul are un rol vital, chiar dacă nu este expert 

c) rolul profesorilor este limitat la implementarea unei programe de 
predare 

1. Dacă un copil prezintă o neurodiversitate, el sau ea:

a) nu se poate aștepta niciodată să termine o școală obișnuită cu 
note bune

b) ar trebui să fie trimis(ă) la o școală pentru copiii cu talente 
speciale 

c) este probabil să nu se dezvolte la întregul potențial dacă 
neurodiversitatea sa nu este recunoscută de către profesori 

2. Dacă un copil are un profil ’agitat’ în clasă, el sau ea:

a) este extrem de nepoliticos cu toți ceilalți din clasă

b) are performanțe inegale la diferite discipline și teste 

c) este probabil să aibă corijențe la disciplinele academice și să aibă 
note bune la artă și muzică 

Testați-vă

Ce știți deja despre identificarea neurodiversității?

Completați testul scurt de mai jos. Răspundeți la întrebările 1-4 alegând a, 
b sau c. Puteți bifa răspunsurile corecte după aceea cu o explicație detaliată 
pentru fiecare.
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Introducere

3. Răspunsul corect este A. 

Detectarea în timp util a unei neurodiversități este cheia pentru educația de succes 
și pentru facilitarea unei vieți complete și funcționale pentru o persoană. 

4. Răspunsul corect este B. 

Rolul unui profesor este vital când vine vorba de detectarea corespunzătoare și la 
timp a unei neurodiversități. 

1. Răspunsul corect este C. 

Procesul de învățare al unui copil cu neurodiversitate este diferit de cel al unui 
copil neurotipic și necesită o abordare metodologică diferită a profesorului.

2. Răspunsul corect este B. 

’Profilul agitat’ reprezintă una dintre cele mai obișnuite și definitorii trăsături 
cognitive ale elevilor cu NES. Din pricina neurodiversității lor, elevii cu NES au 
tendința de a demonstra performanțe foarte inegale la testele cognitive și de 
inteligență. Graficul următor prezintă un profil agitat tipic pentru un dislexic. Cu o 
inconsecvență ridicată a punctajelor: 

Răspunsuri

Acum, verificați-vă răspunsurile și citiți explicațiile pentru fiecare răspuns. 
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Studiu de caz

După ce ați văzut videoclipul, încercați să răspundeți la următoarea 
întrebare:  

Care credeți că sunt cele mai clare semne ale ADHD care apar la interviuri? 
Alegeți  A, B sau C. 

1. Notele bune la școală / o bună performanță la teste

a) Foarte clare        b) Neclare c) Nu sunt sigur

2. Having a lot of friends at school

a) Foarte clare        b) Neclare c) Nu sunt sigur

3. Enjoying doing homework 

a) Foarte clare        b) Neclare c) Nu sunt sigur

4.  Having a lot of self-esteem

a) Foarte clare        b) Neclare c) Nu sunt sigur

5.  Changing mood 

a) Foarte clare        b) Neclare c) Nu sunt sigur

Sau lipiți acest link în browserul dvs.

https://www.youtube.com/watch?v=-IO6zqIm88s

Play Video

Video: Copilul cu ADHD vs Copilul fără ADHD 

În această secțiune, veți învăța despre experiențele unor școli și ale unor profesori în 
legătură cu educația incluzivă. 

Priviți videoclipul scurt în care doi copii răspund la aceleași întrebări. Care dintre 
cei doi copii credeți că a fost diagnosticat cu ADHD? Priviți videoclipul și aflați.

https://www.youtube.com/watch?v=-IO6zqIm88s
https://www.youtube.com/watch?v=-IO6zqIm88s
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Studiu de caz

Cât de prezentă este conștientizarea ADHD în mediul dvs. de predare? Cum poate fi 
îmbunătățită? Ce schimbări pozitive ar rezulta din îmbunătățirea conștientizării 
ADHD în școala dvs.? 

Videoclipul enumeră probleme precum ’hărțuirea’, ’stima de sine scăzută’, 
’excluderea din adunările sociale’ și ’comportamentul sfidător de opoziție’. Cât de 
frecvent sunt acestea legate de NES în propria dvs. practică de predare?

Întrebări reflexive 

Ce poate face un profesor pentru a oferi susținere unui copil cu ADHD? 

Videoclipul sugerează că ’sunt șanse ca cel puțin un copil din clasa dvs. să aibă 
ADHD’. Este și cazul dvs.?

Aveți experiență cu predarea de lecții unui copil cu ADHD? În caz afirmativ, cât de 
similară este povestea prezentată în videoclip cu propria dvs. experiențe?
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Teorie

Cardul 3: Atenție

Avertismentul pare să nu aibă niciun efect. Mai mult decât atât, în mod clar, 
Marco nu poate fi motivat să-și îmbunătățească cititul și scrierea, iar acum 
este chiar în urmă. Decideți să:


a) Decizi să-i consulti pe părinții lui Marco, deoarece consideri că trebuie să 
existe un motiv pentru performanța sa inegală și lipsa de interes rezultată în 
activitățile din timpul lecțiilor. Accesați Cardul 4.

Card 2: Teme suplimentare

În ciuda temelor suplimentare, problema persistă ... După câteva săptămâni de 
sarcină suplimentară regulată, situația s-a deteriorat. A devenit clar că Marco 
nu poate fi motivat să-și îmbunătățească lectura și scrierea, iar acum rămâne 
și mai mult în spatele clasei sale, iar munca sa este mai dezordonată decât era. 
Decizi să:


a) Decizi să-i consulti pe părinții lui Marco, deoarece consideri că trebuie să 
existe un motiv pentru performanța sa inegală și lipsa de interes rezultată în 
activitățile din timpul lecțiilor. Accesați Cardul 4.


b) Decizi că te-ai săturat de comportamentul nepotrivit și lipsa de interes a lui 
Marco și începi să îi notezi sarcinile cu adevărat strict. În consecință, notele 
sale se deteriorează până la punctul în care se află printre elevii cu cea mai 
slabă performanță din clasă. Vă așteptați că acest lucru va aduce schimbări 
pozitive în învățarea sa. Accesați Cardul 5.

Card 1: Start

Unul dintre elevii tăi, Marco, are o performanță slabă persistentă la testele 
scrise, ceea ce este în contrast cu angajamentul său peste medie și 
performanța verbală la clasă. Marco nu termină de scris sarcinile la timp și 
înțelegerea sarcinilor de citire mai lungi este la un nivel la fel de scăzut. 
Aceasta a devenit o problemă și decideți să luați măsuri. Dorești ca Marco să  
se potrivească cu performanța sa orală din clasă. Ce faci?


a) atribuiți teme suplimentare, cerându-i lui Marco să copieze în mod regulat 
texte din manual, pentru fiecare lecție pe parcursul a trei săptămâni. Simțiți că, 
prin creșterea volumului de muncă, va practica mai mult și astfel își va 
îmbunătăți abilitățile. Accesați Cardul 2.


b) decideți să-l avertizați pe Marco, așa că îi spuneți că nu trebuie să fie atât 
de neglijent și neglijent și, în schimb, ar trebui să lucreze mai mult pentru a-și 
îmbunătăți scrierea și citirea foarte curând. Accesați Cardul 3. 

Partea 1: Situații în clasă

În această activitate, vă veți asuma rolul unui profesor în trei situații în clasă 
diferite. În fiecare din aceste scenarii, vi se va cere să vă concentrați pe un copil și 
să gestionați o serie de situații dificile în clasă. Pentru fiecare situație, va trebui să 
alegeți una din măsurile de remediere oferite. 

Detectarea semnelor NES

În această secțiune vă veți asuma rolul unui profesor care trebuie să gestioneze o serie 
de situații dificile în clasă, să examineze o gamă de strategii și apoi să se gândească la 
propria practică. 
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Teorie

Cardul 6: Consultați colegii

Consultând unii dintre colegii mai experimentați, vă dați seama că 
comportamentul lui Marco poate fi rezultatul unei neurodiversități. În cele din 
urmă, decideți să faceți o recomandare pentru ca Marco să consulte 
defectologul pentru a afla.


Accesați Cardul 8.

Cardul 5: Notare strictă

Chiar dacă notele lui Marco sunt foarte mici acum, acest lucru nu a produs 
niciun efect pozitiv asupra performanței sale - dimpotrivă, el este continuu 
dezinteresat și există mai multe probleme disciplinare care acum amenință să 
escaladeze. Ce faci?


a) Decizi să vorbești cu colegii tăi, pentru a afla dacă ar putea avea o idee 
despre ce ar trebui să faci în această situație, cu un copil supărător din clasa ta 
și fără strategie care să ducă la rezolvare. Accesați Cardul 6.


b) Decideți să participați la un seminar despre capacitățile cognitive la copii, 
sperând să aflați mai multe despre factorii care pot afecta învățarea și să ducă 
la un profil de învățare „spiky”, cum ar fi cel prezent în elevul dvs. Marco. 
Accesați Cardul 7.

Cardul 4: Consultați părinții

Conversația cu mama lui Marco nu a produs rezultatele scontate, deoarece ea 
pare să fie în mare măsură neinteresată de problemele sale școlare. De 
asemenea, aflați că părinții par să-l favorizeze pe fiul mai mare, care are o 
experiență școlară foarte bună. Între timp, Marco devine din ce în ce mai 
neliniștit și nedisciplinat și din ce în ce mai des în conflict cu alți elevi din 
clasă. Decizi să:



a) Decizi să vorbești cu colegii tăi, pentru a afla dacă ar putea avea o idee 
despre ce ar trebui să faci în această situație, cu un copil supărător din clasa ta 
și fără strategie care să ducă la rezolvare. Accesați Cardul 6.



b) Decideți să participați la un seminar despre capacitățile cognitive la copii, 
sperând să aflați mai multe despre factorii care pot afecta învățarea și să ducă 
la un profil de învățare „spiky”, cum ar fi cel prezent în elevul dvs. Marco. 
Accesați Cardul 7.

b) Decizi că te-ai săturat de comportamentul nepotrivit și lipsa de interes a lui 
Marco și începi să îi notezi sarcinile cu adevărat strict. În consecință, notele 
sale se deteriorează până la punctul în care se află printre elevii cu cea mai 
slabă performanță din clasă. Vă așteptați că acest lucru va aduce schimbări 
pozitive în învățarea sa. Accesați Cardul 5.
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Teorie

Card 7: Teme suplimentare

După ce ai participat la seminar îți dai seama că comportamentul lui Marco 

poate fi rezultatul unei neurodiversități. În cele din urmă, decideți să faceți o 
recomandare pentru ca Marco să consulte defectologul pentru a afla.


Accesați Cardul 8.

Cardul 8: Concluzie

După mai multe vizite la defectolog, Marco a fost diagnosticat cu dislexie, 
deschizând un capitol cu totul nou în practica dvs. de predare de succes.

Partea a doua: Revizuirea strategiei

Când profesorii întâmpină o problemă de comportament sau performanță atipică a 
unui elev, recurg adesea la unele dintre strategiile considerate adecvate, eficiente 
sau necesare.


Deși bine aliniate cu unele practici standard și proceduri de disciplină practicate de 
școli, aceste decizii deseori nu reușesc să producă rezultatele scontate. Mai mult, 
recunoscând un caz nedetectat de neurodiversitate, aceste strategii se pot dovedi 
ușor contraproductive.

Sarcină

Citiți introducerile la Povestirea 1 și Povestirea 2. Povestirile sunt despre două 
eleve, Myra și Emma. 


Uitați-vă la strategiile care au fost aplicate de profesorii respectivi din două școli 
diferite și încercați să decideți care din strategiile 1-5 au fost folosite de profesorul 
Myrei și care au fost folosite de profesorul Emmei. 


În spațiile oferite, scrieți ‘M’ pentru Myra sau ‘E’ pentru Emma. Primul a fost rezolvat 
ca exemplu.

E 1. Alocarea de muncă suplimentară pentru ca elevul să citească, 
în loc de orele obișnuite de educație fizică


2. Rușinarea unui elev care s-a comportat urât în fața clasei


3. Notarea unui elev cu o notă mică


4. Ignorarea unui elev care se comportă în mod inacceptabil


5. Permiterea / trimiterea unui elev agitat să iasă din clasă 
pentru a ‘se calma’







Răspunsuri

1E, 2E, 3M, 4E, 5E
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Teorie

Povestirea 1 – Myra (povestire completă) 

Myra era o elevă din clasa la care predam Istorie. Ca restul clasei, avea 15 ani. 
Am observat repede că era mai degrabă retrasă și nu se implica în activitățile 
din clasă. Uneori, reacționa și manifesta un comportament de opoziție. 
Performanțele ei la testele scrise și orale păreau considerabil obstrucționate 
de lipsa ei de inițiativă. 


La acea dată, nu știam că Myra avea o tulburare TSA funcțională, așa încât am 
recurs la o serie de încercări eșuate de a o disciplina și de a o face să se 
implice în clasă. Și acum regret multe dintre aceste decizii, pe care le-am luat 
înainte de a o trimite în final să consulte un specialist. 


Îmi amintesc, prima mea reacție a fost să îi impun cumva să socializeze, să o 
fac cumva să socializeze și să colaboreze cu colegii ei. Așa că, în timpul unei 
vizite cu clasa la muzeul local, am instruit două fete din clasa Myrei să stea pe 
lângă ea și să o implice în dialogurile și activitățile lor, să nu o lase să se 
izoleze de activitatea generală, așa cum făcea ea de obicei. M-am așteptat ca 
’planul meu secret’ să dea în cele din urmă rezultate bune și să o facă să 
socializeze cu restul clasei. 


Cu toate acestea, s-a întâmplat exact contrariul. Ea a devenit și mai iritabilă și 
s-a închis complet, astfel încât colegii ei de clasă au adoptat repede o 
atitudine complet nepoliticoasă față de ea, judecând-o și pur și simplu 
excluzând-o din compania lor. 


Dar chiar înainte să se întâmple asta, am decis să o pedepsesc cu o notă mică 
pentru proiectul de la muzeu, gândindu-mă că o voi motiva să încerce mai 

Introducere la Povestirea 2 - Emma 

Mă cheamă Emma și când aveam doisprezece ani am fost diagnosticată cu 
ADHD. Chiar dacă puteți crede că diagnosticul trebuie să fi fost un șoc pentru 
un copil de 12 ani, acest moment a marcat de fapt un punct de cotitură din 
viața mea când școala a început să fie mult mai puțin stresantă și am fost în 
cele din urmă capabilă să fac față multor dificultăți. 


Perioada exact de dinainte de trimiterea mea la specialist și de diagnosticarea 
mea a fost deosebit de dificilă, întrucât profesorul meu de limba engleză mi-a 
aplicat o serie de măsuri ‘disciplinare’, transformându-mi practic viața într-un 
coșmar.

Introducere la Povestirea 1 – Myra 

Myra era o elevă din clasa la care predam Istorie. Ca restul clasei, avea 15 ani. 
Am observat repede că era mai degrabă retrasă și nu se implica în activitățile 
din clasă. Uneori, reacționa și manifesta un comportament de opoziție. 
Performanțele ei la testele scrise și orale păreau considerabil obstrucționate 
de lipsa ei de inițiativă. 


La acea dată, nu știam că Myra avea o tulburare TSA funcțională, așa încât am 
recurs la o serie de încercări eșuate de a o disciplina și de a o face să se 
implice în clasă. Și acum regret multe dintre aceste decizii, pe care le-am luat 
înainte de a o trimite în final să consulte un specialist. 
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Teorie

mea a fost deosebit de dificilă, întrucât profesoara mea de limba engleză mi-a 
aplicat o serie de măsuri ‘disciplinare’, transformându-mi practic viața într-un 
coșmar.


Să citesc texte lungi era dificil pentru mine și a fost așa încă din clasa întâi. 
Îmi era greu să mă concentrez și am încercat să evit sarcinile legate de citit, 
mai ales în limba engleză. Pe de altă parte, abilitățile mele de vorbire erau 
peste medie, astfel încât profesoara mea de limba engleză credea probabil că 
eram leneșă și nedisciplinată și o perioadă destul de îndelungată a ignorat 
izbucnirile mele de indisciplină, când îmi deranjam colegii sau ceream 
permisiunea de a ieși din clasă. 


După un timp, profesoara mea a negociat o înțelegere cu mine, permițându-mi 
să ies din clasă să ‘mă calmez’ câteva minute, cu condiția să mă întorc și să 
stau liniștită, permițând celorlalți să își facă treaba.


Nici această înțelegere nu a funcționat, în plus ceilalți copii din clasă au 
început să protesteze în mod deschis împotriva statutului meu privilegiat. 


Performanțele mele sufereau tot timpul, iar izbucnirile mele necontrolate de 
furie deveniseră din ce în ce mai frecvente. Ceea ce a făcut profesoara a fost, 
desigur, să mă facă de râs în fața clasei, crezând probabil că mă va face să 
revin la ‘normal’. Dar adevărul este că în tot acel timp aveam dificultăți cu 
gestionarea propriilor emoții, simțindu-mă din ce în ce mai detașată de școală. 


Deci faptul că m-a făcut de râs în fața clasei a făcut doar mai rău și am devenit 
și mai intolerabilă în clasă. Ceea ce a dus la faptul că mi-au fost aplicate mai 
multe măsuri disciplinare destul de drastice. Mi s-a spus curând că în locul 

Povestirea 2 – Emma (povestire completă) 

Mă cheamă Emma și când aveam doisprezece ani am fost diagnosticată cu 
ADHD. Chiar dacă puteți crede că diagnosticul trebuie să fi fost un șoc pentru 
un copil de 12 ani, acest moment a marcat de fapt un punct de cotitură din 
viața mea când școala a început să fie mult mai puțin stresantă și am fost în 
cele din urmă capabilă să fac față multor dificultăți. 


Perioada exact de dinainte de trimiterea mea la specialist și de diagnosticarea 

mult. M-am înșelat întrucât comportamentul ei a devenit chiar mai 
intolerabil,iar performanțele ei la teste au fost semnificativ sub medie. 


Următoarea mea mutare a fost să îi dau mai mult de citit, așa că am aranjat cu 
dirigintele Myrei ca în loc de opționalele de Artă de care se bucura, să 
trebuiască să stea în clasă pentru lecturi suplimentare la Istorie. Nici această 
măsură radicală nu a avut niciun efect pozitiv, întrucât singurul rezultat 
evident a fost întărirea comportamentului ei de opoziție.  


În cele din urmă, am decis să am răbdare și am început să vorbesc cu Myra mai 
mult. Mi-am dat seama că performanțele ei inegale la diferite discipline aveau 
o rădăcină mai adâncă decât am crezut inițial. După ce am vorbit cu mama ei, 
am decis să fac o trimitere pentru ca Myra să consult un specialist, care a 
diagnosticat-o cu TSA. 


Mai târziu, am reușit să găsim modalități în care să se implice în mod adecvat 
în activitățile clasei, iar performanțele ei școlare s-au îmbunătățit.
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Răspunsuri

1. Marco este un elev dislexic a cărui neurodiversitate se reflectă în probleme cognitive.


2. Myra este o elevă autistă a cărei neurodiversitate se reflectă în insecuritate emoțională. 


3. Emma este o elevă cu ADHD a cărei neurodiversitate se manifestă în comportament.


Notă: neurodiversitatea este adesea manifestată în clasă prin comportament, cogniție și expresii 
emoționale. 

a cărui neurodiversitate se reflectă în1.Marco este un

a cărei neurodiversitate se reflectă în 2. Myra este o

a cărei neurodiversitate se manifestă în  3. Emma este o

probleme cognitive             


comportament deficitar


nesiguranță emoțională


autist

dislexic


ADHD


Cele trei studii de caz din această activitate – povestirile lui Marco, a Emmei și a 
Myrei prezintă trei tulburări diferite de neurodiversitate, precum și trei manifestări 
diferite ale acestor neurodiversități în clasă.  Sarcină: folosiți cuvintele din căsuță 
pentru a completa propoziții rezumative pentru cele trei povestiri:

Ce alte strategii și măsuri au folosit cei doi profesori, în afară de cele enumerate 
mai sus?

orelor mele favorite de educație fizică,  urma să stau în clasă pentru practică 
suplimentară de înțelegere a lecturilor. Această rutină nu m-a ajutat să am 
performanțe mai bune și doar mi-a sporit frustrările. 


Încrederea în mine însămi a fost sfărâmată întrucât am fost convinsă că fie 
urma să repet anul, fie urma să schimb școala, și nu voiam să se întâmple 
niciunul din aceste lucruri. 


Totuși, acela a fost momentul în care profesoara mea de engleză a făcut pasul 
decisiv de a avea o conversație plină de sens cu mine. Îmi amintesc cum m-a 
făcut să vorbesc despre perspectiva mea supra lucrurilor, despre modul în care 
mă simțeam și cu ce lucruri aveam dificultăți. 


Cu acordul părinților mei, a aranjat curând să consult un specialist, care m-a 
diagnosticat cu ADHD. La scurt timp după aceea, toată situația mea la școală s-
a schimbat în bine, și am început să primesc susținerea de care aveam nevoie.
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4. Uitați-vă la unele dintre activitățile, situațiile etc. care provoacă reacția unui elev 
ce poate indica prezența NES, apoi aranjați-le în ordine de la cel mai relevant la cel 
mai puțin relevant în situația dvs.? Scrieți de la 1-5

Supraîncărcare cu teme pentru 
acasă

Munca în echipă 

Un anumit tip de activitate (citirea 
de texte lungi, de exemplu)

Criticarea performanțelor slabe  

3. Uitați-vă la unele din ’capcanele’ sau posibilele greșeli pe care le fac profesorii și 
școlile cu elevii cu NES, apoi aranjați-le în ordine, de la cea mai relevantă la cea 
mai puțin relevantă în situația dvs.: scrieți de la 1-5

Teme de lucru suplimentare Detenție 

Rușinarea elevului în fața clasei 
ca pedeapsă

Comportament de penalizare cu 
note proaste 

Ignorarea problemei 

2. Prioritizați sursele de informații care vă pot ajuta să recunoașteți semnele NES în 
situația dvs de predare: punctați de la 1-5.

Conversația cu colegii Propriile dvs. note

Evidențe oficiale ținute de echipa 
de experți în NES din școala dvs.

Conversația cu elevul în cauză 

Părinții

Gândiți-vă la situația dvs de predare și răspundeți la următoarele întrebări:


1. Faceți o listă de control a semnelor pe care trebuie să le căutați și care pot 
indica prezența unor NES nedetectate în clasa dvs. Puneți aceste semne în ordinea 
relevanței în situația dvs. de predare: punctați de la 1-5

Performanțele inegale ale elevului Socializare slabă

Teme pentru acasă dezordonate Strategii de evitare 

Lipsa de motivație 

Partea 3: Gândiți-vă la propria dvs. practică

În secțiunea anterioară, ați citit despre anumite decizii la care profesorii ar  putea 
recurge când au o situație în clasă căreia nu îi pot face față. Oricât de bine aliniate ar fi 
cu anumite practici și proceduri disciplinare standard practicate de școli, aceste decizii 
deseori nu reușesc să producă rezultatele așteptate când se lucrează cu copii cu NES.
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Practică

Definirea zonelor pentru includerea timpurie a elevilor SEN

Acum, utilizând ‘profilul agitat’, faceți o listă a zonelor (activități, discipline, proiecte 
…) în care Marco poate avea o contribuție reală în clasă:

Abilitate

Excelent

Peste 
medie

Sub 
medie 

Medie 

Scăzută

Matematică Limbă
Sport și 
jocuri

Proiecte 
de echipă

Arte și 
meșteșuguri

Utilizați descrierea de mai sus pentru a completa grila cu ’Profilul agitat’ al lui 
Marco pe care vreți să îl utilizați pentru referința dvs.:

Marco excelează la:


Exprimarea verbală, arte și 
meșteșuguri, precum și la 
activitățile fizice. De asemenea, îi 
place munca în echipă în aceste 
domenii și îi place foarte mult 
compania altor copii.  


Marco are dificultăți cu:


Sarcinile legate de citirea de texte 
lungi, scriere, calcule matematice. 
Nu îți place nici tema pentru 
acasă scrisă dezordonat.  


Video: Copilul cu ADHD vs Copilul fără ADHD 

Această secțiune se ocupă de conceptul important al neurodiversității în clasă și de 
modul în care acesta se reflectă asupra ‘profilului agitat’ individual al fiecărui elev. 

Următoarea sarcină vă va ajuta și să vă dezvoltați propria activitate, lucru pe care îl 
puteți face pentru predarea incluzivă mai eficientă în situația dvs în clasă. 


Pentru a efectua această sarcină, imaginați-vă din nou că sunteți profesorul lui 
Marco, băiatul de 9 ani din activitatea anterioară. De data aceasta, cam la două luni 
după ce Marco a fost diagnosticat cu dislexie, ați făcut următoarea descriere a 
punctelor tari și a punctelor slabe ale lui Marco în procesul de învățare: 
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Practică

Răspunsuri

O posibilă grilă a profilului agitat poate arăta astfel: 

Abilitate

Excelent

Peste 
medie

Sub 
medie 

Medie 

Scăzută

Matematică Limbă
Sport și 
jocuri

Proiecte 
de echipă

Arte și 
meșteșuguri

O listă posibilă de zone în care Marco poate contribui la clasă poate arăta astfel: 

Marco poate contribui la:


- Proiecte în clasă


- Activității care includ mișcarea, arte și meșteșuguri


- Arte și meșteșuguri


- Sporturi
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Listă de verificare

Problemă identificată


Profesorul a identificat un copil cu (posibile) probleme de învățare 


Comparație cu copii de aceeași vârstă


Există discrepanțe semnificative între copil și 
colegii lui de aceeași vârstă?


Școala sau alți factori care contribuie


Este performanța copilului afectată de mediul 
școlar sau de alți factori (de ex., programă 
dificilă sau absența de la școală datorată 

îmbolnăvirii?


Continuați să 
observați

Da

Continuați să 
observați

Da

Durată: problema a continuat ceva vreme?


Omniprezență: Apare aceeași problemă în medii 
diferite (de ex., la școală sau acasă)?


Gravitate: problema afectează procesul de 
învățare sau viața socială și cotidiană a 
copilului?

Continuați să 
observați


Da la 
oricare

Continuați să 
observați


Nu la 
toate

Este important să observăm modul în care poate fi folosită această listă de control 
pentru a ajuta la detectarea mai bună a NES în școala sau organizația dvs. 
Diagrama inclusă mai jos vă arată cum puteți aplica această listă de control școlii 
sau organizației dvs..

Mediul școlar și alți factori: Când observați semne posibile ale NES la un elev, 
întrebați-vă dacă performanțele pot fi cauzate de mediul școlar sau de alți 
factori (de ex. programă dificilă sau absența de la școală datorată bolii?

Comparația cu colegii:Există discrepanțe semnificative la nivelul 
performanțelor între elev și colegii săi de aceeași vârstă?

Durată: Verificați dacă problema a durat ceva vreme. 

Omniprezență: Apare aceeași problemă în medii diferite (de ex. la școală și 
acasă)?

Gravitate:Problema afectează procesul de învățare al copilului sau viața 
socială și cotidiană?

5 semne directe ale NES în clasă 

Poate fi dificil să identificăm posibilele semne ale NES la un elev, așa că este important 
că urmărim orice tipuri de comportament despre care credeți că ar trebui investigate în 
continuare. Utilizați următoarea listă de control pentru a vă ajuta să decideți dacă un 
elev demonstrează semne de neurodiversitate
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Test

Răspunsuri

1. Răspunsul corect este ‘fals’ . ÎNTRE 15 ȘI 20 LA SUTĂ DIN COPII AR PUTEA AVEA DISLEXIE: 
CÂND DETECTAȚI SEMNE POSIBILE, LUAȚI-LE ÎN SERIOS.


2. Răspunsul corect este ‘fals’. NU ESTE ATÂT DE SIMPLU: MULȚI COPII MICI AMESTECĂ 
LITERELE, DAR COPIII CU DISLEXIE AU GREUTĂȚI LA ÎNVĂȚAREA ȘI AMINTIREA SUNETELOR.


3. Răspunsul corect este ‘fals’ . MULTE PERSOANE CU AUTISM AU UN IQ NORMAL SAU MARE 
ȘI UNELE PERSOANE POT EXCELA LA MATEMATICĂ, MUZICĂ SAU LA ALTĂ DISCIPLINĂ. 


4. Răspunsul corect este ‘fals’ . PERSOANELE CU AUTISM SIMT ACELEAȘI EMOȚII PE CARE LE 
SIMȚIȚI ȘI DVS., EI DOAR COMUNICĂ EMOȚIILE ÎN MODURI DIFERITE.


5. Răspunsul corect este ‘fals’ .MOTIVUL PENTRU CARE COPIII CU ADHD AU DIFICULTĂȚI DE 
ATENȚIE ARE DE-A FACE CU DIFERENȚELE LEGATE DE MODUL ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ 
CREIERUL ȘI ESTE STRUCTURAT. SĂ LE SPUI 'DOAR CONCENTREAZĂ-TE' ESTE CA ȘI CUM AI 
CERE UNEI PERSOANE CU MIOPIE DOAR SĂ VADĂ MAI DEPARTE. 


6. Răspunsul corect este ‘fals’ . NU TOȚI COPIII CU ADHD MANIFESTĂ HIPERACTIVITATE. EA 
DISPARE SAU SE DIMINUEAZĂ DE REGULĂ PE MĂSURĂ CE ÎNAINTEAZĂ ÎN VÂRSTĂ.


7. Răspunsul corect este ‘adevărat’ . LUCRURI NEAȘTEPTATE POT DISTRAGE ELEVII CU 
AUTISM. FOLOSIREA DE CULORI RECI, CALME ÎN CLASĂ POATE AJUTA.


8. Răspunsul corect este ‘adevărat’  COPIII CU ADHD AU DIFICULTĂȚI CU RĂMÂNEREA 
NEMIȘCAȚI PENTRU O PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ. 

8. Să permiți unui copil cu ADHD să se ridice și să plece de la locul său în timpul 
orei poate avea avantaje pentru clasa incluzivă. 

a) Adevărat   b) Fals

Alegeți ‘Adevărat’ sau ‘Fals’.

1. Dislexia nu este obișnuită. 

a) Adevărat   b) Fals

2. Dislexia constă în citirea și scrierea pe dos.

a) Adevărat   b) Fals

3. Persoanele cu autism au dizabilități intelectuale. 

a) Adevărat   b) Fals

4. Persoanele cu autism nu pot simți sau exprima nicio emoție.

a) Adevărat   b) Fals

5. Copiii cu ADHD au nevoie să încerce mai mult pentru a obține note bune. 

a) Adevărat   b) Fals

6. Toți copiii cu ADHD sunt hiperactivi 

a) Adevărat   b) Fals

7. Tiparele de culoare din clasă sunt importante pentru copiii cu autism.

a) Adevărat   b) Fals

Verificați-vă înțelegerea

Faceți un test scurt pentru a verifica faptul că ați înțeles principalele puncte din modul.
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Progres

3. Ce înțelegeți despre modul în care NES nedetectate se pot manifesta prin 
indicații cognitive, comportamentale, emoționale și de altă natură în situația dvs. 
de predare?  

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. Care este cea mai importantă acumulare din acest modul despre detectarea 
semnelor NES în clasă?  

2. Ce vă angajați să schimbați în practica dvs. pentru a detecta la timp posibilele 
semne ale neurodiversității la elevii dvs.?   


