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Introducere: PROIECTUL

Acest ghid practic este unul dintre rezultatele unui proiectului "ONE MISSION, ONE VISION, ONE
FOCUS" proiect de parteneriat școlar Erasmus+ pentru a ajuta școlile și profesorii din diferite părți ale
lumii să răspundă copiilor care se confruntă cu dificultăți în școală. Este de așteptat ca materialele să
fie utilizate în mai multe moduri diferite pentru a le face potrivite pentru diferite contexte naționale.
Acest parteneriat școlar a fost s-a nascut din nevoia de cooperare și schimb de experiență pentru elevii
cu nevoi speciale de învățare.
Școlile din România, Turcia, Italia, Slovacia, Polonia (primele două activități internaționale) și Republica
Macedonia au făcut schimb de metode, materiale și practici didactice și au dezvoltat competențele și
formarea profesorilor în acest domeniu. Scopul "O MISIUNE, O VIZIUNE, UN FOCUS" a fost de a încuraja
implicarea elevilor din grupurile vulnerabile în procesul educațional, de a îmbunătăți cooperarea cu
părinții elevilor care au dificultăți de învățare și de a-i ajuta să se integreze în mediul școlar/grupuri de
colegi și de a îmbunătăți competențele profesionale ale personalului care lucrează cu elevii care au
dificultăți. Au fost organizate ateliere pentru părinții copiilor din medii defavorizate și cu dizabilități de
dezvoltare pentru a le crește capacitatea de a-și sprijini copiii aflați în dificultate; Calitatea profesiei
noastre de cadru didactic este singurul factor cel mai important în susținerea și îmbunătățirea calității
rezultatelor în proiectul nostru.
Sperăm că experiențele și cunoștințele noastre vor fi utile și interesante pentru alte școli și alți
profesori din alte școli europene, în special pentru cei care lucrează cu elevi cu probleme similare.
Școlile vor avea un plan de îmbunătățire a incluziunii și a prevederilor pentru elevii cu nevoi
educaționale speciale. Studenților obișnuiți li se oferă îndrumare, sprijin și modelare pentru a se
raporta în mod corespunzător la studenții cu nevoi educaționale speciale.
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1. MISIUNEA, VIZIUNEA, ATENȚIA NOASTRĂ: INCLUZIUNEA

Consiliului Europei pentru drepturile omului (2017) ia act de faptul că:
... educația incluzivă necesită o schimbare de mentalitate la nivel societal, de la a vedea anumiți copii
ca pe o problemă la identificarea nevoilor existente și îmbunătățirea sistemelor de învățământ în sine.
Este esențial ca societatea în general, factorii de decizie și toți actorii implicați în domeniul educației
să înțeleagă pe deplin necesitatea acestei schimbări de paradigmă (pp. 20-21).
Comitetul organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru drepturile persoanelor cu handicap (2016)
descrie educația incluzivă ca implicând un proces:
... pentru a oferi tuturor elevilor [...] o experiență de învățare echitabilă și participativă și un mediu
care să corespundă cel mai bine cerințelor și preferințelor lor (p. 4).
Strategia UE privind drepturile copilului (Comisia Europeană, 2021) constată importanța copiilor ca
agenți ai schimbării și dreptul copiilor de a-și valorifica întregul potențial. Măsurile ar trebui să
garanteze că circumstanțele economice, sociale, culturale sau personale nu se transformă în surse de
discriminare, împiedicând unii copii să beneficieze de o experiență de învățare satisfăcătoare pe picior
de egalitate cu alții (Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, 2017). Consiliul pentru
Drepturile Omului (2019) merge mai departe, afirmând că legile și politicile ar trebui să includă în mod
explicit o "clauză de respingere", interzicând refuzul admiterii în școlile de masă și garantând
continuitatea în educație (p. 12).
În mod esențial, această schimbare de gândire necesită o schimbare de limbă – în special în ceea ce
privește elevii cu dizabilități. Țările ar trebui să se îndepărteze de termenii medicali care pot contribui
la segregarea cursanților și care pot fi asociați cu așteptări mai mici și oportunități reduse. Creșterea
gradului de conștientizare a tuturor părților interesate cu privire la beneficiile depline ale educației
favorabile incluziunii pe termen lung – ca bază pentru o societate mai favorabilă incluziunii – este, de
asemenea, o condiție prealabilă pentru asigurarea angajamentului față de educația favorabilă
incluziunii și punerea în aplicare cu succes a acesteia.
Să aruncăm o privire asupra progresului și a stării educației incluzive în țările parteneriatului nostru de
schimb interșcolar Erasmus+.
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1.1. Incluziunea în România
Scurt istoric

UNDE
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Progresul este vizibil și măsurabil, dar totuși există multe bariere în calea implementării unei viziuni
incluzive depline în educație, în România...
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1.2. Incluziunea în Turcia

Istoric
Evoluții în domeniul educației speciale și al incluziunii în Turcia. Când ne uităm la evoluțiile în general
până în anii 1980, se observă că nu există niciun efort sistematic în ceea ce privește incluziunea, deși
există evoluții legate de educația specială.
În timp ce studiile în domeniul învățământului special s-au desfășurat într-o mică unitate din cadrul
Ministerului Educației Naționale până în 1980, Direcția Generală a Învățământului Special a fost
înființată după 1980, a devenit șef al Departamentului Direcției Generale a Învățământului Special în
1982 și al Departamentului de Educație Specială și Orientare în 1983.
Prin Legea nr.: 2916 privind copiii care au nevoie de educație specială, adoptată în 1983, a fost
adoptată prima lege cuprinzătoare specifică persoanelor cu nevoi speciale.
Deși includerea copiilor cu nevoi speciale este subliniată în Legea nr.2916, este inclusă mențiunea
"incluziunea este adecvată pentru unii copii". În această afirmație, nu există nicio explicație cu privire
la cine sunt copiii eligibili, ceea ce duce la ambiguitate.
În plus, faptul că includerea nu a fost definită în lege a generat incertitudinea modului în care va fi pusă
în aplicare.
Pentru a extinde și a îmbunătăți integrarea în anul universitar 1992-1993, școlile-pilot din învățământul
preșcolar, primar și secundar au fost stabilite în 12 provincii-pilot și s-a decis pregătirea tuturor
profesorilor, copiilor și familiilor din aceste școli pentru integrare.
În 1990, adolescenții cu dizabilități auditive și mintale au fost integrați în licee profesionale de fete,
licee profesionale industriale și școli profesionale de turism comercial pentru educația lor profesională.
În Turkiye, precum și în lume
Familiile ar trebui să fie conștiente de educația copiilor cu nevoi speciale,
Efectuarea de cercetări privind incluziunea,
includerea în dimensiunea juridică;
Extinderea serviciilor de educație specială,
Menționarea frecventă a importanței subiectului,
Deschiderea școlilor și instituțiilor de învățământ special de către persoane fizice și juridice și furnizarea
de servicii de educație specială pentru sprijinirea copiilor care frecventează cursurile de învățământ
general din aceste instituții au accelerat activitatea de incluziune.

IMPLEMENTĂRI INCLUZIVE:
Includerea cu normă întreagă: Înscrierea studenților cu nevoi speciale este în clasa obișnuită; Este
educația pe care elevul o primește toată ziua în sala de clasă obișnuită, de la profesorii obișnuiți.
8

Sala de resurse sprijinită incluziunea: Înregistrarea elevilor cu nevoi speciale este normală; cu toate
acestea, este formarea în care elevul primește sprijin din partea profesorilor de educație specială în
sala de resurse în lecțiile de care are nevoie de sprijin.
Includerea part-time: Înscrierea elevului care are nevoie de educație specială este în clasa specială,
copilul primește educație în clasa de incluziune în activitățile sau cursurile în care poate avea succes.
Incluziune inversă: Persoanele care nu au deficiențe se pot înscrie la clasele care urmează să fie
deschise în școlile de învățământ special, în special în învățământul preșcolar, în conformitate cu
dorințele lor.
Clasa speciala: Inscrierea elevului cu nevoi speciale se face in clasa speciala; Este locul în care toate
nevoile elevului sunt satisfăcute în sala de clasă privată.
Școala de Educație Specială în timpul zilei: Școala în care elevul primește educație cu elevi din aceeași
grupă de handicap.
Internat școală de învățământ special: Elevul primește educație împreună cu elevii din aceeași grupă
de handicap și rămâne în căminul școlii peste noapte.
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1.3. Incluziunea în Republica Macedonia de Nord

Școala ca mediu social ar trebui să fie un cadru viu propice învățării și vieții, un mediu deschis
comunității și în care învățarea este parte integrantă a vieții. Incluziunea în educație reprezintă o
oportunitate pentru reforme în educația educațională de a-și concentra atenția asupra creării de școli
care să răspundă nevoilor tuturor elevilor și societății în general, adică accentul incluziunii este
necesitatea adaptării școlilor la nevoile elevilor din educație (Bartolo, 2004).
Educația incluzivă a fost introdusă în acest an (2019) pentru prima dată în legea privind învățământul
primar din Republica Macedonia de Nord. Învățământul primar este organizat instituțional, cu personal
și conținut organizat într-un mod care să sprijine incluziunea tuturor copiilor în învățământul primar
obișnuit.
Educația incluzivă este un proces care ia în considerare nevoile de dezvoltare ale diferitelor persoane
ale elevilor, oferind oportunități egale pentru realizarea elementelor esențiale ale drepturilor omului
pentru dezvoltare și educație de calitate.
Fiecare profesor în munca sa cu elevii cu nevoi educaționale speciale își realizează munca cu un
program special de lucru. Pentru a depăși dificultățile în lucrul cu acești studenți se aplică o abordare
individuală și munca de cuplu. Se utilizează metoda de joc, metoda de observare, metoda
demonstrativă (imagini, aplicații, obiecte, jucării), metoda ilustrativă, metoda dialogică, metoda
practică de lucru, metoda de comunicare.
Educația incluzivă din paragraful acestui articol include modificări și setări de curriculum, abordări,
structuri și strategii, pentru elevii cu dizabilități, cu o viziune comună și convingerea că statul are
obligația de a oferi educație pentru toți copiii.
În școala primară/primară, directorul/directorul formează o echipă de incluziune școlară, care se ocupă
de politicile și practicile incluzive la nivelul întregii școli și de echipa de elevi incluzivi care lucrează la
un plan individual de educație (denumit în continuare: IEP) sau urmând un curriculum modificat
menționat la articolul 30 din prezenta lege.
Echipa de incluziune școlară are un mandat de trei ani școlari și este formată din șapte membri:
pedagogul;
psihologul,
asistentul social în școală;
doi profesori din personalul școlii (un profesor dintr-o clasă și un profesor de la disciplină);
doi părinți, respectiv îi pasă,
educator special și reabilitator și directorul școlii.
Echipa școlii incluzive proiectează și implementează activități la nivelul întregii școli și se asigură că
acestea sunt armonizate și aplicate în activitatea educațională.
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Echipa de incluziune a elevilor se desfasoara pe perioada pana la finalizarea invatamantului elementar
al elevului si este formata din: profesori elevi, parinte, respectiv tutore, pedagog sau psiholog sau
asistent social in unitate de invatamant, educator special si reabilitator.
Echipa incluzivă a elevului în centrul atenției munca lor este realizată de studenții specifici și pregătirea
și punerea în aplicare a planurilor individuale de educație.
În activitatea echipei incluzive, elevul poate fi chemat, dacă este necesar, și elevul, alți profesori și
personalul de sprijin al școlii sau orice alt elev de încredere.
Începând cu acest an școlar (2019/2020), s-a produs o modificare a legii educației, elevul având un
handicap cu un document de la o instituție corespunzătoare, municipalitatea a desemnat un asistent
educațional care se ocupă de asistarea elevului în procesul educațional.
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2.4. Incluziunea în Italia

Conform Constituției Republicii Italiene: "toți cetățenii au demnitate socială egală și sunt egali în fața
legii, fără deosebire de sex, rasă, limbă, religie, opinie politică, condiții personale și sociale. Este de
datoria Republicii să elimine acele obstacole de natură economică sau socială care restrâng libertatea
și egalitatea cetățenilor, împiedicând astfel dezvoltarea deplină a persoanei umane" (art. 3)
Republica garantează libertatea artelor și științelor, care pot fi predate în mod liber. Republica stabilește
norme generale pentru educație și stabilește școli de stat din toate ramurile și gradele (art. 33 ). Școlile
sunt deschise tuturor (art. 34). Pe acești piloni se bazează sistemul nostru educațional .
Sistemul educațional din Italia este organizat în conformitate cu principiile subsidiarității și autonomiei
școlilor. Școlile suntautonomousasfordidactic, activități organizatorice și de cercetare
Dar cum rămâne cu elevii CES?
Integrarea a început în 1971, când , prin Legea 118, învățământul obligatoriu a trebuit să "aibă loc în
clase regulate, cu excepția cazului de deficite mentale sau deficiențe phisical atât de grave pentru a
preveni învățarea sau integrarea în clasele comune." Legea 517/1977 prevedea activarea, atât în
învățământul primar, cât și în cel gimnazial, a "procedurilor de integrare a elevilor cu handicap prin
asigurarea unor cadre didactice speciale". Legea 104/1992, este cadrul principal pentru toate
problemele legate de handicap: garantează persoanelor cu handicap și familiilor acestora dreptul de
proprietate asupra unor drepturi specifice; oferă asistență; afirmă integrarea deplină și adoptarea de
măsuri de prevenire și de redresare funcțională; asigură protecția socială, economică și juridică. Legea
104/1992 prevede, de asemenea, eliminarea oricărei bariere (arhitecturale și senzoriale) și
introducerea unor ajutoare și instrumente adecvate pentru sprijinirea elevilor cu dizabilități în educație
și formare.
În anul 2009, Ministerul Educației a publicat "Liniile directoare pentru integrarea elevilor cu dizabilități
în școală", cu scopul de a crește calitatea intervențiilor educaționale pentru elevii cu deficiențe fizice,
psihice și senzoriale. Legea 170/2010 - prevedea că elevii cu tulburări de învățare nu au nevoie de
profesori speciali, ci de un nou mod de predare, în funcție de modul lor de învățare. Scopul a fost de a
muta accentul de la o clinică, la o viziune pedagogică, prin responsabilizarea tuturor disciplinelor
implicate în procesul educațional.
Într-adevăr, după atâția ani de muncă asiduă în domeniul integrării, ne-am confruntat cu o nouă
provocare. Elevii cu dizabilități sau tulburări de învățare erau expuși riscului de a fi responsabili doar
de profesori speciali/de sprijin. În prezent, s-au înregistrat uneleobstaculeîn introducerea
personalizării și individualizării în procesul de învățare.
De aceea, Directiva ministerială din 27 decembrie 2012, privind BES (CES), a creat o "umbrelă", pentru
a acoperi tot felul de dificultăți la școală: dizabilități, SLD-uri, SDD-uri, dezavantaje socio-economice,
culturale sau lingvistice sau elevi care pot avea nevoie oricum de îngrijire specială. Acest lucru, pentru
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a asigura practici mai incluzive în sălile de clasă prin planuri educaționale individualizate și
personalizate.
Elevii cu dizabilități frecventează, în general, școlile de masă, în secțiile obișnuite și în clasele de la toate
nivelurile de învățământ. La înscriere, părinții ar trebui să prezinte certificarea specifică privind tipul
de handicap și dreptul de a primi sprijin specific. Datorită acesteicertificări se întocmesc următoarele
documente: diagnosticul funcțional; profilul dinamic-funcțional; PEI (plan educațional individualizat).
În plus, școlile trebuie să elimine toate barierele și să ofere toate facilitățile (inclusiv prin utilizarea TIC)
în modul cel mai funcțional adaptat nevoilor fiecărui elev. De obicei, clasele care găzduiesc 1-2 elevi cu
dizabilități grupează maximum 20 de elevi.
Fiecare clasă cu elevi cu dizabilități are unul sau mai mulți profesori de sprijin. Profesorii de sprijin sunt
profesori specializați în CES. Aceștia fac parte din echipa de cadre didactice a claselor și participă la
toate activitățile de planificare și evaluare. Evaluarea pentru elevii cu dizabilități se realizează în
conformitate cu obiectivele stabilite prin planul educațional individualizat. Deși procedurile de
evaluare sunt aceleași aplicate tuturor elevilor, acestea iau în considerare progresele elevilor, mai
degrabă decât realizările acestora. SLD sunt diagnosticate de către birourile competente ale sistemului
național de sănătate. Școlile, inclusiv școlile preșcolare, ar trebui să intervină prompt în prezența unor
cazuri suspecte de SLD, la sesizarea familiei elevului.
La înscrierea elevilor cu tulburări specifice de învățare (DSA), părinții trebuie să prezinte școlilor
certificarea oficială eliberată de birourile relevante ale sistemului național de sănătate.
Deoarece elevii cu SLD sunt responsabili de profesorii curriculari, MIUR a emis orientări pentru a ajuta
școlile să sprijine elevii cu SLD. În special, școlile ar trebui să activeze măsuri pedagogice și didactice
specifice pentru a-și garanta realizările, inclusiv prin planuri educaționale personalizate (PDP), iar
posibilitatea de a utiliza instrumente compensatorii o evaluare a elevilor cu PSD ar trebui să fie în
concordanță cu PSD, de exemplu, prin utilizarea testelor orale – mai degrabă decât scrise – pentru a
evalua cunoștințele în limbi străine sau prin utilizarea unor instrumente compensatorii măsuri de
distribuire.

3 modalități de promovare a incluziunii:
Abordarea ICF;
Formarea continuă a cadrelor didactice;
CTS-uri.
În structurile de învățământ "copiii care au nevoie
de sprijin special" ar putea fi copiii cu dizabilități,
dar și alți copii care ar putea avea nevoie temporară
de sprijin special și copiii expuși riscului de
dizabilitate/tulburări. Accentul se pune pe prevenire și intervenție, recunoscând atât facilitarea, cât și
împiedicarea factorilor. CTS-urile sunt 106 școli publice de masă. Acestea sunt organizate într-o rețea
din Italia. Scopul principal al STC-urilor este de a dezvolta o rețea permanentă de școli la nivel local,
care să fie capabile să recupereze și să disemineze cele mai bune practici ale TIC pentru incluziune.
CTS-urile colectează și diseminează cele mai bune practici, furnizează școlilor dispozitive tehnologice
(hardware și software) și le sprijină în achiziționarea și utilizarea eficientă a acestora. De asemenea,
acestea activează inițiative de promovare a utilizării corecte a TIC în rândul profesorilor, managerilor
de școli, părinților și elevilor înșiși. Mai mult decât atât, la fel ca tutorii sau supraveghetorii și printr-o
abordare de la egal la egal, profesorii care lucrează în STC-uri sprijină în mod concret colegii care
lucrează în alte școli în gestionarea nevoilor speciale din sălile lor de clasă.
13
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1.5. Incluziunea în Slovacia

În Slovacia, deficiențele pe termen lung în educația copiilor cu dezavantaje pentru sănătate persistă.
Experții, precum și părinții vorbesc adesea despre negarea dreptului lor la acces egal la educație.
Incluziunea ar putea rezolva situația.
Care sunt circumstanțele reale?
Există o confuzie care se face adesea între incluziune și integrare.
Integrarea are ca scop adaptarea copilului la școală, în timp ce educația incluzivă urmărește să
adapteze mediul de învățare la copii și la nevoile lor. Integrarea în educație se bazează pe
presupunerea că există un elev "normal" sau mediu. Copiilor care diferă de acest standard li se acordă
statutul de elevi cu nevoi educaționale speciale. "Compensează" handicapurile lor, astfel încât să poată
atinge standarde stabilite care sunt comune tuturor copiilor.
Educația incluzivă, pe de altă parte, se bazează pe presupunerea că fiecare copil este unic, are punctele
sale forte și punctele slabe, inclusiv nevoile educaționale unice. Diversitatea copiilor din clasă și școală
este percepută ca ceva natural și normal. Scopul incluziunii este de a ajuta toți copiii să-și atingă
potențialul și să atingă maximul personal în grupul natural al colegilor lor.
În cazul educației incluzive, care este în prezent o tendință mondială în educație, putem vorbi de o
trecere de la "integrarea copiilor defavorizați" la încercarea de a crea "școli pentru toți". Cu toate
acestea, presiunea asupra introducerii unei educații favorabile incluziunii, care a fost resimțită recent
în Slovacia, nu se referă în primul rând la desființarea școlilor speciale, așa cum uneori s-a interpretat
greșit. Aceasta se referă la cerința de a oferi școlilor și școlilor obișnuite sprijin pentru a le permite să
ofere o educație de calitate pentru toți copiii din zona lor de captare - pentru copiii cu talent și pentru
copiii din familii defavorizate din punct de vedere social, pentru copiii cu dizabilități sau pentru copiii
cu dizabilități. copiii care au nevoie de sprijin educațional doar temporar, de exemplu din cauza
divorțului sau a bolii părinților lor pentru o perioadă mai lungă de timp.
În Slovacia, includerea nu este încă pusă în aplicare.
Din păcate, în Slovacia, în prezent, nici măcar nu putem vorbi despre o integrare universală reală a
copiilor cu dezavantaje pentru sănătate. Dintre țările europene, suntem pe primul loc în proporția
copiilor educați în clase sau școli speciale, adică separat de colegii lor. În sistemul de învățământ special
din țara noastră aproape 6% dintre copii, în timp ce media europeană este de 2,3%. Deși în Slovacia
avem exemple de școli care reușesc să educe cu succes copiii cu nevoi diverse împreună, acestea sunt
cazuri excepționale care sunt conduse de directori și educatori entuziaști, care depun eforturi
considerabile în ciuda sistemului, mai degrabă decât cu sprijinul acestuia.
Cele mai mari obstacole? Lipsa personalului profesionist
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Unul dintre cele mai mari obstacole în calea integrării copiilor cu dizabilități în școlile primare de masă
este lipsa asistenților profesori și a personalului specializat - psihologi școlari, educatori speciali școlari,
educatori medicali și sociali și logopezi în toate tipurile de școli. În acest an școlar, doar 34% din cererile
de asistente didactice pentru copiii cu dizabilități au fost abordate pozitiv. Doar paisprezece școli
elementare aveau o școală
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2. TULBURĂRILE DE DEFICIT DE ATENȚIE
(HIPERACTIVITATE )

ADHD este o tulburare de dezvoltare neurologica care se caracterizează prin niveluri inadecvate a
dezvoltării : hiperactivitate, impulsivitate, neatenție.

Simptomele:

Tipuri de ADHD
Tip combinat: Simptome de hiperactivitate, impulsivitate și neatenție
Tip hiperactiv/impulsiv: Simptome de hiperactivitate și impulsivitate
Tip predominant neatent: Simptome de neatenție

Tratamentul ADHD
Stimulente medicamentoase
Alte medicamente
Tratamente psihosociale
Servicii educaționale
Cel mai important aspect este educarea copilului și a familiei sale cu privire la cauza tulburării și
posibilitățile de intervenție.
Psihoeducatia adresata copilului si adultilor din jurul sau are rolul de a-l ajuta sa inteleaga mecanismele
implicate si interventiile terapeutice in ADHD/ ADD. Psihoeducatia este eficienta si in conceptualizarea
emotiilor si a tiparelor comportamentale care rezida din cauza ADHD.
O educație minimă ADHD poate ajuta la reducerea nivelului de auto-vina sau vina pe alții și de a reduce
convingerea că tulburarea este vinovat pentru toate neajunsurile personale. Intervenția timpurie
printr-un program de identificare a dizabilității la grădiniță ar minimiza impactul negativ asupra
dezvoltării cognitive, sociale, emoționale și școlare. Terapia se realizeaza printr-un program
individualizat de interventie cu colaborarea tuturor specialistilor: psihiatru, psiholog clinician,
terapeut, profesori, parinti, pediatru, consilier scolar.
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Terapia comportamentală este un set specific de intervenții pentru a schimba mediul fizic și social care
acționează la nivel comportamental. Intervențiile comportamentale sunt implementate de profesori
și părinți instruiți prin cursuri. Utilizarea tehnicilor comportamentale modifică parametrii
comportamentului dorit în elemente de frecvență, intensitate, latență și durată. Intervențiile
comportamentale sunt implementate de profesori și părinți instruiți prin cursuri. Utilizarea tehnicilor
comportamentale modifică parametrii comportamentului dorit în elemente de frecvență, intensitate,
latență și durată.
De asemenea, tulburările de atenție se găsesc ca simptome secundare în alte tulburări, cum ar fi
autismul, sindromul Langdon Down sau altele. Pentru tulburările din spectrul autismului, forma
impulsivității se găsește în cea mai mare parte, iar în trisomia 21, în special, se găsește forma de
neatenție, dar poate fi cea combinată.

Condiții care asigură eficiența intervenției terapeutice în contextul școlar:
monitorizarea atentă și riguroasă a
progreselor realizate în ceea ce privește
comportamentele sau abilitățile învățate și
adaptarea la contextul școlar. Aceste
informații pot fi integrate în evaluarea
periodică a elevului
monitorizarea progresului / regresiei în
formă grafică pentru a avea o reprezentare
clară a modului în care evoluează achizițiile
comportamentale
evaluarea periodica trebuie sa tina cont de
stadiul normal de dezvoltare a copilului sau
de teeneger, de solicitarile si regulile scolii,
de relatia de comunicare dintre parinti si
copii, de parinti si scoala
manifestările
cognitive
și
comportamentale în ADHD variază în
funcție de vârsta copilului și de momentul
în care se face evaluarea

Planificarea intervenției comportamentale și cognitive prezintă următorii pași în
redefinirea problemelor
1. Separarea problemei persoanei nu implică asocierea identității copilului cu manifestările
tulburării, ci concentrarea asupra posibilităților sale de dezvoltare, minimizarea
comportamentului nedorit și maximizarea abilităților elevului.
2. Reformularea necesită o explicație științifică și coerentă a cauzelor și mecanismelor ADHD , astfel
încât înțelegerea comportamentului să se realizeze prin lipsa abilităților organizaționale și de
planificare și nu ca o marcă de personalitate.
3. Redenumirea implică schimbarea etichetei comportamentului și oferirea unor modalități
constructive de abordare a comportamentelor problematice și oferirea de sugestii de intervenție
care facilitează adaptarea

Strategii cognitive comportamentale
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Acestea vizează simptomele neatenției pentru a schimba parametrii unor sarcini și pentru a le
redefini
Stimul de control este o metodă comportamentală pentru un copil cu ADHD
Metoda de fragmentare a unei sarcini complexe în sarcini mici, care este ușor de făcut, implică
Gruparea sarcinilor de lucru este o altă metodă de management comportamental
Structurarea sarcinilor complexe în etape și sub-sarcini. Această structurare a sarcinilor și reperelor
temporare ar trebui să fie cât mai accesibilă posibil în memoria de lucru a studentului cu ADHD
Aceste strategii sunt cuprinse în anexa 1 și sugestii pentru părinți în anexa 2
ADHD este o condiție biologică care poate avea un impact focus, organizare, și auto-control. ADHD nu
este o problemă de lene sau voință. Cu sprijinul potrivit, persoanele cu ADHD pot prospera.
Fii SEFul ADHD!

Exemple de activitate:
Utilizați acest semn de carte cu studentul pentru a-l ajuta să-și
amintească cum să fie șeful ADHD! Cel mai bine dacă este
imprimat în hârtie și culori mai grele . Acesta poate fi folosit ca
marcaj sau ușă agățat.

Exercițiu

Controlul impulsurilor

Eu sunt seful
ADHD!
Super-erou Respirații

Tu esti seful ADHD!
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3. TULBURĂRILE SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE (LD)

Tulburările specifice de învățare nu sunt deficiențe intelectuale. Elevii cu deficiențe intelectuale sunt,
în general, evaluați ca având o capacitate cognitivă redusă, ceea ce are un impact global asupra
învățării și funcționării zilnice. Studenții cu o anumită tulburare de învățare au dificultăți semnificative
în una sau mai multe domenii academice, în timp ce se descurcă bine sau chiar excelează în alte
domenii ale realizărilor academice, sportive sau artistice.
O tulburare care interferează cu capacitatea unui elev de a asculta, de a gândi, de a vorbi, de a scrie,
de a scrie sau de a face calcule matematice.
Diferitele tipuri de tulburări specifice de învățare sunt: dislexie, discalculie, disgrafie

CE?

DISLEXIE

DISGRAFIE

DISCALCULIE

O dizabilitate specifică de
învățare care este de origine
neurobiologică. Se caracterizează
prin dificultăți cu recunoașterea
exactă și / sau fluentă a cuvintelor
și prin abilități slabe de ortografie
și decodare. Aceste dificultăți
rezultă de obicei dintr-un deficit
în componenta fonologică a
limbajului, care este adesea
neașteptat în raport cu alte
abilități cognitive și furnizarea de
instruire eficientă în clasă.
Consecințele secundare pot
include probleme în înțelegerea
lecturii și o experiență redusă de
citire care pot împiedica creșterea
vocabularului și a cunoștințelor
de fond.

O tulburare specifică de
învățare care afectează
capacitatea de scriere de
mână a unei persoane și
abilitățile motorii fine.
Problemele pot include
scrierea de mână ilizibilă,
spațierea
incosistentă,
planificarea spațială slabă
pe hârtie, ortografia slabă
și dificultatea de a
compune scrisul, precum
și gândirea și scrierea în
același timp.

Este
un
termen
pentru
dizabilități specifice de învățare
legate de matematică. Elevii pot
avea probleme în înțelegerea
sensului din lumea reală a
numerelor, pot uita fapte
matematice de bază sau se pot
lupta cu abilități simple de
rezolvare a problemelor.
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Grădiniță

Dificultate în învățarea literelor și
a sunetelor corespunzătoare
Probleme cu învățarea rimelor
grădiniței
Pare incapabil să recunoască
literele în numele său propriu
Pronunță greșit cuvinte familiare
Nu recunoaște modele de rimă
precum pisica, liliacul, ra

Strâns sau incomod
creion prindere Atunci
când
scrie,
spune
cuvintele cu voce tare sau
cu
atenție
ceasuri
handTires cu ușurință
atunci când scrie de
mânăHands
sunt
inflamate atunci când se
termină de scris poziția
corpului este incomod
sau ochii sunt prea
aproape de hârtie

Dificultăți de sortare
Dificultatea de a ști cât de mult
din ceva există (cum ar fi
blocurile)
Probleme la timpul de învățare
Frustrare joc jocuri alți copii
dragoste (în special cele care
implică de numărare)
Dificultatea de a raporta
numerele la articole

Primar

Dificultatea de a citi cuvinte unice
Probleme la conectarea literelor
și sunetelor
Confundă cuvintele mici, de
exemplu "at/to" sau "said/and"
Erori de citire consecvente,
inclusiv:
Inversări de litere ("d" pentru "b")
Inversări de cuvinte ("sfat" pentru
"groapă")
Inversiuni ("m" pentru "w")
Transpuneri ("pâslă" și "stânga")
Substituții ("casă" și "acasă")

Mai bine la comunicarea
prin vorbire decât prin
scris
Când
scrieți,
spune
cuvintele cu voce tare sau
se uită cu atenție la mână
Spații inegale între litere
și cuvinte pe hârtie sau
dificultăți de scriere
Lupte pentru organizarea
limbii scrise

Gimnaziu

Dificultati in organizarea limbii
scrise și vorbite
Dificultate cu ortografia
Nu se poate citi suficient de
repede pentru a înțelege
Poate lupta pentru a învăța limbi
străine

Erori de gramatică și
punctuație la scriere
Scrierea de mână ilizibilă
Organizarea paragrafelor
sau claritatea scrisului
Greseli ortografice

Lupta cu adunarea de bază și mai
ales scăderea
Progresează încet învățarea
faptelor matematice atunci când
clasa a trecut la calcule mai
complicate
Imposibilitatea de a spune mai
mare decât și mai puțin decât
Frustrare sau plângându-se de
"ură" matematică
Pari dezorganizat de timp și
orare
Problemele de cuvinte sunt
extrem de dificile
Amestecarea la dreapta și la
stânga
Probleme cu valoarea locului
Provocări
la
stăpânirea
procedurilor matematice de
bază, cum ar fi adunarea,
scăderea sau înmulțirea
Provocări cu raționamentul
matematic, inclusiv dificultăți de
înțelegere și completare a
problemelor matematice ale
cuvintelor

Există multe resurse și strategii de adaptare pe care copiii cu tulburări de învățare le pot utiliza pentru
a găsi succesul în interiorul și în afara clasei. Cu cât copilul primește ajutor mai devreme, cu atât este
mai probabil ca el sau ea să poată gestiona cu succes tulburarea. Tehnicile de intervenție depind de
circumstanțele unice ale unui individ, astfel încât fiecare persoană poate necesita ceva diferit. În
mediile școlare, copiilor li se oferă adesea mai întâi servicii și intervenții la risc
În cazul în care un student se califică pentru servicii de educație specială, el sau ea ar trebui să
primească un program individualizat de educație (IEP), care este unic adaptat nevoilor copilului
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respectiv. IEP-urile includ obiective pentru copil, planuri de servicii, descrieri ale setărilor și cazării în
clasă și specialiști care vor lucra cu copilul.
Comisia pentru educație a Senatului italian a aprobat proiectul de lege privind tulburările specifice de
învățare, care prevede implicarea și participarea școlii în asistarea elevilor cu dislexie, disgrafie,
discalculie și disortografie care, până în prezent, era responsabilitatea exclusivă a familiilor, pe
parcursul întregului parcurs de formare, inclusiv universitar.
Printre schimbările care au fost introduse, utilizarea unui sistem
educațional personalizat și furnizarea de instrumente de sprijin și
noi tehnologii pentru a asigura și facilita învățarea și succesul
școlar; personalizarea textelor de verificare și evaluare. cum ar fi
examenele publice, examenele universitare și examenele de
admitere la universități; curs de formare pentru cadrele didactice
și directorii de școli pentru a-i face să dobândească abilități
metodologice și de evaluare adecvate; facilități pentru familiile
copiilor cu tulburări specifice de învățare care pot beneficia de un
program de lucru flexibil pentru a-i ajuta în clasă și pentru a
participa la procesul educațional. Măsuri similare au fost luate și în
alte țări.
Iată un exemplu de adaptare pentru un copil dislexic și mai multe
strategii în anexele 1,3

Planul de lecție
SUBIECT
Școală
Profesor

Engleză
I.C.S. "Ignazio Buttitta"
Nunzia De Luca

Titlu

Rutina zilnică

Obiectivele:
• Folosirea timpului prezent
simplu pentru a vorbi
despre rutina de zi cu zi și
momente diferite ale zilei.
•

În această lecție, cursantul exersează folosirea timpului prezent
simplu pentru a vorbi despre rutina zilnică și despre diferite
momente ale zilei.
Ea folosește persoana I
Structuri: "Eu ... la (ora 8 dimineața)", "La ce oră ...?", "Când faci
...?"

•
•

Activitate

Vocabular: dimineața, după-amiaza, seara, noaptea, treziți-vă,
ridicați-vă, luați micul dejun, luați prânzul, luați cina, mergeți la
școală, începeți școala, terminați școala, luați / mergeți acasă, vă
uitați la televizor, faceți temele, mergeți la culcare.
Strategii
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Prezentați rutina zilnică folosind
imagini.

Utilizați i-PAD, jucând un joc de cuvinte și exersați vocabularul
rutinelor zilnice, potrivind cuvintele cu imaginile

Copiați și colorați imaginile

Decupați imaginile și reasamblați

În cazul discalculiei, am avut ocazia să experimentăm
materialele Montessori, iar utilizarea lor este absolut benefică.
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4. TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTISMULUI

Tulburarea de spectru autist (TSA) este o tulburare de dezvoltare manifestată prin hipersensibilitate
la stimuli vizuali, auditivi, tactili etc . Simptomele autismului se încadrează, în general, în trei
categorii:
Probleme de comunicare
Depreciere socială
Comportamente repetitive (cunoscute ca "stereotipii")
Autismul este în general normal în dezvoltarea fizică, dar atunci când copiii ajung la vârsta de 2,5-3
ani, pot apărea diverse tulburari și întârzieri față de vârsta lor. Persoanele cu suspiciune de autism
pot fi evaluate cu diferite teste și metode, iar sistemele de educație specială pot fi pregătite pentru ei.
Mușchii gurii lor nu sunt suficient de maturi. Ei
pot merge pe varfuri

Dezvoltare fizica
Ei pot dobândi abilități motorii brute, cum ar fi
statul pe scaun, de mers pe jos într-o perioadă
lungă de timp

Unii sunt sensibili la sunet și pot arăta o reacție
exagerată

Proprietăți senzoriale
Caracteristici auditive - În general, aceștia
nu răspund.

Caracteristici vizuale
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Ei au un contact vizual puțin sau deloc. Mai
ales, ei sunt interesați de mutarea și rotirea
obiectelor

Ei isi pot manifesta iubirea prin imbratisari
Acestea pot arăta sensibilitate sau toleranță la
cald și rece.

Caracteristici senzoriale
Nu răspunde la atenție

Evoluția limbii
Unii dintre ei nu pot vorbi în timpul vieții lor
Nu pot face propoziții lungi cu reguli
Ei pot fi agresivi, deoarece nu se pot
exprima și dorințele lor

Evoluții sociale
Nu sunt intresati de mediul înconjurător.
Nu joacă jocuri conform regulilor sau nu
pot.
Ei nu pot învăța comportamentele sociale
pe cont propriu

Proprietăți emoționale
Plânsul și râsul fără nici un motiv
Frica ireală în loc de frică reală

Dezvoltare mentală
Se crede că unii dintre ei au inteligență subnormală
Altii au abilități speciale
Ei nu pot analiza evenimentele în termeni de rațiunerezultat
Timpul lor de atenție este scurt.
Autismul este o tulburare de-a lungul
vieții.
Vindecarea exactă nu a fost găsită încă,
dar educația și terapia sunt benefice.
Cu toate acestea, diagnosticarea mai
devreme și interventia timpurie ajută
persoana să se îmbunătățească pozitiv și
să se adapteze societății.

Abordări în autism
Astăzi, cea mai importantă abordare în
tratamentul autismului se bazează pe educație
specială și terapie comportamentală.
Medicina este rar utilizată.

Tratamentul in AUTISM

Strategii eficiente de predare pentru copiii cu autism
În unele cazuri, caracteristicile de învățare ale elevilor cu autism pot
diferi de restul clasei. Dar, din fericire, strategiile și metodele de
predare potrivite pot menține copiii cu autism pe drumul cel bun
pentru a termina anul școlar.
Creați o rutină puternică în clasă
Aduceți interese speciale în planurile de lecție
Utilizați învățarea multisenzorială
Oferiți opțiuni clare
Tehnici de împământare
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Oferiți spatii determinate pentru elevii cu abilități motorii limitate

Exemple: Activități de colorat și artă Este o activitate excelentă pentru
elevii cu autism și cel mai bun mod de a menține copiii calmi. Întradevăr, este un exercițiu extraordinar minte-corp , care menține copiii
calmi, ocupați și relaxați. Deci, puteți lăsa copiii să coloreze sau să
picteze dacă sunt atrasi de activitate.
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5. TULBURĂRI SOCIALE, EMOȚIONALE

Unii copii și tineri se pot confrunta cu o dizabilitate socială sau emoțională care impune școlilor să facă
ajustări rezonabile pentru a se asigura că pot merge la școală și pot participa la toate aspectele vieții
școlare.
O dizabilitate socială sau emoțională include o tulburare, o boală sau o boală care afectează procesele
de gândire ale unei persoane, percepția realității, emoțiile sau judecata sau care duce la un
comportament perturbat.
Handicapul poate fi temporar sau permanent. Condiția specifică poate avea un impact asupra copilului
sau a tânărului într-o serie de moduri, iar impactul poate avea loc cu o frecvență variabilă pe tot
parcursul călătoriei școlare.
Aceste informații se referă în mod specific la dificultățile sociale și emoționale asociate cu condițiile de
sănătate mintală.

Condițiile care pot avea un impact asupra bunăstării sociale și emoționale a elevului
includ:
Depresie
Tulburare de anxietate generalizată
Tulburare obsesiv-compulsiva.
Unele afișaje emoționale sunt tipice, dar copiii care se luptă cu aceste probleme atât de des încât devin
o întrerupere frecventă pot avea nevoie de o evaluare profesională a dezvoltării lor sociale și
emoționale.

Semne care pot sugera o dizabilitate socială sau emoțională
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Nu zâmbește, nu râde sau nu face fețe fericite
Nu mai vorbește sau refuză să vorbească la orice vârstă
Se retrage sau rămâne liniștit și pasiv de cele mai multe ori
Regresează la comportamentul copilăresc ori de câte ori apare stresul
Plânge foarte mult, pare deprimat și nefericit, sau rareori râde
Arată teamă extremă și anxietate
Nu pare să recunoască sentimentele de bază de fericire, tristețe, furie sau frică
Reacționează întotdeauna în același mod, cum ar fi plânsul sau lovirea
Niciodată nu vrea să fie atins
Mănâncă în mod regulat produse nealimentare, mai ales după vârsta de 3 ani
Arată activitate excesivă, neliniște sau incapacitatea de a rămâne cu ceva
Afișează agitație, cum ar fi țipetele sau ritmul
Foloseste un comportament agresiv pentru a face fata majoritatii situatiilor
Prezintă acte repetitive, autostimulatoare, cum ar fi balansoar înainte și înapoi
Se rănește adesea cu lovirea capului, mușcarea de sine, lovirea ochilor sau tragerea propriului
păr

Cauzele tulburărilor emoționale
Este important să înțelegeți că un singur factor nu este suficient atunci când dezvoltați o tulburare
emoțională, dar acumularea mai multor factori este cea care o declanșează.
Patrimoniu: Există un risc crescut de suferință emoțională atunci când există un istoric familial
al bolii, ceea ce indică faptul că este posibil ca o predispoziție biologică să fi fost moștenită.
Factori biochimici: Biochimia creierului s-a dovedit a juca un rol semnificativ în tulburările
depresive.
Neurotransmițători: Cercetările arată asocierea de niveluri scăzute de serotonină la
persoanele cu depresie. Serotonina este un neurotransmitator a carui functie principala este
de a reglementa reactiile noastre emotionale (suntem mai impulsivi si mai instabili atunci cand
nivelul serotoninei este scazut).
Sistemul endocrin: Există studii care sugerează o relație între depresie și hormonul cortical.
Cortical este numit hormonul stresului, deoarece ridică în timpul evenimentelor de viață
stresante. S-a demonstrat că nivelurile corticale de stres sunt crescute la pacienții depresivi.
Somnul și ritmurile circadiene: cel mai semnificativ este că, la persoanele deprimate, există o
perioadă semnificativ mai scurtă între momentul adormirii și începutul visului de mișcări
rapide ale ochilor (MOR).
Persoanele depresive au redus somnul cu unde lente, care este cea mai profundă și mai
odihnitoare parte a somnului.
Situații stresante: Stresul și trauma sunt printre cele mai izbitoare contribuții la etiologia
tulburărilor psihologice. Acest lucru nu înseamnă că originea tulburării emoționale este direct
legată de această cauză specifică, ci că persoana a avut deja o vulnerabilitate la depresie și
această situație stresantă a declanșat depresia.
Personalitate: Persoanele cu tipare mentale negative, stima de sine scazuta, un sentiment de
lipsa de control asupra circumstantelor de viata si tendinta de ingrijorare excesiva sunt mai
predispuse sa sufere de depresie. Modelele de gândire negativă par de obicei să fie stabilite în
copilărie sau adolescență, iar în timp formează un model de gândire depresivă.
Tratamentul tulburărilor emoționale
Antidepresive
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Litiu
Psihoterapie- Psihoterapia s-a dovedit eficienta in tratarea depresiei si intr-o masura mai mica
a tulburarii bipolare (desi este necesara).
Terapia electroconvulsiva
Fototerapie
Ca și în cazul altor afecțiuni care necesită educație specială, predarea elevilor cu tulburări emoționale
și comportamentale necesită un mediu pozitiv, structurat, care:
Susține creșterea personala
Favorizează stima de sine
Recompense comportament de dorit
Oportunități de alegere - Utilizați o metodă în trei pași pentru a face alegeri:
Previzualizare - Activați cunoștințele din lecția anterioară adresându-le cursanților întrebări
reflectorizante, apoi stabiliți intenții pentru lecția curentă.
Instruire mnemonică
Ajustarea dificultății de activitate
Sistem personalizat de instruire
Durata intervalului în timpul sesiunilor de lecturăInterviul spațiului de viață Cartografierea poveștilor Modificarea curriculară individuală
Școlile sunt responsabile pentru accesarea resurselor și a serviciilor de sprijin pentru a se asigura că au
expertiza și capacitatea de a sprijini nevoile sociale și emoționale ale elevilor.
Exemple de activitate:
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6. STRATEGII INCLUZIVE
Din multitudinea de strategii incluzive dezvoltate în țări cu experiență în practici incluzive, în cazul
nostru Italia, pe parcursul celor 3 ani de proiect ne-am concentrat pe:
- personalizarea invatarii folosind planul individualizat de invatamant (PEI) pentru a oferi elevului cu
CES/LD posibilitatea dezvoltarii la potentialul sau maxim. Fiecare elev cu CES/LD din fiecare școală
parteneră a beneficiat de activități adaptate vârstei, caracteristicilor psiho-individuale și diagnostice.
- sistem peer buddy - pentru a crește interacțiunea dintre elevii cu nevoi educaționale speciale și colegii
lor prin dezvoltarea abilităților sociale cu beneficii de ambele părți.
- reteaua de parinti

6.1. Personalizarea învățării: Planul individual de educație (IEP)
Planul programului individual de educație (IEP) este un plan/program scris elaborat de echipa
multidisciplinară a școlilor, cu contribuții din partea părinților și specifică obiectivele academice ale
elevului și metoda de obținere a acestor obiective. Legea din majoritatea țărilor din Europa prevede
că districtele școlare reunesc părinți, studenți, educatori și educatori speciali, psihologi, personal
medical pentru a lua decizii educaționale importante cu consens din partea echipei pentru elevii cu
CES, iar aceste decizii vor fi reflectate în IEP.
IEP va identifica, de asemenea, adaptările care vor fi furnizate pentru a ajuta elevul să reușească în
programa generală de învățământ. De asemenea, poate identifica modificări, în cazul în care copilul
trebuie să aibă programa școlară modificată sau modificată în mod semnificativ pentru a garanta
succesul și că nevoile educaționale ale elevului sunt abordate. Acesta va desemna serviciile pe care (de
exemplu, patologia vorbirii, kinetoterapie și/sau terapia ocupațională) le desemnează ca nevoi. Planul
identifică, de asemenea, planul de tranziție al elevului atunci când elevul devine mai în vârstă.
IEP se va concentra numai asupra domeniilor care sunt afectate de handicap (persoane). IEP va oferi
un accent pentru învățarea elevului și va desemna timpul pentru ca elevul să finalizeze cu succes
obiectivele de referință pe calea de a stăpâni obiectivul IEP. IEP ar trebui să reflecte cât mai mult posibil
ceea ce învață colegii elevului, ceea ce oferă o aproximare adecvată vârstei a curriculumului
educațional general. IEP va identifica suporturile și serviciile de care are nevoie elevul pentru a avea
succes. (Anexa 3)

6.2.SISTEMUL BUDDY - TUTORIAL
Utilizarea unui sistem buddy pentru a crește interacțiunea dintre elevii cu nevoi educaționale speciale
și colegii lor
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Abilitățile sociale sunt abilități esențiale de viață și sunt o necesitate atât în școală, cât și în afara
acesteia. Este extrem de important ca toți elevii să dezvolte abilități interpersonale adecvate care pot
fi utilizate atunci când interacționează cu copiii și adulții deopotrivă. Când acești studenți ajung la
maturitate și obțin locuri de muncă și cariere, ei vor deveni într-un fel parte dintr-o echipă, un grup
asocial care lucrează în colaborare pentru un obiectiv comun. Comunicarea și interacțiunea socială în
cadrul acestor grupuri vor fi o parte integrantă a experienței lor zilnice de lucru și vor fi esențiale pentru
stabilitate sau avansare în carieră. Fără abilități sociale adecvate, va fi dificil pentru elevi să facă parte
din echipă sau să contribuie la aceasta, indiferent de cât de bune sunt ideile sau abilitățile lor de
gândire critică.
Cu mulți studenți CES este necesar să se utilizeze modele sau exemple ca instrumente de învățare. Ca
și în cazul oricărei alte abilități, abilitățile sociale trebuie, de asemenea, să fie învățate. Fără prezența
unui model adecvat, în acest caz interacțiunea studenților adepți social, este extrem de dificil pentru
acești elevi să învețe complexitatea interacțiunii sociale.
Prin interacțiunea limitată cu elevii din învățământul general, este dificil pentru elevii cu nevoi de
educație specială să se integreze social cu elevii din învățământul general. Din cauza acestei expuneri
limitate, elevii din învățământul special pot fi ușor intimidați de perspectiva de a se apropia de elevii
din învățământul general. Pentru a crește valoarea incluziunii între cele două grupuri, utilizarea unui
"sistem de prieteni" de la egal la egal ar putea fi extrem de benefică în dispersarea tensiunii asociate
cu ruperea într-un nou grup social. Prin introducerea studenților unul câte unul la altul, unul cu CES și
unul din învățământul general, există o probabilitate mai mare de a forma o legătură între studenți. Cu
un prieten de la egal la egal de-a lungul pentru a introduce noul membru al grupului nivelurile de
anxietate a studentului cu nevoi speciale de educație ar putea fi mult a scăzut, și prin utilizarea prieten
de la egal la egal ca un model de interacțiune în cadrul grupului, aceasta ar crește probabilitatea de
acceptare a noului membru de către grup. Odată acceptat, noul membru ar putea continua să observe
și să participe pe măsură ce devine confortabil cu grupul, iar grupul devine confortabil cu el sau ea.
Având în vedere importanța dezvoltării competențelor sociale pentru studenții cu dizabilități de
învățare, acest proiect a examinat eficacitatea unei intervenții a prietenilor de la egal la egal pentru a
crește interacțiunea socială dintre studenții CES și ceilalți studenți.
Elevii vor câștiga încredere și vor începe să se maturizeze în domeniul abilităților sociale. Studenții SEN
care au un IEP sau pot avea cel puțin dizabilități de învățare și s-a constatat că au nevoie de o clasă mai
mică, precum și de o atenție mai individualizată pentru a reuși în educația lor. Elevii din clasele de
învățământ general știu că acești elevi sunt "diferiți" pentru o varietate de moduri.
Cursanții își împărtășesc experiențele cu acești cursanți și au șansa de a "străluci". Elevii vor ocupa o
poziție de tip profesor, iar acești elevi vor fi adevărații lideri.
Există multe alte modalități de a crește socializarea cu elevii cu dizabilități, cu toate acestea, folosind
un sistem de prietenie de la egal la egal, elevii cu dizabilități ar trebui să obțină acceptarea de la egal
la egal. Elevii de la clasa de educație generală ar trebui să câștige empatie, toleranță și un sentiment
de conducere responsabilă. Acest lucru ar crea o comunitate mai puternică de elevi și ființe umane în
întreaga școală.
Elevii cu dizabilități de învățare au tendințe de a se lupta cu abilitățile lor interpersonale în comparație
cu copiii de vârste similare, fără dizabilități de învățare. Unii elevi cu dizabilități de învățare se luptă
social; prin urmare, ei au dificultăți în dezvoltarea relațiilor și menținerea prieteniilor din cauza
abilităților lor de comunicare nevăzute sau neînvățate. Elevii nu sunt instruiți cu privire la abilitățile
sociale de către părinți sau profesori și se așteaptă să aibă aceste abilități odată ce intră la școală.
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Odată ce intră în școală, ei ar trebui să cunoască manierele și strategiile adecvate pe care să le
folosească în sălile lor de clasă. Cu toate acestea, dacă un elev se comportă greșit, atunci acesta se
poate încadra într-o categorie sau 12 lipsite de abilități sociale diferite și, prin urmare, piesa de
gestionare a clasei este pierdută de profesor. Acest student va fi apoi văzut de către studenți ca fiind
"nepotrivit" (Bryan, 2005).
Elevii care învață cu dizabilități sunt, de asemenea, mai predispuși să continue pe calea respingerii
sociale din cauza lipsei lor de abilități de comunicare, chiar dacă schimbă clasele sau școlile și obțin un
"nou început". De ce se pune un astfel de accent pe competențele sociale la elevii cu dizabilități de
învățare? Cercetările indică faptul că copiii care se luptă cu dezvoltarea abilităților sociale adecvate se
vor lupta, de asemenea, cu relații "orizontale", adică relații între ei și parteneri cu statut egal sau colegi
și pot întâmpina dificultăți serioase în comunicarea și relaționarea cu ceilalți (Hartop, 1989; Shaffer,
1996). Ei întâmpină probleme cu inițierea, dezvoltarea și menținerea relațiilor, ceea ce duce la
ignorarea sau respingerea și, în cele din urmă, în izolare (Frostad & Pijil, 2007).
Fiind într-un dezavantaj social atât de devreme în viață, este posibil ca elevii să fie etichetați pentru
totdeauna ca fiind inepți din punct de vedere social, ducând la respingerea sau ignoranța completă de
către alții mai târziu în viață. Această respingere este catalizatorul sentimentelor de izolare totală. Ceea
ce este mai rău decât sentimentele de izolare este izolarea reală care apare. Această izolare poate
împiedica accesul la experiențe sociale și, prin urmare, educaționale atât în școală, cât și în afara ei,
producând efecte în detrimentul încrederii în sine și al imaginii (Asher & Cole, 1990). De asemenea, se
observă că elevii cu dizabilități de învățare sunt mai puțin apreciați din cauza lipsei de încredere socială
și a abilităților sociale necunoscute pentru a începe conversațiile cu studenți mai populari sau mai
apreciați. Ei evită comportamentul pro-social și tind să converseze cu studenții similar cu abilitățile lor
academice și sociale (Moisan, 1998).
Sistemul "peer buddy" este organizat folosind elevii care "modelează" comportamentul adecvat și
abilitățile sociale, precum și încurajează elevii cu dizabilități de învățare să se implice mai mult în
discuțiile din clasă. Mentorii își vor motiva colegii să inițieze în mod natural conversații în diverse medii.
Cu cât profesorii și părinții oferă mai multe oportunități pentru ca elevii să socializeze în diferite medii,
cu atât este mai mare stima de sine a elevului. Dacă elevilor nu li se predă adecvarea socială acasă,
atunci profesorii trebuie să o ia asupra lor pentru a include aceste abilități în predarea lor de zi cu zi
prin diferite opțiuni în programa școlară. Educația socială este mai eficientă și cu mult 24 mai puțin
intruzivă dacă este văzută în programa școlară obișnuită, mai degrabă decât într-un set separat de
lecții. Corelația dintre abilitățile sociale la o vârstă fragedă și la vârsta adultă este semnificativă, iar
atunci când programele sunt dezvoltate la intervenție timpurie sau la grădiniță, elevii vor avea un
catalog mai larg de resurse sociale din care să-și tragă acțiunile.

6.3.

Comitetul consultativ pentru părinți (PAC)

Comitetul consultativ pentru părinți pentru educație specială (PAC) este format din părinți care au un
copil cu un program individualizat de educație (IEP). Membrii PAC servesc drept voce pentru familiile
ai căror copii primesc programe și/sau servicii de educație specială
Oferă o oportunitate de a crește gradul de conștientizare a părinților cu privire la educația
specială. Sesiunile de informare și formare îi ajută pe părinți să înțeleagă programele și
serviciile de educație specială la nivel județean și să învețe despre subiectele actuale din
învățământul special.
Se asigură că părinții au contribuție la elaborarea planului județean de programe și servicii de
educație specială.
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Oferă o oportunitate pentru părinți de a se întâlni, de a oferi informații și de a pune întrebări
cu privire la educația specială. Este, de asemenea, o oportunitate pentru părinți de a relaționa
și de a dezvolta resursele părinților.
Membrii PAC:
Participa la întâlniri și sesiuni de formare pentru a spori înțelegerea cu privire la educația
elevilor cu dizabilități
Schimba informații și sprijina alți părinți .
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7. Anexe
7.1. Anexa 1: 100 de sfaturi pentru o predare de succes
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ROLUL PROFESORULUI
Orice face un profesor pentru a-și ajuta elevii cu ADHD / LSD / AUTISM va fi in beneficiul tuturor elevilor din
clasă. Cu toate acestea, pentru a preda cu succes un copil cu CES, profesorii trebuie să înțeleagă dizabilitatea lor
"ascunsă", împreună cu comportamentele și provocările sale. Ei trebuie să ajungă la elev la un nivel semnificativ,
să se concentreze pe punctele forte ale copilului, să inspire și să motiveze. Acest lucru necesită angajament și
multă energie.
Există multe strategii, sfaturi și tehnici care sunt utile pentru profesorul de clasă. Iată o serie de sfaturi pentru
un management eficient al clasei:

100 de sfaturi pentru predarea de succes
1. Configurați un grup informal de sprijin pe care vă puteți baza. Având copii SEN în sala de clasă poate fi
obositor. Cereți ajutor de la specialiști (învățare, psihologic, medical). Implica-i pe parinti – cum se descurca ei
cu anumite situatii acasa; ce pot face acasă pentru a-ți ușura munca. Implicați alți învățători în găsirea de soluții
la anumite probleme – nu este un semn de slăbiciune la care să vă adresați.
2. Cunoașteți-vă și acceptați-vă limitele. Dacă accepți că este bine să te enervezi, să obosești, să te frustrezi sau
chiar puțin nebun, este mai ușor să-ți păstrezi sănătatea generală decât dacă crezi că trebuie să fii perfect.
3. Evitați așteptările neloiale. Majoritatea copiilor cu CES sunt deștepți și, deoarece comportamentul și
performanța lor sunt inconsecvente, profesorii cred adesea că problemele copilului se datorează nerespectării
sau lenei, refrenul standard fiind , "știm că dacă ați încercat mai mult ați putea să o faceți". Dar asta nu e
întotdeauna așa ... uneori copilul care a marcat un 98 într-o zi nu poate efectua mai bine decât un 65 într-o altă
zi. "Nu se poate" NU "nu va." Acelasi copil care raspunde la intrebari dificile se poate impiedica de cele
usoare. Și sunt la fel de frustrați ca și tine!
4. Asigurați-vă că aveți atenția lui. Daca copilul nu este atent, el nu poate invata. Deci, înainte de a începe o lecție
sau o însărcinare, stabiliți contactul vizual cu copilul, astfel încât să știți că este concentrat. Copiii SEN au
frecvent dificultăți în a distinge elementul cheie (profesorul) de fundal (alți copii din clasă, zgomotul din sală).
Utilizați contactul vizual frecvent și o atingere ocazională pe umăr pentru a menține sau redirecționa atenția
copilului.
5. Așezați copilul lângă birou și departe de uși, ferestre, încălzitor și aer condiționat.
6. Păstrați ușa clasei închisă, în special în timpul testelor.
7. Minimizați distragerile în sala de clasă în sine.
8. Așezați copilul lângă un model bun, atât pentru abilitățile comportamentale, cât și pentru cele organizaționale.
9. Ajutați copilul să păstreze un birou dezordonat. Verificați dacă sunt disponibile toate elementele necesare
(creion ascuțit, hârtie etc.). Dacă lecția începe și copilul încă își caută cartea, nu va putea să ajungă din urmă
restul clasei.
10. Setați copilul pentru succes, nu pentru eșec. Întrerupeți instrucțiunile în pași mici și atribuiți o activitate
simultană. Alege un obiectiv la un moment dat.
11. Scrie-l-fi precis în direcțiile dumneavoastră. Nu spune, "pregateste-te", dar rupe-l în jos în mai multe etape, cum
ar fi "acum stai pe scaun cu picioarele pe podea ... cu fața spre partea din față a camerei... să ai cartea de lucru
și pixul pe birou." Pauză între fiecare instrucțiune pentru a da copilului timp să urmeze pasul.
12. Repetați indicațiile de orientare. Scrie-le în jos. Spune-le. Repetați-le. Apoi, rugați copilul să repete
instrucțiunile înapoi la dvs., menținând în același timp contactul vizual.
13. Păstrați copilul pe sarcină și redirecționați atenția atunci când este necesar, ceea ce înseamnă supravegherea cu
o frecvență mai mare decât în mod normal.
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14. Copiii perturbatori/neatenți au nevoie de structură. Ei au nevoie de mediul lor pentru a structura pentru ei pe
plan extern ceea ce ei nu pot structura pe plan intern. Copiii SEN funcționează cel mai bine într-o clasă foarte
structurată, cu modele și reguli clar stabilite.
15. Faceți liste și postați regulile. Trebuie să fie clar pentru copil ce se așteaptă. Prin furnizarea de ritualuri în sala
de clasă, copiii se simt apoi mai confortabil să-și asume riscuri de la o bază sigură.
16. Au un program cât mai previzibil posibil. Postați-l și consultați-l des. Dacă aveți de gând să-l variați, așa cum fac
majoritatea profesorilor interesanți, dați o mulțime de avertismente. Tranzițiile și schimbările inopinate sunt
grele pentru acești copii.
17. Rugați-i pe copii să-și facă propriile programe pentru afterschool, atât pentru a ajuta la învățarea conceptului
de gestionare a timpului, cât și pentru a evita unul dintre semnele distinctive ale CES - amânarea.
18. Setați limite și limite. Trebuie să existe un sistem definit de comportamente acceptabile și inacceptabile,
împreună cu recompense și consecințe (stimulente, întăriri). Acest lucru este conținând și liniștitor, NU
punitiv. Fii consecvent și previzibil. (Sistemele de recompensare sunt discutate mai detaliat mai târziu.)
19. Preia controlul. Urmați prin cu consecințe (pozitive sau negative) imediat. Evitați discuțiile de tip avocat despre
corectitudine. Copiii SEN sunt negociatori notorii.
20. Scopul tau este de a ajuta la model de comportament. Nu poți fi responsabil pentru schimbarea lui. Copilul
care lovește nu se va opri doar să lovească, pentru că acesta este un act impulsiv, reactiv. Căutați un efect treptat.
21. Disciplina înseamnă a preda – NU a pedepsi. Copiii SEN sunt impulsivi, ceea ce înseamnă că vor face adesea
lucruri care îi pun în dificultate, chiar și atunci când încearcă să se comporte bine. Ei au nevoie de sprijinul
dumneavoastră.
22. Nu dați niciodată vina pe copil – criticați comportamentul! Copiii SEN , deși de obicei nu se exprimă sau nu o
arată, se simt destul de rău cu privire la comportamentul lor și lipsa de control. Ei fac frecvent lucruri pe care nu
le-au planificat sau nu au vrut să, din cauza impulsivitate. Ei știu că ceva nu este în regulă și se ascund cu bravadă
falsă. La o vârstă fragedă încep să creadă că nu sunt buni. Până în liceu, ei au "crescut" frecvent în rolul în care
le-au fost atribuite ca troublemaker. Ei au nevoie de sprijinul dumneavoastră.
23. Mustrare în privat cât mai mult posibil.
24. Oferiți-i copilului posibilitatea de a alege să se comporte corect sau, dacă continuă să se comporte greșit, să se
confrunte cu consecințe predeterminate – nu pedeapsă, ci consecințe legate logic de comportament și clarificate
în
prealabil
copilului.
De exemplu: Dacă scaunul este înclinat continuu, acesta va fi îndepărtat.
"Este alegerea ta dacă preferi să rămâi prin lecție"...
Dacă o jucărie favorizată este abuzată, jucăria va primi imediat pauză (pusă pe un raft)—
"Evident, ai decis să nu te joci cu această jucărie astăzi, sau ai fi blând cu ea, așa că este alegerea ta să o pui
deoparte."
25. Când ai un copil care este încăpățânat sau are probleme în a se răzgândi, dă două opțiuni, oricare dintre ele fiind
acceptabile pentru tine – "Vrei să lași blocurile mai întâi sau ai prefera să lași mai întâi puzzle-urile?" Copilul
ajunge să se simtă mândru că este cel care ia o decizie, în loc să i se spună ce să facă și tu ai clarificat ce trebuie
făcut.
26. Oferiți consecința unei alegeri, astfel încât comportamentul final să fie decizia copilului – "Împingerea voastră
mă supără atât pe mine, cât și pe ceilalți copii. Poți fie să te joci ușor, fie să pleci pentru pauză – TU DECIZI"
Acest lucru evită ca profesorul să fie întotdeauna taskmaster și disciplinar și pune responsabilitatea pentru un
comportament acceptabil asupra copilului.
27. Prezentați alternative într-un mod pozitiv. În loc de "Dacă nu vă liniștiți, va trebui să mergeți la biroul
principiului", încercați "Dacă vă liniștiți acum, vom avea timp pentru xxx".
28. Actioneaza rapid atunci cand dai o consecinta, mai ales in cazul copiilor mai mici, asa ca este clara pedeapsa
legata de activitatea specifica
29. Încearcă să fii specific în definirea comportamentului: NU "Nu te mai comporta greșit, ci "Nu mai împinge", "Nu
mai bate cartea" etc.
30. Corelați critica cu acțiunea – NU copilul. În loc de "Sunteți într-adevăr crearea de întreruperi în clasă", încercați
"Comportamentul dumneavoastră (fiind specifice, dacă este posibil) este cauza celorlalți copii să se supere și
ceea ce face dificil pentru mine să predea." E o diferență subtilă, dar cu una condamni copilul; cu cealaltă,
activitatea. Acest lucru lasă copilul liber să se îmbunătățească, în timp ce celălalt îl face să se simtă lipsit de
valoare.
31. Nu sunați niciodată copilul bun sau rău, ci abordați comportamentul (nu este acceptabil). Evitați acuzațiile care
îl fac pe copil să simtă că nu este bun ca persoană și puneți-i apărarea: "Nu încercați" vs. "Mă simt supărat când
nu începeți să lucrați la întrebări".
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32. Concentreaza-te pe actiuni, nu pe motivatii. Spune, "Este timpul pentru a începe pe munca ta." NU "Nu mai fi
atât de leneș."
33. Nu te lauda cu o mana si critica cu cealalta. Nu este pozitiv să-i spui unui copil "Nu ai făcut nimic rău astăzi",
chiar dacă vrei să spui bine prin asta. Spune, "Sunt foarte fericit cu modul în care ați ridicat mâna, mai degrabă
decât întreruperea clasei."
34. Profitați de o perioadă de răcire. Când vezi că copilul a pierdut controlul, nu te confrunta cu problema, ci du-te
liniștit și spune-i să ia ceva timp liniștit, apoi, când este gata, să se alăture din nou grupului. Trebuie sa
monitorizezi copilul, sa ajuti la prevenirea comportamentelor negative prin interventie timpurie, sa faci regulile
clare si sa vezi cum copilul experimenteaza consecinte predeterminate si clar definite.
35. Alegeți problemele. Evitați confruntarea la fiecare mișcare greșită. Ignorați comportamentul minor nonperturbator și consolidați eforturile altor copii de a nu participa la comportamentul necorespunzător al copilului
CES (care pentru copil este întărire, deși negativ).
36. Niciodată nu se confruntă cu copilul sau de a cere răspuns atunci când ea este scăpat de sub control sau limbajul
corpului ei spune NU. Acordați 10 minute de timp liniștit și veți vedea schimbări FIZICE. Apoi, puteți discuta
despre ceea ce sa întâmplat din perspectiva de a fi preocupat și care doresc să lucreze cu copilul pentru a evita
reapariția. Fă-l pe copil să se simtă bine cu sine, că știi că o poate face, dar înțelegi și cât de greu îi este și ce
realizare va fi.
37. Atunci când un copil este cu adevărat perturbator, time-out-ul nu funcționează și comportamentul copilului
afectează întreaga clasă, poate fi recomandabil să aduceți o figură de autoritate. NU lăsați niciodată copilul în
pace, dar poate fi necesar să-l scoateți din clasă. În loc să-l faci pe copil să stea și să nu facă nimic, tu sau un
administrator îi poți oferi hârtie și creion și îi poți oferi șansa de a-și da seama ce simte. (În acest fel, ei nu stau
plictisit, și totuși nu este o recompensă.)
38. Stilurile diferă, dar atunci când copiii sunt entuziasmați sau stresați, este nevoie de calm și predictibilitate din
partea profesorului – o structură de care copilul poate depinde atunci când este scăpat de sub control, un model
pe care poate încerca să-l imite.
39. Copiii îți vor testa limitele. Încercați să fiți consecvenți, evitați furia sau respingerea (furia poate fi văzută ca o
întărire negativă pentru un comportament inacceptabil).
40. Apreciați luptele copilului. Este de două ori mai dificil pentru un copil cu CES. Arată că îi respecți eforturile și le
apreciezi. NICIODATĂ nu ridiculiza.
41. Tratați copiii ca indivizi, nu ca pe un tipic acest lucru sau asta. Deveniți detectiv. Descoperă la ce răspunde copilul
și ce funcționează pentru ea, vs. ce este supărător.
42. Au așteptări mari, dar exprimă-le într-un mod blând, astfel încât copiii să se simtă ridicați, nu împinși.
43. Asigura-te ca copilul iti intelege asteptarile. NU PRESUPUNE. Rugați-l pe copil să vă repete. Întrebați-i din nou
mâine și din nou săptămâna viitoare.
44. Asigura-te ca copilul stie cum sa iti satisfaca asteptarile. NU PRESUPUNEȚI că un student care face zgomot
continuu atunci când se ridică o face pentru a vă enerva sau pentru a atrage atenția. Pur și simplu s-ar putea să
nu știe cum să stea fără a răzui scaunul pe podea. Demonstrați, puneți copilul să practice, apoi lăudați-l.
45. Ajutați copilul să înceapă o activitate. Copilul poate încerca, dar nu știe cum să meargă. Nu este un caz de
nerespectare. În loc să criticăm pentru că am rămas în urmă, încercați să stabiliți sprijin și implicare - "Ce putem
face pentru a facilita începerea? Trebuie să revizuiesc cesiunea?
46. Concentrați-vă pe învățare, nu pe reguli. Acordați mai mult timp acestor copii pentru a finaliza proiecte.
Permiteți ajutoare, dacă este necesar, cum ar fi casetofoane sau computere laptop.
47. Construiți-vă pe puncte forte, mai degrabă decât să contribuiți la frustrările unui copil concentrându-vă asupra
slăbiciunilor sale. Exemplu: Dacă un copil are dificultăți în a scrie, îl puteți ruga să răspundă verbal la o întrebare,
dar să nu scrie răspunsul pe tablă.
48. Întărește faptul că copilul concurează doar împotriva ei, NU și a altora.
49. Eliminați sau reduceți frecvența testelor temporizate. Predați abilități de testare.
50. Du-te pentru calitate, mai degrabă decât cantitatea de teme pentru acasă.
51. Separați creativitatea și curățenia în diferite activități. Rugați elevul să scrie o poveste pentru dezvoltarea
creativă; rugați-o să o rescrie frumos după aceea. Lăsați copilul să dicteze un eseu într-o casetă, apoi tastați-l
după aceea.
52. Utilizați software-ul de calculator pentru a ajuta copilul cu organizarea, conturarea și vizualizarea proiectelor
scrise.
53. Împărțiți sarcinile mari în sarcini mici. Acest lucru ajută la evitarea istericalelor din cauza frustrării, reale sau
anticipate. De asemenea, ajută copilul să absoarbă ceea ce încercați să învățați. Un exemplu este de a da mai
multe ori țintă, fiecare 3-15 minute, într-o misiune (de exemplu, face 4 probleme de matematica, pauză, 4 mai
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mult, pauză sau 1 eseu, pauză apoi altul). Acest lucru îi ajută pe cei cu probleme la început și pe cei care tind să
se năpustească la mijloc și au dificultăți cu finalizarea.
Vizați în mod realist finalizarea lucrărilor. În urma cu consecințe, să dea detalii cu privire la momentul în care
munca trebuie să fie finalizată dacă nu se face în clasă (pauză, după școală). Stabiliți obiective adecvate pe care
copilul le poate (nu "ar trebui") să le îndeplinească. Începeți ușor. Succesul este cel mai bun motivator, atât
pentru tine, cât și pentru copil. Recunoașteți fiecare succes. Încuraja.
Setarea limitelor de timp
Încercați să oferiți proiecte adecvate pentru ora din zi. Un moment bun pentru proiectele care necesită
concentrare este dimineața când copiii sunt proaspeți... iar pentru acei copii pe medicamente, medicamentul
funcționează. În jurul prânzului, joaca sau low-cheie, activități calmante funcționează cel mai bine. Fiți conștienți
de faptul că, în funcție de tipul de medicament și de dozaj, medicamentul se "uzează" și în această perioadă a
zilei copilul poate întâmpina cele mai multe dificultăți. Nu face cereri atunci când copiii vor fi mai slabi. Lucrați
din putere.
Acordați-i copilului timp să fie singur sau departe de activitățile din clasă. Uneori, un copil SEN are nevoie de
spațiu liniștit pentru a trage ea însăși înapoi împreună atunci când distragerile devin la mult. Dacă alți copii vor
să știe de ce poate face lucruri pe care nu le pot face, explică-le că "toată lumea din clasă este specială, iar acest
lucru este ceva de care are nevoie, care este diferit de ceea ce ai putea avea nevoie".
Permiteți copilului să se miște. Lăsați-l să părăsească sala de clasă timp de 5 minute sau să se plimbe în jurul
camerei între sarcini sau părți ale unui proiect.
Permiteți timp pentru a exercita (toată lumea ar putea beneficia de câteva rulouri de gât sau umăr, nu doar
copiii SEN).
Ferește-te de oboseală. Copiii CES sunt adesea obosiți în sala de clasă. Nu din lipsa somnului, ci din efortul
necesar doar pentru a te concentra și a te concentra. Activitatea fizică este adesea necesară pentru ca copilul
să rămână în alertă mentală. În caz contrar, cu cât intervalul de timp este mai lung, cu atât ineficiența și
dezorganizarea crescuți. Veți vedea copilul căscat și întins. Nu e timp de odihnă. Este timpul să se mute!
Memoria este adesea o problemă cu acești copii. Învățați-i mici trucuri, cum ar fi mnemonicii.
Utilizați schițe. Predați subliniind. Predați sublinierea.
Găsiți mici strategii pentru a ajuta copilul să se simtă de succes.
Încurajați-i pe copii să citească, cu glas tare, acasă. Citiți, cu glas tare, în clasă, cât mai mult posibil. Folosește
povestirea. Ajutați copilul să-și dezvolte abilitatea de a rămâne pe un singur subiect.
Repetați, repetați, repetați.
Predați, nu țineți prelegeri.
Utilizați comunicarea non-verbală. Uneori este necesar să-i arăți copilului ce vrei fizic, deoarece comenzile
verbale și mai ales mustrările verbale sunt adesea ineficiente.
Ajutați-i pe copii să asculte mai bine. Încurajați-i să-și scrie notițe atunci când au întrebări, astfel încât să poată
asculta fără a distrage atenția de a avea o întrebare în minte.
Compliment frecvent elevul pentru comportamentul la locul de muncă. (Și nu uitați să-i sunați și pe părinți
despre lucrurile bune). Armarea pozitivă este esențială pentru a ajuta copilul să-și dezvolte stima de
sine. Acești copii trăiesc cu atât de mult eșec, au nevoie de toate manipulările pozitive pe care le pot obține.
Oferiți-i copilului feedback frecvent cu privire la munca sa. Fii sincer, dar pozitiv în abordare: "Ai făcut o treabă
bună scris în mod clar ... Data viitoare, haideți să lucrăm la menținerea în marje" Monitorizați frecvent progresul;
subliniați chiar și mici îmbunătățiri, cum ar fi frecvența sau durata contactului vizual. ACEȘTI COPII VOR SĂ FACĂ
BINE, DAR NU CRED CĂ POT Feedback-ul ar trebui să ajute copilul să dezvolte un comportament de autoobservare și să fie capabil să critice acest comportament.
Luați în considerare un raport zilnic de progres Aveți un scurt schimb la sfârșitul orei în privat.
Dați responsabilitatea înapoi copilului, atunci când este posibil (adică, udarea plantelor în clasă, schimbarea la
timp a sălii de sport).
Implică-l pe copil. Ea are nevoie să se simtă conectată cu tine, cu munca ei, cu colegii ei de clasă. Copiii sunt
adesea foarte intuitivi și vă pot spune cum învață cel mai bine, dacă îi întrebați. Ei sunt adesea prea jenat pentru
a oferi voluntar aceste informații. Și cu siguranță nu vor face voluntariat atunci când alți copii sunt în preajmă.
Implica-l pe copil intr-un comportament auto-motivant. Luați în considerare un sistem de puncte, cu
recompense (predeterminate) pentru comportamentul dorit. Programele motivaționale, folosind materiale de
mare interes pentru copil, sunt foarte reușite. Ele ajută copilul să rămână concentrat pe un obiectiv, filtrând acel
obiectiv (comportament acceptabil) de la ceilalți. Copiii mai mici ar putea beneficia de un premiu postat, cum ar
fi stele sau bife pe un colț al tablei pentru un comportament bun, fiind un bun prieten, etc.
Încurajați și recompensați comportamentul responsabil cu lucruri simple, cum ar fi lăsarea copilului să fie primul
on-line, trimiterea acasă a unui certificat de comportament responsabil (sau poate o lucrare bună la WOW,
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TERIBIL), oferindu-i copilului responsabilitatea de a-și asuma responsabilitatea, cum ar fi trecerea hârtiilor sau
curățarea tablei. Notă: Poate doriți să includă toți copiii în acest proces, poate da slips de hârtie pentru orice
copil care face bine (astfel încât să nu ignore copilul, în general, bine comportat, fie) și au o tragere la sorți la
sfârșitul săptămânii pentru un premiu "."
Atunci când oferiți o recompensă pentru un anumit comportament, setați recompensa în avans, astfel încât
copilul să se poată strădui să o atingă. Fă-l ceva de vârstă adecvate și de dorit. Recompense mai mici de-a lungul
drum poate fi mai mult succes în motivarea unui student decât promițând o recompensă mare pentru finalizarea
unui loc de muncă foarte mare. (Un obiectiv la un moment dat ...)
Atunci când se stabilesc sancțiunile pentru comportamentul necorespunzător, aveți grijă. O școală pe care o
cunosc ar trimite copilul acasă. Un copil a iubit acest lucru și că a fost o aplicare pozitivă pentru comportament
necorespunzător!
Alternative mai bune sunt pierderea timpului de pauză, izolarea temporară de la activitățile de grup (nu
neapărat din grup) sau faptul că copilul îl sună sau își scrie părinții cu detaliile.
Evitați să oferiți recompense doar pentru performanța academică – păstrați acest lucru necompetitiv sau copilul
CES va renunța la frustrare. Mulți copii SEN sunt perfecționiști și, știind că nu pot fi cei mai buni, ar prefera să
nu încerce deloc. Puteți recompensa pentru că ați făcut temele la timp, ați citit cartea etc., atât timp cât
recompensa este pentru efort, nu pentru expertiză.
În anumite cazuri, ia în considerare de la școală la diagrame acasă, sau chiar o combinație teme / notebookuri (copiii SEN sunt notorii pentru a pierde lucruri, inclusiv temele pentru acasă). Diagramele ar trebui să
urmărească comportamentul și performanța școlară și să fie legate de comportamentul și consecințele
predeterminate și convenite de comun acord (de către elev, profesor și părinte). Consecința, bună sau rea, ar
trebui administrată la școală, deoarece aceasta este imediată și relaționată.
Notă: Un copil mai mare se poate simți stânjenit arătând mândrie într-o realizare sau o recompensă. Nu lăsa
asta să te oprească!
Mențineți copilul stimulat prin utilizarea unor materiale de învățare provocatoare și interesante la nivel cu
capacitatea de învățare a copilului și schimbați abordarea atunci când începe să-și piardă interesul.
Modulează-ți vocea. Schimbați tonul, viteza - chiar șoaptă. Acest lucru captează atenția copilului, împiedicând
vocea să fie doar mai mult zgomot de fundal.
A face un joc din lucruri. Motivația îmbunătățește CES. Entuziasmul față de un subiect schimbă chimia
creierului. Acesta este unul dintre motivele pentru care un copil care nu pare să se concentreze în clasă mai mult
de cinci minute poate petrece o oră construind cu Legos sau construind un avion model.
Fii jucăuș și distrează-te! Copiii urăsc să se plictisească. Mai ales atunci când o mare parte din "tratamentul" lor
implică structură, programe și predictibilitate. Ei se bucură cu adevărat de un pic de "imbecilitate".
Semnele de avertizare timpurie apar înainte ca comportamentul să meargă. Un copil care este pe cale să-l
piardă vă va indiciu în, dacă sunteți un observator atent. Este mult mai ușor să opriți comportamentul nedorit
înainte de a deveni complet. Rugați copilul să ia o pauză pentru a se reîncărca. Separați-l de ceilalți copii pentru
puțin timp, oferindu-i o sarcină specială. Aduceți-o înapoi în dinamica grupului, captându-i atenția. Stabiliți un
semnal privat de la profesor la copil, care să fie utilizat atunci când copilul este "tuning out" sau acționează
impulsiv. Poate că este un semnal de mână, sau o mână pe umăr (contact fizic acceptabil, uneori, calmează
copilul, în special copilul mai mic).
Anunță ce ai de gând să spui înainte de a spune asta. Spune-o. Apoi repetați ceea ce ați spus. După aceea, rugați
copilul să repete ceea ce ați spus.
Nu-i da copilului prea multe alegeri. Tu ești autoritatea.
Planifica. Anticipați problemele (momentele în care medicația se uzează, activitățile nestructurate, acele
momente în care nu mai aveți răbdare etc.) Au resurse speciale disponibile pentru a vă vedea prin intermediul.
Păstrați perioadele de tranziție nefocalizate scurte și monitorizați copilul CES. Explicați întotdeauna următoarea
activitate în avans.
Pregătiți-vă pentru timp nestructurat. Avertizați-i, ajutați-i să se gândească ce să facă cu timpul și să planifice
înainte.
Încurajați participarea în grup. Clustere separate care se hrănesc cu aspectele negative (adică impulsivitate).
Lucrați cu copilul pentru a transforma șefii în conducere.
Ajutați-i să înțeleagă indiciile sociale.
Încurajați un "prieten de studiu" în fiecare subiect, cu număr de telefon.
Întâlniți-vă des cu părinții. Evitați modelul de a vă întâlni doar în jurul problemelor sau crizelor. Priviți părintele
ca pe un partener în educarea copilului. Încercați să nu speriați sau să deprimați părinții; au trecut prin multe.
Subliniați pozitivul și ceea ce se poate realiza. Nu vă spălați problemele negative care ar trebui să le fie aduse la
cunoștință.
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96. Cooperarea cu medicii copilului, în special necesare în determinarea dozei de medicament atunci când aceasta
este o problemă. NU discuta niciodata despre medicina copilului in fata celorlalti copii.
97. Fii în căutarea unor momente spumoase. Evidențiați acele momente în care talentele și cadourile ies la
suprafață. De prea multe ori sunt blocate. Acesti copii sunt mult mai talentati si mai talentati decat par de multe
ori.
98. PĂSTRAȚI-L POZITIV. Lăudați, mângâiați, aprobați, încurajați, hrăniți. Concentreaza-te pe ceea ce vrei sa faca
copilul, nu doar pe ceea ce iti doresti ca copilul sa SE OPREASCA.
99. Păstrați-l cinstit. Copiii știu când nu suntem sinceri; laudă cu privire la realizarea reală (cu toate acestea minore).
100.
Amintiți-vă, copiii sunt copii buni. Copiii cu CES nu vor să fie perturbatori sau displăcuți de ceilalți copii.
Ei au nevoie de tine să le placă și să înțeleagă că nu înseamnă să se comporte întotdeauna așa cum o fac. Ajutații să se simtă minunat când participă și fac parte din grup, așa că vor dori să facă mai mult. Motivația și respectul
funcționează frumos.
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7.2. Anexa 2: SFATURI PENTRU PĂRINȚI
O MISIUNE, O VIZIUNE, UN FOCUS

2019-1-RO01-KA229-063085_1

SFATURI PENTRU PĂRINȚII COPIILOR CU CES
SFAT 1: RĂMÂI POZITIV
Ca părinte, stabilești scena pentru sănătatea emoțională și fizică a copilului tău. Ai control asupra multora dintre
factorii care pot influenta pozitiv simptomele tulburarii copilului tau.
1. Mențineți o atitudine pozitivă. Cele mai bune atuuri pentru a vă ajuta copilul să facă față provocărilor
CES sunt atitudinea pozitivă și bunul simț. Atunci cand esti calma si concentrata, ai mai multe sanse sa
te poti conecta cu copilul tau, ajutandu-l sa fie si calm si concentrat.
2. Păstrați lucrurile în perspectivă. Aminteste-ti ca comportamentul copilului tau este legat de o
afectiune. De cele mai multe ori nu este intenționată. Țineți-vă de simțul umorului. Ceea ce este jenant
astăzi poate fi o poveste amuzantă de familie peste zece ani.
3. Nu transpira lucrurile mici și să fie dispuși să facă unele compromisuri. O corvoadă lăsată nefăcută nu
este mare lucru atunci când copilul tău a terminat alte două plus temele zilei. Dacă sunteți un
perfecționist, nu numai că va fi în mod constant nemulțumit, dar, de asemenea, crea așteptări
imposibile pentru copilul dumneavoastră cu CES.
4. Crede în copilul tău. Gândește-te sau fă o listă scrisă cu tot ceea ce este pozitiv, valoros și unic despre
copilul tău. Ai încredere că copilul tău poate învăța, schimba, maturiza și reuși. Reafirmați această
încredere zilnic, pe măsură ce vă spălați pe dinți sau vă faceți cafeaua.
5. SELF-CARE Ca model al copilului tau si cea mai importanta sursa de forta, este vital sa traiesti o viata
sanatoasa. Dacă sunteți obosit sau pur și simplu ați rămas fără răbdare, riscați să pierdeți din vedere
structura și sprijinul pe care le-ați configurat atât de atent pentru copilul dumneavoastră cu CES.
6. Căutați sprijin. Unul dintre cele mai importante lucruri de reținut în creșterea unui copil cu CES este
că nu trebuie să o faceți singur. Discutați cu medicii, terapeuții și profesorii copilului dumneavoastră.
7. Alăturați-vă unui grup de sprijin organizat pentru părinții copiilor cu CES. Aceste grupuri oferă un
forum pentru a da și de a primi sfaturi, și să ofere un loc sigur pentru a vent sentimentele și schimbul
de experiențe.
8. Ia pauze. Prietenii și familia pot fi minunați în ceea ce privește oferirea de babysit, dar s-ar putea să vă
simțiți vinovați că vă lăsați copilul sau că lăsați voluntarul cu un copil cu CES. Data viitoare, accepta
oferta lor si discuta sincer cum sa te descurci cel mai bine cu copilul tau.
9. Ai grijă de tine. Mananca bine, exercitarea, și de a găsi modalități de a reduce stresul, dacă aceasta
înseamnă a lua o baie de noapte sau practicarea meditație dimineața. Dacă vă îmbolnăviți,
recunoașteți-l și obțineți ajutor.

SFAT 2: STABILIȚI STRUCTURA ȘI RESPECTAȚI-O
Copiii cu CES sunt mai predispuși să reușească să îndeplinească sarcini atunci când sarcinile apar în modele
previzibile și în locuri previzibile. Treaba ta este sa creezi si sa sustii structura in casa ta, astfel incat copilul tau sa
stie la ce sa se astepte si la ce se asteapta sa faca.
Sfaturi pentru a vă ajuta copilul cu CES să rămână concentrat și organizat:
10. Urmați o rutină. Este important să se stabilească un timp și un loc pentru tot ceea ce pentru a ajuta
copilul cu CES să înțeleagă și să îndeplinească așteptările. Stabiliți ritualuri simple și previzibile pentru
mese, teme, joacă și pat. Rugați copilul să-și așeze hainele pentru a doua zi dimineață înainte de a
merge la culcare și asigurați-vă că orice are nevoie pentru a merge la școală este într-un loc special,
gata de apucat.
11. Utilizați ceasuri și cronometre. Luați în considerare plasarea ceasurilor în toată casa, cu unul mare în
dormitorul copilului. Acordă suficient timp pentru ceea ce trebuie să facă copilul tău, cum ar fi temele
pentru acasă sau pregătirea de dimineață. Utilizați un cronometru pentru teme sau perioade de
tranziție, cum ar fi între terminarea jocului și pregătirea pentru pat.
12. Simplificați programul copilului. Este bine să evitați timpul de inactivitate, dar un copil cu CES poate
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13.
14.

15.

16.

deveni mai distras și "lichidat" dacă există multe activități after-school. Poate fi necesar să faceți
ajustări ale angajamentelor post-școlare ale copilului pe baza abilităților individuale ale copilului și a
cerințelor anumitor activități.
Creați un loc liniștit. Asigura-te ca micutul tau are un spatiu linistit, privat. Un pridvor sau un dormitor
funcționează bine, atâta timp cât nu este același loc în care copilul merge pentru o pauză.
Fă tot posibilul să fii îngrijit și organizat. Configurați-vă casa într-un mod organizat. Asigura-te ca
micutul tau stie ca totul isi are locul. Conduceți prin exemplu cu curățenie și organizare cât mai mult
posibil.
Evitați problemele prin păstrarea copiilor cu CES ocupat! Pentru copiii cu CES, timpul de inactivitate
poate exacerba simptomele lor și de a crea haos în casa ta. Este important să păstrați un copil cu CES
ocupat, fără piling pe atât de multe lucruri pe care copilul devine copleșit.
Înscrieți-vă copilul pentru un sport, o clasă de artă sau muzică. Acasă, organizează activități simple
care umplu timpul copilului tău. Acestea pot fi sarcini cum ar fi ajutându-vă să gătească, jucând un joc
de bord cu un frate, sau desen o imagine. Încercați să nu vă bazați prea mult pe televizor sau pe jocurile
pe calculator / video ca umpluturi de timp. Din păcate, tv și jocuri video sunt din ce în ce mai violente
în natură și poate crește doar simptomele copilului dumneavoastră de CES.

SFAT 3: ÎNCURAJAȚI MIȘCAREA ȘI SOMNUL
Copiii cu CES au adesea energie pentru a arde. Sporturile organizate și alte activități fizice îi pot ajuta să-și scoată
energia în moduri sănătoase și să-și concentreze atenția asupra mișcărilor și abilităților specifice. Beneficiile
activității fizice sunt nelimitate: îmbunătățește concentrarea, scade depresia și anxietatea și promovează
creșterea creierului. Cel mai important pentru copiii cu deficite de atenție, cu toate acestea, este faptul că
exercițiile fizice duc la un somn mai bun, care, la rândul său, poate reduce, de asemenea, simptomele de CES.
17. Gaseste un sport de care copilul tau se va bucura si care sa se potriveasca fortelor sale. De exemplu,
sporturi precum softball-ul care implică o mulțime de "timp în jos" nu sunt cele mai potrivite pentru
copiii cu probleme de atenție. Sporturile individuale sau de echipă, cum ar fi baschetul și hocheiul care
necesită mișcare constantă, sunt opțiuni mai bune. Copiii cu CES pot beneficia, de asemenea, de
formare în arte marțiale (cum ar fi tae kwon face) sau yoga, care sporesc controlul mental pe măsură
ce lucrează în organism.
18. Somnul insuficient poate face pe oricine mai puțin atent, dar poate fi extrem de dăunător pentru copiii
cu CES. Copiii cu CES au nevoie de cel puțin la fel de mult somn ca și colegii lor neafectați, dar tind să
nu obțină ceea ce au nevoie. Problemele lor de atenție pot duce la suprastimulare și probleme de
adormire. O oră de culcare consecventă, timpurie, este cea mai utilă strategie de combatere a acestei
probleme, dar este posibil să nu o rezolve complet.
19. Ajutați-vă copilul să se odihnească mai bine încercând una sau mai multe dintre următoarele
strategii:
• Reduceți timpul de televiziune și creșteți activitățile copilului și nivelurile de exerciții fizice în
timpul zilei.
• Elimina cofeina din alimentatia copilului tau.
• Creați un timp tampon pentru a reduce nivelul de activitate timp de o oră înainte de culcare. Găsiți
activități mai silențioase, cum ar fi colorarea, citirea sau joaca în liniște.
• Petrece zece minute drăgălășenie cu copilul tău. Acest lucru va construi un sentiment de dragoste
și securitate, precum și să ofere un timp pentru a se calma.
• Foloseste lavanda sau alte arome in camera copilului tau. Mirosul poate ajuta la calmarea
copilului.
• Foloseste benzi de relaxare ca zgomot de fond pentru copilul tau atunci cand adoarme. Există
multe soiuri disponibile, inclusiv sunete de natură și muzică calmantă. Copiii cu CES găsesc adesea
"zgomot alb" pentru a fi calmant. Puteți crea zgomot alb punând un radio pe statică sau rulând un
ventilator electric.
• Beneficiile "timpului verde" la copiii cu deficit de atenție. Cercetările arată că copiii cu CES
beneficiază de petrecerea timpului în natură. Copiii experimentează o reducere mai mare a
simptomelor de CES atunci când se joacă într-un parc plin de iarbă și copaci decât pe un loc de
joacă din beton. Luați act de această abordare promițătoare și simplă a gestionării CES. Chiar și în
orașe, majoritatea familiilor au acces la parcuri și alte setări naturale. Alăturați-vă copiilor în acest
"timp verde" - veți primi, de asemenea, o mult-meritați gură de aer proaspăt pentru voi înșivă.
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SFAT 4: STABILIȚI AȘTEPTĂRI ȘI REGULI CLARE
Copiii cu CES au nevoie de reguli consecvente pe care să le poată înțelege și urma.
20. Faceți regulile de comportament pentru familie simple și clare. Notează regulile și închide-le
într-un loc în care copilul tău le poate citi cu ușurință. Copiii cu CES răspund deosebit de bine la
sistemele organizate de recompense și consecințe. Este important să explicați ce se va întâmpla
atunci când regulile sunt respectate și când sunt încălcate. În cele din urmă, stick la sistemul dvs.:
urmați prin fiecare dată cu o recompensă sau o consecință. Pe măsură ce stabiliți aceste structuri
consecvente, rețineți că copiii cu CES primesc adesea critici. Fiți atenți la un comportament bun
– și lăudați-l. Lauda este deosebit de important pentru copiii care au CES, deoarece acestea
primesc de obicei atât de puțin de ea. Acești copii primesc corecții, remedieri și plângeri cu
privire la comportamentul lor – dar puține întăriri pozitive.
21. Un zambet, comentariu pozitiv, sau alte recompense de la tine poate îmbunătăți atenția,
concentrarea și impuls de control al copilului dumneavoastră cu CES. Faceți tot posibilul să vă
concentrați pe a oferi laude pozitive pentru comportamentul adecvat și finalizarea sarcinilor,
oferind în același timp cât mai puține răspunsuri negative la un comportament inadecvat sau la
o performanță slabă a sarcinilor. Rasplateste-ti copilul pentru micile realizari pe care le-ai putea
lua de la sine la un alt copil.
22. Utilizați recompense și consecințe .
RĂSPLĂTEȘTE-ți copilul cu privilegii, laude sau activități, mai degrabă decât cu alimente sau
jucării.
•
Schimbați recompensele frecvent. Copiii cu CES se plictisesc dacă recompensa este întotdeauna
aceeași.
• Fă o diagramă cu puncte sau stele acordate pentru un comportament bun, astfel încât copilul tău
să-și reamintească vizual succesele.
• Recompensele imediate funcționează mai bine decât promisiunea unei recompense viitoare, dar
recompensele mici care duc la una mare pot funcționa, de asemenea.
• Urmați întotdeauna prin intermediul cu o recompensă.
CONSECINŢELE
• Consecințele ar trebui să fie precizate în prealabil și să apară imediat după ce copilul
dumneavoastră s-a comportat greșit.
• Încercați time-out-urile și eliminarea privilegiilor ca consecințe pentru comportamentul
necorespunzător.
• Scoateți copilul din situații și medii care declanșează un comportament inadecvat.
• Când copilul tău se comportă greșit, întreabă-l ce ar fi putut face în schimb. Apoi, rugați
copilul să demonstreze acest lucru.

SFAT 5: AJUTAȚI-VĂ COPILUL SĂ MĂNÂNCE CORECT
Dieta nu este o cauză directă a tulburării de deficit de atenție, dar alimentele pot și afectează starea mentală a
copilului, care, la rândul său, pare să afecteze comportamentul. Monitorizarea și modificarea a ceea ce, când și
cât de mult mănâncă copilul dumneavoastră poate ajuta la scăderea simptomelor de CES. Toți copiii beneficiază
de alimente proaspete, de ore regulate de masă și stau departe de junk food. Aceste principii sunt valabile mai
ales pentru copiii cu CES, a căror impulsivitate și distragere a atenției poate duce la mese pierdute, alimentație
dezordonată și supraalimentare.
Copiii cu CES sunt notorii pentru că nu mănâncă în mod regulat. Fără îndrumarea părinților, acești copii s-ar putea
să nu mănânce ore în șir și apoi să chefuiască pe orice este în jur. Rezultatul acestui model poate fi devastator
pentru sănătatea fizică și emoțională a copilului.
Preveniți obiceiurile alimentare nesănătoase prin programarea unor mese sau gustări nutritive regulate pentru
copilul dumneavoastră, la o distanță de cel mult trei ore. Fizic, un copil cu CES are nevoie de un aport regulat de
alimente sănătoase; mental, orele de masă sunt o pauză necesară și un ritm programat pentru a doua zi.
23. Scapă de junk food-urile din casa ta.
24. Puneți alimentele grase și zaharoase în afara limitelor atunci când mâncați.
25. Opriți emisiunile de televiziune ciuruite de anunțuri junk-food. Ofera-i copilului tau un supliment

35

zilnic de vitamine si minerale

SFAT 6: INVATA-TI COPILUL CUM SA-SI FACA PRIETENI
Copiii cu CES au adesea dificultăți cu interacțiunile sociale simple. Ei se pot lupta cu citirea indiciilor sociale, pot
vorbi prea mult, se pot întrerupe frecvent sau se pot desprinde ca agresivi sau "prea intensi". Imaturitatea lor
emoțională relativă îi poate face să iasă în evidență în rândul copiilor de vârsta lor și să-i facă ținte pentru
tachinarea neprietenoasă.
Nu uitați, totuși, că mulți copii cu CES sunt extrem de inteligent și creativ și va da seama în cele din urmă pentru
ei înșiși cum să se înțeleagă cu alții și la fața locului oameni care nu sunt adecvate ca prieteni. Mai mult decât
atât, trăsăturile de personalitate care ar putea exaspera părinții și profesorii pot veni peste colegii ca amuzant și
fermecător.
Este greu pentru copiii cu CES să învețe abilități sociale și reguli sociale. Puteți ajuta copilul dumneavoastră cu
CES deveni un ascultător mai bine, să învețe să citească fețele oamenilor și limbajul corpului, și să interacționeze
mai lin în grupuri.
26. Vorbeste cu blandete, dar sincer cu copilul tau despre provocarile lui si despre cum sa faci schimbari.
27. Joacă de rol diverse scenarii sociale cu copilul tău. Roluri comerciale de multe ori și să încerce să-l facă
distractiv.
28. Aveți grijă să selectați colegii de joacă pentru copilul dumneavoastră cu abilități lingvistice și fizice
similare.
29. Invitați doar unul sau doi prieteni la un moment dat la început. Urmăriți-i îndeaproape în timp ce joacă
și au o politică de toleranță zero pentru lovire, împingere și țipete.
30. Fă-i timp și spațiu pentru ca copilul tău să se joace și recompensează des comportamentele bune de
joacă.
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7.4. Anexa 3: PLANUL INDIVIDUAL DE EDUCAȚIE (IEP)
PENTRU ELEVII CU CES
ANUL ȘCOLAR: ...............
Informații generale
Numele și prenumele
Data nașterii
Clasă
Coordonatorul profesor
Diagnostic

Diagnostic medical de specialitate
Considerații pedagogice
Conferința părinte – profesor

Tulburări specifice de limbaj
Inteligență verbală scăzută asociată cu o inteligență
nonverbală ridicată
Tulburare de coordonare a mișcării
Dispraxie
Tulburare nonverbală
Inteligență nonverbală scăzută asociată cu inteligența verbală
scăzută
Tulburare ușoară de spectru autist
Deficit de atenție tulburări de hiperactivitate
Funcționarea intelectuală la limită
Alt..................................................
Precizarea motivului pentru care situația elevului are nevoie de o
problemă didactică
Menționarea datelor și subiectelor întâlnirilor cu părinții
Menționarea nivelului de cooperare a familiei

FUNCȚIONAREA ABILITĂȚILOR DE CITIRE, SCRIERE ȘI CALCUL
Lectură

Scriere
Calcule

Altele

Informații preluate din Informații preluate din observația
diagnostic
din sala de clasă (lista A)
Viteza de citire
Oportunitatea lecturii
Înțelegere
Ortografie
Producție
Mintal
Numărare scrisă
Eventualele tulburări în zona motorie praxică:
Alte tulburări:
Bilingvism
Autonomie
Relația cu colegii de școală, profesorii, adulții........
Zona emoțională (încredere în sine, răspunsuri emoționale,
motivatie, responsabilitate, autocontrol verbal-motor - emotional.........):
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Atenție (capacitate de atenție, memorie pe termen scurt, memorie pe termen lung
DIDACTICĂ PERSONALIZATĂ

Strategii și metode de predare:
LIMBA MATERNĂ
MATEMATICĂ-ȘTIINȚĂ
ISTORIE-GEOGRAFIE
LIMBI STRĂINE
TEHNOLOGIE
Artă
MUZICĂ
EDUCAȚIE FIZICĂ
RELIGIE

Măsuri de exceptare/măsuri compensatorii/timp suplimentar (liste de verificare C-D):
LIMBA MATERNĂ
MATEMATICĂ-ȘTIINȚĂ
ISTORIE-GEOGRAFIE
LIMBI STRĂINE
TEHNOLOGIE
Artă
MUZICĂ
EDUCAȚIE FIZICĂ
RELIGIE

Strategii și instrumente utilizate de student (liste de verificare E-F):
LIMBA MATERNĂ
MATEMATICĂ-ȘTIINȚĂ
ISTORIE-GEOGRAFIE
LIMBI STRĂINE
TEHNOLOGIE
Artă
MUZICĂ
EDUCAȚIE FIZICĂ
RELIGIE
NIVELUL OBIECTELOR:
ARIA LINGVISTICO-ARTISTIC-EXPRESIVĂ
Limba materna
Engleză
Franceză
Muzică
Artă
Educație fizică
ZONA ISTORICO-GEOGRAFICĂ
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Istorie
Geografie
DOMENIUL MATEMATICĂ-ȘTIINȚIFICO-TEHNOLOGIC
Matematică
Știință
Tehnologie
EVALUARE
Elevul la evaluarea diferitelor subiecte va folosi (liste de verificare C-D-G) :
Subiect

Măsuri
exceptare

de Măsuri
compensatorii

Timp suplimentar

Alt

Limba materna
Matematică
Știință
Limbi străine
Istorie-Geografie
Tehnologie
Artă
Muzică
Educație fizică
Religie
ACORD CU FAMILIA
Profesorii se angajează:
să evalueze competențele dobândite și să le scoată în evidență pe cele la care s-a ajuns
să utilizeze instrumente compensatorii
organizarea examenelor planificate
evalute elevul într-o manieră constructivă, luând în considerare conținutul
crearea unei stări de spirit pozitive și de incluziune în sala de clasă
explicați că se poate îmbunătăți întotdeauna aceste greșeli și cum să le mai bine
reduceți cantitatea de teme pentru acasă
evaluați în itinere
reevalueaza problema didactica in itinere
alt.........................................................
Familia se angajează:
aflați mai multe despre progresul didactic periodic al copilului său
să utilizeze aceleași instrumente compensatorii utilizate de profesori
verificați dacă copilul său face temele
ajuta copilul sa-si pregateasca ghiozdanul
lăsați copilul să fie îngrijit de un profesor de după școală sau de un tutore specializat
alt.........................................................................
Data _____________
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ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII
Subiect
Numele și prenumele

Semnătură

Părinți sau tutori
Nume prenume
Tată:
Mamă:
Tutore

Semnătură

Directorul
___________________

A. Sugestii
LECTURĂ:

SCRIERE

CALCULAREA

Pipernicit
încet
Inversiune
sobstitution
insecuritate
recitirea
altele (a se specifica)

încet
dificultate
erori fonologice și nefonologice
erori fonetice
dificultatea de a produce texte
dificultatea de a face o dictare
dificultatea de a copia (tablă/text)
dificultate în gramatică
dificultate sintactică
nu este clar de lectură
altele (a se specifica)

dificultate în gândirea logică
erori în numărare
erori în a da nume numerelor
erori în poziția numerelor
lipsa memorării
altele (a se specifica)

B. Metodologie și strategii didactice
Utililizati o abordare multi-senzorială structurată de învățare a limbilor străine (MSL) pentru
prezentarea și consolidarea limbajului (codificarea culorilor, carduri flash, carduri pentru citire,
autocolante de alegere a ortografiei, diapozitive de cuvinte și cărți flip)
Îndemnați elevii să organizeze și să reprezinte conținutul în hărți mentale și spidergrame
Utilizați instrucțiuni pas cu pas
Oferiți teste mai ușoare
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Rezumarea conținutului în figuri, diagrame, tabele, grafice sau ilustrații
Faceți conexiuni explicite între ceea ce elevii știu deja și informații noi
Alocarea diferitelor părți ale unui text sau secțiuni diferiților cursanți
Pregătiți fișe de lucru cu note bine organizate, rezumate, puncte esențiale și concluzii ale lecției,
evidențiați puncte importante cu font mai mare
Oferiți instruire în strategiile de învățare
Lăudați efortul și realizările frecvent, dar numai atunci când sunt meritate
Promovați o imagine de sine pozitivă

C. Măsuri generale
Evita:
Citirea cu voce tare
Scrierea sub dictare
Luarea de notițe
Copierea de pe tablă
Reduceți temele pentru acasă
Efectuarea de teste la o dată timpurie
Studierea pe de rost a definițiilor, formulelor, tabelelor
Înlocuirea scrisului cu limbaj verbal sau iconografic

D. Măsuri compensatorii
Poate fi:
mindmaps, spidergrams, spellcheckers, dicționare, laptop-uri pentru editare
tabel de formule geometrice
dicționare electronice online
calculator
calculator
ajutoare audio-vizuale
tehnologie modernă
tabel verbe
Hărți geografice și istorice
Tabel de multiplicare
Altele (specificați)

Strategii de e-learning folosite de elev
Strategii utilizate (subliniere, identificarea cuvintelor-cheie, construirea schemelor, tabelelor
sau diagramelor................)
Mod de a face cu textul scris (de stat în cazul în care el / ea foloseste calculator, scheme,
spellchecker ..............)
Modul de îndeplinire a sarcinii atribuite (el / ea este autonom, are nevoie de sprijin .........)
El / ea foloseste strategii să-și amintească (imagini, culori, panouri ...........)
Mindmap-uri
Altele (specificați)
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F. Instrumente utilizate de elev
Tehnologie (carte digitală, aplicație pentru a face grafice)
Fotocopii
procesare de text cu spellchecker
Înregistrări
texte cu imagini
calculator
grile, tabele, formule
materiale multimedia
Software didactic
altele (a se specifica)

G. Evaluarea
Fiecare profesor va indica pentru propria disciplină:
planificați și aranjați teste cu studentul
să furnizeze probe orale în special cele scrise (în general pentru limba străină)
evaluarea competențelor
să-i permită să folosească instrumente și madiatori didactici la probele scrise și orale
oferă schițe, modele, cadre și șabloane de texte
utilizați sinteza vorbirii
citiți textul de mai mult de două ori
complete lipsă părți de informații în sarcini scrise scurt
Utilizați mai multe opțiuni , t / f, cloze
Evaluați progresele învățării
Oferiți mai puține teste scrise și mai multe teste orale
Feedback

7.3.

Anexa 4: Formular de evaluare

FORMULAR DE EVALUARE
ȘCOALĂ : _______________________________________________________
Numele ELEVULUI: ______________________________________________
Nivel grad: _______________age____________gender_____________diagnosis____________________
ECHIPA IEP:_____________________________________
DATE________________________
Indicații de orientare:
Fiecare evaluare ar trebui să fie luată în considerare în contextul a ceea ce este potrivit pentru vârsta
copilului pe care îl evaluați și ar trebui să reflecte comportamentul copilului respectiv de la începutul anului
școlar. Vă rugăm să indicați numărul de săptămâni sau luni în care ați reușit să evaluați comportamentele: 1
lună.
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Este această evaluare bazată pe un moment în care copilul
medicamente , □ nu sunt sigur?

□ a fost pe medicamente □ nu a fost pe

TO OBSERVER: Verificați fiecare comportament pe care l-ați observat pe elev în ultima lună.
COMPORTA
MENT

Nu este adecvat din punct de vedere al
dezvoltării pentru vârstă

Rareori sau
niciodată

Uneori

Adese
a

Foarte des

NIVEL

0

1

2

3

4

Nu COMPORTAMENT
ATENȚIE
Nu acordă o atenție deosebită detaliilor sau face greșeli neglijente în teme școlare, la locul de muncă sau în alte activități
1.
Are dificultăți în susținerea atenției în sarcinile de lucru sau în activitățile de joacă
2.
Nu respectă instrucțiunile și nu reușește să termine temele școlare, treburile sau îndatoririle la locul de muncă
3.
4.
Are dificultăți în organizarea sarcinilor și activităților
Evită, nu-i place sau este reticent să se angajeze în sarcini care necesită efort mental susținut, cum ar fi temele și organizarea sarcinilor de
5.
6.
7.
8.

lucru
Pierde lucrurile în mod constant care sunt necesare pentru sarcini / activități (de exemplu, jucării, sarcini școlare, creioane, cărți sau
unelte)
Este ușor de distras de influențele exterioare
Este uitat în activitățile de zi cu zi / de rutină

FUNCȚIONAREA EXECUTIVĂ

9.
10.

Confundă stânga și dreapta
Are un sentiment slab de direcție; lent pentru a afla drumul în jurul unui loc nou; ușor de pierdut sau confuz în împrejurimile
necunoscute
Este greu să judeci viteza și distanța (de exemplu, greu să joci anumite jocuri, să conduci o mașină)

11.
12. Probleme la citirea diagramelor și hărților
13. Este dezorganizat și sărac la planificare
14. De multe ori pierde lucruri
15. Este lent pentru a învăța noi jocuri și puzzle-uri maestru
16. Are dificultăți în a asculta și a lua notițe în același timp
17. Efectuează inconsecvent activitățile de la o zi la alta
18. Are dificultăți în generalizarea (aplicarea) abilităților de la o situație la alta
ABILITĂȚI MOTORII BRUTE ȘI FINE
19. Apare penibil și stângaci, căzând, vărsând sau bătând lucruri peste
20. Are un succes limitat cu jocuri și activități care necesită coordonarea ochi-mână (de exemplu, lecții de pian, baschet, baseball)
21. Are probleme cu nasturi, cârlige, snaps, fermoare și probleme de învățare pentru a lega pantofi
22. Creează opere de artă care sunt imature pentru vârstă
23. Demonstrează capacitatea slabă de a colora sau de a scrie "în cadrul liniilor"
24. Apucă creionul penibil, rezultând un scris de mână slab

25. Întâmpină dificultăți în utilizarea obiectelor mici sau a obiectelor care necesită precizie (de exemplu, Lego, piese de puzzle, pensete, foarfece)
26. Nu-i place și evită sarcinile de scriere și desenare
SKILS ACADEMICE - LIMBA
27. Demonstrează întârzieri timpurii în învățarea de a vorbi
28. Are dificultăți în modularea vocii (de exemplu, prea moale, prea tare)
29. Are probleme la numirea persoanelor sau a obiectelor
30. Are dificultăți în a rămâne pe subiect
31. Inserează cuvinte inventate în conversație
32. Are dificultăți în a re-spune ceea ce tocmai a fost spus
33. Folosește un limbaj vag, imprecis și are un vocabular limitat
34. Demonstrează lent și oprirea discursului, folosind o mulțime de umpluturi (de exemplu, uh, um, și, știi, așa)
35. Utilizează o gramatică slabă sau utilizează în mod abuziv cuvintele în conversație
36. Pronunță greșit cuvintele frecvent
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37.
38.
39.
40.
41.
42.

Confundă cuvintele cu altele care sună similar
Introduce malapropismele ("alunecări ale limbii") în conversație (de exemplu, o piatră rulantă nu adună molii; el a fost un om de
statuie mare)
Are dificultăți în a rima
Are un interes limitat pentru cărți sau povești
Are dificultăți în înțelegerea instrucțiunilor sau direcțiilor
Are probleme în a înțelege expresii, proverbe, colocvialisme, umor, și / sau jocuri de cuvinte
(notă: luarea în considerare a factorilor regionali și culturali)

SKILS ACADEMICE - LECTURĂ
43. Confundă literele și numerele cu aspect similar
44. Are dificultăți în a recunoaște și a-și aminti cuvintele de vedere
45. Frecvent pierde loc în timp ce citiți
46. Confundă cuvintele cu aspect similar (de exemplu, barbă/pâine)
47. Inversează ordinea literelor în cuvinte (de exemplu, ferăstrău/a fost)
48. Demonstrează memorie slabă pentru cuvintele tipărite
49. Are o înțelegere slabă a ideilor și temelor
50. Are probleme semnificative de învățare pentru a citi
51. Are probleme cu numirea literelor
52. Are probleme cu asocierea literei și a sunetelor, înțelegerea diferenței dintre sunetele din cuvinte sau amestecarea sunetelor în
cuvinte

53. Presupuneri la cuvinte necunoscute, mai degrabă decât folosind abilități de analiză a cuvintelor
54. Citește încet
55. Înlocuiește sau lasă cuvintele în timp ce citiți
56. Are o retenție slabă a vocabularului nou
57. Nu-i place și evită să citească sau să citească fără tragere de inimă
ABILITATI ACADEMICE - LIMBA SCRISA
58. Nu-i place și evită să scrie și să copieze
59. Demonstrează întârzieri în învățarea de a copia și de a scrie
60. Scrisul este dezordonat și incomplet, cu multe ieșiri încrucișate și ștersături
61. Are dificultăți în a-și aminti forme de litere și cifre
62. Inversează frecvent literele, numerele și simbolurile
63. Utilizează spațierea inegală dintre litere și cuvinte și are probleme în a rămâne "pe linie"
64. Copii inexacte (de exemplu, confundă litere și numere cu aspect similar)
65. Vrăji prost și inconsecvent (de exemplu, același cuvânt apare diferit în alte locuri din același document)
ABILITATI ACADEMICE - MATEMATICA
66. Are dificultăți în numărarea simplă și corespondența unu-la-unu între simbolurile numerice și obiecte / obiecte
67. Dificultăți în stăpânirea cunoștințelor despre numere (de exemplu, recunoașterea cantităților fără numărare)
68. Are dificultăți în învățarea și memorarea faptelor de bază de adunare și scădere
69. Are dificultăți în învățarea principiilor strategice de numărare (de exemplu, cu 2, 5, 10, 100)
70. Aliniază slab numerele, ceea ce duce la erori de calcul
71. Are dificultăți în estimare (de exemplu, cantitate, valoare)
72. Are dificultăți în comparații (de exemplu, mai mici decât, mai mari decât)
73. Are probleme în a spune timp
74. Are probleme în conceptualizarea trecerii timpului
75. Are dificultăți în a număra rapid sau a face calcule
76. Are probleme în învățarea tabelelor de înmulțire, a formulelor și a regulilor de înmulțire
77. Înlocuiește sau lasă cuvintele în timp ce citiți
78. Are o retenție slabă a vocabularului nou
79. Nu-i place și evită să citească sau să citească fără tragere de inimă
SOCIAL/EMOȚIONAL
80. Nu preia starea de spirit / sentimentele altor persoane (de exemplu, poate spune un lucru greșit la momentul nepotrivit)
81. Nu pot detecta sau răspunde în mod corespunzător la tachinare
82. Are dificultăți în "aderarea" și menținerea unui statut social pozitiv într-un grup de colegi
83. Are probleme în a ști cum să împărtășească / să-și exprime sentimentele
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84.

Are probleme cu "a ajunge la punct"
(de exemplu, se împotmolește în detalii în conversație)

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Are dificultăți cu autocontrolul atunci când este frustrat
Are dificultăți în a face față presiunii de grup, jenă și provocări neașteptate
Are probleme în stabilirea unor obiective sociale realiste
Nu preia starea de spirit / sentimentele altor persoane (de exemplu, poate spune un lucru greșit la momentul nepotrivit)
Nu pot detecta sau răspunde în mod corespunzător la tachinare
Are dificultăți în "aderarea" și menținerea unui statut social pozitiv într-un grup de colegi
Are probleme în a ști cum să împărtășească / să-și exprime sentimentele

8.TOTAL

PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ

Ei bine sub
nivelul de
grad

Oarecum sub
nivelul de
grad

La nivel de
grad

Oarecum Cu mult peste
peste nivelul nivelul de N/a
de grad
grad

LECTURĂ
a) Decodare
b) Înțelegerea
c) Fluența
SCRIERE
d) Scrisul de mână
e) Ortografie
f) Sintaxă scrisă (nivel de propoziție)
g) Compunere scrisă (nivel text)
MATEMATICĂ
h) Calcul (precizie)
i) Calcul (fluență)
j) Raționament matematic aplicat
PERFORMANȚA CLASEI

Cu mult sub Sub medie
medie

Urmând instrucțiunile/instrucțiunile
Abilitati organizatorice
Finalizarea misiunii
Relații de la egal la egal
Comportamentul în clasă

41

Medie

Cu
mult
Peste medie peste
medie

N/a

O MISIUNE, O VIZIUNE, UN FOCUS
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