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Crearea unui ambient pozitiv la clasă este captivant pentru profesori. La începutul
anului şcolar, chiar înainte de a cunoaşte elevii, anticiparea sporeşte iar profesorii
încep să ia în calcul toate detaliile posibile. Evenimentul este foarte asemănător cu
organizarea unei petreceri. În primul rând, gazda trebuie să se gândească la cadrul
de organizare. Alege culorile, decoraţiunile, aşezarea invitaţilor şi efectele vizuale
pentru ca atmosfera să fie una pozitivă pentru toţi participanţii. Alege, de asemenea,
locul pentru fiecare oaspete şi stabileşte structura şi modul în care va decurge
petrecerea – când va începe formaţia să cânte? Când vor ţine un toast oaspeţii de
onoare?
În al doilea rând, cu excepţia cazului în care fiecare îşi ştie bine rolul, o petrecere
poate fi neplăcută atât pentru gazdă cât şi pentru participanţi. Obiectivul principal al
unei petreceri este ca fiecare să afle mai multe despre ceilalţi. Gazda trebuie să aibă
în vedere şi propriul rol în organizarea petrecerii. Va lua iniţiativa şi va media
interacţiunile dintre participanţi, rămânând în acelaşi timp alături de micile grupuri
izolate? Va beneficia de ajutorul unui prieten sau al unei rude cu care să împartă
nobila povară de a întreţine un eveniment de succes? Sau va dori să fie centrul
petrecerii? Şi ce roluri ar trebui să adopte participanţii la petrecere? Detalii clare şi
specifice ar putea fi menţionate în invitaţie – ce să aducă şi ce să îmbrace fiecare,
precum şi coordonatele de timp ale petrecerii. Aşteptările duc la surprize minime –
comunicarea clară va asigura o petrecere de succes.
În cele din urmă, gazda se va gândi la mâncarea pe care o va servi invitaţilor.
Posibilităţile sunt infinite, fiind necesară o bună bucată de vreme pentru a descoperi
variatele selecţii suplimentare ce pot fi oferite alături de lucrurile esenţiale de care
toţi vor avea nevoie. Odată ce gazda a înţeles ce cuprinde lista lungă a diverşilor
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ofertanţi, va face o selecţie în funcţie de nevoile individuale ale fiecărui participant.
Poate că unii preferă fructele de mare, în timp ce alţii doresc mâncare picantă sau o
gustare uşoară. Aşadar gazda va diferenţia modul de servire în funcţie de stilul
preferat de alimentare. Va fi un eveniment de tip bufet cu autoservire sau se va şedea
la masă? Veselă de unică folosinţă? Porţelan?
O componentă evidentă a planificării unei petreceri este întocmirea listei de invitaţi.
Cum vor fi aceştia selectaţi? Se presupune din start că gazda are o relaţie pozitivă cu
toţi cei care vor participa la petrecerea sa. Totuşi, dacă participanţii au posibilitatea
să aducă un invitat personal, libertatea gazdei de a întocmi lista ideală de invitaţi va
fi afectată. Elementul neaşteptat îşi face loc, iar gazda ar putea avea supărătoarea
temere că un oaspete necunoscut ar putea să apară şi să ameninţe armonia
petrecerii. Dinamica petrecerii va fi cu siguranţă stricată, iar o parte dintre invitaţi
ar putea să nu reuşească să atingă obiectivul petrecerii. Ce poate face gazda? Ce
poate face un profesor pentru a menţine un mediu de învăţare pozitiv, sprijinind în
acelaşi timp un elev cu probleme emoţionale sau comportamentale?

LA PETRECERE

ÎN CLASĂ

 Decorațiuni, scaune,
mese, culori, așezare

 Afişe, aviziere, aşezare,
mese, spaţiu, zone cu
destinaţie prestabilită

 Dată, oră, loc,
activităţi
 Atmosferă, mod de
desfăşurare, cod
vestimentar

 Rutine, program, reguli
 Stil de predare, gruparea
elevilor, filosofie

 Mâncare

 Curriculum, metode,
strategii

 Lista de invitaţi

 Nivelul clasei, TOŢI elevii

 Oaspeţi neaşteptaţi

 Elevi cu TEC

Nu putem fi niciodată complet pregătiţi pentru neprevăzut – fie că este vorba de o
petrecere sau de o zi la clasă. Programele de formare a cadrelor didactice oferă
viitorilor profesori strategii de predare bazate pe dovezi, deprinderi de management
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comportamental şi variate experienţe practice. Cu toate acestea, cele mai multe
lucruri sunt învăţate în timpul primului an de predare în cadrul propriei clase. A lucra
cu elevi care manifestă tulburări emoţionale şi / sau comportamentale (TEC) pare să
fie cea mai provocatoare experienţă pentru profesorii debutanţi. Dar, odată ce
profesorii încep să îşi asume un rol mai activ în modelarea propriilor percepţii şi a
unei conduite corespunzătoare cu privire la elevii cu TEC, odată ce se uită cu atenţie
la elevul ascuns în spatele acestor manifestări, încep să ia naştere un mediu de
învăţare propice şi o relaţie pozitivă profesor-elev. Acestea nu pot exista una fără
cealaltă.
Supervizarea cadrelor didactice debutante în domeniu aduce în prim plan patru
aspecte care ar putea îmbunătăţi mentalitatea faţă de elevii cu TEC ca membri ai
mediului nostru pozitiv de învăţare: reflectarea, relaţia, rolurile şi resursele.
1. Înainte de a gestiona comportamentele altora, adulţii trebuie să fie capabili să şi
le gestioneze pe cele proprii. Mai mult, profesorul care lucrează cu elevi cu
TEC trebuie să fie un practician reflectiv, ceea ce înseamnă că trebuie să-şi
analizeze concepţiile, prejudecăţile şi percepţiile referitoare la elevii cu TEC.
2. Profesorul trebuie să dezvolte o relaţie cu fiecare elev pentru a stabili
încrederea şi angajamentul faţă de regulile de bază existente.
3. Profesorul trebuie să întărească relaţia cu elevii prin capacitarea acestora la
nivelul sentimentului de apartenenţă şi transparenţă într-un mediu cu roluri clar
definite pentru învăţare, joc şi participare.
4. Profesorul trebuie să ofere şi să utilizeze resurse creative pentru a sprijini
învăţarea şi comportamentului elevilor cu TEC.

ASPECT ORIENTATIV 1: REFLECTAREA
Profesorii cu calificări superioare intră în clasă cu convingerea că toţi elevii trebuie
valorizaţi, pot învăţa şi au o nevoie intrinsecă de apartenenţă. În cazul unui profesor
debutant, aceste idealuri pot păli atunci când apar comportamente atipice ale elevilor.
La început, profesorii au încredere în instrumentarul practic pe care îl asimilează pe
parcursul programelor de formare şi care detaliază modul în care se construieşte un
sistem de management comportamental la clasă. Când aceste instrumente nu reuşesc
să-şi demonstreze eficienţa în cazul unui anumit elev, profesorii se pot simţi depăşiţi,
incompetenţi, neajutoraţi, recurgând adesea la metode tradiţionale de management
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comportamental (adică pedeapsa; Sugai & Horner, 2002). Pot susţine că au epuizat
toate instrumentele şi se simt insultaţi de încercările lor inutile de a aborda elevul
respectiv. În realitate, stresul crescut şi lipsa pregătirii în domeniul managementului
comportamental pot fi factori determinanţi ai uzurii profesionale în contextul
educaţiei speciale (Billingsley, 2004). Când profesorul se luptă să gestioneze
comportamentele unui anumit elev sau ale unei clase, este necesară o reflectare
asupra propriilor percepţii şi abilităţi. O auto-conştientizare nerealistă poate declanşa
comportamente problematice la elevi şi afectează în mod negativ managementul
clasei şi învăţarea (Richardson & Shupe, 2003; Sutherland & Whelby, 2001).
O preconcepţie care împiedică adesea progresul tinerilor profesori este conceptul de
„control” în detrimentul celui de „gestionare”. Credinţele referitoare la un
comportament vor afecta negreşit modul de reacţie. Să nu uităm că tot ceea ce fac un
profesor şi un elev sunt comportamente – iar comportamentul are întotdeauna un scop
şi o motivaţie. Atât pentru profesorii debutanţi cât şi pentru cei cu experienţă,
managementul comportamental poate fi greşit înţeles ca fiind control – reflectând
nevoia de a-şi satisface egoul propriu. Din păcate, egoul este adesea vinovat de
perturbarea unui mediu pozitiv al clasei. A reflecta asupra propriul ego şi a-l analiza
este o sarcină centrală pe parcursul întregii vieţi, dar este mai cu seamă evidentă în
clasă, unde sentimentul de putere poate uneori valida convingerile de auto-eficienţă
ale unor profesori. Nimeni nu poate controla comportamentul altei persoane. Totuşi,
ca profesori, putem încerca să gestionăm comportamentele elevilor.
Când un profesor întâmpină dificultăţi în gestionarea comportamentului sau a
problemelor emoţionale ale unui elev, ar trebui să privească cu atenţie
comportamentul manifestat – să evalueze modelul situaţional şi să determine funcţia
comportamentului, să colecteze date obiective şi să prevadă comportamente
alternative. Centrul de intervenţii şi sprijin pozitiv al comportamentului1 a dezvoltat
soluţii practice şi serioase. Sunt disponibile intervenţii şi metode de sprijin bazate pe
dovezi, pentru diferite niveluri de intensitate şi contexte educaţionale (de exemplu, la
nivel naţional, judeţean, şcolar, al clasei şi individual), în vederea prevenirii
dezvoltării şi intensificării problemelor de comportamente şi pentru a maximiza, în

1

Center on Positive Behavioral Interventions and Supports
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acelaşi timp, succesul academic al tuturor elevilor (Centrul naţional de asistenţă
tehnică pe probleme de intervenţie şi sprijin pozitiv al comportamentului2, 2008).

Ce sunt intervenţia şi sprijinul pozitiv al comportamentului?
Şcolile şi liceele din peste 30 de state3 au implementat elemente de intervenţie şi sprijin
pozitiv al comportamentului pentru a reduce problemele de comportament şi pentru a
îmbunătăţi mediile de învăţare. Centrele de asistenţă tehnică pe probleme de intervenţie
şi sprijin comportamental pozitiv, înfiinţate de către Biroul pentru programe de educaţie
specială4, oferă profesorilor şi elevilor metode de stabilire a aşteptărilor
comportamentale (la nivelul şcolii sau individual), de apreciere a comportamentelor
adecvate, de utilizare a datelor înregistrate ca fundament pentru decizii, dar şi de creare
a unui continuum de consecinţe pentru încălcarea aşteptărilor comportamentale. Există
o legătură directă pozitivă între intervenţia şi sprijinul pozitiv al comportamentului – pe
de o parte, şi reducerea referatelor disciplinare, creşterea timpului instrucţional şi o
creştere la nivelul securităţii percepute la nivelul şcolii – pe de altă parte (Sugai &
Horner, 2006). Statul Maryland raportează faptul că 467 şcoli pregătite să implementeze
elemente de intervenţie şi sprijin pozitiv al comportamentului atribuie succesul lor
investiţiei făcute în domeniul asistenţei tehnice, al activităţilor de dezvoltare a
personalului didactic şi al persoanelor de suport comportamental (Barrett, Bradshaw, &
Lewis-Palmer, 2008).
Deşi elementele de intervenţie şi sprijin pozitiv al comportamentului par a avea un
impact pozitiv asupra elevilor din învăţământul obişnuit dar şi asupra celor din
învăţământul special, guvernul federal a stabilit ca elevii care au Planuri Educaţionale
Individualizate (PEI) să beneficieze şi de o analiză funcţională a comportamentului.
Comportamentul problematic al elevilor tinde să fie progresiv pe durata şcolarităţii;
având în vedere importanţa problemelor disciplinare şi a agresivităţii în şcoli, guvernul a
stabilit ca PEI-ul fiecărui elev să conţină o evaluare funcţională a comportamentului şi un
plan de intervenţie comportamentală proactiv şi pozitiv (IDEA, 2004)5.

2

National Technical Assistance Center on Positive Behavior Interventions and Supports
Referire la Statele Unite ale Americii (n.t.)
4
Office of Special Education Programs (OSEP)
5
IDEA – Individuals with Disability Education Act (Legea privind educaţia persoanelor cu dizabilităţi)
3
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Pentru elevi cu TEC sau caracteristici similare, sistemul de management al
comportamentului ar fi optim la nivel individual. (Vezi casetele Ce sunt intervenţia şi
sprijinul pozitiv al comportamentului?, cea referitoare la Ce este analiza funcţională
a comportamentului (AFC)? şi Ce este planul de intervenţie comportamentală
(PIC)?)
O reflectare serioasă, alături de colaborarea cu personalul şcolii (de exemplu,
consilieri, specialişti pe probleme de comportament, profesori de educaţie specială),
permit profesorilor să se implice în acest proces de diagnosticare, mai degrabă decât
să fie refractari la a lucra cu un anumit copil sau să fie rezistenți la ideea de
schimbare.

Ce este analiza funcţională a comportamentului (AFC)? şi
Ce este planul de intervenţie comportamentală (PIC)?
AFC este un proces în care o echipă (a) identifică un comportament problemă pe care să-l
ţintească şi (b) observă evenimentele din mediu care preced şi urmează comportamentul,
pentru a dezvolta o formulare ipotetică referitoare la motivul pentru care apare
comportamentul problemă (Scott, Anderson, & Spaulding, 2008). Un exemplu de
formulare ipotetică poate semăna cu matricea de mai jos, exemplu extras din Scott et al.:
„În *descrierea unei rutine specifice], când [antecedent], elevul va [comportamentul
explicit observat+. Când acest lucru se întâmplă, *consecinţe]. Aşadar, funcţia specifică a
comportamentului este [descrierea funcţiei specifice a comportamentului+.”
Când este formulată o ipoteză eficientă, echipa poate începe munca de concepere şi
elaborare a unui PIC, cunoscut uneori sub denumirea de plan de sprijin comportamental.
Conceperea PIC, foarte strâns legată de eficienţa AFC, are o dezvoltare fluidă şi scopul
superior de a învăţa elevul o deprindere alternativă sau un comportament de înlocuire a
celui problematic (Maag & Katsiyannis, 2006). Maag şi Katsiyannis subliniază faptul că PIC
conţine un rezumat al rezultatelor obţinute din formularea ipotezei generate, o descriere
clară a comportamentului operaţionalizat (inclusiv tipul de date folosit pentru a evalua
comportamentul), un sumar al tuturor modificărilor aduse planului, strategii
instrucţionale, consecinţe pozitive şi diferenţiale şi comportamente viitoare de înlocuire.
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O altă sugestie ar fi începerea unei introspecții – o examinare atentă a constructelor
mintale prestabilite și a percepțiilor pe care profesorul le-ar putea avea despre un
copil care pare nemotivat sau are o stimă de sine scăzută, o atitudine negativă sau
care refuză să participe. Preconcepţiile şi egoul profesorului trebuie îndepărtate din
ecuaţie – reacţia copilului nu are neapărat legătură cu profesorul. Adesea, copiii cu
probleme emoţionale şi comportamentale îşi manifestă suferinţa cu o mare intensitate
asupra celorlalţi, fără diferenţiere, ca şi cum aceştia ar fi recipiente pentru anxietatea
sau agresivitatea lor. Dacă dorim să operăm modificări asupra altora, este util şi
productiv să ne concentrăm întâi asupra propriilor reacţii. Psihopedagogul Nicholas
Long susţine conceptul de ajustare a comportamentul profesorului la conflict prin
intermediul paradigmei Cercului Conflictual. (Paradigma cercului conflictual este
componentă a unui model teoretic de explicare a comportamentelor provocatoare.
Atunci când lucrăm cu un copil cu TEC, trebuie să avem în vedere abordări multiple.)
Modelul Cercului Conflictual (vezi Figura 1) susţine faptul că elevii cu TEC tind să
intre în mediul şcolar cu credinţe iraţionale – credinţe înrădăcinate în experienţele lor
personale şi în slaba stimă de sine (Long & Morse, 1996). Aceste credinţe persistă,
cauzând stresul care le afectează gândurile şi sentimentele. Gândurile lor iraţionale
generează sentimente dar, cu toate acestea, profesorul intră în lumea lor doar atunci
când gândurile şi sentimentele lor se manifestă în formă comportamentală. Elevii cu
TEC se caracterizează prin internalizarea (de exemplu anxietate, teamă, depresie,
retragere socială) şi externalizarea comportamentelor (de exemplu agresivitate, reacţii
exagerate, necooperare, delincvenţă; Coleman & Webber, 2002). În timp ce un elev
se află în criză, profesorul are abilitatea de a alimenta credinţele iraţionale ale
acestuia (de exemplu TOŢI profesorii sunt împotriva mea) sau de a alege să îşi
gestioneze propriul comportament şi să acţioneze într-o direcţie diferită. Cu scopul de
a menţine un mediu de învăţare pozitiv, profesorul îşi poate modifica reacţia faţă de
un copil cu TEC, şi poate alege să nu perpetueze ciclul credinţelor iraţionale ale
acestuia. În funcţie de particularităţile situaţiei, astfel de reacţii pot include: a-i oferi
copilului variante clare de alegere, ignorarea planificată, a-i da copilului o îndrumare
urmată de îndepărtare şi / sau a-i aminti copilului care sunt obiectivele sale. Reacţiile
noastre ating maximul de eficienţă atunci când o relaţie cu copilul este construită şi
când ne eliberăm de propriul nostru ego. Privind dincolo de vălul comportamental de
suprafaţă, putem începe să gândim într-o manieră empatică.
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Figura 1. Cercul Conflictual

ASPECT ORIENTATIV 2: RELAŢIILE
O reacţie frecventă pe care o au adulţii ca răspuns la conflictele din clasă este de a
redirecţiona copilul şi de a emite aşteptări. Este esenţial să alegem cu atenţie
cuvintele, deoarece un anumit comentariu poate crea sau distruge o relaţie pozitivă cu
elevul. Autocontrolul unui elev, competenţele sale sociale şi chiar performanţele sale
academice pot indica adesea profunzimea relaţiei interpersonale dintre elev şi
profesorul (profesorii) din şcoală (Murray & Greenberg, 2006). Elevii cu TEC se
caracterizează prin inabilitatea de a dezvolta şi menţine relaţii interpersonale pozitive
cu ceilalţi. Colegii îi pot respinge, iar reputaţia lor îi poate precede de la o clasă la
alta. Nimeni nu poate nega faptul că energia pozitivă îi capacitează pe ceilalţi. De
exemplu, sporirea laudelor unui profesor pentru comportamente specifice, poate
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creşte comportamentul de rămânere în sarcină în cazul unui copil cu TEC
(Sutherland, Wehby, & Copeland, 2001).
Profesorul care lucrează cu un elev cu TEC are sarcina de a forma încredere în relaţia
cu acesta. Încrederea poate fi dezvoltată de către profesor prin manifestarea sinceră a
credinţei în valoarea copilului, prin grijă faţă de nevoile acestuia şi prin sprijinirea
succesului. Copilul trebuie să ştie că, în ciuda îndoielilor şi nesiguranţei dintr-o zi
anume, în ziua următoare rutina va fi aceeaşi iar încrederea va persista.
Elevii cu TEC au o stimă de sine scăzută şi, deşi profesorii încearcă să le umple sacii
fără fund cu recompense pozitive, adesea doresc şi mai multe. Această nevoie poate fi
epuizantă pentru profesori, având în vedere dimensiunile şi programul clasei – iar
realitatea este că un singur adult nu poate fi disponibil 100% pentru fiecare elev din
clasă. La fel ca şi profesorii, elevii sunt doar oameni; este posibil ca iniţial ei să fie
capabili să relaţioneze cu un singur adult. Gândiţi-vă la posibilitatea de a găsi cel
puţin un alt adult care poate relaţiona cu elevul respectiv – cineva care este dispus săşi ofere energia, timpul şi grija.
Profesorii şi moderatorii din contextul clasei ar trebui să creeze oportunităţi pentru ca
elevii cu TEC să dezvolte relaţii cu colegii lor. Identificarea punctelor tari ale acestor
elevi le poate conferi roluri unice în cadrul clasei, astfel încât să fie percepuţi pozitiv
în comunitatea subiecţilor învăţării. Fiecare aranjament făcut trebuie pregătit cu grijă
în scopul succesului maxim posibil. Dacă un copil are dificultăţi în a învăţa despre
numerele întregi, ajutaţi-l să înveţe exact acest lucru. Dacă un elev are dificultăţi la
despărţirea în silabe, oferiţi-i instrumente care să-l ajute în aria respectivă. Dacă un
copil are dificultăţi în ceea ce priveşte abilităţile sociale, modelaţi-i-le şi oferiţi-i
oportunităţi de a le generaliza. Educaţia înseamnă crearea de conexiuni şi a-i învăţa
pe alţii ce să facă.
ASPECT ORIENTATIV 3: ROLURI
Rolul de profesor şi cel de elev într-o clasă trebuie să fie clare. Rolurile variază de la
o lecţie la alta; de exemplu, un exerciţiu de cooperare derulat în grup presupune roluri
foarte diferite pentru profesor şi elevii săi, comparativ cu o lecţie cu predare frontală.
În acelaşi fel, rolurile sunt diferite în cadrul unei lecţii interactive de scriere faţă de
cele din cadrul unei activităţi independente de scriere. Atunci când se stabilesc
rolurile profesorului şi cele ale elevului, este necesară o evaluare precisă a abilităţilor
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celui din urmă. Elevii cu TEC sunt adesea refractari la ideea de a lucra independent,
fără ajutorul profesorului. Această atitudine refractară este o reflecţie a
performanţelor academice limitate la toate disciplinele predate şi, din nou, o oglindire
a credinţelor iraţionale ale elevilor – de exemplu „nu voi reuşi să trec acest test la
matematică, pentru că sunt întotdeauna un dezastru la matematică”. Evaluarea
precisă a abilităţilor elevului permite profesorului să planifice şi să elaboreze rolul
optim pentru ca acesta să participe la o experienţă de învăţare pozitivă.
În plus, claritatea aşteptărilor referitoare la rolurile fiecăruia vine în sprijinul
activităţilor de învăţare ale elevului. Metodele de instruire bazate pe învăţarea prin
cooperare (adică tutoratul colegilor, strategiile de învăţare asistată de un coleg) au
condus la rezultate pozitive din punct de vedere social şi academic pentru elevii cu
dizabilităţi; multe obstacole în învăţare au fost depăşite când elevilor li s-au conturat
roluri clar structurate şi li s-a oferit posibilitatea de a învăţa împreună cu alţii
(Ginsburg-Block, Rohrbeck, & Fantuzzo, 2006). Atunci când utilizează metodele de
învăţare prin cooperare, profesorii ar trebui să îi ajute pe elevii cu TEC prin a
recapitula verbal rutinele specifice fiecărei persoane implicate. Afişarea unor
suporturi vizuale care să amintească secvenţa sarcinilor ce trebuie realizate, sprijină o
clară înţelegere a aşteptărilor din partea elevilor. Toţi elevii pot folosi listele afişate,
nu doar ca modalitate de auto-ajustare, ci şi ca modalitate de a-i ajuta pe ceilalţi
colegi.
Comunicarea aşteptărilor, atât verbal cât şi în formă scrisă, vine în sprijinul copiilor
cu TEC. Un profesor poate ajuta toţi elevii dacă afişează la vedere programul zilei de
şcoală, face referiri la acesta şi îl foloseşte pentru a sublinia ceea ce se petrece în
mediul clasei. O utilizare structurată a acestui sistem presupune inclusiv oferirea unui
„program” al fiecărei lecţii din cadrul unei zile (Figura 2).
Elevii cu TEC ar putea avea nevoie de şi mai multe elemente de sprijin – auzind
aşteptările pentru fiecare activitate din cadrul fiecărei lecţii. Referiri frecvente la
aceste aşteptări, alături de un sistem de revenire la cele verbalizate, pot funcţiona ca
ancore pentru profesorii de la clasă, în scopul reducerii comportamentelor
perturbatoare care pot deranja instruirea şi concentrarea. Comunicarea aşteptărilor
limitează surprizele şi susţine procesul de învăţare al tuturor elevilor.
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Figura 2. O listă vizuală de auto-verificare pentru programul unei lecţii
(Bifaţi activităţile pe măsură ce le finalizaţi)
Obiectiv: Să măsoare şi să deseneze triunghiuri drepte, obtuzunghice şi ascuţitunghice, folosind
instrumentele corespunzătoare.
1. Găseşte în 2 minute un unghi şi marchează-l!



2. Motivaţie: Ghicitori geometrice



3. Roluri de grup – rezolvare de sarcini prin cooperare



4. Tabla cea isteaţă – recapitulare cu toată clasă



5. Încearcă! – activitate de grup



6. Răspunde la întrebări în caietul de lucru



7. Rezumat şi concluzii



Tehnicile de auto-ajustare academică şi comportamentală sunt instrumente specifice
utilizate pentru a sprijini şi capacita elevii care răspund bine la structură şi rutină.
Aceste tehnici includ listele de automonitorizare însoţite de instrucţiuni scrise care
oferă elevului indicii despre cum să completeze secvenţele / paşii unei sarcini
specifice (Reid, Trout, & Schartz, 2005). Elevii se pot implica activ în planificarea
zilei, în înregistrarea evenimentelor zilei, şi chiar în realizarea de autoevaluări ale
propriilor performanţe. Feedback-ul frecvent şi consecvent încurajează
comportamentele dezirabile şi capacitează elevii pe măsură ce câştigă deprinderi de
muncă independentă.
ASPECT ORIENTATIV 4: RESURSE
Aşa cum alegerea felurilor de mâncare este un element crucial pentru succesul unei
petreceri, implicarea profesorilor resursă poate fi o componentă fundamentală a unui
mediu de succes al clasei – propice învăţării eficiente. Resursele selectate pot facilita
sau împiedica procesul de învăţare la elevi. O „resursă” este un concept larg care
variază de la un judeţ la altul, uneori chiar de la o şcoală la alta. Totuşi, un punct
comun este faptul că orice elev identificat cu TEC va avea un plan educaţional
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individualizat (PEI), iar acest document este un prim pas în identificarea resurselor
necesare pentru ca elevul să aibă succes în clasă. Modificările şi adaptările stipulate
în cadrul PEI sprijină accesul elevului la curriculum-ul general. Astfel de modificări
pot include ajustarea lungimii sau tipului de sarcini creion-hârtie, utilizarea
tehnologiei de asistare, şi / sau permiterea unor pauze intermitente în timp ce un elev
lucrează la o anumită sarcină.
PEI va menţiona, de asemenea, alte persoane care vor lucra cu elevul – resurse umane
pe care profesorul le poate implica pentru a răspunde cât mai bine nevoilor elevului.
De exemplu, elevul poate beneficia de serviciile consilierului şcolar sau ale unui
logoped. Deşi colaborarea dintre membrii personalului din educaţia specială este un
lucru obişnuit, acest concept poate fi uneori greu de pus în practică. Uneori, resursele
umane pot fi utilizate sub nivelul potenţialului lor. Orice persoană care
interacţionează cu elevul este o resursă. Atunci când profesorul a încercat în zadar
toate strategiile de a-l implica pe elev, iar eşecul bate la uşă, comunicarea cu un
părinte, cu alt coleg, cu profesorul de arte / muzică / educaţie fizică – poate aduce o
nouă perspectivă asupra situaţiei.
Resursele utilizate în mod obişnuit de către profesori includ materiale consumabile,
abecedare, manuale şi / sau materiale programatice (de exemplu SRA / Corrective
Reading, Engelmann et al., 1999; Read Naturally®, 2001; Step Up to Writing®,
2007). Multe programe comerciale fundamentate pe studii ştiinţifice sunt adoptate la
nivel judeţean6 şi, în consecinţă, profesorii nu au întotdeauna posibilitatea de a opta
pentru utilizarea parţială sau în întregime a unui anumit program. Cu toate acestea, în
general, profesorii dispun de o oarecare autonomie în selectarea metodelor de
instruire. Variind metodele de instruire şi angajând în activitatea didactică suporturi
pentru curriculum diferenţiat (cum ar fi mnemoscheme, analiza structurii textului,
tutoratul din partea unui coleg, multiple exersări; Scruggs & Mastropieri, 2007),
profesorul poate asigura condiţii pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor din clasa
sa. Materialele creative ce vin în sprijinul variatelor metode instructive reprezintă o
modalitate de a răspunde preferinţelor elevilor referitor la inputul perceptiv. Cele
patru modalităţi de input perceptiv includ metode vizuale, auditive, şi cele adesea
neutilizate cum sunt metodele chinestezice sau tactile. Copiii cu TEC sunt adesea
refractari la sarcini de tip creion-hârtie şi răspund în mod favorabil la activităţi
6

Referire la Statele Unite ale Americii (n.t.)
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manipulative ce presupun participare activă şi învăţare experienţială. Integrarea
diferitelor metode tinde să faciliteze internalizarea noului material la elevii cu
dizabilităţi, comparativ cu modelele de instruire mai tradiţionale (de exemplu
conţinutul lecţiilor de ştiinţe, Scruggs & Mastropieri; conţinutul lecţiilor de ştiinţe
sociale, Spencer, Scruggs, & Mastropieri, 2003).
O a treia resursă ce trebuie luată în considerare este însuşi profesorul! Autoevaluarea
este adesea utilizată pentru a promova introspecţia şi pentru a identifica aspectele
cruciale ale predării. Comportamentul profesorului, cum ar fi adresarea de întrebări
de înaltă calitate şi oferirea întăririlor pozitive afectează comportamentul elevilor şi
poate avea ca rezultat creşterea comportamentului de rămânere în sarcină şi scăderea
conduitelor inadecvate (Good & Brophy, 1994; Kauchak & Eggen, 2007; Sutherland
& Wehby, 2001). Autoevaluarea este pertinentă dacă păstrăm în minte interesul
elevului. De exemplu, profesorii pot înregistra informaţii referitoare la frecvenţa
oportunităţilor de răspuns, dar şi a comportamentului propriu de încurajare sau
inhibare a mediilor de învăţare productive. Feedback-ul este esenţial în procesul de
învăţare şi formare de deprinderi, iar profesorii trebuie să genereze acest feedback în
moduri creative.
La fel cum colectăm informaţii referitoare la funcţia comportamentului unui elev,
putem utiliza aceleaşi instrumente pentru autoevaluare. De exemplu, profesorii pot
face o înregistrare audio a unei sesiuni de predare de 20-30 minute, o înregistrare
video a unei lecţii de 50 minute, şi / sau pot cere unui alt profesor să efectueze o
observaţie la clasă. O înregistrare audio poate monitoriza modul în care este utilizat
limbajul – poate cel mai important instrument de care profesorul dispune la clasă (de
exemplu: Cât de frecvent îl laud pe Matei? Îi adresez Mariei întrebări multiple în mod
repetat? Stimulez îndeajuns de des răspunsurile elevilor?).
Indiferent dacă sunteţi gazda unei petreceri sau profesorul principal al unei clase de
elevi, rezultatul căutat ar trebui să fie o experienţă pozitivă pentru toţi cei implicaţi.
Atunci când profesorii ţin cont de reflecţii, roluri, relaţii şi resurse, nu sprijină în acest
fel doar elevii cu TEC, ci oferă tuturor elevilor oportunităţi pentru performanţe
ridicate. Toţi participanţii se simt bine la petrecere.
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