Fișă de verificare 03
Ce trebuie să faceți dacă ...
... observați că elevii dvs. întâmpină dificultăți în a-și face prieteni?

Dificultăți în a-și face prieteni
Copii cu tulburări specifice de învățare se confruntă adesea cu dificultăți sociale. Pentru
toți copiii, prietenii oferă acceptare, aprobare și sentimentul de apartenență de care au
nevoie pentru a se dezvolta și crește. Adesea, copiii cu tulburări specifice de învățare
depun efort să interacţioneze cu alți copii și să-și facă prieteni, dificultățile de obicei fiind
determinate de stima de sine scăzută sau de frica de respingere.

Lucruri pe care le puteți face:
Crearea de oportunități pentru ca elevii să lucreze împreună și să se cunoască mai bine
ex. model de lecție despre integrare
Organizați jocuri pentru ca elevii să lucreze împreună și să interacţioneze unul cu
celălalt
Planificați-vă activitățile și organizați mediul de lucru organizând jocuri şi activităţi care
sunt plăcute de copii şi pentru care se simt capabili să le desfăşoare
Predați și exersați o varietate de tehnici de inițiere a conversației
Încurajați-i să vorbească cu un alt copil care este singur
Grupați copiii pentru activități în funcție de interesele comune
Învățați-i să fie prietenoşi şi deschişi către intracţiunea socială (cum ar fi să evite
purtarea căștilor și să exerseze limbajului pozitiv al corpului)
Învățați-i să-i observe pe cei din jur și să învețe de la ei cum relaționează
Dați-le sarcini/responsabilități
Luați-o pas cu pas și nu-i forțați

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și
materialul de mai sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor expuse.

Câteva exemple de activități:
Pen friends
Jocuri de comunicare (ascultare activă, învățarea unor tehnici de inițiere a conversației,
întrebări deschise)
Încurajați copilul să identifice trei colegi de clasă cu care crede că ar dori să se joace și
să organizați o activitate afterschool pentru ei

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și
materialul de mai sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor expuse.

