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Ce trebuie să faceți dacă ...
... elevii cu tulburări specifice de învățare au dificultăți de comportament?

TSI și tulburările de comportament
Sentimentul constant de a fi diferit, frustrările zilnice, neputința de a înțelege nuanțele vieții
sociale pot fi cauzele comportamentelor disruptive și negative. Mai ales pentru elevii mai
mici care întâmpină multe dificultăți cum ar fi compararea cu ceilalți, sentimentul de a fi
invizibil.

Mai jos găsiți o listă cu idei pe care le puteți aplica
la clasă:
Gestionați comportamentele dificile prin a-i ajuta să-și înțeleagă sentimentele și prin
stabilirea împrună a unor reguli de urmat la clasă
Fiți ferm și direct
Dați-i elevului cu probleme de comportament șansa să vorbească despre cele
întâmplate
Descrieți foarte specific comportamentul problemă, consecințele acestuia și
modalitățile de asumare a responsabilității pentru acesta
Asigurați-vă că elevul înțelege că nu vă place comportamentul lui, și nu elevul
Afișați și clarificați cu regularitate regulile clasei astfel încât elevii să cunoască rutinele
clasei și orarul zilei
Modelați și lăudați comportamentul pe care îl așteptați de le elevii dvs.
Focusați-vă pe recunoașterea și recompensarea comportamentelor acceptabile mai
mult decât pe pedepsirea comportamentelor problemă.
Ignorați sau minimalizați problemele minore în loc să întrerupeti activitatea clasei
Sprijiniți elevii în timpul pauzelor
Identificați domeniile în care eleviicu TSI demonstrează performanțe, resurse si
încurajați-I astfel încât să se simtă valorificați

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.

Recomandări de instrumente:
Too noisy puteți seta nivelul zgomotului acceptabil pentru activitățile de la clasă și, în
cazul depășirii volumului, se va declanșa o alarmă. Pentru a încuraja elevii să lucreze în
liniște, puteți discuta despre unele consecințe, cum ar fi pierderea privilegiilor la clasă
de fiecare dată când este declanșată alarmă.

ClassDojo este o aplicație care vă permite să acordați elevilor puncte pentru
comportamentele pozitive de la clasă și să scădeți puncte pentru comportamentele
negative.

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.

