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Ce trebuie să faceți dacă ...
... doriți să găsiți sprijin oficial pentru o mai bună integrare a elevilor cu TSI în viața
școlară??

Integrarea elevilor cu TSI în viața școlară:
Cooperarea și comunicarea dintre cadrele didactice reprezintă baza pentru o educație de
calitate și pentru îmbunătățirea experienței de predare la școală. Acesta asigură practici de
predare coerente, ținând cont de caracterul și nevoile elevilor, inclusiv ajutând profesorii să
se susțină reciproc atunci când întâmpină dificultăți. Se poate spune că atunci când
profesorii lucrează cu elevii cu TSI, cooperarea cu profesorii este și mai importantă.

Ce puteți face:
Mai jos găsiți o listă de idei pe care le puteți aplica la clasă:
Încercați diferite metode cu elevii: cu toate acestea, odată ce a fost identificată o
metodă adecvată de predare este mai bine că profesorii să o folosească pentru a fi
consistenți, altfel elevii pot deveni confuzi.
Cooperați cu ceilalți profesori. Colaborarea cu aceștia sprijină identificarea
strategiilor de învățare adecvate și potrivite. Diseminați ce ați lucrat și ce a funcționat cu
elevul. Munca în echipă este reconfortantă și pentru copil, pentru că ei simt că nu sunt
singuri și că se fac eforturi considerabile pentru a le oferi cel mai bun sprijin posibil
Folosiți un program de calculator sau o agendă comună și organizați întâlniri
frecvente pentru a vorbi despre copilul cu TSI și pentru a urmări dezvoltarea acestuia pe
tot parcursul anului școlar. Monitorizarea progresului copilul la diverse discipline școlare,
vă poate ajuta să evidențiați punctele forte și să vă adaptați stilul de predare.
Informați-vă colegii dacă utilizați o agendă pentru a comunica cu aceștia despre
progresul și strategiile de predare care au funcționat, deoarece copiii ar putea fi prea
timizi să-o transmită spontan fiecărui profesor.
Discutați cu alți profesori pentru a stabili o strategie comună pentru a ajuta copilul. De
asemenea, puteți discuta cu persoanele resursă ale școlii (psiholog, asistent social,
profesor itinerant) care ar putea să vă ofere informații și sfaturi suplimentare

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.

Instrumente recomandate:
Google forms vă permite să creați chestionare și sondaje online.
Seesaw o platformă care vă permite să comunicați mai bine cu elevii și familiile lor.
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