Discuțiile cu părinții
CUM SĂ...
... informați părinții despre posibilele TSI care afectează copilul?

Observarea inițială a TSI
Deoarece dumneavoastră ca profesor, nu sunteți autorizat să efectuați o evaluare oficială,
puteți doar discuta cu părinții despre procedurile oficiale efectuate de profesioniști
(particulari sau de stat) și despre etapele posibile (după un diagnostic oficial) care pot fi
urmate atât la școală, cât și acasă.
Este important să oferim detalii care indică TSI, dar rețineți că părinții trebuie să plece de
la această primă întâlnire cu suficiente informații despre TSI și încurajați că astfel de știri
pot fi o provocare, dar nu este sfârșitul lumii.
Cu alte cuvinte, dvs., ca profesor, trebuie să le oferiți siguranță, deoarece această întâlnire
ar putea juca un rol foarte important în dezvoltarea și sprijinirea învățării copilului în
următorii ani.

Acțiuni adecvate
Mai jos, vă prezentăm câteva modalități prin care le puteți vorbi părinților despre TSI:
Întâlniți-vă cu părinții după ore. Veți avea nevoie de ceva timp pentru a oferi informații
și răspunsuri
Explicați-le părinților că TSI sunt ceva obișnuit în zilele noastre
Utilizați un limbaj pozitiv și aveți mereu exemple de oameni de succes care au fost
diagnosticați cu TSI
Explicați părinților că este necesară o procedură standard (de diagnosticare) pentru a
aborda oricare dintre detaliile care caracterizează TSI. În acest moment, rețineți că
instituțiile publice (la nivel local sau regional) sau profesioniștii autorizați, cum ar fi
psihologii, educatorii speciali, etc., îi pot sprijini pentru confirmarea TSI.
Asigurați părinții că veți fi disponibili pentru ei ori de câte ori au nevoie
Sugerați câteva resurse relevante (de exemplu, platforma MOOCDys) pentru a obține
informații detaliate și pentru a verifica indicatorii TSI suplimentari
Asigurați părinții că, pe această cale, chiar dacă pare dificil, contribuția lor - cooperarea
este critică pentru a aborda TSI

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.

Surse recomandate:
Resursele proiectului MOOCDys
Forumuri pe Facebook cu privire la TSI
Formele de contact ale autorităților publice care lucrează cu persoanele cu TSI

