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Cum să ...
... încurajăm cooperarea dintre profesori?

TSI și informarea profesorilor
Conștientizarea cu privire la TSI și măsurile puse în aplicare pentru a ușura experiența
elevilor în școală sunt în continuă creștere. În zilele noastre, tehnologia ne permite să
găsim o mulțime de informații despre tulburările specifice de învățare și cum să le
abordăm. Cu toate acestea, poate fi dificil să selectăm sursele cele mai potrivite și corecte
și chiar și atunci, nimic nu se compară cu experiența unui coleg/ profesor care aar putea
oferi informații prețioase cu ce a funcționat și ce nu, la ce să fiți atent, ce sfaturi ați putea
urma etc.
Comunicarea și cooperarea cu alți profesori ar putea oferi accesul la o mulțime de
informații practice, verificate, pe care colegii profesori le-ar putea folosi pentru a fi mai
eficienți și mai în cunoștință de cauză, fără a fi nevoiți să petreacă ore și ore în căutare de
soluții și a multor încercări și erori. Iată mai multe modalități de a realiza acest lucru.

Jurnalul profesorului
O modlitate de adaptare nu se potrivește tuturor. Prin urmare, profesorii încearcă diferitele
tehnici până când o găsesc pe cea carese potrivește pentru elevul lor cu TSI. Este bine să
împărtășiți aceste cunoștințe și să notați cum funcționează fiecare.
Acest lucru va permite profesorului să păstreze o viziune clară asupra progresului pe care
l-a făcut elevul lor, dar și asupra tehnicilor utilizate care sunt cele mai eficiente.
În plus, dacă sunt notate, este mai ușor să fie împărtășite cu alți profesori după aceea,
pentru a putea învăța și din experiența lor. Profesorii le-ar putea împărtăși și online.
De asemenea, poate fi util să le aveți la îndemână, pentru că în cazul în care sunteți
bolnav sau în concediu de maternitate, de exemplu, profesorul de schimb să aibă o bază
de resurse pentru a continua activitatea și pentru a oferi lecții eficiente.

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.

Partajare online
Câțiva profesori creează și folosesc deja platforme de partajare. Poate doriți să vă creați
propriul Dropbox comun în care puteți încărca fișierele dvs. și poate să le împărtășiți
colegilor dvs. sau le puteți păstra în driverul Google. În cazul în care doriți să partajați la o
scară mai mare, există unele platforme sub formă de site-uri web create de profesori
pentru profesori și care permit distribuirea online. În Belgia, puteți găsi o mulțime de
materiale pe site-ul enseignement.be și puteți găsi o listă detaliată a diferitelor platforme pe
care le puteți găsi.
În alte țări, puteți găsi câteva resurse menționate mai jos.

TES Connect, în Marea Britanie: „o afacere de educație care sprijină profesorii,
personalul școlar și școlile pentru a avea succes în fiecare aspect al vieții lor didactice.
Tehnologia și serviciile noastre există pentru a vă facilita viața de predare. "
Share my Lesson (Împărtășește lecția mea) în Statele Unite, platforma este construită
de educatori, pentru educatori, ei reunesc o comunitate de profesori, paraprofesioniști,
personal nedidactic, părinți, parteneri educaționali, membri de sindicat pentru a se
alătura efortului de a oferi comunității lor de membri planuri de lecție de înaltă calitate și
eficiente - multe dintre ele sunt aliniate la standarde - și resurse de dezvoltare
profesională.

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.

Bam Radio Network, o rețea în care peste 15 000 de profesori împărtășesc ceea ce
funcționează sau nu pentru ei sub formă de videoclipuri în principal, dar și articole.
Pentru vorbitorii de franceză, puteți găsi, de asemenea, următoarele platforme;
A2Profs: platforma franceză care se concentrează în special pe profesori cu mai multă
experiență, care îndrumă profesori mai tineri.
Etreprof destul de similară cu precedenta.

Rețele sociale
Mult mai simplu, profesorii pot comunica pe forumuri sau pagini dedicate pe Facebook
despre provocările lor. Poate că școala, regiunea lor, organizația sau rețeaua de
absolvenți au o pagină de Facebook sau un blog unde pot împărtăși experiențe. Aceștia ar
putea, de asemenea, să-și spună părerea despre experiențele lor sau să prezinte
activitatea elevilor, ceea ce ar putea fi, de asemenea, un stimulent pentru a produce o
muncă de calitate.

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.

