Proiect despre autism și educație
Informații pentru profesori

Proiectul SPASD se traduce prin Întărirea capacității profesioniștilor care lucrează în școli cu
copii și tineri cu tulburări din spectrul autist. Acest proiect are două părți: (1) un curs de elearning și (2) un proiect de cercetare. Cu ajutorul cercetării, evaluăm cursul de e-learning și
aflăm mai multe despre cunoștințele și abilitățile profesorilor care predau elevilor cu tulburări
din spectrul autist (TSA).

Cursul e-learning

Cursul își propune să consolideze cunoștințele și abilitățile profesorilor în lucrul cu clasele
incluzive și în gestionarea realităților complexe de la clasă. Vizăm profesorii din ciclul primar,
gimnazial și liceal ca fiind principalii actori capabili să combată abandonul școlar timpuriu și să
crească integrarea școlară a copiilor cu TSA. Pentru a atinge acest obiectiv, am dezvoltat patru
module de e-learning pentru dumneavoastră:
1. Gestionarea Claselor Incluzive
2. Adaptare curriculara
3. Tehnologii informaționale si Comunicaționale (TIC) si Tulburările din Spectrul Autist
4. Tranziția elevilor diagnosticați cu Tulburarea din Spectru Autist
Fiecare modul se bazează pe informații din cercetarea științifică și include filmulețe, întrebări,
exemple, studii de caz, recomandări și un test final. Parcurgerea cursului de e-learning este
gratuită, dar vom avea nevoie de ajutorul dumneavoastră în cercetarea de evaluare.

Proiectul de cercetare

Am dori să știm cum evaluați cursul de e-learning și dacă vă ajută la predarea elevilor cu TSA.
Acest lucru este important, deoarece dorim ca învățarea online să corespundă nevoilor
profesorilor. Am dori să știm dacă învățarea online oferă cunoștințe pe care le puteți folosi în
practica dumneavoastră zilnică și dacă simțiți că anumite subiecte lipsesc sau sunt redundante.
Cu același obiectiv, dorim să punem și următoarele întrebări într-un grup mare de profesori:
• Ce cunoștințe și abilități pentru predarea elevilor cu TSA aveți?
• Ce părere aveți despre educația incluzivă?
• Ce factori vă împiedică/greutăți întâmpinați în lucrul cu elevii cu TSA?
• Cât de obosit sau stresat sunteți din cauza slujbei dumneavoastră?
Vă rugăm să răspundeți întrebările din sondajul nostru. Aceste informații ne ajută să cercetăm
ce nevoi au profesorii pentru predarea elevilor cu TSA și modul în care aceștia experimentează
acest lucru. Acest material ne poate ajuta să îmbunătățim asistența pentru profesorii care
predau elevilor cu TSA.

Când puteți participa la studiu?

Puteți participa la sondajele noastre în momentul în care aveți la clasă unul sau mai mulți elevi
cu sau suspecți de TSA / predați unuia sau mai mulți elevi cu sau suspectați de TSA în
învățământul primar sau secundar. În această categorie intră și diagnostice precum tulburarea

autistă sau Asperger. Dacă decideți să luați parte la studiu, completarea chestionarului durează
aproximativ o jumătate de oră. Dacă nu vă puteți înscrie la chestionar sau nu doriți să
participați la cercetarea noastră, puteți urma cursurile e-learning fără să completați
chestionarul nostru.

Cum păstrăm răspunsurile dumneavoastră?

Folosim chestionarul pentru a colecta informații personale pe care le folosim și le stocăm.
Înainte de a începe chestionarul, vă cerem permisiunea pentru acest lucru. Vă păstrăm toate
răspunsurile pentru cel puțin 15 ani. Pentru a vă proteja confidențialitatea, răspunsurile
dumneavoastră vor fi stocate sub un cod. Numele dumneavoastră și alte informațiile sensibile
care vă pot face recognoscibili sunt protejate prin acel cod. Cheia acestui cod va rămâne stocată
în siguranță la Accare (partenerul olandez al proiectului). Unii angajați de la Accare au acces la
toate informațiile dumneavoastră cu caracter personal, dar vor păstra aceste informații în
secret.

Ce facem cu rezultatele?

Publicăm rezultatele chestionarelor în rapoartele de proiect, în publicații științifice și pe site-ul
proiectului. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi regăsite prin aceste
rezultate: publicăm doar rezultate anonime despre grupuri de persoane (de exemplu, toți
profesorii din școlile primare luate împreună) și niciodată despre participanții individuali.

Cum procedăm dacă doriți să vă opriți?

Participarea dvs. în proiect este voluntară. Dacă nu mai doriți să participați la chestionare,
puteți continua doar cursul. Dacă ați început un chestionar, puteți oricând să vă răzgândiți și să
vă opriți. Nu trebuie să ne justificați de ce și nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
Putem folosi informațiile colectate până în momentul în care ați luat decizia de a renunța.

Când ați terminat?

Ați terminat contribuția dvs. în proiect în momentul în care ați completat chestionar sau
decideți să vă opriți. Întregul proiect este finalizat după ce toți participanții au terminat. Cursul
online va rămâne disponibil după încheierea chestionarului. Dacă doriți să aflați despre
rezultate, ne puteți anunța la sfârșitul chestionarului.

Aveți întrebări?

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne scrieți pe adresă de email office@raa.ro
Va mulțumim!
Echipa SPASD

