Mindomo
Descrierea instrumentului
Inițial, Mindomo a fost un software online de mindmapping, lansat în 2007 de Exswap, o
echipă mică din Timișoara, România. De la crearea sa, Mindomo a evoluat într-un
software de multiplatforme accesibil online, dar și printr-o aplicație pe desktop, aplicații
mobile pe Android și iOS.
Mindomo permite mai multor utilizatori să colaboreze în timp real la distanță. Aceasta
înseamnă că mai mulți colegi de clasă pot colabora la elaborarea unei hărți mentale de
acasă, de exemplu.
Întrucât este disponibilă și pe aplicațiile mobile, o hartă mentală Mindomo poate fi
creată sau consultată oricând și oriunde.

Dificultatea pentru elevii cu TSI
Pentru copiii dispraxici, desenul și scrisul pot fi o adevărată provocare.
Ei întâmpină dificultăți în coordonarea mișcărilor, în special a mișcărilor fine și precise,
care sunt solicitate în actul de scriere și desen.
Pentru un copil dislexic, citirea, scrierea și memorarea frazelor lungi reprezintă, de
asemenea, o adevărată provocare.
Planificarea și verificarea activității constituie, de asemenea, sarcini dificile pentru
persoanele cu TSI. Unele funcții ale instrumentului Mindomo vizează acest tip de sarcini.

Beneficiile pentru elevii cu TSI
Cu ajutorul soft-ului de construire a hărților mentale, copiii cu TSI se pot exprima cu mai
puțin efort și dificultate. Ei pot scrie într-un mod consecvent și ușor de citit și pot urmări
conexiunile și relațiile necesare (săgeți, nori) fără dificultăți.
Utilizarea cuvintelor cheie, imaginilor și pictogramelor, culorilor și dispunerii spațiale pe
pagină ajută la o memorare mai bună prin asociere.
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Împărțirea după culori și aranjarea specială pe pagină poate ajuta la studierea diferitelor
concepte și, prin urmare, facilitează o mai bună înțelegere a subiectului. În ciuda faptului
că elaborarea unei hărți mentale sau a unei alte diagrame (cronologii, hărți conceptuale,
organigrame etc.) poate dura mult, se justifică efortul.
Unele dintre caracteristicile Mindomo sunt relevante în special pentru persoanele cu
tulburări specifice de învățare. Spațiul dintre chenare poate fi ajustat în funcție de nevoile
dvs., pe verticală și pe orizontală, ceea ce face ca conținutul să fie mai lizibil pentru
persoanele cu TSI, așa cum este ilustrat mai jos:

Verificare ortografică: în timp ce introduceți textul, programul de verificare ortografică
va asigură că nu aveți greșeli.
Setările activităților: puteți programa sarcini cu termene, persoane responsabile, etc.
Atunci când o sarcină a fost realizată, persoana responsabilă poate doar bifa caseta.

Exemplu de folosire a instrumentului
Hărțile mentale pot fi utilizate pentru o mulțime de sarcini din viața de zi cu zi, precum și
pentru activitățile de la școală și acasă. Este foarte ușor să creezi o hartă mentală pentru
treburile săptămânale, de exemplu. Această hartă poate fi transmisă întregii familii.
Fiecare membru o poate accesa apoi printr-un computer, un browser online sau o
aplicație mobilă. Harta mentală poate fi consultată, dar ceea ce este mai interesant,
persoana care este responsabilă de realizarea unei sarcini poate bifa căsuța
corespunzătoare atunci când a finalizat-o.
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Iată un exemplu de o astfel de hartă mentală cu unele activități planificate și una care a
fost finalizată și bifată.
Pe activitățile planificate puteți vedea inițialele persoanei responsabile, termenul limită de
realizare și nivelul de prioritate (de la 1 la 10).
Sarcina „curățarea camerei” a fost bifată deoarece a fost finalizată.
O astfel de hartă mentală poate fi creată și pentru alte activități, precum pregătirea
examenelor, orelor, temelor etc.

Third screenshot: Same pages with adapted margins, bigger spaces between rows,
words and letter, and use of the OpenDyslexic font type:

În paralel cu vizualizarea ca o hartă mentală, sarcinile pot fi vizualizate, de asemenea, ca
o listă:
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De asemenea, puteți vizualiza conținutul hărții sub forma unei „diagrame Gantt” cu toate
sarcinile și persoanele responsabile:

Aceasta este o modalitate bună de a vă asigura că sarcinile sunt distribuite uniform și că
nimeni nu este suprasolicitat în timp ce alte persoane nu au suficiente activități.
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