Fișă de verificare 05
Ce trebuie să faceți dacă ...
... doriți să pregătiți un elev cu TSI pentru sesiunea de examene?

Examene și TSI
Elevii cu TSI pot avea dificultăți în citirea și interpretarea semnificațiilor, fapt ceea ce poate
avea un impact puternic în timpul verificărilor și examenelor. Mai mult, anxietatea si teama
de eșec pot agrava aceste dificultăți.

Lucruri pe care le puteți face:
Folosiți diferite forme de evaluare: scris, oral, practic, portofoliu
Testarea orală sau înregistrarea itemilor: elevul ascultă itemii, apoi elevul dictează
fiecare
răspuns și răspunsurile , iar acestea se înregistrează. În cazul în care nu este posibilă
evaluarea orală: acordați timp suplimentar puteți efectua o examinare la domiciliu sub
supravegherea părinților sau puteți scurta testul
Permiteți utilizarea calculatoarelor sau a altor dispozitive tehnologice (de ex. tastatura)
dacă copilul o cere (reduce oboseala pentru copiii cu disgrafie, facilitează organizarea la
copiii cu dispraxici, permite utilizarea aplicației de corectare gramaticale).
Permiteți desfășurarea examenelor cu cărțile și cu notițele deschise sau permiteți
elevilor să vină la test cu notițe
Învățați copiii să-și organizeze notițele de verificare
Reduceți volumul de lucru pentru verificare
Separați bine tipurile diverse de exerciții, în mod ideal un exercițiu pe o singură pagină
Nu penalizați ortografia decât la dictare
În cazul în care un elev obține o notă scăzută la un test: permiteți elevului să reia testul
sau să dobândească credite suplimentare
Dați-le teste mai mici, decât un examen mai mare
Niciodată nupenalizați un elev care participă și se străduiește
Organizați un calendar al clasei în care puteți nota datele testelor

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

Animoto – o aplicație care permite elevilor să realizeze un scurt videoclip despre ceea
ce au învățat la oră
Audionote – îi ajută pe copiii să aibă o combinație de notițe înregistrate și scrise
Classclick - o aplicație care permite profesorilor să posteze teme, unde atât profesorul,
cât și colegii pot oferi feedback și îi ajută pe elevi să-și monitorizeze progresul și munca.

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.

