Fișă de verificare 10
Ce trebuie să faceți dacă ...
... doriți să sprijiniți elevul să învețe acasă?

Studiul acasă
Chiar dacă o mare parte a procesului de învățare este sau ar trebui să fie desfășurat la
școală, mai sunt încă multe de făcut după școală: teme, studiul și pregătirea pentru ziua
următoare. Există câteva lucruri care pot fi făcute pentru a sprijini elevii cu dificultăți de
învățare care le poate ușura organizarea temelor.

Mai jos găsiți o listă de idei pe care le puteți aplica pentru a
ajuta elevul să studieze acasă:
Iată câteva idei pe care le puteți aplica în sala de clasă:
Permiteți diferite modalități de realizare a temelor. De exemplu, în loc să scrie un
eseu, ar putea face o prezentare multimedia, un afiș sau o prezentare orală
Introduceți utilizarea hărților mentale, fișelor de lectură, cărților audio
Încercați să furnizați o schiță a lecției și un rezumat, astfel încât să-și poată reaminti cu
ușurință care au fost cele mai importante momente ale lecției
Împărțiți instrucțiunile în pași ușor de gestionat. Acordați un suport vizual sarcinii, astfel
încât să nu fie nevoiți să țină minte totul și să poată reveni oricând
Arătați-le cum să gestioneze timpul și să facă pauze utilizând cronometrul sau tehnica
pomodoro
Oferiți "prompt": unii elevi vor avea nevoie de materiale ajutătoare (de exemplu:
concepte-cheie, cuvinte noi, sinteze, planuri de lectură etc.) Dați-le acasă materiale cu
conținutul predat în timpul orelor, puneți materialele pe USB, dropbox sau alte aplicații)
Preferați calitatea cantității

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:
Mind Mapping
Tehnica Pomodoro
Dropbox
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