Dezvoltarea abilităților de învățare
CUM SĂ...
...dezvoltați abilitățile de învățare ale elevilor cu TSI.

TSI și abilitățile de învățare
Dezvoltarea abilităților de învățare reprezintă un pas important pe calea către incluziunea
educațională a elevilor cu TSI. Pentru mulți elevi, succesul este mai accesibil, dacă se simt
siguri, când urmează o schemă concretă de învățare.
Adesea, elevii pot dezvolta o strategie și tactici pentru a depăși barierele din învățare și a
se concentra asupra atuurilor, chiar înainte de a ști că au TSI. În acest caz, o evaluare
formală a TSI poate identifica punctele forte și punctele care trebuie îmbunătățite pentru a
implementa ajustări în contextul educației.
Rețineți că nu există stiluri de învățare „corecte sau greșite”, „mai bune sau mai rele”. Unii
copii vor învăța cel mai bine cu un anumit stil de învățare, iar alții vor avea nevoie de un
amestec din toate stilurile.

Stabilirea contextului
Mai jos, vă prezentăm punctele de interes sub forma unei liste de verificare pentru o
viziune de ansamblu asupra modalității de implementare eficientă a strategiei.
Comunicarea bună și frecventă cu elevul este esențială pentru monitorizarea
progresului acestora
Ajutați elevii să-și identifice punctele tari și nevoile educaționale
Stabiliți cu elevii un calendar lunar de activități la clasă, astfel încât să poată fi
conștienți de ceea ce se va întâmpla
Stimulați curiozitatea - care va face învățarea mai distractivă; puteți, de exemplu, după
fiecare oră să aveți 5 minute de sesiune de întrebări deschise, unde veți răsplăti cea
mai creativă întrebare cu o recompensă.
Ajutați-i să stabilească obiective pe termen lung; în timpul procesului de învățare, toată
lumea poate deveni frustrată și nemotivată, de aceea este important ca elevii să poată
vedea lucrurile sub forma unui proces.
Încurajați obișnuința de auto-monitorizare și de asumare a procesului de învățare puteți să le arătați fișa de progres din IO4 care își propune să ajute elevul să-și
monitorizeze progresul
Încercați să cooperați și să comunicați cu toți ceilalți profesori implicați în educația
elevului
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.

Implementarea strategiei
Uneori, implementarea strategiei proiectate se desfășoară conform planificării. Cu toate
acestea, profesorul sau părintele trebuie să se asigure adesea că strategia și tactica
aleasă funcționează efectiv. Dacă există nelămuriri în acest sens, poate fi mai bine
să vă adresați tuturor părților implicate pentru a verifica dacă există modificări care
afectează abilitățile de învățare ale elevului.
Prin urmare, este deosebit de important să se mențină activ elevul în procesul de
adaptare, astfel încât să poată avea rol activ asupra modului de învățare. În cele din
urmă, toate părțile implicate sunt responsabile să se asigure că strategia este
implementată, monitorizată și evaluată.

Surse recomandate:
Resursele proiectului MOOCDys
Forumuri pe Facebook cu privire la TSI
Articole publicate pe forumurile pentru TSI

