ΠΩΣ ΘΑ...
...αναπτύξετε δεξιότητες μάθησης για τους μαθητές.

ΕΜΔ και δεξιότητες μάθησης
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της
εκπαιδευτικής ένταξης για τους μαθητές με EMΔ. Είναι ευκολότερο για πολλούς μαθητές να
αισθάνονται πιο ασφαλείς και επομένως πιο επιτυχημένοι, όταν ακολουθούν ένα
συγκεκριμένο σχέδιο μάθησης.
Συχνά οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν μια στρατηγική και τακτικές που αντιμετωπίζουν
τα εμπόδια και επικεντρώνονται σε δυνατά σημεία για να ξεπεράσουν τις μαθησιακές
δυσκολίες, πριν ακόμη γνωρίζουν ότι έχουν ΕΜΔ.
Σε αυτή την περίπτωση, μια τυπική αξιολόγηση για ΕΜΔ μπορεί να προσδιορίσει τα δυνατά
σημεία και τα σημεία του μαθητή που χρειάζονται βελτίωση προκειμένου να εφαρμοστούν
προσαρμογές στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχουν στυλ μάθησης "σωστά ή λανθασμένα" ή "καλύτερα ή
χειρότερα". Μερικά παιδιά θα μάθουν καλύτερα με ένα στυλ μάθησης και μερικά παιδιά θα
χρειαστούν ένα μείγμα όλων των μορφών.

Διαμορφώνοντας το περιβάλλον
Παρακάτω, παρουσιάζονται τα σημεία ενδιαφέροντος με τη μορφή ενός πίνακα ελέγχου,
προκειμένου να έχετε μια πρώτη ματιά στο πώς να εφαρμόσετε αποτελεσματικά τη
στρατηγική σας.
 Η καλή και συχνή επικοινωνία με τον μαθητή είναι το κλειδί για την παρακολούθηση της
προόδου τους
 Βοηθήστε τον μαθητή να προσδιορίσει τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες του
 Δημιουργήστε με τους μαθητές ένα μηνιαίο ημερολόγιο των δραστηριοτήτων στην τάξη
ώστε να μπορούν να γνωρίζουν τι ακολουθεί
 Ενισχύστε την περιέργεια - αυτό θα κάνει τη μάθηση πιο διασκεδαστική, μπορείτε, για
παράδειγμα, μετά το μάθημα η τάξη να έχει 5 λεπτά στην διάθεσή της, όπου θα
επιβραβεύσετε την πιο δημιουργική ερώτηση με ένα "ιδιαίτερο αυτοκόλλητο"
 Εισαγάγετε στην τάξη μακροπρόθεσμους στόχους - κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
μάθησης ο καθένας συχνά μπορεί να απογοητευτεί και να μην κινητοποιηθεί, ως εκ τούτου
είναι σημαντικό οι μαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα να βλέπουν τα πράγματα ως μια
διαδικασία που θα διευκολυνθεί με το χρόνο

 Ενθαρρύνετε τη συνήθεια της αυτοελέγχου και της συμμετοχής στη διαδικασία μάθησης
των μαθητών - μπορείτε να τους δείξετε το φύλλο προόδου από το IO4 που στοχεύει στο να
βοηθήσετε τους μαθητές να παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους
 Προσπαθήστε να συνεργαστείτε και να επικοινωνήσετε με όλους τους άλλους
εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση μαθητών με ΕΜΔ στο σχολείο σας.

Εφαρμογή στρατηγικής
Μερικές φορές η υλοποίηση της σχεδιαζόμενης στρατηγικής προχωρά όπως είχε
προγραμματιστεί. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός ή ο γονέας πρέπει συχνά να διασφαλίσουν ότι
η στρατηγική και η τακτική που περιγράφονται, στην πραγματικότητα λειτουργούν
αποτελεσματικά. Εάν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με αυτό, ίσως είναι καλύτερο να
απευθυνθείτε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να ελέγξετε για τυχόν αλλαγές ή
τροποποιήσεις που επηρεάζουν τις μαθησιακές δεξιότητες του μαθητή.
Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρείται ενεργά ο μαθητής στην διαδικασία
προσαρμογής, ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει τον τρόπο μάθησης. Τέλος, όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση της στρατηγικής.

Επιπλέον πηγές:
 Η πλατφόρμα MOOCDys
 Φόρουμ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ΕΜΔ
 Επιστημονικά άρθρα σχετικά με τις ΕΜΔ σε αντίστοιχα φόρουμ ενδιαφέροντος

