ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ...
... όταν θέλετε να προετοιμάσετε έναν μαθητή με ΕΜΔ για εξέταση;

Eξέταση και ΕΜΔ
Οι μαθητές με μαθησιακές διαταραχές ενδέχεται να έχουν δυσκολία στην ανάγνωση και
ερμηνεία των εννοιών ή οι οποίες μπορούν να έχουν μαζική επίδραση κατά τη διάρκεια
των δραστηριοτήτων και των εξετάσεων. Επιπλέον, το άγχος και ο φόβος της αποτυχίας
μπορούν να ενισχύσουν αυτές τις δυσκολίες.
Τι μπορείτε να κάνετε:
Χρησιμοποιήστε διάφορες μορφές αξιολόγησης: γραπτή, προφορική, πρακτική, ή μέσω
χρήσης χαρτοφυλακίου
Οι προφορικές εξετάσεις και η χρήση συσκευής μαγνητοφώνησης. Ο μαθητής ακούει την
ερώτηση και απαντά αντίστοιχα σε μία άλλη συσκευή. Εάν δεν πραγματοποιηθεί
προφορική δοκιμασία: Να δοθεί επιπλέον χρόνος για τις απαντήσεις, να έχει την
δυνατότητα να ολοκληρώσει την δοκιμασία στο σπίτι υπό γονική επίβλεψη ή να
συντομεύσει την χρονική διάρκεια της δοκιμασίας
Επιτρέψτε την χρήση συστημάτων υποστηρικτικής τεχνολογίας ή άλλων τεχνολογικών
μέσων όπως το πληκτρολόγιο, (εάν το χρειάζεται ο μαθητής προκειμένου να μειώσετε την
κόπωση σε μαθητή με δυσγραφία, ή σε περίπτωση μαθητή με δυσπραξία, επιτρέψτε τη
χρήση του ορθογραφικού ελέγχου, κάτι που θα βοηθήσει και την γενικότερη οργάνωσή
του)
Επιτρέψτε δοκιμασίες με ανοικτά βιβλία και χρήση σημειώσεων ή επιτρέψτε στους μαθητές
να φέρουν μια σελίδα με σημειώσεις τους στην δοκιμασία
Διδάξτε τα παιδιά για να χρησιμοποιούν αναθεωρημένες σημειώσεις
Μειώστε το φόρτο εργασίας αναθεώρησης
Διαχωρίστε καλά διαφορετικούς τύπους ασκήσεων - ιδανικά μια άσκηση ανά σελίδα
Μην βαθμολογείτε ορθογραφικά λάθη εκτός υπαγόρευσης
Αν ένας μαθητής πάρει έναν χαμηλό βαθμό σε μια δοκιμασία: επιτρέψτε στον μαθητή να
επαναλάβει τη δοκιμασία ή επιτρέψτε του να κάνει κάτι διαφορετικό για να εξισταθμίσει την
διαφορά βαθμού
Προσφέρετε πολλά μικρά κουίζ και λιγότερο μία ή δύο μεγάλες δοκιμασίες
Προωθήστε τη συμμετοχή και ενθαρρύνετε την προσπάθεια

Οργανώστε ένα ημερολόγιο τάξης όπου μπορείτε να επισημάνετε τις επικείμενες
δοκιμασίες και αναθέσεις έργου

Προτεινόμενα εργαλεία:
 Animoto – μια εφαρμογή που επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργήσουν ένα
σύντομο βίντεο για αυτό που έμαθαν σε ένα μάθημα
 Audionote – βοηθά τα παιδιά να έχουν ένα συνδυασμό ενός καταγραφέα φωνής
και σημειωματάριου
 Classclick - μια εφαρμογή που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αναθέτουν
εργασίες στους μαθητές, όπου τόσο ο δάσκαλος όσο και οι μαθητές μπορούν να
παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με την εργασία, βοηθώντας με αυτόν τον
τρόπο τους μαθητές να παρακολουθούν την πρόοδο και την εργασία τους

