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 Scratch għal kulħadd: Scratch4Disability 

Introduzzjoni It-teknoloġiji diġitali użati fit-tagħlim ma 'persuni b'diżabilità issa 

huma realtà fl-iskejjel Taljani. Għandhom tifsira doppja: l-ewwel 

waħda tikkonċerna l-għajnuna li l-ICT iġġib għall-iżvilupp 

konjittiv ta ’studenti b’diżabilità li għandhom rwol bħala 

faċilitatur tat-tagħlim, it-tieni hija l-possibbiltà li tikkumpensa 

għal xi diżabilitajiet komunikattivi, muturi u konjittivi. 

Tip ta 'istituzzjoni involuta Istitut ta 'Edukazzjoni Ogħla, Fossano 

Titolu tal-metodoloġija użata Kodifikazzjoni  

Tip ta 'edukatur Edukaturi esterni 

Għodda / għodod użati Għal xi żmien issa ħareġ li t-teknoloġiji applikati għall-qasam 

tad-diżabilità jirrappreżentaw vantaġġ kompensatorju għal xi 

tipi ta 'tfixkil: Riċerkaturi tad-DSchola jargumentaw li l-

kodifikazzjoni tista' tkun mhux biss kumpensatorja iżda wkoll 

għodda alternattiva biex twassal kunċetti differenti. L-

estrazzjoni viżiva ta 'Scratch tgħin biex tissimplifika l-proċeduri u 

tiżviluppa attenzjoni, analiżi, u soluzzjoni kreattiva għall-

problemi. Permezz ta 'spazju ta' azzjoni trasversali differenti, li 

mhux neċessarjament jipprovdi t-tweġiba standard għall-

mistoqsija, il-kodifikazzjoni tista 'ssir għodda għall-bini 

kollaborattiv tal-għarfien. 

Sfidi Ewlenin, Suċċess Ewlieni 

u Fatturi li Jippermettu 

B'dawn il-premessi, il-proġett, immirat biex jappoġġja għalliema, 

edukaturi u terapisti tad-diskors għandu l-għan li jħarreġ grupp 

ta 'nies li jaħdmu kuljum f'kuntatt ma' tfal b'diżabilità ta 'diversi 

tipi li jixtiequ jesperjenzaw l-użu ta' Scratch u kodifikazzjoni 

bħala għodda tal-IT għar-rijabilitazzjoni u l-irkupru ta 'disturbi 

speċifiċi fit-tagħlim, billi tipproponi riċerka bbażata fuq Tagħlim 

Ibbażat fuq l-Evidenza. 

Lezzjonijiet Mgħallma u 

Rakkomandazzjonijiet 

L-idea wara l-proġetti miġbura hija li tipprovdi mudelli biex 

tirreferi għalihom meta jinħolqu proġetti ġodda apposta bbażati 

fuq id-dixxiplina ffaċċjata u l-karatteristiċi tal-istudent. Dan il-

proġett jipprova jissimplifika l-parti teknika tal-kodifikazzjoni 

sabiex ma jbeżżax lill-għalliema u jippermettilhom, u anke l-

istudenti, ikunu jistgħu jirrepetu / jimmodifikaw il-kodiċi b’mod 

awtonomu mingħajr ma jkollhom problemi ta ’programmazzjoni 

li jwasslu biex jiġi abbandunat ix-xogħol. 



Pajjiż L-Italja 

Isem l-Istituzzjoni / Ċentru 

tal-Edukazzjoni 

Assoċjazzjoni DSchola 

 

http://www.vallauri.edu/public/ita/pagina.asp?pagina=Scratch4All  

 

 

 

 

L-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea għall-produzzjoni ta’ din il-pubblikazzjoni ma jikkostitwixxix 
approvazzjoni tal-kontenut, li jirrifletti biss il-fehmiet tal-awturi, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm 

responsabbli għal kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fiha. 
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