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É muito importante para os professores que freqüentem cursos ou
programas que tenha um espaço para a exposição e discussão das hipóteses
hipótes e
tentativas de colocar em prática novas idéias procurando
urando melhorar seus
resultados com a aprendizagem na sala de aula, abre-se
abre se oportunidade para
desenvolverem um olhar mais crítico e analítico sobre sua prática e assim
procurarem novas formas de ensinar, capazes de atingir mais precisamente
suas metas de ensino.
Ao terem uma oportunidade de conhecer novas estratégias para o ensino
o professor nunca deve descartar seus aprendizados antigos, pois não
devemos jogar fora o conhecimento que temos em troca de um ainda incerto,
i
que não sabemos como vai ser.
As aulas expositivas são as formas mais comuns utilizadas pelos
professores,, são aulas onde o professor expõe o conteúdo
teúdo sem levar em conta
os conhecimentos prévios dos alunos somente
e o professor passa informações,
informações
são as aulas chamadas tradicionais que atualmente não despertam a
curiosidade dos alunos.
Acredito que não seja a melhor maneira de transmitir o conhecimento
conheciment
para os alunos, entendo que o professor deve ser o mediador, isso não quer
dizer que o aluno tenha que ficar calado e acreditar naquilo que
que o professor
fala, mas deve a partir da exposição do professor tirar suas conclusões e
discutirem em grupos sem ficar
fic dúvidas, deve haver um tempo reservado para
o aluno para
ra que possa construir seu conhecimento.
Para o professor não é fácil apresentar um resultado satisfatório de
aprendizagem, há dificuldades quanto ao conjunto de estratégias a escolher,
para o desenvolvimento das aulas
au
acreditando que nunca é tão fácil mudar os
métodos que já estão habituados. Eles devem pensar sempre que o papel do
professor é indispensável não só para estimular o pensamento do aluno e
proporcionar as atividades
atividad
estimulantes, que os alunos
lunos realizam e
complementando o conhecimento que os alunos
alunos foram capazes de construir,
assim como os alunos devem ter consciência e saber o verdadeiro papel do
professor no ensino e em sala de aula.

