tecnologia

As competências atuais
relacionadas ao uso da
tecnologia

N

o mês passado apresentamos o trabalho da professora Laura
Turner, que identificou, há dez anos, 20 áreas nas quais se
considerava importante que o profissional da educação desenvolvesse competências relacionadas ao uso da tecnologia. A partir
da sua leitura solicitamos que refletissem sobre a atualidade dessas
competências. Apresentamos agora as dez competências listadas
pelo professor Greg Thompson, resultantes de uma pesquisa realizada este ano nos Estados Unidos a partir da seguinte pergunta
feita aos professores: “Que competências relacionadas à tecnologia
o professor deve possuir?”
As competências mais mencionadas pelos professores foram:
1. pesquisar eficientemente na rede;
2. dominar os programas Office da Microsoft e comandos básicos de
processador de texto;
3. estar aberto à aprendizagem de novas tecnologias;
4. conectar via mídias sociais;
5. compartilhar e colaborar via YouTube e blogs;
6. desvelar o potencial dos recursos móveis;
7. alcançar os alunos e a comunidade via email;
8. apresentar e defender suas ideias com software de apresentação;
9. usar o Google;
10. ir adiante utilizando a nuvem.
Reiteramos nosso convite para que você:
a. releia as competências relacionadas a cada assunto tratado em
nossa coluna do mês passado;
b. reflita sobre as respostas consideradas essenciais, desejáveis e
ultrapassadas à luz da nossa realidade;
c. analise as competências apresentadas acima, considerando nosso
contexto de trabalho;
d. compare as competências atuais, apresentadas pelo professor
Greg Thompson, com as identificadas há dez anos pela professora
Laura Turner.
Esperamos que esta proposta auxilie a identificar aspectos que foram
modificados no cotidiano docente em relação ao uso da tecnologia e
estimule a reflexão sobre a adequação dessas competências ao dia a
dia do professor, tornando-se relevante e útil para a prática pedagógica desenvolvida por você e pela sua escola. 
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