
Uczniowie z dysleksją mają trudności z opanowaniem nie tylko swojego ojczystego języka, ale również z nauką języka obcego. 

W procesie nauki języka obcego często nie otrzymują specjalistycznej pomocy czy indywidualnego wsparcia. Może wynikać to 

z faktu, iż nauczyciele języków obcych często mogą nie być wystarczająco świadomi, jakich trudności doświadczają uczniowie 

z dysleksją i nie znają odpowiednich metod i technik pozwalających na skuteczne nauczanie języka obcego tej grupy uczniów. 

Istnieje  zatem  potrzeba  szkolenia  nauczycieli  języków  obcych  poprzez  odpowiednio  przygotowany  kurs doskonalenia 

zawodowego.  

 

W projekcie, który  zakończy się  w sierpniu 2016 czterech partnerów z Polski, Grecji i Słowenii pracuje nad uzupełnieniem 

kursu  DysTEFL  o  testy  zaliczeniowe  po  każdym  rozdziale  jak  i  testy podsumowujące pracę z kursem. Projekt zakłada 

zorganizowanie 5-dniowych warsztatów szkoleniowych we wszystkich krajach partnerskich. Pierwszym kamieniem milowym 

projektu jest badanie kwestionariuszowe - analiza potrzeb - przeprowadzone celem ustalenia profilu zawodowego nauczycieli 

języków obcych tak, by dostosować warsztaty szkoleniowe  DysTEFL2 do ich potrzeb. 

Chcąc dostosować kurs DysTEFL  do potrzeb nauczycieli z różnych krajów europejskich, 

działających w różnych kontekstach edukacyjnych musieliśmy ustalić, jaki jest ich profil 

zawodowy.  W  tym  celu  przygotowana  została  ankieta internetowa, w której 552 

uczestników  z  krajów  partnerskich  i  innych krajów europejskich odpowiedziało na  

pytania  dotyczące  ich  potrzeb w  zakresie szkoleń doskonalenia zawodowego, w tym 

długości trwania szkolenia, treści jak i sposobu zaliczenia kursu.  

 

Wyniki badania pokazują, że w większości badanych krajów nauczyciele nie uczestniczyli  

w kursach doskonalenia zawodowego z zakresu pracy z uczniem z dysleksją i chcieliby 

wziąć  udział  w  kursie  doskonalącym  ich  praktyczne umiejętności w tej dziedzinie. 

Najbardziej odpowiadałby im 5-dniowy intensywny kurs doskonalenia zawodowego lub 

jednodniowe, intensywne warsztaty doskonalące. Uczestnicy badania wyrazili również 

zainteresowanie kursem na platformie internetowej i w wersji do samokształcenia online. 

Większość nauczycieli jest zainteresowana otrzymaniem potwierdzenia uczestnictwa w 

szkoleniu. 

 

Ponieważ   projekt  DysTEFL2  zakłada  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  kursów  

doskonalenia   zawodowego   dla   nauczycieli   języków  obcych  w  różnych  krajach  

europejskich przeprowadziliśmy również badanie polegające na analizie dokumentów i 

rozporządzeń prawnych, których celem było uzyskanie danych, co do oferowanych form 

doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  ilości godzin szkolenia proponowanych jak i 

procedur  certyfikacyjnych  w każdym z krajów. Chcieliśmy ustalić  rodzaj certyfikatu 

wydawanego po zakończeniu kursu DysTEFL2.  
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