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Učenci z disleksijo se soočajo s težavami pri učenju veščin prvega jezika kot tudi pri učenju tujega jezika. Pri učenju
tujega jezika običajno niso deležni specializirane pomoči in podpore. To je lahko posledica tega, da se učitelji tujega
jezika ne zavedajo v zadostni meri narave težav povezanih z disleksijo in da niso opremljeni s kompetencami, ki
omogočajo uspešno poučevanje tujega jezika pri teh učencih. Zato je potrebno učiteljem, ki poučujejo angleščino kot
tuj jezik, nuditi podporo in jim zagotoviti s certifikatom priznane izobraževalne treninge.
V projektu, ki bo potekal do avgusta 2016, vsi štirje partnerji s Poljske, iz Grčije in Slovenije nadgrajujemo
DysTEFL učna gradiva ter jih dopolnjujemo z zaključnimi testi in kvizi posameznih enot. V državah partneric bomo
za učitelje organizirali 5-dnevni trening usposabljanja. Kot prva naloga v projektu je bila izvedena analiza potreb za
ugotavljanje strokovnega profila učiteljev angleščine kot tujega jezika, z namenom, da se DysTEFL trening
usposabljanja prilagodi njihovim potrebam.

Da bi prilagodili trening usposabljanja DysTEFL potrebam učiteljev, ki delajo v
različnih izobraževalnih kontekstih, smo v skupini DysTEFL2 poskušali identificirati
strokovni profil učiteljev angleščine kot tujega jezika. S tem namenom je bil
oblikovan Vprašalnik analize potreb. V spletni anketi je svoje odgovore na vprašanja
o predhodnih izkušnjah poučevanja učencev z disleksijo, njihovi formalni
usposobljenosti kot tudi njihovih potrebah in željah glede dolžine, vsebine in načinov
ocenjevanja njihovega dela v treningu usposabljanja učiteljev, posredovalo 552
učiteljev iz držav partneric in drugih evropskih držav.
Rezultati vprašalnika kažejo, da v večini držav za učitelje angleščine kot tujega jezika
ni na razpolago treningov in usposabljanj, na katerih bi se učitelji pripravljali za delo
z učenci z disleksijo. Učitelji so izrazili željo, da bi se radi udeležili tovrstnih
treningov. Najbolj se želijo udeležiti 5 dnevnega treninga za intenzivno usposabljanje
učiteljev ali enodnevnega intenzivnega treninga. Izpolnjevalci ankete so izrazili tudi
željo po vključitvi v treninge preko učnega okolja Moodle ter po samostojnem učenju
preko spletnih treningov. Večina med njimi bi rada ob zaključku treninga DysTEFL
prejela potrdilo o udeležbi.
Ker je cilj projekta izvedba specializiranih izobraževanih treningov za nadaljnji
strokovni razvoj praktikov, ki poučujejo angleščino kot tuj jezik, v različnih evropskih
kontekstih, smo tudi izvedli raziskavo področja. Cilj raziskave je bil analizirati
zakonske predpise in dokumente na področju izobraževanja, da bi na njihovi osnovi
oblikovali postopke za izdajo potrdil, ki so veljavni v posamezni državi. To pa bi bilo
v pomoč pri oblikovanju potrdil, ki bi jih učitelji prejeli po zaključenem
izobraževalnem trening DysTEFL.

