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Project
Učenci z disleksijo se soočajo s težavami pri učenju jezikovnih spretnosti maternega in tujega jezika. Pri učenju tujega jezika
običajno niso deležni specializirane pomoči in podpore, kar lahko pripišemo pomanjkljivemu zavedanju učiteljev tujega jezika o
naravi težav povezanih z disleksijo ter njihovi neopremljenosti s kompetencami, ki omogočajo uspešno poučevanje tujega
jezika teh učencev. Zato je potrebno učiteljem, ki poučujejo angleščino kot tuj jezik, nuditi podporo ter jim zagotoviti nadaljnjo
strokovno izobraževanje, vključno z delavnicam in nadaljevalnimi seminarji.
Radi bi vas povabili, da se udeležite zaključne konference DysTEFL2 Disleksija za učitelje angleščine kot tujega jezika, na kateri
se boste lahko udeležili delavnic kot tudi predavanj, ki jih bodo izvedli strokovnjaki za poučevanje tujega jezika pri učencih s
specifičnimi učnimi težavami (SUT), še zlasti z disleksijo. Konferenca bo potekala 25. junija 2016 na Fakulteti za jezikoslovje
Univerze v Lodzu na Poljskem (Pomorska 171/173, Lodz).

Updating DysTEFL training materials
Sedaj je na voljo posodobljen izobraževalni seminar, ki omogoča preverjanje in potrjevanje
učnih rezultatov. Posodobljene in dopolnjene so bile vse tri oblike seminarja (tradicionalno
izobraževanje z neposrednim stikom, samostojno učenje in učenje na daljavo), ne le z novimi
gradivi, temveč tudi s preizkusi ob koncu posameznih učnih enot ter z zaključnim testom
seminarja (skupaj z navodili za udeležence seminarja, za izvajalce pa postopek ocenjevanja,
merila za ocenjevanje in standardi).
Prosto dostopna je tudi posodobljena in dopolnjena oblika spletnega samostojnega učenja:
DysTEFL2: http://dystefl2.uni.lodz.pl/?page_id=1053 z novimi gradivi in možnostmi uporabe,
kot so testi, potrdila, obrazci za povratne informacije v zvezi s posameznimi učnimi enotami in
celotnim izobraževalnim seminarjem ter še dodatne vsebine in informacije. Pred vstopom na
spletno stran izobraževalnega seminarja, se morajo uporabniki registrirati, da se lahko izpelje
postopek za izdajo potrdila, ki potrjuje njihove učne rezultate. Izdaja potrdil udeležencem je
pogojena z uspešno izvedbo testov.
Izobraževani seminar DysTEFL2 je dostopen tudi v obliki učenja na daljavo (preko spletne
učilnice) in v obliki tradicionalnega izobraževanja z neposrednim stikom. Spomladi 2016
načrtujemo tiskanje priročnikov za izobraževalce, udeležence in brošuro testov (z zgoščenko).
Priročnika in brošura bodo v pdf obliki dostopni na spletni strani izobraževanja DysTEFL2.
Veseli smo, da lahko napovemo drugi krog množičnega odprtega spletnega tečaja 'Disleksija in
učenje jezika', ki ga organizira Univerza Lancester v sodelovanju s FutureLearn in projektom
DysTEFL2 med 18. aprilom in 15. majem 2016.
Možnost prijave je že odprta (https://www.futurelearn.com/register) in veseli smo, da lahko
povabimo vas, vase sodelavce in študente, da se nam pridružite.

