
Οι μαθητές/τριες με δυσλεξία βιώνουν δυσκολίες   στην εκμάθηση των δεξιοτήτων τόσο της μητρικής (πρώτης) τους γλώσσας όσο και της 

ξένης γλώσσας, για την οποία συνήθως δε λαμβάνουν εξειδικευμένη βοήθεια ή διδακτική καθοδήγηση. Αυτό το γεγονός μπορεί να οφείλεται 

στο ότι οι καθηγητές/τριες ξένων γλωσσών ενδέχεται να μην έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη φύση των προβλημάτων που σχετίζονται 

με τη δυσλεξία και στο ότι μπορεί να μη διαθέτουν ικανότητες που επιτρέπουν την αποτελεσματική διδασκαλία της ξένης γλώσσας στους/τις 

συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες. Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι  καθηγητές/τριες της αγγλικής ως ξένης γλώσσας ( English    as  a  Foreign  

Language-EFL) να λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη και να τους παρέχονται ευκαιρίες για  συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη 

(CPD),  με την παρακολούθηση εργαστηρίων, συνεδρίων και μαθημάτων διδακτικής βελτίωσης.  

  

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να παρακολουθήσετε το τελικό συνέδριο DysTEFL2- Η Δυσλεξία για Καθηγητές/τριες της Αγγλικής ως 

Ξένης γλώσσας (Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language), το οποίο θα σας προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε 

εργαστήρια, καθώς και σε διαλέξεις από ειδικούς στον χώρο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε μαθητές/τριες με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (ΕΜΔ). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2016, στους χώρους της Σχολής Φιλολογίας, στο Πανεπιστήμιο του 

Λοτζ, στην Πολωνία (Pomorska 171/173, Lodz).  

Στο πλαίσιο του προγράμματος DysTEFL2 έχουν προγραμματιστεί πενθήμερα  ατομικά  μαθήματα  (face-to-face courses) σχετικά με τη διδασκαλία της Αγγλικής 

ως ξένης γλώσσας (EFL) σε μαθητές/τριες με δυσλεξία. Οι κύριοι στόχοι αυτών των μαθημάτων για τους/τις καθηγητές/τριες της αγγλικής ως ξένης γλώσσας είναι η 

απόκτηση της αναγκαίας θεωρητικής γνώσης σχετικά με τη δυσλεξία, καθώςκαι η ανάπτυξη στρατηγικών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε οι καθηγητές/τριες να 

προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών με δυσλεξία. Τόσο το περιεχόμενο όσο και η δομή των μαθημάτων έχουν 

δημιουργηθεί βάσει ενός μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο οι καταρτιζόμενοι/ες θα είναι σε θέση να αναστοχαστούν την προσωπική τους μάθηση και διδακτική 

πρακτική, να εφαρμόσουν διδακτικές μεθόδους, δραστηριότητες και τεχνικές με δημιουργικό τρόπο,να τα προσαρμόσουν όλα αυτά στα μαθησιακά και διδακτικά 

τους πλαίσια κατά τον αρμόζοντα τρόπο, όπως, επίσης, και να αξιολογούν την επίδοση των μαθητών/τριών, ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλατη διδακτική τους 

πρακτική. 

Τα μαθήματα βασίζονται στην αρχή μαθαίνω κάνοντας και τη βιωματική μάθηση. Οι καταρτιζόμενοι/ες παρακολουθούν  έναν κύκλο αναστοχασμού καθ’ όλη τη 

διάρκεια του μαθήματος, όπως και σε κάθε ενότητα. Πρώτα, συσχετίζουν με τις δικές τους εμπειρίες τη μαθησιακή και διδακτική πρακτική, την κατανόησή τους και 

τυχόν παρανοήσεις, τις απόψεις τους κ.λπ. Έπειτα, δέχονται το κατάλληλο ποσό εισαγόμενου σε μορφή κατανόησης κειμένων και ανάγνωσης, βίντεο, 

παρουσιάσεων, συνεντεύξεων κ.λπ. Τέλος, ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες και αναλογίζονται τι έχουν μάθει στην ενότητα. Ανάλογα με το τμήμα, οι 

καταρτιζόμενοι/ες ενθαρρύνονται να εργαστούν σε ζεύγη ή  σε ομάδες, συνεπώς συνεργάζονται μεταξύ τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Το μαθησιακό 

περιβάλλον αποτελεί ένα πεδίο για την υποστήριξη μιας σεβαστής από όλους/ες ατμόσφαιρας, όπου ο/η ένας/η μια μαθαίνει από τον/την άλλον/η, η οποία ενισχύει 

τη δημιουργική κριτική και την (αυτο)αξιολόγηση της γνώσης. Στους καταρτιζόμενους απονέμονται πιστοποιητικά για την ενεργή τους συμμετοχή και την επιτυχή 

ολοκλήρωση της ενότητας και των κουίζ από τον οργανωτικό φορέα. 

Ως τώρα, διενεργήθηκαν τρεις επιμορφώσεις για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών: στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), στη Λουμπλιάνα (Σλοβενία) και στο Οπόλε 

(Πολωνία), για 15 καταρτιζόμενους/ες από όλον τον κόσμο το καθένα. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το τελικό σεμινάριο στο Λοτζ (Πολωνία), τον Ιούνιο του 

2016. 
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