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Το πρόγραμμα
Η δυσλεξία αποτελεί μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που έχει επιπτώσεις όχι μόνο στις δεξιότητες γραμματισμού στην πρώτη
γλώσσα των μαθητών/τριών, αλλά και στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Οι μαθητές/τριες με δυσλεξία χρειάζονται
επιπρόσθετη υποστήριξη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής κατάκτηση των απαραιτήτων επιπέδων γλωσσικής ικανότητας
στην ξένη γλώσσα.
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του σχήματος της αρχικής κατάρτισης, καθώς και της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής ανάπτυξης των καθηγητών/τριών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, ώστε οι καθηγητές/τριες να είναι σε θέση να
αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση, τις στρατηγικές, ικανότητες και δεξιότητες, προκειμένου να προσαρμόσουν τη διδασκαλία
τους στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών με δυσλεξία. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος εξοικειώνει
τους/τις καθηγητές/τριες με ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων διδακτικών μεθόδων, τεχνικών, καθώς και εργαλείων, έτσι ώστε να
μπορεί να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε μαθητές/τριες με δυσλεξία.

Αποτελέσματα του προγράμματος

Και οι τρεις μορφές (προσωπική, on-lineπροσωπική μελέτη και μαθήματα εξ αποστάσεως σε εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle) των εκπαιδευτικών
υλικών του DysTEFL είναι επικαιροποιημένες και συμπληρώνονται με δύο τρόπους: 1) Το υλικό όλων των ενοτήτων επικαιροποιείται και, επίσης,
ενσωματώνεται νέο υλικό, όταν είναι αναγκαίο για την ενίσχυση της ποιότητας του μαθήματος, 2) Για κάθε μια από τις 10 ενότητες των
μαθημάτων, καθώς και για όλο τον κύκλο μαθημάτων συνολικά, σχεδιάζεται και συγγράφεται ένα κουίζ για την αξιολόγηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Αυτό συνιστά ουσιώδες μέρος των διαδικασιών επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των κουίζ
είναι προϋπόθεσηγια την έκδοση των πιστοποιητικών στους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
Το πρόγραμμα DysTEFL2 προσέφερε τα επικαιροποιημένα μαθήματα DysTEFL, κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων που οργανώθηκαν σε όλες
τις χώρες-εταίρους: 1) 4 εντατικές επιμορφώσεις οργανώθηκαν σε Ελλάδα, Σλοβενία και Πολωνία για 60 καθηγητές/τριες της Αγγλικής ως ξένης
γλώσσας και εκπαιδευτές/τριες καθηγητών/τριών, 2) Ένα Μαζικό (Massive), Ανοιχτό (Open), Διαδικτυακό (On-line), Μάθημα (Course) -MOOCοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ και την πλατφόρμα FutureLearn, σε συνεργασία με το πρόγραμμα DysTEFL2, για έναν
απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων/ουσών (καταγράφηκαν παραπάνω από 18.000 εγγεγραμμένοι/ες χρήστες/τριες, 10.000 από τους/τις οποίους/ες
συμμετείχαν ενεργά στο μάθημα, 3) Ένα μάθημα για προσωπική μελέτη είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο του DysTEFL2.
«Θα είμαι σε θέση να
χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που
απέκτησα κατά το DysTELF 2 και
τώρα νιώθω ότι γνωρίζω τα δυνατά
σημεία και τις αδυναμίες των
μαθητών με δυσλεξία...»

«Η καλύτερη επιμόρφωση
καθηγητών
που
έχω
παρακολουθήσει ως τώρα»
«...όλα τα μαθήματα ήταν πολύ ενημερωτικά, χρήσιμα, επικεντρωμένα στο
δια ταύτα, ενδιαφέροντα, απαιτητικά, ισορροπημένα και όλοι οι εκπαιδευτές
ήταν επαγγελματίες. Το περιεχόμενο του μαθήματος και η οργάνωση άξιζαν
πραγματικά τη συμμετοχή…»

