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Project
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.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji kończącej projekt - DysTEFL2 „Dysleksja dla nauczycieli języka angielskiego jako
obcego” - w ramach której będzie można wziąć udział w warsztatach, jak również w wykładach prowadzonych przez ekspertów
w nauczaniu języków obcych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w szczególności z dysleksją. Konferencja
odbędzie się 25 czerwca 2016 roku w siedzibie Wydziału Filologicznego, Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 171/173, Łódź).

Updating DysTEFL training materials
Zaktualizowany kurs DysTEFL2 jest już dostępny. Każdy korzystający z kursu będzie mógł zweryfikować i
potwierdzić osiągnięte efekty kształcenia. Wszystkie trzy formy kursu (do szkolenia bezpośredniego, do
samokształcenia oraz kształcenia na odległość) zostały uaktualnione i uzupełnione nie tylko nowymi
materiałami, ale również krótkimi testami do każdego rozdziału kursu i testem podsumowującym cały
kurs (wraz ze wskazówkami dla uczestników oraz dla trenerów - jak podliczać wyniki i jakie są kryteria
oceny).
Zaktualizowany i uzupełniony kurs DysTEFL2 w wersji do samodzielnego kształcenia jest dostępny
bezpłatnie na stronie internetowej http://dystefl2.uni.lodz.pl/?page_id=1053. Można tam również
znaleźć nowe materiały i dodatkowe funkcje takie jak: testy, quizy, certyfikaty i formularze informacji
zwrotnej (feedback) dotyczące poszczególnych rozdziałów, jak i całego kursu, a także materiały
dodatkowe. Przed rozpoczęciem kursu DysTEFL2 każdy uczestnik proszony jest o zarejestrowanie się,
aby uzyskać zaświadczenie potwierdzające wyniki nauczania. Pomyślne zaliczenie testów jest
warunkiem uzyskania certyfikatu.
Kurs DysTEFL2 jest również dostępny w formie kształcenia na odległość (na platformie Moodle), jak i w
formie do bezpośredniego kształcenia. Wiosną 2016 roku planujemy druk podręcznika kursowego
DysTEFL2 (z płytą CD), który będzie także dostępny na stronie internetowej kursu DysTEFL2 do
pobrania jako plik pdf.
Mamy również przyjemność ogłosić drugą edycję masowego otwartego kursu online (MOOC) 'Dysleksja i nauczanie języka obcego", zorganizowanego przez Uniwersytet Lancaster we współpracy z
platformą FutureLearn i DysTEFL2. Kurs będzie prowadzony pomiędzy 18 kwietnia - 15 maja 2016 roku.
Zapisy już się rozpoczęły (https://www.futurelearn.com/register).
wykładowców oraz studentów.
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