
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι εκπαιδευτές ξένων γλωσσών έχουν ανεπαρκή γνώση και κατάρτιση στη διδασκαλία ατόμων με
μαθησιακές δυσκολίες. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην ένταξη, ίση μεταχείριση και ευκαιρίες στην
εκπαίδευση και απασχόληση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ), καθώς και στην εισαγωγή
πιο περίπλοκων συστημάτων διαχείρισης για την προώθηση και ενίσχυση επιτυχημένων πρακτικών
για την εξάλειψη των ανισοτήτων.

Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε έναν συγκεκριμένο αριθμό διαταραχών που μπορεί να
επηρεάσουν την απόκτηση, οργάνωση, διατήρηση, κατανόηση ή τη χρήση λεκτικών και μη λεκτικών
πληροφοριών», που είναι σημαντικές για τον ορισμό και εντοπισμό αποκλεισμών, επειδή «τα
άτομα με ΜΔ αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις ως προς τη μάθηση, διατηρούν όμως ένα
πηλίκο νοημοσύνης πάνω από το μέσο όρο».
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ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου, οι εταίροι έχουν ερευνήσει καλές πρακτικές και
μελέτες περιπτώσεων σχετικά με τις ΜΔ στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Έχουν βρεθεί
πολυάριθμες πρακτικές, αλλά -όπως επιβεβαίωσε η έρευνα- απευθύνονται κυρίως σε νεότερους
μαθητές (κάτω των 18 ετών), επομένως είμαστε πολύ πεπεισμένοι ότι μια τέτοια Σύνοψη θα είναι
χρήσιμη και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μια πολύγλωσση Ψηφιακή Σύνοψη ολοκληρώνεται στο
παρόν στάδιο και θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου. Η Σύνοψη περιέχει καλές
πρακτικές και εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε άτομα με ΜΔ, όπου οι καθηγητές
ξένων γλωσσών μπορούν να περιηγηθούν και να βρουν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Οι συνεργάτες ετοίμασαν μια διαδικτυακή έρευνα, που απευθύνεται
σε εκπαιδευτές που διδάσκουν ξένες γλώσσες. Στόχος μας είναι να
εντοπίσουμε τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους, πρακτικές και
εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ειδικοί, τα ιδρύματα και οι
οργανισμοί στην εκπαίδευση ενηλίκων για να διδάξουν ενήλικες
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Όταν ολοκληρωθούν και οι δύο
δραστηριότητες, οι εταίροι του έργου θα συλλέξουν τα
προτεινόμενα αποτελέσματα και θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη
και σχεδιασμό ενός δωρεάν διαδικτυακού προγράμματος
κατάρτισης, κατάλληλου για δασκάλους και εκπαιδευτές ξένων
γλωσσών.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein."

https://www.statpearls.com/ArticleLibrary/viewarticle/24136


Εάν είστε εκπαιδευτής ξένων γλωσσών και έχετε εμπειρία με άτομα με ΜΔ, θα θέλαμε πολύ να
ακούσουμε από εσάς! Θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε ένα πιο δυνατό και ακόμα πιο
ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης! Οπότε, αφιερώστε 5 λεπτά από το χρόνο σας και
ολοκληρώστε την ηλεκτρονική έρευνα, εδώ:

Ευχαριστούμε!
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε
την επόμενη διακρατική συνάντηση του έργου
που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στην
Πάτρα, στην Ελλάδα. Μετά τη συνάντηση οι
εταίροι θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν με την
πιλοτική εφαρμογή του νέου εκπαιδευτικού
προγράμματος για εκπαιδευτικούς ξένων
γλωσσών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές
δυσκολίες στην τάξη.
Μείνετε συντονισμένοι!

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein."

ΕΡΕΥΝΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Η διαδικτυακή πλατφόρμα γίνεται ο διαδικτυακός χώρος αποθήκευσης υλικού εργασίας και
το εργαλείο διάδοσης για την προσέγγιση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού
ενδιαφερόμενων χρηστών
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Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας Βρείτε μας στοFacebook!
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