
 

  "Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."  

 

                                              

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) αναφέρονται σε έναν συγκεκριμένο αριθμό διαταραχών που 

μπορεί να επηρεάζουν την απόκτηση, την οργάνωση, τη διατήρηση, την κατανόηση ή τη χρήση 
τόσο λεκτικών όσο και μη λεκτικών πληροφοριών", ενώ είναι σημαντικός ο προσδιορισμός τους 
για τον εντοπισμό των αποκλεισμών, επειδή "τα άτομα με ΜΔ έχουν μόνο συγκεκριμένα 
προβλήματα με τη μάθηση, αλλά διατηρούν ένα μέσο ή ανώτερο του μέσου όρου δείκτη 
νοημοσύνης". Μάθετε περισσότερα. 
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ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ! 

Η ειδικά προετοιμασμένη διαδικτυακή εκπαίδευση απευθύνεται σε καθηγητές/τριες ξένων γλωσσών που 
διδάσκουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.  Αποτελείται από 8 ενότητες που καλύπτουν μια σειρά 
θεμάτων σχετικών με αυτό το γνωστικό αντικείμενο.  Οι μαθησιακοί στόχοι για κάθε ενότητα παρατίθενται 
μαζί με το βασικό περιεχόμενο, δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση. 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/ριες είναι τώρα διαθέσιμο με τη μορφή 
ψηφιακής μάθησης που περιέχει βραχυπρόθεσμες εκπαιδεύσεις (1-3 ώρες). Η εκπαίδευση είναι δωρεάν, 

εύκολα προσβάσιμη, και διαθέσιμη για το κοινό. Μετά την οριστικοποίηση του περιεχομένου του 
προγράμματος εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/ριες θα μπορούν να συμμετέχουν στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή και να μελετούν με το δικό τους ρυθμό. Η ασύγχρονη μάθηση δεν 
απαιτεί την παρουσία εξωτερικού εκπαιδευτή. Έτσι, κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια θεωρητική εισαγωγή, 
παραδείγματα πως θα εφαρμοστούν αυτές οι γνώσεις στο έργο του/της εκπαιδευτικού, και πρακτικές 
δραστηριότητες (ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, εργασίες που πρέπει να εφαρμοστούν κ.λπ.). 
Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην τελική του μορφή είναι πλέον διαθέσιμο στα αγγλικά, 
σλοβενικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά και ρουμανικά. Μάθετε περισσότερα. 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κύριος στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι η δημιουργία ενός εργαλείου 
που θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/ριες ΞΓ να αυτό-

αξιολογήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους όσον 
αφορά τη διδασκαλία ΞΓ σε άτομα με ΜΔ, και να κατανοήσουν τις δικές τους 

ανάγκες. 
Αυτό το εργαλείο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/ριες ΞΓ να παραμείνουν επικεντρωμένοι στην 
αποτελεσματική και παραγωγική γλωσσική διδασκαλία σε άτομα με ΜΔ. 
Η καινοτομία αυτού του αποτελέσματος έγκειται στο γεγονός ότι θα είναι 
ένα εργαλείο που θα εστιάζει στην αξιολόγηση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ΞΓ, όσον αφορά τη διδασκαλία 
ατόμων με ΜΔ. Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης θα είναι δυναμικό, φιλικό 
προς το χρήστη και θα είναι διαθέσιμο για το κοινό, δωρεάν. 

 

https://www.statpearls.com/ArticleLibrary/viewarticle/24136
https://tudors.academy/%ce%bfverview-of-the-commonly-recognized-specific-lds/
https://tudors.academy/courses/teaching-foreign-languages-to-students-with-learning-difficulties/
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε στο Ρέους, στην Ισπανία,  

εκπαιδευτική δραστηριότητα, με τη μορφή σύντομης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, από τις 30.8. έως τις 

1.9.2022. Η εκπαιδευτική συνάντηση επέτρεψε στους οργανισμούς των εταίρων, στους/τις εκπαιδευτικούς, 

και εκπαιδευτές/ριες τους να κατανοήσουν καλύτερα τους στόχους και τους σκοπούς του προγράμματος , 

και τη διαδικασία από την οποία δημιουργήθηκε. Οι συμμετέχοντες/ουσες αποτέλεσαν μια ποικιλόμορφη 

ομάδα δυνητικών φορέων, οι οποίοι/ες θα μεταφέρουν τις γνώσεις αυτές σε άλλους και άλλες, 

εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα του προγράμματος. 

Η τριήμερη κοινή εκπαιδευτική συνάντηση, συντονίστηκε και πραγματοποιήθηκε από την OpenEurope και 

τους εμπειρογνώμονες της, με την υποστήριξη της DAI, του Πανεπιστημίου του Ptuj και της p-consulting. 

Οι χρήστες θα επιλέγουν μέσα από προκαθορισμένες δηλώσεις στους τομείς: 

• μεθοδολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιούν όταν διδάσκουν άτομα με ΜΔ, 

• να μετρήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και τις ικανότητές τους, σχετικά με τη 

διδασκαλία ΞΓ σε άτομα με ΜΔ.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΡΕΟΥΣ, ΣΤΗΝ  ΙΣΠΑΝΙΑ 

Οι κύριες δραστηριότητες ήταν: 

• Καθορισμός των κριτηρίων επιλογής 

των συμμετεχόντων/ουσών  

• Επιλογή των 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/ριών 

που θα καταρτιστούν 

• Προετοιμασία της μεθοδολογίας 

εκπαίδευσης και των 

προγραμματισμένων εργασιών από 

την OpenEurope, με βάση τα 

αναπτυγμένα αποτελέσματα. 

• Υλοποίηση της τριήμερης 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας για  

τους επιλεγμένους 

εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/ριες. 

• Συλλογή ανατροφοδότησης και 

εκπόνηση συνοπτικής έκθεσης 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα γίνεται το ηλεκτρονικό αποθετήριο του υλικού  που 
συγκεντρώθηκε, και το εργαλείο διάδοσης για την προσέγγιση του μεγαλύτερου 
δυνατού αριθμού ενδιαφερόμενων χρηστών. 

 
 

 

• Errotu, Spain 

• Dyslexia Association of Ireland, Ireland 

• FORMA.AZIONE SRL, Italy 

• SC Works Quality SRL, Romania 

 

    Επισκεφθείτε τη σελίδα μας  Βρείτε μας στο Facebook! 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

 

• Public University of Ptuj, Slovenia 

• p-consulting, Greece 

• COMCY, Cyprus 

• Associacio Programes Educatius Open 

Europe, Spain 

https://www.errotu.com/
https://www.errotu.com/
https://dyslexia.ie/
https://www.azione.com/
https://worksquality.ro/
https://tudors.academy/
https://www.facebook.com/TheTudorsAcademy
https://www.lu-ptuj.si/
https://www.lu-ptuj.si/
https://www.lu-ptuj.si/
https://www.p-consulting.gr/
https://www.comcy.eu/el/
https://www.openeurope.es/inici
https://www.openeurope.es/inici
https://www.openeurope.es/inici
https://www.openeurope.es/inici
https://www.openeurope.es/inici
https://www.openeurope.es/inici
https://www.openeurope.es/inici

