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Θέμα: «Πραγματοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος»
Σχετική: Έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας Φ.33/681/
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ανακοινώνω την έναρξη ενός νέου διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα
«Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση στη Δυσλεξία για Εκπαιδευτικούς
που Διδάσκουν την Αγγλική σαν Ξένη Γλώσσα»

το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ06 με
έδρα την Καβάλα, Δρ Ευαγγελία Γκαντίδου. Οι λεπτομέρειες του σεμιναρίου έχουν
ως εξής:
Διοργανωτές

-

Επιμορφωτές

-

Επιμορφούμενοι

Δραστηριότητα

Νικόλαος Ποζουκίδης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06
Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών
Δρ. Ευαγγελία Γκαντίδου, Σχολική Σύμβουλος Π Ε 0 6 Π.Ε.
Καβάλας
Δρ. Ευαγγελία Γκαντίδου, Σχολική Σύμβουλος Π Ε 0 6 Π.Ε.
Καβάλας
- Νικόλαος Ποζουκίδης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06
Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών

-Eκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ν

Εξ΄αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα

Αντικείμενο

«Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση στη Δυσλεξία για
Εκπαιδευτικούς που Διδάσκουν την Αγγλική σαν Ξένη
Γλώσσα»

Στόχοι






Να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τη φύση της δυσλεξίας.
Να αναγνωρίζουν τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που
συνδέονται με την δυσλεξία.
Να αναγνωρίζουν τους τρόπους που επηρεάζει η δυσλεξία
την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
Να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν
να ενσωματώσουν μαθητές/τριες με δυσλεξία στην
ξενόγλωσση τάξη μέσω της εκμάθησης των ανάλογων
μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας που αφορούν στην:



φωνολογική και ορθογραφική επίγνωση της αγγλικής
γλώσσας

διδασκαλία λεξιλογίου και γραμματικής

ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων αλλά και του
προφορικού λόγου.

ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωση.

αξιολόγηση των μαθητών/τριών με δυσλεξία.



Να αναστοχαστούν πάνω στην πρακτική τους σε ό,τι
αφορά τους/τις μαθητές/τριες με δυσλεξία.

Εκπαιδευτικές
τεχνικές

Εισήγηση.
Ατομικές ασκήσεις εργασίες.
Συζήτηση.

Ημερομηνίες/
διδακτικές
ενότητες

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει στις
22/02/2016 και θα λήξει στις 31/05/2016 συμπεριλαμβάνει
τις ακόλουθες ενότητες όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω:

1. Η φύση της δυσλεξίας 2. Συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με
τη δυσλεξία

3. Αναγνώριση της δυσλεξίας4. Η επίδραση της δυσλεξίας στην εκμάθηση της αγγλικής
γλώσσας-

5. Ενσωμάτωση των μαθητών/τριών με δυσλεξία στην
ξενόγλωσση τάξη -

6. Φωνολογικήκαι ορθογραφική επίγνωση της αγγλικής
γλώσσας 7. Τεχνικές διδασκαλίας λεξιλογίου και γραμματικής 8. Τεχνικές διδασκαλίας ακουστικού και προφορικού λόγου
9. Τεχνικές διδασκαλίας προφορικού και γραπτού λόγου 10. Η αξιολόγηση των μαθητών/υτιών με δυσλεξία -

Για αναλυτικές πληροφορίες, δείτε τον οδηγό σπουδών στο :
Οδηγός σπουδών

http://1drv.ms/1moa0lD

Απαιτήσεις

Κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες έχει σχεδιαστεί για
να καλύψει προσωπική μελέτη διάρκειας 100 -120
λεπτών στην πλατφόρμα
http://dystefl2.uni.lodz.pl/?page_id=1053
και απαιτεί 2 ώρες για κάθε ενότητα για την εκπόνηση
εργασιών στην πλατφόρμα
http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1746

Τρόπος επιλογής
κλήρωση

Αριθμός
συμμετεχόντων

1. έως 20 επιμορφούμενοις/ες από τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών
2. επίσης, λόγω έλλειψης σχολικού συμβούλου στην
Π.Ε. Κοζάνης, γίνονται δεκτοί και 20
επιμορφούμενους/ ες από τις Δ/νσεις Εκπ/σης
Κοζάνης.

Πιστοποίηση

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης 40 ωρών.

Δηλώσεις συμμετοχής

Μέχρι την Τετάρτη, 17/2/2016
-

Για τους εκπαιδευτικούς των Π.Ε. Φλώρινας, Καστοριάς και
Γρεβενών υποβολή αίτησης στο http://goo.gl/forms/gb47jtJcOM

-

Για τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Κοζάνης υποβολή αίτησης στο :

http://goo.gl/forms/na8Yzp1gsx
Πληροφορίες

Νίκος Ποζουκίδης
nickpoz64@gmail.com
τηλ. 6937108880

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06

Νικόλαος Ποζουκίδης

