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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

«ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Από τη Θεωρία στην Πράξη»

ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ & WORKSHOPS

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοούν τη φύση των Μαθησιακών 
Δυσκολιών και τη διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης στη μητρική και ξένη γλώσσα. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις στρατηγικές αντιμετώπισης και παρέμβασης σε παιδιά με Μαθησιακές 
Δυσκολίες στην ξενόγλωσση εκπαίδευση (όχι μόνο στην Αγγλική Γλώσσα).

Εισηγητές:
Θεωρητικό μέρος: 
Παπαναστασίου Φώτης – Ειδικός Παιδαγωγός- MSc Σχολική Ψυχολογία (www.eidikospaidagogos.gr)
Πρακτικό μέρος: 
Ξυδοπούλου Έλενα - English SEN Teacher – MA London Metropolitan University
(www.onewaysuccess.gr, fb: One Way Success)

Χώρος διεξαγωγής: δια ζώσης Ακαδημίας 98-100, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Distance Learning 
(Σύγχρονο) πανελλαδικώς στα Πιστοποιημένα Κέντρα της Unicert.
Κόστος: 70€ - Δυνατότητα Πιστοποίησης UNICERT, Φορέα  Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και  διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ.  με κόστος 40€.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν: Βεβαίωση Παρακολούθησης, ερωτηματολόγια,  κλείδες και κλίμακες 
αξιολόγησης
Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 210 38 01 129-130

Παρατηρήσεις
Η εισήγηση θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και οι σημειώσεις των 
συμμετεχόντων θα είναι στην Αγγλική λόγω του ότι θα περιλαμβάνουν υλικό έτοιμο για χρήση 
μέσα στην τάξη. Για κάθε τομέα του σεμιναρίου θα υπάρχει χρόνος για ένα μικρής διάρκειας 
workshop με σκοπό οι συμμετέχοντες να εμπλακούν στη διαδικασία σχεδιασμού υλικού και 
συζήτησης επ’ αυτού. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 17/9/2016, 10.00 – 18.00 



Θεωρητικό Μέρος
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση, Ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών, 
Γενικά χαρακτηριστικά των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες, Η αιτιολογία των 
Μαθησιακών Δυσκολιών, Πρώιμες ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών, Μαθησιακό Κενό & 
Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχολογικές επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών, Διαταραχή 
ανάγνωσης - Δυσλεξία - Χαρακτηριστικές δυσκολίες στην ανάγνωση, Μαθησιακές 
Δυσκολίες στο γραπτό λόγο- Χαρακτηριστικά της δυσκολίας στη γραφή Μαθησιακές 
δυσκολίες στην ορθογραφία, Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, Εξατομικευμένο 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Πρακτικό Μέρος
Άτυπη αξιολόγηση μαθητών εν όψει νέας σχολικής χρονιάς
• Τομείς αξιολόγησης
• Ειδικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης (special accommodations)
• Παραδείγματα και συζήτηση
• Σωστά και «λανθασμένα» δείγματα αξιολόγησης
Κατάρτιση προγράμματος διαφοροποιημένης διδασκαλίας κατόπιν
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
• Χαρακτηριστικά προγραμμάτων διαφοροποιημένης διδασκαλίας
• Επιλογή και συγγραφή υλικού
• Παραδείγματα και συζήτηση
Φωνολογική ενημερότητα
• Ανάγκη διδασκαλίας
• Παρούσες συνθήκες και διαθέσιμη βιβλιογραφία
• Παραδείγματα ασκήσεων φωνολογικής ενημερότητας
• Σχεδιασμός και συζήτηση

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

• εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
• εκπαιδευτικούς της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης
• εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής
• ειδικούς ψυχικής υγείας
• επαγγελματίες και ειδικούς από το χώρο της ειδικής αγωγής
• φοιτητές από αντίστοιχα θεματικά πεδία (ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, 
εργοθεραπεία, παιδαγωγικά, κτλ)
• γονείς
• όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στις Μαθησιακές 
Δυσκολίες και τον τρόπο αντιμετώπισής τους στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.


