
 

 

Θέμα: «Πρόσκληση σε Εξ’ Αποστάσεως Eπιμορφωτικό Πρόγραμμα για 
Εκπαιδευτικούς Αγγλικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας» 

 
Η Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 
προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε εξ’ σποστάσεως εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με θέμα Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση στη  Δυσλεξία για 
Εκπαιδευτικούς που Διδάσκουν την Αγγλική σαν Ξένη Γλώσσα – 
(Dyslexia for English Language Teachers – E-learning option) – (αρ. 
έγκρισης Φ15/6735). Παρακάτω θα βρείτε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα: 
 

Διοργανω

τές 
Δρ Γκαντίδου Ευαγγελία 

Επιμορφ
ωτές 

-Δρ. Γκαντίδου Ευαγγελία, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας 

 

Επιμορφ
ούμενοι 

-Eκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας Δ/μιας Εκπαίδευσης  Καβάλας  

-Eκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας Π/μιας Εκπαίδευσης  Καβάλας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
Π/ΜΙΑΣ & Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ06 
ΣΧΟΛΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ05 
  
Διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 20  
    Διοικητήριο  
                             Καβάλα 65110 
Γραφείο:           531/514 
Τηλ:  2513503531/  

Κιν:                   6945235715/ 
Email:                 sym06-kav@ sch.gr/ 
 Πληροφορίες: Δρ Γκαντίδου Ευαγγελία 
                                 

Καβάλα  14/ 09/2015 
Αρ. Πρωτ.: 9979 Φ 33/6  
                                 
                   
 
 
 
 
 
Προς :  

 Εκπαιδευτικούς ΠΕ06 Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Καβάλας 

 Εκπαιδευτικούς ΠΕ06 Π/θμιας 
Εκπαίδευσης Καβάλας 

 Διεύθυνση Π/θμιας 
Εκπαίδευσης Καβάλας. 

Κοιν: 

 Περιφερειακό Διευθυντή 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
ΑΜΘ 

 Προϊστάμενο Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Β/θμιας Εκπ/σης ΑΜΘ. 

 Προϊσταμένη Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας ΑΜΘ. 
 



Δραστηρι
ότητα 

Εξ΄αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Αντικείμε
νο  

Τίτλος του προγράμματος:  
 «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. 

 

Εκπαιδευ
τική 

τεχνική 

Εισήγηση. 
Ατομικές ασκήσεις εργασίες. 
Συζήτηση. 

Ημερομη
νίες  

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει στις 
28/09/2015 και θα λήξει στις 6/12/2015 συμπεριλαμβάνει τις 
ακόλουθες δέκα (10) εβδομαδιαίες ενότητες όπως φαίνεται 
αναλυτικά παρακάτω: 
 

1. Η φύση της δυσλεξίας -  28/09/2015 – 4/10 /2015 

2. Συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με τη 

δυσλεξία -5/10/2015  - 11-10-2015 

3. Αναγνώριση της δυσλεξίας-12/10/2015 -18/10/2015 

4. Η επίδραση της δυσλεξίας στην εκμάθηση της αγγλικής 

γλώσσας-19/10/2015 – 25/10/2015. 

5. Ενσωμάτωση των μαθητών/τριών με δυσλεξία στην 

ξενόγλωσση τάξη -26/10/2015 – 01/11/2015. 

6. Φωνολογικήκαι ορθογραφική επίγνωση της αγγλικής 

γλώσσας -02/11/2015- 08/11/2015. 



7. Τεχνικές διδασκαλίας λεξιλογίου και γραμματικής -

09/11/2015 – 15/11/2015. 

8. Τεχνικές διδασκαλίας ακουστικού και προφορικού λόγου 

16/11/2015 – 22/11/2015. 

9. Τεχνικές διδασκαλίας προφορικού και γραπτού λόγου -

23/11/2015 – 29/11/2015. 

10. Η αξιολόγηση των μαθητών/υτιών με δυσλεξία - 

30/11/2015 – 06-12-2015. 

Κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες έχει σχεδιαστεί για να 
καλύψει προσωπική μελέτη διάρκειας 100 -120 λεπτών στην 
πλατφόρμα: http://dystefl.eu/index.php?id=20 

και απαιτεί 2 ώρες για κάθε ενότητα για την εκπόνηση 
υποχρεωτικών εργασιών στην πλατφόρμα: 

http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1683 

 

 Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για 
να δεχτεί έως δέκα πέντε επιμορφούμενους/ες, θα δώσει 
βεβαίωση παρακολούθησης 40 ωρών. 
 
Aιτήσεις για το πρόγραμμα (το οποίο θα είναι ολοκληρωτικά 
εξ’ αποστάσεως, μπορούν να υποβληθούν στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 
https://docs.google.com/forms/d/1YXEEszmKKEEdS39Ood
HcdT9Ttqolv7dvWZ50aE2bQEM/viewform 
 
Προσφέρεται και δια ζώσης επιλογή για το ίδιο πρόγραμμα. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, αν επιθυμούν,  να κάνουν αίτηση 
και για τα δύο προγράμματα. Θα γίνει πρώτα η κλήρωση για 
το δια ζώσης πρόγραμμα (στις 23/09/2015 το απόγευμα) και 
την επόμενη ημέρα (24/09/2015) θα γίνει η κλήρωση για το 
εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα. Εκπαιδευτικοί που έγιναν 
δεκτοί στο δια ζώσης πρόγραμμα αποκλείονται από το εξ’ 
αποστάσεως. 
 
 

 
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν ενυπόγραφα. 
 

Η Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας 

Δρ Ευαγγελία Γκαντίδου 

http://dystefl.eu/index.php?id=20
http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1683
https://docs.google.com/forms/d/1YXEEszmKKEEdS39OodHcdT9Ttqolv7dvWZ50aE2bQEM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YXEEszmKKEEdS39OodHcdT9Ttqolv7dvWZ50aE2bQEM/viewform

