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ΣΤΟΧΟΣ
Ο γενικός στόχος του έργου LEXIS είναι να εξασφαλίσει
την πρόσβαση και τη συμμετοχή των παιδιών με
δυσλεξία στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και να
αυξήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των καθηγητών
Αγγλικής Γλώσσας ώστε να ανταποκριθούν στις ειδικές
ανάγκες τους, ενσωματώνοντας τις αναδυόμενες
τεχνολογίες, υιοθετώντας νέες μεθοδολογίες και
εισάγοντας τις αρχές της παιχνιδοποίησης στη μάθηση.
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KICK-OFF MEETING
ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

Η εναρκτήρια συνάντηση διοργανώθηκε στο Škola
Pelican στο Μπρνο της Τσεχικής Δημοκρατίας,
μεταξύ 21 και 22 Ιουνίου 2022. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν και ανέλυσαν
τα αναμενόμενα αποτελέσματα και συζήτησαν τα
πρώτα βήματα προς την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του έργου. Οι εταίροι κοινοποίησαν
επίσης θέματα σχετικά με τη διάδοση, την ποιότητα
και τα οικονομικά. 

2Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Στόχος του Οδηγού Σχεδίου είναι να καθορίσει το μεθοδολογικό
πλαίσιο που αντιστοιχεί στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα κενά των
ομάδων-στόχων (εκπαιδευτικοί και παιδιά) και τις εθνικές πολιτικές.
Η κοινοπραξία LEXIS διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα σε κάθε χώρα
εταίρο και ανέπτυξε τα ακόλουθα κύρια προϊόντα:
- Διαδραστική παρουσίαση του τρέχοντος περιβάλλοντος σε κάθε
χώρα εταίρο με τη χρήση τριγωνικής μεθόδου έρευνας (έρευνα
πεδίου, ομάδες εστίασης, έρευνα).
- Συλλογή καλών πρακτικών- Προγράμματα CPD σε όλη την ΕΕ,
σχετικά με τη δυσλεξία.
- Τράπεζα εργαλείων LEXIS με βασικούς πόρους που απευθύνονται σε
εκπαιδευτικούς.
- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του μαθήματος επαγγελματικής ανάπτυξης
των εκπαιδευτικών LEXIS
- ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ υπογεγραμμένο από τη συμβουλευτική
επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

PR1- ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ
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Στις 23-24 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο
Βουκουρέστι η δεύτερη συνάντηση εταιρικής σχέσης.  
Φιλοξενήθηκε από τη ρουμανική οργάνωση Asociatia
Bucuresti Pentru Copii Dislexici. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, οι εταίροι συνόψισαν τις
δραστηριότητες του αποτελέσματος 1: Blueprint
Guidebook. Το επόμενο βήμα θα είναι η ανάπτυξη
ενός εκπαιδευτικού οδηγού και μιας σειράς
μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για τη
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης, συμφωνήθηκε επίσης η διάδοση των
αποτελεσμάτων του έργου και η τρέχουσα διαχείριση
του έργου.   
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