
OZADJE

Učitelji tujih jezikov so slabše ali neustrezno usposobljeni na področju poučevanja
dijakov ali odraslih udeležencev z učnimi težavami. Vključevanje, enaka obravnava,
enake možnosti v izobraževanju in zaposlovanju, uvedba kompleksnejših sistemov
spremljanja poučevanja tujih jezikov oseb z učnimi težavami porajajo vprašanja, na
katera je potrebno odgovoriti, da bi tako čim bolj povečali učne učinke, utrdili
rezultate, spremljali napredek ter posledično tudi oblikovali politike za odpravo
tovrstnih neenakosti.
Učne težave se nanašajo na določeno število motenj, ki lahko vplivajo na pridobivanje,
razumevanje ali uporabo verbalnih in neverbalnih informacij.
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PREBERITE VEČ!

RAZISKAVA

V prvi fazi projekta TuDOrs smo partnerji raziskovali dobre prakse in študije primerov učnih težav pri
poučevanju tujih jezikov. Identificiranih je bilo veliko praks, ki pa so – kot je potrdila raziskava –
namenjene predvsem mlajšim učencem (mlajšim od 18 let), zato smo zelo prepričani, da bo naš
bodoči Zbornik dobrih praks uporaben tudi pri izobraževanju odraslih. Večjezični digitalni zbornik je
trenutno v zadnji fazi in bo kmalu na voljo na spletni strani TuDOrs. Zbornik vsebuje dobre prakse in
orodja pri poučevanju tujih jezikov za ljudi z učnimi težavami. Učitelje tujih jezikov in izvajalce
usposabljanja bomo spodbujali k brskanju po zborniku in iskanju inovativnih izobraževalnih pristopov.

SPLETNA ANKETA

Partnerji smo pripravili tudi spletno anketo, namenjeno
učiteljem in mentorjem tujih jezikov. Naš cilj je odkriti
najučinkovitejše metode, prakse in orodja, ki jih strokovnjaki,
institucije in organizacije v izobraževanju odraslih uporabljajo
za poučevanje odraslih z učnimi težavami. Ko bosta obe
aktivnosti zaključeni, bodo partnerji v projektu predlagana
orodja in prakse zbrali ter nadaljevali z razvojem in
oblikovanjem spletnega brezplačnega izobraževalnega
programa, primernega za učitelje in mentorje tujih jezikov.
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Če ste učitelj tujih jezikov in imate izkušnje pri delu z ljudmi z učnimi težavami, bi jih zelo radi slišali!
Pomagale nam bo zgraditi učinkovitejši in še bolj celovit program usposabljanja! Zato vas prosimo, da
si vzemite 5 minut svojega časa in izpolnite spletno anketo tukaj:

Hvala že v naprej!
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NASLEDNJI KORAKI

Z veseljem najavljamo naslednje mednarodno
projektno srečanje, ki bo decembra 2021 na
Patrasu v Grčiji. Po srečanju bomo pripravljeni na
začetek pilotiranja našega novega programa
usposabljanja za učitelje tujih jezikov, ki se
ukvarjajo z učnimi težavami v razredu.

Ostanite z nami!
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ANKETA

SPLETNA PLATFORMA
Spletna platforma TuDOrs postaja mrežno skladišče delovnih materialov in orodje za razširjanje
projektnih rezultatov za doseganje čim večjega števila zainteresiranih uporabnikov.

PARTNERSTVO
• Ljudska univerza Ptuj, Slovenija

• p-consulting, Grčija

• COMCY, Ciper

• Associacio Programes Educatius Open Europe, Španija

• Errotu, Španija

• Dyslexia Association of Ireland, Irska

• FORMA.AZIONE SRL, Italija

• SC Works Quality SRL, Romunija

Obiščite spletno stran Spremljajte nas na FB!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEnpU96eepmuhjDlX4HX1KzN7jNf0JCRsrnPkzYs-Dz5GvJA/viewform
https://www.lu-ptuj.si/
https://www.p-consulting.gr/
https://www.comcy.eu/el/
https://www.openeurope.es/inici
https://www.errotu.com/
https://dyslexia.ie/
https://www.azione.com/
https://worksquality.ro/
https://tudors.academy/%ce%bfverview-of-the-commonly-recognized-specific-lds/
https://www.facebook.com/TheTudorsAcademy

