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wspieranie nauczycieli przed
rozpoczęciem pracy w zakresie
wiedzy o tym, czym są trudności w
uczeniu się i jakie warunki nauki
powinni zapewnić uczniom mającym
trudności w uczeniu się
pogłębianie wiedzy i umiejętności
oraz świadomości nauczycieli w
zakresie trudności w uczeniu się
informowanie nauczycieli o tym, jakie
warunki uczenia się mogą zapewnić
uczniom mającym trudności w nauce
oraz pokazanie, jak korzystać z
technologii w tych warunkach
wspieranie doświadczeń nauczycieli w
korzystaniu z narzędzi
technologicznych, które są im
potrzebne podczas projektowania i
tworzenia warunków nauki

Nauczyciele
Nauczyciele 

      szkoleniowcy

01-11-2020 - 31-10-2022

Konsorcjum 

http://www.dpm.san.edu.pl/projekty-miedzynarodowe/e-dys-learn-podnoszenie-kompetencji-dydaktycznych-przyszlych-nauczycieli-szkol-podstawowych-z-zakresu-ksztalcenia-uczniow-z-trudnosciami-w-uczeniu-sie


W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze
spotkanie online projektu E-DYS-LEARN -
Podnoszenie kompetencji dydaktycznych
przyszłych nauczycieli szkół podstawowych z
zakresu kształcenia uczniów z trudnościami w
uczeniu się. Podczas spotkania partnerzy
przedstawili swoje organizacje, liderzy
zaprezentowali plany wdrażania poszczególnych
rezultatów, omówiono kwestie związane z
upowszechnianiem i zarządzaniem projektem.

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERSKIE

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat
odzwierciedla jedynie poglądy autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Zaburzenia uczenia się: Definicje, Klasyfikacja,
Teorie; 
Rozumienie niepełnosprawności w uczeniu się/
trudności w uczeniu się w krajach partnerskich; 
Przyczyny trudności w uczeniu się.

Podręcznik dla wykładowców został opracowany w
odpowiedzi na brak wiedzy nauczycieli szkół
podstawowych na temat trudności w uczeniu się i
kompetencji cyfrowych. 
Pierwsza część książki zawiera informacje i
wskazówki pedagogiczne dotyczące uczenia się
uczniów z trudnościami w uczeniu się, ich
motywatorów uczenia się, stylu uczenia się i
zaangażowania. 
Pierwsza część podręcznika zawiera między innymi
następujące tematy: 

IO1 - PODRĘCZNIK DLA

WYKŁADOWCÓW NA TEMAT

TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ I

KOMPETENCJACH CYFROWYCH

 

W drugiej części książki znajdują się
informacje o tym, jak nowe technologie, takie
jak rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość
wirtualna, mogą być wykorzystane w nauce
osób z trudnościami w uczeniu się.
https://edyslearn.com/Start/Outputs

https://edyslearn.com/Start/Outputs


ŚLEDŹ NAS!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat
odzwierciedla jedynie poglądy autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

https://edyslearn.com/

@edyslearn 

Tłumaczenie rezultatu 1 na języki narodowe
Wdrożenie platformy e-learningowej
Działania pilotażowe i szkolenia dla
nauczycieli, które odbędą się w Turcji w maju
przyszłego roku.

KOLEJNE KROKI

Głównym oczekiwanym efektem jest przezwyciężenie braku wiedzy nauczycieli szkół podstawowych o
trudnościach w uczeniu się. Ponadto, kolejnym oczekiwanym efektem jest rozwój wiedzy pedagogicznej i
technologicznej na temat tego, jak wzbogacić środowisko uczenia się osób z trudnościami w uczeniu się. Ponadto,
podobne efekty spodziewane są w dłuższej perspektywie czasowej u nauczycieli i osób prowadzących szkolenia
dla nauczycieli. W ten sposób projekt ten przyczyni się również do wczesnej diagnozy osób z trudnościami w
uczeniu się.

Po zaangażowaniu w działania projektowe, nauczyciele przed rozpoczęciem pracy w szkole podstawowej będą
wiedzieli:
- czym są zdolności do uczenia się,
- jakie są przyczyny powstawania trudności w uczeniu się,
- cechy uczniów z trudnościami w uczeniu się,
- jak ważna jest wczesna diagnoza w trudnościach w uczeniu się,
- jak motywować uczniów z trudnościami w uczeniu się do nauki,
- jak tworzyć treści cyfrowe dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU

SPOTKANIE ONLINE 

13 KWIETNIA 2021

SPOTKANIE ONLINE

28 STYCZNIA 2021

Podczas spotkania partnerzy zaprezentowali
pierwsze wersje rozdziałów podręcznika dla
wykładowców. Przedstawiono krótką prezentację
na temat ulepszania strony internetowej oraz
wstępne informacje na temat Rezultatu 2 - Kurs e-
learningowy dla przyszłych nauczycieli szkół
podstawowych.

Drugie spotkanie online skupiło się na omówieniu
ogólnej struktury Podręcznika, partnerzy
przygotowali i zaprezentowali strukturę
poszczególnych rozdziałów. Wybrano logo projektu
i zaprezentowano wstępną wersję strony
internetowej projektu.

https://edyslearn.com/
https://www.facebook.com/edyslearn
https://www.facebook.com/edyslearn

