
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§Δυσλεξία ε ίναι η ε ιδική διαταραχή της ανάγνωσης που
φανερώνεται από τη δυσκολία εκµάθησης της ανάγνωσης,
παρά τη συµβατική διδασκαλία , την επαρκή νοηµοσύνη και
τις κοινωνικοπολιτισµικές ευκαιρίες.

§Η δυσλεξία , εάν δεν ανιχνευθεί και αξιολογηθεί
εγκαίρως, τότε δύναται να αποτελέσε ι πραγµατικό εµπόδιο
για µια επιτυχηµένη σχολική και µετέπειτα πορεία.

§Το πρόγραµµα TI DE είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα
Erasmus+, το οποίο συντονίζε ι το Πανεπιστήµιο
UNIMORE (University of Modena and Reggio Emilia)
στην Ιταλία, ενώ συµµετέχουν ακόµα o ιταλικός οργανισµός
ForModena (Formazione Professionale per i Territori
Modenesi Soc. Cons. a R.L.) πο υ έχε ι στόχο τη δια βίο υ
επαγγελµατική κατάρτιση , το Συµβούλιο Εκπαίδευσης της
Βιέννης (Stadtschulrat für Wien) από την Αυστρία, το
Πανεπιστήµ ιο Goldsmiths του Λονδίνου από το Ηνωµένο
Βασίλε ιο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών από την Ελλάδα.

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα TIDE  2016-2019:
Παρουσιαση του προγράµµατος και πρώτα αποτελέσµατα
Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού, Γιάννης Καραγιαννάκης, Ελπινίκη Παππά, 

Αικατερίνη-Σοφία Παρούση, Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ
Το Ευρωπα ϊκό Πρόγραµµα T.I.D.E. (new Tools for Inclusion of
Dyslexic studEnts) θα συλλέξει δεδοµένα, καλές πρακτικές
και µεθοδολογίες , από ό λες τις εµπλεκόµενες χώρες µε σκοπό
την ανάπτυξη νέω ν εργαλείων που θα µπορούν να
χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για τους µαθητές µε
δυσλεξία. Τα εργαλε ία αυτά θα χορηγηθούν σε όλα τα επίπεδα
του εκπαιδευτικού συστήµατος από τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση µέχρι τα ιδρύµατα επαγγελµατ ικής κατάρτισης και
τα πανεπιστήµια, διε υκολύνοντας τη µετάβαση των σπουδαστών
µε δυσλεξία από το ένα επίπεδο εκπαίδευσης στο επόµενο.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ
§Κατασκευή εργαλείου για την υποστήριξη των ατόµων µε δυσλεξία και την αρωγή τους στη µετάβαση στα στάδια της εκπαίδευσης.
§Επιµόρφωση διάρκειας πέντε ηµερών, πέντε εκπαιδευτικών από κάθε συνεργαζόµενη χώρα στην Αυστρία τον Μάρτιο του 2018.
§Οργάνωση διακ ρατικών συναντήσεων σε κάθε χώρα - συνεργάτη του Προγράµµατος µε σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση
εκπαιδευτικών και την εφαρµογή του εργαλείου στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης.
§Συνε χής ενηµέρωση του ιστοτόπου (https://project-tide.eu) και της σελίδας στο FaceBook ((https://www.facebook.com/groups/
tideproject /), τα οποία λε ιτουργούν ως χώροι αλληλεπ ίδρασης µεταξύ ενδιαφεροµένων µερών και εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της
δυσλεξίας, µέσω των οποίων µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος να έχει πρόσβαση σε όλες τις λίστες δεδοµένων του προγράµµατος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
§Σεπτέµβρης 2016 -Αύγουστος 2017: Ερευνητική διαδικασία
§Σεπτέµβρης 2017 - Νοέµβρης 2018: Ανάπτυξη και εφαρµογή 
εργαλείου
§Δεκέµβρης 2018 - Αυγουστος 2019: Αποσαφήνιση 
κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines)

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Δραστηριότητα 1
•Καταγραφή ισχύοντων νόµων που αφορούν τη ν Ειδική Αγωγή,
κάθε συνεργαζόµενης χώρας.
•Καταγραφή υπαρχόντων δοµών και µε θόδων που δέχονται και
υποστηρίζουν παιδιά µε Μαθησ ιακές Δυσκολίες σε ό λες τις
συνεργαζόµενες χώρες.
Δραστηριότητα 2
•Χορήγηση ερωτηµατολογ ίου σε 118 άτοµα, ηλικ ίας 18 και
άνω, µε διαγνωσµέ νη δυσλεξ ία σε όλες τις συνεργαζόµενες
χώρες.
•Χορήγηση ερωτηµατολογίου σε 51 εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας κα ι τ ριτοβάθµ ιας εκπαίδευσης,
όλων των συνεργαζόµενων χωρών.

Στο σχολείο /Πανεπιστήµιο  σας  υπάρχει υπηρεσία  που να υποστηρίζει άτοµα µε τις  δικές  σας  
δυσκολίες;

Αντισταθµιστικές µέθοδοι/Εργαλεία

Γνωρίζετε νόµους  που είναι χρήσιµοι στα δυσλεξικά παιδιά;


