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ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Βξάβεπζε από ην Βξεηαληθό πκβνύιην ηεο ειιεληθήο πξσηνβνπιίαο
Disabled Access Friendly campaign
Tν πξώην βξαβείν ζηελ θαηεγνξία «Καηλνηνκία ζηηο πεγέο δηδαζθαιίαο»
απνλεκήζεθε ζηελ εζεινληηθή θακπάληα Disabled Access Friendly
Φσηνγξαθία ησλ βξαβεπζέλησλ από David Lake Photography
ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΚΡΙΗ ΓΙΑ ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΔ
ΔΠΙΚΔΦΑΛΗ ΣΗΝ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΟΤΑΡΣΑΝΟΤ, ΤΠΑΛΛΗΛΟ
(ΙΓΑΥ) ηνπ ΑΠΘ
Σν Βξεηαληθό πκβνύιην αλαθνίλσζε ηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνύ
ELTons 2014. (Βίληεν ηειεηήο βξάβεπζεο)
Η θεηηλή δσδέθαηε ζπλερήο ρξνληά δηελέξγεηαο ηεο βξάβεπζεο, πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη από ην Βξεηαληθό πκβνύιην θαη ππνζηεξίδεηαη από
ηελ Αμηνιόγεζε Αγγιηθήο Γιώζζαο ηνπ Cambridge (Cambridge English
Language Assessment), αθηεξώλεηαη ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αξηζηεία
ζηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζε όιν ηνλ θόζκν.
Tν πξώην βξαβείν ζηελ θαηεγνξία «Καηλνηνκία ζηηο πεγέο δηδαζθαιίαο»
απνλεκήζεθε ζηελ εζεινληηθή θακπάληα Disabled Access Friendly κε
επηθεθαιήο ηελ θα. Α. Κνπαξηάλνπ, ππάιιειν (ΙΓΑΥ) ζηε γξακκαηεία
ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ ΑΠΘ θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Τγείαο, θαη ηνλ θ. Πνι σ, δάζθαιν ηεο
Αγγιηθήο Γιώζζαο.
Απηή ε θαηλνηόκνο, εζεινληηθή πξσηνβνπιία παξέρεη ζηνπο δαζθάινπο
ηεο αγγιηθήο γιώζζαο κία κεγάιε δεμακελή δσξεάλ καζεκάησλ, πνπ
είλαη αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο θαη κπνξνύλ λα ιεθζνύλ από ην δηαδίθηπν
θαη πνπ θαιύπηνπλ όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη ειηθηαθέο
νκάδεο, ζε κηα πνηθηιία κνξθώλ. Απηέο νη πεγέο είλαη κνλαδηθέο, θαζώο
εθηόο από ηε ζηόρεπζή ηνπο ζε γισζζηθνύο ζθνπνύο, ζεκαηηθά,
απνζθνπνύλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε-ελεκέξσζε ζε ζέκαηα θηλεηηθήο
αλαπεξίαο.

Οη εθπαηδεπηηθνί, σο πξαγκαηηθνί δάζθαινη, κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ
ηε δηδαθηέα ύιε κε ηε ρξήζε απηώλ ησλ πεγώλ γηα λα παξέρνπλ ηδέεο θαη
πιεξνθόξεζε, ρηίδνληαο έηζη δξόκνπο πξνο ηε θξνληίδα θαη ηε δξάζε.
Απηή ε θαηλνηόκνο πξνζέγγηζε, πνπ αγθαιηάδεη ηελ θνηλσληθή βειηίσζε
κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο, αληηκεησπίδεη κηα δύζθνιε
πξαγκαηηθόηεηα θαη αλαπηύζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ εθπαηδεπόκελσλ,
θηλεηνπνηώληαο ηνπο, παξάιιεια, ζηελ εμεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ ηεο
θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ αλαπεξία. Οη καζεηέο/εθπαηδεπόκελνη
αλαθαιύπηνπλ όηη απιά πξάγκαηα κπνξνύλ λα θάλνπλ ηε κεγάιε
δηαθνξά θαη θεύγνπλ από ηελ ηάμε έρνληαο κάζεη θάηη πεξηζζόηεξν από
ζθέηα αγγιηθά.
Η δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιώζζαο δελ ρξεηάδεηαη λα δηαρσξίδεηαη από
ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. Όζν πην βαζηά αγγίδεηο ηνπο καζεηέο, ηόζν
θαιύηεξα ηα απνηειέζκαηα. Άιισζηε, απηή είλαη ε πεκπηνπζία ηεο
δηδαζθαιίαο.

