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Τν επαηζζεηνπνηεκέλν πξόζωπν ηεο θαηλνηνκίαο
Γηεζλέο Βξαβείν Καηλνηνκίαο γηα ηελ πξωηνβνπιία πνπ ζηνρεύεη ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηωλ καζεηώλ ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα άηνκα
κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα.
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Τν Γηεζλέο Βξαβείν ζηελ θαηεγνξία «Καηλνηνκία ζηηο πεγέο
δηδαζθαιίαο» απνλεκήζεθε, από ην Βξεηαληθό Σπκβνύιην (British
Council), ζηελ εζεινληηθή θακπάληα Disabled Access Friendly –
Πξόζβαζε Φηιηθή πξνο ΑκΔΑ, κε επηθεθαιήο ηε δηνηθεηηθή ππάιιειν
ηνπ Α.Π.Θ., Αηθαηεξίλε Κνπαξηάλνπ θαη ηνλ δάζθαιν αγγιηθήο
γιώζζαο, Πνι Σω.
Η απνλνκή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 Μαΐνπ 2014, ζην Λνλδίλν. Ο
δηαγωληζκόο «ELTons 2014 award for Innovation in Teacher Resources»
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα δωδέθαηε ζπλερή ρξνληά θαη ππνζηεξίδεηαη
από ηελ Αμηνιόγεζε Αγγιηθήο Γιώζζαο ηνπ Cambridge (Cambridge
English Language Assessment), είλαη αθηεξωκέλνο ζηελ θαηλνηνκία θαη
ηελ αξηζηεία ζηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιώζζαο, ζε όιν ηνλ θόζκν.
Η εζεινληηθή νκάδα ηνπ Disabled Access Friendly ππνζηεξίδεηαη από
επαγγεικαηίεο πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξνπο ρώξνπο. Δπίζεο, ε νκάδα
ζπλεξγάδεηαη καδί κε εθπξόζωπνπο από ηνλ δηεζλή ρώξν ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο, νη νπνίνη δηαδίδνπλ ηελ θακπάληα ζε
ζπλέδξηα θαη δηακέζνπ θάζε είδνπο δηθηύωζεο.
Η πξωηνβνπιία Disabled Access Friendly ζηνρεύεη ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηωλ καζεηώλ πάλω ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. «Πξνζεγγίδνπκε λένπο αλζξώπνπο,
κέζω ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.

Η ηζηνζειίδα καο παξέρεη ζηνπο θαζεγεηέο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ δωξεάλ
ειεθηξνληθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. Απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ωο
επηπιένλ δηδαθηηθή ύιε, αληηθείκελν ζρνιηθήο εξγαζίαο θαη άζθεζε γηα
ηηο εμεηάζεηο.
Ταπηόρξνλα, παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα
ηνπο δώζνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζηε ζέζε ελόο αηόκνπ κε θηλεηηθό
πξόβιεκα θαη ηνπο παξαθηλεί λα θαηαλννύλ ηνπο άιινπο θαη λα
ζθέθηνληαη ην πώο απηνί αηζζάλνληαη» ππνζηεξίδεη ε Αηθαηεξίλε
Κνπαξηάλνπ θαη επηζεκαίλεη «Τν 2013, 19.000 κεκνλωκέλνη θαζεγεηέο
ζε πάλω από 100 ρώξεο επηζθέθζεθαλ ηελ ηζηνζειίδα καο, νπόηε, αλ
αλαινγηζηνύκε πόζνπο καζεηέο κπνξεί λα έρεη ν θαζέλαο, κπνξνύκε λα
εθηηκήζνπκε ηα πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο
εθζηξαηείαο».
Τα ELTons είλαη ηα κόλα δηεζλή βξαβεία πνπ αλαγλωξίδνπλ θαη
επηβξαβεύνπλ ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο
γιώζζαο.

