Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ςε ςυνεργαςία με το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ
διοργανώνει
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΤΚΑΙΡΙΑ
Η Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαίδευςθσ Ενιλικων ςε ςυνεργαςία με το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ διοργανϊνει επιμορφωτικό πρόγραμμα επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν

των χολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ ςτο Ρζθυμνο.
κοπόσ
Σο πρόγραμμα ζχει ωσ ςκοπό να εφοδιάςει τουσ εκπαιδευτικοφσ των ΔΕ με μεκόδουσ,
εργαλεία και ικανότθτεσ ϊςτε να αναβακμίςουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ ςε
κζματα τθσ φιλοςοφίασ και των αρχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και ειδικά ςε κζματα
που αφοροφν ςτo πρόγραμμα ςπουδϊν των χολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ. Ακόμα,
ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν των ςυμμετεχόντων, αναπτφςςοντασ
ςφγχρονεσ και καινοτόμεσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ,

οι οποίεσ κα ενιςχφςουν τθ

δθμιουργικότθτα και τθν κριτικι ςκζψθ (π.χ. με τθν αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ και των
μεκόδων τθσ Μεταςχθματίηουςασ Μάκθςθσ).
Απευθφνεται ςε:
Εκπαιδευτικοφσ, μονίμουσ και ωρομιςκίουσ, που εργάηονται ι πρόκειται να εργαςτοφν ςε
χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, κακϊσ και ςε φοιτθτζσ- ςπουδαςτζσ, που τουσ ενδιαφζρει ο
χϊροσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και ειδικότερα αυτόσ των χολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ.
Μζθοδοσ Διεξαγωγήσ
Σο πρόγραμμα διαρκρϊνεται ςε ενότθτεσ και υλοποιείται ςε 150 ϊρεσ, από τισ οποίεσ οι
24 πραγματοποιοφνται ςε τρείσ 8ωρεσ ςυναντιςεισ δια ηϊςθσ και οι
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πραγματοποιοφνται από απόςταςθ μζςω διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ πλατφόρμασ. Οι
δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ ζχουν βιωματικό – ςυμμετοχικό χαρακτιρα και ςτθρίηονται ςτθν
ανάπτυξθ του διαλόγου και ςτθν ομαδικι εργαςία. Για τθν ολοκλιρωςθ του
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προγράμματοσ απαιτείται από τουσ ςυμμετζχοντεσ: α) Γραπτι εργαςία 3-4 ςελίδων επάνω
ςε ζνα διδακτικό αντικείμενο β) Μία μικροδιδαςκαλία (παρουςίαςθ δείγματοσ
διδαςκαλίασ 20’).

Θεματολογία του προγράμματοσ
· Ειςαγωγι ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, χαρακτθριςτικά των ενθλίκων εκπαιδευομζνων,
εμπόδια ςτθ μάκθςθ
· Βαςικζσ αρχζσ του προγράμματοσ ςπουδϊν των ΔΕ (Νομοκετικό πλαίςιο –Αρχζσ
λειτουργίασ)
· Ο ρόλοσ και το ζργο του εκπαιδευτικοφ ςτο ΔΕ (ο δάςκαλοσ εμψυχωτισ)
· Ο ρόλοσ και το ζργο του διευκυντι ςτο ΔΕ
· Οι ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτα ΔΕ (ψυχολόγοι- ςφμβουλοι ςταδιοδρομίασ)
· Βιωματικι μάκθςθ και διακεματικότθτα
· Η ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ ςε ομάδεσ / Δυναμικι τθσ Ομάδα
· Η εναρκτιρια ςυνάντθςθ
· χεδιαςμόσ διδακτικισ ενότθτασ
· Διδακτικζσ μζκοδοι - Εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ
· Σα project και τα εργαςτιρια ςτα ΔΕ (ςθμαςία, τρόποι ενκάρρυνςθσ των
εκπαιδευομζνων, εφαρμογι)
· Φάκελοσ εκπαιδευτικοφ και εκπαιδευομζνου
· Η περιγραφικι αξιολόγθςθ ςτα ΔΕ (τεχνικζσ και μζςα)
Σόποσ Διεξαγωγήσ: Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. Ηγουμζνου Γαβριιλ 103, 2οσ Όροφοσ Ρζκυμνο
Ημερομηνίεσ Διεξαγωγήσ (ώρεσ 09.30-18.00):
1θ ςυνάντθςθ: Κυριακι 4/10/2015
2θ ςυνάντθςθ: Κυριακι, 18/10/2015
3θ ςυνάντθςθ: Κυριακι1/11/2015
ϊρεσ 09.30-18μμ.

Κόςτοσ /Δηλώςεισ υμμετοχήσ
-

Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ για τα μζλη τησ Ε.Ε.Ε.Ε. είναι 180 ευρώ και για τα μθ μζλθ 220
ευρώ.
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-

Η κατάκεςθ των χρθμάτων κα πρζπει να γίνει ςτουσ Σραπεηικοφσ Λογαριαςμοφσ τθσ
Επιςτθμονικισ Ζνωςθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων: Εκνικι Σράπεηα 146/29607533
ΙΒΑΝ: GR6801101460000014629607533 SWIFT ETHNGRAA ι ςτθν Σράπεηα Πειραιϊσ
5105-039679-919 /ΙΒΑΝ: GR5101721050005105039679919

-

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν άμεςα διλωςθ ςυμμετοχισ ςτον
ςφνδεςμο:
https://docs.google.com/forms/d/1QaYlguFoqxntXpaFoM6asEs2WPrU4j3nJ1YWA1nZbaI/viewform?u
sp=send_form

-

Λιξθ των εγγραφϊν και πλθρωμϊν : 18 επτεμβρίου 2015

-

Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.

Πλθροφορίεσ: ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΗΛ.: 210 6012297
WEBSITE: www.adulteduc.gr
E-mail: adulteduc.courses@gmail.com
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ
Μάνοσ Παυλάκησ: ποφδαςε Ελληνική Φιλολογία ςτο Πανεπιςτιμιο
Ακθνϊν και Ευρωπαϊκό Πολιτιςμό ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο.
υνζχιςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Διαχείριςη Ανθρώπινων Πόρων
ςτο Πανεπιςτιμιο του Leeds και ςτθν Πολιτική Ανάλυςη, Δημόςιεσ και
Ευρωπαϊκέσ Πολιτικέσ ςτο Πανεπιςτιμιο Κριτθσ. Αυτι τθν περίοδο
εκπονεί διδακτορικι διατριβι με κζμα τθν ανάπτυξθ των Οριηόντιων
Ικανοτιτων ςτουσ Οργανιςμοφσ.
Ζχει εργαςτεί για αρκετά χρόνια ωσ φμβουλοσ Επιχειριςεων ςε ηθτιματα
ανάπτυξθσ ανκρϊπινων πόρων και εκπαίδευςθσ, ενϊ ζχει περιςςότερεσ από 7.000 ϊρεσ
διδακτικι εμπειρία ωσ Εκπαιδευτισ ςτον ιδιωτικό και τον δθμόςιο τομζα και πάνω από
2.000 ϊρεσ εμπειρίασ ωσ Εκπαιδευτισ Εκπαιδευτϊν ςε φορείσ όπωσ το Εκνικό Κζντρο
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ, το Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο, θ ΓΕΕ, το ΙΔΕΚΕ
κ.ά. και ςε εταιρείεσ όπωσ ΟΣΕ, Cosmote, Γερμανόσ, Ωνάςειο, Metropolitan, Le Monde.
Ειδικότερα ζχει ςθμαντικι εμπειρία ωσ Εκπαιδευτισ ςε χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ και ωσ
Εκπαιδευτισ Εκπαιδευτϊν ΔΕ ςε προγράμματα του ΙΔΕΚΕ. Αυτι τθν περίοδο είναι
Αναπλθρωτισ Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ ςτο ζργο για τα Κζντρα Δια Βίου Μάκθςθσ για
λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου.
Εργαςίεσ του ςχετικά με τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων και τθ Μεταςχθματίηουςα
Μάκθςθ ζχουν παρουςιαςτεί ςε ελλθνικά και διεκνι ςυνζδρια. Είναι ο δθμιουργόσ του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ για το πρόγραμμα ‘YouReCa’, το οποίο ζλαβε το Βραβείο Ποιότθτασ
και Αριςτείασ τθσ Unesco (2013), ενϊ ζχει διακρικεί για τθν κοινωνικι του δράςθ,
λαμβάνοντασ, ωσ Πρόεδροσ του μθ κυβερνθτικοφ οργανιςμοφ Youthnet Hellas το Βραβείο
Ευρωπαίου Πολίτθ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο το 2013.
3

H Άννα Σςίγκου απεφοίτθςε από το Σμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
τθσ Παντείου Ανωτάτθσ χολισ Πολιτικϊν Επιςτθμϊν. Σο 2000
παρακολοφκθςε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακισ Επιμόρφωςθσ του
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου ςτθν «Ανοικτι και Εξ
Αποςτάςεωσ Εκπαίδεςθ» και το 2007 ολοκλιρωςε το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «πουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ». Ζχει
εκπαιδευτεί ςτθν «Εκπαίδευςθ μζςα από τθν Σζχνθ» και ςτθν
Μεταςχθματίηουςα Μάκθςθ (ΕΕΕΕ).
Από το 2004 μζχρι ςιμερα ςυμμετζχει ωσ επιμορφϊτρια ςε προγράμματα του Εκνικοφ
Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, του Κζντρου εξ Αποςτάςεωσ
Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ, των Κζντρων Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων του Ινςτιτοφτου
Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, ςε Καταςτιματα Κράτθςθσ, του Κζντρου Ερευνϊν για
Θζματα Ιςότθτασ και του Διμου Χανίων.
Από το 2010 ζωσ το 2014 δίδαξε Κοινωνικό Γραμματιςμό ςτο χολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ
Χανίων. Από το 2009 ζχει διδάξει ςε προγράμματα Εκπαίδευςθσ Εκπαιδευτϊν του Εκνικοφ
Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, Εκπαίδευςθσ Εκπαιδευτϊν χολείων
Δεφτερθσ Ευκαιρίασ και Εκπαιδευτϊν των Κζντρων Δια Βίου Μάκθςθσ του Ινςτιτοφτου
Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και ςε Πρόγραμμα Leonardo το οποίο απευκφνεται ςε
εκπαιδευτζσ χολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ.
Ζχει αρκετζσ ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια από το 2002 με κζματα τθν εκπαίδευςθ ευάλωτων
κοινωνικϊν ομάδων και τθ χριςθ βιωματικϊν εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν. Είναι μζλοσ τθσ
Επιςτθμονικισ Ζνωςθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων.
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