H Ε Π Ι ΣΤΗ ΜΟΝ Ι Κ Η Ε Ν Ω ΣΗ Ε Κ Π ΑΙ Δ Ε Υ ΣΗ Σ Ε Ν Η ΛΙ Κ Ω Ν
διοργανώνει ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ με θέμα:
«Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»
Στόχος
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ομαδικού/
συνεργατικού τύπου διδασκαλίας εκπαίδευσης
ενηλίκων
με
στόχο
τη
βελτίωση
της
αποτελεσματικότητάς της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην ανάσχεση της τάσης των εκπαιδευτών ενηλίκων
να διολισθαίνουν σε ρόλους «τυπικού δασκάλουμεταδότη γνώσεων» και των εκπαιδευομένων σε
«παθητικούς αποδέκτες». Όλα τα πλεονεκτήματα
μιας συνεργατικής διδασκαλίας που προτείνουμε ως
«καλή πρακτική» για την εκπαίδευση ενηλίκων
αξιοποιούνται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στο
βιωματικό εργαστήριο.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
μεταπτυχιακούς
φοιτητές,
ερευνητές
και
εκπαιδευτές ενηλίκων που σχεδιάζουν ή διεξάγουν
εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ενήλικους ή
ενδιαφέρονται
να ενσωματώνουν διδακτικές
προσεγγίσεις κριτικού στοχασμού στην εκπαίδευση
ενηλίκων.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ
Η Ελένη Γιαννακοπούλου είναι
Καθηγήτρια - Σύμβουλος στο ΕΑΠ
από το 2005 και μέλος της
Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης
Ενηλίκων από την ίδρυσή της.
Μαθηματικός
(Πανεπιστημίου
Αθηνών), με μεταπτυχιακές σπουδές στα Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά στις Κοινωνικές Επιστήμες (D.E.A. στο
Πανεπιστήμιο Paris V) και στην Εκπαίδευση (Διδακτορικό
Δίπλωμα του Τμήματος ΦΠΨ του Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων), με εικοσάχρονη εργασία στο σχεδιασμό και
στη διεξαγωγή ερευνών, πολύχρονη διδακτική εμπειρία,
δημοσιεύσεις για ζητήματα οργάνωσης & επεξεργασίας
ερευνητικών δεδομένων και για θέματα εκπαίδευσης
ενηλίκων.

Βασικά θέματα
Η παρουσίαση των βασικών βημάτων της ομαδικού/συνεργατικού τύπου διδασκαλίας, όπως καταγράφονται από
τις συναφείς αναλύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. (π.χ. μαθησιακά εμπόδια ενηλίκων ή οι ρόλοι του εκπαιδευτή
ενηλίκων, προϋποθέσεις περιορισμοί, ζητήματα οργάνωσης κλπ).
Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας διδακτικής μικρο-δραστηριότητας υιοθετώντας την πρακτική της συνεργατικής
διδασκαλίας με μια εναλλαγή τύπων: «Ο ένας διδάσκει-Οι άλλοι υποστηρίζουν και Όλοι διδάσκουν-Όλοι
υποστηρίζουν».
Ανίχνευση των βασικών στοιχείων της διδακτικής αυτής εμπειρίας, αξιολόγηση και αναστοχασμός της πρακτικής
της συνεργατικής διδασκαλίας και των πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων εφαρμογής της σε δραστηριότητες
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Μέθοδος Διεξαγωγής
Το βιωματικό εργαστήριο διάρκειας 4 ωρών θα επιδιώξει να μεταφέρει την πρακτική αυτή διδασκαλίας στους συμμετέχοντες
και υλοποιείται σε τρία μέρη. Οι συμμετέχοντες, εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες και με συγκεκριμένα ερωτήματα, θα
σχολιάσουν και θα αξιολογήσουν ως προς όλα τα συστατικά της στοιχεία την διδακτική αυτή μέθοδο και θα σχεδιάσουν και
θα παρουσιάσουν μια μικρο-δραστηριότητα σε θέματα της επιλογής τους.
Α’ μέρος (40΄):
(20΄): Θεωρητικές προσεγγίσεις-Ερευνητικά δεδομένα για τη συνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.
(20΄): Σχεδιασμός-Παρουσίαση μιας ομαδο-συνεργατικής διδακτικής μικρο-δραστηριότητας. Δημιουργία ομάδων εργασίας.
Β’ μέρος (100΄):
(40΄): Διεξαγωγή μιας διδακτικής μικρο-δραστηριότητας.
(60΄): Παρουσίαση και κριτική ανάλυση της μικρο-δραστηριότητας των ομάδων εργασίας.
Γ’ μέρος (20΄): Αναστοχασμός της συνεργατικής διδακτικής μικρο-δραστηριότητα.

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3 Νοεμβρίου 2012, 10.30-14.30
Τόπος Διεξαγωγής: Οικονόμου 12, Πλ.Εξαρχείων, Αθήνα
Κόστος Συμμετοχής:17€ για τα μέλη της ένωσης, 25€ για μη μέλη
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες / Δηλώσεις Συμμετοχής: Παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής

