Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
διοργανώνει
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
στην Αθήνα
Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενήλικων διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στην Αθήνα.
Το σεμινάριο αυτό διοργανώνεται 2 φορές κάθε χρόνο ( τα τελευταία 4 χρόνια) και έχει
μεγάλη επιτυχία. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικά σχόλια συμμετεχόντων, από την
αξιολόγηση του προγράμματος.
Ενδεικτικά σχόλια:
«Από τα καλύτερα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει»
« Κάθε φορά που έφευγα από το σεμινάριο, ένιωθα ενθουσιασμένη και “γεμάτη” από νέες
γνώσεις, πρακτικές, ιδέες και σκέψεις. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε ένα τέτοιο
σεμινάριο και ένιωσα απόλυτα πως είναι να δουλεύεις σε ομάδα.»
« Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν πλούσιο και πρωτότυπο, ενώ σημαντική ήταν η
βοήθεια της πλατφόρμας στη διάχυσή του. Η εκπαιδεύτρια ήταν εξαιρετική, μας
καθοδήγησε σε όλα τα στάδια του σεμιναρίου, διέγνωσε τις ανάγκες μας και προσάρμοσε
πάνω σε αυτές το πρόγραμμα.»
«Η οργάνωση ήταν άψογη και ο χώρος πολύ κατάλληλος.»
Σκοπός του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς των ΣΔΕ με μεθόδους,
εργαλεία και ικανότητες ώστε να αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους σε
θέματα της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικά σε θέματα που
αφορούν στo πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Ακόμα, στοχεύει στη
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βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών των συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας σύγχρονες και
καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την
κριτική σκέψη (π.χ. με την αξιοποίηση της τέχνης και των μεθόδων της Μετασχηματίζουσας
Μάθησης).
Απευθύνεται σε:
Εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και σε φοιτητές- σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο
χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
Μέθοδος Διεξαγωγής
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε ενότητες και υλοποιείται σε 240 ώρες, από τις οποίες οι 32
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πραγματοποιούνται από απόσταση μέσω διαδικτυακού περιβάλλοντος πλατφόρμας. Οι δια
ζώσης συναντήσεις έχουν βιωματικό – συμμετοχικό χαρακτήρα και στηρίζονται στην
ανάπτυξη του διαλόγου και στην ομαδική εργασία. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος
απαιτείται από τους συμμετέχοντες: α) Γραπτή εργασία 3-4 σελίδων επάνω σε ένα
διδακτικό αντικείμενο β) Μία μικροδιδασκαλία (παρουσίαση δείγματος διδασκαλίας 20’).
Η συμμετοχή και στις 4 συναντήσεις είναι υποχρεωτική.
Θεματολογία του προγράμματος
· Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων, χαρακτηριστικά των ενηλίκων επαιδευομένων,
εμπόδια στη μάθηση
· Βασικές αρχές του προγράμματος σπουδών των ΣΔΕ (Νομοθετικό πλαίσιο –Αρχές
λειτουργίας)
· Ο ρόλος και το έργο του εκπαιδευτικού στο ΣΔΕ (ο δάσκαλος εμψυχωτής)
· Ο ρόλος και το έργο του διευθυντή στο ΣΔΕ
· Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ΣΔΕ (ψυχολόγοι- σύμβουλοι σταδιοδρομίας)
· Βιωματική μάθηση και διαθεματικότητα
· Η σημασία της εκπαίδευσης σε ομάδες / Δυναμική της Ομάδας
· Η εναρκτήρια συνάντηση
· Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
· Διδακτικές μέθοδοι
- Εκπαιδευτικές τεχνικές
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- Σχέσεις εκπαιδευτικών- εκπαιδευομένων
-Η επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και με τον διευθυντή
-Διαχείριση συγκρούσεων
-Σύγχρονες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές (χρήση τέχνης, θεάτρου forum κτλ)
-Το ΣΔΕ στην τοπική κοινωνία
· Τα project και τα εργαστήρια στα ΣΔΕ (σημασία, τρόποι ενθάρρυνσης των
εκπαιδευομένων, εφαρμογή)
· Φάκελος εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου
· Η περιγραφική αξιολόγηση στα ΣΔΕ (τεχνικές και μέσα)
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Αθήνα : 1η συνάντηση, Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου, 2η και 3η συνάντηση : Σάββατο και Κυριακή 1-2 Οκτωβρίου, 3η συνάντηση,
Σάββατο 8 Οκτωβρίου
Ώρες : 10πμ-18μμ
Χώρος διεξαγωγής: Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Φερρών 16 Πλ. Βικτωρίας

Κόστος /Δηλώσεις Συμμετοχής
-

Το κόστος συμμετοχής για τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. είναι 210 ευρώ και για τα μη μέλη 250
ευρώ.

-

Η κατάθεση των χρημάτων θα πρέπει να γίνει στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της
Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Εθνική Τράπεζα 146/29607533
ΙΒΑΝ: GR6801101460000014629607533 SWIFT ETHNGRAA ή στην Τράπεζα Πειραιώς
5105-039679-919 /ΙΒΑΝ: GR5101721050005105039679919

-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα δήλωση συμμετοχής (προεγγραφή)
στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1V8E4Bj5Lsm4qjLKRbfuQ45VvLxJSjb2mzp4uzEfDRIg/vi
ewform?usp=send_form

-

Εάν έχετε ήδη εγγραφεί παλαιότερα δεν χρειάζεται να το ξανακάνετε, χρειάζεται μόνο
ένα email που να δηλώνετε ότι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο την
τρέχουσα περίοδο.

-

Οι εγγραφές και οι πληρωμές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 9η
Σεπτεμβρίου 2016 για να ξέρουμε τον αριθμό των ενδιαφερομένων ανά περιοχή και να
οριστικοποιήσουμε τις ημερομηνίες και το χώρο διεξαγωγής.
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-

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ τηλ.210 6012297
WEBSITE: www.adulteduc.gr

E-mail: adulteduc.courses@gmail.com
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