@ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Τα βιωματικά εργαστήρια που θα δείτε παρακάτω έχουν στόχο να σας προσφέρουν
τη δυνατότητα να επενδύσετε σε νέες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να:
 αναπτύξετε τη δημιουργικότητά σας,
 να μπορείτε να εφαρμόζετε νέες καινοτομικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων,
Πιστεύουμε ότι η επένδυση αυτή είναι όσο ποτέ άλλοτε χρήσιμη, γιατί ενισχύει τη
θέση του καθενός/μιας ξεχωριστά, αλλά και συνολικά της χώρας μας, στο συνεχώς
μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε. Προσφέρει διέξοδο στον
επαγγελματικό επαναπροσδιορισμό μας, ανοίγει νέους επιστημονικούς και
επαγγελματικούς ορίζοντες, ενισχύει και ανανεώνει τον τρόπο με τον οποίο
δουλεύουμε, ενώ συγχρόνως μάς προσφέρει νησίδες προσωπικής ικανοποίησης και
ανάπτυξης, που επίσης μας είναι απαραίτητες στη σημερινή συγκυρία.
Τα βιωματικά εργαστήρια που έχουν προγραμματιστεί είναι*:
1. Η Συνεργατική Διδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Εκπαιδεύτρια: Ελένη
Γιαννακοπούλου). Ημερομηνία : Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012, ώρες 10.30 έως 14.30.
2. Διερευνώντας το εκπαιδευτικό τρίγωνο: Εκπαιδευτής - Εκπαιδευόμενος Στερεότυπες Στάσεις (Εκπαιδεύτριες: Κωνσταντίνα Ισαριώτη, Χριστίνα Γώγου).
Ημερομηνία : Σάββατο,10 Νοεμβρίου 2012, ώρες 10.30 έως 14.30.
3. Ο ρόλος των συναισθημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Προκλήσεις και
οριοθετήσεις για τους εκπαιδευτές (Εκπαιδευτές: Αλέξης Κόκκος, Άννα
Τσιμπουκλή). Ημερομηνία : Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012, ώρες 10.30 – 14.30.
4. Ο Εκπαιδευτής, η Τέχνη και το Παράθυρο Ευκαιρίας: Η χρήση της Τέχνης με
στόχο τη φαντασία και τον αναστοχασμό (Εκπαιδευτές: Δημήτρης Πατρώνας,
Παναγιώτα Τσεντούρου). Ημερομηνία : Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ανταποκρινόμενη στην οικονομική
δυσκολία που αντιμετωπίζουμε όλοι, έχει ορίσει τα λιγότερα δυνατά δίδακτρα. Το
κάθε εργαστήριο στοιχίζει 17 ευρώ, για τα μέλη της Ένωσης και 25 ευρώ για μη
μέλη. Εάν εγγραφείτε σε δύο εργαστήρια παρέχεται έκπτωση 10%. Εάν εγγραφείτε
στα τρία ή και στα τέσσερα εργαστήρια παρέχεται έκπτωση 15%.
Για την εγγραφή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα στο
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHhHYmpPM0N2LWJXRHNtMkhk
WVNjNGc6MQ

Στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέσετε τα χρήματα σε έναν από τους παρακάτω
τραπεζικούς λογαριασμούς:
Εθνική Τράπεζα:146/29607533 Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Τράπεζα Πειραιώς: 5105-039679-919 Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Μην ξεχάσετε να αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο καταθετήριο.

Για την καλύτερη οργάνωση των σεμιναρίων είναι πολύ σημαντικό να δηλώσετε τη
συμμετοχή σας και να καταθέσετε τα χρήματα, μέχρι την Τρίτη 30 Οκτωβρίου
2012.
Χώρος Διεξαγωγής : Γραφείο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
Οικονόμου 12, Πλ. Εξαρχείων. Τηλ. 2106012297
Δίδεται βεβαίωση 4 ωρών για κάθε εργαστήριο. Η βεβαίωση για εργαστήριο
Εκπαίδευσης Ενηλίκων λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως: Μοριοδότηση για απασχόληση
εκπαιδευτών σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, μοριοδότηση για την απασχόληση σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κά.
* Τα εργαστήρια είχαν παρουσιαστεί με μικρότερη διάρκεια, στο Συνέδριο «Καλές
Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

