Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Δηνξγαλώλεη ην e-learning θαηλνηνκηθό
Επηκνξθσηηθό Πξόγξακκα
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΦΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε : Αιέμεο Κόθθνο
Δηάξθεηα : 200 ώξεο (θαηαλέκνληαη ζε δηάζηεκα 4 κελώλ)
H Διιεληθή Δπηηξνπή ηεο UNESCO αλαγλσξίδνληαο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αμία
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ην έζεζε ππό ηελ Αηγίδα ηεο (έγγξαθν αξ. πξση.
5585/100.5/Α1704 εκ.16/1/2017).
Σε πνηνπο απεπζύλεηαη:
ε εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, εθπαηδεπηηθνύο θαη θνηηεηέο αληίζηνηρσλ
κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα
δεμηόηεηέο ηνπο θαηαθηώληαο κηα θαηλνηνκηθή κέζνδν:

αλαβαζκίζνπλ ηηο
Να αμηνπνηνύλ έξγα

δσγξαθηθήο, θηλεκαηνγξάθνπ, ινγνηερλίαο, ζεάηξνπ, κνπζηθήο, ρνξνύ, κε ζθνπό
ηνλ εκπινπηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο έηζη ώζηε λα αλαπηύζζεηαη ε θξηηηθή θαη
δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Δπν ιόγηα γηα ηνλ ππεύζπλν
Ο Αιέμεο Κόθθνο (www.alexiskokkos.gr) είλαη θαζεγεηήο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην
θαη Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ. Έρεη πξσηνζηαηήζεη ζηελ Διιάδα ζηε δεκηνπξγία
ηνπ ζεζκνύ ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ελώ ην έξγν ηνπ έρεη
αλαγλσξηζηεί ζην εμσηεξηθό. Έρεη αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ην
δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Δίλαη ν
εκπλεπζηήο θαη δεκηνπξγόο ηεο κεζόδνπ «Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα από
ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία» κε πνιιέο δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή θαη Διιεληθά βηβιία
θαη πεξηνδηθά. Με βάζε ηε κέζνδν, έρνπλ γίλεη εθαξκνγέο, κε πνιύ ζεηηθά
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απνηειέζκαηα, ζε ζρνιεία θαη θνξείο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα, Γαλία,
Ρνπκαλία θαη νπεδία.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ
Η Μέζνδνο έρεη εθαξκνζηεί ζηε Γαλία, Ρνπκαλία θαη νπεδία κέζσ ηνπ
Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο “ARTiT”.
ύκθσλα κε ηε Μέζνδν, έξγα ηέρλεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο, εηθαζηηθά,
θηλεκαηνγξαθηθά, ινγνηερληθά, κνπζηθά θαη άιια, αμηνπνηνύληαη σο έλαπζκα ζην
πιαίζην εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ,

κε

ζηόρν ηελ αλάπηπμε

ηεο

θξηηηθήο ζθέςεο θαη

ηεο

δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ
ζπκκεηερόλησλ.
Παξάδεηγκα
Δλώ

νη

καζαίλνπλ
ζπλέπεηεο

καζεηέο
γηα

ηηο
ηεο

θαηαζηξνθήο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο έξρνληαη ζε επαθή κε
ηνλ εηθνληδόκελν πίλαθα δσγξαθηθήο πνπ ηνπο πξνζθέξεη γλσζηηθά αιιά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά ελαύζκαηα γηα λα επεμεξγαζηνύλ βαζύηεξα θαη πνιύπιεπξα ην
δήηεκα.
Η αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά
καζεζηαθά απνηειέζκαηα, γηαηί επλνεί ηελ αλάπηπμε ηόζν ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο,
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο όζν θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο
θαληαζίαο

(Dewey,

Harvard

Graduate

School

of

Education,

Gardner,

Καζηνξηάδεο, Perkins). Η Μέζνδνο απεπζύλεηαη ζε πνηθίινπο απνδέθηεο, θπξίσο
ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη ζπλδέεηαη κε πνηθίια, ζέκαηα
πνπ κειεηνύλ ή /θαη ηνπο ελδηαθέξνπλ (ι.ρ. πεξηβάιινλ, βία, δηαπνιηηηζκηθόηεηα,
νηθνγέλεηα, δηαλζξώπηλεο ζρέζεηο, ηερλνινγία θ.ά).
Σηόρνη
Όηαλ ζα έρεηε νινθιεξώζεη ην e-learning Πξόγξακκα ζα έρεηε αλαπηύμεη :
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Γλώζεηο γηα ηηο πξνζεγγίζεηο ζεκαληηθώλ ζηνραζηώλ (Dewey, Gardner,
Sartre, Freire, Perkins θ.ά) ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο ηέρλεο
ζηελ εθπαίδεπζε.



Γλώζεηο γηα ηα ζεσξεηηθά ζεκέιηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο κέζα από ηελ ηέρλε (Mezirow, Kegan
θ.ά).



Γλώζε κίαο πξσηνπνξηαθήο κεζόδνπ κε βάζε ηελ νπνία ζα κπνξείηε λα
αμηνπνηείηε έξγα ηέρλεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο.



Ιθαλόηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ
θαη

απνηίκεζε

ησλ

καζεζηαθώλ

απνηειεζκάησλ

ηεο.

Δπηπιένλ,

γλσξίδνληαο ζε βάζνο πώο ιεηηνπξγεί κηα κέζνδνο ζα έρεηε ηελ ηθαλόηεηα
λα εθαξκόδεηε αλάινγα θαη άιιεο.


Πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε γηαηί ε αλάπηπμε πξνζσπηθήο ζαο ζρέζε κε ηελ
ηέρλε ζα ζαο επηηξέπεη

λα ηελ θαηαλνείηε θαη λα ηελ απνιακβάλεηε

πιεξέζηεξα.
Εθπαηδεπηηθή Μεζνδνινγία- Τξόπνο Δηεμαγσγήο
Οη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνπλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα θαη κειεηνύλ βάζεη
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, πνπ είλαη δηακνξθσκέλν κε ηε
κέζνδν ηεο κάζεζεο από απόζηαζε. Σν πιηθό, 200 πεξίπνπ ζειίδσλ,
πεξηέρεη θείκελα, πνιιά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο, αλαιύζεηο ζεκαληηθώλ
έξγσλ ηέρλεο θαη αζθήζεηο. Βαζηθό κέξνο ηνπ πιηθνύ είλαη επηά
ζπλεληεύμεηο πνπ θαιύπηνπλ βαζκηαία νιόθιεξν ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο
κέζα από ηελ ηέρλε. Μπνξείηε λα δείηε δύν απνζπάζκαηα εδώ:
1.http://www.youtube.com/watch?v=X2WAg8zpGxo
2.http://www.youtube.com/watch?v=nxGe72DX6fM



Οη ζπκκεηέρνληεο κεηέρνπλ κέζσ εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο ζε forum
δηαιόγνπ (εξσηήζεηο, απαληήζεηο, ζρόιηα). Δπίζεο ππνζηεξίδνληαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο (απάληεζε ζε εξσηήκαηα, ζπκβνπιεπηηθή).



ηελ πιαηθόξκα αλαξηώληαη επίζεο θαιέο πξαθηηθέο.



Οη ζπκκεηέρνληεο, εθπνλνύλ ηειηθή εξγαζία 4-5 ζειίδσλ (εθαξκνγή ηεο
κεζόδνπ) θαη ιακβάλνπλ αλαιπηηθή αλαηξνθνδόηεζε. Μπνξνύλ επίζεο,
πξηλ ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ζε ηειηθή κνξθή, λα ζηείινπλ έλα ζρέδηό
ηεο θαη λα ιάβνπλ αλαηξνθνδόηεζε.
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Πηζηνπνηεηηθό Παξαθνινύζεζεο
ε όζεο θαη όζνπο νινθιεξώλνπλ κε επηηπρία ην πξόγξακκα, κε ηελ εθπόλεζε
ηεο εξγαζίαο, ρνξεγείηαη Πηζηνπνηεηηθό Παξαθνινύζεζεο 200 σξώλ. Σν
Πηζηνπνηεηηθό απηό από έλαλ έγθπξν θαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν θνξέα Γηά
Βίνπ Μάζεζεο, όπσο είλαη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ,
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ, ζε
δηαγσληζκνύο γηα ηελ πξόζιεςε εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ, γηα ηελ είζνδν ζε
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θ.ά.
Ελδεηθηηθά ζρόιηα από ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνεγνύκελε δηνξγάλσζε
«Ήηαλ αιιειεπηδξαζηηθό θαη βησκαηηθό. πκκεηείρα πιήξσο, έρνληαο ηελ
επθαηξία λα εθθξάζσ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ. Δίλαη πνιύ
δηαθνξεηηθό από άιια ζεκηλάξηα».
«Δίλαη έλαο πνιύ θαιόο ηξόπνο γηα λα θάλεη ηνπο αλζξώπνπο λα ζθέθηνληαη έμσ
από ην θνπηί. Οη κέζνδνη ήηαλ πέξα από ηηο ζπλεζηζκέλεο θαη ζνπ επέηξεπαλ λα
θαηαλνείο ηελ όιε εηθόλα θαη ηηο επηξξνέο».
«Πνηέ δελ είρα δεη έλα έξγν ηέρλεο κε απηό ηνλ ηξόπν, θαη είκαη ζίγνπξε όηη απηή
ε κέζνδνο κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη».
«Γελ ελδηαθεξόκνπλ γηα ηελ ηέρλε, αιιά ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κάζσ όηη ππάξρνπλ
πνιιά λα κάζσ από ηελ ηέρλε».
«Δμεπιάγελ όηαλ είδα πώο κπνξνύκε λα εξκελεύζνπκε έλαλ πίλαθα θαη πώο
κπνξνύκε λα αληιήζνπκε ζπκπέξαζκα από ηόζν ελδηαθέξνληα ζέκαηα».
Κόζηνο Σπκκεηνρήο
Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο είλαη 260 επξώ.
Γηα ηα Μέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ : 220 επξώ.
Γηα άλεξγνπο: 200 επξώ. [Η εγγξαθή ησλ αλέξγσλ ζην πξόγξακκα
νινθιεξώλεηαη κε ηελ απνζηνιή, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, αληηγξάθνπ
ηεο θάξηαο αλεξγίαο.]
Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη θαηαβνιήο δηδάθηξσλ
Από 07/12/2017 έσο 07/01/2018, κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκόο ησλ
ζέζεσλ (ηεξείηαη ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο).
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Γηα ηελ εγγξαθή ζαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε ηελ ειεθηξνληθή θόξκα ζην:
https://goo.gl/forms/kAQHV2cwOIKRDPJH3
ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θαηαζέζεηε ηα ρξήκαηα ζε έλαλ από ηνπο παξαθάησ
ηξαπεδηθνύο

ινγαξηαζκνύο:

Δζληθή

Σξάπεδα:146/29607533

GR6801101460000014629607533 SWIFT ETHNGRAA ή

ΙΒΑΝ:

Σξάπεδα Πεηξαηώο: 5105-

039679-919 ΙΒΑΝ: GR5101721050005105039679919 Γηθαηνύρνο: Δπηζηεκνληθή
Έλσζε

Δθπαίδεπζεο

Δλειίθσλ.

Μελ

μεράζεηε

λα

αλαγξάςεηε

ην

νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην θαηαζεηήξην.
Πιεξνθνξίεο: Φξηζηίλα Κόθθνπ 2106012297/6979724757 ώξεο 10.3017.30 email: adulteduc2@gmail.com
WEBSITE: www.adulteduc.gr
Έλαξμε πξνγξάκκαηνο : Γεπηέξα, 15 Ιαλνπαξίνπ 2018
Απνζηνιή εξγαζίαο : Γεπηέξα, 07 Μαΐνπ 2018
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