H Ε Π Ι Σ ΤΗ ΜΟΝ ΙΚΗ Ε ΝΩ ΣΗ Ε ΚΠ Α ΙΔ ΕΥ ΣΗ Σ Ε ΝΗ Λ ΙΚΩΝ
διοργανώνει ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ με θέμα:
Ο εκπαιδευτής, η τέχνη και το παράθυρο ευκαιρίας :
Η χρήση της τέχνης με στόχο τη φαντασία και τον αναστοχασμό
(Μέθοδος ARTiT)
Σκοπός
Η παρουσίαση εναλλακτικού τρόπου για την ανάπτυξη
της δημιουργικής σκέψης και του κριτικού στοχασμού
μέσα από έργα τέχνης βασισμένη στη συστηματική
παρατήρηση και το διάλογο
Στόχοι

Ευαισθητοποίηση στις δυνατότητες που
προσφέρουν στους εκπαιδευτές ενηλίκων τα έργα
τέχνης, ώστε να προάγουν τη δημιουργική
σκέψη και τον κριτικό αναστοχασμό των
ε κ π α ι δε υ ο μ έ ν ω ν , άσ χ ε τ α απ ό τ ο ν
επαγγελματικό/εκπαιδευτικό χώρο στον οποίο
δραστηριοποιούνται.

Εξοικείωση με τη μέθοδο ARTiT «Κριτική και
δημιουργική μάθηση μέσα από την αισθητική
εμπειρία».

Διερεύνηση δυνατότητας χρήσης της παραπάνω
μεθόδου στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών
ενοτήτων του αμέσου ενδιαφέροντός τους.
Απευθύνεται σε

Εκπαιδευτές ενηλίκων

Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών

Όλους όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τον
κριτικό αναστοχασμό και τη δημιουργική σκέψη
μέσα από τη χρήση έργων τέχνης
Δεν προαπαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις στην ανάλυση
έργων τέχνης

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Δημήτρης Πατρώνας: Στέλεχος μεγάλου
Τραπεζικού Οργανισμού, κάτοχος
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία
στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Έχει διατελέσει επικεφαλής
των εκπαιδευτών μεγάλου Τραπεζικού
Ομίλου, Καθηγητής - Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και εκπαιδευτής στην Ελληνική Ένωση
Τραπεζών. Συμμετείχε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του
εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης
εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ (20032009). Οι τομείς εκπαίδευσης με τους οποίους ασχολείται
καλύπτουν ενδεικτικά : εκπαίδευση εκπαιδευτών, στρατηγική
των επιχειρήσεων, ηγεσία, διαχείριση ανθρώπινων πόρων,
επικοινωνία, διαπραγμάτευση, κλπ.
Παναγιώτα Τσεντούρου: Εξειδικευμένη
εισηγήτρια σε θέματα ανάπτυξης προσωπικών
δεξιοτήτων, στέλεχος μεγάλου Τραπεζικού
Οργανισμού. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο
στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Ε π ι κ ο ι ν ω νί α ς σ τ η ν Ε κ π α ί δ ε υ σ η ,
επαγγελματική πιστοποίηση στην εφαρμογή
της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης σε Οργανισμούς και πλούσια
εμπειρία στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεγάλου
Τραπεζικού Ομίλου σε θέματα επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης,
δυναμικής της ομάδας, προφορικών παρουσιάσεων,
εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διαχείρισης χρόνου, άγχους κλπ.

Μέθοδος Διεξαγωγής: Βιωματική- Συμμετοχική (μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και διάλογο βασισμένες στη
συστηματική παρατήρηση και ανάλυση έργων τέχνης)

Βασικά θέματα: Χρήση των έργων τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων, σχεδιασμός εκπαιδευτικής ενότητας με βάση την
καινοτομική μέθοδο ARTiT «Κριτική και δημιουργική μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» , ανάπτυξη κριτικού
στοχασμού με βάση τη μέθοδο ARTiT ,η κριτική σκέψη μέσα σε μια εκπαιδευτική ενότητα: Η έννοια «Κριτικό ερώτημα», η
μέθοδος ARTiT (Σύντομη παρουσίαση της μεθόδου, των σταδίων και των εργαλείων της), σύντομη παρουσίαση εφαρμογής
της μεθόδου στην εκπαιδευτική πρακτική, ευκαιρίες και προβληματισμοί στην εφαρμογή της μεθόδου ARTiT ,συζήτησησυμπεράσματα

Διάρκεια – Πιστοποιητικό: Το εργαστήριο διαρκεί 4 ώρες και οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν πιστοποιητικό
παρακολούθησης με την εγγύηση της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 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.
Δηλώσεις Συμμετοχής: Παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα

