Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
διοργανώνει
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)
ΘΕΜΑ : «Διδακτική μεθοδολογία των επιμέρους Γραμματισμών των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας»
Διάρκεια 300 ώρες (4 μήνες)
Έναρξη: 1 Δεκεμβρίου 2020- Λήξη: 30 Μαρτίου 2021
Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενήλικων είναι ο μόνος ελληνικός φορέας με διεθνή
αναγνώριση στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα επιμορφωτικά προγράμματα που
οργανώνει είναι σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως αυτά
ορίζονται από τον επιστημονικό τομέα «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Το επιμορφωτικό υλικό είναι
σχεδιασμένο στις εκάστοτε ανάγκες και τις απαιτήσεις του ρόλου των εκπαιδευτών.
Οι εκπαιδευτές έχουν διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Δεύτερη Ευκαιρίας, καθώς και στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων).
Το σεμινάριο αυτό είναι εξειδικευμένο για τους εκπαιδευτές των ΣΔΕ και μπορεί να θεωρηθεί
συμπληρωματικό των παλαιότερων σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων που έχετε
παρακολουθήσει. Λόγω της υγειονομικής κρίσης το σεμινάριο έχει μετατραπεί σύμφωνα με τις
αρχές και τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικά σχόλια συμμετεχόντων, από την αξιολόγηση του
προηγούμενων σεμιναρίων.
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 2 καθοδήγησε σε όλα
τα στάδια του σεμιναρίου, διέγνωσε τις ανάγκες μας και προσάρμοσε πάνω σε αυτές το
πρόγραμμα».
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Σκοπός
Το εξ αποστάσεως και ασύγχρονο 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 των
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και ειδικά σε θέματα διδακτικής και μεθοδολογίας των
επιμέρους γραμματισμών. Στοχεύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών των
συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις,
κατά τη διδακτική των παρακάτω μαθημάτων-γραμματισμών:
•

ελληνική γλώσσα

•

μαθηματικά

•

πληροφορική

•

αγγλική γλώσσα

•

κοινωνική εκπαίδευση

•

περιβαλλοντική εκπαίδευση

•

στοιχεία φυσ. επιστημών-τεχνολογίας

•

πολιτισμική-αισθητική αγωγή

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Εκπαιδευτικούς μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν
σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σε εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται ή θέλουν να
εργαστούν σε ΣΔΕ, 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 300 ώρες, με τη μέθοδο
της εξ αποστάσεως, ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω διαδικτυακού περιβάλλοντος
πλατφόρμας. Παράλληλα θα γίνουν και δυο προαιρετικές τηλεδιασκέψεις. Για την
ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται από τους συμμετέχοντες:
➢ Γραπτή εργασία 3-4 σελίδων στο αντικείμενο του γραμματισμού τους.
Πιστοποιητικό
Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης
300 ωρών στη διδασκαλία του γραμματισμού τους.
Κόστος /Δηλώσεις Συμμετοχής
-

Το κόστος συμμετοχής για τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. είναι 150 ευρώ και για τα μη μέλη
180ευρώ.
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-

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/1V8E4Bj5Lsm4qjLKRbfuQ45VvLxJSjb2mzp4uzEf
DRIg/viewform?usp=send_form
- Οι εγγραφές και οι πληρωμές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Δευτέρα
30 Νοεμβρίου 2020.
- Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ τηλ.210 6012297
WEBSITE: www.adulteduc.gr E-mail: adulteduc.courses@gmail.com
Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας : 6979724757, Χριστίνα Κόκκου, ώρες 11πμ έως 8μμ
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