ΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»
Σο ΚΔΚ Σεσνικέρ σολέρ ηος Δπιμεληηηπίος Ηπακλείος, έσονηαρ ολοκληπώζει ήδη με μεγάλη
επιηςσία εννέα ημήμαηα, διοπγανώνει ξανά πποπαπαζκεςαζηικό ζεμινάπιο εκπαίδεςζηρ
εκπαιδεςηών ενηλίκων, καηάλληλο για ηη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία πιζηοποίηζηρ
εκπαιδεςηικήρ επάπκειαρ ηων Δκπαιδεςηών Δνηλίκων ηηρ Μη Σςπικήρ Δκπαίδεςζηρ ηος
ΔΟΠΠΔΠ.
Απεςθύνεηαι: Σο ζεμινάπιο απεςθύνεηαι ζε εκπαιδεςηέρ ενηλίκων αλλά και ζε όζοςρ ενδιαθέπονηαι
να πιζηοποιηθούν ωρ εκπαιδεςηέρ ενηλίκων. Οι ζςμμεηέσονηερ θα εκπαιδεςηούν ώζηε να βεληιώζοςν
ηιρ επιδόζειρ ηοςρ ζηιρ εξεηάζειρ πος διοπγανώνει ο ΔΟΠΠΔΠ για ηην πιζηοποίηζη εκπαιδεςηικήρ
επάπκειαρ ηων Δκπαιδεςηών Δνηλίκων ηηρ Μη Σςπικήρ Δκπαίδεςζηρ (πιζηοποίηζη επιπέδος Β ηος
ΔΚΔΠΙ).
κοπόρ: κοπεύει ζηην βεληίωζη και ανάπηςξη ικανοηήηων πος ππέπει να έσοςν ηόζο οι έμπειποι
εκπαιδεςηέρ όζο και οι νέοι, καθώρ και άηομα πος επιδιώκοςν να αποκηήζοςν ηιρ δεξιόηηηερ ηος
εκπαιδεςηή καθώρ και ηην ειδικεςμένη εκπαίδεςζη ηοςρ ζε ζςγκεκπιμένη θεμαηολογία πος θα ηοςρ
βοηθήζει να επιηύσοςν ζηιρ εξεηάζειρ πιζηοποίηζηρ επιπέδος Β ηος ΔΚΔΠΙ.
Ενόηηηερ ζεμιναπίος
(με βάζη ηο επαγγελμαηικό πεπίγπαμμα Εκπαιδεςηήρ ενηλίκων ηος ΕΟΠΠΕΠ)
 Αλληλογνωπιμία, Παποςζίαζη ζηόσων ππογπάμμαηορ, Γιαμόπθωζη εκπαιδεςηικού
ζςμβολαίος
 Κοινωνικό-οικονομικό πλαίζιο και εκπαιδεςηικέρ πολιηικέρ ζηο πεδίο ηηρ εκπαίδεςζηρ
ενηλίκων
 Θεωπίερ μάθηζηρ ενηλίκων, Υαπακηηπιζηικά ενηλίκων εκπαιδεςόμενων, Πποϋποθέζειρ
αποηελεζμαηικήρ μάθηζηρ, Απσέρ μάθηζηρ ενηλίκων, Ρόλορ εκπαιδεςηή
 Μεθοδολογία διεπεύνηζηρ εκπαιδεςηικών αναγκών
 Μεθοδολογία εναπκηήπιαρ ζςνάνηηζηρ
 ύγσπονερ μέθοδοι και ηεσνικέρ διδαζκαλίαρ
 Γιαμόπθωζη εκπαιδεςηικού σώπος. Αποηελεζμαηική σπήζη εποπηικών μέζων διδαζκαλίαρ
 Γςναμική ηηρ εκπαιδεςόμενηρ ομάδαρ (διαμόπθωζη ζςνεπγαηικού μαθηζιακού κλίμαηορ,
πόλοι ζηην ομάδα, επικοινωνία ζηην ομάδα)
 Μεθοδολογία ζσεδιαζμού διδακηικήρ ενόηηηαρ
 σεδιαζμόρ 20΄ μικποδιδαζκαλιών από ηοςρ εκπαιδεςόμενοςρ
 Αξιολόγηζη διδακηικού έπγος (Μονηέλα, ηύποι, ηεσνικέρ)
 Παποςζίαζη 20΄μικποδιδαζκαλιών από ηοςρ εκπαιδεςόμενοςρ - σολιαζμόρ- Τποζηήπιξη

Κόζηορ: 340 € ανά ζςμμεηοσή.
Διάπκεια ζεμιναπίος: 110 διδακηικέρ ώπερ εκ ηων οποίων οι 50 εξ αποζηάζεωρ μέζω ηηρ
ηλεκηπονικήρ μαρ πλαηθόπμαρ.
Ημεπομηνία έναπξηρ: Σο ζεμινάπιο θα διεξασθεί ζε 3 ζαββαηοκύπιακα.
09-10/07/16, 16-17/07/16 και 23/07/16 και 24/07/16 με ώπερ διεξαγωγήρ 09.00-17.00.
Αίηηζη κάνεηε ηλεκηπονικά εδώ: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/263-ekpaideusiekpaideytwn-enilikwn-2015-3
Χώπορ ςλοποίηζηρ: Ικάπος και Απσιμήδοςρ 1 Νέα Αλικαπναζζόρ
Θα τηρηθεί ασστηρά η σειρά προτεραιότητας.
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71202 Ηπάκλειο Κπήηηρ, από ηιρ 8.30 π.μ. έωρ 3:00μ.μ. Σηλ.κένηπο:2810302730,
2810302735 e-mail: info@katartisi.gr fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes
αιηήζειρ ζηο web: www.katartisi.gr

