Αγαπητοί συνάδελφοι
Η ΚΥΚΛΗΣΙΣ, συνεργαζόμενος φορέας του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ και ως εταίρος του διακρατικού
προγράμματος Leonardo Εκπαιδευτική Σύμπραξη
με τίτλο ‘ Αποτελεσματικός
Επαγγελματικός Προσανατολισμός των Ταλαντούχων και Χαρισματικών Παιδιών’
χρηματοδοτούμενο από το Ι.ΚΥ και με τη συντονιστική επιμέλεια της Ένωσης Χαρισματικών
Παιδιών
της Τουρκίας [ παράρτημα
KASTAMONU] θα διοργανώσει Σεμινάριο
εκπαιδευτικών την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 στις 6.00 το απόγευμα στις αίθουσες του
ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ , Αγ.Ιωάννη Πράτσικα 155 .
Θέματα του Σεμιναρίου:
Παρουσίαση των εργασιών του προγράμματος και των συμπερασμάτων από τις 6 χώρες
των εταίρων .
Κριτικές παρατηρήσεις αναφορικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόζουν οι Τούρκοι εταίροι
μας στην προώθηση των ταλέντων από την παιδική ηλικία με έμφαση στο αντικείμενο του
σεμιναρίου που προτείνουν . Την αναφορά στις εξελίξεις στο θέμα αυτό διεθνώς και
παρουσίαση του χάρτη σχετικών φορέων και δραστηριοτήτων στη χώρα μας .
Παρουσίαση του εργαλείου συλλογής δεδομένων και διάγνωσης επαγγελματικών τάσεων,
όπως παρουσιάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος
Συμμετοχή σε εργαστήριο [ εργασία
σε ομάδες ] όπου θα συζητηθούν επιμέρους
παράμετροι σχετικά με το θέμα , απόψεις των εκπαιδευτικών και καταγραφή των απόψεων
αυτών σε τελική αναφορά προς την Εθνική Αρχή .
Αναφορά στη θεωρία του Βιοπαιδαγωγισμού ως εργαλείου και μεθοδολογίας έγκαιρης
αξιοποίησης του ταλέντου .
Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας την Αίτηση Συμμετοχής που
ακολουθεί . Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας δεδομένου ότι οι θέσεις συμμετοχής δε
μπορούν να ξεπεράσουν τις 25 [ 25 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί + γονείς] .
Το Εργαστήριο θα βιντεοσκοπηθεί . Θα δοθούν στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις
Συμμετοχής με την εγκριτική Σύμβασης του Ι.Κ.Υ
Δεν προβλέπεται κόστος συμμετοχής.

Τελική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων : 14 Ιουνίου 2013
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας
Για την ‘ ΚΥΚΛΗΣΙΣ- Εκπαίδευση-Πολιτισμός –περιβαλλον’
Βασιλική Τσεκούρα

Αίτηση συμμετοχής σε Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα
« Αποτελεσματική Καθοδήγηση και Προσανατολισμός των Ταλαντούχων και
Χαρισματικών Μαθητών σε πρώιμο στάδιο: οι απόψεις εκπαιδευτικών και γονέων στη
βάση συμπερασμάτων του προγράμματος LDV- LP ‘ Effective Vocational Guidance for
Gifted and Talented’
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Φορέας / Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:………………………………………

Με την παρούσα αίτηση δηλώνω υπεύθυνα τη δυνατότητα και επιθυμία συμμετοχής μου
στο εν λόγω Εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 19.06.2013 το απόγευμα από τον
Φορέα ΚΥΚΛΗΣΙΣ www.cyclisis.gr , έχοντας υπόψη ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ση
διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων [ 25 άτομα].
Τηλέφωνα επικοινωνίας για περαιτέρω διευκρινήσεις : 2610337727 6932276300,-01
Με τιμή
ο/η υπογράφων-ουσα

Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και αποστέλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vasiliki@cyclisis.gr ,

info@cyclisis.gr

