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ΑΛΑΘΟΗΛΧΖ ΓΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ
ΣΖΛ

ΠΡΧΣΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΤΛΓΗΑΘΔΦΖ ΓΗΑ ΣΖ ΚΔΣΑΥΖΚΑΣΗΕΟΤΑ
ΚΑΘΖΖ
άββαηο 5 (ώρες 09.30 – 18.00) θαη Θσρηαθή 6 Καΐοσ 2018 (ώρες 9.30 – 14.30)
Καράζιεηο Γηδαζθαιείο, Καραζιή 4,Θοιφλάθη
(Κεηρό Δσαγγειηζκός)

Τν Διιεληθό Γίθησο γηα ηε Κεηαζτεκαηίδοσζα Κάζεζε δεκηνπξγήζεθε ην 2017
από ηελ Επηζηεκνληθή Έλσζε Εθπαίδεπζεο Ελειίθσλ θαη ζήκεξα έρεη εγγεγξακκέλα
800 κέιε. Μέιε κπνξνύλ λα γίλνπλ: όζνη θαη όζεο έρνπλ γλσξίζεη ή ζπνπδάζεη ή
εξεπλνύλ

ηε Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε, θαζώο θαη όζνη θαη όζεο επηζπκνύλ

ελεκεξώλνληαη γηα ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε

λα
της

επιστημονικής τους θέσης ως εκπαιδευτών ενηλίκων και ως εκπαιδευτικών.
Ζ σλδηάζθευε απεσζύλεηαη ζε:
 Εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ Εθπαίδεπζεο
 Εθπαηδεπηέο Ελειίθσλ
 Μέιε ΔΕΠ Παηδαγσγηθώλ θαη Καζεγεηηθώλ Τκεκάησλ
 Φνηηεηέο/ηξηεο (Μεηαπηπρηαθνί θαη Υπνςήθηνη Δηδάθηνξεο) ζηηο Επηζηήκεο
ηεο Αγσγήο θαη ζηελ Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ.
Ζ Πρώηε σλδηάζθευε ηοσ Γηθηύοσ έρεη ζηόρνπο: α) ηελ αλάδεημε ησλ αξρώλ θαη
ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζεσξίαο ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο, β) ηελ
παξνπζίαζε πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηεο ζην ζρνιείν θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, γ)
ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζεκαληηθώλ ζηνραζηώλ ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο
(Mezirow, Greire,Kegan, Green, Gould), θαζώο θαη ηνπ Dewey.
Σηε δηάξθεηα ηεο Σπλδηάζθεςεο ζα παξνπζηαζηνύλ 32 εηζεγήζεηο θαη 4 βησκαηηθά
εξγαζηήξηα θαη 2 posters πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηά κεηά από δηαδηθαζία θξίζεο.
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Επίζεο, ζα γίλνπλ 3 ζπλεδξίεο κε ηελ νινκέιεηα ησλ ζπλέδξσλ κε ζέκαηα:
α) «Τη ζπληζηά θαη ηη όρη Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε; Πώο απηή ιεηηνπξγεί;»
β) «Η εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ζηε ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ:
ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο από ην ρώξν ησλ ΣΔΕ»
γ) «Κνκβηθά ζεκεία ηεο ζρέζεο ηνπ Mezirow κε θνξπθαίνπο ζηνραζηέο»
Θεκαηηθές Δλόηεηες ηες σλδηάζθευες
1. Αμηνπνίεζε ηεο ΜΜ ζηε δηδαθηηθή πξάμε
2. Θεσξία θαη Έξεπλα γηα ηε ΜΜ
3. Ελζπλαίζζεζε/Θέκαηα Κνηλσληθήο Ψπρνινγίαο θαη ΜΜ
4. ΜΜ θαη Τέρλε
5. Σρέζε ηεο ΜΜ κε ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Δξάζε
6. ΜΜ θαη Εππαζείο Κνηλσληθέο Οκάδεο
Θόζηος ζσκκεηοτής ζηε σλδηάζθευε
Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο είλαη 50€.
-γηα ηα κέιε ηεο Επηζηεκνληθήο Έλσζεο Εθπαίδεπζεο Ελειίθσλ είλαη 40€
- γηα ηνπο θνηηεηέο είλαη 35 €
Τξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί γηα θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ:
Εζληθή Τξάπεδα 146/29607533 ΗΒΑΛ: GR6801101460000014629607533 SWIFT
ETHNGRAA
Τξάπεδα Πεηξαηώο: 5105-039679-919 ΗΒΑΛ: GR5101721050005105039679919
Σο

έλησπο

θαηάζεζες

ηες

Σράπεδας

ζα

πρέπεη

λα

αλαγράθεη

ηο

ολοκαηεπώλσκό ζας.
Γηα λα εγγξαθείηε παξαθαινύκε παηήζηε εδώ https://goo.gl/forms/crZv5qaC5COlFhwd2
Η δηαδηθαζία εγγξαθώλ θαη πιεξσκώλ ιήγεη ηελ 23ε Απξηιίνπ 2018.
Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.

2

