
ΙΝΤΕΧΝΗΜΑ
Ινστιτούτο Τέχνης και Μάθησης

Μια νέα πρωτοβουλία της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων



Τι επιδιώκουμε…

Όλες και όλοι να μπορούν 

να απολαμβάνουν 

και να κατανοούν 

τα έργα τέχνης.

Μέσα από την Τέχνη 

να καλλιεργούμε 

μια δημιουργική 

και κριτική «ματιά».

Δια μέσου της τέχνης 

να ανοίγουμε ένα παράθυρο 

κατανόησης του κόσμου, 

του εαυτού μας, των άλλων.



Τι πιστεύουμε

Το ενδιαφέρον

για την «ανάγνωση» των 

έργων τέχνης οδηγεί στη 

στοχαστική «ανάγνωση» του 

εαυτού μας μέσα 

στον σύγχρονο κόσμο 

και 

στον μετασχηματισμό 

των στερεοτυπικών 

αντιλήψεών μας. 

Η ενασχόληση με τα έργα 

τέχνης καλλιεργεί 

συναισθήματα και 

αναπτύσσει δεξιότητες, όπως 

η δημιουργικότητα, η κριτική 

σκέψη, η ενσυναίσθηση, η 

εναρμόνιση με τον κοινωνικό 

παλμό, η κατανόηση της 

πολυπλοκότητας.

Τα έργα τέχνης 

φέρουν μια δυναμική 

που μπορεί 

«να κάνει τη διαφορά» στην 

καθημερινότητά μας 

και 

να προσφέρει ευχαρίστηση 

και νόημα στη μάθηση και 

στην εκπαίδευση.



Σε ποιους απευθυνόμαστε

Σε μέλη πολιτιστικών 

και μορφωτικών 

οργανισμών

Σε γονείς

Σε φοιτητές 

ανθρωπιστικών, 

καλλιτεχνικών, 

κοινωνικών σπουδών



1. Eπιμορφωτικό Πρόγραμμα για όλους και όλες με τίτλο «Το γοητευτικό ταξίδι της τέχνης

στη ζωή μας»

2. Eπιμορφωτικό Πρόγραμμα «Τέχνη και Εκπαίδευση» για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές

ενηλίκων, με τίτλο σπουδών πιστοποιημένο από το ΙΝΤΕΧΝΗΜΑ

3. Ειδικά Προγράμματα (Master Classes), με στόχο την εμβάθυνση σε θέματα τέχνης και

μάθησης

4. Εγγραφή στο δίκτυο του ΙΝΤΕΧΝΗΜΑ «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ» όσων

παρακολούθησαν προγράμματά μας

5. Ανοικτές εκδηλώσεις

6. Webinars με σημαντικούς προσκεκλημένους

7. Διδακτικό υλικό

8. Συμβουλευτική για εφαρμογές που συνδυάζουν τέχνη και μάθηση

Τι προσφέρουμε



Ομότιμος Καθηγητής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ποιοι είμαστε

Η ομάδα πρωτοβουλίας του ΙΝΤΕΧΝΗΜΑ

Αλέξης Κόκκος 
Βαγγέλης

Καλαμπάκας
Γεωργία Μέγα Εύη Πάσχου

Σκηνοθέτης 
κινηματογράφου

Εκπαιδευτικός Κολλεγίου Αθηνών,

Ειδικευμένη σε θέματα 

παρατήρησης έργων τέχνης 

Ψυχίατρος –

Ψυχαναλύτρια

Καθεμιά και καθένας από τους συντελεστές του ΙΝΤΕΧΝΗΜΑ έχει διαμορφώσει μια πορεία στα πεδία της τέχνης, της 

μάθησης, της εκπαίδευσης, της ψυχικής ευαισθητοποίησης. Όλοι μαζί, έχουν βαθιές ρίζες συνεργασίας στο πλαίσιο του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος ARTiT, των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων, και της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 



Ποιοι είμαστε

Αλέξης Κόκκος 

Είναι Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος της 

Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

μέλος της Ηγετικής Ομάδας της International 

Transformative Learning Association. Η 

μακρόχρονη ενασχόλησή του με την τέχνη 

καρποφόρησε με βιβλία, άρθρα, και τη μέθοδο 

«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την 

Αισθητική Εμπειρία». Συντονίζει τις δράσεις του 

ΙΝΤΕΧΝΗΜΑ. 



Είναι σκηνοθέτης, παραγωγός και διευθυντής φωτογραφίας, 

με φιλμογραφία που έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις 

σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ.

Έχει, επίσης, πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία 

του κινηματογράφου,

στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 

καθώς και μια μακρόχρονη και γόνιμη συνεργασία 

με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ποιοι είμαστε

Βαγγέλης 

Καλαμπάκας 



Είναι Καθηγήτρια- Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εκπαιδευτικός και επί σειρά ετών 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών. 

Είναι  εξειδικευμένη σε τεχνικές παρατήρησης έργων τέχνης. 

Ο ακαδημαϊκός προσανατολισμός της μέσα από τα  άρθρα σε 

επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και συνέδρια 

στοχεύει στην αναγνώριση των τεχνών ως δυναμικού μέσου στη 

διεργασία της μάθησης. Διατηρεί μια πολυετή  συνεργασία  με την 

Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Ποιοι είμαστε

Γεωργία Μέγα



Η Εύη Πάσχου είναι ψυχίατρος και έχει εκπαιδευτεί στην Ψυχανάλυση 

στην Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία. Η ενασχόλησή της με τη τέχνη  

ήρθε ως αναγκαιότητα διεύρυνσης των μέσων θεραπευτικής 

αντιμετώπισης των σοβαρά διαταραγμένων ασθενών. Έχει οργανώσει 

τις «Ανοιχτές Ομάδες με Αφορμή ένα Έργο Τέχνης», που έχουν στόχο 

την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα ψυχικής ζωής και 

απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και το «Εικαστικό Εργαστήριο», 

που αφορά ανθρώπους που επιθυμούν να διεγείρουν την εγκλωβισμένη 

τους δημιουργικότητα, ανεξάρτητα από το αν δέχονται 

ψυχοθεραπευτική βοήθεια ή όχι. Συνεργάζεται  με την Επιστημονική 

Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Ποιοι είμαστε

Εύη Πάσχου 



Ποιοι είμαστε

Έφη Κωσταρά

Δρ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Επιμορφώτρια Εκπαιδευτικών

Μαρία Καρακού

Εκπαιδευτικός, υπ. διδ.

στο ρόλο του συναισθήματος στη 

μετασχηματίζουσα μάθηση

Μάρθα Λογοθέτου

Δημοσιογράφος

Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Μαρία Παπαδοπούλου

Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, υπ. διδ.

στη σχέση μετασχηματίζουσας 

μάθησης και τέχνης

Μαρία Χρήστου

Εκπαιδευτικός

Δρ. Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Επιμέλεια Υλικού 

Διαχείριση Πλατφόρμας

Ομάδα Συντονισμού του δικτύου «Τέχνη και Μάθηση»



Όσες και όσοι παρακολούθησαν κάποιο από τα προγράμματά μας εντάσσονται, εάν

επιθυμούν, στο Δίκτυο «Τέχνη και Μάθηση» του ΙΝΤΕΧΝΗΜΑ, με τα ακόλουθα

προνόμια:

1. Ενημερώνονται τακτικά, μέσω Newsletter, για τις δραστηριότητες του 

Ινστιτούτου και, γενικότερα, για σημαντικές δραστηριότητες στα πεδία της τέχνης 

και μάθησης (παραστάσεις, προβολές, εκθέσεις, εκδόσεις, εκδηλώσεις). 

2. Παρακολουθούν δωρεάν ειδικά Webinars, με προσκεκλημένους σημαντικούς 

καλλιτέχνες και στοχαστές, τα οποία διοργανώνει το Ινστιτούτο.

3. Παρακολουθούν δωρεάν ορισμένες από τις εκδηλώσεις μας. 

4. Συμμετέχουν, μέσω της πλατφόρμας του Ινστιτούτου, σε συνεχιζόμενο διάλογο 

για θέματα τέχνης και μάθησης, και μπορούν να παρουσιάζουν τις μαθησιακές 

πρακτικές τους. 

Το δίκτυο «Τέχνη και Μάθηση»



Συνέργειες

Το ΙΝΤΕΧΝΗΜΑ συνεργάζεται με 

ελληνικούς και διεθνείς πολιτιστικούς 

και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που 

έχουν παρεμφερείς αξίες, στόχους και 

δράσεις.



(e-learning, Φεβρουάριος - Ιούνιος 2023)

Το πρώτο 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του

ΙΝΤΕΧΝΗΜΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

https://adulteduc.gr/wp-content/uploads/2022/12/programma-intexnima.pdf

