
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

στο 8ο Συνέδριο της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

«Μάθηση και Αλλαγή» 

 

[Με τη συνεργασία 20 µελών ΔΕΠ από 12 ΑΕΙ, 
που αποτελούν την Επιστηµονική Επιτροπή] 

 
Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου  

(είτε διά ζώσης παρακολούθηση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο-Μαρασλή 4 είτε εξ 
αποστάσεως) 

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023  
(αποκλειστικά εξ αποστάσεως παρακολούθηση) 

 
[Το Συνέδριο θα γίνει στην Αθήνα, και απευθύνεται  

σε εκπαιδευτές ενηλίκων, 
στελέχη επιχειρήσεων και εκπαιδευτικούς] 

 
Σκεπτικό του Συνεδρίου 

Το φαινόµενο της ανθρώπινης µάθησης είναι σύνθετο, πολυπαραγοντικό, ενώ η 
διεργασία της µάθησης είναι και αυτή µε τη σειρά της πολύπλοκη, πολυεπίπεδη και 
διαχρονική.  Η µάθηση µπορεί να είναι συνειδητή και να αφορά στην απόκτηση νέων 
πληροφοριών, δεξιοτήτων και γνώσεων µέσω άµεσων εµπειριών ή και µέσω της 
συµµετοχής σε τυπικές διαδικασίες εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής). Από την 
άλλη πλευρά, ένα µεγάλο µέρος της µάθησής µας συντελείται εκτός τυπικών πλαισίων 
και πολλές φορές δίχως να υπάρχει πλήρης συνείδηση της ίδιας της διεργασίας 
(προσυνειδητή ή ασυνείδητη µάθηση). Σε κάθε περίπτωση, το φαινόµενο της µάθησης 
ξεκινά από τη στιγµή της γέννησης και συνεχίζεται µε εκθετικό ρυθµό σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής µας. Η µάθηση είναι ένα υπαρξιακό φαινόµενο που έχει τις βάσεις 
του στην αλληλεπίδρασή µας µε τους συνανθρώπους µας και µε το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον.  
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την ανθρώπινη µάθηση που βοηθούν στην εξήγηση 
του τρόπου µε τον οποίο συντελείται. Ορισµένες από τις βασικές προσεγγίσεις 
περιλαµβάνουν τον συµπεριφορισµό, ο οποίος επικεντρώνεται στις αλλαγές στη 
συµπεριφορά, τη γνωστική ψυχολογία, η οποία δίνει έµφαση στον ρόλο των νοητικών 
διεργασιών στη µάθηση, και τον κονστρουκτιβισµό, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι 
άνθρωποι κατασκευάζουν ενεργά τη δική τους κατανόηση του κόσµου µε βάση τις 
εµπειρίες και τις αλληλεπιδράσεις τους. Η µάθηση µπορεί να είναι σχηµατιστική, 
δηλαδή να αφορά στην απόκτηση νοηµατοδοτικών σχηµάτων µέσω γνώσεων και 
δεξιοτήτων, αλλά µπορεί να είναι και µετασχηµατιστική, δηλαδή να αφορά στην 



κριτική εξέταση των νοηµατοδοτικών µας σχηµάτων και στην αναθεώρηση και 
αναδιαµόρφωσή τους. 
Ένα µέρος των µαθησιακών ευκαιριών και δυνατοτήτων παρέχεται από 
εκπαιδευτικούς θεσµούς, είτε δηµόσιους είτε ιδιωτικούς. Ωστόσο, ένα σηµαντικό 
µέρος της µάθησης είναι απρογραµµάτιστο και κοινωνικά ανεξέλεγκτο. Πρόκειται για 
την καθηµερινή, άτυπη µάθηση (είτε δια ζώσης είτε µε ψηφιακά µέσα) που αποτελεί 
τη βασική διάσταση της κατάστασης που περιγράφεται ως κοινωνία της µάθησης. 
Είναι κοινός τόπος ότι η «κοινωνία της γνώσης» και η «οικονοµία της γνώσης» 
συνδέονται άρρηκτα µε τη µάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής και σε όλο το εύρος 
των δραστηριοτήτων µας. 
Οι ραγδαίες αλλαγές στο πεδίο της οικονοµίας (µεταβιοµηχανική εποχή: 
παγκοσµιοποίηση, όξυνση του οικονοµικού ανταγωνισµού, συρρίκνωση των 
επιχειρήσεων έντασης εργασίας και διεύρυνση των επιχειρήσεων έντασης 
τεχνολογίας, ανεργία, φτώχεια), στο πεδίο της κοινωνίας (υγειονοµική κρίση, 
µεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, κοινωνικός αποκλεισµός, κρίση των 
παραδοσιακών κοινωνικών δοµών), στο πεδίο του πολιτισµού (πολυπολιτισµικότητα, 
διαπολιτισµικότητα), στο πεδίο της τεχνολογίας και στο πεδίο του περιβάλλοντος 
(κλιµατική αλλαγή, µείωση της βιοποικιλότητας, µόλυνση, αποψίλωση δασών, 
υποβάθµιση των εδαφών), καθιστούν το πλέγµα µάθησης-αλλαγής ένα κοµβικής 
σηµασίας στοιχείο για τη µελέτη, έρευνα, ανάλυση και διαµόρφωση πολιτικών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, αλλά και ευρύτερα στρατηγικών δια βίου 
εκπαίδευσης. 
Είναι, όµως, η αλλαγή του οικονοµικού, κοινωνικού, πολιτισµικού, περιβαλλοντικού 
και τεχνολογικού συγκείµενου που δηµιουργεί την ανάγκη, τις προϋποθέσεις και τις 
δυνατότητες για µάθηση; Ή µήπως είναι η µάθηση που συνεπάγεται αλλαγές στις 
υπάρχουσες συνθήκες ατοµικής και κοινωνικής ζωής; Τι είδους µαθησιακές διεργασίες 
είναι απαραίτητες ώστε τα άτοµα να είναι σε θέση να διαµορφώνουν τις εξελίξεις αντί 
να προσπαθούν να προσαρµοστούν σε αυτές; Με ποιες εκπαιδευτικές µεθόδους 
µπορεί να συντελεστεί µετασχηµατίζουσα µάθηση και κριτικός στοχασµός µέσα στο 
πεδίο του σχολικού συστήµατος και της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων; Με 
ποιους τρόπους είναι δυνατόν οι µαθησιακές διεργασίες στις οποίες συνειδητά 
συµµετέχουν τα άτοµα να υποστηρίξουν ή και να προκαλέσουν τις οικονοµικές, 
κοινωνικές, οργανωσιακές, ατοµικές, επαγγελµατικές και περιβαλλοντικές αλλαγές 
που βιώνουµε;   
 
Το Συνέδριο που οργανώνεται από την Επιστηµονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
εστιάζει στη µάθηση που συναρτάται µε την αλλαγή σε όλους του τοµείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, σε όλη τη διάρκεια της ζωής, µε έµφαση στις διεργασίες 
και µεθόδους εκπαίδευσης → µάθησης → αλλαγής ή αλλαγής→εκπαίδευσης → 
µάθησης. 
 
 Επιµέρους θέµατα του Συνεδρίου 

- Θεωρίες µάθησης µε έµφαση στην αλλαγή 
- Μέθοδοι και τεχνικές µάθησης/εκπαίδευσης που αποσκοπούν στην αλλαγή 
- Τεχνολογικές καινοτοµίες, κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές και µάθηση 
- Μάθηση, κοινωνικά κινήµατα  και χειραφέτηση 
- Εξ αποστάσεως µάθηση και αλλαγή: εξελίξεις, περιορισµοί και ανισότητες 
- Αξιολόγηση αλλαγών/αποτελεσµάτων εκπαίδευσης και µάθησης 
- Μάθηση και αλλαγή στην καθηµερινή ζωή: Τι µαθαίνουµε; Πώς; Από ποιους; 
- Μορφές µάθησης: βιωµατική, αυτοκατευθυνόµενη, βιογραφική κ.λπ. 
- Η µάθηση ως διεργασία αλλαγής: κοινωνικής, οργανωσιακής, ατοµικής 



- Διαδικασίες αλλαγής στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 
- Οργανισµοί που Μαθαίνουν και Πόλεις που Μαθαίνουν: συµβολή τους στην 
αλλαγή κουλτούρας και στην κοινωνική αλλαγή 

- Μάθηση και οργανωσιακή αλλαγή 
- Αλλαγή παραδείγµατος στην εκπαίδευση και µάθηση  
 

Οργάνωση του Συνεδρίου  

Την πρώτη ηµέρα του Συνεδρίου (Σάββατο) οι σύνεδροι µπορούν να επιλέξουν  να 
συµµετάσχουν είτε δια ζώσης είτε on-line. 

Η δεύτερη ηµέρα (Κυριακή) θα διεξαχθεί αποκλειστικά on-line. 

 

Οι ηµέρες και ώρες λειτουργίας είναι: 

• Σάββατο, 30 Σεπτεµβρίου 2023, 09.00-18.30 

• Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023, 09.00-18.30 
 

                                 ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (έως 8 Μαΐου 2023) 

             [Οι εγκριθείσες προτάσεις θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο] 

1. Συλλογικές, συµµετοχικές παρουσιάσεις/δραστηριότητες (διάρκεια 2 
ώρες). Πρόκειται για µια καινοτόµο δράση του Συνεδρίου: Μια τριµελής οµάδα 
συνέδρων αναπτύσσει ένα θέµα µε όποιο τρόπο επιθυµεί (λ.χ., παρουσιάσεις, 
βιωµατικές δραστηριότητες, σύντοµη εισαγωγή που ακολουθείται από εκτεταµένη 
συζήτηση και δευτερολογίες, κ.ά.). Είναι σκόπιµο να µην ακολουθηθεί το 
«παραδοσιακό» µοντέλο (3 εισηγήσεις των 20’ και συζήτηση), αλλά κάθε τριάδα να 
αξιοποιήσει το δίωρο µε φαντασία, καινοτοµία και ευελιξία, ώστε να γίνει µια 
πρωτότυπη, συµµετοχική,  βιωµατική επεξεργασία του θέµατος. Οι προτάσεις του 
είδους αυτού θα πρέπει να έχουν 300-400 λέξεις, στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται 
οι βιβλιογραφικές αναφορές. Επιπλέον, περίληψη 60 λέξεων. 

2. Εισήγηση (διάρκεια 20’ και 10’ συζήτηση): Πρόταση µε 300-400 λέξεις, στις 
οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές. Επιπλέον, περίληψη 60 
λέξεων. 

Η πρόταση που αφορά εισήγηση µπορεί να υποβάλλεται από 1-3 συµµετέχοντες. 
Μπορεί να αφορά µια θεωρητική ή ερευνητική προσέγγιση, είτε την παρουσίαση µιας 
εκπαιδευτικής εφαρµογής και τη σύνδεσή της µε θεωρητικό πλαίσιο.  

3. Βιωµατικό Εργαστήριο (διάρκεια 90’): Πρόταση µε 300-400 λέξεις, στις 
οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές. Επιπλέον, περίληψη 60 
λέξεων. Η πρόταση µπορεί να γίνει από 1-3 συµµετέχοντες. Θα πρέπει να 
περιλαµβάνει α) το θεωρητικό πλαίσιο µε το οποίο σχετίζεται το Εργαστήριο, β) τον 
τρόπο/διαδικασία µε τον οποίο θα διεξαχθεί το Εργαστήριο. 

4. Poster: Πρόταση µε 300-400 λέξεις, στις οποίες περιλαµβάνονται το θέµα, το 
σκεπτικό και ο στόχος του poster, καθώς επίσης και οι βασικές βιβλιογραφικές 
αναφορές.  

 

Μορφή προτάσεων 



Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιέχει τίτλο, είδος (συλλογική, συµµετοχική 
παρουσίαση/δραστηριότητα, εισήγηση, βιωµατικό εργαστήριο), γραµµατοσειρά 
TimesNewRoman, 12pt, µονό διάστιχο, πλήρη στοίχιση. Σε ξεχωριστό αρχείο θα 
πρέπει να αποστέλλεται το όνοµα του/των εισηγητή/εισηγητών, ο τίτλος και το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Για τη βιβλιογραφία θα ακολουθηθεί το σύστηµα APA 
7thEdition. 

 

Δηµιουργία  Βιβλίου 

Μετά το Συνέδριο, η Επιστηµονική Επιτροπή θα ζητήσει από συµµετέχοντες  να 
συγγράψουν, εάν επιθυµούν, ένα κείµενο 1.500-2.000 λέξεων, το οποίο θα 
συµπεριληφθεί σε ηλεκτρονικό βιβλίο που θα εκδώσει η Επιστηµονική Ένωση 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

 

Επιστηµονική Επιτροπή και Κριτές του Συνεδρίου 

Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής Δια Βίου και Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης µε 
την χρήση των ΤΠΕ, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Βαϊκούση Δανάη, Καθηγήτρια Ψυχοπαιδαγωγικής, ΑΣΠΑΙΤΕ 

Βαλκάνος Ευθύµιος, Καθηγητής Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Στελεχών Επιχειρήσεων & Οργανισµών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Βεργίδης Δηµήτρης, Οµότιµος Καθηγητής Επιµόρφωσης και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Γιώτη Λαµπρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

Γούλας Χρήστος, Γενικός Διευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Neapolis 
Pafos. 

Ζαρίφης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

Καραλής Θανάσης, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων,  
Πανεπιστήµιο Πατρών 

Κεδράκα Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια Επαγγελµατικών Δεξιοτήτων των 
Βιοεπιστηµόνων και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

Κόκκος Αλέξης, Οµότιµος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΕΑΠ 

Κουλαουζίδης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,  
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

Κουτούζης Μανώλης, Καθηγητής Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων,  Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο 



Λαζαράκου Ελισάβετ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Λιντζέρης Πάρης, Διευθυντής του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, διδάσκων  στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Μάγος Κώστας, Καθηγητής Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Μπαµπάλης Θωµάς, Κοσµήτορας Σχολής Επιστηµών της Αγωγής, ΕΚΠΑ 

Παυλάκης Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Frederick 
University 

Παυλή-Κορρέ Μαρία, Καθηγήτρια Διά Βίου Μάθησης και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 
ΑΠΘ 

Πρόκου Ελένη, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 

Ράικου Νατάσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και Καθηγήτρια-
Σύµβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

 Φραγκούλης Ιωσήφ, Καθηγητής Θεωρίας, Πράξης της Διδασκαλίας και Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Χρονοδιάγραµµα  

Έως Δευτέρα, 8 Μαΐου: Υποβολή προτάσεων 300-400 λέξεων 

Έως Δευτέρα, 5 Ιουνίου: Ενηµέρωση για την αποδοχή των προτάσεων 

Έως Δευτέρα, 18 Σεπτεµβρίου: Υποβολή τελικών προτάσεων 300-400 λέξεων, 
αφού ληφθούν υπόψη τα σχόλια των κριτών. 

 

 Κόστος συµµετοχής 

-Δια ζώσης συµµετοχή το Σάββατο και on-line την Κυριακή: 60 ευρώ (50 ευρώ για 
φοιτητές και µέλη της Ένωσης) 

-On-line συµµετοχή το Σάββατο και την Κυριακή: 50 ευρώ (40 ευρώ για φοιτητές και 
µέλη της Ένωσης) 

Η on-line συµµετοχή, το Σάββατο, θα αφορά τις εργασίες στην ολοµέλεια, καθώς και 
επιλεγµένες παρουσιάσεις. Την Κυριακή, θα αφορά όλες τις εργασίες του Συνεδρίου. 

 

Δηλώσεις συµµετοχής 

Για δηλώσεις συµµετοχής (είτε ως εισηγητής/τρια είτε ως συµµετέχων/ουσα) 
συµπληρώνετε τη φόρµα εδώ: https://forms.gle/jRBkeQW2NAemWEA1A 



Η αποστολή των περιλήψεων γίνεται στο ακόλουθο e-mail: 
conference.haea@gmail.com 

  

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 89-91/Τ.Κ.11523/ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 210-6012297  
E-mail adulteduc2@gmail.com 
WEBSITE: www.adulteduc.gr 
 

 


