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Συναντήσεις στις διασταυρώσεις 

 
Στους σύγχρονους καιρούς της αποδιοργάνωσης και των συνεχιζόμενων 

προκλήσεων, καλούμαστε συνεχώς να διερευνούμε τις παραδοχές μας καθώς και 

τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούμε στην ευρύτερη κοινωνία και τον 

κόσμο. Η θεωρία και η πρακτική της μετασχηματίζουσας  μάθησης, μας παρέχει 

ένα οικείο περιβάλλον στο οποίο είναι δυνατό να εμβαθύνετε την διερεύνησή σας 

και να συμβάλλετε στη συνεχή εξέλιξη της θεωρίας της μετασχηματίζουσας 

μάθησης.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλούμε εκπαιδευτικούς, συμβούλους, διαμεσολαβητές, 

επαγγελματίες, ερευνητές και φοιτητές από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στην 

εξερεύνηση της φύσης και της πρακτικής της μετασχηματίζουσας μάθησης στα 

σημεία που διασταυρωνόμαστε και συναντιόμαστε με άλλους.  

 

Ουσιαστικά, ένα σταυροδρόμι ή μια διασταύρωση στα πλαίσια της ανθρώπινης 

δραστηριότητας είναι το σημείο όπου ανόμοιες ιδέες, δραστηριότητες και 

συστήματα συνωστίζονται  για να αναδειχθούν και να προβληθούν. Η ισχυρή και 

οικεία εικόνα της πλατείας ενός χωριού ή μιας πόλης μας έρχεται στο μυαλό ως ο 

κύριος τόπος συνάντησης, εκείνος ο τόπος όπου οι άνθρωποι διασταυρώνονται και 

συναντώνται για συζήτηση, εμπόριο, θρησκευτική λατρεία, διακυβέρνηση, 

ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση, διαμαρτυρία και διάφορα άλλα.  Με αυτόν τον τρόπο 

η πλατεία και διασταυρούμενες οδοί της είναι ζωντανά στοιχεία με ενέργεια, 

δραστηριότητα, σύγκρουση  αλλά και χάος. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε ακόμη 

περισσότερο την παραπάνω μεταφορά, τότε ως τόποι συνάντησης και διασταύρωσης 

μπορούν επίσης να θεωρηθούν και οι χώροι που αναπτύσσονται καινοτομίες ή και 

ανισότητες. Οι διασταυρώσεις είναι χώροι επαφής και σύνδεσης σε πολλά 

διαφορετικά επίπεδα και σε πολλούς τομείς ταυτόχρονα. Οι διασταυρώσεις αφορούν 

άτομα, πολιτισμούς, φυλές / εθνότητες, οργανισμούς, ιδρύματα, επαγγέλματα, 

επιστημονικούς κλάδους, έθνη και συστήματα. Οι διασταυρώσεις είναι γεμάτες 

δυνατότητες για μετασχηματισμό και επιρροή.  

 

Ένα πρωταρχικό ερώτημα λοιπόν για τη δουλειά μας στην εκπαίδευση 

ενηλίκων είναι το πώς μπορούμε να είμαστε πιο δημιουργικοί και 

περισσότερο συγκεκριμένοι στις αλληλεπιδράσεις μας σε αυτά τα σημεία 

διασταύρωσης με  σκοπό την επίτευξη  μετασχηματίζουσας μάθησης; 

 

Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για άρθρα και παρουσιάσεις για το 12o 

Διεθνές Συνέδριο Μετασχηματίζουσας Μάθησης που θα πραγματοποιηθεί από τις 

23 ως τις 26 Οκτωβρίου 2016 έχει ξεκινήσει στην ιστοσελίδα : 

http://transformativelearning.ning.com/page/call-for-proposals-2016.  

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο σε pdf χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση: 

ITLC%202016%20Call.pdf., ενώ μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τα νέα μας 

στο twitter: @ITLC_Community (Handle: Intl Transform Learn). 

http://transformativelearning.ning.com/page/call-for-proposals-2016?xg_source=msg_mes_network
http://api.ning.com/files/U8EfnQ63hh2GcE4CkwudiVLnN-I5PvzSM080edfoGV8RWZlbqog7OVqR5nTuJv4YbyiKbPbvmOlOLNOSUIa6oNxvLKdyGv0q/ITLC2016Call.pdf

