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ΕΚΘΕΣΗ 
Για την 9η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ  

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ 
 

Αλέξης Κόκκος 
 
 
Αυτή η Έκθεση δεν έχει το χαρακτήρα μιας επιστημονικής αξιολόγησης της 
Συνδιάσκεψης. Βασίζεται στις γνώμες 73 συμμετεχόντων, οι οποίες στάθηκε δυνατόν 
να συγκεντρωθούν μέσω ερωτηματολογίου, καθώς και σε σχόλια και προτάσεις της 
ελληνικής ομάδας που ήταν υπεύθυνη για τη φιλοξενία της Συνδιάσκεψης1. 
 
 
Α. Στοιχεία για την 9η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη 
 
Συμμετείχαν συνολικά 355 σύνεδροι: 190 από την Ελλάδα, 85 από τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, 65 από τη Βόρειο Αμερική και 15 από άλλες χώρες. Ας σημειωθεί 
ότι στην προηγούμενη, 8η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τη Μετασχηματίζουσα 
Μάθηση που έγινε στις Βερμούδες το Νοέμβριο του 2009, οι σύνεδροι ήταν περίπου 
150, εκ των οποίων οι Ευρωπαίοι περίπου 15, ανάμεσα στους οποίους δύο Έλληνες. 
 
Οι δραστηριότητες της 9ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης ήταν οι εξής: 

- Μια κεντρική εισαγωγική ομιλία (keynote lecture). 
- Ένα πάνελ με Βορειοαμερικάνους και ένα με Ευρωπαίους στοχαστές με θέμα 

τις προοπτικές της θεωρίας μετασχηματίζουσας μάθησης. 
- Δύο συνεδριάσεις κατά μικρές ομάδες με στόχο τον αναστοχασμό επάνω στις 

εργασίες της Συνδιάσκεψης. 
- 54 Εισηγήσεις, 15 Βιωματικά Εργαστήρια, 4 Συμπόσια (πάνελ γύρω από ένα 

θέμα), 32 Στρογγυλά Τραπέζια (όπου, σε ένα άτυπο πλαίσιο, γίνεται 
συζήτηση ερευνητικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη). 

- Μια ολομέλεια με στόχο τη σύνθεση των εργασιών. 
- Μια τελική συνεδρία για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

                                                
1 Ο Michel Alhadeff-Jones συνεργάστηκε με την ελληνική ομάδα για τη διαμόρφωση του 
ερωτηματολογίου. Τα μέλη της ελληνικής ομάδας που έκαναν συστηματική παρατήρηση στις 
διαδικασίες της Συνδιάσκεψης και στο τέλος διατύπωσαν τα σχόλια και τις προτάσεις τους είναι οι Ρ. 
Αρμάος, Δ. Βεργίδης, Α. Κακούρης, Σ. Καλογρίδη, Θ. Καραλής, Α. Κόκκος, Π. Λευθεριώτου, Π. 
Λιντζέρης, Γ. Μπώκου, Η. Παπαγεωργίου, Ν. Ράικου, Μ. Τερλιξίδου, Λ. Χαλάτση, Μ. Χασίδου. Ο 
Αλέξης Κόκκος, με τη συνεργασία της Δήμητρας Ανδριτσάκου και του Μάνου Παυλάκη, συντόνισε 
τις διεργασίες για τη σύνταξη αυτής της Έκθεσης.  
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Β. Τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο  
(συμπληρώθηκε από 73 συνέδρους) 
 
Β1. Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 
 
1. Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο από τις οκτώ προηγούμενες Διεθνείς 

Συνδιασκέψεις της Μ.Μ.; 
 

 
 
 
2. Χώρα συμμετεχόντων 
 

 
 
 
Σχόλια: Τα σχόλια που προκύπτουν από τα δύο πρώτα Διαγράμματα θα πρέπει να 
συσχετιστούν με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στα «Στοιχεία για την 9η 
Συνδιάσκεψη». Οι δύο ημέρες στην Αθήνα αποτέλεσαν ένα γεγονός που κατόρθωσε 
να προσελκύσει έναν πολύ σημαντικό αριθμό συνέδρων που δεν είχαν συμμετάσχει 
στις προηγούμενες Συνδιασκέψεις. 
 
Δόθηκε η ευκαιρία στα 8/10 των συνέδρων να αποκτήσουν μια άμεση εμπειρία των 
ιδεών, των ερευνητικών προσεγγίσεων, των συζητήσεων και των πρακτικών που 
αναπτύσσονται στο πεδίο της μετασχηματιζούσας μάθησης. 
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Όπως φαίνεται στο 2ο Διάγραμμα, οι μισοί από όσους συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο ήταν Έλληνες, γεγονός που αντιστοιχεί στη συνολική παρουσία των 
Ελλήνων στη Συνδιάσκεψη (190 στους 355 συνέδρους).  
 
Ο αριθμός των συνέδρων από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο ήταν σημαντικός, γεγονός που επίσης σχετίζεται με τη συνολική 
εκπροσώπησή τους στη Συνδιάσκεψη. 
 
Από την άλλη, η παρουσία των συνέδρων από τη Βόρειο Αμερική ήταν μειωμένη 
συγκριτικά με την 8η Συνδιάσκεψη, προφανώς λόγω της δυσκολίας της μετακίνησης. 
 
Συνεπώς, η 9η Συνδιάσκεψη συνέβαλε στην «παγκοσμιοποίηση» των ιδεών της 
μετασχηματίζουσας μάθησης, έστω και αν οι βορειοαμερικανικές χώρες, στις οποίες 
κυρίως έχει αναπτυχθεί, είχαν σχετικά μειωμένη εκπροσώπηση.  
 
3. Επάγγελμα 
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4. Σε ποιο βαθμό η θεωρία και πρακτική της Μ.Μ. είναι κεντρικό σημείο των 

επιστημονικών ή/και επαγγελματικών σας ενδιαφερόντων; 
 

 
 
 

Σχόλια: Το 1/3 όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ασχολούνται κυρίως με την 
έρευνα ή/και τη διδασκαλία σε πανεπιστημιακά πλαίσια (διδάσκοντες σε ΑΕΙ, 
μεταπτυχιακοί φοιτητές). Από την άλλη, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η 
Συνδιάσκεψη συγκέντρωσε κατά πλειοψηφία συνέδρους που εφαρμόζουν τις γνώσεις 
τους μέσα σε μη ακαδημαϊκούς φορείς (εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικοί, 
στελέχη διαφόρων οργανισμών). 
 
Από την άλλη, το Διάγραμμα 4 δείχνει καθαρά ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 
συνέδρων ενδιαφέρεται ενεργά και ασχολείται συστηματικά με τη θεωρία και την 
πρακτική της μετασχηματίζουσας μάθησης. 
 
5. Ποια θέματα της θεωρίας της Μ.Μ. είναι πιο ενδιαφέροντα για εσάς; 
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Σχόλια: Οι απαντήσεις στην ερώτηση 5 καλύπτουν τα κυριότερα συστατικά στοιχεία 
του θεωρητικού πλαισίου της μετασχηματίζουσας μάθησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
πρώτο στη σειρά των ενδιαφερόντων βρίσκεται το θέμα της σχέσης της 
μετασχηματίζουσας μάθησης με το κοινωνικό πλαίσιο και την κοινωνική δράση. 
Αυτό το εύρημα θα μπορούσε να αποδοθεί στο ότι η πλειοψηφία όσων απάντησαν 
στο ερωτηματολόγιο είναι Ευρωπαίοι και στο ότι αυτό το ζήτημα αποτελεί μια από 
τις βασικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής παράδοσης στην εκπαίδευση ενηλίκων2. 
 
Β2: Οι εντυπώσεις από τη Συνδιάσκεψη 
 
6. Τι θα λέγατε για την εμπειρία σας από τη συμμετοχή σας σε αυτή τη 

Συνδιάσκεψη; 
 

 
 
 
Σχόλια: Είναι φανερό ότι γενικά η Συνδιάσκεψη ικανοποίησε τους συμμετέχοντες. 
Δεν υπήρξαν αρνητικές γνώμες. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι ένα μεγάλο μέρος των  
απαντήσεων (38%) επισήμαναν ότι η βασική θετική εμπειρία που αποκόμισαν οι 
σύνεδροι αφορά στις ανθρώπινες-συνεργατικές σχέσεις και στην αίσθηση της 
κοινότητας που διαμορφώθηκε. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Βλ. Jarvis, P. (1995), Adult and Continuing Education: Theory and Practice. London: Routledge. 
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7. Γενικά, οι στιγμές της Συνδιάσκεψης στις οποίες συμμετείχα περισσότερο, 
ήμουν περισσότερο ενθουσιασμένος και δεσμευμένος ως εκπαιδευόμενος 
ήταν: 

 

 
 
8. Γενικά, οι στιγμές της Συνδιάσκεψης στις οποίες συμμετείχα λιγότερο, ήμουν 

λιγότερο αφοσιωμένος και δεσμευμένος ως εκπαιδευόμενος ήταν: 
 



 7

 



 8

 
9. Τι συμβουλή θα δίνατε στους διοργανωτές για μελλοντικές Συνδιασκέψεις; 
 

 
 
 

Σχόλια: Στο Διάγραμμα 7 φαίνεται ότι τα βιωματικά εργαστήρια, καθώς και οι 
άτυπες συζητήσεις, αλλά και οι κοινωνικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης, ήταν οι δραστηριότητες που ενδιέφεραν και 
ενέπλεξαν περισσότερο τη μεγάλη πλειοψηφία (8/10) όσων απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο. Οι εισηγήσεις (presentations), αν και αποτέλεσαν το μεγαλύτερο 
όγκο των δραστηριοτήτων, ενέπλεξαν ενεργητικά μόλις το 7%. 
 
Τα στοιχεία των Διαγραμμάτων 8 και 9 βοηθούν να γίνουν ορισμένες ερμηνείες στα 
δεδομένα του Διαγράμματος 7. Το Διάγραμμα 8 δείχνει ότι αρκετοί σύνεδροι δεν 
προσελκύστηκαν από το θεωρητικό χαρακτήρα των εισηγήσεων. Μάλιστα, αρκετοί 
θεώρησαν ότι κάποιες εισηγήσεις δε σχετίζονταν με το θεωρητικό πλαίσιο της 
μετασχηματίζουσας μάθησης. Ορισμένοι άλλοι επισήμαναν ότι δεν υπήρξαν 
ευκαιρίες για πλούσιο διάλογο στα στρογγυλά τραπέζια. Η τελευταία αυτή 
επισήμανση θα πρέπει να σχετιστεί με το γεγονός ότι για κάθε στρογγυλό τραπέζι 
αφιερώνονταν μόνο 45΄, ενώ επίσης σε αρκετά από τα στρογγυλά τραπέζια η 
συμμετοχή των συνέδρων ήταν πολύ μικρή (σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω των 5 
ατόμων). 
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Στο Διάγραμμα 9 παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις των συνέδρων, οι οποίες 
σχετίζονται με τις γνώμες τους που αποτυπώθηκαν στα Διαγράμματα 7 και 8. Θα 
προτιμούσαν να υπήρχαν περισσότερα βιωματικά εργαστήρια και περισσότερος 
χρόνος, που θα έδινε την ευκαιρία για συζήτηση και διαμόρφωση συνεργατικών 
δικτύων. Προτείνουν επίσης να υπάρχουν λιγότερες αλλά καλύτερες ποιοτικά 
θεωρητικές εισηγήσεις, καθώς επίσης και καλύτερα οργανωμένα στρογγυλά 
τραπέζια. 
 
Τέλος, στο Διάγραμμα 10 και στις ενδεικτικές απαντήσεις που το συνοδεύουν, 
φαίνεται ότι η Συνδιάσκεψη, αν και διήρκησε μόλις μιάμιση ημέρα, προσέφερε στους 
συμμετέχοντες πολλές ευκαιρίες για να διαμορφώσουν νέες ιδέες για τις ερευνητικές 
και διδακτικές τους δραστηριότητες, για την κοινωνική τους δράση, καθώς και για τη 
διαμόρφωση συνεργατικών δικτύων. 
 
10. Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης αναπτύξατε ιδέες για μελλοντική 

έρευνα, προγραμματισμό δράσεων, ανάπτυξη δικτύων κ.ά. αναφορικά με τη 
Μ.Μ; 

 

 
 
Δείτε παρακάτω μερικές ενδεικτικές απαντήσεις των συμμετεχόντων: 
 

- Δικτύωση / μελλοντική συνεργασία 
- Ενδιαφέρον για τη βιογραφική έρευνα, τη μη δομημένη συνέντευξη ως 

τεχνική και τη χρήση του μετασχηματισμού στη θεωρία κινήτρων 
- Έρευνα στην επίδραση των συναισθημάτων 
- Ανάγκη για περισσότερες μη-δυτικές προσεγγίσεις 
- Ο τρόπος με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να επηρεάσουν τη Μ.Μ. 
- Το πολιτιστικό πλαίσιο και η επίδρασή του στον προσωπικό μετασχηματισμό 
- Η πεποίθηση του ολοκληρωμένου προσωπικού μετασχηματισμού 

προοδευτικά από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικιότητα, ως τρόπος 
εξέτασης μακροχρόνιας κοινωνικής αλλαγής 

- Δημοσίευση άρθρου σχετικά με τη Μ.Μ. 
- Τα όρια ανάμεσα στη Μ.Μ. και την ψυχοθεραπεία 
- Διάφορες ιδέες για διδακτορική διατριβή 
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- Δυνατότητες να αξιοποιηθεί η Μ.Μ. σε εκπαιδευτικά προγράμματα για 
διευθυντικά στελέχη 

- Η σχέση μεταξύ συστημικής σκέψης και Μ.Μ. 
- Εφαρμογές Μ.Μ. στο χώρο εργασίας 
- Σχέση Μ.Μ. με τη συμβουλευτική στελεχών 
- Μ.Μ. σε συλλογικό πλαίσιο 
- Χρήση video σε εκπαιδευτικό πλαίσιο Μ.Μ. για να φανεί πώς οι εκπαιδευτές 

ενηλίκων προωθούν αυθεντικές καταστάσεις 
- Περισσότερη μελέτη για τη Μ.Μ. και προσπάθεια εφαρμογής της νέας 

γνώσης στο χώρο εργασίας 
- Μ.Μ. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
- Εκπαίδευση δασκάλων, εντοπισμός τρόπων για τη διευκόλυνση των 

‘σιωπηλών συμμετεχόντων’ κατά τη διάρκεια ομαδικής εργασίας 
- Χρήση της προσωπικής-βιογραφικής προσέγγισης 
- Ποια προσόντα πρέπει να έχει ο εκπαιδευτής ενηλίκων για να μπορεί να 

ασχοληθεί με το ασυνείδητο; 
- Η χρήση έγκυρων και αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων 
- Πώς είναι δυνατόν οι διεργασίες της Μ.Μ. να συνδέονται με την κουλτούρα 

κάθε λαού και κάθε κοινωνικού στρώματος;  
- Οι παράγοντες που επηρεάζουν το μετασχηματισμό (παιδικά βιώματα, 

προσωπικότητα, εκπαίδευση, κοινωνικό πλαίσιο κ.ά.) 
- Η Μ.Μ. αφορά μόνο ενηλίκους ή και ανηλίκους; 
- Πώς συλλαμβάνουμε (αντιλαμβανόμαστε) τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

της Μ.Μ.; 
 
 
Γ. Σχόλια και προτάσεις της ελληνικής ομάδας 
 

 Η Συνδιάσκεψη έδωσε μια σημαντική ευκαιρία για να γνωριστούν μεταξύ 
τους πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι, καθώς και για να έλθουν σε μια 
«πανοραμική» επαφή με τις ιδέες, τις τάσεις και τις πρακτικές της 
μετασχηματίζουσας μάθησης. 

 Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των συνέδρων ήταν πολύ ζεστές, 
συνεργατικές και καρποφόρες. 

 Δημιουργήθηκε μια κοινότητα μάθησης. 
 Γενικά, υπήρξε μεγάλη ικανοποίηση από τη Συνδιάσκεψη. Ενδεικτικά, τα 

συναισθήματα που εξέφρασαν τα μέλη μιας από τις ομάδες αναστοχασμού 
στο τέλος της δεύτερης συνεδρίασής της ήταν, κατά σειρά (στη γλώσσα που 
εκφράστηκαν): satisfaction, inspiration, encompassing, opening, cohesion, 
happiness, connectedness, happiness, openness, awareness, challenge, alert, 
overture.  

 Χρειαζόταν, γενικά, να υπάρχει περισσότερος χρόνος. Οι δύο ημέρες δεν 
έφταναν. Τα εργαστήρια απαιτούσαν περισσότερο χρόνο για την οικοδόμηση 
σχέσεων. Οι εισηγήσεις και τα στρογγυλά τραπέζια απαιτούσαν περισσότερο 
χρόνο για την ανάπτυξη διαλόγου. Επίσης, αρκετοί σύνεδροι που έρχονταν 
για πρώτη φορά σε συστηματική επαφή με τις ιδέες της μετασχηματίζουσας 
μάθησης χρειάζονταν κάποια εισαγωγή σε αυτές. Προτείνεται η επόμενη 
Συνδιάσκεψη να περιλαμβάνει μια προκαταρκτική ημέρα, αφιερωμένη σε μια 
εισαγωγή στη μετασχηματίζουσα μάθηση για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι.  

 Το βιωματικό στοιχείο θα έπρεπε να είναι πιο έντονο. Στην επόμενη 
Συνδιάσκεψη προτείνεται να υπάρχουν περισσότερα βιωματικά εργαστήρια 
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και, γενικά, όλες οι παρουσιάσεις να έχουν βιωματικά στοιχεία και πρακτικά 
παραδείγματα. 

 Χρειαζόταν πιο προσεκτική επιλογή των εισηγήσεων. Ορισμένες κούραζαν, 
γιατί έμεναν μόνο στο θεωρητικό επίπεδο. Ορισμένες άλλες δεν είχαν σαφή 
σχέση με τις ιδέες της μετασχηματίζουσας μάθησης. Προτείνεται η 
Επιστημονική Επιτροπή της επόμενης Συνδιάσκεψης να συζητήσει πιο 
συστηματικά τα κριτήρια αξιολόγησης των εισηγήσεων, καθώς και το ζήτημα 
της συνάφειάς τους με το θεωρητικό πλαίσιο της μετασχηματίζουσας 
μάθησης.  

 Το θέμα «κρίση», που είχε θέσει ως κεντρικό της άξονα η Συνδιάσκεψη δεν 
αναδείχθηκε όσο θα έπρεπε. Ίσως χρειαζόταν να υπήρχαν ειδικές συνεδρίες 
και εργαστήρια με το θέμα αυτό. Προτείνεται να επανεξεταστεί αν 
χρειάζεται οι Συνδιασκέψεις της μετασχηματίζουσας μάθησης να έχουν 
πάντοτε κάποιο κεντρικό θέμα. 

 Η εισαγωγική ομιλία από τον Peter Jarvis ήταν πολύ ικανοποιητική. 
 Χρειαζόταν να διατεθεί χρόνος για αναστοχασμό των συνέδρων επάνω στα 

δύο (πολύ ενδιαφέροντα) πάνελ για τη μετασχηματίζουσα μάθηση. 
Προτείνεται, γενικά η επόμενη Συνδιάσκεψη να διαθέσει περισσότερο χρόνο 
για αναστοχασμό επάνω στις δραστηριότητές της. 

 Υπήρχε παραπάνω «πλούσια» προσφορά δραστηριοτήτων από όση ίσως 
χρειαζόταν. Οι σύνεδροι έπρεπε σε κάθε ενότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε 
11 προσφερόμενες δραστηριότητες. Αυτό ορισμένες φορές προκαλούσε 
άγχος.  Προτείνεται στην επόμενη Συνδιάσκεψη οι δραστηριότητες να είναι 
γενικά λιγότερες. 

 Πολλά από τα στοιχεία της οργάνωσης ήταν θετικά: Οι κοινωνικές-
πολιτισμικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη 
Συνδιάσκεψη, καθώς και στη διάρκειά της, η οργανωτική και γραμματειακή 
υποστήριξη, η ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των κειμένων πριν από τη 
Συνδιάσκεψη, ο φάκελος με το υλικό και ιδιαίτερα το τεύχος με τις 
περιλήψεις των δραστηριοτήτων, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, η χρήση 
αγγλικής, γαλλικής και ελληνικής γλώσσας στις ολομέλειες. Προτείνεται να 
καταβάλλεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια ώστε να αντιμετωπίζονται τα 
γλωσσικά προβλήματα. Θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει κατάλογος με τα 
ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνέδρων. 

 Σε αρκετά στρογγυλά τραπέζια ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 
ελάχιστος. Αυτό συνέβη γιατί η επιλογή παρακολούθησης στρογγυλών 
τραπεζιών ήταν μία ανάμεσα σε έντεκα άλλες. Προτείνεται στην επόμενη 
Συνδιάσκεψη να υπάρχουν «ζώνες χρόνου», στις οποίες να 
πραγματοποιούνται μόνο στρογγυλά τραπέζια.  

 Προτείνεται κάποιες από τις επόμενες Συνδιασκέψεις να πραγματοποιούνται 
στην Ευρώπη, ίσως και σε άλλες Ηπείρους. Με αυτό τον τρόπο θα διατηρηθεί 
και θα αναπτυχθεί περαιτέρω η δυναμική της συμμετοχής που διαμορφώθηκε 
στην 9η Συνδιάσκεψη, έτσι ώστε οι Βορειοαμερικανοί εκπαιδευτές ενηλίκων 
μαζί με τους άλλους, από όλο τον κόσμο, να μπορούν να αλληλεπιδρούν και 
να αλληλοενημερώνονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

 
  


