ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
[12 σεμιναριακές συναντήσεις, μία φορά το μήνα, από Σεπτέμβριο 2015 έως Οκτώβριο 2016,
που θα γίνονται στα γραφεία της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κηφισίας
129, Αθήνα]. Μπορούν να συμμετέχουν και διαμένοντες εκτός Αθηνών, μέσω χρήσης
του Skype.
Υπεύθυνος: Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ο Α. Κόκκος
θεωρείται ένας από τους ειδικούς της Μετασχηματίζουσας/ Ριζοσπαστικής Μάθησης στο
διεθνές πεδίο. Έχει συμμετάσχει, από το 2008, σε όλες τις Επιστημονικές Επιτροπές των
Παγκόσμιων Συνδιασκέψεων για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση και έχει πλήθος διεθνών
δημοσιεύσεων στο θέμα αυτό. Είναι μέλος του International Adult and Continuing Education
Hall of Fame- διάκριση που απονέμεται σε άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στη
χώρα τους και διεθνώς στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στόχος
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει με πληρότητα:
 Εμβάθυνση στις θεωρίες των σπουδαιότερων ριζοσπαστών θεωρητικών της μάθησης,
ιδιαίτερα εκείνων που αποσκοπούν στην ολιστική προσέγγιση της μάθησης και στη
μετασχηματίζουσα μάθηση, που αποβλέπει στην αμφισβήτηση των στερεοτυπικών
και προβληματικών ιδεών μέσω της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (Βrookfield,
Dewey, Illeris, Mezirow, Habermas, Freire, Marcuse, Bourdieu, Kegan, Argyris, Taylor,
κ.ά.).
 Διερεύνηση των κοινών σημείων, των διαφορών και των δυνατοτήτων
αλληλοαξιοποίησης του τρόπου εκπαίδευσης μαθητών και ενηλίκων.
 Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η εκπαίδευση μπορεί να αναπαράγει ή να
αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες.
 Εμβάθυνση και άσκηση επάνω στη σύνδεση της θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη
(διερεύνηση μαθησιακών αναγκών, σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων, εκπαιδευτικές
πρακτικές που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την
ενσυναίσθηση, ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ διδασκόντων- διδασκομένων).
 Διερεύνηση των ηθικών ζητημάτων και της στάσης ζωής που σχετίζονται με το έργο
εκείνων που εκπαιδεύουν.
Σε ποιους απευθύνεται
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι:
 Είναι υποψήφιοι διδάκτορες ή έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στη διά βίου
μάθηση ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή εκπαίδευση ενηλίκων ή στις επιστήμες της
αγωγής.
 Έχουν πτυχίο ΑΕΙ και παρακολούθησαν ένα ή περισσότερα από τα εξής προγράμματα:

-Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
-Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ (2006-2009)
-Πρόγραμμα «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΑΠ
-Πρόγραμμα «Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση» της Επιστημονικής Ένωσης
Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Περιεχόμενο
[Οι συναντήσεις θα γίνονται ώρες 16.15-19.00]

1η Συνάντηση:
18/09/2015

-Προσδοκίες των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και στόχοι του Προγράμματος
-Η Θεωρία του Illeris για την πολυδιάστατη μάθηση, την «αφομοιωτική»
και τη «μετασχηματίζουσα» εκπαίδευση

2η Συνάντηση:
09/10/2015

Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, τα συστατικά στοιχεία και οι φάσεις της,
οι σύγχρονες τάσεις της, η διαφορά της από τις συμβατικές μορφές εκπαίδευσης

3η Συνάντηση:
06/11/2015

Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση αφορά στο Σχολείο;

4η Συνάντηση:
04/12/2015

Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες
(Bourdieu, Κριτική Παιδαγωγική, η θεωρία της «Αναγνώρισης» κ.ά.)

5η Συνάντηση:
15/01/2016

Η Κριτική Θεωρία (Brookfield, Habermas, Marcuse κ.ά.) και η σχέση της με
την εκπαιδευτική πράξη

6η Συνάντηση:
12/02/2016

Εφαρμογή της Κριτικής Θεωρίας με στόχο την ενδυνάμωση των
Εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών

7η Συνάντηση:
11/03/2016

Η θεωρία και η Πρακτική του C. Argyris (εκπαίδευση σε οργανισμούς με στόχο
την αλλαγή). Χρησιμεύει αυτή η θεωρία στους εκπαιδευτικούς χώρους;

8η Συνάντηση:
09/04/2016

Εφαρμογές της μετασχηματίζουσας/ριζοσπαστικής μάθησης:
-Η έναρξη της μετασχηματιστικής διεργασίας (αποπροσανατολιστικό δίλημμα)
-Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και τα ηθικά διλήμματα
-Ο σχεδιασμός και τα όρια της Μετασχηματίζουσας Μάθησης

9η Συνάντηση:
13/05/2016

Η ενδυνάμωση των σχέσεων εκπαιδευτικών- εκπαιδευομένων

10η Συνάντηση: Ριζοσπαστικές εκπαιδευτικές μέθοδοι και δυνατότητες εφαρμογής τους
17/06/2016
στη σχολική και ενήλικη εκπαίδευση
11η Συνάντηση: Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρουσιάζουν σχέδια
16/09/2016
της εκπαιδευτικής δράσης τους
12η Συνάντηση: -Συνέχεια του προηγούμενου
14/10/2016
-Συνθετικά συμπεράσματα από το Πρόγραμμα

-Επόμενα «βήματα»

Μεθοδολογία
 Ανάμεσα στις συναντήσεις, οι συμμετέχοντες θα μελετούν βιντεοσκοπημένες πρακτικές,
ταινίες και θεωρητικά κείμενα που θα τους προσφέρει το Πρόγραμμα και που
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο σημαντικά του πεδίου της Διά Βίου Μάθησης.
 Στη διάρκεια των τρίωρων συναντήσεων, που θα διεξάγονται μία φορά το μήνα, θα
γίνονται παρουσιάσεις από τον υπεύθυνο του Προγράμματος, διαλογική συζήτηση,
εργασία σε ομάδες και ανάλυση αποσπασμάτων από ταινίες («Ανάμεσα στους
τοίχους», «Το σκασιαρχείο»- για το εκπαιδευτικό σύστημα Freinet, «Αμερικάνικη
Νύχτα» του Τρυφώ, «Αρσενικό-Θηλυκό» του Γκοντάρ).
 Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν, θα
παρουσιάσουν σχέδια εκπαιδευτικής δράσης τους.

Όροι συμμετοχής
 Το συνολικό κόστος του Προγράμματος είναι 260 ευρώ. (230 ευρώ για τα Μέλη της
ΕΕΕΕ). Μπορεί να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, η μία με την εγγραφή και η
άλλη το Φεβρουάριο του 2016.
 Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και να
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως την 30η Ιουνίου 2015 στο
adulteduc.courses@gmail.com Θα ήταν χρήσιμο να στείλουν, για καλύτερη γνωριμία,
και ένα κείμενό τους (άρθρο ή πανεπιστημιακή εργασία ή εργασία στο πλαίσιο
επιμορφωτικού προγράμματος), που να αναφέρεται σε ζητήματα Διά Βίου Μάθησης.

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αριθμός συμμετεχόντων μέχρι 20 άτομα.

Τρόπος εγγραφής: Για την εγγραφή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα
πατώντας στο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1ZfJJAZcBS7DftZrjlk3eAo9Ppg7tRCqBMOC7I414U8/viewform?usp=send_form
Παράλληλα στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail . Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να
σας δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς για να καταθέσετε
τα χρήματα.
Η διαδικασία των εγγραφών και πληρωμών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιουνίου
2015.
Πληροφορίες: Χριστίνα Κόκκου 2106012297/6979724757 ώρες 11πμ-4μμ
e-mail: adulteduc.courses@gmail.com WEBSITE: www.adulteduc.gr

