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Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

 

διοργανώνει 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ  

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

με υπεύθυνο τον Αλέξη Κόκκο 

[10 σεμιναριακές συναντήσεις, ημέρα Παρασκευή ώρες 16.00-19.00, από Οκτώβριο 2017 

έως Μάϊο 2018, 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. Του απονεμήθηκε επίσης, 

διεθνής διάκριση για το ηγετικό έργο του στο πεδίο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης. 

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. 
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 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:  

13/10/2017 

 

-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: 

3/11/2017 

 

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: 

24/11/2017 

 

Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση αφορά στο Σχολείο; 
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4η Συνάντηση: 

15/12/2017 

 

Εκπαίδευση και Κοινωνικές Ανισότητες  

(Bourdieu, Κριτική Παιδαγωγική, η θεωρία της «Αναγνώρισης» κ.ά.) 

Ζητήματα σχολικού εκφοβισμού και χρήσης ναρκωτικών 

5η Συνάντηση: 

12/1/2018 

 

Η Κριτική Θεωρία (Brookfield, Habermas, Marcuse κ.ά.) η Αλλοτρίωση και η  

σχέση της με  την εκπαιδευτική πράξη 

6η Συνάντηση: 

2/2/2018 

 

 

 

Η χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση 

7η Συνάντηση: 

23/2/2018 

 

Η θεωρία και η Πρακτική του C. Argyris (εκπαίδευση σε οργανισμούς με στόχο 

την αλλαγή). Χρησιμεύει αυτή η θεωρία στους εκπαιδευτικούς χώρους; 

Η χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση (συνέχεια από το προηγούμενο) 

8η Συνάντηση: 

16/3/2018 

 

 

Εμπέδωση της θεωρίας και πρακτικής του P. Freire 

9η Συνάντηση: 

20/4/2018 

 

            

           Εμπέδωση της θεωρίας και πρακτικής της Μετασχηματίζουσας Μάθησης 

10η Συνάντηση: 

11/5/2018 

 

            

           Παρουσιάσεις εργασιών από τους συμμετέχοντες 

 

Μεθοδολογία 
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 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 230 ευρώ. (200 ευρώ για τα Μέλη της 

ΕΕΕΕ).  

 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/e/1FAIpQLSfTCI6TwX0Dalg1QGiGsFP0a1_cYo9FpQF_WqSzrnX2mRCk0g/v

iewform?usp=sf_link 
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