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Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

σας προσκαλεί στη Συνδιάσκεψη 

 

«Διευρύνοντας τη Θεωρία Μετασχηματισμού: 

Η συμβολή δέκα σημαντικών στοχαστών -Σύνδεση με  

διδακτικές εφαρμογές» 

 

23 και 24 Νοεμβρίου 2019,  

στο Μαράσλειο  

(μετρό Ευαγγελισμός), Μαρασλή 4, Αθήνα 106 76, 

Είσοδος δωρεάν 

 

Σκεπτικό της Συνδιάσκεψης 

 

Μόλις κυκλοφόρησε από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων το βιβλίο 

«Διευρύνοντας τη Θεωρία Μετασχηματισμού (Jack Mezirow): Η συμβολή δέκα 

σημαντικών στοχαστών». Επιμελητής είναι ο Α. Κόκκος και συγγραφείς οι Δ. 

Βαϊκούση, Θ. Καραλής, Σ. Κορδία, Γ. Κουλαουζίδης, Μ. Κουτούζης, Ε. Κωσταρά, Π. 

Λιντζέρης, Γ. Μέγα, Μ. Παυλάκης, Ν. Ράικου, Ν. Σηφάκις, Α. Τσιμπουκλή. Η έκδοση 

αυτή αποτελεί συγγραφικό γεγονός για τη χώρα μας, δεδομένου ότι το βιβλίο 

εκδόθηκε ταυτόχρονα στην αγγλική γλώσσα από τον ιδιαίτερα έγκυρο οίκο Routledge 

και ήδη συγκέντρωσε εξαιρετικές κριτικές από κορυφαίους στοχαστές όπως ο Knud 

Illeris, ο συνεργάτης του Freire Timothy Ireland και οι συνεργάτιδες του Mezirow, 

Victoria Marsick και Karen Watkins.  

 

Η Συνδιάσκεψη απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, 

ερευνητές και φοιτητές  οι οποίοι ενδιαφέρονται για το είδος μάθησης που 

αποσκοπεί, μέσω της ανάπτυξης κριτικής σκέψης, στο μετασχηματισμό 

στερεοτυπικών αντιλήψεων και συνακόλουθα πράξεων τόσο στο ατομικό όσο και στο 

κοινωνικό πεδίο. 

 

Στόχος της Συνδιάσκεψης είναι να συζητηθούν τα θέματα που περικλείονται στο 

βιβλίο και ταυτόχρονα να αναζητηθούν πρακτικοί τρόποι με τους οποίους οι θεωρίες 

για τη χειραφετητική μάθηση μπορούν να μετουσιωθούν σε συγκροτημένες και 

ουσιώδεις διδακτικές εφαρμογές στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στους οργανισμούς 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

Οργάνωση της Συνδιάσκεψης 

 

α) Οι ομιλητές-συγγραφείς του βιβλίου δεν θα περιοριστούν στην προσέγγιση της 

σχέσης των ιδεών του Mezirow με εκείνες των άλλων στοχαστών. Θα αναφερθούν 

επιπλέον σε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι 
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εκπαιδευτικοί μπορούν να διαμορφώνουν τη διδακτική πρακτική τους έχοντας υπόψη 

τη σύνθεση αυτών των ιδεών. 

β) Τη δεύτερη μέρα της Συνδιάσκεψης, οι σύνεδροι θα εργαστούν σε ομάδες 

διαμορφωμένες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους (λ.χ. εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας, εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτές 

ενηλίκων), με στόχο να ανταλλάξουν ιδέες και να επεξεργαστούν σχέδια 

εκπαιδευτικής δράσης τα οποία σχετίζονται με το περιεχόμενο του βιβλίου. 

 

Πρόγραμμα 

 

Σάββατο 

 

08.30-09.30: 

Προσέλευση-Εγγραφές 

 

09.30-10.30:  

Ομιλία Αλέξη Κόκκου στην Ολομέλεια με θέμα «Οι ‘ρίζες’ της χειραφετητικής 

μάθησης και η συμβολή του Mezirow».  

Συντονισμός: Ήρα Παπαγεωργίου 

 

10.30-12.00:  

Panel στην Ολομέλεια: «Ο Mezirow ‘συνομιλεί’ με θεμελιωτές της χειραφετητικής 

μάθησης: Dewey, Freire, Σωκράτης»  

Εισηγητές: Δ. Βαϊκούση, Θ. Καραλής, Ε. Κωσταρά, Ν. Ράικου 

Σχόλια-Συντονισμός: Πάρις Λιντζέρης 

 

12.00-12.30:  

Διάλειμμα-Καφές 

 

12.30-14.00: 

Panel στην Ολομέλεια: «Σημαντικοί στοχαστές ‘συνομιλούν’ με τη Θεωρία 

Μετασχηματισμού: Illeris, Jarvis, Kegan»  

Εισηγητές: Σ. Κορδία, Γ. Κουλαουζίδης, Π. Λιντζέρης 

Σχόλια-Συντονισμός: Θανάσης Καραλής 

 

14.00-14.45:  

Διάλειμμα-Καφές 

 

 

 

14.45-16.00: 

Panel στην Ολομέλεια: «Η Θεωρία Μετασχηματισμού και οι προσεγγίσεις των 

Greene και Gould για την τέχνη, τη φαντασία, τον ψυχικό κόσμο»  

Εισηγητές: Γ. Μέγα, Α. Τσιμπουκλή 

Σχόλια-Συντονισμός: Νατάσσα Ράικου 

 

16.00-16.15:  

Διάλειμμα 
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16.15-17.30: 

Panel στην Ολομέλεια: «Θεωρία Μετασχηματισμού και προσεγγίσεις των Argyris και 

Marsick για τους Οργανισμούς που Μαθαίνουν»  

Εισηγητές: Μ. Κουτούζης, Μ. Παυλάκης 

Σχόλια-Συντονισμός: Γιώργος Κουλαουζίδης 

 

Κυριακή 

 

9.30-12.00: 

Οι σύνεδροι μοιράζονται σε ομάδες, ανάλογα με το επαγγελματικό/ερευνητικό τους 

ενδιαφέρον. Συζητούν, πώς όσα συζητήθηκαν το Σάββατο, είναι δυνατόν να 

αξιοποιηθούν και εφαρμοστούν στους εκπαιδευτικούς χώρους.  

 

12.00-12.30:  

Διάλειμμα-Καφές 

 

12.30-14.00:  

α)Παρουσίαση των απόψεων των ομάδων στην Ολομέλεια 

β) Συζήτηση 

γ) Συμπεράσματα: Αλέξης Κόκκος 

 

 


