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www.adulteduc.gr  
Email: adulteduc2@gmail.com

Καινοτομικό Εργαστήριο επάνω στη Μέθοδο 
«Κριτική και Δημιουργική Μάθηση μέσα από την Τέχνη» 

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019,  09.00-17.00 
Ζυρίχη / Hottingerplatz 

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε:  

Εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων,  που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους 

κατακτώντας μια καινοτομική μέθοδο: Να αξιοποιούν έργα ζωγραφικής, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, 

θεάτρου, μουσικής, χορού, με σκοπό τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας τους έτσι ώστε να αναπτύσσεται 

η κριτική και δημιουργική σκέψη των εκπαιδευομένων. Οι συμμετέχοντες στο Εργαστήριο δεν 

χρειάζεται να διαθέτουν ειδικές γνώσεις επάνω στην Τέχνη. 

  

Η Μέθοδος «Κριτική και Δημιουργική Μάθηση μέσα από την Τέχνη» 

Οι συμμετέχοντες (ενήλικοι εκπαιδευόμενοι ή μαθητές) παρατηρούν και επεξεργάζονται έργα τέχνης, το 

περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με το περιεχόμενο ενός ή περισσοτέρων διδακτικών αντικειμένων, τα 

οποία μελετούν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που συμμετέχουν. Μέσα από την 

επεξεργασία των έργων, αναδύονται νέες ιδέες αναφορικά με το μελετώμενο ζήτημα, συμβάλλοντας σε 

μία βαθύτερη, πιο αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα προσέγγιση.  
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Περιεχόμενο του Εργαστηρίου 
1. Εισαγωγή στη Μέθοδο και στα πεδία εφαρμογής της 
2. Το θεωρητικό υπόβαθρο της Μεθόδου 
3. Τα έξι Στάδια της Μεθόδου 
4. Παραδείγματα Εφαρμογής 
5. Προτάσεις για εφαρμογή της Μεθόδου από τους συμμετέχοντες στο Εργαστήριο 

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία-Τρόπος Διεξαγωγής 
• Πριν το Εργαστήριο οι συμμετέχοντες μελετούν εκπαιδευτικό υλικό. 
• Μετά το Εργαστήριο εκπονούν μια εργασία 4-5 σελίδων που αφορά στην εφαρμογή της 

Μεθόδου στον εκπαιδευτικό τους χώρο. 

Κόστος Συμμετοχής: 100CHF 

Πληροφορίες-Δηλώσεις Συμμετοχής: hcs.zurich@gmail.com  

Συντονιστής του Εργαστηρίου 

Ο Αλέξης Κόκκος σπούδασε Νομικά και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Paris VIII. 

Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του θεσμού της Λαϊκής Επιμόρφωσης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 

στο οποίο σήμερα είναι Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διευθυντής Σπουδών του ομώνυμου μεταπτυχιακού 

προγράμματος. 

  Ίδρυσε την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2004), της οποίας είναι Πρόεδρος. Υπήρξε 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (2006-2008) και συν-συντονιστής 

του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (2009-2011). Είναι ο δημιουργός Mεθόδου για την 

αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση, που έχει εφαρμοστεί σε χιλιάδες σχολεία και οργανισμούς εκπαίδευσης 

ενηλίκων στην Ελλάδα, καθώς και στη Δανία, Ρουμανία και Σουηδία.  

Με τις παραπάνω δραστηριότητες ο Αλέξης Κόκκος θέλησε να συμβάλει στη δημιουργία μορφών εκπαίδευσης που 

αποβλέπουν στον κριτικό στοχασμό και στη χειραφέτηση. Του απονεμήθηκε ο τίτλος μέλους του International Adult 

and Continuing Education Hall of Fame, για το συνολικό έργο του στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και 

τιμητική διάκριση της Διεθνούς Επιτροπής Μετασχηματίζουσας Μάθησης για την Υποδειγματική Ηγεσία και 

Προσφορά του στη Διεθνή Κοινότητα Μετασχηματίζουσας Μάθησης. 

Προσωπική σελίδα: www.alexiskokkos.gr 

 

Hellenic Culture School 

www.hcs-edu.ch  

hcs.zurich@gmail.com

Maria Skiada Sciaranetti, Dr. lic. phil.  

Winkelstrasse 32, CH-8706 Meilen 

 T  +41 78 842 20 80
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