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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσουμε την έννοια της
ενηλικιότητας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων φοιτητών του
ΕΑΠ. Στις επόμενες σελίδες, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τα
κοινωνιολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων φοιτητών
τα οποία τους διαφοροποιούν από τους φοιτητές των συμβατικών
πανεπιστήμιων. Τα χαρακτηριστικά στα οποία θα αναφερθούμε είναι
σημαντικά γιατί αφενός διαμορφώνουν ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό
πλαίσιο και αφετέρου επειδή επηρεάζουν το έργο των καθηγητών –
συμβούλων του ΕΑΠ.
Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητήσουμε τα παρακάτω τρία βασικά θέματα:
1. Το θέμα των οικογενειακών υποχρεώσεων. Εδώ θα αναδείξουμε τις
απαιτήσεις

που

προκύπτουν

από

τους

ρόλους

που

διαμορφώνονται στο πλαίσιο του οικογενειακού περιβάλλοντος
(π.χ. του γονέα ή του συντρόφου).
2. Το θέμα της εργασίας και ιδίως των απαιτήσεων και των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το επαγγελματικό περιβάλλον
των εκπαιδευόμενων φοιτητών. Εδώ θα συζητήσουμε τις πιέσεις
που προκαλούνται σε σχέση με τον ατομικό χρόνο αλλά και σε
σχέση με τη κατάσταση της αγοράς εργασίας.
3. Το θέμα των προσωπικών αλλαγών που σχετίζονται με την
ενηλικιότητα. Η συζήτηση εδώ έχει ως κεντρικό της θέμα το γεγονός
ότι οι ενήλικοι έχουν προχωρήσει περισσότερο σε σχέση με τα
παιδιά και τους εφήβους στη διεργασία της διαμόρφωσης της
ατομικής τους υπόστασης. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με το αξιακό
σύνολο που ενυπάρχει σε κάθε ενήλικο ως πλαίσιο αναφοράς, το
οποίο είναι δυνατό να αποτελέσει διευκολυντικό ή ανασταλτικό
παράγοντα για τη συμμετοχή σε μια εκπαιδευτική διαδικασία.
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ενηλικιότητα
Οικογενειακές υποχρεώσεις
Επαγγελματικές υποχρεώσεις
Ατομική υπόσταση
Πλαίσιο αναφοράς

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου θα
είστε σε θέση να:


Εξηγείτε

την

έννοια

της

ενηλικιότητας

και

να

προσδιορίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά της.


Αναγνωρίζετε μερικούς από τους βασικούς ρόλους
που αναλαμβάνει ένα άτομο στο πλαίσιο της
ενήλικης φάσης της ζωής του.



Αναγνωρίζετε το ρόλο του πλαισίου αναφοράς ως
εμπόδιο μάθησης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες
του ΕΑΠ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο χρόνος μελέτης γι’ αυτό το κεφάλαιο έχει προσδιοριστεί
στις

2

ώρες.

δραστηριότητες

Ο

χρόνος

2.3

και

που
2.4,

θα

αφιερωθεί

στις

ενδεχομένως

να

διαφοροποιήσει την εκτίμησή μας για τη χρονική διάρκεια
της μελέτης αυτού του κεφαλαίου.
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2.1 OΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΑΠ
Οι φοιτητές1 και οι φοιτήτριες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχουν
πολλά κοινά χαρακτηριστικά με όσους και όσες φοιτούν στα υπόλοιπα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Αρχικά, όπως και οι
υπόλοιποι συνάδελφοί τους, οι φοιτητές του ΕΑΠ έχουν έναν κοινό
στόχο που δεν είναι άλλος από την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών.
Επίσης, θα μπορούσαμε με ευκολία να ισχυριστούμε ότι ένα ακόμη
κοινό στοιχείο είναι το ότι και οι φοιτητές του ΕΑΠ συνδέουν τις σπουδές
τους με μια προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης ή εξέλιξης
καθώς και με μια προσδοκία ευρύτερης κοινωνικής αναγνώρισης.
Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, υπάρχουν και πολλές διαφορές.

Η

ηλικία, ο τρόπος χρηματοδότησης των σπουδών, οι κοινωνικές και
επαγγελματικές

υποχρεώσεις

και

πολλές

άλλες

παράμετροι

διαφοροποιούν τους φοιτητές του ΕΑΠ από τους φοιτητές των
συμβατικών πανεπιστημίων. Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των
παραμέτρων διαφοροποίησης, είναι ότι έχουν άμεση σχέση με την
έννοια της ενηλικιότητας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1
Σημειώστε παρακάτω ένα δικό σας ορισμό για την ενηλικιότητα.
Μπορείτε αντί για έναν πλήρη ορισμό να σημειώσετε τα στοιχεία που
προσδιορίζουν την έννοια της ενηλικιότητας ή του ενηλίκου ατόμου.

1

Στη συνέχεια για λόγους οικονομίας του κειμένου, σε διάφορες ενότητες θα χρησιμοποιηθεί μόνο το
αρσενικό γένος (φοιτητής – φοιτητές) δίχως αυτή η προτίμηση να υποδηλώνει κάποιου είδους υπεροχή
του ενός φύλου απέναντι στο άλλο.
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2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑΣ
Η έννοια της ενηλικιότητας και συνακόλουθα ο όρος “ενήλικος” έχουν
πολλές ερμηνείες και χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο σε
διαφορετικά περιβάλλοντα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η ενηλικιότητα

συνδέεται απλά με ένα ηλικιακό όριο που οι κανόνες της κοινωνίας
θέτουν ως κατώφλι για τη συμμετοχή σε μια σειρά από διαδικασίες (π.χ.
συμμετοχή στις εθνικές εκλογές, συμμετοχή σε ειδικές εξετάσεις ή
διαδικασίες επιλογής, κ.λπ.). Σε άλλες περιπτώσεις, η ενηλικιότητα είναι
ένα στάδιο της ζωής ενός ατόμου που συνδέεται με την ανάληψη
συγκεκριμένων κοινωνικών ρόλων όπως αυτός του συντρόφου ή του
γονέα ή του εργαζόμενου (Merriam & Caffarella, 1999).
Υπάρχει επίσης η άποψη που θεωρεί ότι η ενηλικιότητα είναι εκείνη η
φάση της ανθρώπινης ζωής κατά την οποία τα άτομα αντιμετωπίζονται
από τους συνανθρώπους τους ως κοινωνικά ώριμα ενώ και τα ίδια τα
άτομα θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει αυτό το επίπεδο αναγνώρισης και
ωριμότητας (Jarvis, 2004). Σε μια περισσότερο πλήρη περιγραφή της
ενήλικης φάσης της ζωής των ανθρώπων, ο Illeris (2008, σελ. 205)
θεωρεί ως χαρακτηριστικά ενός ατόμου αυτής της περιόδου τα εξής:
1. Το άτομο έχει μετακομίσει από το σπιτικό των παιδικών του
χρόνων και έχει αναλάβει το ίδιο την ευθύνη για τη διαχείριση της
ζωής του.
2. Η βασική εκπαίδευση του ατόμου έχει ολοκληρωθεί, και αυτό τις
περισσότερες

φορές

συνδέεται

και

με

την

απόκτηση

συγκεκριμένων επαγγελματικών ικανοτήτων.
3. Το άτομο ζει σε ένα πλαίσιο οικογενειακής ζωής ή σε μια
κατάσταση συμβίωσης με έναν σύντροφο και συχνά με παιδιά.
4. Το άτομο στοχεύει, και πολλές φορές καταφέρνει, να έχει μια
σχετικά μόνιμη θέση στην αγορά εργασίας.
5. Το άτομο βιώνει συχνές αλλαγές στον οικογενειακό ή και στον
εργασιακό του βίο.
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Αυτό που ωστόσο είναι γενικώς αποδεκτό, είναι ότι η ενηλικιότητα είναι
μια έννοια που συνδέεται άμεσα με το κοινωνικό και πολιτισμικό
περιβάλλον της ζωής κάθε ατόμου.
Στις περισσότερες κοινωνίες, και ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες όπως
και στην ελληνική, η ενηλικιότητα οριοθετείται σε αντιπαράθεση με την
παιδική ηλικία και την περίοδο της εφηβείας. Σε αυτές τις κοινωνίες
υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά που θεωρούνται βασικές ιδιότητες της
ενηλικότητας: α) η ωριμότητα, δηλαδή το γεγονός ότι οι ενήλικοι έχουν
αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό την ατομική τους υπόσταση, τον
αυτοπροσδιορισμό τους, β) η αυτονομία, με την έννοια του ότι οι
ενήλικοι είναι περισσότερο ανεξάρτητοι και λαμβάνουν περισσότερες
αποφάσεις οι ίδιοι για τον εαυτό τους αλλά και για άλλους και γ) το
γεγονός ότι οι ενήλικοι έχουν μια ευρύτερη αντίληψη για τον εαυτό τους
σε σχέση με την κοινωνία και αυτό τους καθιστά περισσότερο ικανούς
να ασκήσουν δημιουργική κριτική (Rogers, 2004 · Κόκκος, 2005).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2
Πριν προχωρήσουμε τη συζήτηση που συνδέεται με την ενηλικιότητα θα
ήταν

χρήσιμο

να

μελετήσετε

τα

παρακάτω

κείμενα,

τα

οποία

παρατίθενται στην ενότητα «Κείμενα για Περαιτέρω Μελέτη» :
1. Την ενότητα 1.2

- Η έννοια της ενηλικιότητας στο Κόκκος, Α.

(2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα:
Μεταίχμιο, σελ. 39-44.
2. Την ενότητα με τίτλο Ενηλικιότητα που βρίσκεται στο Mezirow, J.
(2007). Μαθαίνοντας να σκεφτόμαστε όπως ένας ενήλικος.
Κεντρικές έννοιες της θεωρίας του μετασχηματισμού. Στο J.
Mezirow & Συνεργάτες, Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Αθήνα:
Μεταίχμιο, σελ. 63-64.
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2.3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ
Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση σε αυτή τη ενότητα από τα λόγια των ίδιων
των

φοιτητών

και

των

φοιτητριών

του

Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου. Στα παρακάτω αποσπάσματα καταγράφονται μερικά
απλά

αλλά

και

κάποια

περισσότερο

σύνθετα

ζητήματα

που

δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή πορεία των σπουδών των
φοιτητών και των φοιτητριών.
Τα κείμενα που ακολουθούν προέρχονται από πραγματική επικοινωνία
(μέσω e-mail) του συγγραφέα με φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΑΠ, με
κάποιες

διαφοροποιήσεις

που

αφορούν

στη

διασφάλιση

της

ανωνυμίας των πληροφορητών:
Αγαπητέ κ…...
Λόγω της δουλειάς μου στο φροντιστήριο, αλλά και μιας ξαφνικής ασθένειας
της κόρης μου, δεν μπόρεσα να έρθω στην ΟΣΣ, πράγμα που το επιθυμούσα
πολύ. Σας παρακαλώ όταν στείλετε το θέμα της δεύτερης εργασίας δώστε
μας και κάποιες γραπτές οδηγίες για το χειρισμό και το γράψιμό του. Σας
ευχαριστώ για την κατανόηση.
Κ.Λ.
Αγαπητέ κ…….
Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στην πρώτη συνάντηση. Έκτακτοι
οικογενειακοί λόγοι (γέννησε η γυναίκα μου!! )δεν μου το επέτρεψαν. Ελπίζω η
απουσία μου να μην επηρεάσει την μελέτη της θεματικής ενότητας. Θα
εκτιμούσα αν μπορούσατε να στείλετε το θέμα της πρώτης εργασίας.
Ευχαριστώ,
Ζ. Η.
Αγαπητέ κ. ……
Έχοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα των Ο.Σ.Σ του ΕΑΠ, όπως αυτό
κοινοποιήθηκε στο Internet, ήλπιζα ότι θα μπορούσα να παραβρεθώ στην 3η
Ta χαρακτηριστικά των φοιτητών στο ΕΑΠ
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ΟΣΣ. Ωστόσο, λόγω επιπλοκών που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη μου είμαι
αναγκασμένη να παραμείνω κλινήρης. Θα σας παρακαλούσα ωστόσο, να
μου αποστείλετε το θέμα της εργασίας και άλλες πιθανόν παρατηρήσεις που
θεωρείτε εσείς ως απαραίτητες για την εκπόνηση της εργασίας. Σας
ευχαριστώ θερμά.
Ι. Μ.
Γεια σας, θα σας παρακαλούσα, να μου δίνατε μερικές ημέρες παράτασης
υποβολής της 2ης εργασίας, προκειμένου να ολοκληρώσω την εργασία μου.
Ο κύριος λόγος είναι ότι, δεν προλαβαίνω στην προκαθορισμένη ημερομηνία
καθώς ο φόρτος εργασίας μου ήταν ιδιαίτερα αυξημένος (ταξίδι στο
εξωτερικό) σε συνδυασμό με άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις (ξαφνικός
θάνατος της πεθεράς μου), αλλά και με το γεγονός ότι, η παράδοση της
εργασίας συμπίπτει με την παράδοση της εργασίας της άλλης Θ.Ε. που
επίσης παρακολουθώ. Όλα αυτά μαζί συνέβαλαν στο να βρίσκομαι εκτός του
χρονοδιαγράμματος μελέτης μου. Ευχαριστώ.
Π. Μ.
Αγαπητέ κ…….,
Σε 15 μέρες πρόκειται να φύγω για τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται ο άντρας μου. Θα
επιστρέψω μέσα Ιανουαρίου. Γι αυτό σας παρακαλώ να μου στείλετε το θέμα
της 2ης εργασίας όποτε σας είναι δυνατόν, ώστε να έχω κάνει ένα μέρος της
πριν το ταξίδι. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Π.Τ.
Αγαπητέ κ…..
Παραλάβατε αυτό το κείμενο; Σας το έστειλα την Κυριακή. Ομολογώ ότι από
την Τετάρτη που μιλήσαμε και μου είπατε τα νέα για τη πορεία της
διπλωματικής μου εργασίας μια σειρά αρνητικών συναισθημάτων με
κατατρέχουν. Έχω φτάσει σε σημείο να ξυπνάω τη νύχτα από τη στεναχώρια
μου, σαν να έχω χάσει αγαπημένο μου πρόσωπο. Ξέρετε, έχω επενδύσει
πολλά στην προσπάθειά μου στο Ε.Α.Π. και αναρωτιέμαι εάν αυτή η κρίση
σταθεί εμπόδιο στο να ολοκληρώσω αυτό τον αγώνα μου, αφού τα
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περιθώρια της ενασχόλησής μου με αυτή την προσπάθεια

στενεύουν

δραματικά, λόγω των "ανταγωνιστικών ενδιαφερόντων", που, επίσης,
εξακολουθούν να υπάρχουν και να ομορφαίνουν - ευτυχώς - τη ζωή μου
(μιλάω για τα παιδιά και τα εγγόνια μου). Επιπλέον, επειδή μέχρι τώρα, στη
διάρκεια όλων μου των σπουδών και στη Κοινωνιολογία και στη Φιλολογία
είχα συνηθίσει να διαβάζω πολύ και να αμείβομαι αντίστοιχα, τίθεται και
ζήτημα αυτοπραγμάτωσης. Μήπως, τώρα στα 53 χρόνια μου ξόφλησα και
δεν αξίζω πια (ως φοιτήτρια); Τότε, προς τι να συνεχίσω και να αγωνίζομαι;
Και εάν συνεχίσω, όπως λέτε να αναζητώ βιβλιογραφικές πηγές, αν μετά από
όλη αυτή την έρευνα σε βιβλιοθήκες και την πολύωρη προσπάθεια μπροστά
στον υπολογιστή, καταλήξω πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα ποια θα είναι η
συνέχεια; Θα περιμένω τη συμβουλή σας με αγωνία.
Θ. Α.

2.3.1 ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Όπως φαίνεται και στα παραπάνω μηνύματα, οι οικογενειακές
υποχρεώσεις είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που επηρεάζουν τις
σπουδές των φοιτητών του ΕΑΠ. Ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών
και φοιτητριών του ΕΑΠ ανταποκρίνονται σε ρόλους όπως του πατέρα,
της μητέρας, του νέου γονιού, του υποψήφιου γονιού, του συντρόφου,
ή ακόμη της γιαγιάς, του παππού και άλλων.
Σε μια ενδεικτική έρευνα της Βασάλα (2010) για την υποστήριξη των
φοιτητών ενός συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών του ΕΑΠ, τα
στοιχεία που περιγράφουν την οικογενειακή κατάσταση των φοιτητών
είναι υποστηρικτικά της παραπάνω θέσης, αφού στο δείγμα των
φοιτητών και φοιτητριών που πήραν μέρος στην έρευνα είχαμε την εξής
εικόνα: 72,2% ήταν παντρεμένοι, 21,5% ανύπαντροι και 6,3% διαζευγμένοι
ενώ 13,9% είχαν 1 παιδί, 36,7% είχαν 2 παιδιά, 10,1% είχαν περισσότερα
από 2 παιδιά και 39,2% δεν είχαν παιδιά.
Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις είναι πολύ
διαφορετικές μεταξύ τους και ιδιαίτερα πολύπλοκες αφού συνδέονται
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άμεσα και με το γεγονός της ανάδυσης νέων μορφών οικογένειας όπως
οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες με διαζευγμένους γονείς ή με
γονείς σε διάσταση ή ακόμη οι οικογένειες των ανύπαντρων μητέρων.
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η
αδυναμία

εκπλήρωσης

των

συνακόλουθων

απαιτήσεων

έχουν

καταγραφεί ως βασικοί λόγοι που οδηγούν τους φοιτητές και ιδίως τις
φοιτήτριες του ΕΑΠ στο να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους (Vergidis &
Panagiotakopoulos, 2002 · Pierrakeas et al 2004, · Giannakopoulou &
Koulaouzides, 2008).
Γίνεται

λοιπόν

κατανοητό

ότι

το

ζήτημα

των

οικογενειακών

υποχρεώσεων είναι πολύ σημαντικό για τους φοιτητές του ΕΑΠ.
Προφανώς, δεν ισχυριζόμαστε ότι προβλήματα που σχετίζονται με την
οικογένεια δεν απασχολούν και δεν επηρεάζουν την πορεία των
σπουδών των φοιτητών και στα συμβατικά πανεπιστήμια. Αυτό, που
σημειώνουμε είναι ότι τα οικογενειακά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι
ενήλικοι φοιτητές του ΕΑΠ είναι πολύ διαφορετικά, περισσότερο σύνθετα
και μπορούν να οδηγήσουν πιο εύκολα στην απόφαση για εγκατάλειψη
των σπουδών, πιθανόν επειδή ο χρόνος που αφιερώνεται στην
οικογένεια θεωρείται από τους ενηλίκους ως ιδιαίτερα σημαντικός (Daly,
2004 · Kirby et al, 2004).
Αυτή η πραγματικότητα, δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις και για τον
ρόλο του καθηγητή-συμβούλου αφού η υποστήριξη των φοιτητών
αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια απαιτεί την
κατοχή κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και τη μετακίνηση του ρόλου του
από μια διδακτική προσέγγιση προς μια περισσότερο εμψυχωτική
λειτουργία (βλ. και τη σχετική ενότητα στο Κεφάλαιο 3).

2.3.2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ
Το δεύτερο ζήτημα που σχετίζεται με την ενηλικιότητα και αφορά στους
φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΕΑΠ είναι η συμμετοχή τους στην αγορά
εργασίας.

Μάλιστα,

η

σύγκρουση
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υποχρεώσεων

(μελέτη,

συγγραφή

εργασιών,

κ.λπ.)

και

των

επαγγελματικών απαιτήσεων (ωράρια εργασίας, αυξημένα καθήκοντα ή
θέσεις ευθύνης, κ.λπ.) καθώς και οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον
(π.χ. απόλυση, μετάθεση, προαγωγή κ.λπ.) αποτελούν τους κυρίαρχους
λόγους εγκατάλειψης των σπουδών στο ΕΑΠ τόσο σε προπτυχιακό όσο
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Pierrakeas et al, 2004).
Η είσοδος στην αμειβόμενη εργασία αποτελούσε και αποτελεί ένα από
τα σημαντικότερα στοιχεία του αυτοπροσδιορισμού των ενηλίκων.
Μέσω του εργασιακού προσανατολισμού, δηλαδή της διεργασίας
νοηματοδότησης που συντελείται από τη συμμετοχή σε ένα εργασιακό
περιβάλλον διαμορφώνεται το πλαίσιο αναφοράς του ενηλίκου ατόμου
(Watson, 2004). Το στοιχείο αυτό όμως είναι στις μέρες μας κάπως
διαφοροποιημένο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Jean – Pierre
Boutinet:
“Η βασιλική οδός της επιβεβαίωσης της ταυτότητας διερχόταν
μέχρι πρόσφατα από το επάγγελμα και την οικογένεια και τον τύπο
της μόρφωσης που ακολουθήθηκε, στα οποία θα μπορούσε να
προστεθεί και το επίπεδο της μόρφωσης που κατακτήθηκε σήμερα το αίσθημα της ταυτότητας δε βρίσκει καθόλου την
κατάλληλη υποστήριξη: ο επαγγελματικός χώρος αποτελεί ακόμη
έναν τρόπο να αυτοπροσδιοριστούμε παρόλα αυτά, αλλά συχνά
εκ λάθους.”
(2007, σελ. 78)
Αυτό συμβαίνει επειδή σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, στην εποχή
μας, την οποία ο Boutinet (ό.π.) χαρακτηρίζει ως μετανεωτερική, ο
ενήλικος δεν αισθάνεται αναγνωρισμένος αλλά εξαπατημένος από ένα
επαγγελματικό περιβάλλον που διακρίνεται από ιδιοτέλεια και από έναν
συνεχή κίνδυνο απώλειας της εργασιακής του σχέσης. Παρόμοια
διαπίστωση έχει γίνει και αναφορικά με τον ελληνικό χώρο όπου η
αγορά εργασίας διακρίνεται από μια συνεχή υποβάθμιση των όρων
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εργασίας με συνέπεια τη δημιουργία αισθημάτων ανασφάλειας και
αβεβαιότητας στους εργαζόμενους, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται
και ως “οδύνη” του σύγχρονου ανθρώπου (Κουζής, 2008). Έτσι, από τη
μια πλευρά οι φοιτητές του ΕΑΠ που είναι εργαζόμενοι αισθάνονται
πιεσμένοι σε σχέση με το χρόνο που διαθέτουν για να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της εργασίας τους ενώ από την άλλη πλευρά ένας
σημαντικός αριθμός φοιτητών του ΕΑΠ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια,
είναι μερικώς απασχολούμενοι αλλά και άνεργοι. Η τελευταία κατηγορία
μάλιστα βιώνει ακόμη πιο έντονα συναισθήματα ανασφάλειας και
αβεβαιότητας για το μέλλον (βλ. και Παναγιωτόπουλος, 2005).
Και αυτό το ζήτημα είναι ένα στοιχείο που δεν επηρεάζει μόνο τους
φοιτητές αλλά και το έργο των καθηγητών – συμβούλων το οποίο είναι
δυνατό

να

συναντήσει

πολλές

δυσκολίες

λόγω

των

όσων

προαναφέραμε. Οι δυσκολίες αυτές είναι δυνατό να κυμανθούν από μια
απλή χρονική καθυστέρηση στην υποβολή μιας εργασίας ως και την
πλήρη παραίτηση του φοιτητή από τις σπουδές. Η κατάσταση αυτή
είναι δυνατό να απαλυνθεί με την ανάληψη από τον καθηγητή –
σύμβουλο πρωτοβουλιών που διευκολύνουν τη μαθησιακή διεργασία
των φοιτητών (βλ. Κεφάλαιο 3 – ενότητα 3.2.2).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.3
Σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε ως καθηγητές –
σύμβουλοι να υποστηρίξετε τους φοιτητές σας σε σχέση με τα όσα
συζητήθηκαν στις ενότητες 2.3.1 και 2.3.2. Σημειώστε σύντομα τις ιδέες
σας στον παρακάτω χώρο:
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Στο παράρτημα του κεφαλαίου θα βρείτε τις δικές μας σκέψεις.

2.3.3 ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Ένα τρίτο θεμελιώδες ζήτημα που συνδέεται με την ενηλικιότητα είναι το
ότι τα ενήλικα άτομα έχουν προχωρήσει πολύ στην απόκτηση ατομικής
υπόστασης. Σύμφωνα με την Cranton (2007, σελ. 218) “η απόκτηση
ατομικής υπόστασης πραγματοποιείται καθώς διαχωριζόμαστε από το
συλλογικό και αρχίζουμε να αμφισβητούμε κριτικά τις νοητικές συνήθειες
τις οποίες δεν είχαμε συνειδητοποιήσει”.
Σύμφωνα με τον Mezirow (1991) oι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι και κατά
συνέπεια και οι φοιτητές του ΕΑΠ έχουν ένα διαμορφωμένο πλαίσιο
αναφοράς το οποίο περιλαμβάνει νοητικές συνήθειες που έχουν
αποκτηθεί σε όλη τη διαδρομή της προσωπικής ανάπτυξης και της
κοινωνικοποίησής τους.
Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνονται και οι τρόποι μάθησης
του κάθε ατόμου αλλά και οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες που έχει για τη
συμμετοχή τους σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά τα στοιχεία του
πλαισίου αναφοράς συνδέονται προφανώς με τις προηγούμενες
εμπειρίες των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στο τυπικό εκπαιδευτικό
σύστημα και είναι δυνατό να δημιουργήσουν προβλήματα στην πορεία
των σπουδών τους.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.4
Διαβάστε ξανά το τελευταίο από τα παραπάνω μηνύματα, το οποίο
έστειλε η φοιτήτρια Θ.Α. στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τον
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καθηγητή – σύμβουλό κατά την εκπόνηση της διπλωματικής της
εργασίας. Εντοπίζετε στο μήνυμα αυτό στοιχεία του πλαισίου αναφοράς
της φοιτήτριας που φαίνεται να δημιουργούν εμπόδια στην πορεία της;
Ποια είναι αυτά; Πως λειτουργούν τα στοιχεία αυτά στη συγκεκριμένη
περίπτωση;

Αν δεχθούμε την παραδοχή του Jarvis (2005) ότι η ανθρώπινη μάθηση
(τόσο στα παιδιά όσο και στους ενηλίκους)

ξεκινά από ένα σημείο

δυσαρμονίας της πραγματικότητας με το πλαίσιο αναφοράς τότε στην
περίπτωση των φοιτητών του ΕΑΠ παρατηρούμε ότι υπάρχει μια διπλή
δυσαρμονία. Από τη μια πλευρά υπάρχει και βιώνεται η δυσαρμονία που
τους οδήγησε στην απόφαση για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα
σπουδών και ταυτόχρονα, με το ξεκίνημα της συμμετοχής τους, βιώνουν
και

τη

δυσαρμονία

του

ατομικού

τρόπου

μάθησης

που

είναι

εγχαραγμένος στο πλαίσιο αναφοράς τους και που συγκρούεται στις
περισσότερες περιπτώσεις με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο
πλαίσιο των σπουδών στο ΕΑΠ. Η παρουσία αυτής της διπλής
δυσαρμονίας, που οφείλεται ως ένα βαθμό στην ενηλικιότητα, μπορεί να
δυσκολέψει

τους

φοιτητές,

οι

οποίοι

αν

δεν

καταφέρουν

να

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του προγράμματος των σπουδών
τους,

υπάρχει

μεγάλη

πιθανότητα

να

απογοητευθούν

και

να

παραιτηθούν από την προσπάθειά τους.
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά η ενηλικιότητα των φοιτητών του ΕΑΠ
εμπεριέχει και τη δυνατότητά τους για κριτικό στοχασμό. Αυτή ακριβώς η
δυνατότητα μπορεί να αξιοποιηθεί για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω
κατάσταση.
Η ενεργοποίηση διεργασιών κριτικού στοχασμού από τους καθηγητές –
συμβούλους

κατά

τη

διάρκεια

των

Ομαδικών

Συμβουλευτικών

Συναντήσεων (ΟΣΣ), μπορεί να οδηγήσει τους φοιτητές στην κριτική
συνειδητοποίηση της διπλής αυτής δυσαρμονίας και αυτό τελικά είναι
Ta χαρακτηριστικά των φοιτητών στο ΕΑΠ

14

δυνατό να συμβάλλει στη διευκόλυνση της μάθησης των φοιτητών. Η
Cranton περιγράφει τη συμβολή ενός εκπαιδευτή ενηλίκων προς αυτή τη
κατεύθυνση ως εξής:
“Πρώτον, με δεδομένο το ότι οι ψυχολογικές μας προδιαθέσεις
διαμορφώνουν μια νοητική συνήθεια που επηρεάζει τον τρόπο
που νοηματοδοτούμε μέσω μιας εμπειρίας, οι εκπαιδευτές έχουν
την ευθύνη να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν
συνείδηση των ψυχολογικών τους προτιμήσεων. Δεύτερον, επειδή
εμπλεκόμαστε σε μια διαρκή δια βίου διεργασία ανάπτυξης και
απόκτησης ατομικής υπόστασης, ως ανθρώπινα

όντα, οι

εκπαιδευτές καλούνται να παίξουν συγκεκριμένο ρόλο στην
ενθάρρυνση

της

κριτικής

αμφισβήτησης

των

ψυχολογικών

νοητικών συνηθειών και στην υποστήριξη της διαφοροποίησης
του ατομικού από το συλλογικό. Τρίτον, αν οι ψυχολογικές μας
προτιμήσεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αναδομούμε τα
πλαίσια

αναφοράς,

βοηθήσουν

στη

οι

εκπαιδευτές

δημιουργία

είναι

μαθησιακών

απαραίτητο

να

εμπειριών

που

εμπλέκουν στη διεργασία αυτή εκπαιδευόμενους με διαφορετικές
προδιαθέσεις.”
(2007, σελ. 224 – 225)
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ΣΥΝΟΨΗ
Η ενηλικιότητα είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των φοιτητών και
των φοιτητριών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η ενηλικιότητα
είναι μια περίοδος της ζωής ενός ατόμου που χαρακτηρίζεται από
αυτονομία, ωριμότητα και ικανότητα για κριτικό στοχασμό. Τα στοιχεία
αυτά είναι ιδιαίτερα διευκολυντικά για έναν ενήλικο που αποφασίζει να
παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, συνακόλουθα
με τους διευκολυντικούς αυτούς παράγοντες, υπάρχουν και μια σειρά
από θέματα που σχετίζονται με την ενήλικη περίοδο της ζωής τα οποία
μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά και να οδηγήσουν τους
φοιτητές του ΕΑΠ ακόμη και στην εγκατάλειψη των σπουδών τους. Τα
θέματα αυτά σχετίζονται

με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, τον

εργασιακό βίο καθώς και τον αυτοπροσδιορισμό των ενηλίκων. Κατά
συνέπεια, η ευαισθητοποίηση των καθηγητών-συμβούλων αναφορικά
με

την

ύπαρξη

αυτών

των

θεμάτων

καθώς

και

η

ανάληψη

πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν τους φοιτητές του ΕΑΠ στην κριτική
συνειδητοποίηση

σχετικά

με

αυτά

τα

θέματα,

είναι

δυνατό

να

λειτουργήσει ενισχυτικά στην προσπάθεια για επιτυχή ολοκλήρωση της
προσπάθειας των φοιτητών αλλά και των καθηγητών-συμβούλων.
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
Cranton, P. (2007). Ατομικές διαφορές και μετασχηματίζουσα μάθηση.
Στο Mezirow, J. & Συνεργάτες. Η μετασχηματίζουσα μάθηση. (μτφρ.
Γιώργος Κουλαουζίδης). Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 211 – 232.
Στο εξαιρετικό αυτό κεφάλαιο η Patricia Cranton χρησιμοποιώντας τη
θεωρία των ψυχολογικών τύπων του Jung επιχειρεί να περιγράψει το
πλαίσιο αναφοράς των ενηλίκων επιχειρηματολογεί υπέρ της δράσης
των εκπαιδευτών ενηλίκων που οδηγεί στην ανάπτυξη της ατομικής
υπόστασης των εκπαιδευόμενων. Ταυτόχρονα, διερευνά τον τρόπο που
ένας εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της
θεωρίας

της

μετασχηματίζουσας

μάθησης

τη γνώση για

τους

ψυχολογικούς τύπους ως βάση για την ανάπτυξη της προσωπικής του
αυτογνωσίας.

Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & Κατάρτιση. Αθήνα:
Μεταίχμιο. (ειδικότερα οι σελίδες 81- 94)
Στις σελίδες αυτές ο Peter Jarvis, αναπτύσσει τις σκέψεις του για τους
ενήλικους εκπαιδευόμενους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα που αφορά την αντίληψη
του εαυτού.

Ο προβληματισμός του Jarvis εμπεριέχει φιλοσοφικές

διαστάσεις που συνδέονται και με το ζήτημα της αλληλεπίδρασης των
ατόμων στο πλαίσιο ενός κοινωνικού πλαισίου.

http://www.inpathways.net/SettingtheStage.pdf
Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει ένα άρθρο που περιγράφει μια σειρά από
κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τη συμμετοχή ενηλίκων στην ανώτατη
εκπαίδευση. Τα δεδομένα του άρθρου αφορούν ενηλίκους που
συμμετέχουν σε πανεπιστημιακά προγράμματα σε ιδρύματα των ΗΠΑ.
Ta χαρακτηριστικά των φοιτητών στο ΕΑΠ

17

Ωστόσο, τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και αφορούν
γενικότερα τους ενήλικους φοιτητές. Η συγγραφέας του άρθρου Dr.
Carol

E.

Kasworm

είναι

καθηγήτρια

εκπαίδευσης

ενηλίκων

και

επικεφαλής του Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πανεπιστήμιο
North Carolina State University (Raleigh).

http://www.infed.org/biblio/b-partln.htm
Στο σύντομο αυτό άρθρο μπορείτε να διαβάσετε στοιχεία που αφορούν
στη συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα στη Μεγάλη
Βρετανία και την Ιρλανδία. Στο άρθρο γίνεται μια προσπάθεια
κατηγοριοποίησης

των

εμποδίων

που

συναντούν

οι

ενήλικοι

εκπαιδευόμενοι. Ο ιστότοπος www.infed.org είναι ένας από τους
εγκυρότερους του είδους του σχετικά με την εκπαίδευση και τη μάθηση
των ενηλίκων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.3
Αυτό που χρειάζεται αρχικά, είναι να αποκτήσει ο καθηγητής –
σύμβουλος σε σύντομο χρονικό διάστημα, και αν είναι δυνατό πριν από
την πρώτη συνάντηση με τους φοιτητές, μια όσο γίνεται καλύτερη εικόνα
της επαγγελματικής κατάστασης των μελών του τμήματος του. Μετά
την αρχική επικοινωνία με e-mail είναι πολύ χρήσιμο να ακολουθήσει μια
τηλεφωνική επικοινωνία όπου και θα θεμελιωθεί η επικοινωνία με τους
φοιτητές. Κατόπιν, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης είναι
χρήσιμο να αφιερωθεί χρόνος για να γίνει μια ουσιαστική γνωριμία
μεταξύ των μελών της ομάδας, πέρα από τις καθιερωμένες και
ξεπερασμένες πλέον αυτοπαρουσιάσεις. Ακόμη και η γνωστή τεχνική
της αλληλοπαρουσίασης σε δυάδες πρέπει να γίνει με τρόπο που να
αναδεικνύει τα ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές σε σχέση με τα
όσα πιθανόν θα τους δυσκολέψουν στις σπουδές τους. Αν η πρώτη
συνάντηση είναι πετυχημένη τότε ο καθηγητής-σύμβουλος θα έχει στα
χέρια του μια αρκετά πλήρη εικόνα για το τι προβλήματα ενδεχομένως
να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.
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