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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να αναδείξει ένα σύνολο
προϋποθέσεων (αρχών) οι οποίες είναι δυνατό να συμβάλλουν έτσι
ώστε να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα μια μαθησιακή διεργασία στην
οποία συμμετέχουν ενήλικοι εκπαιδευόμενοι. Κεντρικά στοιχεία της
συζήτησης στο κεφάλαιο αυτό αποτελούν οι έννοιες της εμπειρίας και
του κριτικού στοχασμού.
Σημειώνουμε, ότι στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων (άρα και στο
πλαίσιο

των

σπουδών

που

προσφέρει

το

Ελληνικό

Ανοικτό

Πανεπιστήμιο) μια εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται περισσότερο
αποτελεσματική όταν δεν οδηγεί απλά στην απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων, αλλά που απευθυνόμενη στο αξιακό σύστημα των
εκπαιδευόμενων βοηθά να αντιμετωπιστούν οι πιθανές δυσλειτουργικές
παραδοχές που συνέβαλλαν στη δημιουργία της ανάγκης για μάθηση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Εμπειρική μάθηση
Κριτικός στοχασμός
Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων

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


Αναγνωρίζετε τη σημασία της εμπειρίας για τη
μάθηση των ενηλίκων.



Κατανοείτε την έννοια του κριτικού στοχασμού.



Γνωρίζετε τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες η
μαθησιακή διεργασία στους ενηλίκους συντελείται με
αποτελεσματικό τρόπο.
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Ααξιοποιείτε

τις

βελτιστοποιήσετε
Ομαδικές

προϋποθέσεις
την

πρακτική

Συμβουλευτικές

αυτές
σας

Συναντήσεις

για

να

τόσο

στις

με

τους

φοιτητές σας όσο και γενικότερα στη λειτουργία σας
ως σύμβουλοι-καθηγητές στο ΕΑΠ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο χρόνος μελέτης γι’ αυτό το κεφάλαιο έχει προσδιοριστεί
στις 5 ώρες. Μολονότι, όπως και σε άλλα κεφάλαια, δεν έχει
υπολογιστεί ο χρόνος που πρέπει να αφιερώσετε για κάθε
δραστηριότητα, θα συνιστούσαμε να προσέξετε ιδιαίτερα
τις δραστηριότητες 4.6 και 4.7 οι οποίες είναι περισσότερο
απαιτητικές.
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4.1 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

4.1.1 ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1
Μελετήστε στα Κείμενα για Περαιτέρω Μελέτη, την ενότητα με τίτλο Η
έννοια της εμπειρίας (σελ. 108 – 112) στο βιβλίο του Peter Jarvis (2004) με
τίτλο Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Στη συνέχεια αφιερώστε
λίγα λεπτά και σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε εσείς
την έννοια της εμπειρίας καθώς και τη σημασία της για τη διεργασία της
μάθησης. Γράψτε τις σκέψεις σας.

Η

έννοια της

εμπειρίας

είναι

ιδιαίτερα

σύνθετη.

Μπορούμε

να

ισχυριστούμε ότι η εμπειρία ενός ατόμου περιλαμβάνει το σύνολο των
πληροφοριών που αποκτά μέσω των αισθήσεών του καθώς και τα
συναισθήματά του, τις επιθυμίες του, τα οράματά του, τις σκέψεις του,
όπως επίσης και όλες τις παραστάσεις που αποκτά μέσω των
αισθήσεων του (βλ. το σχετικό λήμμα στο Λεξικό της Φιλοσοφίας του Θ.
Πελεγρίνη (2004), σελ. 198).
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ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ενηλίκων. Εμπειρία έχουν και τα παιδιά
αφού η απόκτηση εμπειρίας σχετίζεται με την ίδια την ανθρώπινη
ύπαρξη. Που εντοπίζεται όμως η διαφορά στο ζήτημα της εμπειρίας
μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών;
Σύμφωνα με τον Alan Rogers (2003) μολονότι η έρευνα έχει δείξει ότι
τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικοι μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας, οι
νοητικές δομές των ενηλίκων που συνδέουν την εμπειρία με το ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο είναι πολύ διαφορετικές από αυτές των παιδιών. Για
παράδειγμα, η εμπειρία της οικογενειακής ζωής είναι πολύ διαφορετική
στους ενήλικους από ότι στα παιδιά. Επιπρόσθετα, ο Brookfield (2000)
υποστηρίζει ότι η δυνατότητα της επεξεργασίας της εμπειρίας από τους
ενήλικους, δηλαδή του κριτικού στοχασμού πάνω σε αυτήν, αποτελεί το
κρίσιμο στοιχείο που οδηγεί στη διαφοροποίηση των πρακτικών που
εφαρμόζονται

στην

εκπαίδευση

ενηλίκων

από

τις

κυρίαρχες

εκπαιδευτικές πρακτικές της τυπικής σχολικής ή και πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης (ιδίως των προπτυχιακών προγραμμάτων). Με άλλα λόγια,
οι ενήλικοι είναι σε θέση να επεξεργαστούν συστηματικά την εμπειρία
τους και άρα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα συστατικά στοιχεία
της εμπειρίας αυτής για να σχηματίσουν νέες νοητικές δομές (δηλαδή να
δομήσουν νέα γνώση) ή να μετασχηματίσουν υπάρχουσες νοητικές
δομές.
Η εμπειρία των ενηλίκων είναι συνδεδεμένη με τη βιογραφία τους.
Ουσιαστικά όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Jarvis (2009) κάθε
φορά που ένας ενήλικος χρησιμοποιεί την έκφραση “σύμφωνα με την
εμπειρία μου…”, στη πραγματικότητα αναφέρεται στο σύνολο των
μαθησιακών εμπειριών που έχει βιώσει και οι οποίες έχουν διαμορφώσει
αυτό που ο Mezirow (1991) αναφέρει ως πλαίσιο αναφοράς, το σύνολο
δηλαδή των νοητικών συνηθειών με τη χρήση των οποίων ένας ενήλικος
ερμηνεύει την πραγματικότητα. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο η εμπειρία
ενώ από τη μια πλευρά μπορεί να αποτελέσει θετικό στοιχείο μιας
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μαθησιακής διεργασίας, αυτό δε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι στο σύνολό
της είναι πάντα χρήσιμη στη μαθησιακή διαδικασία.
Ως θεμελιώδες στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού των ενηλίκων, η
εμπειρία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο σε μια μαθησιακή διεργασία
επειδή εμπεριέχει μια σειρά από δυσλειτουργικές παραδοχές που είναι
δυνατό να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην πορεία της οικοδόμησης
της νέας γνώσης. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων
παραδοχών είναι οι αντιλήψεις που έχουν πολλοί ενήλικοι εκπαιδευόμενοι
οι οποίοι συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική διαδικασία μετά από αρκετά
χρόνια “αποχής” από την εκπαίδευση (όπως συμβαίνει για παράδειγμα
στα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου),
σχετικά με τα ζητήματα της αξιολόγησης, της σχέσης που πρέπει να έχει
ένας εκπαιδευτής με τους εκπαιδευόμενούς του ή με το ζήτημα της
διαχείρισης της μαθησιακής διεργασίας. Στην περίπτωση μάλιστα που η
εκπαιδευτική μεθοδολογία είναι διαφορετική από αυτή που έχουν
συνηθίσει, όπως συμβαίνει με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από
απόσταση ή όταν χρησιμοποιούνται καινούριες τεχνολογίες (όπως τα
εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας)
τότε η εμπειρία των ενηλίκων ίσως να μην βοηθά την επίτευξη των
μαθησιακών στόχων. Σε τέτοιες περιπτώσεις που η εμπειρία αποτελεί
εμπόδιο στη μάθηση ο εκπαιδευτής χρειάζεται να αμφισβητήσει, με
δημιουργικό τρόπο, το πλαίσιο αναφοράς των εκπαιδευόμενων με
σκοπό να το καταστήσει περισσότερο δεκτικό στα νέα δεδομένα.
Η

εμπειρία

λοιπόν,

ως

μια

διαδικασία

εσωτερίκευσης

της

πραγματικότητας και ως πλαίσιο αναφοράς για την ερμηνεία του
κοινωνικού μας κόσμου είναι μια υποκειμενική διαδικασία η οποία
ιδιαίτερα στους ενηλίκους μπορεί να έχει χαρακτήρα τόσο διευκολυντικό
όσο και ανασταλτικό αναφορικά με μια μαθησιακή διεργασία. Η
επίκληση της εμπειρίας ή η πρόκλησή της σε μια εκπαιδευτική διαδικασία
σχετίζεται άμεσα με τους μαθησιακούς στόχους (σχηματισμός ή
μετασχηματισμός νοητικών δομών) και με το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.2
Μπορείτε να σκεφτείτε από την εμπειρία σας ως καθηγητές – σύμβουλοι
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ή γενικότερα ως εκπαιδευτές
ενηλίκων ένα περιστατικό που χρειάστηκε να αμφισβητήσετε την εμπειρία
των εκπαιδευομένων σας; Θυμηθείτε το εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς και
τις αντιδράσεις των εκπαιδευόμενων. Πως χειριστήκατε το περιστατικό;
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με έναν συνάδελφό σας. Υπάρχουν κοινά
σημεία στις προσεγγίσεις σας;

4.1.2 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Η εμπειρική μάθηση, δηλαδή η επίτευξη μαθησιακών στόχων μέσω της
επεξεργασίας εμπειριών είναι ένα από τα θέματα γύρω από το οποίο
αναπτύσσεται έντονος ερευνητικός προβληματισμός στο πεδίο της
εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2005β).
Αυτό οφείλεται στο ότι ιδίως στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων έγινε
γρήγορα κατανοητό ότι η πράξη (η επεξεργασία δηλαδή της εμπειρίας)
είναι περισσότερο θεμελιώδης σε μια μαθησιακή διεργασία από ότι η
γνωστική διερεύνηση θεωριών (Jarvis, 2009). Από την άλλη πλευρά,
υπάρχει επίσης και η άποψη που υποστηρίζει ότι η εμπειρική μάθηση έχει
γίνει πολύ δημοφιλής επειδή ένα μεγάλο μέρος του πεδίου της
εκπαίδευσης ενηλίκων καλύπτεται από δραστηριότητες συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης όπου δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην
εμπειρία των εκπαιδευόμενων και στην απόκτηση συγκεκριμένων
δεξιοτήτων (Jarvis, 2004).
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Η εμπειρική μάθηση αποτελεί το κεντρικό συστατικό στοιχείο πολλών
θεωρητικών προσεγγίσεων (όπως για παράδειγμα συμβαίνει στη
θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow). Ωστόσο,
οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η πρώτη συστηματική διερεύνηση του
θέματος της εμπειρικής μάθησης γίνεται από τον John Dewey (Κόκκος,
2005β).
Ο Dewey προσδιόρισε ως μάθηση την άντληση νοήματος από την
εμπειρία ενώ επίσης υποστήριξε ότι:
“η εκπαίδευση για να εκπληρώσει τους σκοπούς της πρέπει να
βασίζεται πάνω στην εμπειρία – που είναι πάντα η πραγματική
εμπειρία της ζωής ενός συγκεκριμένου ατόμου”
(Dewey, 1980, σελ. 73)
Ο σαφής και απόλυτος ορισμός της εμπειρικής μάθησης ωστόσο, είναι
ένα ζήτημα στο οποίο δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση ιδιαίτερα
αναφορικά με τα συστατικά της στοιχεία (Illeris, 2007). Μια πολύ
ενδιαφέρουσα προσπάθεια να προσδιοριστεί το τι σημαίνει εμπειρική
μάθηση έγινε από τους Weil και McGill (1989). Στην εισαγωγή του
βιβλίου τους οι δύο συγγραφείς προσδιορίζουν το πλαίσιο το οποίο
περιλαμβάνει τα διαφορετικά νοήματα και τους σκοπούς της εμπειρικής
μάθησης με τέσσερα “ορόσημα”:


Το

πρώτο

ορόσημο

αφορά

στην

εμπειρική

μάθηση

ως

αποτίμηση και πιστοποίηση της μάθησης που προέρχεται από
την καθημερινή ζωή και τον εργασιακό βίο.


Το δεύτερο ορόσημο αφορά στην εμπειρική μάθηση που έχει
στόχο

την

αλλαγή

των

δομών,

των

στόχων

και

των

προγραμμάτων της εκπαίδευσης.


Το τρίτο ορόσημο αφορά στην εμπειρική μάθηση ως τη βιωματική
μάθηση που έχει ως στόχο την κοινωνική συνειδητοποίηση, την
κοινωνική δράση και την κοινωνική αλλαγή.
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Το τέταρτο ορόσημο αναφέρεται στην εμπειρική μάθηση της
προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης και των προσεγγίσεων που
στοχεύουν στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της συλλογικής
αποτελεσματικότητας.
(Weil & McGill 1989, σελ. 3)

Μολονότι όπως φαίνεται αρκετοί συγγραφείς ασχολήθηκαν με την
εμπειρική μάθηση, το έργο του Kolb (1984) ήταν αυτό που ανέδειξε στη
διεθνή βιβλιογραφία την εμπειρική μάθηση.
Ο Kolb προσδιορίζει την εμπειρική μάθηση ως μια διεργασία όπου η
γνώση δημιουργείται μέσω του στοχασμού επάνω σε συγκεκριμένες
εμπειρίες, με στόχο να προκύψουν ιδέες που θα οδηγήσουν σε νέα
δράση η οποία προσφέρει εναύσματα για βαθύτερη κατανόηση και
επιτρέπει τη ενεργητική συμμετοχή στην πραγματικότητα (Κόκκος,
2005α). Η εμπειρική μάθηση ορίζεται ως μια διεργασία που έχει σκοπό
τον μετασχηματισμό της εμπειρίας σε γνώση, δεξιότητες, στάσεις, αξίες,
πεποιθήσεις και συμπεριφορές.
Ο Kolb παρουσίασε την προσέγγισή του αυτή με το πολύ γνωστό
μοντέλο του “κύκλου της μάθησης” που αποτελείται από τέσσερα
στοιχεία: την εμπειρία, τον στοχασμό, τη διαμόρφωση εννοιών και τον
πειραματισμό.
Η διεργασία που προτείνεται με το μοντέλο αυτό θεωρεί ότι συντελείται
μάθηση όταν ένα άτομο αρχικά βιώνει μια εμπειρία, όταν δηλαδή δρα με
κάποιο

τρόπο

(διανοητικό,

χειρωνακτικό,

αισθητικό,

κ.λπ.)

και

αντιλαμβάνεται την επίδραση της δράσης αυτής. Το επόμενο στάδιο
σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα είναι η κατανόηση των επιδράσεων
στο συγκεκριμένο πλαίσιο που βιώθηκε η εμπειρία καθώς και η
αναγωγή

τους

σε

άλλα

πλαίσια

ή

καταστάσεις.

Ακολουθεί

η

διαμόρφωση κανόνων που περιγράφουν τη γενική αρχή στην οποία
υπάγεται η συγκεκριμένη δράση. Τέλος όταν εξαχθούν συμπεράσματα,

Οι Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

9

το τελευταίο βήμα, σύμφωνα με τον Kolb, είναι η εφαρμογή, δηλαδή η
νέα δράση σε νέες καταστάσεις.
Εμπειρία

Εμπειρία

Δράση

Δράση

Έρευνα

Έρευνα

Στοχασμός
Στοχασμός

Πειραματισμός
Πειραματισμός
Απόφαση
Απόφαση

Ανάλυση
Ανάλυση

Διαμόρφωσηεννοιών
εννοιών
Διαμόρφωση
Σχήμα 1: Ο κύκλος μάθησης του Kolb

Η θεώρηση του Kolb για την εμπειρική μαθησιακή διεργασία εμπεριέχει
δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Πρώτο, το στοιχείο της αξιοποίησης της
εμπειρίας και δεύτερο, το στοιχείο της ανατροφοδότησης της εμπειρίας.
Ο Kolb μάλιστα υποστηρίζει ότι ο κύκλος της μάθησης μπορεί να
ξεκινήσει από οποιοδήποτε από τα τέσσερα σημεία του και στην ουσία
τον θεωρεί ως έναν συνεχόμενο κύκλο ή ακόμη και ως μια σπείρα
(Jarvis, 2004).
Στο μοντέλο του Kolb ασκήθηκε κριτική από διάφορους συγγραφείς.
Καταρχήν οι Boud, Keogh & Walker (1983) σημειώνουν ότι ενώ το
μοντέλο

του

Kolb

είναι

χρήσιμο

στο

σχεδιασμό

μαθησιακών

δραστηριοτήτων δεν είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό αναφορικά με το
στοιχείο του στοχασμού.

Επιπρόσθετα, ο Rogers σημειώνει ότι:

“η

μάθηση περιλαμβάνει στόχους, σκοπούς, προθέσεις, επιλογές και λήψη
αποφάσεων και δεν είναι διόλου εμφανές που όλα αυτά ταιριάζουν
στον κύκλο της μάθησης” (Rogers, 1999, σελ. 154). Ο δε Jarvis (2004,
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σελ. 112) θεωρεί ότι “ο κύκλος μάθησης του Kolb φαίνεται μάλλον
απλοϊκός για μια τόσο περίπλοκη διεργασία” ενώ επίσης θεωρεί ότι το
συγκεκριμένο μοντέλο μοιάζει να αγνοεί την επίδραση του κοινωνικού
πλαισίου.

Με άλλα λόγια η συγκεκριμένη κριτική υποστηρίζει ότι η

εμπειρία και ο στοχασμός του κύκλου μάθησης του Kolb, με τον τρόπο
που παρουσιάζονται, μοιάζει να περιορίζουν τη μάθηση σε ατομικό
επίπεδο και δεν περιγράφουν το ότι στο πλαίσιο μιας μαθησιακής
διεργασίας ένα άτομο μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα άτομα ή και με
το περιβάλλον με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι λογικές διεργασίες και
να εξαχθούν περισσότερο περιεκτικά συμπεράσματα. Τέλος, ο Tennant
(1997) ασκεί κριτική στο μοντέλο του κύκλου μάθησης του Kolb επειδή
θεωρεί ότι [το μοντέλο] δε λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα στα
γνωστικά και επικοινωνιακά πρότυπα που υπάρχουν στα διάφορα
πολιτισμικά πλαίσια.
Ωστόσο, ο κύκλος της μάθησης αποτελεί ίσως μια από τις πλέον
δημοφιλείς αναφορές στα κείμενα που ασχολούνται με την εκπαίδευση
των ενηλίκων. Σύμφωνα με την Elkjaer αυτό συμβαίνει επειδή η
προσέγγιση του Kolb “λέει κάτι που φαίνεται να είναι διαισθητικά σωστό,
δηλαδή ότι είναι σημαντικό να βασίζουμε τη διδασκαλία στις εμπειρίες
των συμμετεχόντων” (2009, σελ. 121). Με άλλα λόγια, το μοντέλο του
Kolb μας παρέχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για σχεδιασμό μαθησιακών και
συμβουλευτικών δραστηριοτήτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.31
Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμο να μελετήσετε το
κείμενο της Bente Elkjaer με τίτλο Πραγματισμός – μια μαθησιακή
θεωρία για το μέλλον στο συλλογικό έργο που επιμελήθηκε ο Knud Illeris
(2009) και έχει τίτλο Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης (εκδ. Μεταίχμιο, σελ.
106 – 125). Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται περιεκτικά η άποψη του
1

Η δραστηριότητα είναι προαιρετική.
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Dewey για την εμπειρία και την εμπειρική μάθηση ενώ επίσης γίνεται μια
κριτική διερεύνηση γνωστών μοντέλων εμπειρικής μάθησης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.4
Σκεφτείτε μια Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση την οποία συντονίσατε
στο πλαίσιο του ΕΑΠ και σημειώστε τα βασικά στοιχεία της διάρθρωσής
της. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε τα στοιχεία αυτά στον παρακάτω
κενό κύκλο μάθησης (προσθέστε στάδια αν είναι απαραίτητο).
Συγκρίνετε το σχήμα σας με τον κύκλο του Kolb. Υπάρχουν ομοιότητες ή
διαφορές; Ποιες είναι αυτές;
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4.2 ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Η

ικανότητα

ανάπτυξης

κριτικού

στοχασμού

στο

πλαίσιο

μιας

μαθησιακής διεργασίας αποτελεί μια ιδιότητα που θεωρείται ως ένα
χαρακτηριστικό της ενηλικιότητας. Τι είναι όμως ο κριτικός στοχασμός
και γιατί αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της μάθησης των ενηλίκων;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.5
Μια αναλυτική παρουσίαση της έννοιας του κριτικού στοχασμού καθώς
και των προσεγγίσεων της έννοιας αυτής γίνεται στο κείμενο του Αλέξη
Κόκκου (2010) με τίτλο Κριτικός στοχασμός: ένα κρίσιμο ζήτημα στον
συλλογικό τόμο: Βεργίδης, Δ. & Α. Κόκκος (επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων:
διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές. Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 65
- 84. Το κείμενο αυτό μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα «Κείμενα για
Περαιτέρω Μελέτη» στο τέλος του κεφαλαίου.

Από όσα παρουσιάζονται στο παραπάνω κείμενο από τον Κόκκο (2010)
αλλά και σύμφωνα με τον Brookfield (1987) συνάγουμε ότι ο κριτικός
στοχασμός είναι κάτι περισσότερο από τον απλό στοχασμό ή ακόμη και
από τη διεργασία που χαρακτηρίζουμε ως αναλυτική σκέψη. Η
αναλυτική σκέψη

περιλαμβάνει την ανάλυση, επανεκτίμηση και την

αμφισβήτηση συγκεκριμένων εμπειριών. Ο κριτικός στοχασμός από την
άλλη είναι μια περισσότερο βαθιά διεργασία. Ο Mezirow (1990)
υποστηρίζει ότι με το πέρασμα των χρόνων και άρα με τον ερχομό της
ενηλικίωσης, το άτομο διαμορφώνει τη προσωπικότητά του με βάση
συγκεκριμένες πεποιθήσεις οι οποίες πολλές φορές γίνονται αποδεκτές
χωρίς προβληματισμό. Με την αναλυτική σκέψη (ή τον απλό στοχασμό)
μπορεί κανείς να κοιτάξει την πρότερη μάθησή του, να εστιάσει στις
παραδοχές του αναφορικά με τη φύση ενός προβλήματος ή ακόμη και
να εξετάσει διεξοδικά τις διεργασίες της επίλυσής του. Ο κριτικός
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στοχασμός όμως είναι η διεργασία εκείνη κατά την οποία εξετάζονται οι
πεποιθήσεις του ατόμου με βάση τις οποίες διαμορφώθηκε το
πρόβλημα. Ο κριτικός στοχασμός στοχεύει στα θεμέλια, δηλαδή στις
πεποιθήσεις, που συγκροτούν το πλαίσιο αναφοράς ενός ατόμου και
επιδιώκει να εμπλέξει τον ενήλικο εκπαιδευόμενο στην αναθεώρηση των
πεποιθήσεων αυτών. Η διεργασία αυτή κατά τον Mezirow (1991), οδηγεί
στη χειραφέτηση.
Τέσσερις δραστηριότητες βρίσκονται στον πυρήνα της διεργασίας του
κριτικού στοχασμού σύμφωνα με τον Brookfield (1988):
1. Η ανάλυση των πεποιθήσεων, δηλαδή η αναλυτική εξέταση των
αξιών, των πολιτισμικών πρακτικών και των κοινωνικών δομών με
στόχο την ανάλυση της επίδρασής τους στην καθημερινότητα.
2. Η επίγνωση του πλαισίου ή με άλλα λόγια η συνειδητοποίηση ότι
οι πεποιθήσεις μας δημιουργούνται σε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο σε συγκεκριμένο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο.
3. Ο

φαντασιακός

προβληματισμός,

δηλαδή

η

φαντασιακή

αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων σκέψης για τα φαινόμενα με
στόχο την δυνατότητα αμφισβήτησης των κυρίαρχων τρόπων
σκέψης και δράσης.
4. Ο στοχαστικός σκεπτικισμός, με άλλα λόγια, η αμφισβήτηση των
ισχυρισμών, των γενικεύσεων, των μεγάλων αφηγήσεων και των
άκριτων

προτύπων

αλληλεπίδρασης

μέσω

των

τριών

προηγούμενων δράσεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.6
Αφιερώστε λίγο χρόνο και σκεφτείτε μερικές από τις δυσκολίες ή τα
εμπόδια που συναντάτε στο έργο σας ως καθηγητές - σύμβουλοι στο
ΕΑΠ. Σημειώστε αναλυτικά τις δυσκολίες αυτές και γράψτε δίπλα τους

Οι Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

14

λόγους που πιστεύετε ότι δημιουργούν αυτές τις δυσκολίες (π.χ. η ηλικία
των φοιτητών, η μέθοδος, ο χρόνος κ.λπ.). Στη συνέχεια σημειώστε την
άποψή σας για το ρόλο σας και προσπαθήστε να εντοπίσετε και να
καταγράψετε και τις προσωπικές σας αξίες και πεποιθήσεις που
συνδέονται με την άποψη αυτή. Μοιραστείτε τις σκέψεις σας και τις
σημειώσεις σας με έναν ή με μια συνάδελφό σας στο ΕΑΠ. Πως
συνδέεται η άποψή σας για το ρόλο του καθηγητή - συμβούλου με τα
όσα θεωρείτε ως εμπόδια ή δυσκολίες για την εκπλήρωση του έργου
σας;

Ειδικότερα, σε μια μαθησιακή διεργασία που εμπλέκει ενήλικες, ο κριτικός
στοχασμός μπορεί να ενισχυθεί με ενεργητικές ή συμμετοχικές δράσεις
όπως η εργασία σε ομάδες, η μελέτη περιπτώσεων, οι ασκήσεις
προσομοίωσης και με την εφαρμογή μεθοδολογιών όπως για
παράδειγμα η χρήση της τέχνης για την εξέταση ζητημάτων που
απασχολούν τους εκπαιδευόμενους. Οι δράσεις αυτές μπορούν να
οδηγήσουν

μια

μαθησιακή

διεργασία

σε

ένα

μετασχηματιστικό

αποτέλεσμα αναφορικά με το πλαίσιο αναφοράς των εκπαιδευόμενων.
Αυτή η αλλαγή, δηλαδή ο μετασχηματισμός του πλαισίου αναφοράς
(σύνολο πεποιθήσεων, αξιών και γενικά νοηματοδοτικών νοητικών
σχημάτων) βρίσκεται στον πυρήνα της θεωρίας της μετασχηματίζουσας
μάθησης. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Jack Mezirow
(1991) και καταρχήν υποστηρίζει ότι σε έναν ενήλικο δημιουργείται
κίνητρο για μάθηση όταν η αντίληψή του για την πραγματικότητα βρεθεί
σε δυσαρμονία με μια συγκεκριμένη κατάσταση, όταν δηλαδή δεν
υπάρχει σύμπνοια μεταξύ πραγματικότητας και εμπειρίας. Στη συνέχεια,
προχωρά στη διαμόρφωση μιας διπλής τυπολογίας για τη διεργασία
της μάθησης υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά δέχονται μάθηση από πηγές
εξουσίας και ότι αυτή η πρώιμη μάθηση είναι για τα παιδιά μια μορφή
κοινωνικοποίησης (διαμορφωτική μάθηση) ενώ σε αντίθεση, οι ενήλικοι
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έχουν περισσότερο την ανάγκη να αποκτήσουν νέες νοηματοδοτικές
προοπτικές στα ήδη υπάρχοντα νοηματοδοτικά τους σχήματα με τα
οποία ερμηνεύουν την πραγματικότητα (μετασχηματίζουσα μάθηση).
Σαφώς επηρεασμένος από το έργο του Habermas, ο Mezirow (1990,
1991) προχωρά επίσης σε έναν τριμερή χωρισμό της μάθησης που
αφορά όχι στο κίνητρο αλλά στην ίδια τη διεργασία. Η πρώτη μορφή
μάθησης, κατά τον Mezirow, είναι η εργαλειακή μάθηση η οποία
προκύπτει μέσα από την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και από
τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ αίτιου και αιτιατού. Ως δεύτερη
μορφή μάθησης ορίζει την επικοινωνιακή μάθηση, η οποία είναι η
προσπάθεια να γίνει κάποιος κατανοητός και να κατανοήσει τους
άλλους στο πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών μέσω του προφορικού και
γραπτού λόγου αλλά και όλων των μορφών τέχνης και δημιουργίας.
Τέλος την τρίτη μορφή μάθησης, ο Mezirow, την ονομάζει χειραφετητική
μάθηση. Η μάθηση αυτή περιλαμβάνει την αναγνώριση και την
αμφισβήτηση απόψεων και νοημάτων μέσα από τη διεργασία του
κριτικού στοχασμού.
Αυτήν την τρίτη μορφή μάθησης ο Mezirow τη θεωρεί ως μια μορφή
που σχεδόν μοναδικά αφορά στους ενήλικους και θεωρεί ότι η
μοναδικότητά της αυτή έχει επιπτώσεις στην λειτουργία των εκπαιδευτών
ενηλίκων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην υποστήριξη των εκπαιδευόμενων,
τις προσεγγίσεις που ακολουθούν ώστε να διευκολύνουν τη μάθηση, τις
μεθόδους

έρευνας

και

την

αξιολόγηση

των

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων (Mezirow & Associates, 1990). Ο κριτικός στοχασμός
στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης αφορά την προσεκτική,
οξυδερκή και σε βάθος διεργασία εξέτασης των πεποιθήσεων πάνω στις
οποίες στηρίζεται η κοσμοθεωρία κάποιου καθώς και τη διερεύνηση των
γενεσιουργών πηγών και των συνεπειών τους. Δηλαδή στην ουσία ο
κριτικός στοχασμός αναφέρεται στην αμφισβήτηση της εγκυρότητας
της πρότερης μάθησης.
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Σύμφωνα με τον Mezirow (1997) η ανάπτυξη της ικανότητας του κριτικού
στοχασμού οδηγεί στην επίγνωση. Η επίγνωση αυτή θεωρείται ο
σημαντικότερος στόχος της εκπαίδευσης των ενηλίκων αφού επιτρέπει
στους ενήλικους να αναθεωρήσουν ή να ανασκευάσουν τις (πιθανώς)
εσφαλμένες

αντιλήψεις

τους,

έτσι

ώστε

να

προχωρήσουν

στη

συγκρότηση μίας ικανοποιητικότερης, καλύτερα οργανωμένης και
ταξινομημένης εικόνας του κόσμου και των σχέσεών τους με τον εαυτό
τους και τους άλλους (Παληός, 2003).
Κατά συνέπεια σύμφωνα με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας
μάθησης ένας εκπαιδευτής ενηλίκων οφείλει να διευκολύνει τη ανάπτυξη
κριτικού στοχασμού από τους εκπαιδευόμενους έχοντας κατά νου ότι
αυτή

η

διεργασία

είναι

δυνατό

να

οδηγήσει

σε

προσωπικό

μετασχηματισμό και πιθανώς σε μια ευρύτερη συλλογική αλλαγή.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.7
Σύμφωνα

με

τον

Mezirow

τα

στάδια

που

είναι

δυνατόν

να

ακολουθηθούν σε μια μαθησιακή διεργασία που έχει στόχο τον
μετασχηματισμό ενός πλαισίου αναφοράς μπορεί να είναι τα εξής:
1. Η ανάδειξη ενός αποπροσανατολιστικού βιώματος.
2. Η αυτοεξέταση των παραδοχών που σχετίζονται με το παραπάνω
βίωμα.
3. Η κριτική αξιολόγηση (κριτικός στοχασμός) των παραπάνω
παραδοχών.
4. Η αναγνώριση των πηγών που προκαλούν τη δυσαρμονία των
παραδοχών σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας.
5. Η αναζήτηση επιλογών για νέους ρόλους, σχέσεις και δράσεις.
6. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος δράσης.
7. Η απόκτηση γνώσεων & δεξιοτήτων για την υλοποίηση του
σχεδίου.
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8. Η εφαρμογή του σχεδίου (δοκιμή νέων ρόλων).
9. Η οικοδόμηση ικανότητας και αυτοπεποίθησης για τους νέους
ρόλους και τις νέες σχέσεις.
10. Η επανένταξη σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν οριστεί από
τις νέες προοπτικές.
Μπορείτε να σκεφτείτε με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να εφαρμοστούν
τα παραπάνω δέκα στάδια στο πλαίσιο των Ομαδικών Συμβουλευτικών
Συναντήσεων μιας θεματικής ενότητας στην οποία λειτουργείτε ως
καθηγητής - σύμβουλος; Σημειώστε τις σκέψεις σας.
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4.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Με βάση τα όσα παρουσιάσαμε παραπάνω για την εμπειρία, την
εμπειρική μάθηση και τον κριτικό στοχασμό έχουν διαμορφωθεί μια
σειρά από προϋποθέσεις που συντελούν στην αποτελεσματική μάθηση
των ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005β), μια
μαθησιακή

διεργασία

που

απευθύνεται

σε

ενηλίκους

είναι

αποτελεσματική μάθηση όταν:
1. Η εκπαίδευση έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Η πίεση προς τους
ενηλίκους, για οποιοδήποτε λόγο, προκειμένου να συμμετάσχουν
σε μια εκπαιδευτική διαδικασία έχει σχεδόν πάντοτε αρνητικό
αποτέλεσμα.
2. Αποσαφηνίζονται

οι

εκπαιδευτικοί

στόχοι.

Ο

εκπαιδευτής

συμβάλλει ώστε οι στόχοι των συμμετεχόντων σε ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα να γίνουν όσο το δυνατόν πιο σαφείς, ρεαλιστικοί,
συνδεδεμένοι με τις δικές τους εμπειρίες, καθώς και με τις
αντικειμενικές

ανάγκες

του

επαγγελματικού

και

κοινωνικού

περίγυρου.
3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι άψογα οργανωμένο σε όλα τα
επίπεδα. Πολλές φορές παρατηρείται αρνητική συμπεριφορά των
εκπαιδευομένων όταν, παρ’ όλες τις προσπάθειες και στην
ποιότητα των εκπαιδευτών, στο πρόγραμμα έχει αδυναμίες σε ό,τι
αφορά στην υποδομή, στο εκπαιδευτικό υλικό, τη γραμματειακή
υποστήριξη, στην εκπλήρωση των οικονομικών και άλλων
υποχρεώσεων προς τους συμμετέχοντες.
4. Το περιεχόμενο έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες και τις εμπειρίες
των εκπαιδευομένων. Τα θέματα, τα παραδείγματα και τα
προβλήματα που εξετάζονται πρέπει να συνδέονται στενά με
καταστάσεις

που

αντιμετωπίζουν
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εκπαιδευόμενοι. Επίσης είναι σκόπιμο να τους δίνονται πολλά
εναύσματα ώστε να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους, να τις
επεξεργάζονται και να μαθαίνουν από αυτές.
5. Λαμβάνονται υπόψη οι προτιμώμενοι τρόποι μάθησης. Χρειάζεται
να γίνει εξατομικευμένη προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο
κάθε εκπαιδευόμενος μαθαίνει καλύτερα και η διδασκαλία να
οργανώνεται λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους αυτούς.
6. Ενθαρρύνεται,

σταδιακά,

η

ενεργητική

συμμετοχή

στην

εκπαιδευτική διαδικασία. Ανάλογα με τη διάθεση που δείχνει κάθε
ομάδα και ανάλογα με την ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται, ο
εκπαιδευτής

είναι

πρωτοβουλίας

σκόπιμο

και

να

να

υποκινεί

αφήνει
τους

σταδιακά

έδαφος

εκπαιδευόμενους

να

συμμετέχουν ενεργητικά στη μαθησιακή διεργασία.
7. Διερευνώνται τα εμπόδια στη μάθηση που αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι τρόποι για την υπέρβασή τους. Ο
εκπαιδευτής

προσπαθεί,

με

πολύ

σεβασμό

για

καθέναν

εκπαιδευόμενο ξεχωριστά, να διαγνώσει τους παράγοντες που
ενδεχομένως εμποδίζουν τη μάθηση και ενυπάρχουν στο πλαίσιο
της ομάδας της οποίας έχει την ευθύνη (λ.χ. αντίσταση απέναντι
στις καινούριες γνώσεις, έλλειψη υποκίνησης για τη μάθηση κ.ά.).
8. Διαμορφώνεται μαθησιακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από
ουσιαστική επικοινωνία, συνεργατικό πνεύμα και αμοιβαίο
σεβασμό. Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτής δεν λειτουργεί ως
καθοδηγητής,

αλλά

είναι

περισσότερο

ο

συντονιστής,

ο

καταλύτης της μαθησιακής διεργασίας, εκείνος που ενθαρρύνει
την

ευρετική

πορεία

προς

τη

γνώση

και

βρίσκεται

σε

αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους του.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.8
Ο παραπάνω κατάλογος των οκτώ (8) προϋποθέσεων για την
αποτελεσματική μάθηση των ενηλίκων είναι περιεκτικός αλλά προφανώς
δεν είναι εξαντλητικός. Μπορείτε να σκεφτείτε επιπλέον προϋποθέσεις
που θα συμπλήρωναν τον παραπάνω κατάλογο και θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν στο πλαίσιο των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων
που συντονίζετε;

Ας προσπαθήσουμε τώρα να δούμε μερικές από τις παραπάνω
προϋποθέσεις αναφορικά με την ισχύ και τη δυνατότητα επίτευξής τους,
στο πλαίσιο των σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:


Η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στα προγράμματα
του ΕΑΠ έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Μολονότι δεν υπάρχει μια
εμφανής

μορφή

εξωτερικής

πίεσης

για

συμμετοχή,

και

ο

εθελοντικός χαρακτήρας της παρουσίας των φοιτητών και των
φοιτητριών μοιάζει αυτονόητος, υπάρχουν αρκετές εσωτερικές
“πιέσεις” που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτό συμβαίνει επειδή σε
αρκετές περιπτώσεις οι σπουδές στο ΕΑΠ συνδέονται άμεσα με τις
επαγγελματικές προσδοκίες των φοιτητών ή ακόμη και με την
πραγματοποίηση μιας προσωπικής επιθυμίας. Οι “πιέσεις” αυτές
είναι σημαντικές και συνδέονται με το πλαίσιο αναφοράς κάθε
φοιτητή. Κατά συνέπεια η διευκόλυνση του κριτικού στοχασμού
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πάνω στις πεποιθήσεις που συγκροτούν το πλαίσιο αυτό, είναι
δυνατό να συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια των φοιτητών και
των φοιτητριών.


Tο εκπαιδευτικό υλικό των θεματικών ενοτήτων του ΕΑΠ είναι
σχεδιασμένο

έτσι

ώστε

σε

κάθε

ενότητα

μελέτης

να

αποσαφηνίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Ωστόσο, το ίδιο πρέπει να
ισχύει σε κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με τις σπουδές στο
ΕΑΠ

και

προφανώς

και

για

τις

Ομαδικές

Συμβουλευτικές

Συναντήσεις (ΟΣΣ). Μια χρήσιμη πρακτική είναι η διαπραγμάτευση
της δομής και των στόχων καθώς και των θεμάτων μιας ΟΣΣ και η
συνακόλουθη κοινοποίησή τους αρκετές μέρες πριν τη συνάντηση
έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία αλλά και κίνητρο
συμμετοχής από τους φοιτητές.


Οι διοικητικές και γενικά οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους
φοιτητές του ΕΑΠ διακρίνονται για την ποιότητά τους. Υπάρχουν
όμως και στοιχεία της οργάνωσης που χρήζουν βελτιωτικών
παρεμβάσεων. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις οι χώροι
διεξαγωγής

των

συναντήσεων

με

τους

φοιτητές

δεν

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της εκπαίδευσης ενηλίκων
(π.χ. απουσία εποπτικών μέσων, μειωμένη δυνατότητα αλλαγής της
εσωτερικής διάταξης για εργασία σε ομάδες, κ.λπ.) Εδώ η
παρέμβαση του καθηγητή -

συμβούλου μπορεί να αποδειχθεί

καταλυτική έτσι ώστε να μεταβιβάζονται από το χώρο προς τους
εκπαιδευόμενους μη-λεκτικά μηνύματα ισότητας και συνεργασίας. Η
προσπάθεια αλλαγής της διάταξης του χώρου ή η εφαρμογή
συμμετοχικών εκπαιδευτικών

τεχνικών μπορούν να βοηθήσουν

προς αυτή την κατεύθυνση (για μια ενδιαφέρουσα ανάλυση των
μη-λεκτικών μηνυμάτων του χώρου διαβάστε το βιβλίο της
Παπαδάκη-Μιχαηλίδη,

Ε.

(2009).

Η

σιωπηλή

γλώσσα

των

συναισθημάτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 110-127).
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Το εκπαιδευτικό υλικό των θεματικών ενοτήτων του ΕΑΠ σχεδιάζεται
με βάση μια γενική αντίληψη για τις ανάγκες και τις εμπειρίες των
φοιτητών. Η απόλυτη εξατομίκευση του περιεχομένου και η
εναρμόνισή του με τις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου δεν είναι
δυνατό να επιτευχθεί εκ των προτέρων. Από την άλλη πλευρά όμως
κάτι τέτοιο μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από τα θέματα των
γραπτών

εργασιών

κατάλληλων

καθώς

βιωματικών

και

μέσα

ασκήσεων

από

που

το

είναι

σχεδιασμό
δυνατό

να

υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια των Ομαδικών Συμβουλευτικών
Συναντήσεων.


Η δεδομένη ενηλικότητα των φοιτητών και των φοιτητριών του ΕΑΠ
δεν συνεπάγεται την ενεργητική συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Αυτό γίνεται φανερό τόσο στη διάρκεια των Ομαδικών
Συμβουλευτικών Συναντήσεων όσο και στην επικοινωνία με τον
καθηγητή - σύμβουλο. Είναι κατά συνέπεια, ιδιαίτερα κρίσιμο από
την πρώτη συνάντηση να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν
δραστηριότητες που θα διευκολύνουν τη σταδιακή ενεργητική
συμμετοχή των φοιτητών. Η εκπόνηση δραστηριοτήτων σε ομάδες
εργασίας είναι μια καλή πρακτική που μπορεί να ξεκινήσει από την
πρώτη στιγμή (π.χ. μια άσκηση γνωριμίας των μελών σε
υποομάδες).



Η

διερεύνηση

των

στοιχείων

της

εμπειρίας

των

φοιτητών

(πεποιθήσεων) που είναι δυνατό να λειτουργήσουν ως εμπόδια στη
μαθησιακή διεργασία είναι πολύ σημαντικό ξεκινήσει από την
πρώτη συνάντηση με τον καθηγητή -

σύμβουλο. Είναι πολύ

συνηθισμένο η ανασταλτική δράση αυτών των πεποιθήσεων να
αναδειχθεί

σταδιακά

στη

διάρκεια

μιας

θεματικής

ενότητας.

Ωστόσο, είναι κρίσιμο η διεργασία ανάδειξης να ξεκινήσει από την
πρώτη συνάντηση με την υλοποίηση βιωματικών ασκήσεων. Η
πραγματοποίηση βιωματικών ασκήσεων εκτός από το ότι δίνει την
ευκαιρία να αντιληφθεί ο καθηγητής - σύμβουλος σε ένα πρώτο
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επίπεδο τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές
αναφορικά με τη συμμετοχή τους, είναι καταλυτική για τη
διαμόρφωση

ενός

μαθησιακού

κλίματος

συνεργασίας

αμοιβαίου σεβασμού. Σε ένα τέτοιο κλίμα μπορεί

και

να γίνει

ευκολότερα τόσο η ανάδειξη των δυσλειτουργικών παραδοχών
όσο και η διερεύνηση και η αναθεώρησή τους.
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ΣΥΝΟΨΗ
Μια

μαθησιακή

εκπαιδευόμενοι,

διεργασία
όπως

στην

συμβαίνει

οποία
με

τις

συμμετέχουν
σπουδές

ενήλικοι

στο

ΕΑΠ,

διαφοροποιείται από άλλες μαθησιακές διεργασίες κυρίως λόγω των
διαφορετικών νοηματοδοτήσεων που απορρέουν από την εμπειρία των
συμμετεχόντων.
Οι ενήλικοι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΕΑΠ, είναι σε θέση με τη
διευκολυντική παρέμβαση του συμβούλου-καθηγητή να αξιολογήσουν
την πρότερη μάθησή τους μέσω μιας διεργασίας κριτικού στοχασμού
και

να

οδηγηθούν

προς

μια

κατεύθυνση

πιο

περιεκτική,

πιο

διαφοροποιημένη και ανοικτή σε άλλες οπτικές γωνίες καθώς και σε
περισσότερο ολοκληρωμένα νοηματοδοτικά σχήματα.
Η υιοθέτηση από τους συμβούλους-καθηγητές μιας στρατηγικής
σχεδιασμού των διεργασιών που συντονίζουν, η οποία αναγνωρίζει την
αξία

και

τη

σημασία

της

εμπειρικής

μάθησης

και

διασφαλίζει

συγκεκριμένες προδιαγραφές υλοποίησης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε
μια αποτελεσματική μαθησιακή διεργασία.
Στόχος κάθε μαθησιακής διεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι
τόσο η προοδευτική προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων αλλά και
η δυνατότητα πρόκλησης αλλαγών στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙTEΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
Illeris, Κ. (2009.). Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης. (μτφρ. Γιώργος
Κουλαουζίδης.) Αθήνα: Μεταίχμιο.
Στο βιβλίο αυτό ο γνωστός Δανός καθηγητής Knud Illeris έχει
συγκεντρώσει δεκαέξι (16) κείμενα που αφορούν σε θεωρητικές
προσεγγίσεις της μαθησιακής διεργασίας. Στον τόμο αυτό μπορείτε να
βρείτε κείμενα των Gardner, Jarvis, Illeris, Mezirow, Usher, Alheit, Lave,
Wenger και άλλων σύγχρονων στοχαστών της εκπαίδευσης.

Mezirow, J. (2007). Μετασχηματίζουσα Μάθηση (μτφρ. Γιώργος
Κουλαουζίδης). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Το βιβλίο αυτό είναι ένα συλλογικό έργο, όπου μπορεί κανείς να
μελετήσει με επάρκεια τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης. Ο
καθηγητής Jack Mezirow έχει συγκεντρώσει μια σειρά από σπουδαία
κείμενα από τους βασικότερους στοχαστές και συνεργάτες τους, στην
ανάπτυξη της θεωρίας αυτής όπως ο Robert Kegan, o Stephen
Brookfield, η Patricia Cranton κ. ά.

http://www.infed.org/
Ο

σύνδεσμος

αυτός

οδηγεί

στην

εγκυρότερη

ηλεκτρονική

εγκυκλοπαίδεια για την εκπαίδευση ενηλίκων. Με τη χρήση λέξεωνκλειδιών μπορείτε να μελετήσετε στα αγγλικά πολλά λήμματα που
εξηγούν με περιεκτικό τρόπο έννοιες και προσεγγίσεις του πεδίου.

http://learningfromexperience.com/
Ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί στην ιστοσελίδα του David Kolb και των
συνεργατών του. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πολλά
ενδιαφέροντα κείμενα για την εμπειρική μάθηση. Πολλά από τα κείμενα
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αυτά διατίθενται δωρεάν και μπορείτε άμεσα να τα “κατεβάσετε” στον
υπολογιστή σας.

http://transformativelearningtheory.com/
Αυτός ο σύνδεσμος οδηγεί σε ένα μια από τις πληρέστερες ιστοσελίδες,
στα αγγλικά,

για τη μετασχηματίζουσα μάθηση. Η σελίδα αυτή

δημιουργήθηκε υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Patricia Cranton και
περιέχει κείμενα γνωστών, αμερικανών κυρίως, στοχαστών της θεωρίας
αυτής.
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Κόκκος, Α. (2005β). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα:
Μεταίχμιο
Κόκκος, Α. (2010). Κριτικός στοχασμός: ένα κρίσιμο ζήτημα. Στο Βεργίδης, Δ. &
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