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ΔΔΗΗΑΑΓΓΩΩΓΓΖΖ  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ζθνπφ λα εμεγήζνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθνη. Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο έρνπλ ππνγξακκίζεη ηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ νη εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ζηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ.  

O John Dewey είλαη ν πξψηνο ζεσξεηηθφο πνπ αζρνιήζεθε κε ηε ζεκαζία ηεο δηεξγαζίαο ησλ 

εκπεηξηψλ ζηε κάζεζε. ην ζεκειηψδεο έξγν ηνπ “Experience and Education” (1938), ππνζηεξίδεη 

ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο θαηλνχξγηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ λα εκπιέθεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζε εκπεηξίεο. Πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν πνπ έλα άηνκν καζαίλεη απφ ηηο εκπεηξίεο 

ηνπ, πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηνπ ζηνραζκνχ, ηελ νπνία θαη νξίδεη σο «ελεξγφ, επίκνλε θαη 

πξνζεθηηθή ζεψξεζε θάζε πεπνίζεζεο ή ππνηηζέκελεο κνξθήο γλψζεο ππφ ην θσο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ηε ζηεξίδνπλ, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ζηηο νπνίεο απηή νδεγεί» (Dewey, 1938 ζην Ληληδέξε, 

2007: 50). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηνραζηέο, φπσο ν Freire, κηινχλ γηα ηνλ «θχθιν ηεο κάζεζεο» 

πνπ μεθηλά απφ ηελ εκπεηξία, ζπλερίδεηαη κε ην ζηνραζκφ επάλσ ζηελ εκπεηξία θαη αξγφηεξα νδεγεί 

ζε δξάζε, ε νπνία γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζην επφκελν ζηάδην 

ηνπ θχθινπ. Ο Kolb θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηνλ Dewey ζεσξψληαο φηη ζην πξψην ζηάδην ην άηνκν 

απνθηά κηα ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία, ζην δεχηεξν ζηάδην ηνπ ζηνραζκνχ ην άηνκν παξαηεξεί 

πξνζεθηηθά ηηο εκπεηξίεο πνπ απέθηεζε απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, επεμεξγάδεηαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο, θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηνπο θαη εμάγεη ζπκπεξάζκαηα, ελψ πξνζζέηεη θαη 

έλα ηξίην ζηάδην, ην νπνίν νλνκάδεη δηακφξθσζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη γεληθεχζεσλ, ζην νπνίν 

ε επεμεξγαζία ησλ εκπεηξηψλ γίλεηαη πην ζπζηεκαηηθή θαη ζπλδέεηαη κε ζεσξεηηθέο αξρέο θαη 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ παχνπλ πιένλ λα έρνπλ πξνζσπηθφ 

ραξαθηήξα, νπφηε θαη εμάγνληαη γεληθεχζεηο (Kelly, 1997). 

O Rogers (1999) ηξνπνπνηεί ην κνληέιν ηνπ Kolb ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 

εκπεηξίαο ππφ ην πξίζκα θάπνηνπ άιινπ πξνηχπνπ πνπ βαζίδεηαη ζε άιιε εκπεηξία, είηε πξνζσπηθή, 
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είηε άιισλ αλζξψπσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβαίλεη ε ελεξγφο αλαδήηεζε λένπ πιηθνχ, κε βάζε ην 

νπνίν ζα κπνξέζεη λα θξηζεί ε εκπεηξία.  

Ο Jarvis (2004), ραξαθηεξίδεη ηνλ θχθιν ηεο κάζεζεο σο κηα ππεξαπινπζηεπκέλε πεξηγξαθή ησλ 

πνιχ ζχλζεησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο νη 

ελήιηθνη αληηιακβάλνληαη ηηο εκπεηξίεο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ν θαζέλαο. Ο Jarvis δίλεη κηα 

άιιε δηάζηαζε, ηνπνζεηψληαο ηελ εκπεηξία ζην θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν 

πξνέξρεηαη. Θεσξεί πσο θηλεηήξηα δχλακε ηεο κάζεζεο είλαη ε εκπεηξία αζπκθσλίαο αλάκεζα ζηνλ 

εαπηφ θαη ζην θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Πηζηεχεη φηη φινη νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα 

είλαη ειεχζεξνη γηα λα αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα επηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ην εμαλζξσπίζνπλ θαη λα ην κεηαζρεκαηίζνπλ.  

Οη Boud θ.ά. (2002) θάλνπλ ιφγν γηα ηξία ζηάδηα ηεο ζηνραζηηθήο δηεξγαζίαο. ην πξψην έρνπκε 

επηζηξνθή ζηελ εκπεηξία, ν εθπαηδεπφκελνο βιέπεη ηα γεγνλφηα μαλά θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κειεηήζεη ηελ εκπεηξία απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. ην δεχηεξν ζηάδην επηδηψθεηαη ε 

πξνζέγγηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, αλαγλσξίδνληαο ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. ην ηξίην ζηάδην νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα αλαθαιχςνπλ λέεο δηαζηάζεηο ηεο 

εκπεηξίαο. Μέζα απφ απηή ηε δηεξγαζία ζα επέιζεη αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζα θηάζνπλ ζε 

λένπο ηξφπνπο ζθέςεο, λέεο ηθαλφηεηεο θαη λέεο ζηάζεηο. ην ζηάδην απηφ νη κειεηεηέο ζπλδένπλ 

ηελ εκπεηξία κε ηελ αιιαγή, επνκέλσο αλαγλσξίδνπλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν 

ζηνραζκφο ησλ εκπεηξηψλ.  

Μέζα απφ ηηο παξαπάλσ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο παξαηεξνχκε φηη φιεο ζπγθιίλνπλ ζηελ 

παξαδνρή φηη ε εκπεηξία απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ πνπ νδεγεί ζηελ ελήιηθε κάζεζε θαη ζηνλ 

θξηηηθφ ζηνραζκφ, σο ην θαηαιιειφηεξν κέζν πνπ βνεζά ηνπο ελήιηθνπο λα επεμεξγαζηνχλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηελ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ζηε 

κάζεζε (Λαπνθσλζηαληάθε, 2010). 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη αξρηθά κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, φπσο απηή εθθξάζηεθε απφ ην Mezirow. χκθσλα κε ηνλ Κφθθν 

(2006), ε ζεσξία απηή απνηειεί ζήκεξα ηνλ βαζηθφ πφιν αλαθνξάο ηεο ζπδήηεζεο γηα ην πψο νη 

ελήιηθνη νδεγνχληαη κέζσ ηνπ ζηνραζκνχ πάλσ ζηελ εκπεηξία, ζηε κάζεζε. ηε ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη κηα θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ, ηηο νπνίεο 

θαηάθεξα λα ζπιιέμσ, απνθιεηζηηθά απφ Έιιελεο κειεηεηέο, ζρεηηθά κε ηε ζεσξία ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζεο ησλ 

ελειίθσλ  
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  11  

  

  ΖΖ  ζζεεσσξξίίαα  ηηεεοο  κκεεηηααζζρρεεκκααηηίίδδννππζζααοο  κκάάζζεεζζεεοο    

    

1.1 Ο νξηζκόο θαη ε δηεξγαζία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο 

Ο Mezirow (2007: 47), πξνζπαζψληαο λα νξίζεη ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, αλαθέξεη: «ε 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε αλαθέξεηαη ζηε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία κεηαζρεκαηίδνπκε δεδνκέλα 

πιαίζηα αλαθνξάο (λνεηηθέο ζπλήζεηεο, λνεκαηνδνηηθέο πξννπηηθέο, λνεκαηηθά ζχλνια) έηζη ψζηε 

απηά λα γίλνπλ πην πεξηεθηηθά, πνιπζρηδή, αλνηρηά, ζηνραζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά έηνηκα γηα 

αιιαγή, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ πεπνηζήζεηο θαη απφςεηο πνπ ζα απνδεηρζνχλ πεξηζζφηεξν 

αιεζηλέο ή πην ηθαλέο λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ παξψζεζε ζε δξάζε. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε 

πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ζε έλα γφληκν δηάινγν πνπ αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ απηέο ηηο παξαδνρέο θαη κε ζηφρν λα 

ιεθζνχλ απνθάζεηο γηα δξάζε ζεκειησκέλεο ζηε λέα αληίιεςε πνπ πξνθχπηεη». 

Ο ζπιινγηζκφο ηνπ Mezirow μεθηλά απφ δηαπηζηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία 

ηνπ αηφκνπ απφ ηελ παηδηθή ειηθία πξνο ηελ ελειηθηφηεηα. Ζ άπνςή ηνπ είλαη φηη θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία θαη ηελ αξρή ηεο εθεβείαο κέζσ ησλ εκπεηξηψλ καο, ηεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

ησλ ζπλαλαζηξνθψλ καο κε άιια άηνκα απφ ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηε γεηηνληά, αθνκνηψλνπκε 

αληηιήςεηο θαη πξφηππα, πηνζεηνχκε πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κε ην επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο επνρήο καο. Ζ δηαδηθαζία πηνζέηεζεο απφςεσλ 

θαη πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, ζπληειείηαη ζηαδηαθά θαη θαηά θχξην ιφγν βησκαηηθά, ρσξίο 

δηακεζνιάβεζε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ρσξίο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ βαζχηεξσλ γλσζηηθψλ, 

θνηλσληθν-πνιηηηθψλ ή ςπρνινγηθψλ παξαδνρψλ, πνπ σο ππφβαζξν ζηεξίδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο καο. 

Οη απφςεηο απηέο θαη ηα πνηθίια πξφηππα εζσηεξηθεχνληαη, δηαπιέθνληαη κε ηνλ ςπρηζκφ ηνπ θάζε 

αηφκνπ θαη ζπγθξνηνχλ έλα ηζρπξφ θαη βαζηά ξηδσκέλν πξνζσπηθφ ζχζηεκα ηδεψλ, αμηψλ θαη 

ζηάζεσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηα λνεηηθά ζχλνια-ζεσξήζεηο (Taylor, 1998). 
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Σα λνεηηθά ζχλνια-ζεσξήζεηο είλαη ζπρλά ππνζέζεηο πνπ καο πεξηνξίδνπλ, θαζηζηψληαο ηελ νπηηθή 

καο γηα ηνλ θφζκν ππνθεηκεληθή, παξακνξθψλνληαο ζπρλά ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο καο. Απφ ηε 

κία δίλνπλ λφεκα ζηελ εκπεηξία καο θαη απφ ηελ άιιε δηαζηξεβιψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

(Taylor, 1998). Πεξηέρνπλ ιαλζαζκέλεο θαη δηαζηξεβισκέλεο αμίεο, πεπνηζήζεηο, παξαδνρέο θαη 

ππνζέζεηο, κε απνηέιεζκα ε έληαμή καο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα παξνπζηάδεη δπζιεηηνπξγίεο. 

Δπηπιένλ, ην αληηιεπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη ηφζν βαζηά ραξαγκέλν ζηελ πξνζσπηθφηεηά καο, ψζηε 

εθδειψλνπκε ηελ ηάζε λα απνδερφκαζηε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηηο εκπεηξίεο πνπ πξνζαξκφδνληαη 

εχθνια ζε απηφ θαη λα απνξξίπηνπκε εθείλεο πνπ απνθιίλνπλ απφ απηφ. Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν, γηα 

λα ελαξκνλίδνπκε ηε δσή καο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα αλαπηχζζνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα 

επαλεμεηάδνπκε θξηηηθά ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπκε δηακνξθψζεη γηα ηνλ εαπηφ καο, ηνπο ξφινπο 

πνπ έρνπκε αλαιάβεη θαη ηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο (Κφθθνο, 2007). 

χκθσλα κε ην Mezirow (2007) ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε μεθηλάεη απφ έλα 

«απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα», κηα εκπεηξία πνπ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηνπο ηξέρνληεο ηξφπνπο 

θαηαλφεζεο θαη ηα ππάξρνληα πιαίζηα αλαθνξάο. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα γίλεη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ζεψξεζεο, κηα ζχλζεηε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία νη ελήιηθνη αλαζεσξνχλ ηηο 

δνκέο ηνπ λνήκαηνο (Mezirow, 1991). H πην πξφζθαηε πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ πνπ αθνινπζεί ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζεσξήζεσλ παξνπζηάδεηαη απφ ην Mezirow (2007): 

1. έλα απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα 

2. απηνεμέηαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θφβνπ, νξγήο, ελνρήο ή ληξνπήο 

3. θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ παξαδνρψλ 

4. ην άηνκν αλαγλσξίδεη ηελ πεγή ηεο δπζαξέζθεηάο ηνπ θαη κνηξάδεηαη κε ηνπο άιινπο ηε 

δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

5. δηεξεχλεζε επηινγψλ γηα λένπο ξφινπο, ζρέζεηο θαη δξάζεηο 

6. ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

7. απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

8. δνθηκή ησλ λέσλ ξφισλ 

9. νηθνδφκεζε ηθαλφηεηαο θαη απηνπεπνίζεζεο γηα ηνπο λένπο ξφινπο θαη ηηο ζρέζεηο 

10. επαλέληαμε ζηε δσή ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ πιένλ δηακνξθσζεί απφ ηηο λέεο 

πξννπηηθέο.  
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1.2 Ο νξηζκόο ηεο έλλνηαο ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηε ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ζηνραζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε 

εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, ν Mezirow δελ είλαη ν πξψηνο ζεσξεηηθφο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξζεθε 

ζην ζηνραζκφ. Ζ θαηλνηνκία ηνπ βξίζθεηαη θπξίσο ζηελ αλάδεημε ηνπ θξηηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

ζηνραζκνχ (Ληληδέξεο, 2007). Γηα λα ην πεηχρεη απηφ πξνρσξά ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ζηνραζκνχ θαη 

θξηηηθνχ ζηνραζκνχ (Mezirow, 1998: 185): «Ο ζηνραζκφο, «κηα ζηξνθή πξνο ηα πίζσ» ζηελ 

εκπεηξία, κπνξεί λα ζεκαίλεη πνιιά πξάγκαηα: απιή ζπλεηδεηνπνίεζε ελφο αληηθεηκέλνπ, ελφο 

γεγνλφηνο ή κηαο θαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεηδεηνπνηήζεο κηαο άπνςεο, ζθέςεο, 

ζπλαηζζήκαηνο, ςπρηθήο δηάζεζεο, πξφζεζεο, ελέξγεηαο ή ησλ ζπλεζεηψλ θάπνηνπ. […] Σν φηη 

ζηνραδφκαζηε δε ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα φηη θάλνπκε κηα απνηίκεζε απηνχ ην νπνίν ζθεθηφκαζηε. 

Απηφ ην ζηνηρείν δηαθνξνπνηεί ην ζηνραζκφ απφ ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ. Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο 

κπνξεί λα είλαη ππνλννχκελνο, φπσο φηαλ απζφξκεηα επηιέγνπκε κεηαμχ ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, 

ζηεξηδφκελνη ζηηο εζσηεξηθεπκέλεο καο αμίεο, ή ξεηφο, φπσο φηαλ αλαηξέρνπκε ζπλεηδεηά ζε κηα 

δηαδηθαζία επηινγήο γηα λα εμεηάζνπκε θαη λα εθηηκήζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα 

θάλνπκε κηα επηινγή» 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ Mezirow (1991α: 15) πξέπεη λα αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ σο 

ηε ζπλεηδεηή επαλεθηίκεζε ηεο πξφηεξεο κάζεζεο, «κε ζθνπφ λα εδξαηψζνπκε εθ λένπ ηελ 

εγθπξφηεηά ηεο, αλαγλσξίδνληαο θαη δηνξζψλνληαο δηαζηξεβιψζεηο ζην πεξηερφκελν, ζηε δηεξγαζία 

θαη ζηηο βαζηθέο ππνζέζεηο απηήο».  

Ο Mezirow (1998) αλαθέξεη δπν παξαιιαγέο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ: 

- ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ ησλ παξαδνρψλ ησλ άιισλ, κέζσ αληηθεηκεληθήο αλαπιαηζίσζεο 

- ηνλ θξηηηθφ απηφ-ζηνραζκφ ησλ παξαδνρψλ, κέζσ ππνθεηκεληθήο αλαπιαηζίσζεο.  

Ο θξηηηθφο απηφ-ζηνραζκφο ησλ παξαδνρψλ δίλεη έκθαζε ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

παξαδνρψλ (γηαηί αηζζάλνκαη φπσο αηζζάλνκαη, πψο δηακνξθψζεθα σο εαπηφο, σο πξνζσπηθφηεηα) 

ή ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαδνρψλ (γηαηί ζθέπηνκαη φπσο ζθέπηνκαη, πψο έκαζα απηά πνπ μέξσ, γηαηί 

πηζηεχσ απηά πνπ πηζηεχσ), δειαδή ησλ ζπλζεηηθψλ δηεξγαζηψλ ή ησλ ζπλζεθψλ δηακφξθσζεο ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ θάπνηνπ. 

1.3 Ζ ζρέζε ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ  

χκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο πξνηάζεηο ηνπ Mezirow ν θξηηηθφο ζηνραζκφο είλαη αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, κε ηελ έλλνηα φηη κηα πξάμε κπνξεί λα νλνκαζηεί 

κεηαζρεκαηίδνπζα κφλν αλ πεξηιακβάλεη ζεκειηαθή ακθηζβήηεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ πψο 
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θάπνηνο ζθέπηεηαη θαη πξάηηεη. Γηαηείλεηαη φηη ηα δχν βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο 

κάζεζεο, ε αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή επαλαπιαηζίσζε, πεξηιακβάλνπλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, 

είηε ζρεηηθά κε ηηο παξαδνρέο ησλ άιισλ, είηε ζρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο καο παξαδνρέο. Έηζη 

γίλεηαη θαλεξφ φηη ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηελ εκπινθή ηνπ θξηηηθνχ 

ζηνραζκνχ ζε θάζε ζηάδηφ ηεο (Brookfield, 2007).  

1.4 Οη επηδξάζεηο ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ ζηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ 

χκθσλα κε ην Mezirow (1998) ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηνπ θξηηηθφ απηφ-

ζηνραζκνχ ησλ παξαδνρψλ, ππεξβαίλνπλ ην ξφιν ηνπο ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε θαη 

απνηεινχλ ηηο απειεπζεξσηηθέο δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο ελειίθσλ, νη νπνίεο ειεπζεξψλνπλ ηνλ 

καλζάλνληα απφ πιαίζηα αλαθνξάο ή πνιηηηζκηθνχο θαλφλεο πνπ πεξηνξίδνπλ ή παξαπνηνχλ ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαλφεζε.  

Καηά ην Mezirow (1990) ππάξρνπλ δχν βαζηθέο πεξηνρέο κάζεζεο, ε εξγαιεηαθή θαη ε 

επηθνηλσληαθή. Ο ζηνραζκφο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξγαιεηαθή κάζεζε, φπνπ 

θαηαπηαλφκαζηε κε ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ζηελ επίιπζε ελφο ηερληθνχ ή 

επαγγεικαηηθνχ πξνβιήκαηνο. Ο ζηνραζκφο βνεζά ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ζεψξεζεο λα επαλεμεηαζηεί ην πεξηερφκελν ελφο πξνβιήκαηνο ή ηηο δηαδηθαζηηθέο 

ππνζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ επίιπζή ηνπ, γηα λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ηαθηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. ηελ εξγαιεηαθή κάζεζε, αθφκα θαη ε 

απφθηεζε ηερληθψλ γλψζεσλ γηα λα αζθήζεη θάπνηνο ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ ή ηνπ γηαηξνχ, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επξχηεξε κεηαβνιή ηεο νπηηθήο ηνπ γηα ην πψο αληηκεησπίδεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ηνλ θφζκν.  

Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο είλαη νπζηαζηηθφο θαη ζηελ επηθνηλσληαθή κάζεζε, φπνπ ν ελήιηθαο 

πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ην λφεκα πνπ νη άιινη κεηαδίδνπλ ζρεηηθά κε ηηο αμίεο, ηηο ηδέεο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη άιιεο έλλνηεο φπσο ε ειεπζεξία, ε δηθαηνζχλε, ε αγάπε, ν κφρζνο, ε απηνλνκία, 

ε απηνδέζκεπζε θαη ε δεκνθξαηία. ηελ επηθνηλσληαθή κάζεζε αληί λα πξνζπαζνχκε λα βξνχκε 

ηελ αιήζεηα πξνζπαζνχκε λα εδξαηψζνπκε ηελ εγθπξφηεηα ησλ πεπνηζήζεψλ καο. Ο ζηνραζκφο 

ζηελ επηθνηλσληαθή κάζεζε είλαη κηα θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο δηεξγαζίαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

(Λαπνθσλζηαληάθε, 2010). 

Όζνλ αθνξά ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ, ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, είλαη απνηειεζκαηηθφο κφλν αλ ν δηδάζθσλ ιεηηνπξγεί σο 

εκςπρσηήο θαη ζπληνληζηήο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο εμήο: απνηειεί ν ίδηνο παξάδεηγκα θαη ζηνράδεηαη θξηηηθά πξσηίζησο 
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πάλσ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ παξαδνρέο θαη κεηά πάλσ ζηηο παξαδνρέο ησλ άιισλ. Δπηθνηλσλεί 

νπζηαζηηθά κε ηνπο δηδαζθφκελνπο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο, φπνπ θπξηαξρεί ε 

ειεχζεξε έθθξαζε, ε εκπηζηνζχλε, ε ακνηβαηφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία. Μεζνδεχεη ηε καζεζηαθή 

δηεξγαζία, ρσξίο λα πνδεγεηεί, αιιά, αληίζεηα, αθήλνληαο ρψξν γηα πξσηνβνπιία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Ννηάδεηαη, απνδέρεηαη θαη ππνζηεξίδεη θάζε κέινο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο θαη 

ηέινο εθαξκφδεη κεζφδνπο πνπ πξνσζνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ βησκάησλ θαη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ 

(Mezirow & ζπλεξγάηεο, 2007). 
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ΚΚααηηααγγξξααθθήή  ηησσλλ  θθππξξηηόόηηεεξξσσλλ  κκεειιεεηηώώλλ  ζζρρεεηηηηθθώώλλ  κκεε  ηηεε  ζζεεσσξξίίαα  ηηεεοο  κκεεηηααζζρρεεκκααηηίίδδννππζζααοο  κκάάζζεεζζεεοο  

  

Έρεη ελδηαθέξνλ λα παξαζέζνπκε ηηο απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε ζεσξία ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, θαζψο κέζα απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπο δηαθαίλεηαη ε ζνβαξφηεηα κε ηελ 

νπνία αληηκεησπίδεηαη πηα θαη ζηνλ ειιεληθφ εξεπλεηηθφ ρψξν ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

2.1 Ζ ζεκαζία ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ θαη ηνπ νξζνινγηθνύ δηαιόγνπ
1
 ζηε ζεσξία ηνπ Jack 

Mezirow γηα ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε 

Ζ αξρηθή ηδέα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ θ. Ληληδέξε Παξαζθεπά, ζην 

πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ ζην Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην ην Μάην ηνπ 2007, 

νθείιεηαη ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνπ Κφθθν Αιέμε. Όπσο ζεκεηψλεη ν ζπγγξαθέαο «Όια 

μεθίλεζαλ απφ ηελ παξαδνρή φηη νη ηδέεο ηνπ Mezirow δελ έρνπλ επαξθψο παξνπζηαζηεί, ζπδεηεζεί, 

πηνζεηεζεί, αληηθξνπζηεί θαη γεληθφηεξα αθνκνησζεί απφ ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε σο επαγγεικαηηθφο θιάδνο ζρεηηθά γξήγνξα θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ρσξίο λα έρεη ηελ επθαηξία κηαο ζηαδηαθήο παξαθνινχζεζεο αιιά θαη ζπκκεηνρήο ζηελ 

εμειηζζφκελε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε» (Ληληδέξεο, 2007: 4). Πξάγκαηη, ε κεηαπηπρηαθή απηή δηαηξηβή 

απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν πάλσ ζηε ζεσξία ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, θαζψο πνιιέο απφ ηηο κειέηεο πνπ αθνινχζεζαλ πεξηιακβάλνπλ ζηε 

βηβιηνγξαθία ηνπο ηελ εξγαζία απηή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία απηή επηδηψθεη λα παξνπζηάζεη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο 

ζεσξίαο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, θαη θπξίσο λα επηθεληξψζεη ηελ αλάιπζή ηεο ζηε 

ζεκαζία θαη ζην ξφιν ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ, κε ηελ ειπίδα ην 

έξγν απηφ λα ζπκβάιεη ζην ζεσξεηηθφ δηάινγν πνπ είρε αξρίζεη ηελ επνρή εθείλε λα αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα.  

                                                 
1
 Οξζνινγηθόο δηάινγνο: ζχκθσλα κε ην Mezirow (1998c) ε νξζνινγηθή ζπλνκηιία κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή σο ε 

εηδηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηαιφγνπ πνπ έρεη αθνζησζεί ζηελ απνηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηζρπξηζκψλ, δηακέζνπ θξηηηθήο 

εμέηαζεο ηνπ επξχηεξνπ δπλαηνχ θάζκαηνο απνδείμεσλ θαη επηρεηξεκάησλ, κέζα ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο λα 

θηάζνπκε ζε θαηαλφεζε θαη ζε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηε δηθαηνιφγεζε ησλ πεπνηζήζεσλ.  
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Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν ζπγγξαθέαο είλαη: πψο νξίδνληαη θαη ηη είλαη ν θξηηηθφο 

ζηνραζκφο θαη ν νξζνινγηθφο δηάινγνο, πσο πεξηγξάθνληαη θαη κεηαβάιινληαη δηαρξνληθά νη δχν 

έλλνηεο απφ ην Mezirow, πνηνο είλαη ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηνπ 

νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, πνηα ε ζεκαζία ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη 

ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ ζηε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη, ηέινο, πνηα ε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ ζηελ παξαπάλσ ζεσξία.  

Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξψηεκα, ν ζπγγξαθέαο δηαπηζηψλεη φηη ε αλάδεημε ηνπ θξηηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ ζηνραζκνχ, δειαδή ηεο δηεξγαζίαο ακθηζβήηεζεο ηεο εγθπξφηεηαο θαη απνηίκεζεο 

ηεο πξφηεξεο γλψζεο, ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ησλ παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο 

πεπνηζήζεηο καο, απνηειεί θαηλνηφκν ζηνηρείν. Γεληθφο ζθνπφο ηνπ ζηνραζκνχ είλαη λα εμεγήζνπκε, 

θαηαλνήζνπκε θαη πεξηγξάςνπκε ην λφεκα ηεο εκπεηξίαο καο. Απηφ ζεκαίλεη λα εθαξκφζνπκε κηα 

νξζνινγηθή ζπιινγηζηηθή γηα λα αλαδεηήζνπκε ηηο αηηίεο ησλ πξαγκάησλ ή γηα λα δηθαηνινγήζνπκε 

θάπνηνπο ηζρπξηζκνχο. Απαηηεί λα έρνπκε δηαξθψο επίγλσζε ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ καο πεξηβάιιεη.   

Όζνλ αθνξά ζηνλ νξζνινγηθφ δηάινγν, απηφο ζπλίζηαηαη ζηε δηεξγαζία ηεο ζπλνκηιίαο, κε ζθνπφ 

ηελ αλαδήηεζε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ λνήκαηνο 

κηαο εκπεηξίαο κέζσ ηεο επίηεπμεο ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηε βάζε ησλ 

θαιχηεξσλ ή/θαη ησλ ηζρπξφηεξσλ επηρεηξεκάησλ. Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ δηαιφγνπ είλαη ε 

επηθχξσζε ηεο εγθπξφηεηαο ελφο ηζρπξηζκνχ, κέζσ ηεο ζπκθσλίαο θαιά πιεξνθνξεκέλσλ, ψξηκσλ 

θαη νξζνινγηθψλ ζπλνκηιεηψλ. Ζ ζπλνκηιία δελ είλαη αληηπαξάζεζε, νχηε ε ζπκθσλία ζεκαίλεη 

νκνηνκνξθία ή ηππνπνίεζε, αληηζέησο, ν δηάινγνο επηδηψθεη λα αμηνπνηήζεη ηηο δηαθνξέο, ψζηε λα 

αλαδεηρζεί ην θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν εχξνο ππαξθηψλ απφςεσλ. Οη δηεξγαζίεο ηνπ θξηηηθνχ 

ζηνραζκνχ θαη ηνπ δηαιφγνπ δελ απνηεινχλ απηνζθνπνχο, αιιά κέζα γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ 

ζεψξεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ εθπιήξσζε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δειαδή 

ηελ πξνζσπηθή απηνδπλακία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθψλ καο αλεμάξηεησλ επηδηψμεσλ, αληί ηεο 

επηβνιήο αιιφηξησλ ζθνπψλ (Ληληδέξεο, 2007).  

ρεηηθά κε ην πψο πεξηγξάθνληαη θαη κεηαβάιινληαη δηαρξνληθά νη δχν έλλνηεο, ν ζπγγξαθέαο 

ζεκεηψλεη φηη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο απνηειεί ην πην θεληξηθφ θαη ζηαζεξφ κνηίβν ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Mezirow. Δκθαλίδεηαη απφ ηα πξψηα ηνπ θείκελα σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζεσξίαο θαη παξακέλεη 

«πξσηαγσληζηήο» θάζε αλαθνξάο ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, θαζψο απνηειεί ην θαηεμνρήλ 

νξζνινγηθφ θαη ζπλεηδεηφ ζηνηρείν ηεο δηεξγαζίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Αληίζεηα, ε έλλνηα θαη ε 
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πξαθηηθή ηνπ δηαιφγνπ δελ εκθαλίδεηαη απφ ηελ αξρηθή δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, αιιά απνθηά αξγφηεξα, ζηηο πην ψξηκεο θαη επεμεξγαζκέλεο εθδνρέο 

ηεο, ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη πνιχ κεγάιν βάξνο. Αξρηθά ν Mezirow ρξεζηκνπνηνχζε ηελ έλλνηα ηεο 

νξζνινγηθήο ζπλνκηιίαο σο ζπλψλπκε ηνπ δηαιφγνπ, αιιά ζηε ζπλέρεηα ηηο δηαρψξηζε γηα λα θαλεί 

ε έκθαζή ηνπ ζηηο ηδηαίηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζπλνκηιίαο ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη, δειαδή ζηελ θξηηηθή, νξζνινγηθή, ζηνραζηηθή θαη δηαιεθηηθή δηάζηαζε. Ο δηάινγνο 

πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηνρή ηεο επηθνηλσληαθήο κάζεζεο θαη αθνξά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε πξφηεξε γλψζε καο δελ επαξθεί, θαη νη παξαδνρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη 

απνδεηθλχνληαη δπζιεηηνπξγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο (Ληληδέξεο, 2007). 

ηελ απάληεζε ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ν ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη πσο ν ξφινο θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, νξίζηεθαλ απφ 

ηέζζεξηο ζπληζηψζεο: ηελ αληίιεςε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ σο δπλεηηθά ελεξγνχ ραξαθηεξηζηηθνχ 

ησλ ελειίθσλ, ηε ζρέζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκφ κε ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ζηελ θνηλσληθή πξαθηηθή θαη ηηο ζπλέπεηεο ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ.  

Καηαξρήλ, ν Mezirow ζεσξεί ηελ άζθεζε θξηηηθνχ ζηνραζκνχ σο δπλαηφηεηα ησλ ελειίθσλ, θαη 

ηζρπξίδεηαη φηη ν ξφινο ηνπ ζηνραζκνχ θαη θπξίσο ηνπ απηνζηνραζκνχ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε 

είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφο, δεδνκέλνπ φηη ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην σξηκφηεηαο θαη εμέιημεο ηεο 

ελήιηθεο δσήο. Αμηνινγεί σο πνιχ ζεκαληηθή ηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ 

ηε δηεπθφιπλζε ή παξεκπφδηζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, θαζψο δελ κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα 

ππάξμεη νχηε ζηνραζκφο, νχηε κάζεζε ρσξίο επηξξνέο απφ ην επξχηεξν πιαίζην. Αλαθνξηθά κε ην 

ξφιν ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ σο πξνο ηελ θνηλσληθή δξάζε, πηζηεχεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζηνραζκνχ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεγψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ θαη φρη ζηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν 

ηεο δξάζεο. Χο πξνο ηε ζρέζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ κε ην έξγν ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 

πηζηεχεη φηη ε δηεπθφιπλζή ηνπ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο επζχλεο ηνπο, αλ ζέινπλ λα 

αληηζηαζνχλ ζηηο πνηθίιεο ηερλνθξαηηθέο, θαη ελ ηέιεη αλαπνηειεζκαηηθέο ηδέεο θαη πξαθηηθέο θαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ απηνδχλακε ζθέςε.  

πλερίδνληαο ζηελ απάληεζε ηνπ ηξίηνπ εξσηήκαηνο, ν ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη φηη ν ξφινο θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηαιφγνπ ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε νξίζηεθαλ, ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ, απφ δχν ζπληζηψζεο: ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο (πξνυπνζέζεηο, απαηηνχκελεο 

ηθαλφηεηεο θαη εκπφδηα) ηνπ δηαιφγνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ δηαιφγνπ, ζηελ πξαθηηθή ησλ 

εθπαηδεπηψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε ζπληζηψζα, ν Mezirow δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή απνηειεζκαηηθνχ δηαιφγνπ. ρεηηθά 



 

[13] 

 

κε ηηο «ηδαληθέο ζπλζήθεο δηαιφγνπ», έρεη επίγλσζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα ηδεψδεο θαη φρη γηα έλα 

ξεαιηζηηθά πξαγκαηνπνηήζηκν πεξηβάιινλ ζπλνκηιίαο θαη ηηο αληηκεησπίδεη σο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

δηέπνπλ ηε ζθέςε ησλ ζπλνκηιεηψλ. πλδέεη ηελ επηκέιεηα ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

επηθνηλσλίαο θαη δηαιφγνπ κε αληίζηνηρεο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο, φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε, 

ην αλνηρηφ ζε ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πλεχκα, ε επηκνλή ζηελ αλαδήηεζε ζεκείσλ ζπκθσλίαο, ν 

έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ, ε ελζπλαίζζεζε, ε χπαξμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη ε επηδεμηφηεηα 

δηαρείξηζεο δηαπξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, ν 

Mezirow πηζηεχεη πσο ν θαζνξηζηηθφ ξφινο ηνπ δηαιφγνπ πξέπεη λα ζεσξείηαη βαζηθή παξαδνρή ηνπ 

έξγνπ ηνπο, επνκέλσο ρξεηάδεηαη λα ζπληζηά νπζηαζηηθή πιεπξά ηεο κάζεζεο θαη φρη απιψο κηα 

ελεξγεηηθή εθπαηδεπηηθή ηερληθή (Ληληδέξεο, 2007). 

ρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ ζηε ζεσξία ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ν ζπγγξαθέαο δηαπηζηψλεη φηη απηέο απνηεινχλ δχν ζεκέιηα ηεο 

ζεσξίαο απηήο. Απνηεινχλ ηηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο κε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο, αλαθνξηθά κε 

ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ σο αληηθείκελα ηνπ αθαδεκατθνχ δηαιφγνπ θαη σο εξεπλεηηθά 

επίθεληξα. Πξφθεηηαη γηα ηα δχν ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ηελ 

απειεπζεξσηηθή ηεο δηάζηαζε, θαη ν Mezirow αλαθέξεηαη ζε απηά ζαλ λα κηιάεη γηα βαζηθέο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ελ δπλάκεη ηθαλφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ, ν Ληληδέξεο γξάθεη πσο γηα ηνλ Mezirow 

απνηεινχλ αιιεινεπεξεαδφκελεο θαη ζπλεξγαδφκελεο ζπληζηψζεο ηεο δηεξγαζίαο ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο. Μεηαμχ ηνπο δελ ππάξρεη θακία ζχγθξνπζε ή αληίθαζε, αιιά θαηά 

θάπνην ηξφπν ε κία δηεξγαζία πεξηέρεη ηελ άιιε. Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο επλνείηαη θαη επλνεί ην 

πεξηβάιινλ ηνπ δηαιφγνπ θαη ν δηάινγνο ρξεηάδεηαη ην ζηνραζκφ σο πξνυπφζεζε θαη σο κία εθ ησλ 

«ηδαληθψλ ζπλζεθψλ». Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο κπνξεί λα ζπληειείηαη κέζα ζην πιαίζην κηαο νκάδαο 

δηαιφγνπ, θαη ν νπζηαζηηθφο δηάινγνο δελ κπνξεί παξά λα είλαη θξηηηθφο ή ζηνραζηηθφο. Ο θξηηηθφο 

ζηνραζκφο κπνξεί λα είλαη πξντφλ ηνπ δηαιφγνπ θαη ν δηάινγνο κπνξεί λα πξνθχςεη ζαλ ζπλέπεηα 

ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ζηε θάζε ηεο αλάγθεο δηθαηνιφγεζεο ησλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ παξαδνρψλ. 

Ο δηάινγνο σο βαζηθή δηεξγαζία επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ 

δηακέζνπ ηεο αλζξψπηλεο επαθήο. Οη δχν δηεξγαζίεο ζπλαληηνχληαη θαη δηαζηαπξψλνληαη ζηε θάζε 

ηεο ελειηθηφηεηαο θαη ζπλδένληαη κε ην βαζκφ απηνδπλακίαο ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο ελφο 

αηφκνπ (Ληληδέξεο, 2007). 

ηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο ηνπ ν Ληληδέξεο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη, ηδηαίηεξα ζήκεξα, πνπ 

νη δεζπφδνπζεο πξαθηηθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ππνβαζκίζεη ηελ 

αλζξσπηζηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ 
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δεμηνηήησλ, ε πξνζέγγηζε ηνπ Mezirow ερεί εμαηξεηηθά επίθαηξε θαη ζεκαληηθή, δηφηη ππνγξακκίδεη 

ηε ζεκαζία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, κε ζηφρν ηελ άξζε ησλ παξσρεκέλσλ ζηεξεφηππσλ θαη ησλ 

άθξηηα αθνκνησκέλσλ πεπνηζήζεσλ. Ζ ζεσξία απηή πξνβάιιεη θαη ππνζηεξίδεη κηα εθπαηδεπηηθή 

δηεξγαζία πνπ επηδηψθεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζπλνιηθήο νπηηθήο, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε αχμεζεο ηεο πξνζσπηθήο απηνδπλακίαο, ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο, ηεο νξζνινγηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο, θαη ηεο ψξηκεο θαη δηεμνδηθήο αλζξψπηλεο 

επηθνηλσλίαο.  

2.2 Ζ ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ηνπ Jack Mezirow θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ησλ 

γπλαηθώλ ζηηο νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο. 

ην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηεο ζπνπδψλ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «πνπδέο ζηελ 

εθπαίδεπζε» ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ, κε επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηελ θ. 

Σζηκπνπθιή Άλλα, ε θ. Φαξνκάιινπ Ρεγίλα νινθιήξσζε ην 2008 ηε δηπισκαηηθή ηεο δηαηξηβή, 

ζηελ νπνία επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα ζεσξία θαη ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή γπλαηθψλ.  

θνπφο ηεο κειέηεο, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ γπλαηθψλ θαη ζπκβνχισλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ «νινθιεξσκέλσλ 

παξεκβάζεσλ ππέξ ησλ γπλαηθψλ», είλαη λα δηεξεπλήζεη αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο επηρεηξείηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ παξαδνρψλ ησλ γπλαηθψλ γηα ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, θαηά πφζν ν κεηαζρεκαηηζκφο απηφο εληζρχεη ηε δηεθδίθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ γπλαηθψλ θαη πνηνο είλαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν ζχκβνπινο ζηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία.  

πγθεθξηκέλα, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηηο γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία 

λα κηιήζνπλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζ’ απηή, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ην ξφιν ηνπ 

ζπκβνχινπ ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε θαη γηα ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ξφιν ηεο γπλαίθαο σο 

εξγαδφκελεο. Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ ζπκβνχισλ γηα ην πψο βιέπνπλ ην ξφιν ηνπο 

ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ, ηνπο ζηφρνπο ηνπο, πψο 

αμηνινγνχλ ηελ παξέκβαζή ηνπο θαη, ηέινο, ηε ζέζε ηνπο γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, θαη ηε ζέζε ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη πσο νη ιφγνη έληαμεο ησλ γπλαηθψλ ζην 

πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο ζπλνςίδνληαη ζην φηη αηζζάλζεθαλ αλέηνηκεο λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία 

επηηπρψο θαη λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη πξνζδνθίεο ηνπο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο άκεζεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο εμφδνπ ηνπο ζηελ αγνξά 
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εξγαζίαο, θαη ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα πξνζφληα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

απνθαηάζηαζε. Όζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ, παξαηεξεί ε ζπγγξαθέαο φηη νη γπλαίθεο 

ρξεηάδνληαη θπξίσο έλα θιίκα απνδνρήο θαη δεζηαζηάο, πνπ ζα ηηο βνεζήζεη λα αλνηρηνχλ, λα 

εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία θαη λα θαηνξζψζνπλ λα 

ζπδεηήζνπλ ηα αηηήκαηα πνπ ηηο αθνξνχλ. Σέινο, ε ζεηηθή ζηάζε ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ ηζφηηκε 

δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο νιφπιεπξεο αλάπηπμήο ηνπο κε 

ηελ πιήξε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο έληαμε, ηζρπξνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ ελζάξξπλζε πνπ έιαβαλ νη γπλαίθεο ζην λα δηεθδηθήζνπλ ίζα 

δηθαηψκαηα ζηε δσή (Φαξνκάιινπ, 2008). 

Με ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ ζπκβνχισλ, ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο ζε έλα πξφγξακκα 

ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ πξνθχπηεη φηη απηνί ζεσξνχλ πσο είλαη πνιπδηάζηαηνο, θαη δε 

πεξηιακβάλεη ζηείξα πιεξνθφξεζε γηα ηα επαγγέικαηα ή εθκάζεζε ηερληθψλ εχξεζεο εξγαζίαο, 

αιιά ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε, ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, θαη πξνεηνηκαζία ηνπ αηφκνπ γηα ηελ 

επηβίσζε ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία. Καηαλννχλ, ζπλεπψο, πσο απνηειεί αλάγθε γηα ηηο γπλαίθεο ε 

νιηζηηθή επαλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη, πηζηεχνπλ, αηζζάλνληαη θαη 

δξνπλ (Φαξνκάιινπ, 2008). χκθσλα κε ην Mezirow, απηφ επηηπγράλεηαη κφλν κέζα απφ ηε 

δηεξγαζία ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη απηνζηνραζκνχ, πνπ είλαη ε πην ζεκαληηθή εκπεηξία 

κάζεζεο ζηελ ελήιηθε δσή, θαη ε ελίζρπζή ηεο πξέπεη λα απνηειεί πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Mezirow, 2006). 

θηαγξαθψληαο ηα ζεηηθά ζηνηρεία, αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 

γπλαηθψλ, νη ζχκβνπινη εληάζζνπλ ζηηο δπζθνιίεο ηνπο πσο νη γπλαίθεο πξνζέξρνληαη 

επηθπιαθηηθέο θαη γεληθφηεξα δπζθνιεχνληαη λα αλνηρηνχλ θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο ή λα δηαηππψζνπλ ην αίηεκά ηνπο, θαη ρξεηάδεηαη ζπρλά λα θαηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα 

γηα λα αλαπηχμνπλ έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νπζηαζηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

ζρέζε (Φαξνκάιινπ, 2008). 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη ζχκβνπινη δίλνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζην λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζην αιεζηλφ αίηεκα ηεο γπλαίθαο, επηρεηξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ εμαξρήο θηιηθφ θιίκα θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

απηναπνθάιπςε θαη ε δεκηνπξγία κηαο νπζηαζηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο (Φαξνκάιινπ, 2008).  

Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο, ε ζπγγξαθέαο παξαηεξεί πσο νη 

ζχκβνπινη πηζηεχνπλ πσο νη ζπκβνπιεπφκελεο αλαθηνχζαλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, 

ελδπλακψλνληαλ, βειηίσλαλ ηνλ ηξφπν ιήςεο απφθαζεο θαη θαηαλννχζαλ πσο είραλ ελαιιαθηηθέο 
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θαη κπνξνχζαλ δπλακηθά λα δηεθδηθήζνπλ φζα νη ίδηεο επηζπκνχζαλ. Ζ ζηάζε ηνπο ζρεηηθά κε ην 

ξφιν ηεο γπλαίθαο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, ζπλνςίδεηαη ζην ζπκπέξαζκα πσο απνηειεί επηηαθηηθή 

αλάγθε ε ηζφηηκε έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

νιφπιεπξεο πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζηε δηα βίνπ κάζεζε, νη 

ζχκβνπινη αληηιακβάλνληαη ηελ έληαμε ζε αλάινγεο δνκέο φρη κφλν σο κηα ζεηηθή πξνζπάζεηα γηα 

βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ θαη αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ επαγγεικαηηθήο έληαμεο, αιιά θαη σο κηα 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Παξάιιεια, αλαγλσξίδνπλ πσο ε έληαμε ζε κηα 

δνκή εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ππνζηεξίδεη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε, ελψ 

ηαπηφρξνλα ππνγξακκίδνπλ ην γεγνλφο φηη απνηειεί κηα ζχγρξνλε αλαγθαηφηεηα, θαζψο πξφθεηηαη 

γηα κηα δπλακηθή θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε κνξθή εθπαίδεπζεο, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Καηαλννχλ, επίζεο, πσο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο είλαη ελεξγεηηθφο θαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο, ελψ παξάιιεια ηνπ 

ζπκβνχινπ απέρεη θαηά πνιχ απφ ηελ απζεληία θαη επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε θάζε εθπαηδεπφκελνπ (Φαξνκάιινπ, 2008). 

Χο θαηαθιείδα παξάγξαθνο ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη κηα πξφηαζε ηεο ζπγγξαθέσο γηα 

δηεξεχλεζε πξνηάζεσλ γηα ζρέδηα δξάζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ζπκβνχισλ ζηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο 

ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ηεο δπλαηφηεηαο έληαμεο ηεο ζεσξίαο απηήο ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπκβνπιεπηηθήο, πνπ ζηεξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ 

γπλαηθψλ, θαζψο ζπκβνπιεπηηθή γπλαηθψλ θαη κεηαζρεκαηίδνπζα ζεσξία κνηξάδνληαη θνηλνχο 

ζηφρνπο θαη νπηηθή, πξνηείλνπλ ίδην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ην ζχκβνπιν-εθπαηδεπηή, αιιά θπξίσο, 

επεηδή ε κεηαζρεκαηίδνπζα ζεσξία κπνξεί λα πξνζδψζεη λέα πξννπηηθή ζηνλ ηξφπν πνπ 

επηρεηξείηαη ε ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηδηαίηεξα ε ελζάξξπλζε θαη ε θηλεηνπνίεζή ηνπο ζην 

λα επαλαζεσξνχλ αληηιήςεηο, εκπεηξίεο, λνεκαηνδνηήζεηο θαη ξφινπο, λα αλαθαιχςνπλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο, λα απειεπζεξσζνχλ απφ ζπκβάζεηο θαη λα δηεθδηθήζνπλ κηα λέα δσή 

(Φαξνκάιινπ, 2008). 

2.3 Σν ζέαηξν σο ελαιιαθηηθή κνξθή εθπαίδεπζεο θαη σο εξγαιείν κάζεζεο ελειίθσλ ζην 

πιαίζην ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο. Ζ πεξίπησζε ηεο εξαζηηερληθήο ζθελήο ηνπ 

ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Ρνύκειεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ θ. Γθνηδακάλε Οδπζζέα ζην πιαίζην ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ 
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Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ, κε επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηελ θ. Κέδξαθα Αηθαηεξίλε, ε 

νπνία δεκνζηεχηεθε ην επηέκβξην ηνπ 2009. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε θαη ην ελδερφκελν ζχλδεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ κε ην ζέαηξν σο εξγαιείν κάζεζεο ζην πιαίζην ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, αλ θαη 

θαηά πφζν ην ζέαηξν απνηειεί θαη ζηελ επνρή καο – φπσο θαη ζηελ θιαζηθή ειιεληθή αξραηφηεηα – 

«ζεξαπεπηηθή» κνξθή ηέρλεο γηα ηνπο ελήιηθεο, κε ηελ έλλνηα φηη πξνβιεκαηίδεη θαη δηδάζθεη ηνπο 

εκπιεθφκελνπο κε απηφ εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο εζνπνηνχο. Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη εάλ νη 

ελήιηθεο εξαζηηέρλεο εζνπνηνί ππεηζέξρνληαη ζε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, αλ 

πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά ηηο παξαδνρέο ηνπο «κέζσ ιφγνπ, ηέρλεο, δξάκαηνο ή ρνξνχ» (Mezirow, 

1990) θαη αλ κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο θαη 

κεηαβάιινπλ παγησκέλεο αληηιήςεηο θαη αμίεο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθε ε πεξίπησζε ησλ εξαζηηερλψλ εζνπνηψλ ηεο Δξαζηηερληθήο θελήο 

ηνπ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ Ρνχκειεο, αλαθνξηθά κε αλ θαη θαηά πφζν ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ην ζέαηξν 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη αλ ζπκβάιιεη ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, 

ζηελ αιιαγή αληηιήςεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζηάζεσλ δσήο, κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ 

θαη απηφ-ζηνραζκνχ.  

Με βάζε ηελ παξαδνρή φηη ε εξαζηηερληθή ελαζρφιεζε ελειίθσλ κε ην ζέαηξν ζπληζηά καζεζηαθή 

δηαδηθαζία γηα ελειίθνπο, ζην βαζκφ πνπ ηνπο σζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ θαη παξάιιεια επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ ελδερφκελε 

αιιαγή αληηιήςεσλ, παξαδνρψλ θαη ζηάζεσλ (Davies, 1998), θξίζεθε απφ ην ζπγγξαθέα φηη ήηαλ 

ελδηαθέξσλ ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο ζηε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο 

κάζεζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη κεηαζρεκαηίδνπζα 

κάζεζε κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ησλ ελήιηθσλ εξαζηηερλψλ εζνπνηψλ κε ην ζέαηξν, θαη ζε δεχηεξν 

επίπεδν ε δηεξεχλεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο επαλεμέηαζεο ησλ παξαδνρψλ ησλ εξαζηηερλψλ 

εζνπνηψλ δηα ηνπ ζεάηξνπ, κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηνπ θξηηηθνχ απηφ-ζηνραζκνχ.  

Με ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ, ν ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ σο άηππεο κνξθήο εθπαίδεπζεο
2
 ελειίθσλ, έρεη ζεηηθή επελέξγεηα ζηνπο 

εξαζηηέρλεο εζνπνηνχο. Ζ ελαζρφιεζε κε ην εξαζηηερληθφ ζέαηξν απνηειεί κνξθή πνηνηηθήο – 

άηππεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, γηαηί εκπινπηίδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην 

                                                 
2
 Άηππε εθπαίδεπζε: ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θάζε άηνκν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηηο 

ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο απφ ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ηφζν απφ ην πεξηβάιινλ φζν θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ πξνζπάζεηεο γηα απηνβειηίσζε (επίδξαζε απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηε γεηηνληά, ηελ εξγαζία, ηελ ςπραγσγία, ηηο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, ηελ αγνξά εξγαζία, ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θ.ά.) (Αλαθηήζεθε ζηηο 21/5/2011 απφ ην 

δηθηπαθφ ηφπν http://vkasimatis.blogspot.com) 
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ζέαηξν θαη ηελ ηέρλε γεληθφηεξα. Παξάιιεια, νδεγεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αλαθάιπςε 

δεκηνπξγηθψλ πηπρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Απηφ αθνξά θαη ζηνπο εξαζηηέρλεο θαη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο εζνπνηνχο, νη νπνίνη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη ηνπ 

θξηηηθνχ ζηνραζκνχ αλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο θεθηεκέλεο γλψζεηο ηνπο, ηηο παξαδεγκέλεο αμίεο θαη 

αληηιήςεηο, αιιάδνπλ ζηάζεηο δσήο θαη θαιιηεξγνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ δεμηφηεηεο θαη 

δπλαηφηεηεο (Γθνηδακάλεο, 2009).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη: 

-ην ζέαηξν απνηειεί γηα ηνπο εξαζηηέρλεο εζνπνηνχο πεγή γλψζεσλ γηα ηελ ηέρλε γεληθά θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία θαη ην ζέαηξν. Παξάιιεια εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ 

ηζηνξία, γηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Διιάδαο θαη γηα ηελ θνπιηνχξα άιισλ 

θνηλσληψλ. 

-ζπληειεί ζην λα κεηαβάινπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζηάζεηο δσήο, εξγαζίαο θαη 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. 

-θαιιηεξγεί ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηάθηεζε ηεο απηνγλσζίαο. 

Καηά ζπλέπεηα ην ζέαηξν ζπκβάιιεη ψζηε νη ελαζρνινχκελνη εξαζηηερληθά κε απηφ λα εκπιέθνληαη 

ζε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ππνβάιινληαο ζε θξηηηθφ ζηνραζκφ ηηο παξαδνρέο ηνπο 

θαη επηιχνληαο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη (Γθνηδακάλεο, 2009).  

2.4 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ ζε άηππν πιαίζην εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ θ. Λαπνθσλζηαληάθε Γέζπνηλα ζηα 

πιαίζηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηεο ζπνπδψλ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «πνπδέο ζηελ 

εθπαίδεπζε» ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ, κε επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηελ θ. 

Γαθνπνχινπ Νάζηα, θαη δεκνζηεχηεθε ην επηέκβξην ηνπ 2010. 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε εμέηαζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλψληαη νη απφςεηο ηεο εθπαηδεχηξηαο θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζεκηλάξην πνπ βαζηδφηαλ ζηε κειέηε βησκάησλ ζε άηππα 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα.  

Σν ζεκηλάξην νξγάλσζε ην ηκήκα Παξνρήο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Λαζηζίνπ, κε ηίηιν 

«Δπηθνηλσλία ζηελ νηθνγέλεηα». Σν ζεκηλάξην είρε βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη νη ζηφρνη ηνπ ήηαλ λα 

πξνζθεξζεί ζηήξημε ζηνπο γνλείο κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαληεζνχλ κε άιινπο γνλείο θαη λα 
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κνηξαζηνχλ καδί ηνπο ηνπο θφβνπο, ηηο αγσλίεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο, λα αξρίζνπλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηα αίηηα θαη ηα θίλεηξα πνπ ηνπο σζνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο, 

ζπρλά αθαηάιιεινπο θαη αλαπνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο, λα δηεξεπλήζνπλ λένπο, πην βνεζεηηθνχο 

ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηε ζρεηηθφηεηα θαη πνιππινθφηεηα ησλ πξαγκάησλ, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζην λα 

πηνζεηήζνπλ ελεξγεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα.  

Σα εξσηήκαηα πνπ εξεπλψληαη είλαη ζε πνην βαζκφ εθαξκφζηεθε θξηηηθφο ζηνραζκφο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζψο θαη αλ ε εθαξκνγή ηνπ νδήγεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε λένπο ξφινπο θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο ζεσξήζεηο ηνπο. Δπίζεο, εμεηάδνληαη 

πνηνη παξάγνληεο ελεξγνπνηνχλ ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ. Ζ αλάιπζε θαη ε εξκελεία ησλ επξεκάησλ 

ηεο έξεπλαο γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο 

εξγαιεία πξνζέγγηζεο ηηο έλλνηεο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη θξηηηθνχ απηφ-ζηνραζκνχ.  

ην πξψην εξψηεκα πξνέθπςε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ φινη νη ζπκκεηέρνληεο, κέζα 

απφ ηε κειέηε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, αλαθάιπςαλ ή απιά επηβεβαίσζαλ φηη είραλ δερηεί επηξξνέο απφ 

ηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξίγπξν, κε απνηέιεζκα λα πηνζεηήζνπλ παξαδνρέο ηξίησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ην πξνζσπηθφ ζχζηεκα ζεσξήζεψλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

επηζεκαίλνπλ φηη νη επηξξνέο πνπ έρνπλ δερηεί απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ζπρλά ηνπο νδεγνχλ λα 

δξάζνπλ κε αθαηάιιεινπο θαη αλαπνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο (Λαπνθσλζηαληάθε, 2010).  

ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνληαη ζε επηξξνέο πνπ έρνπλ δερηεί θπξίσο απφ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, νη νπνίεο δηακφξθσζαλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ν θαζέλαο ζηάζεθε θξηηηθά απέλαληη ζε απηέο ηηο επηξξνέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε πνπ ζπλαληάλε ην απνπξνζαλαηνιηζηηθφ 

δίιεκκα. πγθεθξηκέλα, φζνη δελ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζην λα κείλνπλ πηζηνί ζε απηέο ηηο 

πεπνηζήζεηο δελ ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα ηηο αλαιχζνπλ θξηηηθά, ζε αληίζεζε κε φζνπο έρνπλ 

ζπλαληήζεη αδηέμνδα, νπφηε ηηο ακθηζβεηνχλ θαη ηηο θξηηηθάξνπλ. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα 

θαίλεηαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Mezirow (1994), ν νπνίνο επηζεκαίλεη φηη νη 

άλζξσπνη πξνζθεχγνπλ ζηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ φηαλ νη πεπνηζήζεηο παχνπλ λα είλαη ιεηηνπξγηθέο.  

Όζνλ αθνξά ζηηο ςπρνινγηθέο ηνπο παξαδνρέο, νη ζπκκεηέρνληεο ζην ζεκηλάξην δελ θαίλεηαη λα 

αζρνιήζεθαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ δηακφξθσζαλ ην ραξαθηήξα ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Ζ 

δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπφκελνη λα αλαιχζνπλ θξηηηθά ηηο ςπρνινγηθέο ηνπο παξαδνρέο 

επηζεκαίλεηαη θαη απφ ην Mezirow (2007), ν νπνίνο δειψλεη φηη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παξαδνρψλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο καο αληηδξάζεηο γίλεηαη κε επψδπλν ηξφπν, κε απνηέιεζκα ν 
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θξηηηθφο ζηνραζκφο λα είλαη ζπλήζσο κηα εληαηηθή, απεηιεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία. 

Δπνκέλσο, γίλεηαη θαλεξφ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ δελ εθαξκφζηεθε ή εθαξκφζηεθε ζε 

πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ θξηηηθφο απηνζηνραζκφο, εθφζνλ δελ αλαιχζεθαλ θξηηηθά ςπρνινγηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Λαπνθσλζηαληάθε, 2010). 

Όζνλ αθνξά ζην δεχηεξν εξψηεκα, ε ζπγγξαθέαο δηαπηζηψλεη φηη, παξφιν πνπ είλαη 

παξαθηλδπλεπκέλν λα ζεσξήζεη φηη νη αιιαγέο πνπ επηρεηξήζεθαλ θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ 

αλαθέξζεθαλ είραλ κφληκν ραξαθηήξα, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δνθίκαζαλ λένπο ξφινπο θαη 

παξαηήξεζαλ βειηίσζε ζηελ απηνεηθφλα ηνπο, έλησζαλ ηθαλφηεξνη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη επηθνηλσλνχλ πηα κε ηνπο γχξσ ηνπο έρνληαο βειηηψζεη ηηο νηθνγελεηαθέο 

θαη θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. 

Σέινο, απφ ηελ εξγαζία πξνέθπςε φηη νη παξάγνληεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ είλαη ε 

εηνηκφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ, ην αληηθείκελν, ην πξφηππν ηνπ εθπαηδεπηή, νη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε επαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ε 

δηαζθάιηζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηεμαγσγή δηαιφγνπ, θαζψο θαη νη αιιειεπηδξαζηηθέο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ νκάδα (Λαπνθσλζηαληάθε, 2010).  

2.5 Ζ ζπκβνιή ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο θαη ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο
3
 ζηε ηαηξηθή 

εθπαίδεπζε 

Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηηο 

Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, απφ ηελ θ. 

Κσλζηαληνπνχινπ Γεσξγία ην 2010, κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ θ. Καξαιή Θαλάζε. Ζ εξγαζία 

απηή ζα παξνπζηαζηεί καδί κε ηε δηπισκαηηθή δηαηξηβή ηνπ θ. Σζάπαινπ Γεψξγηνπ, κε ζέκα 

«ηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ λνζειεπηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο θαη ηεο 

                                                 
3
 Σνπνζεηεκέλε κάζεζε: χκθσλα κε ηε Lave (Lave, 1988 ζην Κσλζηαληνπνχινπ, 2010: 32) ππνζηεξίδεη φηη ε 

κάζεζε, φπσο ζπκβαίλεη θαλνληθά, είλαη κηα ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ 

νπνίν εκθαλίδεηαη, δειαδή είλαη ηνπνζεηεκέλε. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κάζεζε, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή εξκελεχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αξράξηνη ζε έλα επαγγεικαηηθφ πεδίν καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ 

έληαμή ηνπο ζην ελ ιφγσ πεδίν. Οη νκάδεο αλζξψπσλ πνπ κνηξάδνληαη κηα αλεζπρία, έλα ζχλνιν πξνβιεκάησλ ή έλα 

πάζνο γηα θάηη πνπ πξάηηνπλ θαη πνπ εκβαζχλνπλ ηε γλψζε θαη ηελ πείξα ηνπο ζε απηφ κε ηε ζπλερή αιιειεπίδξαζε 

απνηεινχλ θνηλόηεηεο πξαθηηθήο. Οη άλζξσπνη απηνί δελ εξγάδνληαη απαξαίηεηα απφ θνηλνχ θαζεκεξηλά, αιιά 

ζπλαληψληαη επεηδή βξίζθνπλ αμία ζε απηή ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη δηέξρνληαη θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ θνηλνχ κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο, ηε δηνξαηηθφηεηα θαη ηηο ζπκβνπιέο. Βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ λα 

ιχζεη πξνβιήκαηα, ζπδεηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηηο θηινδνμίεο ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ 

ζπζζσξεπκέλε γλψζε θαη ε αμία πνπ έρεη ην λα καζαίλνπλ απφ θνηλνχ ηνπο δεζκεχεη αλεπίζεκα. Απηή ε αμία 

ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ εξγαζία, αιιά απμάλεη ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ θαηαιαβαίλνπλ ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ λα αλήθνπλ ζε κηα ελδηαθέξνπζα νκάδα αλζξψπσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαπηχζζνπλ θνηλή 

ινγηθή, θνηλέο πξαθηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο. Αλαπηχζζνπλ επίζεο πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη είλαη πηζαλφλ αθφκε θαη λα 

αλαπηχμνπλ κηα θνηλή ινγηθή ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ ζεσξία ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

λέεο ζεσξίεο κάζεζεο, αθνχ ζηξέθεη ην βιέκκα ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη αλαδεηθλχεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο.  
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ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο ζηελ αξρηθή θαη ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζή ηνπο», ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην ίδην έηνο, κε ηνλ ίδην επηβιέπνληα θαζεγεηή, ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηελ εθπαίδεπζε» ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο 

ζπγθιίλνπλ ζε πνιιά ζεκεία, φπσο ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο, ηα ζηνηρεία πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ ζα αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ηεο θ. 

Κσλζηαληνπνχινπ Γεσξγίαο. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζεσξηψλ ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο θαη 

ηεο ηνπνζεηεκέλεο κάζεζεο ζηελ ηαηξηθή εθπαίδεπζε, φρη κφλν γηα ηνλ εηδηθεπφκελν πνπ 

αληηκεησπίδεη δηιήκκαηα, αιιά θαη γηα ηνλ έκπεηξν επαγγεικαηία ηαηξφ, αλ θαη ζε πνην βαζκφ 

ζπλεηδεηνπνηεί ηηο αιιαγέο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη ηηο αμίεο ηνπ, ηηο δηαδηθαζίεο ζηαδηαθήο έληαμεο 

ζηελ θνηλφηεηα θαη αλ είλαη ζε ζέζε λα αλαζηνραζηεί ζε δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαη ίζσο ζέιεη 

λα πξνζεγγίζεη εθ λένπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξγαζία εμεηάδεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο νπηηθήο ζε κηα θνηλφηεηα 

πξαθηηθήο, απηήο ησλ ηαηξψλ. Γεδνκέλνπ φηη ν αξράξηνο ηαηξφο, ν λενεηζεξρφκελνο ζε κηα 

θνηλφηεηα πξαθηηθήο εηδηθεπφκελνο ηαηξφο εμεηάδεη θαη καζαίλεη λέεο πιεξνθνξίεο ε ζπγγξαθέαο 

αζρνιείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία κε ηε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί απφ ηνπο αξράξηνπο ηαηξνχο λα 

απεηθνλίζνπλ απζηεξά ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, ηηο αμίεο θαη παξαδνρέο ηνπο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο λέεο 

ηδέεο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο είλαη θαηά πφζν θαη ζε πνην βαζκφ ν λενεηζεξρφκελνο 

αιιά θαη ν έκπεηξνο ηαηξφο ζπλεηδεηνπνηεί ηηο αιιαγέο ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηηο αμίεο ηνπ, ζε πνην 

βαζκφ ζπλεηδεηνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ζηαδηαθήο έληαμήο ηνπ ζε κηα θνηλφηεηα πξαθηηθήο θαη αλ 

είλαη ζε ζέζε λα αλαιχζεη ηηο εκπεηξίεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα πξαθηηθήο 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνραζηηθέο δηεξγαζίεο, αλ είλαη δειαδή ζε ζέζε λα πηνζεηήζεη λέεο πξαθηηθέο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ ηαηξνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζην 

Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ησλ Παηξψλ.  

Αξρηθά ε ζπγγξαθέαο δηαπηζηψλεη πσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ νη εξσηψκελνη ηαηξνί 

δήισζαλ φηη θαηά ηελ θιηληθή άζθεζε βίσζαλ δηαδηθαζίεο ζηνραζκνχ. Καηά ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

δσή βηψλνπλ δηαδηθαζίεο ζηνραζκνχ απφ ηα πξψηα δχν ρξφληα, ελψ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ νπηηθήο ηελ θαηαλννχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ εξγαζηαθή ηνπο δσή, θαη θπξίσο νη 

γηαηξνί πνπ είλαη πεξηζζφηεξν έκπεηξνη. ηε ζπλέρεηα δηαπίζησζε πσο νη εξσηψκελνη ηαηξνί 

ζπλερίδνπλ λα καζαίλνπλ ην αληηθείκελφ ηνπο αξθεηά κε ην λα αλαιχνπλ ηε δηθή ηνπο ηερληθή, κε 

ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ, 

απφ άιινπο εκπεηξφηεξνπο ζπλαδέιθνπο θαη κειεηψληαο άξζξα θαη βηβιία. 
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ε ζρέζε κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα «θαηά πφζν θαη ζε πνην βαζκφ ζπλεηδεηνπνηεί ν 

αξράξηνο θαη ν έκπεηξνο ηαηξφο, ηηο αιιαγέο ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ» δηαπηζηψζακε πσο 

ζπλεηδεηνπνηεί ηηο αιιαγέο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, ζηηο ζηάζεηο ηνπ θαη ηηο αμίεο ηνπ θπξίσο κεηά απφ 

έληνλεο εκπεηξίεο θαη απηφ γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Δπηπιένλ, απαληψληαο ζην ηξίην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα o λενεηζεξρφκελνο αιιά θαη ν έκπεηξνο ηαηξφο κπνξεί λα αλαιχζεη ηηο εκπεηξίεο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλφηεηα πξαθηηθήο ρξεζηκνπνηψληαο ζηνραζηηθέο δηεξγαζίεο θαη κεηά λα 

πηνζεηήζεη λέεο πξαθηηθέο. Ο ελήιηθνο αξράξηνο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα εμεηάζεη απζηεξά ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηηο παξαδνρέο θαη ηηο αμίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο 

(Κσλζηαληνπνχινπ, 2010).  

ε ζρέζε κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα «ζε πνην βαζκφ o λενεηζεξρφκελνο αιιά θαη ν 

έκπεηξνο ηαηξφο ζπλεηδεηνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ζηαδηαθήο ηνπ έληαμεο ζε κηα θνηλφηεηα πξαθηηθήο» 

ε ζπγγξαθέαο δηαπίζησζε πσο δελ θαίλεηαη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο.  

Ζ ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ιέγνληαο πσο ζα είλαη ρξήζηκε κηα ηαηξηθή εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο, κεηαζρεκαηίδνπζαο θαη ηνπνζεηεκέλεο, γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ηαηξνχο πνπ 

κε θξηηηθφ ζηνραζκφ ζα αλαιχνπλ νηηδήπνηε ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζκηαίαο εηζφδνπ 

ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη γηα ηνπο έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο ηαηξνχο πνπ ζα 

αλαζηνραζηνχλ ζε δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαη ίζσο ζειήζνπλ λα ηα πξνζεγγίζνπλ εθ λένπ.  

2.6 Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηξηώλ ζεκειησδώλ θεηκέλσλ ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ 

Ζ εξγαζία απηή αλαθηήζεθε ζηηο 18/4/2011 απφ ην δηθηπαθφ ηφπν http://www.eduportal.gr/ 

modules.php?name=News&file=print&sid=275. Απνηειεί δεκνζίεπζε ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ 

ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αζελάο Βαξζακίδνπ θαη Γηάλλε Ρε, 

αληίζηνηρα. Ζ εξγαζία αλαξηήζεθε ζηηο 17/9/2008. 

Οη ζπγγξαθείο επηρεηξνχλ λα εκβαζχλνπλ ζηελ πξνβιεκαηηθή ηξηψλ θεηκέλσλ: «Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ» ηνπ P. Jarvis, «Γέθα επηζηνιέο πξνο εθείλνπο πνπ ηνικνχλ λα δηδάζθνπλ» 

ηνπ P. Freire, «Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε» ηνπ J. Mezirow. Σα θείκελα απηά απνηεινχλ 

απνζπάζκαηα ζεσξηψλ πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ σο απηνηειέο θαη πνιχ 

ελδηαθέξνλ πεδίν επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ.  

Γηα λα κπνξέζεη ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ 

ξφινπ ηνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη έλα ζχλνιν θαηάιιεισλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ. Σελ 

άπνςε απηή ζπκκεξίδνληαη θαη νη ηξεηο ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Βέβαηα, φινη 

http://www.eduportal.gr/%20modules.php?name=News&file=print&sid=275
http://www.eduportal.gr/%20modules.php?name=News&file=print&sid=275
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ζπκθσλνχλ πσο έλαο θαηάινγνο «πξνζφλησλ» φζν καθξνζθειήο θαη λα είλαη, δελ κπνξεί ζε θακία 

πεξίπησζε λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλνο.  

Καη νη ηξεηο ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε πσο ή εθπαηδεπηηθή 

δηεξγαζία δελ είλαη νπδέηεξε. Θεσξνχλ πσο νη εθπαηδεπηέο κεηαδίδνπλ, αζπλείδεηα πνιιέο θνξέο, 

κέξνο ηνπ αμηαθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη εξκελεχνπλ θαη 

επεμεξγάδνληαη απηά ηα ζηνηρεία βάζεη πξνγελέζηεξσλ εκπεηξηψλ ηνπο. πκθσλνχλ επίζεο ζην 

γεγνλφο πσο νη εθπαηδεπηέο δελ πξέπεη λα είλαη δνγκαηηθνί θαη λα επηβάιινπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά λα αλαιακβάλνπλ κφλν ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηνπ 

ζηνραζκνχ ηνπο.  

Ο Κφθθνο (2005) επηρεηξεί κηα πιεξέζηεξε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ κειεηεηψλ: δηαπηζηψλεη πσο 

ην θπξίαξρν δήηεκα θαη γηα ηνπο ηξεηο είλαη ε ρεηξαθέηεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα απφ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία θαη ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία ησλ εκπεηξηψλ 

ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Jarvis είλαη πιεξέζηεξε απφ εθείλε ηνπ Mezirow, γηαηί δηεξεπλά ζε βάζνο 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ην θνηλσληθφ πιαίζην, ελψ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζέζεηο ηνπ 

Freire, εμεηάδεη πην θξηηηθά ην δήηεκα ηεο παξέκβαζεο ηνπ εθπαηδεπηή ζην αληηιεπηηθφ ζχκπαλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Ο Jarvis ζε αληίζεζε κε ηνλ Freire δελ επεμεξγάδεηαη ηε ζπκβνιή ηεο 

ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, κε απνηέιεζκα ε πξνζέγγηζή ηνπ λα κελ 

ππεηζέξρεηαη ζηα δεηήκαηα ηεο δπλακηθήο ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο, πνπ αλαπηχζζνληαη 

κέζα ζηηο εθπαηδεπφκελεο νκάδεο.  

Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζην φηη ε κειέηε ηνπο θαζηζηά ζαθέο πσο αθφκα δελ έρεη δηακνξθσζεί 

έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ππάξρνπλ ζεκεία ζχγθιηζεο αιιά θαη 

απφθιηζεο κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ. Μεηαμχ ησλ θνηλψλ ζεκείσλ, ζπλνπηηθά, είλαη: ε ζεκαζία ηεο 

επεμεξγαζίαο ηεο εκπεηξίαο ζηελ ελήιηθε κάζεζε, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ε εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, θαη ε αληίιεςε πσο ν εθπαηδεπηήο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο θαη 

εκςπρσηήο, θαη φρη σο κεηαβηβαζηήο γλψζεσλ. 

2.7 Ζ αμηνπνίεζε ηεο ζεσξίαο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αεηθόξν αλάπηπμε. Σν παξάδεηγκα «Ο θύξηνο ηεο θησρήο νηθνγέλεηαο» ηνπ Cheri Samba.  

Ζ εξγαζία απηή αλαθηήζεθε ζηηο 18/4/2011 απφ ην δηθηπαθφ ηφπν http://kpe-kastor.kas.sch.gr 

/peekpe/proceedings/synedria_8_did_prot/kalamartzi.pdf θαη ζπγγξαθέαο ηεο είλαη ε θ. Καιακαξηδή 

Αηθαηεξίλε, ηζηνξηθφο ειιεληθνχ πνιηζκνχ κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηελ θαηεχζπλζε «πνπδέο ζηελ 

Δθπαίδεπζε».  
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θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα θαηαδείμεη ην ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε
4
. Πξφζεζε ηεο ζπγγξαθέσο είλαη ε 

θαηάζεζε κηαο εθαξκφζηκεο πξφηαζεο γηα δηδαζθαιία ζε καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ε νπνία ζα αμηνπνηεί ηελ ηέρλε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ πίλαθα «Ο θχξηνο ηεο θησρήο νηθνγέλεηαο» 

ηνπ Cheri Samba.  

Γηα λα πξνσζεζεί ε Αεηθφξνο Αλάπηπμε δελ αξθεί κφλν ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ, 

αιιά πξνυπνζέηεη θαη πνιίηεο πνπ, έρνληαο βαζηά επίγλσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

απηή ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, είλαη πξφζπκνη λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά θαη ζπλήζεηεο ρξφλσλ. 

χκθσλα φκσο κε ηνλ Gross (1987), ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ πξαθηηθψλ ησλ αλζξψπσλ 

πξνζθξνχεη ζε ηεξάζηηα εκπφδηα απφ πνιηηηζκηθέο λφξκεο, ηδενινγίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζηεξεφηππα. Έηζη, ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ παξακέλεη δέζκηα ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ 

πξαθηηθψλ ηνπο θαη παξαηηείηαη απφ ηελ πξννπηηθή αλάιεςεο δξάζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζε κεηαβνιή 

ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ πιαηζίνπ.  

Δλ φςεη απηψλ ησλ δπζθνιηψλ, νη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ σο απνζηνιή φρη κφλν λα 

πξνζθέξνπλ ηηο λέεο θαηάιιειεο γλψζεηο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά θαη λα ηνπο αλακνξθψζνπλ, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαιχνπλ θαη λα απνθσδηθνπνηνχλ ηα δεδνκέλα, λα θηινζνθνχλ πάλσ ζηηο 

ίδηεο ηνπο ηηο ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Απαηηείηαη, δειαδή, θξηηηθφο ζηνραζκφο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ «ππνθεηκέλνπ», ψζηε λα παχζεη λα βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν δεδνκέλσλ ηξφπσλ ζθέςεο 

θαη ζπκπεξηθνξάο.  

Ζ επηινγή ηεο ζεσξίαο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο κεηαμχ ησλ άιισλ εμίζνπ ζεκαληηθψλ 

αλζξσπηζηηθψλ ζεσξηψλ, δελ είλαη ηπραία. Ζ ζεσξία απηή βνεζά ηνλ άλζξσπν φρη κφλν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλσκαιηψλ κηαο θαηάζηαζεο κέζα απφ ηελ αλαζεψξεζεο ελφο δεηήκαηνο θαη ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζηάζεο ηνπ απέλαληη ζ’ απηφ, αιιά ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε ηεο απηνδπλακίαο 

ηνπ θαη ηεο ρεηξαθέηεζήο ηνπ. Δθφζνλ, δειαδή, νη εθπαηδεπφκελνη απνθηήζνπλ ηα κέζα θαη ηνλ 

ηξφπν λα κεηαζρεκαηίδνληαη, εηζέξρνληαη ζε κηα εμειηθηηθή δηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκψλ, φπνπ 

πξννδεπηηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ, δηαθξίλνπλ θαη ελζσκαηψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα 

απνπξνζαλαηνιηζηηθά δηιήκκαηα.  

Μηα κέζνδνο, κε ηελ έλλνηα ηεο ράξαμεο κηαο νδνχ, ε νπνία βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ 

ζηνραζκνχ θαη νδεγεί ζην ζηφρν ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο. 

                                                 
4
 Αεηθόξνο αλάπηπμε: ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο βησζηκφηεηαο, θαζψο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ/ θαη ηεο θηψρηαο ζε 

φιν ηνλ θφζκν (αλαθηήζεθε ζηηο 22/5/2011 απφ ην δηθηπαθφ ηφπν http://el.wikipedia.org/wiki/ 
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Σν ξφιν ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ππνγξακκίδεη θαη ν ίδηνο ν Mezirow. ην άξζξν ηνπ “On critical 

reflection” (Mezirow, 1998: 189) επηζεκαίλεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ θαηέρεη ε θαληαζία θαη ν 

δηαηζζεηηθφο ηξφπνο ζθέςεο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ πάλσ ζηηο παξαδνρέο ησλ 

αλζξψπσλ.   

Ζ ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη φηη ζα αλαθεξζεί ζηε κεζνδνινγία ηεο πξνζέγγηζεο θαη αλάγλσζεο έξγσλ 

ηέρλεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ ηερληθή πνπ πξνηείλεη ν Perkins, γηαηί πάλσ ζε απηή ζα ζηεξηρζεί ε 

πξφηαζή καο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ο Perkins (1994) επηζεκαίλεη φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεζνδηθήο παξαηήξεζεο ελφο εηθαζηηθνχ έξγνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε απηφ θαη έρνπλ ηελ επθαηξία ρη κφλν λα εκπινπηίζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο εκπεηξία, αιιά 

θαη λα θαιιηεξγήζνπλ κηα θξηηηθή-ζηνραζηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηα γεγνλφηα εληφο θαη εθηφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ. Απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ κέζα απφ ηέζζεξηο θάζεηο παξαηήξεζεο: 

-1
ε
 θάζε: νη εθπαηδεπφκελνη παξαηεξνχλ πξνζερηηθά ην έξγν ηέρλεο, ρσξίο λα πξνζπαζνχλ λα 

ην εξκελεχζνπλ ή λα ην θξίλνπλ. ηε ζπλέρεη αλαθνηλψλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηηο πξψηεο ζθέςεηο θαη αληηδξάζεηο ηνπο. 

-2
ε
 θάζε: ε παξαηήξεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ εξψηεζε: «ηη ζα ήζειε ν θαιιηηέρλεο λα 

παξαηεξήζνπκε;». Οη εθπαηδεπφκελνη δειαδή αλαδεηνχλ ην κήλπκα ηνπ έξγνπ θαη αλαδεηνχλ 

ηνπο πηζαλνχο ζπκβνιηζκνχο ηνπ.  

-3
ε
 θάζε: Οη εθπαηδεπφκελνη, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε 

θαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηηο παξαδνρέο ηνπο επεμεξγάδνληαη ην ζέκα ηεο 

δηδαζθαιίαο, γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ νπνίνπ νξγαλψζεθε ε ηερληθή ηεο παξαηήξεζεο ηνπ 

εηθαζηηθνχ έξγνπ.   

-4
ε
 θάζε: νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα γξάςνπλ έλα θείκελν ζρεηηθά κε φια φζα βίσζαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηδαζθαιίαο, δίλνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο 

πνπ επήιζαλ ζηηο αξρηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη παξαδνρέο γηα ην κήλπκα ηνπ έξγνπ θαη ηηο 

πξνεθηάζεηο ηνπο πάλσ ζην ππφ ζπδήηεζε ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο.  

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ηεο παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο, κε ζέκα ηηο παξαδνρέο 

πνπ ππαγνξεχνπλ ηε ζηάζε ηνπ «δπηηθνχ» θφζκνπ απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ «ηξίηνπ» θφζκνπ 

θαη νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζηάζεο. Μέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ πίλαθα «Ο θχξηνο ηεο θησρήο 

νηθνγέλεηαο» ηνπ Cheri Samba επηρεηξείηαη ν εληνπηζκφο ησλ παξαδνρψλ (ςπρνινγηθψλ, 

επηζηεκνινγηθψλ θαη ηδενινγηθψλ) γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ «ηξίηνπ» θφζκνπ θαζψο θαη ησλ πεγψλ 

απφ ηηο νπνίεο απηέο πξνέξρνληαη, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ λέεο βειηησκέλεο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο.  
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Γηάξθεηα δηδαζθαιίαο: 2 δηδαθηηθέο ψξεο 

Χαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπόκελσλ: καζεηέο Β ΄Λπθείνπ, αγφξηα θαη θνξίηζηα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ο θαζέλαο απφ απηνχο εηζέξρεηαη ζηε καζεζηαθή 

δηεξγαζία θέξλνληαο ην δηθφ ηνπ κνξθσηηθφ πιαίζην. 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη:  

-ε επίπεδν γλψζεσλ: λα πεξηγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ «ηξίηνπ» θφζκνπ, λα ηα 

εξκελεχνπλ θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε απηά ηνπ «δπηηθνχ» θφζκνπ 

-ε επίπεδν ηθαλνηήησλ: λα είλαη ηθαλνί, ζηνραδφκελνη θξηηηθά, λα δηεξεπλνχλ θαη λα 

εληνπίδνπλ ηηο παξαδνρέο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηε ζηάζε ηνπ «δπηηθνχ» θφζκνπ, θαζψο 

θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζηάζεο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηηο ρψξεο ηνπ 

«ηξίηνπ» θφζκνπ 

-ε επίπεδν ζηάζεσλ: λα ακθηζβεηνχλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ πεγψλ απηψλ ησλ παξαδνρψλ θαη 

λα πηνζεηνχλ λέεο βειηησκέλεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

Πξνεηνηκαζία: ε εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε μεθηλά κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο δσήο θαη ηνπ 

έξγνπ ηνπ θαιιηηέρλε Samba, θαζψο θαη ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ, ην Εαΐξ.  

1
ν
 ζηάδην επεμεξγαζίαο: νη εθπαηδεπφκελνη παξαηεξνχλ πξνζεθηηθά ηε θσηνηππία ηνπ έξγνπ. ηε 

ζπλέρεηα αλαθνηλψλνπλ ζην ζχλνιν ηεο νκάδαο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαιεί ην έξγν, ηα 

νπνία θαηαγξάθνληαη ζην καπξνπίλαθα. 

2
ν
 ζηάδην επεμεξγαζίαο: νη εθπαηδεπφκελνη αλαδεηνχλ ην κήλπκα θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ έξγνπ, 

θαη πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν θαιιηηέρλεο γηα λα 

πεξάζεη ην κήλπκά ηνπ. Αθνινχζσο, αλαδεηνχλ ηελ πεγή ησλ αηζζεκάησλ ηνπο, αμηνπνηψληαο ηα 

φζα εηπψζεθαλ γηα ηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ θαιιηηέρλε. 

3
ν
 ζηάδην επεμεξγαζίαο: νη εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ 

ζηα εμήο εξσηήκαηα: πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν «ηξίηνο» θφζκνο, πνηεο είλαη νη 

αηηίεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη πνηα ε ζηάζε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ «δπηηθνχ» 

θφζκνπ απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ «ηξίηνπ» θφζκνπ; Οη νκάδεο αλαθνηλψλνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη ζπληίζεληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Αθνινπζεί 

ζπδήηεζε, ζηελ νπνία δηεξεπλψληαη νη παξαδνρέο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηε ζηάζε ηνπ «δπηηθνχ» 

θφζκνπ (ηδενινγηθέο, επηζηεκνινγηθέο, ςπρνινγηθέο), αθνχ πξψηα πξνεγεζεί απνζαθήληζε ησλ 

ελλνηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή. 
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4
ν
 ζηάδην επεμεξγαζίαο: Εεηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπγθξνηήζνπλ νκάδεο, ζηηο νπνίεο ν 

θαζέλαο απφ απηνχο ζα εθθξάζεη έλα ζπλαίζζεκα ή κηα ζθέςε πνπ ηνπ γελλήζεθε απφ ηελ φιε 

καζεζηαθή δηεξγαζία, θαη λα ηα θαηαγξάςνπλ σο κηα νκαδηθή δήισζε, ηελ νπνία ζα αλαθνηλψζνπλ 

ζηελ νινκέιεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο.  

Ζ ζπγγξαθέαο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο δειψλεη φηη ζθνπφο ηεο θαηάζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο απηήο 

πξφηαζεο είλαη λα δείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θξηηηθή αλάγλσζε ελφο έξγνπ ηέρλεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηνπο δηδαζθφκελνπο ζηε δηεξεχλεζε ησλ παξαδνρψλ ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

«ηξίηνπ» θφζκνπ, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ λέεο βειηησκέλεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

2.8 Μέζνδνη βησκαηηθήο επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηάζεηο 

αμηνιόγεζεο απηώλ ησλ κεζόδσλ. 

Ζ εξγαζία απηή αλαθηήζεθε απφ ην δηθηπαθφ ηφπν http://.nikidelikanaki.yolasite.com ζηηο 18/4/2011 

θαη απνηειεί κειέηε ηεο θ. Γειεθαλάθε Νίθεο, δηδάθηνξνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ζην 

πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ «Δθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 22-23/5-2009 απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ηελ Παηδαγσγηθή Δηαηξία Διιάδαο. 

θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε ελδπλάκσζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ πιαηζίνπ επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε δεδνκέλν ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηνπο 

ζηελ νηαλδήπνηε εθαξκνγή πνπ απνξξέεη απφ ηελ αλαδηακφξθσζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ην 

πιαίζην απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί ε ζεκαζία ησλ βησκαηηθψλ 

κεζφδσλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζεκαηηθά 

πεδία ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ.  

ηε κειέηε παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα απφςεσλ 124 λεπηαγσγψλ ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ γηα ηηο 

βησκαηηθέο κεζφδνπο επηκφξθσζεο, νη νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ κε εξσηεκαηνιφγηα εξσηήζεσλ 

5/βάζκηαο θιίκαθαο Likert (1 θαζφινπ, 2 ιίγν, 3 πνιχ, 4 πάξα πνιχ). Σν εξσηεκαηνιφγην θαηαξρήλ 

δηεξεχλεζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ νη ίδηνη ζε ζέκαηα αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, δηεξεχλεζε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην είδνο ησλ κεζφδσλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

επηκνξθσηέο. Χο πξνο ηε δηεξεχλεζε γηα επηδίσμε αμηνιφγεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ, νη λεφηεξεο ζηελ ππεξεζία 

λεπηαγσγνί ηελ ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα έηε ππεξεζίαο. 

Χο πξνο ηε δηεξεχλεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο κέζσλ ηερλνινγίαο, νη λεπηαγσγνί ζεσξνχλ 

φηη είλαη άθξσο απαξαίηεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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Ζ έξεπλα αλαδεηθλχεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο βησκαηηθψλ ελεξγεηηθψλ κεζφδσλ ζηα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, πνπ έρνπλ αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ηελ πεξάησζε ησλ βαζηθψλ 

ζπνπδψλ αξρηθήο θαηάξηηζεο, φπσο δηαθάλεθε απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ εθπαηδεχνληαο, επηκνξθψλνληαο 

θαη θαζνδεγψληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιινο ζεζκηθφο θνξέαο 

αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηνχλ ηηο βησκαηηθέο 

ελεξγεηηθέο κεζφδνπο ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο απηψλ. Οη κέζνδνη απηέο ζην πιαίζην ελφο 

θαινχ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηειηθά θαη 

ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ελεξγή ζπκκεηνρή, θξηηηθφ 

αλαζηνραζκφ θαη θίλεηξν γηα επαλαηνπνζέηεζε, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

2.9 Αιέμαλδξνο Παπάλεο: πεξηγξαθή κηαο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηε 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε 

Σειεπηαία, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθή, θαηαγξάθεηαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ θ. Παπάλε 

Αιέμαλδξνπ, δηδάζθνληα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηεο Ξάλζεο, ε νπνία 

αλαθηήζεθε απφ ην δηθηπαθφ ηφπν http://epapanis.blogspot.com/2008/blog-post_11.html ζηηο 

18/4/2011 θαη αλαξηήζεθε ζηηο 11/2/2008. Σν θείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ ζα παξνπζηαζηεί απηνχζην, 

θαζψο πξφθεηηαη γηα βίσκα ηνπ ζπγγξαθέα. 

«Τελ εκπεηξία απηή είρα ηελ ηύρε λα βηώζσ πξνζσπηθά σο εθπαηδεπόκελνο, ζηα πιαίζηα 

ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Nottingham ηεο. Μ. Βξεηαλίαο. Η 

εμεηδίθεπζε αθνξνύζε ηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο σο δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο 

θαη πεξηειάκβαλε δύν ππνρξεσηηθνύο ηνκείο, δειαδή ην γισζζνινγηθό θαη ην 

κεηαθξαζηηθό ηνκέα, θαη έλα πξναηξεηηθό, δει. ην ινγνηερληθό. Σηε ινγνηερλία, ηα έξγα 

πνπ εμεηάδνληαλ θαηαηάζζνληαλ θαηά πεξηόδνπο, μεθηλώληαο από ηα πξώηα Μεζαησληθά 

ρξόληα έσο ηνλ εηθνζηό αηώλα. Αλάκεζα ζηα άιια πεξηιακβάλνληαλ ην ιεγόκελν «Θέαηξν 

ηνπ Παξαιόγνπ» θαη δύν έξγα ησλ θπξηόηεξσλ εθπξνζώπσλ ηνπ, όπσο ην «Πεξηκέλνληαο 

ηνλ Γθνληό» ηνπ Samuel Beckett θαη ην «θνπθιόζπηην» ηνπ Henrik Ibsen.  

Οη κέρξη ηόηε γλώζεηο κνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ινγνηερληθή θαηεγνξία ήηαλ όηη δηαπλεόηαλ 

από ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο (ζε βαζκό πνπ λα κε κε βξίζθεη ζύκθσλν θάπνηεο θνξέο) θαη 

από ηε γεληθή αλαζεώξεζε όισλ απηώλ πνπ πξηλ από ηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν 

ζεσξνύληαλ δεδνκέλα. Η ζηάζε κνπ απέλαληη ζε απηό ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ινγνηερλίαο 

ήηαλ από αδηάθνξε έσο αξλεηηθή. Τα έξγα εμέθξαδαλ ηελ απνγνήηεπζε θαη ην ζπκό κηαο 
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(καθξηλήο γηα κέλα) γεληάο, θαζώο θαη κηα δηακαξηπξία ελάληηα ζηνλ παξαινγηζκό ηεο ηόηε 

αλζξώπηλεο θαηάζηαζεο – ζεκαηνινγία πνπ αληηκεηώπηδα σο εηεξνρξνληζκέλε θαη κάιινλ 

πιεθηηθή θαη ζπλεπώο, σο ράζηκν ρξόλνπ ηελ ελαζρόιεζή κνπ κε απηή 

(απνπξνζαλαηνιηζηηθό δίιεκκα). Παξόια απηά ηειηθά απνθάζηζα λα ζπλερίζσ ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο.  

Σηαδηαθά άξρηζα λα ζπλεηδεηνπνηώ όηη νη γλώζεηο κνπ γηα έλα νιόθιεξν ξεύκα ήηαλ 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο (απηνεμέηαζε), γεγνλόο πνπ κε γέκηζε κε ζπλαηζζήκαηα 

απνγνήηεπζεο θαη ληξνπήο,, Ίζσο ζε απηό λα ζπλέηεηλαλ θαη νη κέρξη ηόηε αληηιήςεηο κνπ 

πνπ ζπρλά κνηξαδόκνπλ κε ζπκθνηηεηέο κνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθώλ κνπ 

ζπνπδώλ ζηε Φηινζνθηθή Σρνιή ησλ Αζελώλ, όηη ε παγθόζκηα ινγνηερλία έρεη λα 

επηδείμεη ιακπξόηεξα έξγα δηαλόεζεο, (θξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ παξαδνρώλ). 

Αλαγλσξίδνληαο ηε δπζαξέζθεηά κνπ απνθάζηζα λα ζπκκεηάζρσ ζε κηα νκάδα ηεο ηάμεο 

κνπ πνπ είρε θνηλά βηώκαηα κε κέλα θαη ηηο ίδηεο πεξίπνπ (πεξηνξηζκέλεο) γλώζεηο κνπ γηα 

ην «Θέαηξν ηνπ Παξαιόγνπ» θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο θαη λα κνηξαζηώ καδί ηεο ηηο 

αλεζπρίεο κνπ θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο κνπ (αλαγλώξηζε ηεο πεγήο ηεο δπζαξέζθεηαο 

θαη κνίξαζκα κε άιινπο ηεο δηεξγαζίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ). Απνθαζίζακε λα 

θαηαζηξώζνπκε έλα ζρέδην δξάζεο πνπ πεξηειάκβαλε ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο ζηε βηβιηνζήθε ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ηελ θαηαγξαθή αλαθνξώλ, ζεκεηώζεσλ, 

παξαπνκπώλ θαη ηδεώλ (ζρεδηαζκόο ελόο πξνγξάκκαηνο δξάζεο). Παξάιιεια 

απνθαζίζακε λα έξζνπκε ζε επαθή κε ην δηδάζθνληα θαζεγεηή, ν νπνίνο καο έδσζε 

πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο θαη θώηηζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο καο κε εύζηνρα ζρόιηα θαη 

παξαηεξήζεηο, γεγνλόο πνπ καο βνήζεζε ζηελ απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο (απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ). Όκσο ε επαθή κνπ κε 

ην ινγνηερληθό απηό είδνο δελ ζηακάηεζε εθεί. Μεηά ην πέξαο ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ 

ζπνδώλ θαη επαλεξρόκελνο ζηελ Διιάδα απνθάζηζα λα εληξπθήζσ αθόκα πεξηζζόηεξν 

ζηα έξγα ησλ δύν απηώλ ζπγγξαθέσλ θαη λα δεκνζηεύζσ δύν άξζξα κνπ ζε επηζηεκνληθό 

πεξηνδηθό ησλ θαζεγεηώλ αγγιηθήο γιώζζαο, όπνπ δηαπξαγκαηεπόκνπλ ηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο (νηθνδόκεζε ηθαλόηεηαο θαη απηνπεπνίζεζεο γηα ην λέν ξόιν)». 

Ο ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζπκπεξαίλνληαο φηη ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ιεηηνπξγεί ελάληηα ζηηο 

ηδενινγηθέο θαη πιηθέο δπλάκεηο πνπ επηδξνχλ ζηε δσή καο, επαηζζεηνπνηεί ηα άηνκα αλαθνξηθά κε 

ηελ απηνλνκία ηεο θνπιηνχξαο, θαη θηλεηνπνηεί πξνο ηε ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε θαη αλαδηάξζξσζε 

ησλ ηδενινγηθψλ θαινππηψλ κέζα ζηα νπνία δνχκε . Με απηνχ ηνπ είδνπο ηε δηεχξπλζε νη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα πξνθαινχλ ηελ αλάθιεζε πιήζνπο αλακλήζεσλ, θαζψο βαζκηαία νη θεξαίεο ηνπο 
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γίλνληαη πην επαίζζεηεο απέλαληη ζηηο αληηθάζεηο θαη πξνθιήζεηο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζε άξζξν ηνπ ν Kennedy (1990 ζην Mezirow, 1990) «ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκβάληα πξνζσπηθνχ θαη θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ δείρλνπλ ζε φινπο ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη 

ζηε δσή καο ην λα νηθνδνκνχκε επάλσ ζε κηα απνθάιπςε. 
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ΔΔΠΠΗΗΛΛΟΟΓΓΟΟ  

  

Κνηλφο παξνλνκαζηήο ζε φιεο απηέο ηηο κειέηεο, ήηαλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη φρη κφλν. Κνηλφ δε ζπκπέξαζκα, φηη ε 

κέζνδνο απηή ηεο κάζεζεο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε δηαδηθαζία γεληθφηεξα θαη ηνπο 

ελήιηθεο εηδηθφηεξα, θαζψο είλαη απνδεθηφ απφ πνιινχο ηνκείο ησλ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ φηη ε 

πνξεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη επζχγξακκε θαη κεηαβαιιφκελε, θαζψο αμηνπνηεί φια ηα ζηνηρεία 

πνπ ν ρξφλνο επηζσξεχεη ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε.  

Ζ ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο παξά ηηο θξηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ, έρεη θεξδίζεη ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. ηελ Διιάδα ε ζρεηηθά εθηεηακέλε ζπδήηεζε γηα 

ηε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη ην έξγν ηνπ Mezirow, ηε ζρέζε ηνπ κε άιιεο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, αιιά θαη κε εθαξκνζκέλεο δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ έρεη πξφζθαηα αξρίζεη. Πνιιέο ελδείμεηο, φπσο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, ζρεηηθή 

αξζξνγξαθία, ζεκηλάξηα, δεκφζηεο νκηιίεο, καξηπξνχλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ελδηαθέξνληνο απηνχ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 9
ν
 Γηεζλέο πλέδξην 

Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο ζα ιάβεη ρψξα ζηελ Αζήλα, ζηηο 28 θαη 29 Μαΐνπ 2011. Τπεχζπλε 

γηα ηελ νξγάλσζε είλαη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  
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