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Η ιδιαιτερότητα και ο σκοπός
της εκπαίδευσης ενηλίκων
Εισαγωγή
Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι λόγοι που καθιστούν την εκπαίδευση ενηλίκων αυτοτελές πεδίο επιστημονικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών
πρακτικών. Έχει υποστηριχθεί ερευνητικά ότι οι ενήλικες χάρη στην εν δυνάμει ικανότητά τους για κριτικό στοχασμό επάνω στον τρόπο διαμόρφωσης των
προβληματικών πεποιθήσεων που έχουν ενστερνιστεί, είναι δυνατόν να μαθαίνουν με τρόπο διαφορετικό σε σχέση με τους ανηλίκους. Στο μέτρο που ο θεσμός της εκπαίδευσης ενηλίκων υιοθετεί αυτή την προοπτική, ανάγεται σε πεδίο όπου οι συμμετέχοντες είναι δυνατόν να επανεξετάζουν εις βάθος τις διεργασίες από τις οποίες προέκυψαν οι δυσλειτουργικές αντιλήψεις τους και να
αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Το κείμενο αναφέρεται στη Θεωρία Μετασχηματισμού του Mezirow, καθώς και στις απόψεις ορισμένων άλλων στοχαστών
που ασχολήθηκαν με τη χειραφετητική μάθηση, όπως οι Brookfield, Rogers,
Jarvis, Freire, Illeris.

Οι πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις
Οι θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων επιχείρησαν ήδη από τη δεκαετία του 1960 να αναπτύξουν μια θεωρία που να αποδεικνύει ότι ο τρόπος με τον
οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες και ο σκοπός της εκπαίδευσής τους διαφέρουν
από εκείνους που αφορούν στους ανηλίκους. Ο πρώτος που επεξεργάστηκε συστηματικά το ζήτημα ήταν ο Knowles (1913-1977), οι απόψεις του οποίου άσκησαν μεγάλη επιρροή τις δεκαετίες 1970-1980. Με το βιβλίο του, που είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο The Modern Practice of Adult Education: Andragogy versus
Pedagogy (1970), διατύπωσε τη θεωρία της Ανδραγωγικής. Υποστήριξε ότι οι
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ενήλικες σκέπτονται και συμπεριφέρονται κατά τρόπο διαφορετικό από τους
ανηλίκους, γιατί έχουν πολύ ευρύτερο και διαφορετικής υφής απόθεμα εμπειριών∙ έχουν έντονη ανάγκη να αυτοκαθορίζονται∙ επιζητούν να συμμετέχουν
ενεργητικά στις διαδικασίες που τους αφορούν. Κατά προέκταση, η εκπαίδευση ενηλίκων έχει ως σκοπό να συμβάλλει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να διαμορφώνουν αυτοδύναμη σκέψη, και αυτό το επιτυγχάνει με μεθόδους βιωματικής
μάθησης, ευρετική πορεία προς τη γνώση και ανοικτές, συνεργατικές σχέσεις
εκπαιδευτών - εκπαιδευόμενων (Knowles, 1998).
Στις απόψεις του Knowles ασκήθηκε κριτική από μελετητές της εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τους οποίους η ανδραγωγική δεν αποτελεί ολοκληρωμένη θεωρία αλλά απλό σύνολο αξιωμάτων που δεν βασίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση (Brookfield, 1986∙ Jarvis, 1985). Επίσης, προσήψαν στον
Knowles ότι η διάθεση αυτοκαθορισμού δεν χαρακτηρίζει εξ ορισμού τους ενήλικες, δεδομένου ότι πολλοί δέχονται −και συχνά επιδιώκουν– το ρόλο του παθητικού εκπαιδευόμενου (Rogers, 2002α∙ Jarvis, 2004).
Ταυτόχρονα, στις δεκαετίες 1970-1980, αρκετοί άλλοι μελετητές στράφηκαν στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ενηλίκων ως εκπαιδευόμενων,
θέλοντας να αντλήσουν ιδέες για τις διδακτικές πρακτικές που ενδείκνυται να
χρησιμοποιούνται (βλ. λ.χ. Cross, 1981∙ Houle, 1980∙ Knox, 1977∙ Kolb, 1984∙ J.
Rogers, 1971∙ Smith, 1982). Εξέτασαν ζητήματα όπως η υποκίνηση των ενηλίκων
απέναντι στην εκπαίδευση, οι μαθησιακοί τους στόχοι, οι τρόποι με τους οποίους μαθαίνουν, τα εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια απέναντι στη μάθηση κ.ά.,
χωρίς ωστόσο αυτές οι αναζητήσεις να καταλήξουν σε μια γενική θεωρία αναγνωρισμένου κύρους που να αναδεικνύει την ειδοποιό διαφορά και τον ειδικό
σκοπό της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η συμβολή του Mezirow
Το κενό καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον Mezirow, χωρίς να παραγνωρίζεται η συνεισφορά άλλων στοχαστών, όπως οι Argyris (1993)∙ Boud κ.ά.
(2002)∙ Brookfield (1996, 2005)∙ Freire (1977α, 1977β)∙ Illeris (2002α, 2002β,
2016)∙ Jarvis (2004)∙ Rogers (2002α, 2003α)∙ Schön (1983) κ.ά.
Το έργο του Mezirow αποτελεί επίκεντρο των συζητήσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων τα τελευταία χρόνια. Με τα πρώιμα άρθρα του (1981, 1985) και
κυρίως με τα πρώτα βιβλία του (1990, 1991) έθεσε τα θεμέλια μιας θεωρίας για
τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες. Oνόμασε τη θεωρία του Transformation Theory (Θεωρία Μετασχηματισμού) και ισχυρίστηκε (1991) ότι «επιδιώκει να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ενήλικη μάθηση, καθώς και να προσδιορίσει τις διεργασίες σύμφωνα με τις οποίες μετασχηματίζονται τα πλαίσια αναφοράς μας με βάση τα οποία αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τις εμπειρίες μας» (σ. XIII). Η θεωρία του έχει ρίζες στο έργο των
Freire, Dewey, Kuhn και Habermas και θεμελιώνεται σε στέρεες επιστημολογι24
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κές αρχές. Από τη μία, αξιοποιεί πλήθος ερευνών που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν την πραγματικότητα (λ.χ. τα ερευνητικά πορίσματα του Kegan και των King και Kitchener). Από
την άλλη, αξιοποιεί ως υπόβαθρο των συλλογισμών του την Κριτική Θεωρία,
που διαμορφώθηκε από τη Σχολή της Φρανκφούρτης. Η Κριτική Θεωρία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες μπορούν να εισέλθουν σε μια διεργασία χειραφέτησης στοχαζόμενοι κριτικά επάνω στις ιδεολογίες και πρακτικές
που έχουν υιοθετήσει υπό την επιρροή του πολιτισμικού πλαισίου, και οι οποίες
λειτουργούν συχνά ενάντια στα ζωτικά συμφέροντά τους και τους καταδυναστεύουν (εύγλωττο παράδειγμα που επικαλούνταν οι θεμελιωτές της Κριτικής
Θεωρίας ήταν η υιοθέτηση της ναζιστικής ιδεολογίας και πρακτικής από εκατομμύρια ανθρώπους).
Ο Mezirow μεταφέρει, με τον δικό του τρόπο, πολλά σημεία της προβληματικής της Σχολής της Φρανκφούρτης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Υποστηρίζει ότι ο κριτικός στοχασμός επάνω στις παραδοχές (πεποιθήσεις) μας που έχουν εμφυτευθεί από το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και συχνά οδηγούν σε δυσλειτουργική αντίληψη και συμπεριφορά, αποτελεί προϋπόθεση για την εναρμονισμένη ένταξή μας στην πραγματικότητα. Ωστόσο, προσθέτει, μόνο οι ενήλικες είναι εν δυνάμει ικανοί για ολιστική επαναξιολόγηση
των παραδοχών που υιοθέτησαν σε προγενέστερες φάσεις της ζωής τους. Αυτό
συμβαίνει (Mezirow, 1998, 2004) γιατί οι ενήλικες διαθέτουν ευρύ φάσμα εμπειριών, καθώς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πολύπλοκων νοητικών διεργασιών, που αποτελούν προαπαιτούμενα του κριτικού στοχασμού. Συνεπώς, οι
ενήλικες −και από αυτούς μόνο όσοι αποφασίζουν να εμπλακούν συστηματικά
σε διεργασία κριτικού στοχασμού− είναι δυνατόν να διανύσουν τα πιο εξελιγμένα στάδια της νοητικής διεργασίας, δηλαδή να συσχετίσουν πλήθος καταστάσεων και εννοιών κατανοώντας τις αλληλεπιδράσεις τους, καθώς και να διερευνήσουν κριτικά τους ιστορικούς, κοινωνικούς και βιογραφικούς παράγοντες που
αποτέλεσαν την πηγή από την οποία εκπορεύτηκαν οι παραδοχές τους. Πρόκειται δηλαδή για μια επιστημολογική προσέγγιση, η οποία δεν περιορίζεται στην
αμφισβήτηση των παραδοχών αλλά επεκτείνεται στην κριτική συνειδητοποίηση
του αντιληπτικού πλαισίου από το οποίο αυτές εκπήγασαν:
Η έρευνα που εκπόνησαν οι King και Kitchener υποστηρίζει ότι πιθανώς κινούμαστε διαμέσου αναπτυξιακών «σταδίων», για να φτάσουμε ως ενήλικες στο έκτο
και έβδομο στάδιο, που αντιπροσωπεύει τη «στοχαστική κρίση». […] Στα τελευταία
αυτά στάδια είναι που η γνώση γίνεται κατανοητή όχι ως «δεδομένη», αλλά ως κάτι
που χτίζεται στην πράξη− τα δεδομένα της γνώσης, δηλαδή, γίνονται αντιληπτά σε
συσχετισμό με το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν. […] Όταν μια γυναίκα
μπαίνει στη διεργασία «συζήτησης» για να δικαιολογήσει γιατί είναι κατά τη γνώμη της εσφαλμένη η αντίληψη ότι η θέση μιας γυναίκας είναι στο σπίτι, και μαζί με
άλλους εξετάζει κριτικά την προέλευση της παραδοχής αυτής στο ιστορικό και βιογραφικό της πλαίσιο, η σύλληψη που έχει για την εγκυρότητα αυτής της παραδοχής είναι πιθανό να μετασχηματιστεί. (Mezirow, 1998, σσ. 189,190)
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Ο Mezirow (ό.π.) θεωρεί ότι τα παιδιά μπορούν και αυτά να συνειδητοποιήσουν ότι ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς τους δεν είναι λειτουργικός, όμως
δεν διαθέτουν τα προαπαιτούμενα για εις βάθος κριτικό στοχασμό επάνω στο
πλαίσιο διαμόρφωσης των παραδοχών που υιοθέτησαν:
Η περιγραφή του κριτικού στοχασμού παραδοχών ως διεργασίας που εμπλέκει
την ενεργητική παραγωγή γνώσης μας βοηθάει να διαφοροποιήσουμε τη δυναμική της μάθησης που επικρατεί κατά την παιδική ηλικία από αυτήν που ενδεχομένως θα αναπτυχθεί μέσω του κριτικού στοχασμού κατά την ενήλικη ζωή. Όταν ένα
παιδί συνειδητοποιήσει ότι οι πεποιθήσεις του για τη γνώση και τη συμπεριφορά
δεν ισχύουν πλέον και ένα πιο ελκυστικό μοντέλο ερμηνείας ή συμπεριφοράς είναι
πρόσφορο, στην πορεία προς μια πιο λειτουργική συμπεριφορά με βάση διαφορετικά σύνολα παραδοχών, είναι μάλλον απίθανο να ακολουθήσει οποιαδήποτε επιστημολογική προσέγγιση. (σ.191)

Απόρροια των παραπάνω ιδεών του Mezirow είναι ότι η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί πεδίο μέσα στο οποίο είναι δυνατόν να προσεγγίζεται ένας θεμελιακός σκοπός της ύπαρξης, που είναι η απελευθέρωση από τις δυσλειτουργικές παραδοχές.
Τα κείμενα του Mezirow σχολιάστηκαν κριτικά από αρκετούς μελετητές. Του
προσήψαν ότι προσεγγίζει τη χειραφέτηση κυρίως από τη σκοπιά του ατόμου και
υποτιμά την οργανική σχέση της με τη συλλογική δράση (βλ. λ.χ. Collard & Law,
1989· Jarvis, 2004)· ότι παραγνωρίζει τους πολιτικούς παράγοντες και τις σχέσεις
εξουσίας που επηρεάζουν τις κοινωνικές διεργασίες και ειδικότερα τις εκπαιδευτικές (βλ. λ.χ. Brookfield, 2001· Griffin, 1987)· ότι παραβλέπει το γεγονός ότι λίγοι
ενήλικες έχουν τα προαπαιτούμενα για να ολοκληρώσουν την πορεία του αντιληπτικού μετασχηματισμού (Merriam, 2004). Ο Mezirow επεξεργάστηκε δημιουργικά πολλές από αυτές τις κριτικές παρατηρήσεις και διαμόρφωσε συνθετικά επιχειρήματα που εμπλούτισαν τη θεωρία του, σε συνδυασμό και με άλλες
προσεγγίσεις που συνάντησε στην πορεία του χρόνου και ενσωμάτωσε στοιχεία
τους, όπως λ.χ. τη θεωρία του Goleman για τη συναισθηματική νοημοσύνη ή του
Bruner για τη σύνθεση διαφορετικών απόψεων μέσα από διαπραγμάτευση (βλ.
στα άρθρα του Mezirow, 1994α, 1994β, 1996, 1998, 2004 και, κυρίως, στο βιβλίο
του 2000, που μεταφράστηκε στα ελληνικά το 2007 με τον τίτλο Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση∙ βλ. επίσης Λιντζέρης, 2007· Kitchenham, 2008).

Η άποψη του Brookfield
Ταυτόχρονα, ο Brookfield ακολούθησε επάλληλη πορεία. Ήδη με το πρώτο
βιβλίο του (1986) επιχείρησε να εντοπίσει τις θεωρητικές –ερευνητικές προσεγγίσεις που καθιστούν την εκπαίδευση ενηλίκων αυτοτελές επιστημονικό πεδίο
και συνέχισε την αναζήτηση στα επόμενα κείμενά του (βλ. κυρίως 1996, 2001).
Το βασικό του επιχείρημα (Brookfield, 1996) σχετικά με την ιδιαιτερότητα του
πεδίου είναι ότι τα παιδιά δεν διαθέτουν το εύρος και την ποικιλομορφία των
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εμπειριών που εμφανίζονται στην ενήλικη φάση της ζωής και καθιστούν δυνατή την εις βάθος επεξεργασία των βιωμάτων και την επαναξιολόγηση των εσωτερικευμένων κανόνων και παραδοχών.
Επιπλέον, ο Brookfield εργάστηκε για την ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου
της μετασχηματίζουσας μάθησης. Επεξεργάστηκε μεθόδους και τεχνικές με τις
οποίες οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να συμβάλουν στην κριτική επαναξιολόγηση των παραδοχών (βλ. ιδίως 1995)· έδωσε έμφαση στο ζήτημα των δυσκολιών
που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι όταν επανεξετάζουν πεποιθήσεις
στις οποίες ήταν μακροχρόνια προσκολλημένοι (βλ. ιδίως 1996)· ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων σε μια συνεργατική ομάδα, όπου αλληλοϋποστηρίζονται και βιώνουν από κοινού συναισθήματα, ανταλλάσσουν γνώμες
και εμπειρίες, δοκιμάζουν εναλλακτικές λύσεις, με άλλα λόγια διαμορφώνουν ένα
πλαίσιο μέσα στο όποιο η μετασχηματίζουσα διεργασία ενδυναμώνεται και νοηματοδοτείται (βλ. ίδιως 1995, 2000). Τέλος, σε ό,τι αφορά στην πολιτική διάσταση της
μάθησης, ο Brookfield –διαφοροποιούμενος από τον Mezirow– υπογράμμισε ότι η
διεργασία του κριτικού στοχασμού πρέπει πάντοτε να κυριαρχείται από πολιτική
χροιά, επισημαίνοντας ότι έχει καταλυτική σημασία η αποκάλυψη του τρόπου με
τον οποίο τα κυρίαρχα ιδεολογικά-πολιτικά συστήματα συσκοτίζουν, νομιμοποιούν
και αναπαράγουν, σε βάρος των πολιτών, τις σχέσεις οικονομικής και πολιτικής ανισότητας με τις οποίες είναι εμποτισμένη η καθημερινή ζωή:
Ο κριτικός στοχασμός εστιάζει σε τρεις αλληλένδετες διεργασίες: (α) στη διεργασία με την οποία οι ενήλικες εξετάζουν και έπειτα αντικαθιστούν ή αναδιατυπώνουν μια υπόθεση που μέχρι τότε υιοθετούσαν μη κριτικά ως αντιπροσωπεύουσα την κοινή λογική, (β) στη διεργασία μέσω της οποίας οι ενήλικες δίνουν μια εναλλακτική προοπτική στις ιδέες, τις ενέργειες, τις μορφές συλλογισμού και τις ιδεολογίες που προηγουμένως εκλάμβαναν ως δεδομένες, (γ) στη
διεργασία με την οποία οι ενήλικες ανακαλύπτουν τις κυρίαρχες πολιτισμικές
αξίες και κατανοούν πώς η φαινομενικά αυτονόητη τάξη των πραγμάτων στην
πραγματικότητα ενισχύει την ισχύ και τα συμφέροντα ορισμένων μειοψηφιών.
Οι απόψεις των μελετητών αυτού του πεδίου διαφοροποιούνται σε ό,τι αφορά
στο βαθμό στον οποίο ο κριτικός στοχασμός θα πρέπει να έχει πολιτική χροιά.
(Brookfield, 1996, σ.376)

O Mezirow, από την άλλη, ήταν περισσότερο κριτικά στοχαστικός από τον
Brookfield σε ό,τι αφορά στην έμφαση που είναι σκόπιμο να δίνεται στην πολιτική διάσταση, υποστηρίζοντας (1998) ότι αυτό εξαρτάται από το είδος και τον
σκοπό του εκάστοτε προγράμματος μάθησης (βλ. αναλυτικά στο κείμενο 2 του
παρόντος).

Οι ιδέες των Jarvis, Freire, Rogers, Illeris
Άλλοι σημαντικοί στοχαστές, όπως οι Jarvis, Freire, Rogers και Illeris, σχημάτισαν τη δική τους διαδρομή ως προς το ζήτημα των χαρακτηριστικών της
εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Στα κείμενα του Jarvis δεν συναντώνται πολλές ρητές αναφορές στη διαφορά
του τρόπου μάθησης ενηλίκων και ανηλίκων. Για παράδειγμα, σε ένα βασικό του βιβλίο (2004) υπάρχει μόνο μία σχετική μνεία (σ. 110), που αφορά στη διαφορά ενηλίκων και ανηλίκων ως προς τη δυνατότητα απομνημόνευσης και, κατά προέκταση, στη διαφορετική αντιμετώπιση που χρειάζεται να έχουν από τους διδάσκοντες.
Από την άλλη όμως, μια προσεκτική μελέτη του συνολικού έργου του Jarvis οδηγεί
στη διαπίστωση ότι αποτελεί μια σπουδή που αναφέρεται στον ιδιαίτερο τρόπο με
τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες, καθώς και στον θεμελιώδη σκοπό αυτής της μάθησης, που είναι η χειραφέτηση των συμμετεχόντων (βλ. Κόκκος, 2005).
Το έργο του Freire αφορά επίσης στη μάθηση κατά τη φάση της ενηλικιότητας και απηχεί τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες των χωρών του τρίτου κόσμου
στις οποίες εκείνος δραστηριοποιήθηκε. Ο Βραζιλιάνος στοχαστής διαμόρφωσε
μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική θεωρητική προσέγγιση, αλλά και πρακτική μέθοδο με βάση την οποία οι καταδυναστευόμενοι είναι δυνατόν να συνειδητοποιούν
κριτικά τις σχέσεις κοινωνικής, πολιτικής και ιδεολογικής εξάρτησης στις οποίες
υπάγονται και να αναλαμβάνουν δράση που αποβλέπει στη χειραφέτησή τους.
Ο Alan Rogers ασχολήθηκε συστηματικά με τη διαφορά του τρόπου μάθησης
ενηλίκων και ανηλίκων (2002α, 2002β, 2003α, 2003β). Έδωσε μάλιστα σε δύο κείμενά του τον χαρακτηριστικό τίτλο What is the difference?. Η προσοχή του επικεντρώνεται όχι τόσο στις νοητικές διαστάσεις της μαθησιακής διεργασίας όσο στις
σχέσεις διδάσκοντος – διδασκομένων, γιατί θεωρεί ότι σε αυτό το σημείο εντοπίζεται η σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει (2003β) ότι τα παιδιά εμπλέκονται στην εκπαίδευση με επίγνωση ότι είναι ακόμα ατελή υποκείμενα, («δεν είναι ακόμα, αλλά μαθαίνουν να είναι ενήλικες», σ.16), κατά συνέπεια βιώνουν την ιεραρχική σχέση εξάρτησής τους από τον διδάσκοντα ως μη αντιβαίνουσα στην ταυτότητα του εαυτού τους. Όμως, για τους ενήλικες η αποδοχή του ρόλου του ατελούς υποκειμένου και η συνακόλουθη εξάρτηση από τον διδάσκοντα, ακόμα και αν
γίνεται με τη συγκατάθεσή τους, βιώνεται ως αντιφατική προς την ταυτότητά τους,
που, για πολλούς, είναι ταυτόσημη με την αυτοδυναμία, την υπευθυνότητα και την
ωριμότητα. Έτσι, οι σχέσεις που διαμορφώνουν με τον εκπαιδευτή ενηλίκων, αν και
ποικίλλουν ανάλογα με την αντίληψη του εαυτού και του ρόλου που χαρακτηρίζει
τις δύο πλευρές, είναι πολύ πιο σύνθετες και αντιφατικές από τις σχέσεις του παιδιού με το δάσκαλό του. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, σκοπός του εκπαιδευτή πρέπει να είναι η ανάπτυξη της ικανότητας αυτοκαθορισμού των συμμετεχόντων και η
δημιουργία ενεργών πολιτών (Rogers, 2005).
Τέλος, άξιο μνείας είναι το έργο του Illeris. Σε δύο κείμενά του (2002α,
2002β), συνταυτίζεται κατά βάση με τις απόψεις των Mezirow, Brookfield,
Rogers ως προς το ότι το παιδί, σε αντίθεση με τον ενήλικα, δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί προχωρημένες γνωστικές λειτουργίες, συνεπώς αδυνατεί να αξιολογεί εξονυχιστικά τις εμπειρίες του ή/και τις παραδοχές που έχει
υιοθετήσει. Από την άλλη, ο Δανός στοχαστής δίνει έμφαση στα προβλήματα
που εμφανίζονται στη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύ28
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νονται σε ενήλικες: Η συμμετοχή πολλές φορές δεν είναι εθελοντική, πράγμα
που προκαλεί αρνητική διάθεση· συχνά οι συμμετέχοντες συμπεριφέρονται παθητικά, σαν μαθητές, και δέχονται τον εξουσιαστικό ρόλο του εκπαιδευτή (εδώ
ο Illeris συμπίπτει με τις απόψεις του Rogers)· επίσης, συχνά έχουν αμυντική
στάση απέναντι σε νέες γνώσεις και εμπειρίες με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον Illeris (2002β), συνεπάγονται ότι οι ενήλικες
στις περισσότερες εκπαιδευτικές διεργασίες μαθαίνουν μόνο εν μέρει, με διαστρεβλωμένο τρόπο ή με έλλειψη υποκίνησης, πράγμα που ακυρώνει το αντικείμενο της μάθησης ή το καθιστά ευάλωτο στη λήθη.
Ωστόσο, ο Illeris (ό.π.) διαβλέπει μια προοπτική. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι όντας εν δυνάμει ικανοί να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους
και, άρα, για τη μάθησή τους, δυσκολεύονται να αποδεχθούν την έλλειψη συμμετοχής τους στην πορεία της μάθησης. Από αυτό λοιπόν το σημείο είναι σκόπιμο
να εκκινά ο σχεδιασμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα πρέπει
να δομούνται σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και να υποκινούν τη
συμμετοχή τους. Από την άλλη όμως, ο Illeris εξετάζει με προσοχή τα πορίσματα
εμπειρικών μελετών, που έδειξαν ότι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενηλίκων έχουν
συχνά επιφανειακό χαρακτήρα, επομένως ένα πρόγραμμα που βασίζεται πιστά
σε αυτές δεν θα τους επιτρέψει να μάθουν πολλά, με αποτέλεσμα τη σπατάλη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Χρειάζεται λοιπόν, καταλήγει, τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων να έχουν ευρύτερους στόχους από τα αποτελέσματα
που προσδοκούν να επιτύχουν οι συμμετέχοντες σε αυτά.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Ο Illeris δεν υπεισέρχεται περισσότερο στο ζήτημα. Ωστόσο, ο Mezirow (2007) προτείνει μια προσέγγιση. Τα προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων χρειάζεται να δίνουν χώρο σε έναν στοχαστικό διάλογο (discourse), στο πλαίσιο του οποίου τίθενται σταδιακά σε κριτική διερεύνηση οι δυσλειτουργικές παραδοχές και αναζητούνται συναινετικά λύσεις εναρμονισμένες με την πραγματικότητα. Αυτό προϋποθέτει τη λειτουργία μιας αλληλοϋποστηρικτικής εκπαιδευόμενης ομάδας και την ύπαρξη εκπαιδευτών που
αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτοδυναμίας της σκέψης των συμμετεχόντων.
Η εκπαιδευτική διεργασία εκκινά λαμβάνοντας υπ’όψιν τα γνωστικά αντικείμενα που οι συμμετέχοντες επιθυμούν και προσδοκούν να μάθουν, ακόμα και
αν αυτά είναι περιορισμένης εμβέλειας. Όμως οι εκπαιδευτές χρειάζεται να
υπερβαίνουν αυτόν τον άμεσο στόχο και να βοηθούν ως «πολιτισμικοί ακτιβιστές» (σ.68) τους συμμετέχοντες να επεξεργάζονται ζητήματα που βρίσκονται
πέρα από τις ανάγκες που αρχικά εξέφρασαν και που πιθανόν αντανακλούν
τον περιορισμένο ορίζοντα του αντιληπτικού τους σύμπαντος. Χρειάζεται λοιπόν οι συμμετέχοντες να βοηθούνται να διευρύνουν τον τρόπο σκέψης τους
έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται εναργέστερα τις αιτίες από τις οποίες προέκυψαν οι εκφρασμένες προσδοκίες τους, τις ρίζες δηλαδή της κοσμοαντίληψής
τους. Στο μέτρο που εξελίσσεται αυτή η διεργασία, προσεγγίζεται ο απώτερος
σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων: Οι συμμετέχοντες γίνονται σταδιακά ικανοί
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να απεξαρτώνται από τις προβληματικές παραδοχές που έχουν εσωτερικεύσει
και ενδεχομένως να αναλαμβάνουν δράση στο προσωπικό ή/και στο κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο σύμφωνα με τις μετασχηματισμένες αντιλήψεις τους.

Συζήτηση
Από όσα αναφέρθηκαν, και κυρίως σε ό,τι αφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις των Brookfield, Illeris και Mezirow, προκύπτουν στοιχεία που αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων: Οι ενήλικες, χάρη
στην εν δυνάμει ικανότητά τους για επιστημολογική προσέγγιση των παραδοχών τους, μπορούν να μαθαίνουν με τρόπο διαφορετικό, πιο σύνθετο σε σχέση
με τους ανηλίκους. Όμως, πρόκειται απλώς για μια δυνατότητα, και δεν συνάγεται ότι όλοι οι ενήλικες επιθυμούν ή μπορούν να ανταποκρίνονται στη διεργασία της μάθησης που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είδαμε, ότι οι Brookfield,
Illeris, Rogers επισημαίνουν τα εμπόδια που συχνά έχουν εσωτερικεύσει οι εκπαιδευόμενοι. Ας προστεθεί ότι ο Dewey είχε ήδη πριν από δεκαετίες διαπιστώσει ότι είναι για πολλούς δυσχερής ή/και ανεπιθύμητη η επανεξέταση των παραδοχών που έχουν υιοθετήσει (Dewey, 1933), θέση που υιοθετεί και ο Mezirow
(2004). Επομένως, τίθεται το ζήτημα του κατά πόσο οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και οι οργανισμοί της εκπαίδευσης ενηλίκων αποφασίζουν να θέσουν ως σκοπό τους να υπερπηδούνται αυτά τα εμπόδια και να πραγματοποιείται η απαιτητική πορεία της κριτικά στοχαστικής μάθησης.
Έχω την πεποίθηση ότι στις σύγχρονες κοινωνίες όπου περισσότερο παρά
ποτέ χρειάζεται οι πολίτες να είναι ενεργοί και κοινωνικά υπεύθυνοι, έχει ζωτική σημασία να υιοθετείται ο παραπάνω σκοπός. Σε αυτή την περίπτωση, η εκπαίδευση ενηλίκων θα μπορούσε να αναχθεί σε πεδίο συνεχούς, ανοικτής αναζήτησης όπου οι συμμετέχοντες θα ήταν δυνατόν να επανεξετάζουν τις αιτίες
και τις ιδεολογικές καταβολές των αντίξοων καταστάσεων που αντιμετωπίζουν
και να αναζητούν λύσεις. Ταυτόχρονα, ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων θα
μπορούσε να γίνει άκρως δημιουργικός, δεδομένου ότι θα προσέφερε, σε αυτούς τους ίδιους πρώτα, τη δυνατότητα να μαθαίνουν συνεχώς μέσα από τις διεργασίες της συλλογικής κριτικής επεξεργασίας των απόψεων και εμπειριών.
Αν, λοιπόν, οι εκπαιδευτές ενηλίκων συμμερίζονται αυτή τη θέση, θα ήταν σκόπιμο να ασχοληθούν με την χειραφετητική μάθηση και να συμβάλουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή της.
Στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας ίσως αυτά μοιάζουν καινούρια. Ασφαλώς, έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε από τις διεθνείς εμπειρίες
εφαρμογής της χειραφετητικής μάθησης σε οργανισμούς επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, κοινοτικής ανάπτυξης, κοινωνικής επανένταξης, γυναικείων σπουδών,
εκπαίδευσης γονέων, επιχειρησιακής κατάρτισης, συνδικαλιστικής επιμόρφωσης κ.ά. Ο Mezirow, για παράδειγμα, αναφέρει (2007,σ. 59) περιπτώσεις από
την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, όπου αναπτύσσεται κριτικός στοχασμός επά30
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νω στις επιστημολογικές και ιδεολογικές παραδοχές σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες της αξιολόγησης. Άλλοι στοχαστές έχουν παρουσιάσει παραδείγματα κριτικού στοχασμού επάνω σε προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί (βλ. λ.χ. Schön 1983·
Argyris 1993· Yorks & Marsick, 2007).
Ίσως, όμως, όσο διαβάζατε τα παραπάνω παραδείγματα κάνατε τις δικές σας
σκέψεις για την ελληνική πραγματικότητα. Ίσως διαπιστώσατε ότι μπορεί στη χώρα
μας να μην έχει γίνει ακόμα εκτενής διάδοση της χειραφετητικής εκπαίδευσης
ενηλίκων, όμως σε αρκετές περιπτώσεις έχουν αναπτυχθεί συναφείς προβληματισμοί και εμπειρίες, λ.χ. σε πανεπιστήμια, οργανισμούς λαϊκής παιδείας, σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας, σχολές γονέων, προγράμματα αντιμετώπισης του κοινωνικού
αποκλεισμού, σεμινάρια ανθρώπινων σχέσεων, σε ορισμένα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης κ.ά. Τέτοιου είδους δραστηριότητες αποτελούν το δικό
μας σημείο εκκίνησης. Αν τις αποτιμήσουμε και τις επεξεργαστούμε, θα έχουμε διευρύνει τη δυνατότητα εφαρμογής ενός τρόπου εκπαίδευσης που συντείνει στη διαμόρφωση αυτοδύναμα σκεπτόμενων και δρώντων πολιτών.
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