
Προσωπογραφία της Jane Thompson 

(από την Ήρα Παπαγεωργίου) 

 

Η Jane Thompson είναι µια από τις κυριότερες σύγχρονες εκπροσώπους της 

Ριζοσπαστικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μεγάλωσε στο Hull του βιοµηχανικού βορρά 

της Αγγλίας όπου και ξεκίνησε την καριέρα της ως καθηγήτρια ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και καθηγήτρια Παιδαγωγικής. Αργότερα το ενδιαφέρον της 

µετατοπίστηκε προς την Εκπαίδευση ∆εύτερης Ευκαιρίας για γυναίκες στον οποίο 

τοµέα και αφιερώθηκε κατά την δεκαετία του 80. Εκείνα τα χρόνια εργάστηκε στο 

Τµήµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Πανεπιστηµίου του Southampton όπου και ίδρυσε 

σε συνεργασία µε φοιτήτριες της το Εκπαιδευτικό Κέντρο Γυναικών. Παρά τις 

αντίξοες πολιτικές συνθήκες της εποχής, κατάφερε να διατηρήσει το κέντρο ανοιχτό 

για δέκα χρόνια κατά την διάρκεια των οποίων η Jane Thompson ήταν 

παραγωγικότατη τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Το 1993 

µεταφέρθηκε στο Ruskin College της Οξφόρδης, ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα 

αφιερωµένο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων προερχόµενων από οµάδες 

υποεκπροσωπούµενες στην τυπική εκπαίδευση (Drews & Fieldhouse, 1996), όπου 

πήρε την θέση του κοσµήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών.  

 

Έχοντας αποκτήσει ευρεία εµπειρία στην διδασκαλία τµηµάτων, όπως την 

Εκπαίδευση Γυναικών, την Κοινοτική Εκπαίδευση και την Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης, το 2000 η Thompson ξεκίνησε να δουλεύει ως ερευνήτρια για το 

βρετανικό NIACE (Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Ο µη κυβερνητικός 

αυτός οργανισµός στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και στην γενικότερη πρόοδο 

του τοµέα µέσω της αύξησης του συνολικού αριθµού των ενηλίκων εκπαιδευόµενων 

και της ενίσχυσης των ευκαιριών για συµµετοχή στη µάθηση ατόµων από 

εκπαιδευτικά υποεκπροσωπούµενες οµάδες. Παράλληλα µε την παρούσα εργασία 

της, η Thompson διατηρεί τις σχέσεις της µε τον ακαδηµαϊκό χώρο όντας 

επιστηµονικός συνεργάτης και εξωτερική εξετάστρια σε διάφορα πανεπιστηµιακά 

ιδρύµατα στην Βρετανία και την Ιρλανδία. Το συγγραφικό της έργο είναι εκτενές και, 



αντλώντας από την φεµινιστική θεωρία (Coats, 1994), συνδυάζει το προσωπικό µε 

το πολιτικό µε αποτέλεσµα να παράγει κείµενα προσιτά αλλά και παράλληλα 

συναισθηµατικά φορτισµένα.  

 

Όπως προαναφέρθηκε, η Jane Thompson προέρχεται από την Ριζοσπαστική 

παράδοση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η οποία συνδέει την εκπαίδευση µε τις 

ανεκπλήρωτες επιθυµίες κοινών ανθρώπων για να αλλάξουν τις περιστάσεις της 

ζωής τους. Σύµφωνα µε αυτή την παράδοση, που αρνούµενη την ουδετερότητα κάθε 

εκπαιδευτικής διεργασίας (Freire, 1996) ορίζει τον ρόλο της ως ανοιχτά πολιτικό, 

ένας βασικός στόχος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι η βελτίωση και αλλαγή των 

όρων και συνθηκών ζωής, όχι µόνο σε ατοµικό, αλλά κυρίως σε συλλογικό επίπεδο. 

Η Thompson  αναγνωρίζει πως η Εκπαίδευση Ενηλίκων δεν αποτελεί πανάκεια στα 

κοινωνικά προβλήµατα, µπορεί όµως να συνεισφέρει στην δηµιουργία µιας κοινωνίας 

πιο δηµοκρατικής και κοινωνικά δίκαιης µέσω της προώθησης διαφορετικών ιδεών 

και µορφών γνώσης (Thompson ,2000α).  

 

Έχοντας αυτήν την θεωρητική βάση, η Jane Thompson ασκεί κριτική στην σύγχρονη 

επικρατούσα ιδεολογία της ∆ια Βίου Μάθησης η οποία τείνει πλέον να 

αντικαταστήσει τον όρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η Thompson διατείνεται ότι η 

απήχηση της έννοιας της ∆ια Βίου Μάθησης έγκειται στο γεγονός ότι ‘σηµαίνει 

οτιδήποτε και ως εκ τούτου, κινδυνεύει να µη σηµαίνει τίποτα’ (Thompson, 2001:8). 

Θεωρεί την ∆ια Βίου Εκπαίδευση (όπως εφαρµόζεται στις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) ως την εκπαιδευτική έκφραση της ιδεολογίας του Τρίτου 

∆ρόµου. Ως ένα συνδυασµό φιλελεύθερων πολιτικών στάσεων, συντηρητικών 

κοινωνικών αξιών και οικονοµικών προτεραιοτήτων (Thompson, Shaw & Bane, 

2000) που οδηγεί σε στενά οικονοµιστικά προσδιορισµένες µορφές εκπαίδευσης µε 

έµφαση στην επίτευξη της απασχολησιµότητας.  

 

Το ενδιαφέρον της Thompson επικεντρώνονταν πάντα στην εκπαίδευση κοινωνικά 

καταπιεσµένων οµάδων, και ειδικότερα στην εκπαίδευση γυναικών εργατικής τάξης. 



Η Thompson αµφισβητεί την δυνατότητα της πολιτικής της ∆ια Βίου Μάθησης να 

προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στα ζητήµατά αυτών των κοινωνικών οµάδων καθώς η 

εστίαση της πολιτικής αυτής βρίσκεται, ως επί το πλείστον, στην διεύρυνση της 

συµµετοχής στην εκπαίδευση, χωρίς όµως να εξετάζονται κριτικά η δοµή και το 

περιεχόµενό της. Η ∆ια Βίου Μάθηση αντιλαµβάνεται, λοιπόν, τον εκπαιδευόµενο 

κατά κύριο λόγο ως (ενδεχόµενο) εργαζόµενο, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ιδέα 

του ότι όποιος δεν συµµετέχει στην ελεύθερη αγορά της εκπαίδευσης είναι ο ίδιος 

υπαίτιος για τον τυχόν οικονοµικο-κοινωνικό αποκλεισµό του. Απ’ την πλευρά των 

εκπαιδευτών, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, την 

πιστοποίηση, τον εφοδιασµό των εκπαιδευοµένων µε πρακτικές δεξιότητες και την 

εµψύχωση τους. Θεωρούµενη µέσα στο πλαίσιο αυτό, η Thompson ισχυρίζεται ότι η 

∆ια Βίου Μάθηση, αντί για µέσο ανάπτυξης ολόκληρης της κοινότητας, ατοµικοποιεί 

τα µέλη των παραπάνω οµάδων και λειτουργεί µε στόχο την κοινωνικο-οικονοµική 

τους ένταξη σε µια αµετάβλητη κοινωνία για την µορφή της οποίας δεν έχουν λόγο. 

 

Η Thompson δεν αρκείται σε κριτική που να οδηγεί στο συναίσθηµα της απόγνωσης 

και της αδυναµίας. Αντίθετα ελπίζει στη δηµιουργία νέων οραµάτων µέσω της 

σύνδεσης της µάθησης µε συλλογικούς αγώνες, µέσω της δηµιουργίας διδακτικού 

υλικού που βασίζεται σε κοινωνικές πραγµατικότητες και, πάνω απ’ όλα, 

αντιµετωπίζοντας τους εκπαιδευόµενους ως πολιτικά όντα και όχι ως αντικείµενα 

εκπαιδευτικής ή άλλης πολιτικής. Προτείνει συνεπώς την προώθηση της Μη 

Τυπικής Μάθησης και της Κοινοτικής Εκπαίδευσης που λαµβάνουν χώρα εκτός 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και που αντλούν από τις προσωπικές εµπειρίες και την 

κοινωνική δράση των συµµετεχόντων. Η ιδιαιτερότητα αυτής της µάθησης είναι ότι, 

µέσω της επικοινωνίας και της απόδοσης νοήµατος σε εµπειρίες και ζητήµατα, 

δηµιουργείται διάλογος και κοινές έννοιες, τα οποία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για περαιτέρω συλλογική δράση, καθώς και για την πνευµατική αυτονοµία των 

συµµετεχόντων. Η Μη Τυπική Μάθηση µας υπενθυµίζει ότι οι εκπαιδευόµενοι 

µαθαίνουν συνεχώς και συνήθως δίχως την βοήθεια του θεσµού της εκπαίδευσης. 

Ταυτόχρονα, η Τυπική Εκπαίδευση µπορεί επίσης να προσφέρει στην κατανόηση των 



εµπειριών, να προσθέσει νέα και διαφορετική γνώση και να βοηθήσει τους 

συµµετέχοντες να χρησιµοποιήσουν αυτήν την γνώση πιο αποδοτικά για τους ίδιους. 

Αντλώντας από τον Freire, η Thompson επισηµαίνει ότι αυτή είναι µάθηση που 

οδηγεί στην πρακτική της ελευθερίας και όχι σε κοµφορµισµό στην λογική του 

παρόντος συστήµατος (Thompson, 2001).   

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η οµάδα στην οποία έχει εστιάσει η Thompson είναι οι 

γυναίκες. Η θέση των γυναικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι ιδιαίτερη καθώς 

αποτελούν την πλειοψηφία τόσο ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους όσο και στους 

εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, οι άντρες συνεχίζουν να υπερτερούν αριθµητικά στα 

διδασκόµενα αντικείµενα µε υψηλότερο κύρος καθώς και στα προγράµµατα 

Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. Η Thompson επισηµαίνει ότι τα τµήµατα που 

απευθύνονται πρωταρχικά σε γυναίκες τείνουν να υιοθετούν ένα θεραπευτικό 

µοντέλο εκπαίδευσης, πλούσιο σε στερεότυπα όσον αφορά στην ανάγκη για την 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων. Συνεπώς, 

µόνες µητέρες, µετανάστριες και γυναίκες εργατικής τάξης γίνονται οι οµάδες-

στόχοι για βραχυπρόθεσµα κρατικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα που παρουσιάζουν 

τα βαθύτερα δοµικά κοινωνικά προβλήµατα ως ατοµικά ελλείµµατα των γυναικών 

αυτών. 

 

Σε αντίθεση µε αυτό το µοντέλο εκπαίδευσης, και µε στόχο την ουσιαστική 

ενδυνάµωση των γυναικών, η Thompson προτείνει τη δηµιουργία οµάδων που 

αποτελούνται µόνο από γυναίκες. Αυτά τα τµήµατα δεν είναι απλά προσωρινό µέτρο 

για γυναίκες που τους λείπει η αυτοπεποίθηση να συµµετάσχουν σε µικτές τάξεις. 

Απεναντίας, η Thompson υποστηρίζει ότι µια κοινωνική οµάδα πρέπει να 

οργανώνεται αυτόνοµα, δηλαδή χωρίς την παρουσία µελών της οµάδας που την 

καταπιέζει, όταν στόχος της είναι η µεταβολή των σχέσεων δύναµης. Αυτά τα 

τµήµατα δεν συνιστούν λοιπόν απλές τάξεις χωρίς άνδρες, αλλά συλλογική µόρφωση 

χωρίς διαχωρισµούς µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου, σκέψης και δράσης, 

πραγµατικότητας και συναισθηµάτων, προσωπικού και δηµόσιου (Thompson, 1997).  



 

Αυτή η εκπαίδευση, εµφανώς βασισµένη στη φεµινιστική θεωρία, αντιτίθεται στις 

ιδέες της αυθεντίας, της ειδίκευσης και της αντικειµενικότητας. Βασική µέθοδος που 

χρησιµοποιείται είναι οι βιογραφικές αφηγήσεις και αναλύσεις. Η ανταλλαγή 

εµπειριών µεταξύ των συµµετεχόντων και η αφήγησή τους δεν αποτελούν όµως 

αυτοσκοπό, αλλά χρησιµοποιούνται ως βάση για συλλογικό αναστοχασµό και γίνονται 

µέσο άσκησης κριτικής, παραγωγής γνώσης και συνειδητοποίησης. Παράδειγµα αυτής 

της εκπαίδευσης είναι η συγγραφή του βιβλίου ‘Learning the Hard Way’ (1989) στο 

οποίο γυναίκες εκπαιδευόµενες από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Γυναικών του 

Southampton µιλούν οι ίδιες για τις εµπειρίες τους από την εκπαίδευση 

απευθυνόµενες τόσο σε άλλες γυναίκες όσο και σε εκπαιδευτικούς. 

 

Οι προτάσεις της Thompson για την εκπαίδευση των γυναικών, όπως η ίδια 

επισηµαίνει,  µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για άλλες κοινωνικά καταπιεσµένες 

οµάδες. Η ίδια, αναφερόµενη στην Κοινοτική Εκπαίδευση γενικότερα, υποδεικνύει ότι 

η διδακτική ύλη πρέπει να βασίζεται στις επιθυµίες και την πραγµατικότητα των 

εκπαιδευόµενων, και όχι στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η 

εκπαιδευτική διεργασία πρέπει να συνδέει την νεοαποκτηθείσα γνώση µε 

υπάρχουσες εµπειρίες, να ασχολείται µε το διαφορετικό και το δύσκολο, να 

καλλιεργεί την φαντασία και να αφήνει περιθώριο για αντιπαράθεση. Τέλος, οι 

µέθοδοι πρέπει να είναι συµµετοχικές και να βασίζονται σε ισότιµο διάλογο 

(Thompson, 2002α).    

 

Η συµβολή της Thompson είναι σηµαντική και έγκειται στο ότι µας παρακινεί να 

χρησιµοποιήσουµε την εκπαίδευση για να δηµιουργήσουµε οι ίδιοι νέα γνώση, γνώση 

η οποία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη ζωή µας. Σε µια εποχή που οι ιδεολογίες και 

τα οράµατα δεν είναι πλέον δηµοφιλή, η Thompson έχει το θάρρος να µας εξωθεί να 

χρησιµοποιούµε την εκπαίδευση ενηλίκων, όχι απλά ως µέσο αντίστασης στην 

καταπίεση, αλλά ως µέσο για την ενόραση µιας καλύτερης κοινωνίας.  
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