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Εισαγωγή  

. Η παρούσα εργασία εστιάζει στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης. Στο 

πρώτο μέρος επιχειρείται η ανάδειξη της σημασίας του κριτικού στοχασμού και του 

ορθολογικού διαλόγου για τον Mezirow. Έπειτα, καταγράφονται αφενός οι κριτικές 

παρατηρήσεις και συμπληρώσεις που διατυπώθηκαν αναφορικά με τη θεωρία, κι 

αφετέρου η προσωπική μας άποψη.    

 Στο δεύτερο μέρος μελετάται η διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε σε ένα 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας με θέμα «Η κοινωνική διάσταση της νόσου του AIDS». 

Καταρχάς, ανιχνεύονται οι επιρροές του Freire και του Mezirow στην οργάνωση της 

διδακτικής ενότητας. Στη συνέχεια, εντοπίζονται οι παραδοχές των εκπαιδευόμενων και 

επισημαίνεται η ανάγκη μετασχηματισμού τους. 

  

Θέμα 1. Ο κριτικός  στοχασμός και ο ορθολογικός διάλογος στη 

θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης  

 Σύμφωνα με το Mezirow (2007), μία από τις σημαντικότερες ανάγκες του 

ανθρώπου είναι η ανάγκη κατανόησης των εμπειριών του. Όμως, οι κοινωνικό-

πολιτισμικοί κανόνες, οι ιδεολογίες, οι πεποιθήσεις επηρεάζουν την ερμηνεία των 

εμπειριών κι ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο, όχι μόνο να γνωρίζουμε τις αξίες μας 

αλλά και να αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο που τις αποκτήσαμε (Mezirow, 2007). Η 

θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης επικεντρώνεται στο να μάθουμε να δρούμε 

σύμφωνα με τις δικές μας ερμηνείες, κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του 

ορθολογικού διαλόγου και του κριτικού στοχασμού (Mezirow, 2007). Οι δύο αυτές 

έννοιες συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων (Κουλαουζίδης, 

2015), η οποία άλλωστε οφείλει ενθαρρύνει τους ενήλικες να απελευθερωθούν από 

διαστρεβλωμένες επιρροές (Mezirow, 2007). 
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1.1. Η σημασία του κριτικού στοχασμού 

Σύμφωνα με τον Mezirow (2007), οι παραδοχές βάσει των οποίων ερμηνεύουμε 

τις εμπειρίες μας συνιστούν το πλαίσιο αναφοράς, το οποίο πρέπει να είναι αξιόπιστο 

(Mezirow, 2007). Στο σημείο αυτό, μπορεί να αξιοποιηθεί η θεωρία της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης, η οποία αφορά στον μετασχηματισμό ενός μη 

αξιόπιστου πλαισίου αναφοράς, μέσω του κριτικού στοχασμού πάνω στις 

προβληματικές πεποιθήσεις (Mezirow, 2007). Ο κριτικός στοχασμός, ενεργοποιείται 

όταν υπάρχει ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα που μας κάνει να στοχαστούμε πάνω 

στις μη λειτουργικές παραδοχές (Mezirow, 1994, όπ. αναφ. στο Λιντζέρης, 2007). 

Μάλιστα, συναντάται σε δύο από τα στάδια της θεωρίας: το στάδιο της αυτοεξέτασης 

και το στάδιο της κριτικής αποτίμησης των παραδοχών μας (Merriam, 2004, όπ. αναφ. 

στο Λιντζέρης, 2007).  

Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι, ο κριτικός στοχασμός κατέχει σημαίνοντα ρόλο 

στην εκπαίδευση ενηλίκων γενικότερα, διότι απελευθερώνει τον εκπαιδευόμενο από 

τους πολιτισμικούς περιορισμούς και τα προβληματικά πλαίσια αναφοράς (Mezirow, 

1998, όπ. αναφ. στο Λιντζέρης, 2007) και είναι πιθανό να οδηγήσει στη συλλογική 

δράση για την βελτίωση των κοινωνικών παραγόντων (Mezirow, 2007). Επομένως, 

αποτελεί προϋπόθεση για εναρμονισμένη ένταξη στη πραγματικότητα (Λαζαρίδου, 

Μπώκου & Τσαμπούρη, 2008). Επίσης, η σπουδαιότητα τόσο του κριτικού στοχασμού 

όσο και του κριτικού αυτοστοχασμού, αποδεικνύεται με την εφαρμογή τους σε θέματα 

που αφορούν το εκπαιδευτικό, οικονομικό και πολιτισμικό σύστημα, τους χώρους 

εργασίας, τα αισθήματα και τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις μαθησιακές προτιμήσεις και 

τέλος τις αφηγηματικές δομές (Mezirow, 2007).  

Συμπερασματικά, ο κριτικός στοχασμός αφενός αποτελεί ένα βασικό πυλώνα 

της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης (Λιντζέρης, 2007) κι αφετέρου συνιστά 

ουσιώδες στοιχείο της γνώσης προκειμένου να επιβιώσει κανείς στις σύγχρονες 

κοινωνίες (Mezirow, 1990, όπ. αναφ. στο Λιντζέρης, 2007). Ο Κόκκος (όπ. αναφ. στο 

Κουλαουζίδης, 2008) αναγνωρίζει την αξία του κριτικού στοχασμού στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, τονίζοντας ότι η πραγματική εκπαίδευση ενηλίκων βοηθά τον ενήλικο να 

σκέφτεται και να αναζητά τις πηγές των προβλημάτων. Τέλος, θα αποτελούσε 

παράλειψη να μην αναφερθεί το όραμα του Mezirow για μια κοινωνία που βασίζεται 
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στην αλληλεγγύη, τη συμμετοχική δημοκρατία, τον κριτικό στοχασμό και τη συλλογική 

δράση (1998, όπ. αναφ. στο Λιντζέρης, 2007).  

Για τους παραπάνω λόγους, υπογραμμίζεται και η ευθύνη των εκπαιδευτών 

ενηλίκων, οι οποίοι πρέπει πρώτα οι ίδιοι να αναπτύξουν τον κριτικό στοχασμό 

(Mezirow, 2007, όπ. αναφ. στο Βεργίδης, 2007) και στη συνέχεια να διευκολύνουν τους 

εκπαιδευόμενους να στοχάζονται κριτικά ώστε να αποτινάξουν τα δεσμά των 

προκαταλήψεων και του συμβιβασμού (Λιντζέρης, 2007). 

 

1.2. Η σημασία του ορθολογικού διαλόγου 

Σύμφωνα με τον Mezirow (2007), η κατανόηση στην επικοινωνιακή μάθηση 

(Habermas, 1984, όπ. αναφ. στο Mezirow, 2007), απαιτεί το κριτικό στοχασμό πάνω 

στις παραδοχές των άλλων. Προκειμένου λοιπόν, να μην καταφύγουμε στην αυθεντία 

και την ισχύ για την αιτιολόγηση των πεποιθήσεων, είναι προτιμότερο να αξιοποιηθεί ο 

ορθολογικός διάλογος (Mezirow, 2007). Ο στοχαστικός ή ορθολογικός διάλογος, 

αφορά στις επικοινωνιακές ικανότητες κάποιου να διαπραγματεύεται με τις ίδιες αξίες 

και συναισθήματα (Mezirow, 2007). Βέβαια χρειάζεται να σημειωθεί ότι, προκειμένου 

να συμμετάσχει κανείς αποτελεσματικά στον ορθολογικό διάλογο, απαιτείται 

συναισθηματική ωριμότητα και καθαρή σκέψη (Mezirow, 2007).   

Ο Λιντζέρης (2007) εκφράζει την άποψη ότι, ο διάλογος αποτελεί στη θεωρία 

του Mezirow ένα μέσο με το οποίο επιχειρείται συνεχώς η επιβεβαίωση του νοήματος 

της εμπειρίας. Διαπιστώνει ότι αφενός μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα σχεδόν τα στάδια 

της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης κι αφετέρου συνδέεται άμεσα με την 

ανάπτυξη των ενηλίκων και τη προσωπική αυτοδυναμία (Λιντζέρης, 2007). Ο ίδιος 

επισημαίνει (2007) τον ουσιώδη ρόλο του διαλόγου στη μάθηση ενηλίκων και αναφέρει 

ότι παρόλο που στόχος του διαλόγου είναι η συμφωνία, ο διάλογος εναγκαλίζεται τις 

διαφορετικές απόψεις. Δεδομένου ότι, η κυρίαρχη κουλτούρα επιχειρεί να περιορίσει τη 

συλλογική σκέψη, και ευνοεί τον ανταγωνισμό, είναι απαραίτητο να επιτρέπουμε τη 

διάσταση των απόψεων και μέσω του διαλόγου να καταλήγουμε σε συναίνεση 

(Mezirow, 2007).  
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Ας σημειωθεί επίσης ότι, οι αναγκαίες συνθήκες του ορθολογικού διαλόγου 

είναι η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη, η κατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, 

παράγοντες σημαντικότατοι στην εκπαίδευση ενηλίκων γενικότερα (Mezirow, 2007). 

Μάλιστα, η ελευθερία, η ανοχή, η ισότητα, η δικαιοσύνη, ο ορθολογισμός αποτελούν 

αξίες για ολοκληρωτική συμμετοχή στο διάλογο (Mezirow, 2007), και αναμφίβολα 

χαρακτηρίζουν τις δημοκρατικές κοινωνίες. Φυσικά, ο ρόλος των εκπαιδευτών 

ενηλίκων στην ενθάρρυνση του διαλόγου είναι καθοριστικός διότι έχουν την ευθύνη να 

θέσουν τους κανόνες του διαλόγου λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς που 

οφείλονται στις ανισότητες ανάμεσα στη ομάδα (Λιντζέρης, 2007) και φυσικά να 

ενθαρρύνουν τη ουσιαστική συμμετοχή σε αυτόν (Βεργίδης, 2007). 

Συνεπώς, ο ορθολογικός διάλογος όχι μόνο κατέχει σημαίνουσα θέση στη 

θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης αλλά ταυτόχρονα είναι κεντρικό στοιχείο της 

μάθησης των ενηλίκων (Mezirow, 1991, όπ. αναφ. στο Λιντζέρης, 2007). Τούτο διότι, 

αφενός κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να μάθει να κατανοεί τις εμπειρίες του κι 

αφετέρου οι ιδανικές συνθήκες διαλόγου αποτελούν την ίδια στιγμή τις 

καταλληλότερες συνθήκες για την εκπαίδευση ενηλίκων (Λιντζέρης, 2007). 

 

1.3. Κριτικές παρατηρήσεις και συμπληρώσεις 

Στη θεωρία του Mezirow ασκήθηκε κριτική από τον Jarvis, ο οποίος πρώτον 

αμφισβήτησε την δεδομένη ανάπτυξη του ενήλικα και δεύτερον, τόνισε την απουσία 

της κοινωνικής δράσης (Κόκκος, 2005α). Ο Jarvis επίσης αναφέρει (2004, όπ. αναφ. 

στο Παυλάκης, 2011) ότι ο Mezirow εστιάζει στην αξιοποίηση μόνο των συνειδητών 

στοιχείων, αγνοώντας παράγοντες όπως τα συναισθήματα και οι αισθήσεις. Για το ίδιο 

θέμα, ο Κόκκος (2010, όπ. αναφ. στο Παυλάκης, 2011) εκφράζει την άποψη ότι, οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να ενσωματώσουν στοιχεία από τη περιοχή του μη συνειδητού 

αρκεί να έχουν ορθολογικά κριτήρια. Επιπλέον, ο Κόκκος (2005α) αναφέρει ότι ο 

Mezirow δεν εξετάζει τους κοινωνικό-πολιτισμικούς παράγοντες που μπορεί να 

δημιουργούν τις διαστρεβλωμένες πεποιθήσεις του ανθρώπου. Επομένως, αφενός οι 

ενήλικες δεν είναι σε θέση να εντοπίζουν τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων κι 

αφετέρου αδυνατούν να επιλέξουν την καταλληλότερη λύση (Κόκκος, 2005α).  

Παρόμοια, ο Brookfield (2007) κάνει λόγο για τις κρυμμένες σχέσεις ισχύος στην 
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εκπαίδευση ενηλίκων και παράλληλα περιγράφει τις ηγεμονικές παραδοχές τις οποίες 

οφείλει να αναγνωρίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων. Ο Mezirow, ωστόσο, (όπ. αναφ. στο 

Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007) απαντά διαχωρίζοντας τη διεργασία της 

μετασχηματίζουσα μάθησης με το πολιτικό πλαίσιο. Μάλιστα, θεωρεί ότι η 

μετασχηματίζουσα μάθηση δεν χρειάζεται να εστιάζει πάντα στην κριτική του 

πολιτικοκοινωνικού συστήματος (Κόκκος, 2010). Όσον αφορά στη σύνδεση της 

μετασχηματίζουσας μάθησης με τη κοινωνική δράση, ο Mezirow (όπ. αναφ. στο 

Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007) πιστεύει ότι αυτό αφορά τον ίδιο τον 

εκπαιδευόμενο.  

Παρόλα αυτά, η θεωρία του Mezirow και πιο ειδικά, οι έννοιες του κριτικού 

στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου δεν μπορεί παρά να βρίσκουν σύμφωνους 

όλους τους ενήλικες και ιδιαιτέρως τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι οι ενήλικες σκέφτονται και δρουν σύμφωνα με αξίες και ιδέες που είναι βαθιά 

ριζωμένες μέσα τους. Οι ιδέες αυτές διαμορφώνονται μέσω της παιδείας, της 

εκπαίδευσης και του γενικότερου κοινωνικό - πολιτισμικού περιβάλλοντος στο οποίο 

ζουν. Σίγουρα οι αξίες αυτές δεν οδηγούν πάντα σε σωστές κρίσεις. Άρα, προκειμένου 

να κάνουν ουσιαστικές επιλογές στη ζωή, τη δουλειά και τις σχέσεις τους, οι άνθρωποι 

χρειάζεται πάντα να αναρωτιούνται για τις πηγές των πεποιθήσεων τους (Mezirow, 

2007, όπ. αναφ. στο Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). Άλλωστε, η σύγχρονη 

πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από σοβαρά ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, τα 

προσφυγικά κύματα, η απουσία κοινωνικού κράτους, οι νέες εργασιακές συνθήκες, η 

ανεργία, οι ρατσιστικές συμπεριφορές, οι ακραίες πολιτικές θέσεις, τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα και ό, τι όλα τα παραπάνω συνεπάγονται. Επομένως, η ανάγκη για κριτικό 

στοχασμό και συμμετοχή στο ορθολογικό διάλογο είναι έκδηλη περισσότερο από ποτέ. 

Όπως είπε και ο Γέρος (1985, όπ. αναφ. στο Λευθεριώτου, 2008), ο άνθρωπος είναι 

μορφωμένος και ελεύθερος, μόνο όταν μπορεί να παίρνει κριτική στάση απέναντι στη 

πραγματικότητα, να αποφασίζει για τον εαυτό του και να συνεργάζεται δημοκρατικά με 

τους άλλους για το κοινό καλό. 
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Θέμα 2. Εφαρμογή της σύνθεσης των μεθόδων του Mezirow και του 

Freire 

2.1.Οι επιρροές των Freire και Mezirow  

Στη διδακτική ενότητα της Καγιαβή (2009) με θέμα τη κοινωνική διάσταση της 

νόσου του AIDS, είναι δυνατόν να εντοπιστούν άμεσες αλλά και έμμεσες επιρροές 

τόσο του Freire όσο και του Mezirow. Πρώτα από όλα, η επιλογή του θέματος από τους 

ίδιους τους εκπαιδευόμενους, συνδέεται άμεσα με τη θέση του Freire, ο οποίος διάλεγε 

θέματα που ενδιέφεραν τους ενήλικες (Μάνθου, 2007). Επίσης, οι προηγούμενες 

ενότητες που αφορούσαν σε ιατρικά ζητήματα της νόσου, ανέδειξαν την ανάγκη 

προσέγγισης της κοινωνικής διάστασης της νόσου με κριτική ματιά. Η εκπαιδεύτρια, 

λοιπόν, έχοντας στόχο να ενθαρρύνει τον κριτικό στοχασμό των εκπαιδευομένων 

αναφορικά με τις πεποιθήσεις τους για τη νόσο, αξιοποιεί τη θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης (Καγιαβή, 2009).  

Όσον αφορά στη μαθησιακή διεργασία, καταρχάς διαπιστώνεται ότι η 

δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εκπαιδευόμενους αποτελεί σημαντική 

μέριμνα για την εκπαιδεύτρια (Καγιαβή, 2009). Άλλωστε, στα προστατευμένα 

μαθησιακά περιβάλλοντα αναπτύσσονται οι ιδανικές συνθήκες για τη 

μετασχηματίζουσα μάθηση (Mezirow, 2007). Η δυσκολία των εκπαιδευόμενων να 

ανταπεξέλθουν σε δραστηριότητες βασισμένες σε γραπτά κείμενα, οδηγεί την 

εκπαιδεύτρια να επιλέξει τη προσέγγιση του Freire (Καγιαβή, 2009).  

Στο πρώτο στάδιο, η εκπαιδεύτρια ναι μεν παρουσιάζει το θέμα της ενότητας 

αλλά ορισμένους από τους διδακτικούς στόχους, έτσι ώστε να συμπληρωθούν στο 

τέλος της διεργασίας από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους (Καγιαβή, 2009). Στο 

σημείο αυτό, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει κανείς τη προσέγγιση του Mezirow (2007), 

σύμφωνα με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτονται με 

βάση τις δικές τους αξίες και ερμηνείες και όχι με όσα έχουν αφομοιώσει άκριτα από 

τους άλλους. 

Το δεύτερο στάδιο, περιλαμβάνει την καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευομένων σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου, με σκοπό τον εντοπισμό των 

παραδοχών τους. Η φωτογραφίες που προβάλλονται στο τρίτο και τέταρτο στάδιο της 
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διδασκαλίας, δημιουργούν έντονα συναισθήματα και αποτελούν το έναυσμα για την 

επεξεργασία των συνθηκών αντιμετώπισης της νόσου (Καγιαβή, 2009).  Χρησιμοποιεί 

αρχικά μία φωτογραφία που απεικονίζει την αντιμετώπιση της νόσου στο δυτικό κόσμο 

(Καγιαβή, 2009), η οποία λειτουργεί ως οπτικό σημείο αναφοράς και αποτελεί αφορμή 

για συζήτηση (Μάνθου, 2007). Ειδικότερα, προκειμένου να συνδεθεί η μάθηση με τον 

κόσμο του εκπαιδευόμενου (Μάνθου, 2007), επιλέγεται μια φωτογραφία με στοιχεία 

οικεία για τους συμμετέχοντες και τη κουλτούρα τους (Καγιαβή, 2009). Έπειτα, 

προβάλει μία φωτογραφία ασθενούς στον τρίτο κόσμο και στο σημείο αυτό, σύμφωνα 

με τη Καγιαβή (2009), προκύπτει το αποπροσανατολιστικό δίλημμα που ενεργοποιεί 

τον κριτικό στοχασμό των εκπαιδευομένων (Mezirow, 1994, όπ. αναφ. στο Λιντζέρης, 

2007) και αποτελεί τη πρώτη φάση στη διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης 

(Mezirow, 2007). 

Ταυτόχρονα, η ανάλυση των ενσωματωμένων στοιχείων της κωδικοποίησης 

(φωτογραφία) οδηγεί στην κριτική κατανόηση του εξεταζόμενου θέματος (Κόκκος, 

2009). Επομένως το στάδιο αυτό σχετίζεται και με τη θεωρία του Freire, όπως 

επισημαίνει και η Καγιαβή (2009). Παράλληλα, η ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων για 

συμμετοχή στο διάλογο από την εκπαιδεύτρια, συνδέεται άμεσα με τις σκέψεις τόσο 

του Mezirow (2007) όσο και του Freire (1974), οι οποίοι υπογραμμίζουν την ευθύνη 

του εκπαιδευτή ενηλίκων.  

Η Καγιαβή (2009) εκφράζει την άποψη ότι στο πέμπτο στάδιο της διδασκαλίας, 

οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται στη δεύτερη φάση της μεθόδου της μετασχηματίζουσας 

μάθησης. Πράγματι, στο στάδιο της αυτό-εξέτασης διατυπώνονται ερωτήματα και 

εκφράζονται οι αμφιβολίες που προκύπτουν εξαιτίας του αποπροσανατολιστικού 

διλήμματος (Λιντζέρης, 2007). Επιπλέον, η ενεργοποίηση του στοχαστικού διαλόγου 

καθώς και η επέκταση του στοχασμού των ενηλίκων, μέσω της «ρουτίνας σκέψης» 

(Μέγα, 2007), συνδέεται σαφέστατα με τη θεωρία του Mezirow (2007).  

Τόσο η εργασία σε ομάδες του έκτου σταδίου, όσο και η επακόλουθη συζήτηση 

στην ολομέλεια, έχουν ως αποτέλεσμα τη βαθύτερη συζήτηση του θέματος άρα την 

κριτική αποτίμηση των παραδοχών των εκπαιδευομένων (Λιντζέρης, 2007). Επομένως, 

επιβεβαιώνεται η άποψη της Καγιαβή (2009) για την εισαγωγή των εκπαιδευομένων 

στη τρίτη φάση της διεργασίας της μετασχηματίζουσας μάθησης. 
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Το τελευταίο στάδιο της διδασκαλίας περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των 

διδακτικών στόχων και την ανάθεση σχετικής εργασίας. Η αναδιατύπωση των απόψεων 

των εκπαιδευόμενων για την κοινωνική αντιμετώπιση της νόσου και κυρίως η 

ανίχνευσή των παραδοχών καθώς και των πηγών τους, σχετίζεται με τη θεωρία του 

Mezirow (2007). Όπως αναφέρει και η εκπαιδεύτρια, σκοπός της είναι η ολοκλήρωση 

της τρίτης φάσης της μετασχηματίζουσας μάθησης (Καγιαβή, 2009).  Ωστόσο, ίσως θα 

ήταν αποτελεσματικότερη η υλοποίηση της παραπάνω εργασίας άμεσα, στα πλαίσια 

της διδακτικής διεργασίας. Τούτο διότι, η έκφραση των απόψεων και των εμπειριών 

είναι πρόσφατη, τα συναισθήματα είναι ακόμα παρόντα και είναι ενεργή η στοχαστική 

σκέψη. 

Τέλος, ας σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών αξιοποιούνται 

ενεργητικές εκπαιδευτικές μέθοδοι, όπως η συζήτηση, οι ερωτήσεις-απαντήσεις, η 

εργασία σε ομάδες, η μελέτη περίπτωσης, οι οποίες ενισχύουν τον κριτικό στοχασμό 

(Κουλαουζίδης, χ.η.). Πράγματι, οι τεχνικές αυτές όχι μόνο συμβάλουν στην ανάπτυξη 

εμπιστοσύνης και τη προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων, 

αλλά και δίνουν το έναυσμα για μετασχηματισμό των απόψεων (Κόκκος, 2005β). 

Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί ότι, η εκπαιδεύτρια λειτουργεί ως εμψυχώτρια - 

συντονίστρια σε όλη τη μαθησιακή διεργασία, έχοντας υπόψη τις θέσεις όλων των 

στοχαστών της εκπαίδευσης ενηλίκων άρα και των Freire και Mezirow (Κόκκος, 

2005β). 

 

2.2. Οι παραδοχές των εκπαιδευομένων 

 

 Η ομάδα των εκπαιδευομένων αποτελείται από αποφοίτους του Δημοτικού 

Σχολείου οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση 

(Καγιαβή, 2009). Επομένως, είναι πιθανό αφενός να έχουν ελλιπή ενημέρωση 

αναφορικά με το θέμα που μελετούν κι αφετέρου να έχουν σχηματίσει απόψεις 

βασισμένες σε προκαταλήψεις. Πράγματι, στη βιντεοσκοπημένη διδασκαλία της 

Καγιαβή (χ.η) εντοπίζονται ορισμένες λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με τον τρόπο 

μετάδοσης της νόσου. Επιπρόσθετα, τόσο τα συναισθήματα που προκλήθηκαν με 

αφορμή τη φωτογραφία του ασθενούς στο τρίτο κόσμο, όσο και οι απόψεις που 
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καταγράφηκαν στο πέμπτο στάδιο της διδασκαλίας (Καγιαβή, 2009), φανερώνουν ότι 

οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαμορφώσει στρεβλές απόψεις αναφορικά με τη κοινωνική 

αντιμετώπιση της νόσου. Συνεπώς, δεδομένου ότι η νόσος του AIDS αφορά τη 

σύγχρονη κοινωνία, κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση των λανθασμένων παραδοχών 

που έχουν επιβληθεί από το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον (Κόκκος, 2007), ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να σκέφτονται καθαρά και κριτικά (Mezirow, 2007, 

όπ. αναφ. στο Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007).  

 

Επίλογος 

Η παρούσα εργασία είχε ως επίκεντρο τη θεωρία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης του Mezirow και ειδικότερα τις δύο σημαντικότερες έννοιες της θεωρίας, τον 

κριτικό στοχασμό και τον ορθολογικό διάλογο. Στην εργασία αναδείχθηκε η 

σπουδαιότητα των δύο αυτών εννοιών, μέσω των οποίων ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί 

να αναπτύξει αυτοδύναμη σκέψη απελευθερωμένος από αναξιόπιστες σκέψεις 

(Mezirow, 2007).  

Στη συνέχεια μελετήθηκε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα διδασκαλία, η 

οργάνωση της οποίας βασίστηκε στις θεωρίες των Freire και Mezirow. Εντοπίστηκαν οι 

επιρροές των δύο μεγάλων στοχαστών στην οργάνωση της διδακτικής ενότητας καθώς 

και οι παραδοχές των εκπαιδευομένων, που ήταν αναγκαίο να μετασχηματιστούν. 
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