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Jack Mezirow 
[Απόσπασµα από το άρθρο του “On Critical Reflection”, δηµοσιευµένο στο 
Adult Education Quarterly, v.48, N.3, 1998, σ. 185-198] 
 
 
Κριτικός Στοχασµός Παραδοχών: Εννοιολογική ∆ιαφοροποίηση 
 

Ο στοχασµός, «µια στροφή προς τα πίσω» στην εµπειρία, µπορεί να σηµαίνει πολλά 

πράγµατα: απλή συνειδητοποίηση ενός αντικειµένου, ενός γεγονότος ή µιας 

κατάστασης, συµπεριλαµβανοµένης της συνειδητοποίησης µιας άποψης, µιας σκέψης, 

ενός συναισθήµατος, ψυχικής διάθεσης, πρόθεσης, ενέργειας ή των συνηθειών 

κάποιου. Μπορεί ακόµη να σηµαίνει ότι αφήνουµε τις σκέψεις µας να τριγυρίζουν σε 

κάτι, ότι λαµβάνουµε κάτι υπόψη ή προσεγγίζουµε µε τη φαντασία εναλλακτικές 

επιλογές. Κάποιος µπορεί επίσης να στοχαστεί επάνω στις σκέψεις του. 

Ότι στοχαζόµαστε δε συνεπάγεται απαραίτητα ότι αξιολογούµε αυτό το οποίο 

σκεπτόµαστε. Αυτό το χαρακτηριστικό διαφοροποιεί το στοχασµό από τον κριτικό 

στοχασµό. Ο κριτικός στοχασµός µπορεί να είναι ασύνειδος, όπως όταν αυθόρµητα 

επιλέγουµε µεταξύ του καλού και του κακού, στηριζόµενοι στις εσωτερικευµένες µας 

αξίες ή συνειδητός, όπως όταν ανατρέχουµε συνειδητά σε µια διαδικασία επιλογής για 

να εξετάσουµε και να εκτιµήσουµε τους λόγους για τους οποίους θα κάνουµε µια 

επιλογή. Όταν το αντικείµενο του κριτικού στοχασµού είναι µια παραδοχή 

(πεποίθηση) (ΚΣΠ), µια διαφορετική ακολουθία αφηρηµένης σκέψης εισάγεται, µε 

σοβαρό ενδεχόµενο να επιφέρει αλλαγή στο σταθερό πλαίσιο αναφοράς κάποιου. 

Οι παραδοχές επάνω στις οποίες στηρίζονται αυτές οι πνευµατικές συνήθειες και οι 

συνακόλουθες απόψεις, µπορεί να είναι επιστηµολογικές, λογικές, ηθικές, 

ψυχολογικές, ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονοµικές, πολιτικές, 

οικολογικές, επιστηµονικές, πνευµατικές, ή να αναφέρονται σε άλλες µορφές 

εµπειρίας. Ως ενήλικοι, µπορούµε να γίνουµε κριτικοί στοχαστές των δικών µας 

παραδοχών, καθώς επίσης και των παραδοχών των άλλων. Κριτικός αυτο-στοχασµός  

για µια παραδοχή (ΚΑΣΠ) συνεπάγεται κριτική του πεδίου επί  του οποίου ο 
µανθάνων εµπλέκεται σε ένα πρόβληµα  (π.χ. «η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι», 

συνεπώς πρέπει να αρνηθώ στον εαυτό µου µια σταδιοδροµία που πολύ θα 

επιθυµούσα). Σηµαντικοί προσωπικοί και κοινωνικοί µετασχηµατισµοί µπορεί να 

προκύψουν από αυτού του είδους τους στοχασµούς. 
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Η εξέλιξη του κριτικού στοχασµού παραδοχών 

Υπάρχει αναπτυξιακή πορεία στην εξέλιξη του ΚΣΠ κατά τη διάρκεια της ζωής; Οι 

King και Kitchener (1994) παρουσιάζουν αξιόλογες εµπειρικές αποδείξεις σχετικά µε 

την ανάπτυξη της στοχαστικής κριτικής ικανότητας από την παιδική ηλικία µέχρι την 

ενηλικίωση.  Ορίζουν ως «επιστηµολογική γνώση» τη διεργασία κατά την οποία ένα 

άτοµο ενεργοποιείται για να ελέγξει (παρακολουθήσει) την επιστηµολογική φύση των 

προβληµάτων και την αληθινή αξία των εναλλακτικών λύσεων. 

Έτσι , γράφουν για τον ΚΣΠ:  

Περιλαµβάνει την επίγνωση που έχει ένας άνθρωπος για τα όρια της γνώσης, 

τη βεβαιότητα  της γνώσης  και τα κριτήρια της γνώσης. ∆ιαφέρει από τη 

γνωστική λειτουργία, την προκαθορισµένη νοητική διεργασία επί της οποίας 

είναι χτισµένη η γνώση για τον κόσµο (π.χ. διάβασµα, αποµνηµόνευση, χρήση 

PC) και από τη µέτα-γνώση, δηλαδή τις νοητικές διεργασίες που 

ενεργοποιούµε για να ελέγξουµε τις νοητικές διεργασίες (σ. 12). 

 

Για να µάθουµε τα όρια, τη βεβαιότητα και τα κριτήρια της γνώσης, προϋπόθεση 

είναι ο ΚΣΠ. Αν πεις ότι αύριο θα βρέξει, θα χρειασθεί να παρακολουθήσω µε κριτικό 

τρόπο τις παραδοχές  -ως προς την πηγή και το κύρος τους- που οδήγησαν στην 

άποψή σου. Βγάζεις απλώς γενικά συµπεράσµατα  από την προηγούµενη πείρα σου 

σχετικά µε τον καιρό ή µεταφέρεις πρόβλεψη ενός µετεωρολογικού σταθµού, την 

οποία διάβασες ή άκουσες; 

Η έρευνα που εκπόνησαν οι  King και Kitchener υποστηρίζει ότι πιθανώς κινούµαστε 

διαµέσου πέντε συνόλων µαθησιακών παραδοχών, από την παιδική ηλικία µέχρι την 

ενηλικίωση. Παρουσιάζουν την πορεία αυτή σαν µια κίνηση διαµέσου αναπτυξιακών 

«σταδίων» (Σχήµα 1), για να φθάσουµε ως ενήλικοι σε ένα έκτο ή έβδοµο στάδιο, 

που αντιπροσωπεύει τη «στοχαστική κρίση». Θα µπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι 

καθώς κινούµαστε προς πλέον ώριµα επίπεδα κατανόησης, κάθε παραδοχή συνιστά 

ένα τρόπο συνήθους νοητικής διεργασίας. 

 

Στάδιο 1 Μία και µόνη συγκεκριµένη κατηγορία γνώσης. Ορισµένη γνώση 

αποκτάται από άµεση προσωπική παρατήρηση και δεν χρειάζεται 

απόδειξη. 

Στάδιο 2 ∆ύο συγκεκριµένες κατηγορίες γνώσης. Ένα άτοµο µπορεί να γνωρίζει 

κάτι µε βεβαιότητα από άµεση παρατήρηση ή εµµέσως από µια 

αυθεντία (έναν ειδικό). 
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Στάδιο 3 Αρκετές συγκεκριµένες κατηγορίες γνώσης που αλληλοσχετίζονται . Η 

γνώση θεωρείται ότι είναι είτε απόλυτα βέβαιη ή προσωρινά αβέβαιη. 

Η απόδειξη βασίζεται στις απόψεις της αυθεντίας ή στο «τι µοιάζει 

σωστό». 

Στάδιο 4 Η γνώση γίνεται κατανοητή µε αφηρηµένο τρόπο. Η γνώση είναι 

βέβαιη και οι γνωστικές απαιτήσεις είναι ιδιάζουσες για κάθε άτοµο.  

Στάδιο 5 ∆ύο ή περισσότερες αφηρηµένες απόψεις περί γνώσης µπορούν να 

συσχετισθούν. Η γνώση αντιµετωπίζεται ως συγκυριακή και 

υποκειµενική. Οι πεποιθήσεις τεκµηριώνονται µε τη χρήση των 

κανόνων της έρευνας για τα κατάλληλα περιβάλλοντα. 

Στάδιο 6 Αφηρηµένες έννοιες µπορούν να συσχετισθούν. Η γνώση 

διαµορφώνεται ενεργητικά, µε τη σύγκριση αποδεικτικών δεδοµένων 

και απόψεων επί διαφορετικών πλευρών ενός θέµατος. Οι λύσεις 

αξιολογούνται µε κριτήρια που υποστηρίζονται ατοµικά.  

Στάδιο 7 Αφηρηµένες έννοιες γίνονται κατανοητές ως σύστηµα. Η γενική αρχή 

είναι ότι η γνώση είναι το αποτέλεσµα µιας διεργασίας λογικής 

διερεύνησης µε σκοπό τη συγκρότηση µιας καλά τεκµηριωµένης 

κατανόησης.  

Σχήµα 1 Στάδια Εξέλιξης σύµφωνα µε τους King και Kitchener (στο King P., 

Kitchener K. (1994) Developing Reflective Judgment, Jossey-Bass, San Francisco, 

σελ. 208) 

 

Φαίνεται σαφές ότι η πορεία διαµέσου των διαδροµών γνώσης, που σχετίζονται µε 

την ηλικία και τη µόρφωση, οδηγεί προς ένα πιο περιεκτικό, διαφοροποιηµένο, 

διεισδυτικό, κριτικά στοχαστικό και ολοκληρωµένο πλαίσιο αναφοράς1. Στο βαθµό 

που οι περιστάσεις το επιτρέπουν, µεταβαίνουµε µε φυσικό τρόπο προς πλαίσια 

αναφοράς µε αυτά τα χαρακτηριστικά,  προκειµένου να κατανοήσουµε καλύτερα τις 

εµπειρίες µας.  

Η άποψη των King και Kitchener για τη στοχαστική κρίση υποδηλώνει µια ορθολογική 

διεργασία, που καταλήγει σε συµφωνία περί του νοήµατος µέσα από παροχή και 

εκτίµηση αιτιολογιών, κριτική αξιολόγηση επιχειρηµάτων και παραδοχών, εξέταση 

                                                 
1 Σ.τ.Ε. Ο Mezirow (2000, σ.16) ορίζει το «πλαίσιο αναφοράς» ως «τη δοµή παραδοχών και 
προσδοκιών µέσω της οποίας επεξεργαζόµαστε τα βιώµατα. Περιέχει διαστάσεις γνωστικές, 
συναισθηµατικές και κανονιστικές (...) Παρέχει το πλαίσιο για τη διαµόρφωση νοηµάτων, µέσα στο 
οποίο επιλέγουµε το περιεχόµενο και τη διεργασία µε την οποία ένα βίωµα αναλύεται ή/ και 
υιοθετείται.» 



 4

αποδείξεων και προσπάθεια να επικυρωθούν οι πεποιθήσεις και οι ερµηνείες 

συναινετικά.  Η άποψη αυτή είναι συνακόλουθη προς τη Μετασχηµατική Θεωρία, που 

περιγράφει τη διεργασία αυτή ως διεργασία µε την οποία επικυρώνουµε αυτό που οι 

άλλοι εννοούν όταν επικοινωνούν µαζί µας και αξιολογούµε τις διάφορες εναλλακτικές 

πεποιθήσεις.  

Οι King και Kitchener χρησιµοποιούν τον όρο «στοχαστικός» για να περιγράψουν τον 

ενήλικο τρόπο σκέψης, χαρακτηριστικό των σταδίων 6 και 7. Στα στάδια αυτά 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 δηµιουργήθηκαν.  

Ενώ οι κρίσεις που κάνουµε πρέπει να βασίζονται σε συσχετιζόµενα δεδοµένα, τα 

συµπεράσµατα θα πρέπει να παραµένουν ανοικτά σε επανεκτίµηση.  «Το πλαίσιο» 

µπορεί να αναφέρεται σε ιστορικούς ή βιογραφικούς παράγοντες που αφορούν σε µια 

πεποίθηση ή « γνωστική απαίτηση» ή σε ένα αδιαφιλονίκητο παράδειγµα, σύστηµα ή 

κανόνα επί των οποίων η πεποίθηση εδράζεται. 

Από την σκοπιά της Μετασχηµατιστικής Θεωρίας, αυτή η περιγραφή του στοχασµού 

σαν παραγωγή γνωστικών απαιτήσεων στην πράξη, κατανοητών µέσα στο πλαίσιο 

της γένεσής τους, είναι µια περιγραφή του ΚΣΠ.  

Όταν µια γυναίκα µπαίνει στη διαδικασία «συζήτησης» για να δικαιολογήσει γιατί 

είναι κατά την 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 κατανόηση που έχει για την εγκυρότητα αυτής 

της παραδοχής είναι πιθανό να µετασχηµατιστεί. Η Μετασχηµατιστική Θεωρία 

αναγνωρίζει προστούτοις τον κρίσιµο ρόλο που παίζει στη µάθηση η προηγούµενη 

συναισθηµατική πείρα – αποστέλλοντας σήµατα που διευκολύνουν τη λήψη των 

αποφάσεων µας, περιορίζοντας κάποιες οπτικές γωνίες και αναδεικνύοντας άλλες. 

Ένας άλλος σπουδαίος µη-γνωστικός παράγοντας στη µετασχηµατίζουσα µάθηση 

είναι η ψυχική διάθεση και το σθένος να πιστεύει κανείς ότι το άτοµο διαθέτει τόσο 

τη βούληση όσο και τον τρόπο να πετύχει τους στόχους του που κατόπιν στοχασµού 

έχουν επαναπροσδιοριστεί. 

 

Κριτικός Στοχασµός Παραδοχών και Αφοµοιωτική Μάθηση 

Η µάθηση µπορεί να γίνει κατανοητή ως η διεργασία χρησιµοποίησης προγενέστερης 

ερµηνείας για να δώσουµε µια καινούρια ή αναµορφωµένη ερµηνεία στη σηµασία της 

εµπειρίας µας, προκειµένου να µεθοδεύσουµε τις µελλοντικές µας ενέργειες. Η 

περιγραφή του ΚΣΠ ως διεργασίας που εµπλέκει την ενεργητική παραγωγή γνώσης 
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µας βοηθάει να διαφοροποιήσουµε τη δυναµική της µάθησης που επικρατεί κατά την 

παιδική ηλικία από αυτήν που ενδεχοµένως θα αναδειχθεί µέσω του ΚΣΠ κατά την 

ενήλικη ζωή. Όταν ένα παιδί, σε ένα από τα πρώτα παραπάνω στάδια 

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 γνώση. Η διεργασία µάθησης ίσως απλώς συµπεριλάβει µια σχετικά 

αφελή αντίδραση στην κοινωνική πίεση για να ικανοποιήσει τον δάσκαλο, τους γονείς 

ή τα µέλη της παρέας. Αυτή η αντίδραση, πάντως, υποδηλώνει σαφώς ένα είδος 

σιωπηρής κρίσης για µια  απόφαση που δέχεται ότι ένας παλιός τρόπος σκέψης ή 

συµπεριφοράς δεν αποδίδει στη συγκεκριµένη περίσταση και επιλέγεται η πορεία 

προς ένα τρόπο σκέψης ή συµπεριφοράς που κρίνεται πιο λειτουργικός ή αποδεκτός. 

Αυτός ο τύπος σιωπηρής κρίσης δεν συµβαίνει µόνο στη µάθηση των παιδιών. 

Χαρακτηρίζει ένα συνήθη τρόπο µε τον οποίον και οι ενήλικοι µαθαίνουν να 

προσαρµόζονται στην αλλαγή. Η κατάσταση που ζούµε αλλάζει και, πέραν του πεδίου 

συνειδητότητάς µας, κρίνουµε σιωπηρά ότι πρέπει να κινηθούµε προς ένα τρόπο 

σκέψης ή συµπεριφοράς που πιστεύουµε ότι είναι πιο κατάλληλος για τη νέα 

κατάσταση. Αυτή είναι η διαδικασία της «αφοµοιωτικής µάθησης». Οι ψυχαναλυτές 

χρησιµοποιούν τον όρο αφοµοίωση εννοώντας προσαρµογή ή συµµόρφωση σε µια 

δύσκολη κατάσταση, µε την αποδοχή της εν είδει συµβιβασµού σε σχέση µε τις 

επιθυµίες του ατόµου.  

Η διαίσθηση είναι ένας άλλος τύπος σιωπηρής κρίσης που συµβαίνει χωρίς τη 

µεσολάβηση της λογικής. Η φαντασία, η ικανότητα να εντοπίζεις εναλλακτικές 

επιλογές και να βλέπεις τα πράγµατα σαν να µπορούσαν να είναι αλλιώς, είναι 

κεντρικό σηµείο της ενήλικης µάθησης και του κριτικού στοχασµού. Η φαντασία 

µπορεί να εµπλέξει και τα δύο: τον κριτικό στοχασµό και τη σιωπηρή κρίση ή ένα εξ 

αυτών.  

Ο Taylor (1994) αµφισβητεί την άποψη ότι η µετασχηµατίζουσα µάθηση απαιτεί 

απαραιτήτως ΚΣΠ. Στη βάση µιας µελέτης στην οποία µετείχαν 12 Αµερικανοί που 

είχαν ζήσει σε άλλη χώρα για 2 χρόνια τουλάχιστον, ο Taylor συµπεραίνει ότι η 

ανάπτυξη νέων τρόπων στη συνήθη νοητική λειτουργία και η ζωή σε διαφορετικά 

πολιτιστικά περιβάλλοντα µπορούν να προκαλέσουν µετασχηµατισµούς στο πλαίσιο 

αναφοράς ενός ατόµου χωρίς αυτό να το συνειδητοποιήσει. Η ανάλυση του Taylor 

καταδεικνύει ότι τα υποκείµενα της έρευνάς του βίωσαν δραµατικές αλλαγές 

προσανατολισµού, στη βάση της αφοµοίωσης µάλλον παρά του κριτικού στοχασµού 

παραδοχών. Κατά µια έννοια αυτή η αφοµοιωτική µάθηση, αν και ασύνειδη, επέφερε 

πράγµατι µεγάλο βαθµό επαναπροσανατολισµού και αλλαγών στις αξίες. ∆ραµατικές 
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αλλαγές στον προσανατολισµό µπορεί να προκληθούν από πολιτισµική αλλαγή, 

καθώς επίσης και από πλύση εγκεφάλου, εξαναγκασµό και κατήχηση.   

Η µετασχηµατίζουσα µάθηση αναφέρεται στους µετασχηµατισµούς που συµβαίνουν 

στα πλαίσια αναφοράς, µέσα στη σφαίρα συνειδητότητας κάποιου, µέσω ΚΣΠ. Είναι 

απολύτως δυνατό µια προοδευτική ακολουθία συσχετιζόµενων σιωπηρών κρίσεων, 

που διαµορφώθηκαν µε την αφοµοίωση, να µπορέσει να οδηγήσει  σε ΚΣΠ και σε 

συνειδητό µετασχηµατισµό των πλαισίων αναφοράς. Για τους µελετητές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων που ενδιαφέρονται να προσδιορίσουν τη µετασχηµατίζουσα 

µάθηση, η διάκριση µεταξύ αφοµοίωσης και ΚΣΠ είναι κρίσιµη. 

Υποστηρίζω ότι ο ΚΣΠ και η παραλλαγή του: κριτικός αυτο-στοχασµός των 

παραδοχών, αποτελούν τις απελευθερωτικές διαστάσεις της µάθησης ενηλίκων, τη 

λειτουργία της σκέψης και της γλώσσας που ελευθερώνουν τον µανθάνοντα από 

πλαίσια αναφοράς, πρότυπα ή πολιτισµικούς κανόνες (κοινά αποδεκτά πλαίσια 

αναφοράς) που περιορίζουν ή παραποιούν την επικοινωνία και την κατανόηση.  Αν το 

να µάθει κάποιος να σκέπτεται για τον εαυτό του –ελεύθερος από τις επίκτητες 

πεποιθήσεις για τον κόσµο, τους άλλους και τον εαυτό – είναι θεµελιώδες για να 

λειτουργεί στον κόσµο της εργασίας, για να λειτουργεί ως πολίτης σε µια δηµοκρατία 

και για να παίρνει υπεύθυνες ηθικές αποφάσεις στις τάχιστα µεταβαλλόµενες 

κοινωνίες, τότε οι εκπαιδευτές ενηλίκων καλά θα κάνουν να καταλάβουν τον κεντρικό 

ρόλο που παίζει ο Κριτικός Στοχασµός Παραδοχών.  
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