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Η αυτόνοµη σκέψη µπορεί να κατανοηθεί ως µία ικανότητα που
αποκτάται µέσα από τη µετασχηµατίζουσα µάθηση. Το να µαθαίνει κανείς
να σκέπτεται πιο αυτόνοµα προϋποθέτει ασφαλώς την αλληλεπίδραση των
προσωπικών και των κοινωνικών συντεταγµένων. Πρέπει να αναρωτιόµαστε:
Ποιοι επωφελούνται από τη δυνατότητα απόκτησης αυτόνοµης σκέψης;
Ποιοι αποκλείονται, κατηγοριοποιούνται ως Άλλοι προκειµένου να
αποκλείονται και, κατά συνέπεια, να εξουσιάζονται; Ο Tennant (1998, σ.
370) αµφισβητεί το µεταµοντέρνο αξίωµα ότι αυτονοµία σηµαίνει µια
εσωτερίκευση έξωθεν επιβεβληµένων συστηµάτων ρύθµισης, µέσα από τα
οποία παράγεται η πολιτισµική προσαρµογή.
Η ενίσχυση της αυτονοµίας της σκέψης αποτελεί ταυτόχρονα σκοπό
και µέθοδο των εκπαιδευτών ενηλίκων (για µια διαφορετική άποψη βλ.
Candy, 1991, σ. 8). Όπως υποστηρίζεται εδώ, η επίτευξη µεγαλύτερης
αυτονοµίας της σκέψης αποτελεί αποτέλεσµα της µετασχηµατίζουσας
µάθησης – η απόκτηση ερµηνευτικών σχηµάτων, ικανοτήτων και διαθέσεων
που απαιτούνται για να είναι κανείς περισσότερο ενήµερος για το πλαίσιο
των δοξασιών και των πεποιθήσεων, για να σκέπτεται κριτικά επάνω στις
παραδοχές, για να µπορεί να συµµετέχει ελεύθερα και ολοκληρωµένα σε µια
ορθολογική διαλογική συζήτηση µε στόχο να βρίσκει σε συνεργασία µε
άλλους

ερµηνείες

δραστηριοποιείται

και

έγκυρες

αποτελεσµατικά

πεποιθήσεις
στο

και

να

καταστάλαγµα

µπορεί
αυτής

να
της

µαθησιακής διεργασίας.
Η αυτονοµία δεν παρουσιάζεται εδώ ως ένας δεδοµένος στόχος που
πρέπει να επιτευχθεί οπωσδήποτε ούτε ως µια αυθαίρετη νόρµα, αλλά ως
µια συνεχής κίνηση µέσα στη διεργασία της µετασχηµατίζουσας µάθησης
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προς την κατεύθυνση της µεγαλύτερης κατανόησης των παραδοχών επάνω
στις οποίες βασίζονται οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις και τα συναισθήµατα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χειραφέτηση δεν νοείται ως αναζήτηση
βεβαιότητας και ελέγχου µέσα από καθολικής ισχύος ερµηνείες και
συρρίκνωση της διαφορετικότητας. Ωστόσο έννοιες όπως η αυτονοµία, η
χειραφέτηση, ο ορθολογισµός, η εκπαίδευση και η δηµοκρατία έχουν
αµφιλεγόµενο νόηµα, πράγµα που απαιτεί συνεχή κριτικό στοχασµό επάνω
στις παραδοχές και στις πρακτικές τους, καθώς και επικύρωσή τους µέσα
από συνεχή διαλογική συζήτηση.
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να διερευνούν
όλες τις διαστάσεις του πλαισίου αναφοράς που µελετούν: τη γενεολογία
του, τις σχέσεις εξουσίας, την εσωτερική του λογική, τις πρακτικές, τις
συναισθηµατικές και οραµατικές διαστάσεις, τα πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα. Ένα πλαίσιο αναφοράς νοείται ως ένα συνεκτικό, γεµάτο
νόηµα πεδίο επεξεργασίας γεγονότων και συναισθηµάτων µε όποια κόστη ή
οφέλη απορρέουν. Η διανοητική και συναισθηµατική προσέγγιση ενός
συγκεκριµένου πλαισίου αναφοράς ανοίγει το δρόµο για την αλληλεπίδραση
των συµµετεχόντων στη µαθησιακή διεργασία. Κάθε µανθάνων µπορεί να
εξετάσει την ίδια εµπειρία µέσα από ποικίλες οπτικές γωνίες και να
αντιληφθεί ότι οι ερµηνείες και τα συναισθήµατα εξαρτώνται από το
αντιληπτικό πλαίσιο από το οποίο πηγάζουν. Ο Kegan γράφει: «Αυτό το
είδος µάθησης δεν µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα από εκπαίδευση που
παρέχει πληροφορίες και εκµάθηση ικανοτήτων, αλλά µόνο µέσα από µία
διαδραστική

εκπαίδευση,

µια

΄απόδραση΄

από

τις

παραδοσιακές

προδιαθέσεις» (1994, σ. 232).
Ο απώτερος στόχος, ο σκοπός, της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να
βοηθάει τους ενηλίκους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους να
γίνονται

περισσότερο

χειραφετηµένοι,

κοινωνικά

υπεύθυνοι

και

αυτοδύναµοι µανθάνοντες – δηλαδή να κάνουν περισσότερο επεξεργασµένες
επιλογές

γινόµενοι

περισσότερο

κριτικά

σκεπτόµενοι,

«διαλογικά

σκεπτόµενοι» (Basseches, 1984) στο δοσµένο κοινωνικό τους πλαίσιο. Οι
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εκπαιδευτές ενηλίκων πασχίζουν ενεργητικά να διευρύνουν και να
ισοσταθµίσουν τις ευκαιρίες που αφορούν αυτόν τον σκοπό.
Είναι σηµαντικό να διαφοροποιήσουµε τον παραπάνω σκοπό της
εκπαίδευσης ενηλίκων από το προσδοκώµενο αποτέλεσµά της – να
βοηθούνται οι ενήλικοι µανθάνοντες να αξιολογούν και να αποκτούν αυτό
που θέλουν να µάθουν. Τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα µπορεί
να έχουν προσωπικό χαρακτήρα, όπως είναι η απόκτηση καλύτερης
εργασίας ή η υποβοήθηση του παιδιού στα µαθήµατα ή µπορεί να εστιάζεται
στην κοινωνική αλλαγή (στο πλαίσιο κοινωνικού κινήµατος, κοινοτικής
ανάπτυξης, προγραµµάτων αλφαβητισµού ή συνδικαλιστικής εκπαίδευσης)
ή στην οργανωσιακή αλλαγή. Χρειάζεται να αναγνωρίζουµε τη διαφορά
ανάµεσα στο δικό µας σκοπό ως εκπαιδευτών και στα αποτελέσµατα που
προσδοκούν οι εκπαιδευόµενοι και που θέλουµε να τους βοηθήσουµε να
επιτύχουν.
Στο πλαίσιο της µετασχηµατίζουσας µάθησης, οι συµµετέχοντες που
έχουν σκοπό την κοινωνική ή οργανωσιακή αλλαγή αναζητούν άλλους για
να µοιραστούν την επιθυµία τους να διαµορφώνουν κύτταρα αντίστασης στις
ανεπεξέργαστες πολιτισµικές νόρµες των οργανισµών, των κοινοτήτων, των
οικογενειών και της πολιτικής ζωής· γίνονται ενεργά υποκείµενα της
πολιτισµικής αλλαγής.
Οι

εκπαιδευτές

ενηλίκων

δεν

είναι

ποτέ

ουδέτεροι.

Είναι

πολιτισµικοί ακτιβιστές, δεσµευµένοι να υποστηρίζουν και να διευρύνουν
τους κανόνες, τις κοινωνικές πρακτικές, τους θεσµούς και τα συστήµατα
που ενισχύουν την πληρέστερη και πιο ελεύθερη συµµετοχή στη διαλογική
συζήτηση, στη µετασχηµατίζουσα µάθηση, στη στοχαστική δράση και στη
µεγαλύτερη

ενεργοποίηση

των

συµµετεχόντων.

Η

διαπίστωση

της

εγκυρότητας των κανόνων συµπεριφοράς που απορρέουν από αυτές τις
δεσµεύσεις είναι συνεχώς ανοικτή για επανεξέταση µέσω της διαλογικής
συζήτησης.
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν είναι δογµατικοί (για µια εναλλακτική
οπτική βλ. Hart, 1990, σ. 136). ∆ηµιουργούν ευκαιρίες και ενισχύουν
κανόνες που υποστηρίζουν την περισσότερο ελεύθερη και ολοκληρωµένη
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συµµετοχή στο διάλογο και στη δηµοκρατική κοινωνική και πολιτική ζωή.
Καταβάλουν κάθε προσπάθεια να µεταβιβαστεί η εξουσία τους στην ίδια την
εκπαιδευόµενη οµάδα όσο είναι δυνατόν, ώστε τα µέλη της να γίνονται
συνεργατικοί µανθάνοντες. Γίνονται οι ίδιοι παράδειγµα, µοιράζονται τη
δέσµευσή τους και δρουν σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις τους, ενθαρρύνοντας
και υποστηρίζοντας τους συµµετέχοντες να αξιολογούν κριτικά την
αξιοπιστία των κανόνων που σχετίζονται µε εναλλακτικές παραδοχές, να
καταλήγουν στις καλύτερες δυνατές κρίσεις µέσα από το διάλογο, και να
δρουν σύµφωνα µε αυτές. Στο πλαίσιο κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως
είναι τα κοινωνικά κινήµατα, η συνδικαλιστική και λαϊκή εκπαίδευση ή τα
προγράµµατα κοινωνικής ανάπτυξης, οι εκπαιδευτές ενηλίκων µπορεί να
επιλέγουν να εργάζονται µε εκπαιδευόµενους µε τους οποίους αισθάνονται
αλληλέγγυοι.
Στη διεργασία ενίσχυσης των προσπαθειών για τη µετασχηµατίζουσα
µάθηση, σηµασία έχει αυτό που καθένας συµµετέχων θέλει να µάθει. Αυτό
αποτελεί το σηµείο εκκίνησης για ένα διάλογο που οδηγεί στην κριτική
εξέταση των παραδοχών που καθορίζουν τις αξιολογικές κρίσεις και τις
προσδοκίες των συµµετεχόντων (και συχνά του ίδιου του εκπαιδευτή). (Για
τις µεθόδους ενίσχυσης του κριτικού στοχασµού βλ. Mezirow και
συνεργάτες, 1990 και Brookfield, 1995).
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων δηµιουργούν προστατευµένα µαθησιακά
περιβάλλοντα µέσα στα οποία ενισχύονται οι συνθήκες κοινωνικής
δηµοκρατίας που χρειάζονται για τη µετασχηµατίζουσα µάθηση. Αυτή η
διεργασία εµπεριέχει την εξουδετέρωση των σχέσεων εξουσίας που είναι
ενσωµατωµένες στη δοµή της επικοινωνίας, περιλαµβανοµένων εκείνων που
παραδοσιακά διαµορφώνονται µεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων.
Κεντρική διεργασία, στο πλαίσιο του σκοπού της εκπαίδευσης ενηλίκων
στις δηµοκρατικές κοινωνίες, είναι εκείνη που βοηθά τους συµµετέχοντες
να γίνονται περισσότερο ενήµεροι για το πλαίσιο των προβληµατικών
ερµηνειών και πεποιθήσεών τους, περισσότερο κριτικά σκεπτόµενοι επάνω
στις δικές τους παραδοχές και στις παραδοχές των άλλων, περισσότερο
ελεύθερα και ολοκληρωµένα δεσµευµένοι στο διάλογο και περισσότερο
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αποτελεσµατικοί στο να δρουν σύµφωνα µε τις στοχαστικές τους κρίσεις. Τα
αναλυτικά προγράµµατα, οι µέθοδοι εκπαίδευσης, τα υλικά, οι διαδικασίες
αξιολόγησης, καθώς και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού οργανισµού και
προσωπικού θα πρέπει να αφορούν τόσο τα αποτελέσµατα που προσδοκά
κάθε συµµετέχων όσο και αυτόν τον σκοπό της εκπαίδευσης ενηλίκων.
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