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Εισαγωγικά
Κατανοώ σηµαίνει αντιλαµβάνοµαι µια εµπειρία, ή καλύτερα ερµηνεύω µια
εµπειρία. Όταν εκ των υστέρων χρησιµοποιούµε αυτή την ερµηνεία µε σκοπό να
πάρουµε αποφάσεις ή να προβούµε σε πράξεις, τότε η πρώτη αυτή αντίληψη της
εµπειρίας µετατρέπεται σε µάθηση.
Μαθαίνουµε διαφορετικά όταν µέσα από την πράξη αναζητούµε τη µάθηση
και διαφορετικά όταν στοχεύουµε στην κατανόηση ενός γεγονότος που έχει
µεταφερθεί σε µας ως έµµεση εµπειρία. Ο στοχασµός ανατρέπει τις υπάρχουσες
πεποιθήσεις µας. Μάλιστα ο κριτικός στοχασµός απαιτεί αυτό ακριβώς: την κριτική
αντιµετώπιση των πεποιθήσεών µας πάνω στις οποίες όλα τα πιστεύω µας έχουν
οικοδοµηθεί.
Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται µε την ιδέα του κριτικού στοχασµού, έχοντας
ως στόχο τη διαµόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου ικανού να εξηγήσει τον
µετασχηµατισµό των ιδεών στη Μάθηση Ενηλίκων. Στο κεφάλαιο αυτό
παρουσιάζονται τρόποι µε τους οποίους οι εκπαιδευτές µπορούν να ενισχύσουν τον
κριτικό στοχασµό των εκπαιδευόµενων.
Η µάθηση µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η διεργασία παραγωγής µιας νέας ή
αναθεωρηµένης ερµηνείας µιας εµπειρίας. Αυτή η ερµηνεία είναι υπεύθυνη για τη
µεταγενέστερη κατανόηση, αξιολόγηση και δράση του ατόµου.
Οι επιτυχηµένες ή αποτυχηµένες προσπάθειες κατανόησης, τα επιτυχηµένα ή
µη διανοητικά µας τολµήµατα, είναι επηρεασµένα σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις
συνήθειές µας , οι οποίες αποτελούν το όριο της αντίληψής µας. Είναι δε αδύνατο να
κατανοήσουµε τη φύση της εκπαίδευσης των ενηλίκων ή τον τρόπο µε τον οποίο
µαθαίνουν οι ενήλικες, χωρίς να συνυπολογίσουµε το βασικό ρόλο των συνηθειών ως
προς τη διαµόρφωση των ερµηνειών της εµπειρίας.
Πώς δοµείται το νόηµα –η σηµασία των πραγµάτων (Structuring Meaning)
Θα ήταν βοηθητικό αν διαχωρίζαµε τις δύο διαστάσεις που συναντάµε στη
διεργασία δηµιουργίας νοήµατος (making meaning) .
Η πρώτη διάσταση (meaning schemes), τα νοηµατικά σχήµατα είναι σύνολα
προσδοκιών που προκύπτουν από υποθετικούς συσχετισµούς ή συσχετισµούς αιτίου
και αποτελέσµατος. Συχνά θεωρούµε ότι τα νοηµατικά σχήµατα παράγονται τυχαία.
Τυπικά παραδείγµατα νοηµατικών σχεδίων είναι τα ακόλουθα: περιµένουµεπροσδοκούµε ότι η τροφή θα ικανοποιήσει την πείνα µας. Θεωρούµε ότι το
περπάτηµα θα µειώσει την απόσταση ανάµεσα σε δύο σηµεία. Είναι αυτονόητο ότι αν
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κατεβάσουµε το πόµολο µιας πόρτας εκείνη θα ανοίξει. Πιστεύουµε ότι θα µας πάρει
λιγότερο χρονικό διάστηµα για να διανύσουµε µιαν απόσταση αν τρέξουµε παρά αν
βαδίσουµε. Είναι δεδοµένο ότι ο ήλιος ανατέλλει από την ανατολή και δύει στη δύση,
όπως δεδοµένο είναι ότι όταν ανοίξουµε την εξώπορτά µας θα βρεθούµε στην είσοδο
του χώρου όπου διαµένουµε. Τα νοηµατικά σχήµατα είναι αυτονόητοι µηχανισµοί
σκέψης, µε συγκεκριµένους κανόνες για την ερµηνεία των δεδοµένων.
Η δεύτερη
διάσταση, οι νοηµατικοί συσχετισµοί-απόψεις (meaning
perspectives), αποτελούνται από ανώτερης τάξης σχήµατα, θεωρίες, παραδοχές,
πεποιθήσεις, προσανατολισµούς προς στόχους, αξιολογήσεις και από αυτό που οι
γλωσσολόγοι αποκαλούν « δίκτυο επιχειρηµάτων». Οι γνωστοί οικογενειακοί
δεσµοί π.χ. πατέρα -παιδιού, οι εργασιακές σχέσεις διευθυντή- υπαλλήλου, η ερωτική
σχέση του άνδρα µε τη γυναίκα είναι βασισµένες σε διαµορφωµένους νοηµατικούς
συσχετισµούς που εµπεριέχουν βαθιά ριζωµένες πασίγνωστες αντιλήψεις.
Οι νοηµατικοί συσχετισµοί
αναφέρονται στο σύνολο των πρότερων
υποθέσεων δια µέσου των οποίων η νέα εµπειρία αφοµοιώνεται και µεταµορφώνεται
µε βάση τις παρελθοντικές εµπειρίες του ατόµου, όταν το τελευταίο βρίσκεται στη
διαδικασία ερµηνείας των φαινοµένων.
Οι νοηµατικοί συσχετισµοί- απόψεις είναι ο τρόπος που µάθαµε να
ερµηνεύουµε τα πράγµατα, το αντιληπτικό µας σύστηµα, η προσωπική µας ιδεολογία,
οι διάφοροι τρόποι µάθησης, όπως ο θεωρητικός ή ο πρακτικός τρόπος («field
depended- field independent»), είναι επίσης συνήθειες, που µετατρέπονται σε
νοηµατικούς συσχετισµούς- απόψεις όταν χρησιµοποιούνται για την ερµηνεία µιας
δεδοµένης κατάστασης. Όλες αυτές οι συνήθειες και πολλές άλλες προδιαθέσεις
παρέχουν τις πρότερες υποθέσεις µε τις οποίες ερµηνεύουµε µια κατάσταση ή
περνάµε στη δράση.
Οι νοηµατικοί συσχετισµοί είναι επίσης οι χαρακτηριστικοί τρόποι µε τους
οποίους ένα άτοµο ερµηνεύει µια εµπειρία. Είναι αυτό που οι εξελικτικοί ψυχολόγοι
περιγράφουν ως στάδια ηθικής, εθνικής και προσωπικής εξέλιξης, ή κριτικής
αξιολόγησης (reflective judgment).
Οι νοηµατικοί συσχετισµοί περιλαµβάνουν και κριτήρια διαµόρφωσης
αξιολογήσεων και πεποιθήσεων. Είµαστε για παράδειγµα εξοικειωµένοι µε την
οπτική του συντηρητισµού, του φιλελευθερισµού, του ριζοσπαστισµού, θεωρούµε
ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα σε ένα Ιρλανδό και ένα Γάλλο, όπως επίσης
θεωρούµε ότι υπάρχει διαφορά ανάµεσα σε ένα καλό και ένα κακό έργο τέχνης.
Οι περισσότεροι νοηµατικοί συσχετισµοί (απόψεις) αποκτούνται µέσα από
την πολιτισµική αφοµοίωση. Άλλοι πάλι, όπως ο θετικισµός, ο συµπεριφορισµός, ο
φροϋδισµός ή ο µαρξισµός µπορούν να γίνουν συνειδητά αντικείµενο µάθησης.
Πολλές απόψεις αποτελούν στερεότυπα που έχουµε εσωτερικεύσει
ασυνείδητα, ανάλογα µε τη θέση που έχει ο καθένας από εµάς ως γυναίκα, άνδρας,
γονέας, µάνατζερ, στρατιώτης, µέλος φυλετικής οµάδας, υπερήλικας, κτλ.
Επιπρόσθετα, σε αυτές τις κοινωνιοπολιτισµικές διαστάσεις, οι νοηµατικοί
συσχετισµοί µπορεί ακόµα να περιλαµβάνουν τρόπους κατανόησης και χρήσης της
γνώσης, όπως επίσης και τρόπους κατανόησης της συναισθηµατικής µας
συµπεριφοράς.
Τα πιο γνωστά παραδείγµατα των νοηµατικών συσχετισµών και της
µετασχηµατίζουσας µάθησης (transfomative learning) προέρχονται από το γυναικείο
κίνηµα. Μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, χιλιάδες γυναικών των οποίων η ταυτότητα, η
αυτοεκτίµιση και οι ηθικές αρχές εµπνέονταν από προδιαγραµµένες κοινωνικές
νόρµες και στερεότυπα σεξουαλικής συµπεριφοράς, ήρθαν να αµφισβητήσουν αυτές
τις νόρµες και να επανακαθορίσουν τη ζωή τους στα δικά τους µέτρα και σταθµά.
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Το γυναικείο κίνηµα παρείχε ένα υποστηρικτικό κλίµα για αυτού του είδους
τις προσωπικές αναθεωρήσεις, αποκαλύπτοντας τους περιορισµούς στην προσωπική
ανάπτυξη, στην αυτονοµία και στον αυτοπροσδιορισµό που επέβαλαν αυτά τα
στερεότυπα και παρέχοντας οµάδες υποστήριξης και νέα µοντέλα κοινωνικής
συµπεριφοράς.
Οι απόψεις (perspectives) παρέχουν αρχές για την ερµηνεία. Περικλείουν
συµβολικά συστήµατα που αντιπροσωπεύουν ‘ιδεατούς τύπους’, τις ιδιότητες των
οποίων προβάλουµε στα αντικείµενα ή τα γεγονότα της εµπειρίας µας. Αυτό που τότε
αντιλαµβανόµαστε συχνά αποτελεί παράδειγµα των συµβολικών κατηγοριών που
υιοθετούµε στο πολιτισµικό πλαίσιο αναφοράς µας. Τόσο τα σχήµατα όσο και οι
απόψεις καθορίζουν επιλεκτικά αυτά που µαθαίνουµε. Καθορίζουν τους «ορίζοντες
των προσδοκιών µας», οι οποίοι, όπως τονίζει ο Karl Popper, επηρεάζουν σηµαντικά
τις δραστηριότητες της αντίληψης, της κατανόησης και της ενθύµησης του νοήµατος
στο πλαίσιο της επικοινωνίας (Berkson and Wettersten, 1984, σελ.7)
Οι απόψεις είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος τους άκριτα αποκτηµένες στην
παιδική ηλικία του ατόµου κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, συχνά µάλιστα
στο πλαίσιο µιας συναισθηµατικά φορτισµένης σχέσης µε γονείς, δασκάλους και
άλλους µέντορες. Όσο πιο έντονη είναι η συναισθηµατική φόρτιση κατά τη
διεργασία της µάθησης και όσο περισσότερο ενισχύεται, τόσο πιο βαθειά ριζωµένες
και ανθεκτικές στην αλλαγή είναι οι συνήθειες που συγκροτούν τις απόψεις µας. Η
εµπειρία δυναµώνει, διευρύνει και διυλίζει τις νοηµατικές δοµές µας, ενισχύοντας τις
προσδοκίες µας σχετικά µε το πώς πρέπει να έχουν τα πράγµατα.
Οι συνήθειές µας δεν είναι δεδοµένες δράσεις ή αντιδράσεις που διαρκώς
τείνουν να επαναλαµβάνονται. Είναι προδιαθέσεις και ικανότητες, οι οποίες
διαµορφώνουν την καθηµερινή µας εµπλοκή σε καταστάσεις που ‘έχουν κάποιο
νόηµα’. Ο John Dewey θεωρεί τη συνήθεια ως µια δοµή εµπειρίας που µας καθιστά
ικανούς να προσδώσουµε νόηµα σε µια κατάσταση, και βλέπει την ίδια τη
συνειδητοποίηση ως µια δυνατότητα που δηµιουργείται από τις συνήθειες εµπλοκής συµµετοχής που έχουµε αποκτήσει. «Φαινοµενολογικά, η ερµηνεία της παρούσας
εµπειρίας είναι µια δραστηριότητα της συνήθειας, µια ‘ένταση’ µεταξύ των
συνηθισµένων µονοπατιών ευαισθησίας και του κόσµου, µέσω της οποίας ο εαυτός
µας και το περιβάλλον µετασχηµατίζονται ταυτοχρόνως» (Ostrow, 1987, σελ. 214216). Τα πιστεύω, οι αξίες, οι αντιλήψεις, οι σκέψεις και τα αισθήµατα, όλα
επηρεάζονται από αυτά τα πρότυπα αισθαντικότητας και υφολογικών προτιµήσεων
µε τα οποία ερµηνεύουµε το νόηµα των πραγµάτων και των γεγονότων.
Περιγράφοντας τα νοηµατικά σχήµατα και τις απόψεις ως κινητοποιούµενα
από τις συνήθειές µας που οικοδοµούν και συνεπώς δοµούν το νόηµα, δεν σηµαίνει
ότι υπάρχουν ως δοµές του εγκεφάλου ή ως αποθηκευτικοί χώροι για τη µνήµη. Ούτε
υπονοείται ότι η εµπειρία ακολουθεί αυτοµάτως τα «συνηθισµένα µονοπάτια»
ευαισθησίας και µπορεί έτσι µόνο να επιβεβαιώνει τις υποθέσεις µας. Η επιβεβαίωση
αυτή συχνά συµβαίνει, αλλά συµβαίνει µόνο ως αποτέλεσµα της δυναµικής
αλληλεπίδρασης µεταξύ της συνήθειας και του γεγονότος που ερµηνεύεται. Στη
διεργασία αυτή συχνά µεσολαβεί ο στοχασµός.
Εν τούτοις, αυτά που αντιλαµβανόµαστε, κατανοούµε και θυµόµαστε και
αυτά που δεν αντιλαµβανόµαστε, κατανοούµε ή θυµόµαστε, επηρεάζονται βαθειά
από τα νοηµατικά σχήµατα και τις απόψεις µας. Ανταλλάσσουµε την αντίληψη και τη
γνώση έναντι της ανακούφισης από το άγχος που µας προκαλείται όταν η εµπειρία
δεν ταιριάζει σ’αυτές τις νοηµατικές δοµές µας (Goleman, 1985). Όταν η εµπειρία
είναι υπερβολικά παράξενη ή απειλητική για τον τρόπο που σκεφτόµαστε ή

3

µαθαίνουµε, τείνουµε να την µπλοκάρουµε ή να καταφεύγουµε σε ψυχολογικούς
µηχανισµούς άµυνας για να δώσουµε µια πιο συµβατή ερµηνεία.
Στοχασµός και Άντληση Νοήµατος (Reflection and Μaking Meaning)
Πολλά από αυτά που µαθαίνουµε περικλείουν τη διεργασία της δηµιουργίας
νέων ερµηνειών που µας δίνουν τη δυνατότητα να επεξεργαζόµαστε λεπτοµερώς, να
διαφοροποιούµε και να ενισχύουµε τα από καιρό διαµορφωµένα πλαίσια αναφοράς
µας, ή να δηµιουργούµε νέα νοηµατικά σχήµατα. Ίσως, περισσότερο σηµαντική στη
µάθηση των ενηλίκων από την επεξεργασία καθιερωµένων ερµηνευτικών σχηµάτων,
είναι η διεργασία κατά την οποία το άτοµο στοχάζεται τα όσα ήδη έχει µάθει, για να
καθορίσει εάν αυτά αιτιολογούνται στο πλαίσιο των υπαρχουσών συνθηκών. Αυτό το
σηµείο είναι πολύ σηµαντικό στη διεργασία µάθησης, και θα έλεγε κανείς ότι
συστηµατικά αγνοείται από τους θεωρητικούς της µάθησης.
Ο στοχασµός γενικά χρησιµοποιείται ως συνώνυµο νοητικών διεργασιών
υψηλού επιπέδου. Οι Boud, Keogh, και Walker (1985,σελ.3), αναφέρονται στο
στοχασµό ως ένα «γενικό όρο για αυτές τις διανοητικές και συγκινησιακές
δραστηριότητες στις οποίες το άτοµο εµπλέκεται προκειµένου να διερευνήσει τις
εµπειρίες του και να οδηγηθεί σε µια νέα κατανόηση και εκτίµηση των φαινοµένων».
Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, ο στοχασµός θα έπρεπε να περιλαµβάνει την εξαγωγή
συµπερασµάτων, γενικεύσεις, αναλογίες, διευκρινίσεις και αξιολογήσεις, όσο και τη
συναισθηµατική φόρτιση, τη µνήµη και τη διεργασία επίλυσης προβληµάτων.
Φαίνεται επίσης να περιλαµβάνει τη χρήση διαφόρων πεποιθήσεων µε στόχο την
ερµηνεία των φαινοµένων, την ανάλυσή τους, το σχολιασµό και την αξιολόγησή
τους, παρόλο που όλα αυτά γίνονται υποσυνείδητα.
Αν και αυτός ο τόσο ευρύς ορισµός για το στοχασµό αντανακλά την κοινή πρακτική,
χρειάζεται περισσότερη ανάλυση, έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί ο στοχασµός
(reflection) από τη σκέψη (thinking) και τη µάθηση (learning), των οποίων αποτελεί
µέρος.
Για τον Dewey (1993, σελ.9), o στοχασµός αναφέρεται στην «αξιολόγηση της
αιτιολόγησης των πιστεύω ενός ατόµου», δηλαδή τη διεργασία λογικής εξέτασης των
συµπερασµάτων µε τα οποία έχουν αιτιολογηθεί οι πεποιθήσεις-πιστεύω µας. Η
σηµαντική διάσταση που δίνει ο Dewey στον ορισµό του αντανακλάται στο
Webster’s International Dictionary (1950). Σύµφωνα µε αυτόν, ο στοχασµός είναι «ο
διανοητικός τρόπος αντιµετώπισης ενός θέµατος, µιας ιδέας ή ενός σκοπού, µε στόχο
την κατανόηση ή την αποδοχή του, ή την τοποθέτησή του στο σωστό πλαίσιο». Ο
ορισµός του Dewey παρέχει τη δυνατότητα να κατανοήσουµε µερικές θεµελιώδεις
διακρίσεις που αφορούν στη µάθηση ενηλίκων.
Επειδή πρέπει να προσαρµοζόµαστε σε µια ζωή συνεχών και γρήγορων
αλλαγών, τα περισσότερα από όσα µαθαίνουµε είναι το αποτέλεσµα των
προσπαθειών µας να λύσουµε προβλήµατα, που ξεκινούν από το µέληµα του βρέφους
πώς να τραφεί και φτάνουν µέχρι τους προβληµατισµούς του ενήλικου για το νόηµα
της ζωής.
Οι Dewey και William James µας βοήθησαν να κατανοήσουµε ότι η
διεργασία κατά την οποία προσδιορίζουµε και λύνουµε ένα πρόβληµα αποτελεί το
πλαίσιο της µάθησης. Το σηµαντικό εδώ είναι να ξεκαθαρίσουµε τις διαφορές
ανάµεσα στο να στοχαζόµαστε πάνω στο περιεχόµενο και στο να στοχαζόµαστε πάνω
στη διεργασία ή τους συλλογισµούς της επίλυσης του προβλήµατος.
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Αν ο στοχασµός θεωρηθεί ως µια αξιολόγηση του πώς ή του γιατί
αντιλαµβανόµαστε, σκεφτόµαστε, αισθανόµαστε ή δρούµε, τότε ο στοχασµός
διαφοροποιείται από µια αξιολογική κρίση του πόσο καλά εφαρµόσαµε αυτές τις
λειτουργίες, ειδικά όταν κάθε επιµέρους φάση µιας πράξης µας είναι επηρεασµένη
από αυτά που έχουµε προηγουµένως µάθει.
Μια απλή σκεπτόµενη προσέγγιση που βασίζεται σε όσα ήδη γνωρίζουµε µε
στόχο τη δράση, δεν είναι το ίδιο µε αυτό που ονοµάζουµε στοχασµό. Άντ’ αυτού
αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο κάποιος εκτελεί µεθοδευµένες κινήσεις στο σκάκι,
δράσεις κατόπιν σκέψεως, ή προβάλει επιχειρήµατα, ή αλλιώς χρησιµοποιεί το µυαλό
του όταν ενεργεί. Όλες οι ανθρώπινες πράξεις , εκτός βέβαια από τις ενστικτώδεις,
είναι δράσεις κατόπιν σκέψεως, δηλαδή ο καθένας µας συνειδητά βασίζεται σε αυτά
που γνωρίζει για να καθοδηγήσει τις ενέργειές του.
Η στοχαστική δράση (reflective action) που νοείται ως µια δράση κριτικής
αξιολόγησης υποθέσεων, µπορεί επίσης να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
διαδικασίας για τη λήψη µιας απόφασης. Όµως η δράση κατόπιν σκέψεως είναι
ανακλαστική, ενώ δεν είναι το ίδιο µε το να δρα κάποιος στοχαστικά για να εξετάσει
κριτικά την αιτιολόγηση των πεποιθήσεών του. Η σκέψη στη δράση κατόπιν σκέψεως
περιλαµβάνει µια παύση για την επαναξιολόγηση, θέτοντας το ερώτηµα: «Τι κάνω
λάθος;». Η παύση αυτή µπορεί να διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων.
Ο στοχασµός µπορεί να είναι αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης που παίρνει
κάποιος για το πόσο αποτελεσµατικά πρέπει να δράσει, ή µπορεί επίσης να
περιλαµβάνει µια εκ των υστέρων επαναξιολόγηση των δεδοµένων. Όταν ο
στοχασµός χρησιµοποιείται για να αξιολογήσουµε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για
να δράσουµε άµεσα, τότε γίνεται αναπόσπαστο τµήµα της δράσης κατόπιν σκέψεως.
Εποµένως, ο στοχασµός και η δράση χαρακτηρίζονται για τη διαλεκτική τους σχέση
και δε θα πρέπει να θεωρηθούν εκ διαµέτρου αντίθετες έννοιες, όπως υποστηρίζει ο
Kolb (1984).
Ο εκ των υστέρων στοχασµός που επανεξετάζει την πρότερη µάθηση, µπορεί
να εστιάζει σε παραδοχές αναφορικά µε το περιεχόµενο ενός προβλήµατος, µπορεί
επίσης να αναφέρεται στη διεργασία επίλυσης ενός προβλήµατος ή στις πρότερες
υποθέσεις πάνω στις οποίες το ίδιο το πρόβληµα έχει τεθεί. Ο στοχασµός πάνω στις
πρότερες υποθέσεις αναφορικά µε ένα πρόβληµα είναι αυτό που εννοούµε µε τον όρο
κριτικός στοχασµός (critical reflection). Αυτές οι διακρίσεις απεικονίζονται στο
Σχήµα 1.1.
Σχήµα 1.1
Στοχασµός
Στοχαστική ∆ράση
∆ράση κατόπιν
σκέψεως

Μη Στοχαστική ∆ράση

Εκ των υστέρων
στοχασµός

Περιεχόµενο

Συνηθισµένη δράση

Σκεπτόµενη
χωρίς στοχασµό

δράση

∆ιεργασία

Πρότερες υποθέσεις
Κριτικός Στοχασµός
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O Edward Cell (1984) κάνει µια χρήσιµη διάκριση ανάµεσα στην ενεργητική (active)
και τη στοχαστική ερµηνεία. Η πρώτη µπορεί να είναι µια δηµιουργική διεργασία,
αλλά περιλαµβάνει τις προκαταλήψεις, τις στρεβλώσεις και τη νοοτροπία µας. Η
στοχαστική ερµηνεία είναι ουσιαστικά η διεργασία διόρθωσης των στρεβλώσεων στο
συλλογισµό (σκέψη) και τις στάσεις µας. Η ενεργητική ερµηνεία εµπλέκεται στη
δράση κατόπιν σκέψεως, ενώ η στοχαστική ερµηνεία στη στοχαστική δράση.
Λειτουργική Μάθηση (Instrumental Learning)
Όταν καταπιανόµαστε µε την επίλυση ενός προβλήµατος - για το πώς θα
κάνουµε κάτι ή πώς θα δράσουµε - ουσιαστικά καταπιανόµαστε µε αυτό που
ονοµάζουµε λειτουργική µάθηση. Ο στοχασµός παίζει σηµαντικό ρόλο όταν
επανεξετάζουµε το περιεχόµενο ενός προβλήµατος ή τις διαδικαστικές υποθέσεις που
οδηγούν στην επίλυσή του, για να επαναπροσδιορίσουµε την αποτελεσµατικότητα
της στρατηγικής και της τακτικής που χρησιµοποιήσαµε. Επανεξετάζουµε αν έχουµε
ορίσει όλες τις πιθανές επιλογές για δράση, αν έχουµε σωστά αξιολογήσει τις
επιπτώσεις όλων των εναλλακτικών υποθέσεων ή ακόµα και των αυθόρµητων ιδεών
που µας έρχονται στο νου, αν έχουµε χρησιµοποιήσει τις σωστές µεταβλητές, τις
σωστές µεθόδους, αν έχουµε εξαγάγει συµπεράσµατα βάσει των αποδείξεων και
ανεπηρέαστα κατά το δυνατόν από προκαταλήψεις, αν έχουµε γενικεύσει
χρησιµοποιώντας ένα αξιόπιστο αντιπροσωπευτικό δείγµα, και αν έχουµε σωστά
ερµηνεύσει την ανατροφοδότηση που προκλήθηκε από τις πράξεις µας.
Μπορεί επίσης να επανεξετάσουµε το πρόβληµα για να σιγουρευτούµε ότι οι
πράξεις µας είναι συνεπείς µε τις αξίες µας, ή να δούµε κατά πόσο οι πράξεις µας
σχετίζονται µε τους στόχους µας, αν η στάση µας υπήρξε αντικειµενική και οι
ερµηνείες των αποτελεσµάτων πειστικές. Αυτός είναι ο τρόπος που στοχαζόµαστε
πάνω στη διεργασία µε την οποία είχαµε µάθει να ερµηνεύουµε µέσω της
λειτουργικής επίλυσης ενός προβλήµατος. Η µεταγνώση (metacognition) είναι ο όρος
που οι ψυχολόγοι χρησιµοποιούν όταν αναφέρονται σε αυτή τη διεργασία που αφορά
τα γνωστικά στάδια και τις λειτουργίες τους. Η λειτουργία της µεταγνώσης είναι να
πληροφορεί και να ρυθµίζει τις γνωστικές συνήθειες και στρατηγικές.
Η λειτουργική µάθηση περικλείει τη διαδικασία της µάθησης µε σκοπό τον
έλεγχο και το χειρισµό του περιβάλλοντος και των άλλων ανθρώπων. Τα
αποτελέσµατα µπορούν να παρουσιαστούν εµπειρικά. Τα κριτήρια αξιολόγησης της
εγκυρότητας των πεποιθήσεών µας, που αφορούν σε προηγούµενη λειτουργική
µάθηση συνίστανται σε (1) µια συναίνεση σχετικά µε τη λογική της ανάλυσης και της
εξαγωγής συµπερασµάτων που είναι εγγενής στη διεργασία επίλυσης προβληµάτων
που χρησιµοποιήσαµε και (2) στις εµπειρικές αποδείξεις για το κατά πόσον οι
προσπάθειές µας έχουν οδηγήσει στη λύση του προβλήµατος.
Μπορούµε να µετρήσουµε τις αλλαγές που απορρέουν από τον τρόπο που
µάθαµε να επιλύουµε τα προβλήµατα σε επίπεδο παραγωγικότητας, απόδοσης ή
συµπεριφοράς. Η διεργασία επίλυσης ενός προβλήµατος είναι µια οικεία διαδικασία
για τη λειτουργική µάθηση. Ουσιαστικά είναι η θεσµοθετηµένη από τις θετικές
επιστήµες µέθοδος που όλοι χρησιµοποιούµε µε σωστό ή λανθασµένο τρόπο στην
προσπάθειά µας να µάθουµε πώς να κάνουµε τα πράγµατα.

Επικοινωνιακή Mάθηση (Communicative Learning)
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∆εν περιλαµβάνουν όλα τα είδη µάθησης το πώς µαθαίνουµε να δρούµε. Τη
µεγαλύτερη αξία για τους περισσότερους ενήλικες έχει η κατανόηση του νοήµατος
που οι άλλοι µεταδίδουν σχετικά µε τις αξίες, τις ιδέες, τα συναισθήµατα, τις ηθικές
αποφάσεις, και άλλες έννοιες, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η αγάπη, ο µόχθος, η
αυτονοµία, η αυτοδέσµευση και η δηµοκρατία.
Όταν αυτό που υποστηρίζεται ή υποδηλώνεται αναφέρεται σε αυτές τις έννοιες,
κρίσεις, προτάσεις, πεποιθήσεις, γνώµες ή συναισθήµατα που διέπονται από νόρµες,
τότε ο καθορισµός των συνθηκών εντός των οποίων ο ισχυρισµός είναι έγκυρος,
απαιτεί δυσδιάστατη προσέγγιση. Αυτό περιλαµβάνει την κριτική του κάθε
ισχυρισµού. Ταυτόχρονα απαιτεί την κριτική των σχετικών κοινωνικών κανόνων και
των πολιτισµικών κωδίκων που καθορίζουν την επιρροή και την ισχύ των αποδεκτών
ερµηνειών.
Η επικοινωνιακή µάθηση εστιάζει κυρίως στην επίτευξη συνοχής, παρά στην
εξάσκηση πιο αποτελεσµατικού ελέγχου πάνω στις σχέσεις αιτίας-αποτελέσµατος,
όπως συµβαίνει στη λειτουργική µάθηση. Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος
στο πλαίσιο της λειτουργικής µάθησης αποτελεί µια υποθετική-επαγωγική
προσέγγιση. Στην επικοινωνιακή µάθηση η προσέγγιση είναι αυτή κατά την οποία ο
εκπαιδευόµενος προσπαθεί να κατανοήσει αυτό που ο άλλος εννοεί, όταν εκείνος
χρησιµοποιεί διάφορα µέσα επικοινωνίας όπως ο λόγος, το γράψιµο, η
δραµατοποίηση, η τέχνη ή ο χορός. Έτσι η επικοινωνιακή µάθηση δεν έχει να κάνει
τόσο µε µια υπόθεση που πρέπει να ελεγχθεί, όσο µε µια συχνά διαισθητική
αναζήτηση θεµάτων και µεταφορών, ώστε να ερµηνευθεί το ανοίκειο.
Όταν συναντάµε το ανοίκειο, αρχίζουµε µε κάποιες διορατικές σκέψεις να
κατευθύνουµε τον τρόπο συλλογής των δεδοµένων. Συγκρίνουµε καταστάσεις,
αναζητούµε βασικές έννοιες ή λέξεις κλειδιά και συνδέουµε µεταφορικά τα
αναδυόµενα σχήµατα µε τις απόψεις µας. Όταν οι ιδιότητες ενός γεγονότος δεν
ταιριάζουν µε την άποψη που έχουµε διαµορφώσει, τότε δηµιουργούµε νέα
νοηµατικά σχήµατα για να το εντάξουµε. Κάθε στοιχείο από τις σχετικές
πληροφορίες µετατρέπεται σε ένα είδος δοµικού κοµµατιού για την κατανόηση, που
µεταµορφώνεται µε τη σειρά του από άλλες διορατικές σκέψεις. Συνεχώς κινούµεθα
εµπρός και πίσω ανάµεσα στο µερικό και το όλο αυτού που επιθυµούµε να
κατανοήσουµε, ανάµεσα στα γεγονότα και στις συνήθειές µας, ακολουθώντας τη
διεργασία που ονοµάζεται «ερµηνευτικός κύκλος» (hermeneutic circle, Bernstein,
1985, σελ.131-139). Με το πέρασµα του χρόνου, η απορρέουσα γνώση µπορεί ακόµα
περισσότερο να µετατραπεί καθώς ανακαλύπτουµε τη µεταφορική της σηµασία σε
άλλα βιωµατικά, θεωρητικά, λογοτεχνικά ή αισθητικά πλαίσια.
Ο στοχασµός στην επικοινωνιακή µάθηση είναι µια κριτική αξιολόγηση αυτής
της διακριτής διεργασίας επίλυσης προβληµάτων, ελέγχοντας ότι έχουµε ορθά
εντοπίσει τις ξεχωριστές δοµές οµοιότητας και ότι έχουµε βρει µεταφορικές ετικέτες
που τους δίνουν συνοχή σε σχέση µε µια άποψη.
Ερµηνεύοντας το ανοίκειο, είναι ένας βασικός τρόπος για να κατανοούµε το νόηµα.
Ένας άλλος τρόπος κατανόησης του νοήµατος έχει να κάνει µε την επαλήθευση της
εγκυρότητας µιας διατυπωµένης ιδέας.
Η Επαλήθευση του Νοήµατος (Validating Meaning)
Επειδή η λειτουργική µάθηση περιλαµβάνει τη µάθηση για τον έλεγχο και το
χειρισµό του περιβάλλοντος ή άλλων ανθρώπων, τα αποτελέσµατά της µπορούν να
δειχθούν εµπειρικά. Η επαλήθευση µιας πεποίθησης στο πλαίσιο της επικοινωνιακής
µάθησης περιλαµβάνει την αξιολόγηση σχετικά µε τις συνθήκες στις οποίες οι
ισχυρισµοί αιτιολογούνται. Για την κατανόηση του νοήµατος µιας πρότασης ή µιας
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διατυπωµένης ιδέας, κανείς θα πρέπει να κατανοήσει κάτω από ποιες συνθήκες η
πρόταση ή η ιδέα αυτή είναι αληθινή (σε σχέση µε την ουσία της πρότασης ή της
ιδέας) ή έγκυρη (αιτιολογηµένη) (Habermas, 1984, σελ.276). Μπορούµε να
βασιστούµε σε µια αυθεντία ή σε µια παράδοση, για να διαπιστώσουµε την
εγκυρότητα ενός ισχυρισµού, ή µπορεί να πάρουµε µια απόφαση ύστερα από µια
λογική συζήτηση, δηλαδή επιτυγχάνοντας συναίνεση σχετικά µε την αιτιολόγησή της.
Στην επικοινωνιακή µάθηση δεν υπάρχουν εµπειρικά τεστ αλήθειας που θα
αποδείξουν την ορθότητα των σκέψεών µας. Βασιζόµαστε στη συναινετική
επαλήθευση του ισχυρισµού.
Στις καθηµερινές µας συναλλαγές αµφισβητούµε την εγκυρότητα του
µηνύµατος που µεταδίδεται γραπτά ή προφορικά, όταν έχουµε αµφιβολίες σχετικά µε
την αληθοφάνεια, την κατανόηση, την καταλληλότητα (σε σχέση µε τις κοινωνικές
νόρµες), ή την αυθεντικότητα (σε σχέση µε τα συναισθήµατα) αυτού του µηνύµατος.
Ο διάλογος παύει, όταν διαπιστώσουµε ότι ο προβληµατικός ισχυρισµός έχει
αιτιολογηθεί. Εµπλεκόµαστε στη στοχαστική µάθηση µέσα από ένα είδος διαλόγου,
κατά τον οποίο κατηγοριοποιούµε τις προηγούµενες κρίσεις µας, κρατούµε σε
απόσταση τις προκαταλήψεις µας και, δια µέσου µια κριτικής αναθεώρησης των
ενδείξεων και των επιχειρηµάτων, αποφασίζουµε αν η διατυπωµένη ιδέα της οποίας
το νόηµα αµφισβητείται είναι αιτιολογηµένη. Αυτός ο πολύ ειδικός τρόπος
συνοµιλίας διακρίνεται επίσης από το στόχο του, που είναι να επιτευχθεί συµφωνία
σχετικά
µε
την
αιτιολόγηση
της
διατυπωµένης
ιδέας.
Επειδή όλοι παγιδευόµαστε από τις προσωπικές µας απόψεις, δεν µπορούµε να
δώσουµε ανεπηρέαστες ερµηνείες της εµπειρίας µας. Εποµένως η µεγαλύτερη
διασφάλιση αντικειµενικότητας προκύπτει από την έκθεση µιας διατυπωµένης ιδέας
σε λογική και στοχαστική συζήτηση. Η µη στοχαστική µάθηση, χαρακτηρίζεται από
τον Habermas (1976, σελ.11) σαν τη µάθηση που συµβαίνει σε επίπεδο δράσης, κατά
το οποίο ανεπιφύλακτα εγείρονται θεωρητικοί και πρακτικοί ισχυρισµοί εγκυρότητας,
οι οποίοι αφελώς θεωρούνται δεδοµένοι και αποδεκτοί ή µη αποδεκτοί χωρίς
περαιτέρω διερεύνηση.
Για την αναζήτηση συναίνεσης, στρεφόµαστε προς αυτούς που θεωρούµε ότι
είναι οι καλύτερα πληροφορηµένοι, οι λιγότερο προκατειληµµένοι, οι περισσότερο
λογικοί στην κριτική αξιολόγηση των γεγονότων. Καθώς αναδύονται νέα στοιχεία και
νέες όψεις της πραγµατικότητας, αυτή η αρχική κρίση για την εγκυρότητα µιας
αµφισβητούµενης πεποίθησης ενδέχεται να αλλάξει. Επειδή κάθε κατάσταση στην
οποία ένας ισχυρισµός θεωρείται αληθινός υπαγορεύεται από κοινωνικές νόρµες και
πολιτισµικούς κώδικες, ο έλεγχος της εγκυρότητας προϋποθέτει επίσης µια κριτική
αξιολόγηση της καταλληλότητας αυτών των κανόνων και κωδίκων τη δεδοµένη
χρονική στιγµή. Καθώς οι συνθήκες αλλάζουν, οι κοινωνικές νόρµες αλλάζουν, και η
εγκυρότητα των ισχυρισµών αλλάζει κι αυτή µε τη σειρά της. Η συναίνεση που
αναζητούµε είναι προσωρινή. Είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουµε ετούτη εδώ τη στιγµή.
Μπορεί να αλλάξει µε την προσθήκη νέων στοιχείων ή νέων επιχειρηµάτων που
βασίζονται σε περισσότερο περιεκτικά παραδείγµατα ή απόψεις.
Ιδεατά, η συναίνεση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο οποιοσδήποτε
ενηµερωµένος, αντικειµενικός και λογικός άνθρωπος που εξετάζει τα στοιχεία και
ακούει τα επιχειρήµατα να συµφωνεί, όπως δηλαδή συµβαίνει στο δικαστήριο όπου
ένας ένορκος µπορεί να αντικατασταθεί από έναν άλλον, αλλά η απόφαση των
ενόρκων παραµένει η ίδια.
Στην πραγµατικότητα, η συναίνεση από την οποία εξαρτώµεθα για να
επαληθεύσουµε τις ιδέες ποτέ δεν αγγίζει το ιδεατό. Ποτέ δεν έχουµε ολοκληρωµένη
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πληροφόρηση, ποτέ δεν είµαστε εντελώς ανεπηρέαστοι από εξωτερικούς ή ψυχικούς
καταναγκασµούς κάθε είδους, δεν είµαστε πάντα ανοικτοί σε άγνωστες και
αποκλίνουσες προσεγγίσεις, µπορεί να µη διαθέτουµε την ικανότητα λογικής και
κριτικής επιχειρηµατολογίας, µπορεί να επιµένουµε σπάνια να έχουν όλοι οι
συµµετέχοντες ελευθερία και ισότητα στο διάλογο (να µιλούν, να αµφισβητούν, να
κρίνουν, να υπερασπίζονται) και µόνο µερικές φορές αφήνουµε τα συµπεράσµατά
µας να βασίζονται στη δύναµη των επιχειρηµάτων και µόνο.
Πάντως ο Habermas υποστηρίζει ότι αυτά τα πρότυπα εξυπακούονται και
ενυπάρχουν στην ίδια τη φύση της ανθρώπινης επικοινωνίας. ∆εν θα συµµετείχαµε
σε συζήτηση εάν δεν αποδεχόµαστε σιωπηρά την προϋπόθεση ότι η γνήσια
συναίνεση είναι εφικτή και ότι µπορούµε να τη διακρίνουµε από την ψευδή
συναίνεση (McCarthy, 1978, σελ.307-308).
Εποµένως αυτά τα πρότυπα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως φιλοσοφικό
θεµέλιο και ως κριτήρια αξιολόγησης τόσο της εκπαίδευσης όσο και των
κοινωνικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για την πλήρη συµµετοχή στη
στοχαστική συζήτηση. Άλλωστε καµιά ανάγκη µας δεν είναι πιο βαθειά ανθρώπινη
από την ανάγκη να κατανοήσουµε το νόηµα των εµπειριών µας. Η ελεύθερη και
πλήρης συµµετοχή στην κριτική και στοχαστική συζήτηση µπορεί να ερµηνευθεί ως
βασικό ανθρώπινο δικαίωµα. Αυτή η έννοια προϋποθέτει µια επιστηµολογική βάση
για την κατανόηση ζητηµάτων όπως λογική συµπεριφορά, ελευθερία,
αντικειµενικότητα, ωρίµανση, δηµοκρατία, κοινωνική ευθύνη, αυτοδυναµία του
ατόµου, εκπαίδευση ενηλίκων.
Κριτικός Στοχασµός (Critical Reflection)
Ενώ ο στοχασµός περικλείει την αξιολόγηση των παραδοχών που ενυπάρχουν
στις πεποιθήσεις µας, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι πεποιθήσεις για το πώς
µπορεί να επιλυθεί ένα πρόβληµα, υπάρχει και µια άλλη κατηγορία υποθέσεων όπου
υπεισέρχεται ο στοχασµός που διαφέρει από την προηγούµενη διαδικαστική
προσέγγιση των φαινοµένων που αναφέραµε.
Ενώ γενικά ο στοχασµός εµπεριέχει στοιχεία κριτικής, ο όρος κριτικός
στοχασµός (critical reflection) εδώ θα αναφέρεται αποκλειστικά στην αµφισβήτηση
της εγκυρότητας των πρότερων υποθέσεων της προαποκτηθείσας µάθησης. (Ίσως εδώ
θα ήταν πιο σωστό να χρησιµοποιήσουµε τον όρο εισαγωγικός στοχασµός (premise
reflection), αλλά σχεδόν όλοι χρησιµοποιούµε τον όρο κριτική σκέψη-στοχασµός
(critical reflection), για να δηλώσουµε το ίδιο πράµα, γι αυτό και χρησιµοποιώ τον
όρο κριτικός στοχασµό.
Ο κριτικός στοχασµός αναφέρεται στο ζήτηµα της αιτιολόγησης των
συλλογισµών µας µε βάση τους οποίους αρχικά αντιµετωπίζουµε ή προσδιορίζουµε
το πρόβληµα. Πολύ συχνά ελέγχουµε την προηγούµενη µάθησή µας για να
επιβεβαιώσουµε ότι έχουµε προχωρήσει σωστά ως προς την επίλυση ενός
προβλήµατος. Το να συνειδητοποιήσουµε όµως µε κριτικό τρόπο τις ίδιες τις
πρότερες υποθέσεις µας απαιτεί να αµφισβητήσουµε τα παγιωµένα και συνήθη
σχήµατα των προσδοκιών µας, τις απόψεις µε τις οποίες εκλογικεύουµε και
κατανοούµε τον κόσµο, τους άλλους και τον εαυτό µας.
Για να αµφισβητήσουµε την εγκυρότητα µιας βαθειά ριζωµένης άποψης που
θεωρούµε ως δεδοµένη και που βασίζεται σε µια πρότερη υπόθεση για τον εαυτό
µας, ενδέχεται να χρειασθεί να αρνηθούµε τις αξίες που βρίσκονται πολύ κοντά στο
κέντρο της αντίληψής µας. Ένα παράδειγµα είναι ο τιµητικός ορισµός του τι
σηµαίνει: «καλή γυναίκα», που αµφισβητήθηκε µε τη συνειδητοποίηση που
αναδύθηκε από το γυναικείο κίνηµα.
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Η αµφισβήτηση και η άρνηση των συµβατικών κριτηρίων αυτο-αξιολόγησης είναι
πάντα µια δυνατή εµπειρία, που διαταράσσει συναισθηµατικά το άτοµο. Η αλλαγή
άποψης (transformation of perspective) έχει γνωστική, συναισθηµατική και
βουλητική (conative) διάσταση. Η δραστηριοποίηση προς µια νέα αντίληψη των
πραγµάτων µπορεί να εµποδιστεί από εσωτερικές ή εξωτερικές ανάγκες (ή και τα
δύο), περιστασιακά γεγονότα, ψυχικούς παράγοντες, ή απλά από ανεπαρκή
πληροφόρηση ή από έλλειψη της ικανότητας να προχωρήσουµε.
Γινόµαστε κριτικά σκεπτόµενοι άνθρωποι αµφισβητώντας τον καθιερωµένο
ορισµό ενός προβλήµατος, ίσως βρίσκοντας µια νέα µεταφορά που να
επαναπροσδιορίζει τις προσπάθειες επίλυσης του προβλήµατος µε πιο
αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτή η πολύ σηµαντική προσωπική δυναµική µάθησης, είναι
ανάλογη της διεργασίας αλλαγής παραδείγµατος, που ο Thomas Kuhn (1970)
χαρακτήρισε ως τον τρόπο µε τον οποίο γεννιούνται οι επαναστατικές ιδέες στην
επιστήµη, οι οποίες τελικά δεν είναι παρά ένας πιο τυπικός τρόπος έρευνας για να
αποδώσουµε νόηµα σε µια εµπειρία. Καθώς συναντάµε νέες απόψεις που µας
βοηθούν να εξηγήσουµε τις ανωµαλίες που αντιµετωπίζουµε στην προσπάθειά µας
να κατανοήσουµε την πραγµατικότητα, οι αλλαγές παραδείγµατος (paradigm shifts)
τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιστηµονικό επίπεδο µπορούν να
επαναπροσανατολίσουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο.
Σίγουρα, η πιο σηµαντική εµπειρία µάθησης στην ενήλικη ζωή περιλαµβάνει
τον κριτικό αυτο-στοχασµό, δηλαδή την επαναξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο
έχουµε θέσει τους προβληµατισµούς µας και επίσης τον επαναπροσδιορισµό του
προσανατολισµού µας ως προς τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε, γνωρίζουµε,
πιστεύουµε, αισθανόµαστε και δρούµε. Ο Arlin (1975) ανακάλυψε ότι ο τρόπος που
θέτουµε ένα πρόβληµα αποτελεί το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό της ωρίµανσης
του ανθρώπου.
Αν και ο στοχασµός µπορεί να είναι αναπόσπαστο µέρος της ανάληψης
αποφάσεων για δράση, καθώς και µια εκ των υστέρων κριτική της διεργασίας
καθ’εαυτής, ο κριτικός στοχασµός δεν µπορεί να θεωρηθεί αναπόσπαστο στοιχείο
της διαδικασίας άµεσης δράσης. Απαιτεί ένα χάσµα, ένα κενό, πάνω στο οποίο θα
επαναξιολογηθούν οι απόψεις κι αν είναι απαραίτητο θα αλλάξουν. Ο κριτικός
στοχασµός δε σχετίζεται µε το πώς να πράξουµε αλλά µε το γιατί, τους λόγους και τις
συνέπειες των πράξεών µας.
Αλλαγή - Μετασχηµατισµός Άποψης (Perspective Transformation)
Η ενηλικίωση είναι η εποχή για επαναξιολόγηση των παραδοχών που
δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής µας και οι οποίες συχνά οδήγησαν
σε στρέβλωση της πραγµατικότητας.
Τα νοηµατικά σχήµατά µας µπορεί να µετασχηµατίζονται µέσω του
στοχασµού µας πάνω στις δυσκολίες που συναντήσαµε. Για παράδειγµα, µια
νοικοκυρά πηγαίνει σε µια σχολή γραµµατέων το απόγευµα και ανακαλύπτει µε
έκπληξη ότι οι άλλες γυναίκες δε χρειάζεται να βιαστούν για να γυρίσουν σπίτι τους
και να µαγειρέψουν το βραδινό για το σύζυγό τους, όπως κάνει εκείνη. Η αλλαγή
(µετασχηµατισµός) άποψης µπορεί να συµβεί µέσα από µια επαύξηση τέτοιων
µετασχηµατισµένων νοηµατικών σχηµάτων.
Καθώς η νοικοκυρά µετασχηµατίζει τα νοηµατικά σχήµατα που συνδέονται
µε τον παραδοσιακό ρόλο της, θέτει σε αµφισβήτηση την ίδια την ταυτότητά της που
έχει βασιστεί σε προγενέστερα στερεότυπα σε σχέση µε τα δύο φύλα.
Επιπροσθέτως, και πιο προφανώς, η αλλαγή άποψης συµβαίνει ως απάντηση
σε ένα εξωτερικά επιβαλλόµενο αποπροσανατολιστικό δίληµµα π.χ. διαζύγιο,
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θάνατος ενός αγαπηµένου προσώπου, αλλαγή εργασίας, συνταξιοδότηση κ.ά. Το
αποπροσανατολιστικό δίληµµα µπορεί να προκληθεί από µια ανοικτή-διαφωτιστική
συζήτηση, από ένα βιβλίο, ένα ποίηµα, έναν πίνακα ζωγραφικής, ή από την
προσπάθεια κάποιου να καταλάβει µια διαφορετική κουλτούρα που αµφισβητεί τις
πρότερες υποθέσεις του. Οι ανωµαλίες και τα διλήµµατα που οι παλιοί τρόποι σκέψης
αδυνατούν να εξηγήσουν, αποτελούν τους καταλύτες - πυροδοτούν τρόπον τινά - τη
γέννηση του κριτικού στοχασµού και των µετασχηµατισµών. Η αλλαγή κοινωνικών
νορµών µπορεί να υποθάλψει αλλαγές προς εναλλακτικές κατευθύνσεις.
Η αλλαγή άποψης µπορεί να είναι προσωπική υπόθεση όπως συµβαίνει στην
ψυχοθεραπεία, ή οµαδική, όπως στους κύκλους µάθησης του Freire (1970), ή στη
λαϊκή επιµόρφωση στη Λατινική Αµερική. Μπορεί επίσης να είναι συλλογική, όπως
στα πολιτειακά δικαιώµατα, στην εναντίωση στον πόλεµο στο Βιετνάµ ή στα
γυναικεία κινήµατα. Η αλλαγή άποψης είναι µια διεργασία κατά την οποία το άτοµο
συνειδητοποιεί κριτικά το πώς και το γιατί οι υποθέσεις του καθορίζουν τον τρόπο
που σκέφτεται, αντιλαµβάνεται και συναισθάνεται τον κόσµο. Το άτοµο
συνειδητοποιεί κριτικά το πώς θα επαναδιατυπώσει αυτές τις υποθέσεις ώστε να
πετύχει µια πιο περιεκτική, οξυδερκή, διαπερατή και ολοκληρωµένη προοπτική και
το πώς θα λάβει αποφάσεις ή θα δράσει βάσει αυτής της νέας κατανόησης. Οι πλέον
περιεκτικές, οξυδερκείς, διαπερατές και ολοκληρωµένες απόψεις είναι απόψεις
ανώτερες που οι ενήλικες επιλέγουν αν το µπορούν, επειδή έχουν ως κίνητρο να
κατανοήσουν καλύτερα το νόηµα των εµπειριών τους. Οι απόψεις που µας
επιτρέπουν να ασχοληθούµε µε ένα ευρύτερο φάσµα εµπειριών, να είµαστε
περισσότερο οξυδερκείς και ανοικτοί σε άλλες, νέες απόψεις και να εντάσσουµε
καλύτερα τις εµπειρίες µας, είναι απόψεις ανώτερες. Ωστόσο υπάρχουν τρία πεδία
όπου παρατηρούνται στρεβλώσεις απόψεων.
Στρέβλωση Απόψεων (Distortion in Meaning Perspective)
Οι απόψεις µετασχηµατίζονται µέσω µιας κριτικής αξιολόγησης των
επιστηµικών, κοινωνικο-πολιτισµικών και ψυχικών στρεβλώσεων που προκύπτουν
κατά τη διαδικασία της ενδοπροβολής (introjection), δηλαδή της άκριτης αποδοχής
των αξιών των άλλων.
Ενώ είναι επιθυµητό για τους εκπαιδευόµενους, να καταλάβουν πώς η
ιδεολογία, υπό την ευρεία έννοια επηρεάζει τις στρεβλωµένες επιστηµικές και
ψυχικές αντιλήψεις, για τους σκοπούς των εκπαιδευτικών παρεµβάσεων αυτές οι
απόψεις πρέπει να διαφοροποιηθούν από τις στρεβλωµένες, κανονιστικές κοινωνικές
αντιλήψεις, που εδώ ορίζονται ως ιδεολογικές αντιλήψεις.
Επιστηµικές Στρεβλώσεις (Εpistemic Distortions)
Οι επιστηµικές στρεβλώσεις αφορούν τη φύση και τη χρήση της γνώσης. Το
αντίστοιχο κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο των Kitchener και King αναφέρεται στην
εκτεταµένη εµπειρική τους έρευνα για τη στοχαστική αξιολόγηση, η οποία εντοπίζει
τα αναπτυξιακά στάδια σύµφωνα µε τα οποία αποµακρυνόµαστε από τις
στρεβλωµένες υποθέσεις, ότι δηλαδή κάθε πρόβληµα έχει µια σωστή λύση αρκεί να
βρούµε τον ειδικό, και προχωρούµε προς µια προσωρινή συναινετική αξιολόγηση
βάσει της κριτικής συζήτησης.
Τα άτοµα σε κάθε αναπτυξιακό τους στάδιο έχουν µια ξεχωριστή άποψη για
την επίλυση των προβληµάτων. Ίσως να είναι ορθότερο να αναφερόµαστε στους
προηγούµενους τρόπους µάθησης ως λιγότερο ανεπτυγµένους παρά στρεβλωµένους,
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ωστόσο κάθε είδος δόµησης νοήµατος στη λογική του ενήλικα, εκτός από την
κριτική αξιολόγηση - που αναπτυξιακά είναι περισσότερο περιεκτική,
διαφοροποιηµένη, διαπερατή και ολοκληρωµένη - µπορεί να θεωρηθεί
ως
στρέβλωση του ιδεατού.
Μια άλλη επιστηµική στρέβλωση είναι η αντικειµενοποίηση, όταν δηλαδή
βλέπουµε ένα φαινόµενο που παράγεται από την κοινωνική αλληλεπίδραση ως µια
αµετάβλητη κατάσταση, πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο, όπως ο νόµος, η
κυβέρνηση, ο πυρηνικός πόλεµος, η καταστροφή του περιβάλλοντος, το πρόβληµα
των αστέγων, ο λιµός, ή η πολεµική βιοµηχανία. Μια τρίτη στρέβλωση χρησιµοποιεί
ως κανόνα τη γνώση που βασίζεται στην περιγραφή: Για παράδειγµα,
χρησιµοποιώντας αυτό που οι ψυχολόγοι περιγράφουν ως στάδια ζωής, ως µοντέλο
για να κριθεί η ανάπτυξη κάποιου συγκεκριµένου ατόµου.
Επιπλέον, µια άλλη στρέβλωση είναι η αντιµετώπιση της αφαίρεσης ως
υπαρκτού αντικειµένου και η συγκεκριµενοποίησή του (κατά τον Whitehead: «η
πλάνη της εσφαλµένης συγκεκριµενοποίησης»).Η ερµηνεία της πραγµατικότητας µε
συγκεκριµένο τρόπο, όταν αυτό που απαιτείται είναι η αφαιρετικότητα, αποτελεί µια
γνωστή επιστηµική στρέβλωση. Επιπλέον, µια άλλη στρέβλωση είναι η πρώιµη
θετικιστική άποψη ότι µόνο οι εµπειρικά επαληθεύσιµες προτάσεις έχουν νόηµα.

Κοινωνικοπολιτισµικές Στρεβλώσεις (Sociocultural Distortions)
Οι κοινωνικοπολιτισµικές στρεβλώσεις θεωρούν ως δεδοµένα κάποια
συστήµατα πεποιθήσεων που αναφέρονται στη δύναµη και τις κοινωνικές σχέσεις,
ειδικά σε αυτές που πρόσφατα επικρατούν, νοµιµοποιούνται και ενισχύονται από
θεσµούς. Μια κοινή κοινωνικοπολιτισµική στρέβλωση είναι η σύγχυση µεταξύ
πεποιθήσεων αυτο-εκπλήρωσης και αυτο-επαλήθευσης και των πεποιθήσεων που δεν
διαθέτουν αυτές τις ιδιότητες. Αν θεωρούµε ότι τα µέλη µιας υποοµάδας είναι
τεµπέληδες, ανόητοι, αναξιόπιστοι και τους συµπεριφερόµαστε αναλόγως, αυτοί οι
άνθρωποι µπορεί να γίνουν πράγµατι τεµπέληδες, ανόητοι, αναξιόπιστοι. Έχουµε
δηµιουργήσει µια προφητεία αυτοεκπλήρωσης. Όταν βασίζεται σε λανθασµένους
αρχικούς συλλογισµούς, µια τέτοια πεποίθηση µετατρέπεται σε στρεβλωµένη άποψη.
Ένα άλλο είδος στρέβλωσης αυτού του τύπου είναι να υποθέτουµε ότι το ειδικό
ενδιαφέρον µιας υποοµάδας αποτελεί και το γενικό ενδιαφέρον της οµάδας στο
σύνολό της (Geuss, 1981, σελ.14). Όταν οι άνθρωποι θεωρούν την ιδεολογία ως ένα
στρεβλωµένο σύστηµα πεποιθήσεων, συνήθως αναφέρονται σ’αυτό που εδώ
θεωρούµε ως κοινωνικοπολιτισµική στρέβλωση.
Όπως έχουν τονίσει οι θεωρητικοί της κριτικής κοινωνιολογίας, η ιδεολογία
µπορεί να γίνει µια µορφή ψευδούς συνείδησης διότι υποστηρίζει, σταθεροποιεί ή
νοµιµοποιεί κοινωνικούς θεσµούς που παράγουν εξάρτηση, άδικες κοινωνικές
πρακτικές και σχέσεις εκµετάλλευσης, αποκλεισµού και κυριαρχίας. Αντανακλά την
ηγεµονία της συλλογικής και κυρίαρχης άποψης και των υπαρχουσών σχέσεων
ισχύος που ενεργά στηρίζουν την καθεστηκυία τάξη. Η ιδεολογία είναι ένα είδος
προστοχαστικής συνείδησης, που δεν αµφισβητεί την εγκυρότητα των υπαρχουσών
κοινωνικών δοµών και δεν επηρεάζεται από την κριτική που δέχεται. Αυτή η
κοινωνική αµνησία εκδηλώνεται σε κάθε όψη της ζωής: οικονοµική, πολιτική,
κοινωνική, υγείας, θρησκευτική, εκπαιδευτική, επαγγελµατική και οικογενειακή.
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Μάλιστα η τηλεόραση αποτελεί µια δύναµη διαιώνισης και εξάπλωσης της ηγεµονίας
της κυρίαρχης ιδεολογίας.
Η δουλειά του Paulo Frere (1970) σε παραδοσιακές κοινότητες µε τη δική
τους κουλτούρα απέδειξε πώς ένας εκπαιδευτής µπορεί να επιταχύνει και να
διευκολύνει τη µάθηση, η οποία αµφισβητεί κριτικά τις καθιερωµένες και
καταπιεστικές κοινωνικές νόρµες.
Ψυχικές Στρεβλώσεις
(Psychic Distortions)
Οι ψυχολογικές στρεβλώσεις έχουν να κάνουν µε πρότερες υποθέσεις που
προκαλούν αδικαιολόγητο άγχος, το οποίο εµποδίζει το άτοµο να δράσει. Ο
ψυχίατρος Roger Gould στην ‘επιγενετική’ θεωρία του για την ανάπτυξη των
ενηλίκων (1978, 1988), ισχυρίζεται ότι τα τραυµατικά γεγονότα στην παιδική ηλικία
µπορεί να οδηγήσουν σε γονεϊκές απαγορεύσεις, που εξακολουθούν - αν και
υποσυνείδητα - να αναστέλλουν τη δράση του ενηλίκου δηµιουργώντας αισθήµατα
άγχους όταν υπάρχει κίνδυνος παραβίασής τους. Αυτή η δυναµική καταλήγει σε µια
χαµένη λειτουργία - όπως η ικανότητα για αντιπαράθεση, η αίσθηση της
σεξουαλικότητας, η ανάληψη ρίσκων - που πρέπει να ανακτηθεί προκειµένου κάποιος
να ενηλικιωθεί πλήρως.
Η ενηλικίωση είναι η χρονική περίοδος για την ανάκτηση τέτοιων χαµένων
λειτουργιών. Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του να ξεκαθαρίσει
δύο πράγµατα: τους επί µέρους τοµείς όπου νιώθει εγκλωβισµένος ως προς το να
δράσει και την πηγή και φύση του άγχους του ως προς το να πάρει αποφάσεις. Ο
εκπαιδευόµενος πρέπει να βοηθηθεί να προσδιορίσει την πηγή αυτών των αναστολών
και να διαφοροποιήσει το άγχος που προκαλείται λόγω παιδικών τραυµατικών
εµπειριών από το άγχος που προκαλείται από καθηµερινές καταστάσεις της ενήλικης
ζωής. Με καθοδήγηση, ο ενήλικας µπορεί να µάθει να διαχωρίζει ανάµεσα στις
πιέσεις του παρελθόντος και του παρόντος, ανάµεσα στις λογικές και παράλογες
ανησυχίες και να αµφισβητεί στρεβλωµένες παραδοχές (όπως: ‘Αν αντιπαρατεθώ
ίσως χάσω τον έλεγχο και αντιδράσω βίαια’), που αναστέλλουν την ανάληψη δράσης
και την ανάκτηση της χαµένης λειτουργίας.
Η ψυχολογική-εκπαιδευτική διεργασία κατά την οποία ο ενήλικας βοηθάται
να ξεπεράσει αυτές τις συνηθισµένες υπαρξιακές ψυχολογικές στρεβλώσεις, µπορεί
να διευκολυνθεί από κατάλληλους εκπαιδευτές, συµβούλους, θεραπευτές. Είναι
εξαιρετικά σηµαντικό να ενεργήσουν έτσι, δεδοµένου ότι η πιο σηµαντική µάθηση
για τους ενήλικες συµβαίνει σε συνάρτηση µε τα µεταβατικά στάδια της ζωής.
Ενώ οι ψυχοθεραπευτές εξάγουν συµπεράσµατα στο πλαίσιο κάποιας αγωγής
για τους ασθενείς, οι εκπαιδευτές δε δρουν έτσι αλλά µπορούν να παρέχουν
συναισθηµατική υποστήριξη και να συνεργάζονται ως συνεκπαιδευόµενοι στο
πλαίσιο της µαθησιακής διεργασίας. Πρόσφατες εξελίξεις στη µεθοδολογία της
συµβουλευτικής, έχουν βελτιώσει σε µεγάλο βαθµό τις δυνατότητες παροχής αυτού
του είδους υποστήριξης. Για παράδειγµα, το θεραπευτικό πρόγραµµα του Roger
Gould παρουσιάζει µια ασυνήθιστη πηγή βοήθειας για τους θεραπευτές και
εκπαιδευτές που δουλεύουν µε ενήλικες, οι οποίοι δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν
αγχογόνες υπαρξιακές µεταβατικές καταστάσεις στη ζωή, όπως διαζύγιο, σύνταξη,
επανένταξη στο χώρο εργασίας ή στην εκπαίδευση, αλλαγή του επαγγελµατικού
προσανατολισµού. Αυτό το αλληλεπιδραστικό πρόγραµµα καθοδηγούµενης αυτοπαρατήρησης µέσω υπολογιστή, παρέχει στον εκπαιδευόµενο τα κλινικά στοιχεία
(clinical insights) και πολλά από τα οφέλη που σχετίζονται µε τη βραχυπρόθεσµη
ψυχοθεραπεία. Ο σύµβουλος ή ο εκπαιδευτής παρέχει συναισθηµατική υποστήριξη,
βοηθά τον εκπαιδευόµενο να σκεφτεί µέσω επιλογών που θέτει το πρόγραµµα, του
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εξηγεί το θεωρητικό πλαίσιο, παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικές µε τη
µεταβατική φάση της ζωής που βιώνει το άτοµο, παραπέµπει σε άλλους ειδικούς ή σε
βιβλιογραφία και συντονίζει τις οµαδικές συζητήσεις όπου χρειάζεται.
Περίληψη
Το παρόν κεφάλαιο σκιαγραφεί εν συντοµία µια αναδυόµενη
µετασχηµατιστική θεωρία για τη µάθηση ενηλίκων όπου η οικοδόµηση του νοήµατος
παίζει κεντρικό ρόλο. Ακολουθώντας τον Habermas (1984), θέτω µια θεµελιώδη
διάκριση µεταξύ της λειτουργικής και της επικοινωνιακής µάθησης. Εντοπίζω ως
κεντρική λειτουργία του στοχασµού την αξιολόγηση αυτού που γνωρίζουµε. Ο
στοχασµός, στο πλαίσιο της επίλυσης προβληµάτων, εστιάζει συνήθως σε
διαδικασίες ή µεθόδους. Μπορεί επίσης να εστιάζει σε αρχικούς συλλογισµούς. Ο
στοχασµός πάνω στους αρχικούς συλλογισµούς συνεπάγεται µια κριτική αναθεώρηση
των στρεβλωµένων πρότερων υποθέσεων, που µπορεί να είναι επιστηµικές,
κοινωνικοπολιτισµικές ή ψυχικές. Τα νοηµατικά σχήµατα και οι απόψεις που δεν
είναι βιώσιµες µετασχηµατίζονται µέσω του στοχασµού. Άκριτα αφοµοιωµένες
απόψεις, που προσδιορίζουν το τι, πώς, και γιατί µαθαίνουµε, µπορεί να
µετασχηµατιστούν µέσω του κριτικού στοχασµού. Ο στοχασµός πάνω στους
αρχικούς συλλογισµούς µπορεί να οδηγήσει στη µετασχηµατιστική µάθηση.
Στην επικοινωνιακή µάθηση, το νόηµα επαληθεύεται µέσω της κριτικής
συζήτησης. Η φύση της συζήτησης υποδηλώνει ιδεατές συνθήκες συµµετοχής σε µια
συναινετική αξιολόγηση της αιτιολόγησης µιας διατυπωµένης ή υπονοούµενης ιδέας
όταν αµφισβητείται η εγκυρότητά της. Αυτές οι ιδεατές συνθήκες ανθρώπινης
επικοινωνίας παρέχουν ένα σταθερό φιλοσοφικό θεµέλιο για την εκπαίδευση
ενηλίκων.
Η µετασχηµατιστική µάθηση περιλαµβάνει µια ειδική λειτουργία του
στοχασµού: επαναξιολόγηση των πρότερων υποθέσεων πάνω στις οποίες βασίζονται
οι πεποιθήσεις µας και ανάληψη δράσης βάσει διορατικών σκέψεων που προέρχονται
από τη µετασχηµατισµένη άποψη, σαν αποτέλεσµα αυτών των επαναξιολογήσεων.
Αυτή η µάθηση µπορεί να συµβεί στους τοµείς είτε της λειτουργικής είτε της
επικοινωνιακής µάθησης. Μπορεί να περιλαµβάνει τη διόρθωση στρεβλωµένων
υποθέσεων - επιστηµικών, κοινωνικοπολιτισµικών, ή ψυχικών – που είναι
αποτέλεσµα προηγούµενης µάθησης. Αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο αποτελεί το
πλαίσιο στη θεωρία µάθησης των ενηλίκων για να κατανοήσουµε τις προσπάθειες
των συγγραφέων στα υπόλοιπα κεφάλαια, οι οποίοι προτείνουν συγκεκριµένες
προσεγγίσεις για τη χειραφετούσα εκπαίδευση ενηλίκων.
Η χειραφετούσα εκπαίδευση είναι µια οργανωµένη προσπάθεια να
βοηθήσουµε τον εκπαιδευόµενο να αµφισβητήσει πρότερες υποθέσεις, να
εξερευνήσει εναλλακτικές απόψεις, να µετασχηµατίσει παλιούς τρόπους κατανόησης
και να δράσει βάσει νέων απόψεων.
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