ΠΡΧΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΝΓΗΑΚΔΦΖ
ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΕΟΤΑ
ΜΑΘΖΖ
05-06 Μαΐνπ 2018, Αζήλα

Σόκνο Πξαθηηθώλ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ
Δπηκέιεηα: Αζελά Ραδαίνπ
Σν copyright ησλ θεηκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Πξαθηηθά δηαηεξνχλ νη
ζπγγξαθείο ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο ρσξίο άδεηα. Σν πεξηερφκελν ηνπ
εθάζηνηε θεηκέλνπ είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ζπγγξαθέα ή ησλ ζπγγξαθέσλ
ηνπ.

Βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά
Ραδαίνπ, Α. (Δπηκ.). (2018). Πξαθηηθά ηεο Πξψηεο Διιεληθήο πλδηάζθεςεο γηα ηε
Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε. Αζήλα: Δπηζηεκνληθή Έλσζε Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.

2

Πίνακασ περιεχομένων
Θεσξία θαη Έξεπλα γηα ηε ΜΜ ................................................................................ 6
Αλαιχνληαο θξηηηθά γεγνλφηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: ζθέςεηο θαη
πξνβιεκαηηζκνί ελφο θαζεγεηή ζπκβνχινπ........................................................... 7
Ζ ζεσξία επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ε αμηνπνίεζή ηεο ζην πιαίζην ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο: κηα ζεσξεηηθή πξφηαζε ........................................ 23
Mezirow&Argyris: ζεκεία ζχγθιηζήο ηνπο ζην πιαίζην κηαο κεηαζρεκαηηζηηθήο
θνπιηνχξαο.......................................................................................................... 31
Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε: Φεπδείο παξαδνρέο θαη ςπρηθέο ζηξεβιψζεηο ........ 40
Ζ Γλσζηαθή Φπρνζεξαπεία θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ
δπζιεηηνπξγηθψλ παξαδνρψλ ............................................................................... 45
Μεηαζρεκαηηζκνί ζην πιαίζην κηαο νκάδαο ακνηβαίαο κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ .. 53
Γηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο λνεηηθήο ζπλήζεηαο «Γαζθαινθεληξηζκφο». Μηα
κειέηε πεξίπησζεο. ............................................................................................. 61
Αμηνπνίεζε ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε ..................... 70
Ζ δηεξγαζία θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο: εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη θνπιηνχξα ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ. Μηα κειέηε πεξίπησζεο............................................................ 71
Σέρλεο, Σερλνινγίεο θαη Σερληθέο ζε Βησκαηηθά Δξγαζηήξηα Πνιηηηζκηθήο
Απηνγλσζίαο θαη Δηεξνγλσζίαο: Ο Αηθληδηαζκφο σο Μέζν Δλεξγνπνίεζεο ηεο
Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο ............................................................................ 81
Μεηαζρεκαηηζκφο δπζιεηηνπξγηθψλ αληηιήςεσλ Δθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκβνιή ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ ζηε βειηίσζε
ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ ...................................................... 88
Δμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε: Δθαξκνγέο ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ ........................................................................................... 97
Απφ ηηο Βηνεπηζηήκεο ζηελ Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε .................................. 105
Ζ πκβνπιεπηηθή ρέζε σο παξάγνληαο Μεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ Δθπαίδεπζε
Δλειίθσλ ........................................................................................................... 117
Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε θαη Σέρλε ................................................................ 126
3

«Αληηθεηκεληθή» Αιήζεηα θαη Καηαζθεπή Μλήκεο ζηελ ηαηλία Ραζνκφλ ηνπ Αθίξα
Κνπξνζάβα: Οη εθδνρέο ησλ εξψσλ θαη νη αμηαθέο πξνεθηάζεηο ηνπο ................ 127
Ζ Μνπζηθή θαη νη Σ.Π.Δ. σο εξγαιεία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ
απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνίεζε ................................................................... 135
Οξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο κε ηε ρξήζε
δξακαηηθψλ ηερληθψλ ......................................................................................... 142
Απφ ηε Γνπιεία ζηελ Διεπζεξία ........................................................................ 149
«Ζ απψιεηα σο θίλεηξν γηα δεκηνπξγία» κέζα απφ ηελ ηέρλε ............................ 156
Πψο ηα έξγα ηέρλεο σζνχλ ηνλ παξαηεξεηή ηνπο ζε κεηαζρεκαηηζηηθή δηάζεζε 164
Ζ αμηνπνίεζε ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο κέζσ αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ
Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ................................................................ 175
Ζ Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο (Κφθθνο Α.),
αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξαδείγκαηνο «Τπαηία ε Αιεμαλδξηλή».................. 185
Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε θαη Δππαζείο Κνηλσληθέο Οκάδεο ............................ 196
Ζ αμία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο γηα
ηνλ εθπαηδεπηή ελήιηθσλ κεηαλαζηψλ ............................................................... 197
Απφ ην παξαζθήλην ζην πξνζθήλην: Αλαδεηθλχνληαο ηε ζπκβνιή εππαζψλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο
λενειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο ζε ελήιηθεο κε ηε κέζνδν CLIL ................. 206
Άηππεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζην αλαπεξηθφ θίλεκα: επαλεμεηάδνληαο ηε
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε σο επηδίσμε αλαγλψξηζεο ....................................... 237
Poster .................................................................................................................... 245
Ζ έληαμε ηεο ηέρλεο ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ
ηεο ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ ............................................................................... 246

4

5

Θεωρία και Έρευνα για τη ΜΜ

6

Αλαιύνληαο θξηηηθά γεγνλόηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε:
ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί ελόο θαζεγεηή ζπκβνύινπ
Ρέκνο Αξκάνο, χκβνπινο Καζεγεηήο ΔΑΠ
armaos.remos@ac.eap.gr
Πεξίιεςε
Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο πάλσ ζηελ εκπεηξία καο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηεξγαζία θαη έλα αμηφινγν εξγαιείν κάζεζεο γηα ηνλ
εθπαηδεπηή θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Χο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαη εξεπλεηήο
ππνζηεξίδσ επίζεο ζζελαξά ηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ έξεπλα, σο ην κφλν
πιαίζην φπνπ ν πεηξακαηηζκφο θαη ε πξσηνβνπιία αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε
κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο θαη ε κάζεζε θέξνπλ αμηφινγα απνηειέζκαηα.
Αμηνπνηψληαο ηελ θξηηηθή αλάιπζε πεξηζηαηηθψλ ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε
απνηππψλεη ηηο ζέζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα κε ηίηιν:
Δηζαγσγή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2013-2018 σο πξνο ηα
θξίζηκα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ ΑεμΑΔ θαη online εθπαίδεπζε ηνπο ζε
θαζεκηά απφ ηηο πξνβιεπφκελεο πέληε νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο
θνηηεηέο. Βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο-έξεπλαο δξάζεο είλαη ε
θαηαλφεζε κέζα απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο θαηά ηελ νπνία αξθεηέο βαζηθέο αμίεο θαη
παξαδνρέο, κε βάζε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχκε, αιιάδνπλ κέζα απφ ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχκε.
Λέμεηο-Κιεηδηά
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εξσηεκαηνιφγην θξηηηθψλ επεηζνδίσλ, θξηηηθφο ζηνραζκφο
Abstract
Reflecting critically upon our experiences during learning is highly appreciated and
it‟s deemed as a substantive learning strategy both for the educator and the learner. As
an adult educator and action researcher, learning by research is considered to be a key
and mere framework where innovation and experimentation really flourishes within
learning stressing out the ways through which the learning methodology generates
worthwhile outputs. Using critical incident analysis the current article presents the
critical incidents that students registered in the „Introduction in Adult Education‟
module identified throughout all five group meetings held every academic year during
2013-2018. This empirical action research aspires to understand and identify the key
elements addressed by the adult students within the learning process, in relation to
how they think and act and specifically which important assumptions and perceptions
change while learning.
Keywords
adult education, critical incidents questionnaire, critical reflection
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Δηζαγσγή
Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο πάλσ ζηελ εκπεηξία καο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηεξγαζία θαη έλα αμηφινγν εξγαιείν κάζεζεο γηα ηνλ
εθπαηδεπηή θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Boud, Keogh & Walker, 2002; Freire, 1977α,
1977β; Illeris 2002; Jarvis, 2004; Rogers, 2003). Δπεξεαζκέλνη απφ ηε ζέζε ηνπ
Mezirow (1991) σο πξνο ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν δνκείηαη ε ελήιηθε κάζεζε θαη
νξίδνληαη νη δηεξγαζίεο - θαηά ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη ηα πιαίζηα
αλαθνξάο µε βάζε ηα νπνία αληηιακβαλφκαζηε θαη εξκελεχνπκε ηηο εκπεηξίεο µαοεπηδηψθνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο ζε έλα αθαδεκατθφ
πεξηβάιινλ εζηηάδνληαο ζηα βαζηθά ζεκεία πνπ αλαδεηθλχνληαη θαη θαζνξίδνπλ ηελ
πνηφηεηα ηεο κάζεζεο θαζψο θαη ζηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ
πιαηζίνπ ζθεπηφκελνη θξηηηθά επάλσ ζηηο πξαθηηθέο πνπ σο εθπαηδεπηέο πηνζεηνχκε.
(Brookfield, 1995). Οη παξαδνρέο, κέζα απφ ηξεηο αιιεινζπκπιεξνχκελεο θάζεηο
είλαη ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο δηεξγαζίαο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. Εεηνχκελν
απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο ελεκεξφηεηαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ σο πξνο ηηο παξαδνρέο
ηνπ θαζέλα καο, εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ, πνπ αλαδεηθλχνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζίαο. Ο Brookfield (1995) ραξαθηεξηζηηθά νξίδεη
φηη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο είλαη „θιεξνλνκηθά ηδενινγηθφο‟ θαη „εζηθά εδξαησκέλνο‟
αλαδεηθλχνληαο αθελφο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πιαηζίνπ, ήζνπο, αμηψλ θαη
πξνηεξαηνηήησλ κηαο θνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ ηηο δπλάκεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε
ζπλέρεηα θαη ηαπηφηεηα ηνπ. Ζ δηαδηθαζία θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, κέζσ ηεο ηερληθήο
θξηηηθψλ γεγνλφησλ/επεηζνδίσλ, εληάζζεηαη ζην επξχ πιαίζην ηεο θαηλνκελνινγηθήο
έξεπλαο θαη σο έηζη, ν ζθνπφο είλαη έλαο θαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ν
εθπαηδεπηήο θαιείηαη λα δηεηζδχζεη ζην πιαίζην ηεο λνεκαηνδφηεζεο ηνπ άιινπ. Χο
πξψην βήκα δειαδή λα δεη ηνλ θφζκν φπσο αθξηβψο ηνλ βιέπεη ν εθπαηδεπφκελνο
αμηνπνηψληαο νπζηαζηηθά ηε κεζνδνινγία ηεο θαηλνκελνινγηθήο έξεπλαο.
ρεδηάδνληαο θαη νξίδνληαο θαζεκηά απφ ηηο νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο
κε ηνπο ελήιηθεο θνηηεηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ΔΑΠ σο πηζαλέο επθαηξίεο γηα
θξηηηθφ ζηνραζκφ, αλαξσηήζεθα πνιιέο θνξέο αλ ηειηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δξσ
θαη ζπκκεηέρσ ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελειίθσλ εμππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ,
ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπκε αθελφο απφ θνηλνχ κε
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξνζδηνξίζεη, αθεηέξνπ ελζηεξληδφκελνο σο εθπαηδεπηήο
ελειίθσλ κηα παηδαγσγηθή πνπ κεηαζρεκαηίδεη θαη εμειίζζεη ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί επθαηξία νπζηαζηηθήο κάζεζεο κηα
επθαηξία κεηαζρεκαηηζκνχ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ζε κηα ηδηαίηεξε επνρή ζηελ
Διιάδα. Χο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ θαη εξεπλεηήο ππνζηεξίδσ επίζεο ζζελαξά ηελ
εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ έξεπλα, σο ην κφλν πιαίζην φπνπ ν πεηξακαηηζκφο θαη ε
πξσηνβνπιία αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο θαη ε κάζεζε
θέξνπλ αμηφινγα απνηειέζκαηα.
Δπίθεληξν θαη νπηηθή γσλία ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ απνηεινχλ ηα
θξηηηθά γεγνλφηα ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο Tripp νξίδεη ηα θξηηηθά
γεγνλφηα, σο απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεξγαζία ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. Σα
γεγνλφηα ππάξρνπλ, αιιά ηα θξηηηθά γεγνλφηα γελλψληαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ
αληηιακβαλφκαζηε κηα θαηάζηαζε. Σν θξηηηθφ γεγνλφο είλαη κηα εξκελεία ηεο
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ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ζε έλα γεγνλφο. Σν λα νξίζνπκε θάηη σο θξηηηθφ γεγνλφο,
είλαη απηφ πνπ εκπεξηέρεη κηα θξίζε θαη ε βάζε απηήο ηεο θξίζεο είλαη ε ζεκαζία
πνπ απνδίδνπκε ζην λφεκα/ζεκαζία απηνχ ηνπ γεγνλφηνο (Tripp, 1993:29). Γελ είλαη
απαξαίηεην λα είλαη ηδηαίηεξα, δξακαηηθά. Αξθνχλ θαζεκεξηλά γεγνλφηα, πνπ
θαζίζηαληαη θξηηηθά κέζα απφ ηελ αλάιπζε.
Ζ ηξίηε δηάζηαζε ζηελ ζεσξεηηθή καο αθεηεξία ππήξμε ε αλάγθε απνηίκεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Μηα ηέηνηα πξνηεξαηφηεηα κπνξεί λα. ηθαλνπνηεζεί
κεζνδνινγηθά κέζα απφ ηελ έξεπλα δξάζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία καο
ηθαλνπνηεί θαζψο εκπιέθεη επαγγεικαηίεο λα κειεηήζνπλ ηε πξαθηηθή ηνπο κε ζηφρν
ηε βειηίσζε (Kemmis, 2011; Sagor, 2005)., Πξνζθέξεη επθαηξίεο θαη ηνλ ηξφπν λα
δηαρεηξηζηνχκε ηα πξνβιήκαηα ζην δηθφ καο πιαίζην θαη κέζα απφ ηελ
αλαηξνθνδφηεζε. Δλζσκαηψλεη κηα αλαζηνραζηηθή καηηά ζηα γεγνλφηα πνπ
δηεξεπλά κε ζηφρν λα βειηησζνχκε (Gay, Mills & Airasian, 2012). Δίλαη απηφζηνραζηηθή (Hattie, & Timperley, 2007), ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο (Sagor, 2005).
Δξσηεκαηνιόγην θξηηηθώλ γεγνλόησλ/επεηζνδίσλ
Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηνραζκνχ, ε έξεπλα απηή ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ δνπιεηά ηνπ
Brookfield (1995, 2006) ζηε δηακφξθσζε ηνπ Critical Incidents Questionnaire - CIQ,
φπσο κε ηε ζεηξά ηνπ ν ίδηνο επεξεάζηεθε απφ ηελ αλαθνξά ηνπ Daloz (1986) ζηελ
κεηαζρεκαηηζηηθή επίδξαζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ελειίθσλ ζηε κάζεζε, ηελ έξεπλα
ηνπ Tripp (1993) ζρεηηθά κε ηα θξηηηθά γεγνλφηα θαη ηε κειέηε ηνπ Woods (1993)
πάλσ ζηα θξηηηθά γεγνλφηα ζηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν, απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ
Brookfield, είλαη ε πην „πξνζσπνπνηεκέλε‟ (Gilstrap & Dupree, 2008) πξνζέγγηζε
ζηε κάζεζε ε νπνία ηνπνζεηεί ηνλ εθπαηδεπηή ζε ξφιν ελεξγνχ ζπκκεηέρνληα ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία. Καηά ηνλ Brookfield, απηφο πνπ εθπαηδεχεη, βαζίδεηαη ηφζν
ζηηο δηθέο ηνπ φζν θαη ζηηο πεγέο θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα απφ
ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ, δνπιεηάο ζε νκάδεο θαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε ή ζε άιιν
καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. To CIQ είλαη έλα εξγαιείν ζρεδηαζκέλν λα εγείξεη ηελ
επίγλσζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα πξνζθέξεη
επθαηξίεο γηα αληαιιαγή θαη αιιειεπίδξαζε ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ν Elmore
(2007:221) νξίδεη σο δνκηθφ ππξήλα ηεο κάζεζεο. Απηφο ν δνκηθφο ππξήλαο
απνηειείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Elmore (2007) απφ ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη
εθπαηδεπνκέλσλ εληαγκέλεο ζε έλα θνηλσληθφ πνιηηηζκηθφ πιαίζην.
Ζ κειέηε ηνπ Brookfield γηα ην CIQ, ζηεξίδεηαη θαη ζην έξγν ηνπ Woods (1993), ν
νπνίνο αλαθέξεηαη ζε κηα πεξηζζφηεξε ξηδνζπαζηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπνπδψλ πάλσ
ζηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ. Καηά ηνλ Woods (ibid.), ηα θξηηηθά εθπαηδεπηηθά γεγνλφηα
είλαη θαηαιχηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ. Σα
θξηηηθά γεγνλφηα ελδέρεηαη λα είλαη «έληνλα θνξηηζκέλεο ζηηγκέο θαη επεηζφδηα πνπ
κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινχλ ηελ πξνζσπηθή αιιαγή θαη εμέιημε» (Sikes, Measor &
Woods,1985:230). Σν CIQ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξνζαξκνζηεί κε πνιινχο
ηξφπνπο (Adams, 2001; Gilstrap & Dupree, 2008).
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Ζ παξνχζα έξεπλα δξάζεο αμηνπνίεζε ην CIQ ηνπ Brookfield ζε νκάδεο
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ΔΑΠ νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα
ΔΚΠ 64 (Δηζαγσγή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ) θαηά ηελ πεξίνδν 2013-18. Σν
εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηα θξίζηκα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ
ΑεμΑΔ θαη online εθπαίδεπζε ηνπο ζε θαζεκηά απφ ηηο πξνβιεπφκελεο πέληε
νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο καδί ηνπο. Ο ζηφρνο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο
ηερληθήο ησλ θξηηηθψλ επεηζνδίσλ ήηαλ αθελφο λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα
αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ εθπαηδεπηή ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ζηφρνπο ηεο
κεζνδνινγίαο εθπαίδεπζεο πνπ πηνζέηεζε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο θαη
αθεηέξνπ, νκνινγνπκέλσο ζε κηθξφηεξν βαζκφ, λα επηηξέςεη ζηνπο θνηηεηέο λα
αλαζηνραζηνχλ, εη δπλαηφλ, θξηηηθά ζηηο επηηπρείο ή ιηγφηεξν επηηπρείο δξάζεηο πνπ
αλέιαβαλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Ο ζε κηα πξνζπάζεηα λα εληνπίζνπκε ηηο
φπνηεο παξαδνρέο (πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο ή άιιεο) ή λνεηηθέο ζπλήζεηεο πνπ
ελδερνκέλσο απνθαιχπηνληαη θαηά ηελ καζεζηαθή δηεξγαζία πνπ εμειίζζεηαη. Ζ
πξνζέγγηζε απηή αμηνπνηήζεθε επίζεο γηα λα επηθέξεη αιιαγέο ηφζν ζηε
ζπκπεξηθνξά φζν θαη ζηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν εθπαηδεπηήο θαη νη εθπαηδεπφκελνη
γηα ηελ κάζεζε.
Καηά ηε δηάξθεηα θάζε Ο ζπδεηήζεθαλ κε ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 1-2
ζεκαληηθά ζέκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαλ κε ηε ζεκαηνινγία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. ε
θάπνην βαζκφ πξφθεηηαη γηα θξηηηθά γεγνλφηα, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην πιαίζην θαη
απαηηήζεηο πνπ νξίδνπλ ηα θξηηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία ζπδεηνχληαλ κε ηελ νκάδα
ησλ παξεπξηζθφκελσλ θνηηεηψλ θάζε θνξά ελψ ηεξήζεθε πεξηνξηζκέλα θαη ζρεηηθφ
εκεξνιφγην απφ ηνλ θαζεγεηή, φπνπ ήηαλ εθηθηφ. Με ηελ νινθιήξσζε θάζε Ο, νη
θνηηεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. Σα εξσηεκαηνιφγηα
ζπκπιεξψζεθαλ κφλν απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ παξεπξέζεθαλ ζηελ εθάζηνηε Ο.
Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνθχπηνπλ α) απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ θξηηηθψλ
επεηζνδίσλ, κέζα απφ ηηο 5 εξσηήζεηο ηνπ θαη β) απφ ην εξσηεκαηνιφγην
δηεξεχλεζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ νη θνηηεηέο ζπκπιεξψλνπλ πξηλ ηελ έλαξμε
ηεο 1εο Ο θάζε αθαδεκατθήο ρξνληάο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην
θνηλσληνδεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ αληινχληαη απφ απηφ ην
εξσηεκαηνιφγην. Χζηφζν, θαζψο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δε πξνθχπηνπλ απφ απηνχο
πνπ ζπκπιήξσζαλ ζε θάζε Ο ην εξσηεκαηνιφγην θξηηηθψλ επεηζνδίσλ, (φζν θαη
αλ νπζηαζηηθά ηαπηίδνληαη), κφλν γεληθέο ηάζεηο κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ηα
δεδνκέλα κε θάπνηα πηζαλή απφθιηζε.
ην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο ζεκαηηθήο αλάιπζεο θσδηθνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ
εξσηψκελσλ ζηε βάζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θξηηηθψλ επεηζνδίσλ.
Γηακνξθψζεθαλ ζε πξψην επίπεδν αλάιπζεο νη θψδηθεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα
δεδνκέλα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε θχξηεο θαηεγνξίεο γηα θάζε εξψηεζε.
Οη 5 εξσηήζεηο ηνπ βαζηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ CIQ ήηαλ νη εμήο: α) ε πνηα ζηηγκή
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ο αηζζαλζήθαηε κεγαιχηεξε νηθεηφηεηα κε φζα ζπκβαίλαλε
ζηελ αίζνπζα; β) ε πνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ο αηζζαλζήθαηε
πεξηζζφηεξν απφκαθξα ζε ζρέζε κε φζα ζπκβαίλαλε ζηελ αίζνπζα; γ) Πνηα
δξαζηεξηφηεηα ή πνηα παξέκβαζε (είηε ηνπ θαζεγεηή ή θάπνηνπ ζπλαδέιθνπ ζαο)
βξήθαηε ηδηαίηεξα ρξήζηκε; δ) Πνηα δξαζηεξηφηεηα ή πνηα παξέκβαζε (είηε ηνπ
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θαζεγεηή ή θάπνηνπ ζπλαδέιθνπ ζαο) ζεσξείηε φηη ζαο δεκηνχξγεζε εξσηεκαηηθά ή
ζχγρπζε; Καη ε) ππήξρε θάηη ζηε ζπλάληεζε γηα ην νπνίν αηζζαλζήθαηε έθπιεμε;
(απηφ ζα κπνξνχζε λα αθνξά θάπνηα δηθή ζαο αληίδξαζε, ή θάηη πνπ έθαλε θάηη
άιινο ή νηηδήπνηε άιιν);
Πξνθίι ζπκκεηερόλησλ
Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνέξρνληαη νπζηαζηηθά απφ 141 ζπκπιεξσκέλα
εξσηεκαηνιφγηα θξηηηθψλ επεηζνδίσλ, απφ θνηηεηέο θαη ησλ δχν θχισλ, κε
δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη δηαθνξεηηθή εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε ζε
δεηήκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σν πνζνζηφ απφθξηζεο ήηαλ πάλσ απφ 80%
(Ν=125) κε κηθξή δηαθχκαλζε ζηηο Ο.
Οηθεηόηεηα
Χο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο νηθεηφηεηαο, παξαηεξήζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο επηινγέο
αλά ηκήκα θαη έηνο παξαθνινχζεζεο – θνηλσληθν/νηθνλνκηθφ πιαίζην (γξάθεκα 1)
Γξάθεκα 1: Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε κεγαιχηεξε ζηηγκή νηθεηφηεηαο (εξψηεζε 1) αλά
αθαδεκατθφ έηνο
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Χο πξνο ηελ αληίιεςε ηεο νηθεηφηεηαο θαηά ηελ 1ε Ο ζε φια ηα αθαδεκατθά έηε,
ην γξάθεκα 2 αλέδεημε φηη απηή νξίδεηαη θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε
κεζνδνινγία/ηερληθέο. Ζ εξγαζία ζε νκάδεο θαη ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε θαίλεηαη λα
απνηεινχλ ηα θχξηα ζεκεία νηθεηφηεηαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ ζηάζε θαη ν
ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή θαίλεηαη λα είλαη λσξίο αθφκε λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο
ζηελ επηθνηλσλία. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο αλαδεηθλχεηαη ε ηερληθή ηεο αμηνπνίεζεο ηεο
ηέρλεο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ε νπνία αλαδείρζεθε
απνθιεηζηηθά θαηά ηελ 2ε Ο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζηελ 3ε Ο.
Γξάθεκα 2: πγθεληξσηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε κεγαιχηεξε ζηηγκή νηθεηφηεηαο
θαηά ηελ 1ε Ο γηα ηα αθαδεκατθφ έηε 2013-2018
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Ζ νηθεηφηεηα εληζρχεηαη ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε πνπ επηιέγεη ν
εθπαηδεπηήο φζν θαη ζην ξφιν ηνπ θαζεγεηή –ζπκβνχινπ πνπ πηνζεηεί θαηά ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία, φπσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζαλ νη ζπκκεηέρνληεο.
ηαλ ζρεκαηίζακε έλα θχθιν κε φινπο ηνπο θνηηεηέο κνπ γχξσ…
Σε ζηηγκή πνπ ν Κ έδεημε θαηαλφεζε ζηηο αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ…
ηαλ θιεζήθακε εκείο λα επηιέμνπκε ην έξγν ηέρλεο θαη δελ καο ην επέβαιε ν Κ
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Γξάθεκα 3: πγθεληξσηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε κεγαιχηεξε ζηηγκή νηθεηφηεηαο
ζηηο ινηπέο Ο γηα ηα αθαδεκατθφ έηε 2013-2018
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ην γξάθεκα 5, ε ηερληθή „εξγαζία ζε νκάδεο‟ & ε „δηάξθεηα ηεο νηθεηφηεηαο‟
απνηεινχλ ηηο θπξίαξρεο επηινγέο πνπ δειψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο.
Φαίλεηαη φηη ε νηθεηφηεηα παξακέλεη δπλαηή ζε φιεο ηηο Ο.
Γξάθεκα 5: Ζ ζπρλφηεηα επηινγήο ησλ δπν θπξηφηεξσλ δηαζηάζεσλ ηεο νηθεηφηεηαο
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Απόκαθξε ζηηγκή
Ζ δεχηεξε δηάζηαζε πνπ δηεξεχλεζε ην CIQ αθνξά ηελ απφκαθξε ζηηγκή. Πξφθεηηαη
γηα κηα αμηνινγηθή έλδεημε ησλ θηλδχλσλ θαη πηζαλψλ δπζθνιηψλ θαη εκπνδίσλ πνπ
θαίλεηαη λα εγείξεη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ επηιέρζεθε. Λεηηνπξγεί σο
ζπκπιεξσκαηηθφο κεραληζκφο απνηίκεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο, πξνζθέξεη
πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ην πξνθίι θαη ηε ςπρνδπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη ζην φηη ζπκβάιιεη αλακθίβνια
ζηελ ξχζκηζε θαη „δηφξζσζε‟ ησλ φπνησλ απξνφπησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εμέιημε
ηεο κάζεζεο.
Γξάθεκα 6: πγθεληξσηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε απφκαθξε ζηηγκή ζε φιεο ηηο
Ο γηα ηα αθαδεκατθφ έηε 2013-2018
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5ε Ο
Σν πψο αληηιακβάλνληαη ηελ απφκαθξε ζηηγκή νη ζπκκεηέρνληεο, δηαθαίλεηαη
ραξαθηεξηζηηθά ζε νξηζκέλα γλήζηα απνζπάζκαηα παξαθάησ. Οη φπνηεο απφςεηο
είλαη ελδηαθέξνλ λα απνηηκεζνχλ ζε ζρέζε κε ηε δσή θαη ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ.
Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία κηαο ζπκθνηηήηξηαο κε άθεζε αδηάθνξν (1ε Ο)
ηελ έλαξμε φηαλ θαηά ην ζρεκαηηζκφ νκάδσλ αληί λα δεκηνπξγεζνχλ θξίθνη
έλσζεο, ε αιπζίδα πήγε λα ζπάζεη απφ έλα κέινο πνπ παξαλφεζε απφ απηά πνπ
είπε άιιν κέινο άιιεο νκάδαο… (1ε Ο)
Αηζζάλζεθα απφκαθξα φηαλ ζεσξνχζα θάπνηεο εξσηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ
πεξηηηέο (1ε Ο)
…φηαλ αληηιακβαλφκαζηαλ δηαθνξεηηθά ηα ζηνηρεία θαη ηα φπνηα ζπλαηζζήκαηα
απφ ην έξγν ηέρλεο (2ε Ο)
…θαηά ηηο ιίγεο εηζεγήζεηο ηνπ Κ… (5ε Ο)
ηε ζπδήηεζε κηιψληαο γηα ηνλ Freire θαη ην ζήκεξα, κειαγρφιεζα ιίγν (4ε
Ο).
Υξήζηκε δξαζηεξηόηεηα
Ζ ηξίηε δηάζηαζε πνπ πξαγκαηεχεηαη ην CIQ είλαη ε ρξεζηκφηεηα, φπσο ηνπιάρηζηνλ
απηή λνείηαη κέζα απφ ηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ θαηά ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Οη επθαηξίεο γηα εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο θαηά ηηο Ο θαίλεηαη λα απνηεινχλ
δηαρξνληθά ηε πην ρξήζηκε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ.
Δπηπιένλ θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο ε
αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο θαηά ηελ 2ε Ο ή ε εκβάζπλζε ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη
δηθηχσζεο θαηά ηελ 4ε Ο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο. Δπηπιένλ, ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα,
αλαδεηθλχεηαη ρξήζηκε ε επθαηξία γηα αληαιιαγή απφςεσλ, δηάινγν θαη
αιιειεπίδξαζε. Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα αλαθέξνπλ:
Μνπ άξεζε πνιχ θαη ηε βξήθα ηδηαίηεξα ρξήζηκε [ηε κειέηε πεξίπησζεο].
Αηζζάλζεθα φηη ήκνπλ ζηε ζέζε ηεο Διέλεο. Σαξάρηεθα ιίγν…
Υξήζηκα γηα κέλα ήηαλ φια ηα ζρφιηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
καο αλαζέζαηε [ελλ. ηνλ Κ].
Υξήζηκεο ήηαλ νη θξηηηθέο ζθέςεηο ησλ ζπλαδέιθσλ…
Γηα κέλα ρξήζηκε ήηαλ ε απνπζία ζεσξεηηθήο παξνπζίαζεο ζηελ Ο [απφ ηνλ
Κ]
Οη ζπλερείο επθαηξίεο γηα δηάινγν – αθφκε θαη νη αλνχζηεο εκκνλέο νξηζκέλσλ
ζπλαδέιθσλ…
Ζ αλαθνξά [ηνπ Κ] ζε δηθέο ηνπ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ
πνξεία [..]δελ είκαη ηειηθά κφλε….
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Γξάθεκα 7: πγθεληξσηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζηκε δξαζηεξηφηεηα ζε φιεο
ηηο Ο γηα ηα αθαδεκατθφ έηε 2013-2018
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ύγρπζε
Ζ ζχγρπζε πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιείηαη θαηά ηελ κάζεζε απνηειεί ην ηέηαξην
βαζηθφ ζηνηρείν πνπ πξαγκαηεχεηαη ην εξσηεκαηνιφγην. Tν εξγαιείν δηεξεπλά ηελ
πνηφηεηα ηεο κάζεζεο πνπ ζπληειείηαη κέζα απφ πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη
λα πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη πξνβιεκαηηζκφ ζηνλ ζπκκεηέρνληα εθπαηδεπφκελν. ηελ
πιεηνςεθία ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δελ ππήξμαλ ζηηγκέο ζχγρπζεο θαηά
ηε καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία ζε φιεο ηηο Ο, ελψ ζχγρπζε σο πξνο ηηο
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ γξαπηή εξγαζία θαίλεηαη λα απαζρφιεζε κφλν ζε πεξηνξηζκέλν
βαζκφ.
Γξάθεκα 8: πγθεληξσηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχγρπζε ζε φιεο ηηο Ο γηα ηα
αθαδεκατθφ έηε 2013-2018
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εχξνο ζεκάησλ…

δηεπθξηλίζεηο γηα…

νδεγίεο γηα ην…

απζηεξή…
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50
40
30
20
10
0

60
40
20
0

1ε Ο

2ε Ο

50
40
30
20
10
0

40
30
20
10
0

3ε Ο

4ε Ο

80
60
40
20
0

5ε Ο
17

Δηδηθφηεξα, ε ζχγρπζε θαίλεηαη λα κελ ραξαθηεξίδεη αλαγθαζηηθά κηα αξλεηηθή
απνθιεηζηηθά θξίζε. Παίξλεη έλαλ επξχηεξν πξνζδηνξηζκφ, πεξηζζφηεξν
επνηθνδνκεηηθφ θαη ιηγφηεξν θαηαιπηηθφ, θαη ζπλδέεηαη θαη κε ηε πξφθιεζε πνπ νη
ίδηνη ζηαδηαθά βηψλνπλ θαη αλαθαιχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία εκβάζπλζεο θαη
θξηηηθνχ ζηνραζκνχ.
Ζ παξέκβαζε ηνπ Κ θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ηεο νκάδαο (1ε Ο)
Ζ πνιχπιεπξε θαη πνιχπινθε πθή ηεο αμηνιφγεζεο (2ε Ο)
Μεξηθέο εξσηήζεηο γχξσ απφ ηελ ΓΔ θαζψο ην δεηνχκελν ήηαλ ε ξεαιηζηηθφηεηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο (2ε Ο)
Δξσηεκαηηθά κνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο
νκάδαο (4ε Ο)
Σειηθά, σο πξνο ην ξφιν καο σο εθπαηδεπηέο, είλαη δήηεκα πξνζσπηθψλ επηινγψλ;
(4ε Ο)
Έθπιεμε
Ζ πέκπηε δηάζηαζε ηνπ CIQ εζηηάδεη ζηελ πξφθιεζε πνπ ν εθπαηδεπφκελνο
ελδέρεηαη λα βηψλεη θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, νη
ζπκκεηέρνληεο θαηά πιεηνςεθία δήισζαλ φηη δελ ππήξμε θάπνηα έθπιεμε θαηά ηε
εμέιημε ησλ Ο. Δλδηαθέξνλ σζηφζν, θαίλεηαη λα απνηειεί ην εχξνο ησλ
απαληήζεσλ ηνπο σο πξνο ην πψο αληηιακβάλνληαη ηελ έθπιεμε θαηά ηελ
εθπαίδεπζε. Καη εδψ δηαθαίλεηαη θαζαξά πσο ε αμία ηεο νκάδαο ζηελ εθπαίδεπζε, ε
κεζνδνινγία θαη δε ε θαηλνηνκία ζηηο ηερληθέο πνπ αμηνπνηνχληαη, φπσο ε ρξήζε ηεο
ηέρλεο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο,
απνηεινχλ ζεηηθέο παξάκεηξνη θαη επθαηξίεο πνπ ε εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη λα
πξνζθέξεη πξνθεηκέλνπ ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ
γηα αιιαγή θαη κεηαζρεκαηηζκφ.
ην γξάθεκα 9, νη θνηηεηέο, πέξα απφ ηελ επηθξαηέζηεξε παξάκεηξν ηεο απνπζίαο
έθπιεμεο, δειψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ην εχξνο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζηνραζκνχ
πνπ εγείξεηαη θαηά ηε δηεξγαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο. Καη απηφο ν
πξνβιεκαηηζκφο θηλείηαη πξνο δπν θαηεπζχλζεηο: απφ ηε κηα πιεπξά, πξνζδηνξίδεη
ηελ έθπιεμε σο κηα ζεηηθή εμέιημε, κέζα απφ ηηο εθηηκήζεηο γηα ην ζεηηθφ θιίκα, ηελ
αίζζεζε ηεο νηθεηφηεηαο, ην πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο, ηελ επαθή κε ηνλ εθπαηδεπηή.
Απφ ηελ άιιε, ε έθπιεμε παίξλεη έλα ραξαθηήξα απειεπζεξσηηθφ, ελνξαηηθφ, φρη
φκσο ξηδνζπαζηηθφ, κέζα απφ ηηο αλαθνξέο γηα ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ηε ζέζε ηνπ
εθπαηδεπηή πνπ ξεηά απνπνηείηαη ην ξφιν ηεο απζεληίαο, ηελ επζχλε πνπ
αλαγλσξίδνπλ φηη θέξνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηε κάζεζε ηνπο.
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Γξάθεκα 9: πγθεληξσηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθπιεμε ζε φιεο ηηο Ο γηα ηα
αθαδεκατθφ έηε 2013-2018
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πκπιεξσκαηηθά, ε έθπιεμε πξνζδηνξίδεηαη αιιά δελ εμαληιείηαη ζηα ελδεηθηηθά
απνζπάζκαηα παξαθάησ:
Σν πψο ηειηθά 4 ψξεο πέξαζαλ επράξηζηα θαη δεκηνπξγηθά (1ε Ο)
Ζ ρσξνηαμηθή αιιαγή πνπ επέθεξε ν Κ ζηελ ηάμε. Βιεπφκαζηαλ φινη!
…πνπ ζπκθνηηήηξηα πήξε ην ιφγν γηα λα παξαπνλεζεί γηαηί δελ ηελ βνεζήζακε
ελψ δε δήηεζε ε ίδηα βνήζεηα (3ε Ο)
Οη δηάθνξεο απφςεηο (3ε Ο). Πφζν δηαθνξεηηθνί είκαζηε ΟΛΟΗ, ηειηθά!!!
Με εμέπιεμε ζεηηθά πφζν ζην δηάινγν γηα ηελ απνζπκβνινπνίεζε ηνπ πίλαθα, νη
απφςεηο πνπ αθνχζηεθαλ εμέθξαδαλ πνιιά ζηεξεφηππα, ηα πξνζσπηθά βηψκαηα
φισλ καο. (2ε Ο)
πκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο
Δζηηάδνληαο ζηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δξάζεο, αλαδεηθλχνληαη
ηέζζεξα ζεκαληηθά πεδία κέζα απφ ην εξσηεκαηνιφγην θξηηηθψλ επεηζνδίσλ. Σν
πξψην αθνξά ην ίδην ην εξσηεκαηνιφγην CIQ ην νπνίν πξνζθέξεη κηα καηηά ζηα
„ζεκεία‟ ζηνραζκνχ θαη θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απνηειεί έλα
δηαιεθηηθφ ηξφπνο αλαηξνθνδφηεζεο ελψ ε εθαξκνγή ηνπ CIQ κε ην κνίξαζκα ησλ
απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη λα εληζρχεη ηελ αληίιεςε ηνπ
αλήθεηλ ζε κηα κηθηή, δηαδηθηπαθή ΑεμΑΔ θνηλφηεηα. Χζηφζν, δελ αξθεί,
ρξεηάδνληαη θαη άιιεο καηηέο πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζε ζέζε λα απαληήζνπκε
ηεθκεξησκέλα ζε έλα ηφζν ζχκπινθν δήηεκα, απηνχ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ.
Σν δεχηεξν πεδίν αθνξά ην πιαίζην πνπ ε κάζεζε ζπληειείηαη. Οη Ο απνηεινχλ
επθαηξίεο κάζεζεο ζηελ επξχηεξε ΑεμΑΔ. Πξνζθέξνπλ αλακθίβνια έλα ζεηηθφ
θιίκα κάζεζεο, εληνχηνηο ε δηαζχλδεζε κεηαμχ Ο είλαη ζεκαληηθή ζηε
δηακφξθσζε ηνπ ζπλερνχο ηεο κάζεζεο.
Οη επθαηξίεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο αλαδεηθλχνληαη σο πξνυπφζεζε θηλεηνπνίεζεο
γηα αιιαγή/ κεηαζρεκαηηζκφ αληηιήςεσλ. Χζηφζν, απαηηείηαη πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε
σο πξνο πνηεο παξαδνρέο κπνξεί λα „απνθαιπθζνχλ‟ κέζα απφ ην εξγαιείν θαζψο
θαη κέρξη πνπ πξνρσξά ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. Βαζηθφ
εξψηεκα απνηειεί επίζεο αλ ε κεγαιχηεξε ε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ κπνξεί λα
πξνζθέξεη κεγαιχηεξεο ή πεξηζζφηεξεο απνθαιχςεηο απφ ηελ δηεξγαζία ηνπ θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ.
Σέινο, ε έξεπλα αλαδεηθλχεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ζηε δηεξγαζία ηεο
κάζεζεο. Δίλαη αξθεηέο νη αλαθνξέο (άκεζα & έκκεζα) ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηε ζηάζε θαη ηξφπν δξάζεο ηνπ θαζεγεηή ζπκβνχινπ, ηφζν σο ζεηηθή
εμέιημε φζν θαη σο έθπιεμε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Καη ελψ απηφ έξρεηαη λα
επηβεβαηψζεη φζα κέρξη ζήκεξα νη ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
ηζρπξίδνληαη γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή, ην ελδηαθέξνλ πνπ ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
δξάζεο παξνπζηάδεη ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ηξφπν πνπ ν εθπαηδεπηήο κπνξεί
ζηελ πξάμε λα πξνθαιέζεη εθπιήμεηο θαη ηνλ φπνην πξνβιεκαηηζκφ θαηά ηελ
θηλεηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα αιιαγή θαη κεηαζρεκαηηζκφ. Ζ αμηνπνίεζε
ηεο νκάδαο, σο δπλακηθήο, ηεο ηέρλεο σο εξγαιείνπ ελεξγνπνίεζεο ηνπ θξηηηθνχ
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ζηνραζκνχ θαη ε απηνθξηηηθή ηνπ εθπαηδεπηή, σο κνξθήο ήζνπο θαη ζπκπεξηθνξάο,
απνηεινχλ νξηζκέλεο απφ ηηο επθαηξίεο γηα δεκηνπξγία θιίκαηνο ζεβαζκνχ θαη
απηνπεπνίζεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα θξηηηθφ
ζηνραζκφ θαη κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ ηνπο.
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Ζ ζεσξία επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ε αμηνπνίεζή ηεο ζην πιαίζην ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο: κηα ζεσξεηηθή πξόηαζε
Βνξβπιάο Γηψξγνο, Γξ. Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, ΔΠ ΔΑΠ
gvorvilas@yahoo.gr
Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα εηζήγεζε πξνηείλεη έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο Θεσξίαο
Δπηρεηξεκαηνινγίαο ζηνπο θφιπνπο ηεο Θεσξίαο ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο
κε ζηφρν: α) ηελ θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ θαλφλσλ γηα ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή
ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ, φπσο απηφ πξνηείλεηαη απφ ηελ Πξαγκαην-Γηαιεθηηθή
θαη β) ηε ζπζηεκαηηθή αλίρλεπζε θαη απνηίκεζε παξαδνρψλ κέζα απφ ηελ
αλαζπγθξφηεζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ην δηάινγν. Δπηπιένλ,
γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε ζχγθιεζε ηεο Θεσξίαο Δπηρεηξεκαηνινγίαο κε ηελ
Κξηηηθή Θεσξία, πξνηείλεηαη ε πιαηζίσζή ηεο κε ηε Λνγν-Ηζηνξηθή Πξνζέγγηζε ηεο
Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ.
Λέμεηο-Κιεηδηά
Θεσξία Δπηρεηξεκαηνινγίαο, Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε, Πξαγκαην-Γηαιεθηηθή,
Λνγν-Ηζηνξηθή Πξνζέγγηζε
Abstract
This paper proposes a theoretical framework for exploiting Argumentation Theory
within Transforming Learning Theory with the aim of: a) establishing a framework of
rules for the smooth conduct of rational dialogue as it is proposed by PragmaDialectics and b) systematically detecting and evaluating assumptions through the
reconstruction of the arguments deployed during dialogue. In addition, for a more
effective convergence of Argumentation Theory with Critical Theory, the former‟s
framing with the Logo-Historical Approach of Critical Discourse Analysis is
proposed.
Keywords
Argumentation Theory, Transformative Learning, Pragma-Dialectics, DiscourseHistorical Approach
Δηζαγσγή
Ζ επηρεηξεκαηνινγία είλαη κηα νξζνινγηθή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία
απνζθνπεί ζην λα πείζεη θάπνηνλ λα απνδερζεί κηα ζέζε-άπνςε (standpoint),
πξνβάιινληαο κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν λα δηθαηνινγήζνπλ
ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε (van Eemeren et al., 2014). Ο φξνο «Θεσξία
Δπηρεηξεκαηνινγίαο» (ΘΔ) ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο έλαο φξνο-νκπξέια θάησ απφ
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ηνλ νπνίν ππάγνληαη δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ππφ ηηο νπνίεο κειεηάηαη θαη
εξεπλάηαη ε επηρεηξεκαηνινγία σο ηξφπνο επηθνηλσλίαο (π.ρ. άηππε ινγηθή,
πξαγκαην-δηαιεθηηθή, ξεηνξηθή, ηερλεηή λνεκνζχλε, θιπ.). Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο
ζηφρνπο ηεο ΘΔ είλαη ε αλαγλψξηζε, ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ
επηρεηξεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ελφο δηαιφγνπ. Ο φξνο «επηρείξεκα»
αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν απφ ιφγνπο ηνπο νπνίνπο ηζρπξίδεηαη θάπνηνο
πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί κηα ζέζε. Οη ιφγνη ηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεη
απνθαινχληαη πξνθείκελεο ηνπ επηρεηξήκαηνο ελψ ε ζέζε ηνπ απνθαιείηαη ην
ζπκπέξαζκα ηνπ επηρεηξήκαηνο. ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο, ε ΘΔ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί: α) ζηνλ
θαζνξηζκφ ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν κπνξεί λα δηαζθαιίζεη κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηε δηεμαγσγή ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ, β) ζηελ ελίζρπζε ηνπ
θξηηηθνχ ζηνραζκνχ κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή αλίρλεπζε θαη απνηίκεζε ησλ
παξαδνρψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή
ηνπ δηαιφγνπ.
Καλόλεο δηεμαγσγήο ηνπ νξζνινγηθνύ δηαιόγνπ
ε ζρέζε κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ, ν Mezirow
έρεη πξνηείλεη έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην ηδαληθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ απξφζθνπηε
δηεμαγσγή ηνπ (βι. ελδεηθηηθά Mezirow, 2000). Απηέο νη ζπλζήθεο πεξηιακβάλνπλ
ηελ πιήξε θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε ησλ ζπκκεηνρφλησλ, ηελ ειεπζεξία ηνπο απφ
ινγήο εμαλαγθαζκνχο, ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο ξφισλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο θαηά ην
δηάινγν, ηελ θξηηηθή απνηίκεζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη, ηνλ θξηηηθφ
αλαζηνραζκφ επί ησλ παξαδνρψλ (ησλ δηθψλ ηνπο ή ησλ άιισλ), ηελ αλνηθηφηεηά
ηνπο απέλαληη ζε ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο, ηελ θαιιηέξγεηα ελφο θνηλνχ ηφπνπ γηα ηε
ζχλζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ
θαη ηελ πξναγσγή ηνπ θαιχηεξνπ
επηρεηξήκαηνο. Απηφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην κπνξεί λα εκπινπηηζηεί δηα κέζνπ ηεο
πξαγκαην-δηαιεθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία,
ε επηρεηξεκαηνινγία εθιακβάλεηαη σο κηα δηεξγαζία ε νπνία απνζθνπεί ζηελ
επίιπζε κηαο δηαθνξάο απφςεσλ κέζα απφ ηελ θξηηηθή εμέηαζε ηνπ βαζκνχ
απνδνρήο απηψλ ησλ ακθηιεγφκελσλ απφςεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξαγκαηνδηαιεθηηθή πξνηείλεη δέθα θαλφλεο δηαζθάιηζεο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ θξηηηθνχ
δηαιφγνπ κεηαμχ έιινγσλ ππνθεηκέλσλ (van Eeemeren & Grootendorst, 1992). Οη
ινγήο παξαβηάζεηο απηψλ ησλ θαλφλσλ ζπλδένληαη κε δηάθνξεο πιάλεο (fallacies)
ζηηο νπνίεο πέθηνπλ ή πξνζθεχγνπλ ζπρλά νη ζπκκεηέρνληεο. Οη θαλφλεο απηνί, νη
νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηε κεηαζρεκαηίδνπζα καζεζηαθή δηεξγαζία,
είλαη νη αθφινπζνη:
1. Καλφλαο ηεο ειεπζεξίαο: νη ζπλνκηιεηέο (discussants) δελ πξέπεη λα
αιιεινεκπνδίδνληαη αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζέζεψλ ηνπο ή ηελ
ακθηζβήηεζε άιισλ ζέζεσλ. Μηα ελδεηθηηθή πεξίπησζε παξαβίαζεο απηνχ ηνπ
θαλφλα έρνπκε φηαλ νη ζπλνκηιεηέο πξνζθεχγνπλ ζηελ απεηιή πξνθεηκέλνπ λα
επηηχρνπλ ηελ απνδνρή ηεο άπνςήο ηνπο (Δπίθιεζε ηζρχνο - argumentum ad
baculum). Π.ρ. «Απηή ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ήηαλ ιάζνο γηα ηε ρψξα θαη
φπνηνο απφ εζάο ηνπο πνιηηηθνχο ηελ ππνζηεξίδεη ζα θαηαιάβεη πφζν ιάζνο ήηαλ
ζηηο επφκελεο εθινγέο». Σν ζπκπέξαζκα εδψ είλαη φηη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή
πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ εζθαικέλε, σζηφζν δελ ππάξρνπλ πνπζελά ζην
επηρείξεκα ηζρπξηζκνί πνπ λα ην δηθαηνινγνχλ παξά κφλν απεηιέο πξνο φζνπο
ελδέρεηαη λα δηαθσλήζνπλ κε απηφ.
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2. Καλφλαο ηεο ππνρξεσηηθήο ππεξάζπηζεο: έλαο ζπλνκηιεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
ππεξαζπηζηεί ηε ζέζε ηνπ, φηαλ δεηεζεί θάηη ηέηνην απφ ηνπο ππφινηπνπο
ζπλνκηιεηέο ηνπ. Μηα ελδεηθηηθή πεξίπησζε παξαβίαζεο απηνχ ηνπ θαλφλα
έρνπκε φηαλ έλαο ζπλνκηιεηήο ηζρπξηζηεί φηη θάηη είλαη αιεζέο (ή ςεπδέο) επεηδή
δελ έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ςεπδέο (ή αιεζέο) (Δπίθιεζε άγλνηαο - argumentum
ad ignorantiam). Π.ρ. «Μα δελ έρεη απνδεηρζεί φηη δελ ππάξρνπλ εμσγήηλνη. Άξα
θαηά πάζα πηζαλφηεηα απηνί πξέπεη λα ππάξρνπλ». ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα παξνπζηάζεη ν ζπλνκηιεηήο αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ηελ
χπαξμε ησλ εμσγήηλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηε ζέζε ηνπ θαη φρη λα
πξνζθεχγεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζφθηζκα.
3. Καλφλαο ηεο ζέζεο: ε «επίζεζε» ηελ νπνία θάλεη έλαο ζπλνκηιεηήο ζηε ζέζε
θάπνηνπ άιινπ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθή κε ην ζέκα. Ο θαλφλαο απηφο
παξαβηάδεηαη φηαλ έλαο ζπλνκηιεηήο παξαπνηεί ηηο ζέζεηο ελφο άιινπ ζπλνκηιεηή
ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα ηηο πξνζβάιεη (θάςηκν ηνπ αρπξάλζξσπνπ – straw man
fallacy). Π.ρ. Α: «Πηζηεχσ φηη ε θνηλσλία καο δελ ζα έπξεπε λα θάλεη δηαθξίζεηο
ζε βάξνο ησλ νκνθπιφθηισλ». Β: «Με ιίγα ιφγηα καο ιέηε φηη φινη καο ζα πξέπεη
λα γίλνπκε νκνθπιφθηινη! Απηφ είλαη αλήθνπζην!». Απφ ην παξάδεηγκα γίλεηαη
εκθαλέο φηη ν Β παξαπνίεζε ηε ζέζε ηνπ Α πεξί ηεο θαηάξγεζεο ησλ δηαθξίζεσλ
ζε βάξνο ησλ νκνθπιφθηισλ θαη βάιεη θαηά ηεο λέαο, παξαπνηεκέλεο ζέζεο
(παξφηξπλζε πξνο ηελ νκνθπινθηιία).
4. Καλφλαο ηεο ζπλάθεηαο: νη ζπλνκηιεηέο νθείινπλ λα ππεξαζπίδνληαη ηηο απφςεηο
ηνπο κφλν κε πξνθείκελεο νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε απηέο. Μηα ελδεηθηηθή
παξαβίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα έρνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο
ζπλνκηιεηήο θαηαιήγεη ζε έλα ζπκπέξαζκα ην νπνίν δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο
πξνθείκελεο ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ (Άγλνηα ειέγρνπ - ignoratio elenchi). Π.ρ. «Ζ
θαηάρξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξφλνηαο είλαη αλεμέιεγθηε ζηηο κέξεο καο. Ζ κφλε
ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη λα ην θαηαξγήζνπκε εληειψο». ε απηφ ην παξάδεηγκα, ε
αλεμέιεγθηε θαηάρξεζε ζην ζχζηεκα πξφλνηαο (πξνθείκελε) πξνδηαζέηεη γηα
ζέζεηο (ζπκπεξάζκαηα) ππέξ ηνπ εληνπηζκνχ ησλ θαηαρξαζηψλ θαη ηεο πάηαμεο
ηεο θαθνδηαρείξηζεο θαη ππέξ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ θαη ηνπ θαιχηεξνπ ειέγρνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο πξφλνηαο παξά γηα ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξγεζή ηνπ (άζρεην
ζπκπέξαζκα).
5. Καλφλαο ησλ άξξεησλ πξνθείκελσλ: έλαο ζπλνκηιεηήο δελ πξέπεη λα αξλείηαη ηηο
άξξεηεο εθείλεο πξνθείκελεο νη νπνίεο θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ απφ ην επηρείξεκά
ηνπ, νχηε λα απνδίδεη εζθαικέλεο άξξεηεο πξνθείκελεο ζην επηρείξεκα ηνπ
ζπλνκηιεηή ηνπ. Πνιιέο θφξεο ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν, θάπνηεο απφ ηηο
πξνθείκελεο ελφο επηρεηξήκαηνο δελ είλαη ξεηά δηαηππσκέλεο αιιά ππνλννχληαη.
πρλά ζε έλα δηάινγν ζπλαληάκε εθθξάζεηο φπσο: «Πνηέ δελ ην είπα απηφ» ή
«Πνηέ δελ άθεζα λα ελλνεζεί θάηη ηέηνην», κέζα απφ ηηο νπνίεο ν ζπλνκηιεηήο,
απνξξίπηνληαο κηα κε ξεηψο δηαηππσκέλε πξνθείκελε (ε νπνία σζηφζν πξνθχπηεη
αβίαζηα απφ ην επηρείξεκά ηνπ) πξνζπαζεί ζηελ νπζία λα απνθχγεη ηελ επζχλε
πνπ αλέιαβε κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, αξλνχκελνο ηε δέζκεπζή ηνπ ζηε
ζπγθεθξηκέλε πξνθείκελε ε νπνία αλαθαηαζθεπάδεηαη ζσζηά απφ ηνλ αληίπαιφ
ηνπ ζην δηάινγν.
6. Καλφλαο ηνπ ζεκείνπ εθθίλεζεο: έλαο ζπλνκηιεηήο δελ κπνξεί λα αξλείηαη ή λα
παξνπζηάδεη εζθαικέλα κηα πξνθείκελε ε νπνία απνηειεί θνηλά απνδεθηφ ζεκείν
γηα ηελ εθθίλεζε κηαο επηρεηξεκαηνινγίαο. Μηα ελδεηθηηθή πεξίπησζε παξαβίαζεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα έρνπκε φηαλ θάπνηνο ζέηεη εζθαικέλα σο πξνθείκελε
απηφ ην νπνίν πξνζπαζεί λα απνδείμεη ζην ζπκπέξαζκα ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ
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(Λήςε ηνπ δεηνχκελνπ - petitio principii). Π.ρ. «Οη πξφζθπγεο είλαη βάξνο γηα ηε
ρψξα καο γηαηί ηνπο θνξησζήθακε ζηηο πιάηεο καο». Δδψ ε πξνθείκελε
(θνξησζήθακε ηνπο πξφζθπγεο ζηηο πιάηεο καο) αληί λα παξέρεη
απνδείμεηο/ιφγνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ζπκπέξαζκα (νη πξφζθπγεο είλαη βάξνο
γηα ηε ρψξα καο) ιέεη πεξίπνπ ην ίδην πξάγκα κε απηφ.
7. Καλφλαο ησλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ ζρεκάησλ: έλαο ζπλνκηιεηήο δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη έρεη ππεξαζπηζηεί νξηζηηθά κηα ζέζε εάλ ε ππεξάζπηζή ηνπ δελ
βαζίδεηαη ζε έλα θαηάιιειν επηρεηξεκαηνινγηθφ ζρήκα ην νπνίν έρεη εθαξκνζηεί
ζσζηά. Σα επηρεηξεκαηνινγηθά ζρήκαηα είλαη ηππνπνηεκέλεο κνξθέο
ζπιινγηζκψλ ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο επηθνηλσλία
(Walton, Reed & Macagno, 2008). Γηα παξάδεηγκα, ην επηρεηξεκαηνινγηθφ ζρήκα
ηεο επίθιεζεο ηεο γλψκεο ελφο εηδηθνχ έρεη ηελ ηππηθή δνκή:
1. Ο Α είλαη εηδηθφο ζην ζέκα Θ ην νπνίν πεξηγξάθεη ε πξφηαζε Π.
2. Ο Α ηζρπξίδεηαη φηη ε πξφηαζε Π είλαη αιεζήο (ή ςεπδήο).
3. Άξα, ε Π είλαη αιεζήο (ή ςεπδήο).
Πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα έρνπκε φηαλ θάπνηνο
ζπλνκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί έλα επηρεηξεκαηνινγηθφ ζρήκα κε εζθαικέλν ηξφπν,
φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο επίθιεζεο ηεο γλψκεο ελφο
ακθηζβεηνχκελνπ εηδηθνχ: «Να μέξεηε φηη ε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ είλαη ηειηθά
εζθαικέλε. Μνπ ην είπε ν θνπξέαο κνπ ν νπνίνο ζπλερψο ελεκεξψλεηαη γηα
επηζηεκνληθά ζέκαηα».
8. Καλφλαο ηεο εγθπξφηεηαο: νη ζπλνκηιεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ κφλν ινγηθά έγθπξα επηρεηξήκαηα ή επηρεηξήκαηα πνπ
κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ ινγηθά έγθπξα κέζα απφ ηε ξεηή δηαηχπσζε ησλ
πξνθείκελσλ πνπ ππνλννχληαη ζε απηά. Έλα επηρείξεκα ζεσξείηαη ινγηθά έγθπξν
φηαλ είλαη αδχλαην φιεο νη πξνθείκελέο ηνπ λα είλαη αιεζείο θαη ην ζπκπέξαζκά
ηνπ ςεπδέο. Μηα πεξίπησζε άθπξνπ επηρεηξήκαηνο έρνπκε ζηε ιεγφκελε πιάλε
ηεο δηαίξεζεο, φπνπ εδψ ην ζπκπέξαζκα ζηεξίδεηαη ζηελ εζθαικέλε κεηαβίβαζε
ελφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο νιφηεηαο ζηα κέξε πνπ ηελ απνηεινχλ. Π.ρ. «Ο
θηλεηήξαο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη βαξχο. Άξα, φια ηα εμαξηήκαηα ηνπ θηλεηήξα
είλαη βαξηά» (αιεζήο πξνθείκελε-ςεπδέο ζπκπέξαζκα).
9. Καλφλαο θαηάιεμεο ηνπ δηαιφγνπ: ζέζεηο νη νπνίεο απνξξίθζεθαλ νξηζηηθά θαηά
ην δηάινγν ζα πξέπεη λα απνζχξνληαη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο πνπ ηηο ππνζηήξημαλ
θαη ζέζεηο νη νπνίεο ππεξαζπίζηεθαλ νξηζηηθά ζα πξέπεη λα κελ ακθηζβεηνχληαη
πιένλ απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο. Μηα πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θαλφλα έρνπκε φηαλ έλαο ζπλνκηιεηήο εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη φηη κηα ζέζε
είλαη αιεζήο εθφζνλ ε αληίζεηή ηεο δελ απνδείρζεθε επηηπρψο φηη είλαη
εζθαικέλε (argumentum ad ignorantiam, βι. θαη ηνλ θαλφλα 2).
10. Καλφλαο ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο: νη ζπλνκηιεηέο νθείινπλ λα αξζξψλνπλ ηα
ιεγφκελά ηνπο ρσξίο δηθνξνχκελα θαζψο επίζεο θαη λα εξκελεχνπλ ηα ιεγφκελα
ησλ άιισλ κε αθξίβεηα. Μηα πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα
έρνπκε φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηρεηξήκαηα ιέμεηο ή θξάζεηο κε πνιιέο
ζεκαζίεο ηαπηφρξνλα (πιάλε ηεο ακθηζεκίαο), φπσο γηα παξάδεηγκα: «ε φια ηα
γνπξνχληα αξέζεη λα θπιηνχληαη ζηε ιάζπε. Ο Γεκήηξεο είλαη κεγάιν γνπξνχλη.
Άξα ζην Γεκήηξε αξέζεη λα θπιηέηαη ζηε ιάζπε». Δδψ ε ιέμε γνπξνχλη έρεη δχν
ζεκαζίεο, κηα θπξηνιεθηηθή θαη κηα κεηαθνξηθή.
Αλαζπγθξόηεζε επηρεηξεκάησλ θαη θξηηηθή απνηίκεζε παξαδνρώλ
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Ζ ελίζρπζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ
επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ θξηηηθή εμέηαζε ησλ ξεηψλ ή άξξεησλ παξαδνρψλ
(assumptions) ε νπνία δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο ησλ
επηρεηξεκάησλ πνπ αξζξψλεη θάπνηνο ζρεηηθά κε έλα δήηεκα (Mezirow, 1990). Καηά
ηνλ Brookfield (1995) νη παξαδνρέο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε
παξαδεηγκαηηθέο (αθνξνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε νληνηήησλ θαη θαηαζηάζεσλ
πξαγκάησλ ηνπ θφζκνπ), θαλνληζηηθέο (αθνξνχλ ζε θξίζεηο καο γηα ην πψο πξέπεη λα
είλαη ηα πξάγκαηα) θαη αηηηψδεηο (αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο αηηίνπ-αηηηαηνχ πνπ δηέπνπλ
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πξαγκάησλ θαη ζπρλά έρνπλ έλα πξνβιεπηηθφ ραξαθηήξα).
Καηά ηε ΘΔ, ηα επηρεηξήκαηά καο ζπλδένληαη κε δηάθνξεο ξεηέο ή άξξεηεο
παξαδνρέο. Χο παξαδνρέο (assumptions) εθιακβάλνληαη: α) ε θνηλή γλψζε ηελ νπνία
κνηξάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηάινγν, β) νη ήδε γλσζηέο ζέζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ γηα έλα δήηεκα, γ) θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο κε ηηο νπνίεο θάπνηνο
ελεξγεί, δ) ελλνηνινγηθνί θξίθνη νη νπνίνη ζπγθξαηνχλ ηα ζηνηρεία ελφο
επηρεηξήκαηνο, ε) ζπιινγηζκνί πξαθηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ
δξάζεσλ θαη ζη) ππνλννχκελα (Walton, 2001). Ζ ΘΔ απνζθνπεί ζηελ
αλαζπγθξφηεζε ησλ επηρεηξεκάησλ (δει. ζηελ πιήξε απνηχπσζε ησλ θξπθψλ θαη
θαλεξψλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηα επηρεηξήκαηα) θαη ζηελ έληαμε ηνπο ζε
θαηάιιεια επηρεηξεκαηνινγηθά ζρήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα εληνπίζεη
θαλείο παξαδνρέο ζαλ ηηο παξαπάλσ θαη λα ππνβάιιεη ζηε ζπλέρεηα ζε θξηηηθή
εμέηαζε ηφζν απηέο φζν θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ έλα επηρείξεκα,
ψζηε λα απνηηκήζεη ηειηθά ηε βαζηκφηεηά ηνπ (Walton et al., 2008).
Αμηνπνηψληαο ινηπφλ ηηο ηερληθέο απνηίκεζεο ησλ επηρεηξεκάησλ ηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηεί ε ΘΔ, νη ήδε ππάξρνπζεο ηερληθέο εληνπηζκνχ θαη ακθηζβήηεζεο
παξαδνρψλ θαηά ηε κεηαζρεκαηίδνπζα καζεζηαθή δηεξγαζία (π.ρ. Brookfield, 2011)
κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ θαη ε θξηηηθή εμέηαζε απηψλ ησλ παξαδνρψλ κπνξεί λα
απνθηήζεη έλαλ πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα. ηνλ Πίλαθα 1
παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά κεξηθά επηρεηξήκαηα κε ηηο άξξεηεο παξαδεηγκαηηθέο,
θαλνληζηηθέο θαη αηηηψδεηο παξαδνρέο πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ θαζψο θαη ελδεηθηηθέο
θξηηηθέο εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο απηέο νη παξαδνρέο (θαη θαη‟ επέθηαζε ηα ίδηα ηα
επηρεηξήκαηα) ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ ππφ ακθηζβήηεζε ζε έλα νξηνζεηεκέλν
καζεζηαθφ πιαίζην. Γελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί, γηα ιφγνπο ζπληνκίαο, ε ηππηθή κνξθή
ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξεκαηνινγηθψλ ζρεκάησλ.
Πίλαθαο 1. Παξαδείγκαηα επηρεηξεκάησλ, άξξεησλ παξαδνρψλ θαη θξηηηθψλ
εξσηήζεσλ1
Δπηρείξεκα

“Ζ νκνθπινθηιία
δελ είλαη εζηθά
ζσζηή δηφηη δελ
είλαη θάηη ην
θπζηνινγηθφ”.

Αλαζπγθξόηεζε ηνπ επηρεηξήκαηνο2

[Π1: Οηηδήπνηε δελ είλαη θπζηνινγηθφ
δελ είλαη θαη εζηθά ζσζηφ (άξξεηε
παξαδεηγκαηηθή παξαδνρή)].
Π2: Ζ νκνθπινθηιία δελ είλαη
θπζηνινγηθή.
: Άξα, ε νκνθπινθηιία δελ είλαη
εζηθά ζσζηή3.

Δλδεηθηηθέο θξηηηθέο
εξσηήζεηο
-Καηά πφζν ε εζηθή
ζπλδέεηαη κε ην
θπζηνινγηθφ/κε
θπζηνινγηθφ;
-Καηά πφζν ην κε
θπζηνινγηθφ είλαη θαη
εζηθά απαξάδεθην;
-Γηαθνξνπνηείηαη ην ηη
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είλαη θπζηνινγηθφ απφ
θνηλσλία ζε θνηλσλία;
-θιπ.
«Οη γπλαίθεο ζα
πξέπεη λα κέλνπλ
ζπίηη θαη λα
θξνληίδνπλ ηα
παηδηά επεηδή απηφ
απνηεινχζε
αλέθαζελ κηα
θνηλσληθή
παξάδνζή καο».

[Π1: Δάλ θάηη απνηειεί κέξνο ηεο
θνηλσληθήο καο παξάδνζεο, ηφηε απηφ
ζα πξέπεη λα ηεξείηαη (άξξεηε
θαλνληζηηθή παξαδνρή)].

«Σν κφλν πνπ
ρξεηάδεηαη λα
εμεηάζεηε είλαη ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
γηα λα δηαπηζηψζεηε
φηη ε θηψρεηα είλαη
ε πξνθαλήο αηηία
ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλεπαξθεηψλ. Σν
80% ησλ καζεηψλ
κε ρακειέο
επηδφζεηο
πξνέξρνληαη απφ
ζπίηηα ησλ νπνίσλ
ην εηζφδεκα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 30%
ρακειφηεξν απφ ην
κέζν φξν».

[Π1: πνηε ζπζρεηίδνληαη δχν
θαηλφκελα Α θαη Β, ην Α είλαη ε αηηία
ηνπ Β (άξξεηε αηηηψδεο παξαδνρή)].

Π2: Σν λα κέλνπλ νη γπλαίθεο ζην ζπίηη
θαη λα θξνληίδνπλ ηα παηδηά
απνηεινχζε πάληνηε κέξνο ηεο
θνηλσληθήο παξάδνζήο καο.

-Δίλαη φιεο νη θνηλσληθέο
παξαδφζεηο πγηείο θαη
ρξήζηκεο;
-Πξέπεη ε απνδνρή ηεο
παξάδνζεο λα είλαη ζηείξα
θαη άθξηηε;
-θιπ.

: Άξα, νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα
ηεξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε παξάδνζε
κέλνληαο ζην ζπίηη θαη θξνληίδνληαο
ηα παηδηά4.

Π2: Τπάξρεη κηα ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ [Α] θαη ηεο
ρακειήο ζρνιηθήο επίδνζεο [Β].
: Άξα, ε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ησλ καζεηψλ είλαη ε αηηία ηεο ρακειήο
ζρνιηθήο ηνπο επίδνζεο5.

-Δπζχλεηαη κφλν ε θαθή
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα
ηε ρακειή ζρνιηθή
επίδνζε ή ππάξρεη θαη
θάπνηνο άιινο παξάγνληαο
πνπ ηελ πξνθαιεί; (π.ρ. ην
ειιεηκκαηηθφ αλζξψπηλν
θεθάιαην ησλ γνλέσλ, ην
ειιεηκκαηηθφ θνηλσληθφ
θεθάιαην ηεο θνηλφηεηαο
ζηελ νπνία αλήθνπλ νη
καζεηέο)
-θιπ.

1. Πξνζαξκνγή απφ: Bowel & Kemp, 2002. Lau, 2011. Walton et al., 2008.
2. Π= Πξνθείκελε, =πκπέξαζκα
3. Δπηρεηξεκαηνινγηθφ ζρήκα ηεο ιεθηηθήο ηαμηλφκεζεο
4. Δπηρεηξεκαηνινγηθφ ζρήκα ηεο επίθιεζεο ηεο παξάδνζεο
5. Δπηρεηξεκαηνινγηθφ ζρήκα ηεο ζχγρπζεο ζπζρέηηζεο θαη αηηίαο

πδήηεζε
Ζ αμηνπνίεζε ηεο ΘΔ ζην πιαίζην ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηα αθφινπζα:
ηε δηαζθάιηζε ηφζν απφ ηνλ δηδάζθνληα φζν θαη απφ ηνπο δηδαζθφκελνπο
ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ δηεμαγσγήο ηνπ δηαιφγνπ, κέζα απφ ηελ
επίγλσζε ησλ δέθα θαλφλσλ νξζνινγηθήο δηεμαγσγήο ηνπ θαη ησλ
ελδερφκελσλ απνθιίζεσλ απφ απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ
επηρεηξεκάησλ ηνπο.
ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ησλ δηδαζθφκελσλ κέζα απφ ηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ εληνπηζκφ αζπλεπεηψλ θαη ιαζψλ
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θαηά ην ζπιινγηζκφ (ην δηθφ ηνπο θαη ησλ άιισλ), ζηελ θξηηηθή απνηίκεζε
ησλ επηρεηξεκάησλ (ησλ δηθψλ ηνπο θαη ησλ άιισλ) θαη ζηελ αλάπηπμε
ηζρπξψλ επηρεηξεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο ζέζεοάπνςεο.
Αξθνχλ σζηφζν νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο ησλ δηδαζθφκελσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο; Ζ άπνςε ηνπ Brookfield (2005) είλαη φηη κνινλφηη απηέο είλαη
ζεκαληηθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε
γλσζηηθέο (cognitive) δηαδηθαζίεο παξά ζηελ θξηηηθή ησλ ππαξρνπζψλ ηδενινγηψλ,
εμνπζηψλ θαη εγεκνληψλ. πκκεξηδφκελνη ηελ άπνςε ηνπ Brookfield ζα ιέγακε φηη ε
ΘΔ ζην πιαίζην ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο κπνξεί λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξν
θξηηηθφ ραξαθηήξα εάλ ζπλδεζεί κε ηελ Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ (ΚΑΛ – βι.
ελδεηθηηθά Fairclough, 2010) θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Λνγν-Ηζηνξηθή
Πξνζέγγηζε (ΛΗΠ) πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηνπο θφιπνπο ηεο (Reisigl & Wodak, 2001).
Ζ Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ κειεηά θπξίσο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζρέζεηο
εμνπζίαο, δηαθξίζεηο θαη αληζφηεηεο ζεζπίδνληαη θαη αλαπαξάγνληαη ζε θνηλσληθφ θαη
πνιηηηθφ επίπεδν κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. H Λνγν-Ηζηνξηθή Πξνζέγγηζε
(ΛΗΠ), πέξαλ ηνπ φηη εμεηάδεη ηα παξαπάλσ θαηλφκελα ζηελ ηζηνξηθή ηνπο δηάζηαζε,
δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ εληνπηζκφ ηνπο θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ ππέξ ησλ
δηαθξίζεσλ (εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, ξαηζηζηηθψλ, ζεμηζηηθψλ, θιπ.) είλαη
ζπλδεδεκέλε κε πνιιέο παξαβηάζεηο ησλ δέθα θαλφλσλ ηεο νξζήο δηεμαγσγήο ηεο
επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ θαη ηνπο νπνίνπο ε ΛΗΠ έρεη
πηνζεηήζεη σο εξγαιείν αλάιπζεο. Δπηπιένλ, ε ΛΗΠ εκθνξείηαη απφ ην ηδεψδεο ηνπ
Habermas πεξί ηεο απξφζθνπηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ έιινγσλ ππνθεηκέλσλ κε
ζηφρν ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαιχηεξνπ επηρεηξήκαηνο (Forchtner, 2011), έλα ηδεψδεο
ην νπνίν ζπκκεξίδεηαη θαη ν ίδηνο ν Mezirow γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ νξζνινγηθνχ
δηαιφγνπ (Mezirow, 2000).
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Πεξίιεςε
Σν έξγν ησλ Jack Mezirow θαη Chris Argyris έρεη επεξεάζεη ην πεδίν ηεο κάζεζεο ηα
ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ 30 ρξφληα. Παξά ην γεγνλφο φηη πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο, αληηκεηψπηζαλ ηε κάζεζε σο κηα δηαδηθαζία
πξνο ηελ αιιαγή, πνπ ζπρλά ρξεηάδεηαη λα γίλεη κε επίπνλν ηξφπν, θαζψο νη
εκπιεθφκελνη ζε κηα καζεζηαθή εκπεηξία ρξεηάδεηαη λα εμεηάζνπλ θξηηηθά
πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Σν δήηεκα απηφ ζπδεηείηαη ζην
παξφλ θείκελν κε αλαθνξέο ζην έξγν ησλ δχν ζεκαληηθψλ ζηνραζηψλ κέζα ζε κηα
πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ ζεκείσλ ζχγθιηζήο ηνπο.
Λέμεηο – θιεηδηά
Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε, Μάζεζε απινχ – δηπινχ βξφρνπ, Mezirow, Argyris
Abstract
The work of Jack Mezirow and Chris Argyris has influenced the field of learning for
at least 30 years. Although they come from different disciplines, they approached
learning as a process towards change, often painful, since individuals involved in a
learning experience need to critically examine their own values, attitudes and
emotions. This issue is highlighted in this paper with references to the work of both
prominent thinkers in an effort to present their points of convergence.
Keywords
Transformative Learning, Single – Double loop Learning, Mezirow, Argyris

Δηζαγσγή
O Jack Mezirow θαη ν Chris Argyris γελλήζεθαλ κε ηέζζεξεηο κήλεο δηαθνξά ηελ
ίδηα ρξνληά (1923) θαη έθπγαλ απφ ηνλ θφζκν ν πξψηνο ην 2014 θαη ν δεχηεξνο ην
2013. Σν πεδίν ελαζρφιεζεο ηνπ Mezirow, βαζηθφ ππφβαζξν ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε
Κνηλσληνινγία, ππήξμε ε έλλνηα ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ηεο κάζεζεο,
δειαδή, πνπ ζπληειείηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ακθηζβήηεζεο πξφηεξσλ
ζηεξενηππηθψλ παξαδνρψλ θαη πεπνηζήζεσλ, ηελ πηνζέηεζε κηαο θξηηηθήο
αλαζηνραζηηθήο πξαθηηθήο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε έλα δηάινγν νξζνινγηθφ. Ο Argyris
απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε background Φπρνινγίαο θαη ζεηεία δίπια ζηνλ επηθαλή
Kurt Lewin, άθεζε ην ζηίγκα ηνπ ζηνλ ρψξν ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο θαη
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ελέπλεπζε κε ηα κνληέια θαη ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο ηνπ πξνζεγγίζεηο business
gurus, φπσο ν Peter Senge, πνπ εηζήγαγε θαη εμέιημε ηελ έλλνηα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ
καζαίλεη (learning organization).ηηο επφκελεο ζειίδεο ζα επηρεηξεζεί λα γίλεη κηα
ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ησλ δχν θνξπθαίσλ επηζηεκφλσλ κέζα απφ
αλαθνξέο ζε θείκελα θαη ζπγγξάκκαηα θαη ησλ δχν. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ
ζπγγξάκκαηνο απηνχ είλαη λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα κηα ζπδήηεζε πνπ ζα
ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ Mezirow
θαη Argyris θαη θπξίσο θσηίζεη ηα ζεκεία πνπ απηέο νη πξνζεγγίζεηο ελδερφκελα
ζπγθιίλνπλ.
Δπηζθόπεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Argyris
Ο Chris Argyris ππήξμε θαζεγεηήο Δθπαίδεπζεο θαη Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο
ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 έσο θαη ιίγν
πξηλ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Παηψληαο επηζηεκνληθά ζε δχν βάξθεο, ηελ
Δθπαίδεπζε θαη ηελ Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά, θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη εμαηξεηηθά
ηα δχν πεδία, αλαδεηθλχνληαο νπζηαζηηθά ηελ αμία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο,
θαζψο θαη ησλ ζπλεπαθφινπζσλ πξνθιήζεσλ θαη πξννπηηθψλ, ζ‟ έλα πνιχ
ελδηαθέξνληα ρψξν, ηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ζπκβνιή ηνπ Argyris ζηελ έλλνηα
ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο είλαη πηζαλφλ ε ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ εκθάληζε ηνπ
φξνπ Οξγαληζκφο κάζεζεο (Learning Organization), έλαο φξνο πνπ έγηλε επξέσο
γλσζηφο απφ ην κλεκεηψδεο βηβιίν ηνπ Peter Senge, The Fifth Discipline (1990)
εκπλένληαο γεληέο αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηψλ γηα λα κειεηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο
ησλ νξγαληζκψλ λα αλαπηχζζνληαη ζπλερψο, δηνξζψλνληαο πξνβιεκαηηθέο
πξαθηηθέο θαη επελδχνληαο ζηνπο αλζξψπνπο ηνπο.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ βαζηθφ εξγαιείν απνηέιεζαλ νη ηδέεο ηνπ
Dewey γηα ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, αιιά θαη ε έξεπλα δξάζεο ηνπ Lewin(Watkins &
Marsick, 1992). Μέζσ ηεο έξεπλαο δξάζεο (action research) ν Argyris θαηάθεξε λα
ζπλδπάζεη έξεπλα θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ζηε
δνπιεηά ηνπ ζε νκάδεο επαηζζεηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο t-group1.
Βαζηθή αλαθάιπςε ηεο πεξηφδνπ απηήο ππήξμε γηα ηνλ Argyris ε παξαηήξεζε φηη
ζπρλά νη άλζξσπνη αλέπηπζζαλ κηα ακπληηθή ζπκπεξηθνξά εηο βάξνο κηαο
αλακελφκελεο πην ππεχζπλεο ζηάζεο πνπ ζα εμεγνχζε ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ
ηνπο (Putnam, 1995). Σν απνηέιεζκα κηαο επαλαιακβαλφκελεο ηέηνηαο
ζπκπεξηθνξάο γηα ηνλ Argyris ζεκαηνδνηνχζε κηα αληίζηαζε ζηε κάζεζε θαη
πξνθαλψο αληίζηαζε ζηελ αιιαγή (Watkins θαη Wilson, 2007).
Σν ζεκείν εθθίλεζεο γηα λα πξνζεγγίζεη θαλείο ην έξγν ηνπ Argyris είλαη
κέζσ ηεο εξγαζίαο πνπ κνηξάζηεθε κε ηνλ επί ρξφληα ζπλάδειθφ ηνπ, Donald Schön,
ζηελ νπνία ππνζηήξημαλ φηη νη άλζξσπνη θαζνδεγνχληαη απφ λνεηηθνχο ράξηεο
(mental maps), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο επεξεάδεηαη ν ηξφπνο πνπ δξνπλ ζε
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Χζηφζν, πνιχ ζπρλά θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα αλαληηζηνηρία
αλάκεζα ζην ηη νη άλζξσπνη ιέλε γηα έλα δήηεκα θαη ζην ηη ηειηθά θάλνπλ. Δίλαη,
νπζηαζηηθά, ηφηε πνπ δπν δηαθνξεηηθέο κνξθέο ησλ ζεσξηψλ δξάζεο ζπγθξνχνληαη:
απφ ηε κηα βξίζθεηαη ε ελζηεξληζκέλε ζεσξία, ε ζεσξία, δειαδή, πνπ δηαθεξχηηεηαη,
πνπ ππνζηεξίδεηαη, δειαδή, αιιά κφλν ζηα ιφγηα: Ση ιέεη φηη ζα θάλεη θάπνηνο ή ηη
1

Πξφθεηηαη γηα νκάδεο κάζεζεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζπλήζσο έσο 15 πεξίπνπ άηνκα, πνπ
κάζαηλαλ κέζσ ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηερληθψλ επίιπζεο
πξνβιεκάησλ θαη πξνζνκνηψζεσλ.
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ζθέθηεηαη φηη ζέιεη λα θάλεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, βξίζθεηαη ε ζεσξία πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηη πξαγκαηηθά θάλεη ν άλζξσπνο απηφο (Argyris
& Schön, 1978).
Σν πξαγκαηηθφ πξφβιεκα, ιέεη ν Argyris (1997), είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη
άλζξσπνη δελ έρνπλ επίγλσζε απηήο ηεο αλαληηζηνηρίαο, ηδηαίηεξα φηαλ βξίζθνληαη
ζε ακήραλεο θαηαζηάζεηο ή είλαη αληηκέησπνη κε ζέκαηα πνπ ηνπο δπζθνιεχνπλ ή
ηνπο απεηινχλ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο απηήο ηεο δπζθνιίαο, φπσο εμεγνχλ
νη Watkins & Marsick (1992), είλαη φηη ηφζν ηα άηνκα, φζν θαη νη νξγαληζκνί
απνηπγράλνπλ λα ζθάςνπλ αξθεηά βαζηά ζηηο ππνδφξηεο αμίεο πνπ θπβεξλνχλ ηηο
πξάμεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο, θαζψο ζπρλά απηέο νη αμίεο ζεσξνχληαη κε ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ δεδνκέλεο.
Σα πξάγκαηα γίλνληαη αθφκα πην ζχλζεηα, θαζψο αθφκα θαη νη ζεσξίεο ζε
ρξήζε ζπρλά αμηνπνηνχληαη κε έλα ηξφπν κε ιεηηνπξγηθφ, ην ιεγφκελν Μνληέιν Η
(Argyris & Schön, 1978). Πξφθεηηαη, βαζηθά, γηα έλα είδνο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο
(causal reasoning), πνπ εξκελεχεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα ππνζηεξίμεη
ή / θαη λα πξνζηαηεχζεη ηε ζέζε ή ηελ ηζρχ ηνπ. Πξνθαλψο, απηφ ην είδνο ζθέςεο
είλαη αξθεηά πεξηνξηζηηθφ θαη δεκηνπξγεί κνηίβα ειέγρνπ ηεο δξάζεο, πνπ κε ηε
ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ „νξγαλσζηαθά ζπζηήκαηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηε κάζεζε αληί
λα ηε δηεπθνιχλνπλ‟ (Argyris, 1997: 302). Βαζηθφ, επνκέλσο, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
Μνληέινπ Η είλαη φηη ε κάζεζε δελ επηηπγράλεηαη, θαζψο επηθξαηεί κηα ζηάζε, θαηά
ηελ νπνία αληί μεθάζαξσλ αμηψλ επηθξαηνχλ ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηνπ ειέγρνπ ή ηεο
εμνπζίαο θαη ε πξνάζπηζε ησλ πξνζσπηθψλ νθειψλ. Γηα λα αιιάμεη απηή ε
πξνζέγγηζε, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ηνπ Μνληέινπ ΗΗ ηεο ζεσξίαο ζε ρξήζε. Οη
θπβεξλψζεο αμίεο (governing values) απηήο ηεο ελαιιαθηηθήο ζεσξίαο ζπλνςίδνληαη
ζηελ αλάγθε λα ππάξρνπλ: „(1) ελέξγεηεο κε ηξφπνπο, ψζηε λα παξάγνληαη έγθπξε
πιεξνθφξεζε θαη ελεκεξσκέλεο επηινγέο θαη (2) εζσηεξηθή δέζκεπζε ζηελ
πξνζεισκέλε παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε
δηφξζσζε ιαζψλ‟ (Argyris, 1993: 12).
ρήκα 1: Double-Loop Learning

Γηα λα εμεγήζεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θπβεξλψλησλ αμηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ησλ αηηηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, ν Argyris εηζάγεη ηνπο φξνπο single-loop
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learning θαη double-loop learning (βι. ρήκα 1). Καη νη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο
πξνζπαζνχλ λα δηνξζψζνπλ ιάζε. Ζ κάζεζε απινχ βξφρνπ επηρεηξεί λα δηνξζψζεη
ην ζθάικα κεηαβάιινληαο ηε ζπκπεξηθνξά, ελψ ε κάζεζε δηπινχ βξφρνπ επηδηψθεη
λα αιιάμεη ηηο θπβεξλψζεο αμίεο πνπ νδεγνχλ ζε αληηπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά
(Argyris, 1997). Σν single-loop learning είλαη έλαο ηξφπνο κάζεζεο πνπ πηνζεηεί
θάπνηνο ν νπνίνο αθνινπζεί πηζηά ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, πξνζπαζψληαο λα
ζπλδέζεη ηελ αηηία κε ην απνηέιεζκα. ηελ πεξίπησζε, φκσο, απηή ε φιε πξνζπάζεηα
παξακέλεη ζε επηθαλεηαθφ επίπεδν. Ο Argyris (1977) δίλεη έλα θαιφ παξάδεηγκα
κάζεζεο απινχ βξφρνπ κέζσ ηεο ζχγθξηζεο κε έλαλ ζεξκνζηάηε πνπ ιακβάλεη
δηνξζσηηθή δξάζε (π.ρ. λα ελεξγνπνηήζεη ηε ζέξκαλζε ζε έλα ρψξν), αθφηνπ έρεη
ζπιιέμεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. ηε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη ν ρψξνο). Ζ
κάζεζε δηπινχ βξφρνπ ζην ίδην παξάδεηγκα ζα πξνζδνθνχζε απφ ηνλ ίδην
ζεξκνζηάηε λα αλαξσηεζεί ζρεηηθά κε ην εάλ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε
ζέξκαλζε ζε νξηζκέλνπο βαζκνχο θάζε πεξίνδν ηνπ έηνπο ή αλ απηή ε ζεξκνθξαζία
ήηαλ ε πην απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί
ηελ πηνζέηεζε κηαο θξηηηθήο ζηάζεο κε ζπλεπαθφινπζε ακθηζβήηεζε ππνθείκελσλ
πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο έρνπλ παγησζεί ζην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ.
Δπηξξνή ηεο ζθέςεο ηνπ Argyris ζην έξγν ηνπ Mezirow
Κάπνηεο απφ ηηο πξψηεο ζπλδέζεηο ηνπ έξγνπ ησλ Argyris θαη Mezirow είραλ
δηαθαλεί ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζε άξζξν ηεο Marsick ζην Adult Education
Quarterly. ην θείκελν απηφ είρε γίλεη παξνπζίαζε ησλ φξσλ single – double loop
learning γηα λα εμεγεζεί φηη ζην πξψην είδνο κάζεζεο απνπζηάδεη θάζε ίρλνο
πξνζπάζεηαο γηα αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κε ηελ φπνηα λνεηηθή επεμεξγαζία λα
παξακέλεη ζε επηθαλεηαθφ κφλν επίπεδν. Αληίζεηα, ιέεη ε Marsick, ε κάζεζε δηπινχ
βξφρνπ ζρεηίδεηαη κε φια ηα είδε ηεο κάζεζεο πνπ έρεη πεξηγξάςεη ν Mezirow: ηελ
εξγαιεηαθή, ηε δηαινγηθή θαη ηελ απηφ-ζηνραζηηθή (Marsick, 1988). Σαπηφρξνλα,
φκσο, ε ζπκβνιή ηεο Marsick ήηαλ ζεκαληηθή, γηαηί θάπσο έηζη βξίζθνπκε πιένλ
μεθάζαξα ηηο επηδξάζεηο ηεο ζθέςεο ηνπ Chris Argyris ζην έξγν ηνπ Mezirow. Ζ
αξρή γίλεηαη ζην γλσζηφ ηφκν κε ηίηιν Fostering Critical Reflection in Adulthood,
ηελ επηκέιεηα ηεο έθδνζεο ηνπ νπνίνπ είρε αλαιάβεη ν Mezirow.
ην βηβιίν απηφ, πνπ φπσο δειψλεη θαη ν ππφηηηιφο ηνπ, ππήξμε ε θηινδνμία
λα απνηειέζεη έλα νδεγφ γηα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη ρεηξαθεηεηηθή κάζεζε, απφ ην
πξψην θηφιαο -κεηά ην εηζαγσγηθφ ηνπ Mezirow- θεθάιαην, ε Marsick επηζεκαίλεη
ηελ αμία ηεο ζηνραζηηθήο πξαθηηθήο (reflection) ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα
ζηνπο νξγαληζκνχο θαη θάλεη αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο ζεσξίαο δξάζεο πνπ
αλέπηπμαλ απφ θνηλνχ Argyris θαη Schön (Marsick, 1990). ην ίδην αθξηβψο πιαίζην,
ε Marsick παξνπζηάδεη ην γλσζηφ παξάδεηγκα ηνπ ζεξκνζηάηε, γηα λα εηζαγάγεη ζηελ
εθθνιαπηφκελε -εθείλε ηελ πεξίνδν-, αιιά έθηνηε ζπλερψο αλαπηπζζφκελε
θνηλφηεηα ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο ηελ έλλνηα ηεο πεξηνξηζηηθήο,
κνλνδηάζηαηεο, κάζεζεο απινχ βξφρνπ πνπ αλαδείθλπε ήδε ν Argyris ζηα ζεκηλάξηα
θαη ηα workshops ηνπ.
Αθφκα δε πην έληνλα, ζην θαηαιεθηηθφ θεθάιαην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ,
ν Mezirow αθηεξψλεη ζρεδφλ ηέζζεξεηο ζειίδεο γηα λα εμεγήζεη ην πιαίζην ησλ
ζεσξηψλ δξάζεο (ελζηεξληζκέλεο ζεσξίεο / ζεσξίεο ζε ρξήζε), αιιά θαη ηηο
εηδνπνηνχο δηαθνξέο ησλ Μνληέισλ Η θαη ΗΗ. ην θείκελν απηφ γίλεηαη γηα πξψηε
θνξά αλαθνξά ηνπ λνήκαηνο πνπ απνδίδνπλ νη Argyrisθαη Schön ζηηο αμίεο, ηηο
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ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ππνβφζθνπζεο αληηιήςεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην πιαίζην
ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ζε
ζχγθξηζε πάληα κε ηηο ζεσξίεο πνπ απηά ηα άηνκα έρνπλ ελζηεξληζηεί. Βαζηθέο αμίεο
ηνπ Μνληέινπ Η, φπσο εξκελεχνληαη απφ ηνλ Mezirow, πεξηιακβάλνπλ κηα
αηνκηθηζηηθή θηινζνθία, ηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ θεθηεκέλσλ θαη ηελ
ππεξάζπηζε κηαο λννηξνπίαο πνπ θαιιηεξγεί ηνλ αληαγσληζκφ, ζηα πξφηππα ηνπ winloose. ηνλ αληίπνδα, ν Mezirow αλαγλσξίδεη ζην Μνληέιν ΗΗ ηε δχλακε ηεο έγθπξεο
πιεξνθνξίαο, ηεο εζσηεξηθήο δέζκεπζεο θαη ηεο επηινγήο κε έλα ηξφπν ειεχζεξν θαη
ζπλεηδεηνπνηεκέλν. Οη εθπαηδεπηέο, ζην πιαίζην αλάπηπμεο ζπκπεξηθνξψλ απφ ην
Μνληέιν ΗΗ, γηα ηε δνπιεηά ηνπ Argyris, αμηνπνηνχλ βησκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο, φπσο παηγλίδηα ξφισλ, κειέηεο πεξίπησζεο, αζθήζεηο θ.ά., θάλνπλ ζπλερψο
εξσηήζεηο θαη θπξίσο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία ζπλεξγαηηθήο αλαδήηεζεο ηεο
αιήζεηαο, μαλακαζαίλνληαο (relearn) θη νη ίδηνη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία
(Mezirow, 1990).
Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, θαη θαζψο ε ζεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο
Μάζεζεο, έρεη αλαπηχμεη κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα δπλακηθή, ν Mezirow (1998a)
επαλέξρεηαη κε αλαθνξά ζην έξγν ησλ Argyris θαη Schön, θάλνληαο κηα άκεζε
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηθψλ ηνπ πιαηζίσλ αλαθνξάο (frames of reference) θαη ησλ
ζεσξηψλ ζε ρξήζε (theories in use). Σν βαζηθφ ζεκείν, ζην νπνίν εζηηάδεη ν
Mezirow, είλαη ν θξηηηθφο απηφ-ζηνραζκφο πάλσ ζηηο παξαδνρέο, πνπ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ νξγαλσζηαθνχ πιαηζίνπ κεηαθξάδνληαη ζε ππάξρνπζεο αληηιήςεηο
πνπ έρνπλ εκπεδσζεί ζηελ ηζηνξία θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ,
δηακνξθψλνληαο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη γηα
απηφλ ηνλ νξγαληζκφ.
Γεληθά, είλαη ζαθέο φηη ζηα ηειεπηαία ηνπ θείκελα ν Mezirow πεξηνξίδεη ηηο
αλαθνξέο ζε ηδέεο απφ ηηο νπνίεο πξνθαλψο επεξεάζηεθε ζηα ρξφληα δηακφξθσζεο
ηεο ζεσξίαο Μεηαζρεκαηηζκνχ, σζηφζν ην νξγαλσζηαθφ πιαίζην ηεο κάζεζεο ήηαλ
θάηη πνπ πάληα εθηηκνχζε, αθφκα θη αλ δελ ήηαλ ζην επίθεληξν ηεο δηθήο ηνπ
ζεσξεηηθήο ζθέςεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα απφ ηα φςηκά ηνπ γξαπηά ππνζηεξίδεη
φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή κάζεζε κπνξεί λα ζπκβεί κέζα απφ κηα δηαδηθαζία
αληηθεηκεληθήο -φζνλ αθνξά ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ πάλσ ζηηο παξαδνρέο ησλ άιισλή ππνθεηκεληθήο -φζνλ αθνξά ηνλ θξηηηθφ απηφ-ζηνραζκφ πάλσ ζηηο δηθέο καο
παξαδνρέο- αλαπιαηζίσζε (reframing). Έλαο νξγαληζκφο ή έλα εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ πνπ έρεη κάζεη λα ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ double-loop learning,
γηα ηνλ επί ρξφληα θαζεγεηή ηνπ Teachers College έρεη ζηνηρεία ππνθεηκεληθήο
αλαπιαηζίσζεο (Mezirow, 2000).
Γύν βαζηθά ζεκεία ζύγθιηζεο
Υσξίο ακθηβνιία, ην έξγν ησλ Mezirow θαη Argyris είλαη κεγάιν θαη έρεη εκπλεχζεη
γεληέο εξεπλεηψλ, αθαδεκατθψλ, εθπαηδεπηψλ θαη αλζξψπσλ πνπ αμηνπνηνχλ ηηο
ηδέεο ηνπο εδψ θαη δεθαεηίεο. ην πιαίζην απηφ θαη νη δχν ζηνραζηέο θαηάθεξαλ λα
ζέζνπλ ζηνλ ππξήλα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηελ έλλνηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο,
ηεο απην-ζηνραζηηθήο πξαθηηθήο. Πξνθαλψο, απηφ δελ είλαη ην κφλν ηνπο θνηλφ
ζεκείν, εμάιινπ είλαη ζέκα κε ην νπνίν έρνπλ θαηαπηαζηεί φινη νη ζεκαληηθνί
ζηνραζηέο ηνπ πεδίνπ ηνλ ηειεπηαίν αηψλα. Αλεμάξηεηα, επνκέλσο, απφ ην γεγνλφο
φηη ν Mezirow εζηίαδε ζε πην παξαδνζηαθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, ελψ ν
Argyris αζρνιηφηαλ πεξηζζφηεξν κε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, ππάξρνπλ δχν
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ηνπιάρηζηνλ ζεκεία απφ ηε ζθέςε θαη ηε θηινζνθία ηνπο, ηα νπνία, κπνξεί λα κελ
θαίλνληαη κε ηελ πξψηε καηηά, φκσο παξνπζηάδνπλ ζεκεία ζχγθιηζεο.
Ζ αμία ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ζηηο νκάδεο
Γεληθά, ην έξγν ηνπ Mezirow είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν
έξρεηαη αληηκέησπν κε ηελ έσο ηφηε βηνγξαθία ηνπ (εκπεηξίεο, απφςεηο, παξαδνρέο,
αμίεο θηι) αμηνπνηψληαο σο εξγαιεία ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ηνλ νξζνινγηθφ
δηάινγν (discourse) κε ζηφρν λα θάλεη πην ιεηηνπξγηθή ηελ πξαγκαηηθφηεηα εληφο ηεο
νπνίαο ππάξρεη. H αμία ηεο κάζεζεο ζε νκάδεο είρε κάιηζηα θαηαγξαθεί ζε έλα απφ
ηα πξψηα ηνπ θείκελα, ζην νπνίν παξνπζίαδε ηε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζε κηθξέο
νκάδεο, ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινπζνχζε θαη ηελ θξηηηθή απηφ-εμέηαζε ησλ
πηζαλψο θαηαπηεζηηθψλ θαη ζεσξνχκελσλ σο δεδνκέλσλ θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ θαη
ξφισλ (Mezirow, 1978) θαη ππνζηεξίρζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα (π.ρ. Mezirow, 1981;
Mezirow, 2009). Σα παξαπάλσ, πξνθαλψο, ζρεηίδνληαη άξξεθηα κε ηελ έλλνηα ηεο
κάζεζεο ζε νκάδεο, πνπ απνηέιεζε θεληξηθή ηδέα ζην ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα ηνπ
Argyris. ε έλα πξψηκν θαη πνιχ πξηλ ηε ζπδήηεζε γηα Μνληέια Η & ΗΗ ή κάζεζε
απινχ ή δηπινχ βξφρνπ θείκελφ ηνπ ν Argyris κηιάεη γηα ηελ επίδξαζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηα δηάζεκα T-Groups εμεγψληαο φηη νπζηαζηηθά απνηεινχλ:
„κηα νκαδηθή εκπεηξία ζρεδηαζκέλε γηα λα πξνζθέξεη ηε κέγηζηε δπλαηή
επθαηξία ζηα άηνκα λα εθζέζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα δψζνπλ θαη λα
ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε, λα πεηξακαηηζηνχλ κε λέεο ζπκπεξηθνξέο θαη λα
αλαπηχμνπλ κηα δηαξθή επίγλσζε θη απνδνρή ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ
άιισλ‟
(Argyris, 1964: 63)
Ζ ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ
Έλαο ηνκέαο, ζην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ γξάθνληνο, δελ έρεη ηχρεη ηδηαίηεξεο
πξνζνρήο, είλαη ε αλάδεημε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο ζην έξγν ηφζν ηνπ
Argyris φζν θαη ηνπ Mezirow. Χζηφζν, κηα πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ησλ
δχν απνθαιχπηεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ ηειηθά έλα ελ δπλάκεη ζεκαληηθφηεξν
ξφιν, απφ απηφλ πνπ εθ πξψηεο άπνςεο θαίλεηαη. Πξψηα, απ‟ φια, γηα ηνλ Mezirow,
είλαη γλσζηή ε θξηηηθή πνπ ηνπ είρε αζθεζεί φηη παξακέλεη πεξηζζφηεξν
νξζνινγηθφο, αγλνψληαο ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηελ
πεξηνρή ηνπ κε ζπλεηδεηνχ, φπσο ε θαληαζία ή ηα φλεηξα, ηα νπνία κπνξεί λα
επεξεάδνπλ δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ (Journal of Transformative Education,
2006). Πξάγκαηη, ν νξζφο ιφγνο απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (ελδεηθηηθά: Mezirow, 2003; Mezirow, 1999), σζηφζν
δελ είλαη ην κφλν. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ζηεξενηχπσλ θαη δεδνκέλσλ παξαδνρψλ
απαηηεί ηελ ελίζρπζε θη άιισλ αμηψλ, φπσο είλαη ε αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ε
εκπηζηνζχλε θαη ε ελζπλαίζζεζε ηδηαίηεξα ζε κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο (Mezirow,
1998b). Παξάιιεια, ν Mezirow αλαγλσξίδεη ηε δχλακε ηεο ηέρλεο, ζε δηάθνξεο
εθθάλζεηο, φπσο κνπζηθή θαη ρνξφο, θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ γελληνχληαη απφ
απηήλ, σο ελαιιαθηηθνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαη εμάξεη ηε ζεκαζία ηεο δηαίζζεζεο
(intuition), ηεο έκπλεπζεο (inspiration) θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο (empathy) ζε κηα
δηαδηθαζία απην-επίγλσζεο. Μάιηζηα, φπσο ξεηά αλαθέξεη:
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„Ζ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζηνλ δηάινγν θαη ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα
κάζεζε απαηηεί ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα -επίγλσζε, ελζπλαίζζεζε θαη
έιεγρν- απηφ πνπ ν Goleman (1998) νλνκάδεη „ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζχλε‟ –λα γλσξίδεη θαη λα δηαρεηξηδεηαη θάπνηνο ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπ, λα παξαθηλεί ηνλ εαπηφ ηνπ, λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ
άιισλ θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζρέζεηο- παξάιιεια κε κηα μεθάζαξε ζθέςε.‟
(Mezirow, 2000: 11)
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην έξγν ηνπ Argyris είλαη δηάρπηε ε έκθαζε πνπ απνδίδεηαη
ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο
ζε κηα καζεζηαθή εκπεηξία. Απηή ε δηαπίζησζε πξνθαλψο πξνθχπηεη απφ ηελ
αλάγλσζε ησλ πξψησλ ηνπ θεηκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάδεημε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο φζσλ ζπκκεηείραλ ζηα δηάζεκα T-Groups (Argyris,
1964). Αθφκα, ζε κεηαγελέζηεξε παξνπζίαζε ηνπ Μνληέινπ ΗΗ, γηα ην νπνίν έρεη ήδε
γίλεη ιφγνο, ππνζηεξίδεη φηη νπζηαζηηθά δεκηνπξγεί κηα πξφζθιεζε ψζηε θαζέλαο λα
αληακεηξεζεί κε απφςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, ηφζν ηα δηθά ηνπ φζν θαη ησλ άιισλ
(Argyris, 2000). Απηή ε πξφζθιεζε – πξφθιεζε είλαη απαξαίηεηε, γηαηί ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζπάληα ελζαξξχλνπλ ηελ
έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ή εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ, ηα νπνία παξακέλνπλ θξπθά ή
άξεηα (Argyris, 1994). Σέινο, γηα ηνλ Argyris, ηα ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ έλα
ηεξάζηην ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο καζεζηαθήο αιιαγήο. πσο ηζρπξίδεηαη:
„ε παξαγσγηθή ζπιινγηζηηθή (productive reasoning) είλαη αλαγθαία ζηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηε κάζεζε
δηπινχ βξφρνπ θαη νδεγνχλ ζε απνηειεζκαηηθή αιιαγή. Χζηφζν, απηή ε
δηαδηθαζία δεκηνπξγεί δπλαηά ζπλαηζζήκαηα. Ζ πξφνδνο πξνο ηελ αιιαγή
απαηηεί ηελ έθθξαζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο επίζεο θαη ηνλ
ζεβαζκφ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ζπκκεηέρνληεο [εθπαηδεπφκελνπο] εξγαδφκελνπο ζε εηαηξείεο- λα δηεξεπλνχλ ηηο αηηίεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπο. πρλά, νη ζπκκεηέρνληεο βιέπνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ακπληηθέο ζπιινγηζηηθέο. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη λα
ειέγμνπλ ηελ ηζρχ απηήο ηνπο ηεο άπνςεο γηα ηηο αηηίεο απηψλ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λένπο
ζρεδηαζκνχο, λέεο ελέξγεηεο, λέα ιάζε θαη λέα κάζεζε. Απηφ είλαη ε βάζε
γηα ηελ αιιαγή.‟
(Argyris, 1997: 307)
Καηαιεθηηθέο δηαπηζηώζεηο
πλνςίδνληαο, είλαη θαλεξφ φηη ε ζθέςε ηνπ Argyris ελππάξρεη κε ηνλ έλα ή ηνλ
άιιν ηξφπν ζηε ζεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο, είηε δειαδή κέζσ ησλ
άκεζσλ αλαθνξψλ ηνπ Mezirow ζε απηφλ, είηε κέζσ ηεο εμέιημεο ηνπ πεδίνπ ηεο
Μεηαζρεκαηίδνπζαο ζηα πεξηβάιινληα ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θάηη
πνπ απνηέιεζε δνπιεηά ησλ Marsick, Watkins θαη άιισλ. Γεληθά, ε αίζζεζε είλαη φηη
είλαη ππαξθηή θαη απνιχησο δηαθξηηή ε ζπλάθεηα ζηε ζθέςε ησλ δπν ζεκαληηθψλ
ζηνραζηψλ. Ο Mezirow απνδέρεηαη απηή ηε ζπλάθεηα θαη αλαθέξεηαη ζε απηήλ
ζπρλά, σζηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ Argyris απηή πεξηζζφηεξν εηθάδεηαη ή πξνθχπηεη,
παξά ηεθκεξηψλεηαη. Δπνκέλσο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ θαζεγεηή ηνπ Harvard, ε ζρέζε
κε ηνλ Mezirow κπνξεί λα κελ επηζεκνπνηήζεθε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ αλαθνξψλ,
εθηηκάηαη, σζηφζν, φηη είρε αλαγλσξηζηεί. ε θάζε πεξίπησζε, γεγνλφο παξακέλεη φηη
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ε επηζηήκε δξάζεο, φπσο πξνηάζεθε θαη ππεξεηήζεθε απφ ηνλ Argyris πξνζθέξεη ηα
εξγαιεία θαη απνηειεί έλα φρεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ν κεηαζρεκαηηζκφο ζπληειείηαη
(Watkins θαη Wilson, 2007).
Δλδερνκέλσο, ν Argyris λα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζηελ εμέιημε
ηεο ζεσξίαο ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο, θαζψο νη πξαθηηθέο ηνπ εθαξκνγέο,
ρσξίο ακθηβνιία, ζα απνηεινχζαλ κηα πξνζηηζέκελε αμία ζε έλα ήδε „βαξχ‟
ζεσξεηηθφ πιαίζην. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα δεη θαλείο πψο ζα
δηακνξθσλφηαλ ην πεδίν ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, αλ ν Mezirow πξνυπήξρε
ηνπ Argyris θαη αλ ν δεχηεξνο δελ απνθάζηδε λα επηθεληξψζεη ην εξεπλεηηθφ θαη
επηζηεκνληθφ ηνπ ελδηαθέξνλ ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηελ αλάπηπμε ζηειερψλ
επηρεηξήζεσλ. Αιιά ηφηε, πξνθαλψο ν Mezirow δελ ζα είρε επεξεαζηεί απφ ηε ζθέςε
ηνπ Argyris θαη ίζσο ε έλλνηα ηεο κάζεζεο πνπ κεηαζρεκαηίδεη λα είρε απνθηήζεη
δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη πξνζαλαηνιηζκφ.
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Πεξίιεςε
Σν παξφλ θείκελν δηεξεπλά ην δήηεκα ησλ ςεπδψλ παξαδνρψλ θαη ησλ ςπρηθψλ
ζηξεβιψζεσλ πνπ απνηεινχλ εκπφδηα αιιαγήο θαηά ηε δηεξγαζία ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο. Οη ςεπδείο παξαδνρέο εμππεξεηνχλ ην άηνκν ζηελ
θαηαζθεπή κχζσλ θαη ηζηνξηψλ δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απνθεχγνπλ ηε
δηεξεχλεζε θαη θξηηηθή αλαζθφπεζε ησλ θαηαζηάζεσλ δσήο παξακέλνληαο
θαζεισκέλνη ζε ζηξεβιά λνεηηθά ζρήκαηα. Ζ ζεσξία κεηαζρεκαηηζκνχ θαηά Jack
Mezirow ζπδεηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξία ηνπ Roger Gould κε ηδηαίηεξε φκσο
εζηίαζε ζην ζέκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ςπρηθψλ ζηξεβιψζεσλ πνπ
εκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πιάλνπ δξάζεο. Παξάιιεια, δηεξεπλάηαη ν
ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζηε δηεξγαζία απηή εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ βησκαηηθψλ νκάδσλ ελψ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην
ξφιν ηνπ ζεξαπεπηή φζνλ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ ςπρηθψλ ζηξεβιψζεσλ.
Λέμεηο-θιεηδηά
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, ςπρηθέο ζηξεβιψζεηο, ελζπλαίζζεζε, παξαδνρέο,
κεραληζκνί άκπλαο.
Abstract
The present paper is concerned with the issue of false assumptions and psychic
distortions that hinder change in the process of transformative learning. False
assumptions serve the purpose of sustaining myths and personal stories that assist in
failing to review critically life events and remain stuck in old mental schemata. Jack
Mezirow‟s theory of transformation is discussed along with Roger Gould‟s theory in
trying to understand emotions and psychic distortions that place obstacles in
developing a new life plan. In parallel, the role of the adult educator is discussed
within the boundaries of the educational setting and experiential learning groups and
the lines are drawn in relation to the role of the therapist when emphasis is placed on
psychic distortions.
Key words
transformative learning, psychic distortions, empathy, defense mechanisms,
assumptions.

Δηζαγσγή
Οη ςεπδείο παξαδνρέο, δειαδή ε ζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε απηαπάηε
πνπ έλα άηνκν ή κία νκάδα επηιέγεη λα ππεξεηήζεη, έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε
βαζχηεξεο αλάγθεο ή εζσηεξηθεπκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ ηεο
παηδηθήο ειηθίαο. Οη παξαδνρέο απηέο θαηαζθεπάδνπλ έλαλ θψδηθα εζηθήο ν νπνίνο
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έρεη δηακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη ην άηνκν, ψζηε λα θαηαζθεπάζεη
ηζηνξίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηε ζηάζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά
ηνπο. Πνιχ ζπρλά νη ελήιηθεο θαηαζθεπάδνπλ θαζεζπραζηηθέο ηζηνξίεο γηα λα
απνθχγνπλ ή λα απνθξχςνπλ κηα αιήζεηα πνπ είλαη νδπλεξή θαη κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε ςπρηθή ή θπζηθή θαηάξξεπζε.
Ο θφβνο ηεο θαηάξξεπζεο είλαη θαηά ηνλ Winnicott (1971) κία επψδπλε εκπεηξία ηεο
παηδηθήο ειηθίαο πνπ αλαδχεηαη θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Ο Laing (2004)
επίζεο ζεσξεί φηη ν ελήιηθαο πνπ βηψλεη έληνλε νληνινγηθή αλαζθάιεηα, πξνζπαζεί
λα επηλνήζεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη ηελ ηαπηφηεηά
ηνπ θαη ηηο παξαδνρέο ηνπ παξειζφληνο, ψζηε λα κεηψζεη ην άγρνο. Ζ απηαπάηε
αλαπαξάγεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο θαη ηελ θαηαζθεπή κηαο
ςεπδφ-εηθφλαο πνπ θαηαζθεπάδεηαη αζπλείδεηα, παξά ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα
ππνδεηθλχνπλ κηα δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ άξλεζε φκσο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε άξλεζε ηεο άξλεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο εληζρχνπλ ηελ
απηαπάηε.
Ο Gould (1978) ηνπ νπνίνπ ην έξγν αλαγλσξίδεη ν Mezirow (1991) ππνζηεξίδεη
επίζεο ηελ χπαξμε ςεπδψλ παξαδνρψλ νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη θαη απφ αληίζηνηρεο
επηπηψζεηο θαη ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ςεπδαηζζήζεηο ηεο αζθάιεηαο, ηεο
αληακνηβήο ησλ ζπζηψλ, ε «ζπλνκσζία ηεο ζεξαπείαο κέζσ ηεο αγάπεο» θαη ε
ςεπδαίζζεζε ηνπ ειέγρνπ. Οη επηπηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε κία ςεπδαίζζεζε
νδεγνχλ ζε επψδπλεο καηαηψζεηο πνπ βηψλνπλ νη ελήιηθεο φηαλ αηζζάλνληαη φηη νη
πξνζπάζεηεο ηνπο δελ εθηηκψληαη ή φηη νη θφπνη ηνπο δελ βξίζθνπλ εζηθή ή πιηθή
αληακνηβή παξά ην φηη ππάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα. νπζηαζηηθήο απνηίκεζεο θαη
εθηίκεζεο ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
κία λέα πνξεία δσήο.
Χζηφζν, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο έρνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε δηαηήξεζε ησλ ςεπδψλ
παξαδνρψλ. Ζ ςεπδαίζζεζε φηη ε αγάπε ζεξαπεχεη ηα πάληα, αθφκε θαη κία ζνβαξή
αζζέλεηα ή/θαη ην ζάλαην, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αληαγσληζηηθά απέλαληη ζηελ
πξνζπάζεηα γηα απηνλνκία, αλεμαξηεζία θαη πξνζσπηθή εμέιημε. Ζ ςεπδαίζζεζε
απηή θαιιηεξγεί επίζεο αηζζήκαηα άγρνπο θαη θφβνπ απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε ηάζε
απηνδπλακίαο ζα κπνξνχζε ελ δπλάκεη λα δηαηαξάμεη ηα ζεκέιηα ησλ ζρέζεσλ θαη
ζπλεπψο λα επηθέξεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο.
Ζ ςεπδαίζζεζε ηνπ ειέγρνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε ινγηθή ζθέςε,
ε δέζκεπζε θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα ηειηθψο ζα θπξηαξρήζνπλ έλαληη άιισλ
θαηαζηξνθηθψλ δπλάκεσλ, ζπρλά νδεγεί ζηελ ςεπδαίζζεζε ηεο παληνδπλακίαο θαη
ζηα αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα καηαίσζεο φηαλ ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί φηη αδπλαηεί
λα ειέγμεη φια φζα ζα επηζπκνχζε ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ.
Οη ςεπδείο παξαδνρέο αλαηξνθνδνηνχλ ε κία ηελ άιιε θαη απνηεινχλ εκπφδηα
αιιαγήο. Χζηφζν, αλαπηπμηαθέο κεηαβνιέο ζπρλά ζέηνπλ ηνπο ελήιηθεο
αληηκέησπνπο κε ςεπδείο παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ςπρηθέο ζηξεβιψζεηο. Οη
ςπρηθέο ζηξεβιψζεηο έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζε ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο
ειηθίαο, πξνβάιινπλ ζπλερψο εκπφδηα ζηε δηεξγαζία αιιαγήο (Gould, 1978) θαη
ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε ςεπδαηζζήζεηο γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνλ θφζκν. Χζηφζν, επεηδή
έρνπλ απσζεζεί ζην αζπλείδεην ε επίδξαζή ηνπο δελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ζην
ζπλεηδεηφ.
ηελ πνξεία ηεο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, νη ςπρηθέο
ζηξεβιψζεηο θαηαξξίπηνληαη ιφγσ ηεο δπλακηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ απηψλ
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θαη ηεο βησκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. H δηεξγαζία απηή απαηηεί ρξφλν θαζψο κπνξεί ε
έλαξμε ηεο λα νξηζηεί ζην 16ν έηνο θαη ε νινθιήξσζή ηεο ζην 45ν έηνο, ην νπνίν ν
Gould ζεσξεί νξφζεκν αιιαγήο.

Ζ δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ
Ζ δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ε θαηάξξεπζε ησλ ςεπδψλ παξαδνρψλ
ζπλαληά αξθεηά εκπφδηα. Οξηζκέλνη ελήιηθεο κπνξεί λα ζπαηαιήζνπλ κία νιφθιεξε
δσή πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ςπρηθέο ζηξεβιψζεηο ηνπ παξειζφληνο
θαη άιινη λα κε θαηνξζψζνπλ λα δηεηζδχζνπλ ζηελ ελειηθηφηεηα παξακέλνληαο
θαζεισκέλνη ζε πξνεγνχκελα αλαπηπμηαθά ζηάδηα. Ζ ίδηα ε σξηκφηεηα ζεσξείηαη
κία πξάμε πνπ ελέρεη θηλδχλνπο θαζψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ελήιηθεο
δηαρεηξίδνληαη ηηο θαηαζηάζεηο θαη θξίζεο δσήο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν αληηιακβάλνληαη ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη απφ ηελ ζπλνιηθή ζηάζε
πνπ πηνζεηνχλ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο άιινπο ζε θάζε ειηθηαθή θάζε
(Gould, 1978; 1990α). Παηδηθέο θαληαζηψζεηο, εκκνλέο θαη ςεπδείο παξαδνρέο
κπνξεί λα εηζβάινπλ απφ ην αζπλείδεην ζην ζπλεηδεηφ δηεγείξνληαο αλαπφθεπθηα ζε
νξηζκέλνπο ελήιηθεο ςπρηθφ πφλν, άγρνο θαη καηαίσζε.
Ο ζθελνζέηεο Ίλγθκαξ Μπέξγθκαλ, έρνληαο εληξπθήζεη ζηνλ ςπρηζκφ ησλ
αλζξψπσλ, αλαπαξηζηά κε ηνλ πιένλ έληνλν θαη γιαθπξφ ηξφπν ηε δηεξγαζία ηεο
θαηάξξεπζεο ησλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ βάξνπο ηεο
αηνκηθήο κνλαμηάο ζε αξθεηέο ζθελέο ζηελ ηαηλία ηνπ «θελέο απφ έλα γάκν.» Ζ
θαηάξξεπζε ησλ αηνκηθψλ, νκαδηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαδνρψλ πεξηγξάθεηαη ζηελ
ηαηλία κε αθνξκή ηελ επεξρφκελε θξίζε ζηελ ζρέζε ελφο δεχγνπο πνπ ηειηθψο νδεγεί
ζε δηαδχγην. Ζ θαηάξξεπζε ησλ παξαδνρψλ είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί θαη δηα κέζνπ ησλ
θπζηνινγηθψλ αλαπηπμηαθψλ αιιαγψλ πνπ απαηηνχλ αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο
θαη ακθηζβήηεζε ησλ παξαδνρψλ ηεο νηθνγέλεηαο πξνέιεπζεο.
Οξηζκέλνη ελήιηθεο, πνπ βηψλνπλ έληνλα ην θφβν ηεο απψιεηαο νδεγνχληαη ζε
απνθπγή ηεο αιιαγήο παξφηη κπνξεί λα αληηιακβάλνληαη φηη νη παξαδνρέο ηνπο είλαη
δπζιεηηνπξγηθέο θαη απνηεινχλ εκπφδηα αιιαγήο. Δμάιινπ, ηα βήκαηα πξνο ηελ
ελειηθηφηεηα είλαη αξθεηά θαη πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηελ επεμεξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ
εληάζεσλ θαη ηεο ακθηζπκίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ φζν θαη ηελ
αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο δχν δηαθνξεηηθψλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ θφζκσλ, δειαδή
απηφλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο κε απηφλ ηεο ελήιηθεο δσήο.
Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πην ζχλζεηε απφ απηήλ πνπ βηψλεη
έλα παηδί ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ αξρηθά ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αίζζεζε ηεο
απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ. Ζ ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ελειίθσλ πξνο ηελ
θαηαλφεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ, ζε αληίζεζε κε
ηελ εκκνλή ζε κία εμσηεξηθή επηθαλεηαθή πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα θπξηαξρείηαη
απφ άγρνο ή/θαη ιχπε ή/θαη θαηάζιηςεο, ζπρλά φκσο ζπλνδεχεηαη απφ κεγαιχηεξε
αλνρή γηα ηα ιάζε ησλ άιισλ θαη άξα θαη γηα ηα ιάζε ηνπ εαπηνχ. Ζ αλαγλψξηζε θαη
ε απνδνρή ησλ βησκάησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ
αηφκνπ γηα αιιαγή αιιά θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε κία δσή
δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο επηζπκίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ
αλαπηχζζεηαη ε αίζζεζε κίαο βαζηάο εζσηεξηθήο ειεπζεξίαο, πνπ αιιά θαη ε
απζεληηθφηεηα ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Μέζα απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία
ησλ ςπρηθψλ ζηξεβιψζεσλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ην άηνκν νδεγείηαη ζηε
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δηακφξθσζε κίαο λέαο αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο
ελειηθηφηεηαο.

Σα ζηάδηα ηνπ Gould θαη ηνπ Mezirow
Οη δχν ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ ελήιηθε δσή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
νπζηαζηηθήο κάζεζεο, κέζα απφ κεηαβαηηθέο θαηαζηάζεηο, ζπγθξνχζεηο θαη
ακθηζπκίεο. Ζ πνξεία φκσο πξνο ηελ ελειηθηφηεηα θαη ε επίηεπμε ηεο πιεξφηεηαο ηεο
εζσηεξηθήο δσήο νχηε γξακκηθή κπνξεί λα είλαη, νχηε ίδηα γηα φινπο. Οξηζκέλνη
ελήιηθεο θαίλεηαη φηη αξθεηά ζχληνκα επηηπγράλνπλ ηελ σξηκφηεηα ελψ άιινη
ελδερνκέλσο θαζπζηεξνχλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κεηαβαίλνπλ ζηελ ηξίηε ειηθία
ρσξίο λα έρνπλ επεμεξγαζηεί επαξθψο ηα ηξαπκαηηθά βηψκαηα ηνπ παξειζφληνο ή λα
έρνπλ επηιχζεη νπζηαζηηθέο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο. Παξακέλνπλ δειαδή ζε κεγάιν
βαζκφ αληηκέησπνη κε ηνλ θίλδπλν ηεο θαζήισζεο. Χζηφζν, αθφκε θαη γηα απηνχο
πνπ επηηπγράλνπλ ηελ αιιαγή, ππάξρνπλ νξηζκέλα ζηάδηα πνπ ρξεηάδεηαη λα
δηαλχζνπλ πξνθεηκέλνπ λα επαλεληαρζνχλ ζηε δσή ζχκθσλα κε ηηο πξννπηηθέο πνπ
ζα ήζειαλ λα έρνπλ ζπλ-δηακνξθψζεη. ηα ζηάδηα απηά, απαξαίηεηνο είλαη πέξα απφ
ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ ξφισλ, ν θξηηηθφο ζηνραζκφο επί
ησλ παξαδνρψλ, ε αλαθάιπςε ησλ θξπθψλ θφβσλ, ηνπ ζπκνχ, ηεο ελνρήο θαη ησλ
ξφισλ θαη θπξίσο ε αλαγλψξηζε ησλ πεγψλ δπζαξέζθεηαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ
ζπγθξνχζεσλ. Ζ νηθνδφκεζε απηνπεπνίζεζεο, ν ζρεδηαζκφο λένπ πιάλνπ δξάζεο
θαη ε δνθηκή λέσλ ξφισλ απαηηνχλ ηε δηεξεχλεζε παξσρεκέλσλ ηξφπσλ
ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο απηφ-ακθηζβήηεζεο. ε απηφ ην πιαίζηα ηα
ζηάδηα πνπ πεξηγξάθεη ε ζεσξία κεηαζρεκαηηζκνχ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κία
νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν, ζέηνληαο παξάιιεια ην
βαζηθφ δήηεκα ηνπ εληνπηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ή δηιήκκαηνο πνπ πξνθαιεί
εζσηεξηθή ζχγθξνπζε θαη άγρνο. Δμάιινπ, ν Gould (1990β) πξφηεηλε έλαλ πξαθηηθφ
ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ αιιαγψλ, αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο,
κέζα απφ έλα πξφγξακκα εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
εθπαίδεπζεο ήηαλ λα ελδπλακψζεη ηνπο ελήιηθεο ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο
απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάιεςε αηνκηθήο δξάζεο.

Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηώλ
Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ηφζν
ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ κεηαβάζεηο δσήο
αιιά θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δελ είλαη
αξκφδηνη λα παξεκβαίλνπλ ςπρνζεξαπεπηηθά θαη λα ρεηξίδνληαη δεηήκαηα πνπ
απαηηνχλ βαζχηεξεο γλψζεηο ςπρνινγίαο (Mezirow, 1991), νχηε αζθαιψο έρνπλ ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Μπνξνχλ φκσο
λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζχκβνπινη ή εθπαηδεπηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
κεηαβάζεηο δσήο. Ο Gould (1990β) ζεσξεί επίζεο φηη ν ζχκβνπινο ζην πξφγξακκα
εμ‟απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε εθπαηδεπηή, ρσξίο απηή ε
αιιαγή ξφινπ λα επηδξάζεη αξλεηηθά σο πξνο ηελ επίηεπμε ελφο ζεκαληηθνχ ζηφρνπ
ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, δειαδή ηελ θαηαλφεζε απφ ην άηνκν φηη ε δσή ηνπ ζπρλά
θπξηαξρείηαη απφ παξάινγεο παξαδνρέο.
Οη δηαθξηηνί ξφινη ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ είλαη σζηφζν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα
δηαηεξεζνχλ, φπσο θαη ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο ζεξαπεπηηθέο ή/θαη
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βησκαηηθέο καζεζηαθέο νκάδεο (experiential learning groups) θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο
νκάδεο πνπ έρνπλ ζαθή γλσζηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ. κσο ε επεμεξγαζία ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ζην επίπεδν ηεο νκάδαο κε απνθπγή εζηίαζεο -απφ εθπαηδεπηέο πνπ
δελ έρνπλ ςπρνζεξαπεπηηθφ ππφβαζξν- ζε πξνζσπηθά δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζηελ αλαβίσζε ςπρηθψλ ηξαπκάησλ αθήλνληαο ην άηνκν έθζεην, είλαη
επθηαία γηα ηελ επίηεπμε ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (Kokkos & Tsiboukli,
2011).
ύλνςε
Σν παξφλ θείκελν εζηίαζε ζηηο ςπρηθέο ζηξεβιψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξα
αλαπηπμηαθά ζηάδηα ζηελ δσή ελφο αηφκνπ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ
Roger Gould θαη ηνλ Jack Mezirow. πδεηήζεθε ε έλλνηα ηεο δηεξγαζίαο ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηα ζηάδηα κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Gould (1990β)
εζηίαζε ζην κεηαζρεκαηηζκφ αξρψλ ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ
καζεζηαθφ κνληέιν πνπ ζπλδέεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ησλ
ελειίθσλ σο κέζα αιιαγήο. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηψλ παξακέλεη δηαθξηηφο απφ ην
ξφιν ησλ ζπκβνχισλ. Ο ζχκβνπινο σζηφζν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εθπαηδεπηήο
φηαλ ρξεηαζηεί. Αλεμαξηήησο φκσο ξφινπ, ε ελζπλαίζζεζε παξακέλεη δεηνχκελν ζηε
δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ.
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Πεξίιεςε
Ζ Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε θαη ε Γλσζηαθή Φπρνζεξαπεία είλαη δχν πεδία πνπ
παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο σο πξνο ηε ζεσξεηηθή ζχιιεςή, ηε δνκή, ηε
ζηνρνζεζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Απνηεινχλ θαη νη δχν επηθνηλσληαθέο
πεξηζηάζεηο κε βαζηθφ ηνπο εξγαιείν ην δηάινγν. Σν παξφλ άξζξν παξνπζηάδεη
κεξηθά ήδε εκπνδίσλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ νξζνινγηθνχ
δηαιφγνπ αλαθνξηθά κε ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ παξαδνρψλ θαη
πξνηείλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ηελ αμηνπνίεζε δχν ελαιιαθηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ ζην δηάινγν (λννθαηαζθεπαζηηθή θαη πξαγκαηηζηηθή) ηηο νπνίεο
εθαξκφδεη ε Γλσζηαθή Φπρνζεξαπεία.
Λέμεηο - Κιεηδηά
Μεηαζρεκαηίδνπζα
παξαδνρψλ

Μάζεζε,

Γλσζηαθή

Φπρνζεξαπεία,

κεηαζρεκαηηζκφο

Abstract
Transforming Learning and Cognitive Psychotherapy are two fields that have many
similarities in terms of theoretical conceptualization, structure, targeting and
application. Both are communicative situations in which dialogue is the main tool.
This paper presents some of the barriers encountered in conducting the rational
dialogue regarding the transformation of dysfunctional assumptions and proposes to
address them using two alternative approaches to the dialogue applied by Cognitive
Psychotherapy (constructivistic and pragmatic approach).

Keywords
Transformative Learning, Cognitive Psychotherapy, assumption transformation
Δηζαγσγή
Ζ Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε (ΜΜ) είλαη έλα κνληέιν κάζεζεο ην νπνίν
πξσηνεκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κε βαζηθφ εθπξφζσπν ηνλ Jack Mezirow.
Θεκειηψδεο αξρή ηνπ κνληέινπ είλαη φηη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο
θαζίζηαηαη δπλαηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ βαζηθψλ παξαδνρψλ θαη αμηψλ ηνπ
αηφκνπ. Σα άηνκα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο,
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα ησλ παξαδνρψλ ηνπο σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, ην νπνίν σζηφζν ζπρλά πεξηέρεη δηαζηξεβιψζεηο, κε ζπλέπεηα,
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θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ην άηνκν λα δπζιεηηνπξγεί (Mezirow, 1991).
Δπνκέλσο, ζθνπφο ηεο ΜΜ είλαη ν εληνπηζκφο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ
δπζιεηηνπξγηθψλ παξαδνρψλ ψζηε λα νηθνδνκεζεί έλα λέν θαη πην ιεηηνπξγηθφ
πιαίζην αλαθνξάο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο ζπλδηαιιαγήο ησλ αλζξψπσλ
κε ην πεξηβάιινλ ηνπο (Mezirow, 1997). Σελ ίδηα δεθαεηία, νηθνδνκείηαη θαη ην
κνληέιν ηεο Γλσζηαθήο Φπρνζεξαπείαο (ΓΦ) κε βαζηθφ εθπξφζσπν ηνλ Aaron Beck.
Πξφθεηηαη γηα έλα θιηληθφ κνληέιν, βαζηθφο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε ηξνπνπνίεζε
ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ αηφκσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάθηεζε ηεο
πξφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
θαη ελαξκφληζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη (Beck θ.α., 1979).
Σφζν ε ΜΜ φζν θαη ε ΓΦ, παξφιν πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα,
κνηξάδνληαη κεξηθέο θνηλέο πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςε θαη ηελ
θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ απφ ηνπο ελήιηθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ελήιηθεο ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιεη αιιά θαη ηνλ εαπηφ
ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ σο εξκελεπηηθά εξγαιεία παξαδνρέο απφ ηα «πιαίζηα
αλαθνξάο» θαηά ηε ΜΜ (Mezirow, 2000) ή ηα «ζρήκαηα» θαηά ηε ΓΦ (Beck, 1967)
πνπ έρνπλ νηθνδνκήζεη. Απηέο νη δνκέο εκπεξηέρνπλ παξαδνρέο πνπ κπνξεί λα
δηαζηξεβιψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αηζζαλφκαζηε, αληηιακβαλφκαζηε θαη
πηζηεχνπκε, ρσξίο λα καο θαζηζηνχλ απαξαίηεηα δπζιεηηνπξγηθνχο. Μηα παξαδνρή
θαζίζηαηαη δπζιεηηνπξγηθή φηαλ νη ελήιηθεο αληηκεησπίδνπλ έλα «εθιπηηθφ γεγνλφο»
ή έλα «απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα» ην νπνίν ηνπο θέξλεη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο
πεπνηζήζεηο πνπ είραλ κέρξη ζηηγκήο. Σφζν ε ΜΜ φζν θαη ε ΓΦ ελζαξξχλνπλ ηνπο
ελήιηθεο λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο δπζιεηηνπξγηθέο παξαδνρέο ηνπο θαη λα
ηηο ηξνπνπνηήζνπλ (Rigalou & Vorvilas, 2016).
Δπηπιένλ, ζα ιέγακε φηη ηφζν ε ΜΜ φζν θαη ε ΓΦ πινπνηνχληαη θπξίσο κέζσ ηνπ
δηαιφγνπ. Ζ ΜΜ θάλεη ιφγν γηα ηνλ «νξζνινγηθφ δηάινγν» θαη ζέηεη έλα πιαίζην
ζπλζεθψλ γηα ηε νξζή δηεμαγσγή ηνπ (Mezirow, 1991), ελψ, ε ΓΦ αλαθέξεηαη ζηελ
«νξζνινγηζηηθή πξνζέγγηζε» θαηά ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία (Παπαθψζηαο,
1994).
θνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα αλαδεηρζνχλ κεξηθά εκπφδηα ηα νπνία
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ θαη λα δεηρζνχλ ηξφπνη
αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απηψλ κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε δχν πξνζεγγίζεσλ
ηνπ δηαιφγνπ ηηο νπνίεο εθαξκφδεη ε ΓΦ: α) ηελ πξαγκαηηζηηθή (pragmatic) (James,
1962) θαη β) ηελ λννθαηαζθεπαζηηθή πξνζέγγηζε (constructivistic) (Παπαθψζηαο,
1994).
Αξρηθά, γίλεηαη κηα ζχληνκε ζπλεμέηαζε ησλ δχν πεδίσλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
αληηιακβάλνληαη ηνλ νξζνινγηθφ δηάινγν. ηε ζπλέρεηα, αλαδεηθλχνληαη ηα ήδε ησλ
εκπνδίσλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ νξζνινγηθνχ
δηαιφγνπ αλαθνξηθά κε ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ πεπνηζήζεσλ.
Σέινο, κέζα απφ ηελ ρξήζε δχν παξαδεηγκάησλ παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο
ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ άξζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ.

Ζ ζεκαζία ηνπ νξζνινγηθνύ δηαιόγνπ γηα ηε ΜΜ θαη ηε ΓΦ
Ζ ΜΜ θαη ε ΓΦ απνηεινχλ επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο κε βαζηθφ ηνπο εξγαιείν ην
δηάινγν. Πεξηιακβάλνπλ αθεγήζεηο θαη ζπδεηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη
ραξαθηεξίδνληαη απφ απιέο κνξθέο ιφγνπ φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
θαζεκεξηλή επηθνηλσλία (Labov & Fanshel, 1977).
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Γηα ηνλ Mezirow (1991:77) ν νξζνινγηθφο δηάινγνο ρξεζηκνπνηείηαη «[...] φηαλ
έρνπκε ιφγν λα ακθηζβεηήζνπκε ηελ πεξηεθηηθφηεηα, ηελ αιήζεηα, ηελ
θαηαιιειφηεηα (ζε ζρέζε κε ηηο λφξκεο) ή ηελ απζεληηθφηεηα (ζε ζρέζε κε ηα
ζπλαηζζήκαηα) ησλ ηζρπξηζκψλ ή λα ακθηζβεηήζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ αηφκνπ
πνπ ηνπο δηαηππψλεη». Μάιηζηα νη κεηέρνληεο ζην δηάινγν νθείινπλ λα «έρνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα εθηηκνχλ ηα επξήκαηα θαη λα απνηηκνχλ ηα επηρεηξήκαηα κε
αληηθεηκεληθφ ηξφπν» (Mezirow, 1991:77). ε παξάιιειε ηξνρηά, ε ΓΦ δηακέζνπ ηεο
νξζνινγηζηηθήο πξνζέγγηζεο πξνζπαζεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ νξζφηεηα, δειαδή ηελ
εγθπξφηεηα ή ηελ αμηνπηζηία, ελφο ηζρπξηζκνχ, κέζα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ
πηζηφηεηαο κηαο πεπνίζεζεο, ζηε βάζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε πιεπξά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Παπαθψζηαο, 1994). Δλ θαηαθιείδη, ζα
ιέγακε φηη ηφζν ν νξζνινγηθφο δηάινγνο (ΜΜ) φζν θαη ε νξζνινγηθή πξνζέγγηζε
(ΓΦ) αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθπγή ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηεο εμσηεξηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηεθκεξίσζε κηαο πεπνίζεζεο (Κφθθνο 2005,
Παπαθψζηαο, 1994).

Εεηήκαηα ειέγρνπ θαη ακθηζβήηεζεο ησλ παξαδνρώλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ
νξζνινγηθνύ δηαιόγνπ
Ο Mezirow (1991:77-78) έρεη ζέζεη έλα πιαίζην επηά ηδαληθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ
απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ. Οη εκπιεθφκελνη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε ζε ζέζε λα άξνπλ ηα δηάθνξα
εκπφδηα ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθξάηεζε απηψλ ησλ ζπλζεθψλ. Ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ηε δηθή καο πξνζέγγηζε παξνπζηάδνπλ ηα είδε ησλ εκπνδίσλ ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε ηηο αθφινπζεο ηξεηο απφ ηηο επηά ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηνπ
νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ: 1) απαιιαγή ησλ αηφκσλ απφ ζηξεβιψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ
εμαπαηήζεηο ζηνλ εαπηφ, 2) ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ επξεκάησλ θαη ησλ
ηζρπξηζκψλ κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη 3) δεθηηθφηεηα ησλ αηφκσλ ζηηο παξαδνρέο ησλ
άιισλ.
Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο (1) θαη (2) αθνξά ζην
ιεγφκελν κεραληζκφ «γλσζηηθήο ζηαζεξφηεηαο». χκθσλα κε απηφ ην κεραληζκφ, νη
άλζξσπνη ζπρλά παζρίδνπλ λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξή ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ
εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιεη, αθφκα θαη αλ ηα δεδνκέλα ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο δηαςεχδνπλ κηα ηέηνηα εηθφλα (Young θ.α., 2003). Δπνκέλσο, πνιχ
δχζθνια ηα άηνκα κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ζηξεβιψζεηο θαη εμαπαηήζεηο ηνπ
εαπηνχ ηνπο ή κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ.
Έλα άιιν εκπφδην ην νπνίν αθνξά ζηε ζπλζήθε (3) έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη
δχζθνια γίλνληαη απνδεθηέο νη ελαιιαθηηθέο απφςεηο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο φηαλ
απηέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ζεκαληηθά «πηζηεχσ» ελφο αηφκνπ. Οη παξαδνρέο
πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ην πιαίζην αλαθνξάο ελφο αηφκνπ ηείλνπλ λα απνξξίπηνληαη
σο αβάζηκεο, αλαμηφπηζηεο ή ιαζεκέλεο (Mezirow, 2000). Οκνίσο, ε ΓΦ ζεσξεί ηα
«ζρήκαηα», δειαδή ηηο λνεηηθέο δνκέο ησλ αηφκσλ πνπ εθθξάδνληαη άκεζα απφ ηηο
βαζχηεξεο ππξεληθέο καο πεπνηζήζεηο θαη απνηεινχλ εκπεηξίεο πνπ έρνπλ βησζεί
ζηελ παηδηθή ειηθία, σο ηδηαηηέξσο αλζεθηηθά. Απηά, δχζθνια ππφθεηληαη ζε
ακθηζβήηεζε (Beck, 1967) θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπο εθιχεη κεγάιν άγρνο (Safran,
1984).
Πνιιά δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεπφκαζηε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο δηαιφγνπ ζπρλά
εκπεξηέρνπλ: α) παξαδνρέο πνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν, έρνπλ
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γεληθφ ή αφξηζην ραξαθηήξα (π.ρ. ζηεξεφηππα φπσο: «νη γπλαίθεο δελ είλαη θαινί
νδεγνί») θαη β) παξαδνρέο πνπ έρνπλ ηε κνξθή βαζηψλ πίζηεσλ γηα ηνλ εαπηφ, π.ρ.
«είκαη απνηπρεκέλνο». Ο έιεγρνο θαη ε ακθηζβήηεζε ηέηνησλ παξαδνρψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη εκπφδηα ιφγσ ηεο ζπλζήθεο πνπ
επηηάζζεη ηελ πξνζθφκηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ
δεηήζνπκε απφ έλα εθπαηδεπφκελν ζπλνκηιεηή καο ν νπνίνο θέξεη ηελ παξαδνρή φηη
«Oη γπλαίθεο δελ είλαη θαινί νδεγνί», λα πξνζθνκίζεη απνδείμεηο (αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα) γηα απηή ηνπ ηε ζέζε, πηζαλφηαηα απηφο λα μεθηλήζεη λα απαξηζκήζεη
απνδείμεηο ηνπ ηχπνπ: «Διάρηζηνη επαγγεικαηίεο νδεγνί είλαη γπλαίθεο. Απηφ δείρλεη
φηη δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηαο ζηελ νδήγεζε» ή «Οη γπλαίθεο δελ έρνπλ θαιή
ρσξφ- ηαμηθή κλήκε. Γε κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ θαιά ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη
ην ακάμη ηνπο», θ.ι.π. Απηφ πνπ θάλεη ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν είλαη λα πξνζθνκίδεη
απνδείμεηο κέζα απφ ηελ πξνζθπγή ζηε γλψκε ηεο πιεηνλφηεηαο (πάξα πνιιά
ζηεξεφηππα γίλνληαη πηζηεπηά απφ πιεηνλφηεηεο) ή ζηελ ππνηηζέκελε κεγάιε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ππφ ζπδήηεζε θαηλνκέλσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, παξέρεηαη
κηα ςεπδαίζζεζε αληηθεηκεληθφηεηαο πνπ ηνπνζεηεί ηνπο ζπλνκηιεηέο ζε δχν
αληίζεηνπο πφινπο θαηά ην δηάινγν κε ηνλ θίλδπλν απηφο λα κελ κπνξεί λα
νινθιεξσζεί. Δπηπιένλ, εάλ πξνζπαζήζνπκε λα ακθηζβεηήζνπκε ππξεληθέο
παξαδνρέο ηνπ ζπλνκηιεηή καο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (π.ρ. «Δίκαη απνηπρεκέλνο»)
δεηψληαο απφ ην ίδην ηελ πξνζθφκηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ειινρεχεη ν
θίλδπλνο φρη κφλν λα κελ θαηαθέξνπκε λα θινλίζνπκε απηέο ηηο παξαδνρέο, αιιά
αληίζεηα λα ηηο εληζρχζνπκε, κε πηζαλφ απνηέιεζκα ν ζπλνκηιεηήο καο λα
πξνζθνκίδεη σο αληηθεηκεληθά θξηηήξηα φιεο ηηο απνηπρίεο- απνγνεηεχζεηο πνπ έρεη
βηψζεη ζηε δσή ηνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζπειαζηνχλ εκπφδηα ζαλ ηα παξαπάλσ ηα νπνία κπνξεί λα
θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζε έλα δηάινγν, πξνηείλνπκε ηελ αμηνπνίεζε ηεο
λννθαηαζθεπαζηηθήο θαη ηεο πξαγκαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ δηαιφγνπ ηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηεί ε ΓΦ, ζην πιαίζην ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο.

Ζ λννθαηαζθεπαζηηθή θαη ε πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ
ησλ δπζιεηηνπξγηθώλ παξαδνρώλ
Ζ λννθαηαζθεπαζηηθή πξνζέγγηζε δελ επηθεληξψλεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ή
ηεο πηζηφηεηαο κηαο παξαδνρήο κε κηα ζπγθεθξηκέλε πιεπξά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,
αιιά ζην λα κπνξέζεη ν ζπλνκηιεηήο καο λα επηλνήζεη κηα ελαιιαθηηθή λνεηηθή
θαηαζθεπή κηαο θαηάζηαζεο ή ελφο γεγνλφηνο (Παπαθψζηαο, 1994). ε αληηδηαζηνιή
κε ηε ζπλζήθε ηεο δεθηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ ζε ελαιιαθηηθέο παξαδνρέο ηελ νπνία
ζέηεη ν Mezirow, απηή ε πξνζέγγηζε σζεί ην ζπλνκηιεηή λα παξάγεη ν ίδηνο ηηο
ελαιιαθηηθέο σο πξνο ηε δηθή ηνπ παξαδνρή θαη φρη λα πηνζεηήζεη ηηο απφςεηο ησλ
άιισλ αηφκσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπεξληέηαη ε δπζθακςία ηνπ πιαηζίνπ
αλαθνξάο. Χζηφζν, νη ελαιιαθηηθέο απφςεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κπνξνχλ, ζε
δεχηεξν ρξφλν, λα ιεηηνπξγήζνπλ εληζρπηηθά θαη λα δπλακψζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο
απφςεηο πνπ έρεη θιεζεί ην άηνκν λα παξάγεη απφ κφλν ηνπ, κε ηε βνήζεηα απηήο ηεο
πξνζέγγηζεο. ην παξαθάησ παξάδεηγκα γίλεηαη πξνζπάζεηα ακθηζβήηεζεο ηεο
παξαδνρήο «Οη γπλαίθεο δελ είλαη θαινί νδεγνί» κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε
(Α= Δθπαηδεπηήο, Β= Δθπαηδεπφκελνο).
Παξάδεηγκα 1
1. Α: Γηαηί ην ιεο απηφ;
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2. Β: Γηαηί έηζη είλαη. ζεο γπλαίθεο γλσξίδσ νδεγνχλ ράιηα ή πεγαίλνπλ πνιχ
αξγά θαη είλαη επηθίλδπλεο…
3. Α: Πνπ πηζηεχεηο φηη νθείιεηαη απηφ;
4. Β: Φνβνχληαη κάιινλ θαη πεγαίλνπλ αξγά.
5. Α: Οη άληξεο δε θνβνχληαη;
6. Β: ρη.
7. Α: Οη γπλαίθεο θνβνχληαη θαη άιια πξάγκαηα; Π.ρ. ην ζσκαηηθφ πφλν, ιάβε
ππφςε ζνπ ηε γέλλα, ηηο επζχλεο, ιάβε ππφςε ζνπ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο, ηηο αξξψζηηεο, ιάβε ππφςε ζνπ πνηνο ζπλήζσο πεξηπνηείηαη ηα
παηδηά φηαλ είλαη άξξσζηα θ.η.ι
8. Β: ρη, δελ είλαη φηη θνβνχληαη γεληθψο.
9. Α: Σελ ηαρχηεηα θνβνχληαη;
10. Β: Ναη.
11. Α: Πσο γίλεηαη θάπνηνο πνπ δε θνβάηαη ηφζν ζεκαληηθά θαη επψδπλα πξάγκαηα
φπσο ν ζσκαηηθφο πφλνο, νη αξξψζηηεο, νη επζχλεο… λα θνβάηαη λα αλαπηχμεη
ηαρχηεηα;
12. Β: Δζχ ζεσξείο δειαδή φηη νδεγνχλ θαιά;
13. Α: Γελ κπνξψ λα εμεγήζσ πσο ε θαιή ή θαθή νδεγεηηθή ζπκπεξηθνξά
ζρεηίδεηαη κε ην θχιν ηνπ νδεγνχ. Μπνξεί λα ππάξρνπλ άιινη παξάγνληεο πνπ
λα εμεγνχλ απηφ ην θαηλφκελν θαιχηεξα; π.ρ. Οη γνλείο καζαίλνπλ ζηα αγφξηα
νδήγεζε πνιχ λσξίο, απφ ηε ζρνιηθή ειηθία. θέςνπ ζηελ επαξρία απφ ηη ειηθία
κπνξεί λα δεηο έλα αγφξη πάλσ ζην ηξαθηέξ;
14. Β: Ναη ηζρχεη.
15. Α: Κνξίηζη ζα δεηο;
16. Β: ρη, εχθνια (γέιηα)
17. Α: Γηαηί; Θεσξείο νη γνλείο έδσζαλ εμίζνπ ηελ επθαηξία θαη ζηα θνξίηζηα αιιά
δελ νδήγεζαλ θαιά;
18. Β: Μάιινλ ζεσξείηαη αληξηθή δνπιεηά;
19. Α: Μήπσο θαη ηελ νδήγεζε γηα πάξα πνιιά ρξφληα ηε ζεσξνχζαλ αληξηθή
δνπιεηά θαη εμαξρήο ππήξρε κηα πξνθαηάιεςε απέλαληη ζηηο γπλαίθεο; Μήπσο
δειαδή δελ είλαη ζέκα θχινπ αιιά ζέκα ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπκε γηα ηα
θχια;
(…ζπλέρεηα δηαιφγνπ)
ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ν εθπαηδεπφκελνο κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ ζπλδέεη ην θχιν
ηνπ νδεγνχ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ζηελ νδήγεζε. Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηήο αξρηθά (1
έσο 6) πξνζπαζεί λα αλαδεηήζεη ηελ αηηία απηήο ηεο ζχλδεζεο. Ο εθπαηδεπφκελνο σο
αηηία αλαθέξεη ην «θφβν» (4). ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα ακθηζβήηεζεο
απηήο ηεο αηηίαο (7 έσο 11). Απνθεχγεη ν εθπαηδεπηήο λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθή
παξαδνρή ζηελ εξψηεζε πνπ δέρεηαη (12) αιιά σζεί ηνλ εθπαηδεπφκελν λα παξάγεη ν
ίδηνο ελαιιαθηηθέο παξαδνρέο- αηηίεο (13 έσο 19) ψζηε λα θαλεί ε αδπλακία ηεο
ζχλδεζεο αλάκεζα ζην θχιν θαη ζηελ νδήγεζε θαη λα αξζεί ε ζηεξενηππηθή
παξαδνρή.
Ζ πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ επηθεληξσλφκαζηε ζηελ
ακθηζβήηεζε ηεο νξζφηεηαο κηαο παξαδνρήο ή ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ
λνεκαηνδνηήζεσλ, αιιά αληίζεηα φηαλ εζηηάδνπκε ζηε ζεκαζία, ζηηο ζπλέπεηεο ή
ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο παξαδνρήο ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε (James, 1962).
Γειαδή, νη πεπνηζήζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή καο αξρηθά ζεσξνχληαη «πηζηεπηέο» θαη
έρνληαο σο βάζε απηφ ην δεδνκέλν, ε ακθηζβήηεζε εζηηάδεη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηά
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ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπεξληνχληαη νη ζπλέπεηεο ηνπ κεραληζκνχ γλσζηηθήο
ζηαζεξφηεηαο. ην παξαθάησ παξάδεηγκα, γίλεηαη πξνζπάζεηα ακθηζβήηεζεο ηεο
παξαδνρήο «Δίκαη απνηπρεκέλνο» κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε (Α= Δθπαηδεπηήο,
Β= Δθπαηδεπφκελνο).
Παξάδεηγκα 2
1. Α: Θέισ λα κνπ πεηο άιιν έλα αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζνπ εθηφο απφ ην
«απνηπρεκέλνο».
2. Β: Δίκαη δεηιφο.
3. Α: Οθ. Σψξα ζέισ λα κνπ πεηο δχν ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζνπ.
4. Β: Δίκαη ζπκπνλεηηθφο θαη θηιφηηκνο.
5. Α: Χξαία. Σψξα ζέισ λα ζε ξσηήζσ ην εμήο: Αο πνχκε φηη είκαζηε θίινη. Δγψ
σο θίιε ζνπ γλσξίδσ γηα ζέλα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνπ αλέθεξεο. Δίλαη
αιεζηλά απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, εθφζνλ εζχ ηα είπεο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, έηζη
δελ είλαη;
6. Β: Ναη.
7. Α: Λνηπφλ αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε πάεη γηα θαθέ θαη εθεί ζπλαληάκε έλαλ
δηθφ κνπ θίιν πνπ δε ζε γλσξίδεη. ηε ζπλέρεηα θαη ελψ εζχ έρεηο απνρσξήζεη
απφ ηελ θαθεηέξηα, ν θίινο κνπ κε ξσηάεη γηα ζέλα. Μνπ δεηάεη λα ηνπ πσ ηελ
εηθφλα πνπ έρσ γηα ζέλα. Δάλ ινηπφλ εγψ ηνπ απαληήζσ: «Ο Υ. είλαη δεηιφο θαη
απνηπρεκέλνο», ηη εηθφλα ζα ζρεκαηίζεη γηα ζέλα;
8. Β: Αξλεηηθή θπζηθά.
9. Α: Σνπ έρσ πεη ςέκαηα; ε έρσ θαηεγνξήζεη;
10. Β: ρη.
11. Α: Αο ππνζέζνπκε ηψξα, φηη ηνπ απάληεζα: «Ο Υ. είλαη ζπκπνλεηηθφο θαη
θηιφηηκνο», ηη εηθφλα ζα ζρεκαηίζεη γηα ζέλα;
12. Β: Δεε ζεηηθή.
13. Α: Σνπ έρσ πεη ςέκαηα; ε έρσ θνιαθέςεη;
14. Β: ρη.
15. Α: Αλ φκσο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ έρσ πεη ςέκαηα, πνηα απφ ηηο δχν
εηθφλεο ηνπ εαπηνχ ζνπ είλαη ε αιεζηλή;
16. Β: Καη νη δχν ηζρχνπλ.
17. Α: Ναη, ηζρχνπλ θαη ηα 4 ραξαθηεξηζηηθά. Αιιά εάλ δελ ηα παξνπζηάζσ
ζπλνιηθά, ε εηθφλα πνπ ζα ζρεκαηίζεη γηα ζέλα θάπνηνο πνπ δε ζε μέξεη ζα είλαη
αιεζηλή, δειαδή θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε απηφ πνπ πξάγκαηη είζαη;
18. Β: ρη ζα έρεη απνζπαζκαηηθή εηθφλα.
19. Α: Απνζπαζκαηηθή θαη νπζηαζηηθά ζηξεβιή.
20. Β: Ναη.
21. Α: Θα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηα ζπλαηζζήκαηα γηα ζέλα ζηνλ άλζξσπν πνπ δε ζε
μέξεη απφ απηή ηελ εηθφλα; Π.ρ. αληηπάζεηα ζηελ αξλεηηθή εηθφλα ή ζπκπάζεηα
ζηε ζεηηθή;
22. Β: Φπζηθά.
23. Α: Ση ζπλέπεηεο ινηπφλ έρεη λα πηζηεχεηο, λα μερσξίδεηο θαη λα πξνβάιεηο κφλν
έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζνπ θαη κάιηζηα αξλεηηθφ, ζηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ, ζηε
ζπκπεξηθνξά ζνπ, ζην πσο ζπλδηαιέγεζαη κε ηνπο άιινπο…;
(ζπλέρεηα δηαιφγνπ)
ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ν εθπαηδεπηήο αξρηθά δελ ακθηζβεηεί ηελ παξαδνρή ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ αιιά ηνπ δεηάεη λα αλαθέξεη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ
ηνπ εθηφο απφ ην «απνηπρεκέλνο» (1 έσο 4). ηε ζπλέρεηα, κέζσ ππνζεηηθψλ
50

παξαδεηγκάησλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ
ηεο δπζιεηηνπξγηθήο παξαδνρήο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή (5 έσο 22). Ζ αλάδεημε
δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα είλαη
εθείλε πνπ κνηξαία σζεί ηα άηνκα λα επαλαηνπνζεηεζνχλ επί ησλ παξαδνρψλ ηνπο
θαη ζε απηφ επηθεληξψλεηαη ν εθπαηδεπηήο (22).
πκπεξάζκαηα
ηελ παξνχζα εηζήγεζε έγηλε αλαθνξά ζηνλ νξζνινγηθφ δηάινγν σο θνηλφ
κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ησλ ΜΜ θαη ΓΦ. Δζηηάζακε ζε δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ
θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ νξζνινγηθνχ δηαιφγνπ αλαθνξηθά κε ην κεηαζρεκαηηζκφ
ησλ παξαδνρψλ, φπσο είλαη ε δπζθνιία ρεηξηζκνχ παξαδνρψλ γεληθνχ ραξαθηήξα ή
παξαδνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εαπηφ, ε απξνζπκία ησλ κειψλ κηαο νκάδαο λα
πηνζεηήζνπλ απφςεηο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ζεκαληηθά «πηζηεχσ» ηνπο, ε
δηαηήξεζε κηαο ζηαζεξήο εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν
θαη ε απφξξηςε παξαδνρψλ πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην
αλαθνξάο. Γείμακε κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα φηη απηά ηα εκπφδηα κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ ζην πιαίζην ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο: α)
κέζα απφ ηελ παξψζεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ πξνο ηελ παξαγσγή απφ ηνπο ίδηνπο
ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ γηα ηελ ακθηζβήηεζε ησλ παξαδνρψλ ηνπο
(λννθαηαζθεπαζηηθή πξνζέγγηζε) θαη β) κέζα απφ ηελ παξψζεζε ησλ
εθπαηδεπφκελσλ λα ζηνραζηνχλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ παξαδνρψλ
ηνπο ζε δεδνκέλεο πεξηζηάζεηο (πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε).
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Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη ζηα επξήκαηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κνπ, πνπ
δηεξεπλά ηελ εκπεηξία κηαο νκάδαο ακνηβαίαο κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ, σο πξνο ηε
δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη
πηζαλψλ κεηαηνπίζεσλ ζηε ζθέςε ή/θαη ηε δξάζε ηνπο. Ζ ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο
ζηεξίρζεθε ζηελ ηδέα ησλ θνηλνηήησλ ακνηβαίαο κάζεζεο ηνπ Bruner. Ζ πνηνηηθή
εξεπλεηηθή κέζνδνο, πνπ εθαξκφζηεθε, απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ θξηηηθήο
ρεηξαθεηεηηθήο θαη ζπκκεηνρηθήο έξεπλαο δξάζεο. Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη: (α)
ζε κεηαζρεκαηηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο ελεπιάθεζαλ νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί
σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην
ξφιν ηνπο θαη (β) ζηε ζπκβνιή ηεο νκάδαο πξνο ηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ
κεηαζρεκαηηζκψλ. Παξνπζηάδνληαη κεηαηνπίζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε απφςεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ πνξεία ησλ ζπλαληήζεσλ θαζψο θαη ε απνηίκεζε ηνπ
ξφινπ ηεο νκάδαο απφ ηνπο ίδηνπο. Αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζε
νκάδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζνηηκία θαη δηππνθεηκεληθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο
ζε έλα πιαίζην ζηνραζηηθνχ δηαιφγνπ θαη ακνηβαίαο ππνζηήξημεο.
Λέμεηο-Κιεηδηά
Μεηαζρεκαηηζκνί, Οκάδα ακνηβαίαο κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ, Κξηηηθφο ζηνραζκφο
παξαδνρψλ, Κξηηηθή ρεηξαθεηεηηθή-ζπκκεηνρηθή έξεπλα δξάζεο
Abstract
This paper is based on the findings of my doctoral dissertation, aiming to explore the
experience of a mutual learning group of teachers, in terms of the participants‟ raising
of critical consciousness and potential shifts in their ways of thinking and/or acting.
The constitution of the group relied on Bruner‟s idea of mutual learning communities.
The qualitative research method consisted of a combination of critical emancipatory
and participatory action research. This paper focuses on: (a) transformations in which
the specific group of teachers was engaged in, concerning the way in which they
perceive educational reality and their role in it, and (b) the contribution of the group
to the promotion of these transformations. Shifts promoted during the group meetings
in the participants‟ points of views as well as their evaluation of the group experience,
are presented. It is also emphasized the participation in groups based on equality and
intersubjectivity in a context of reflective dialogue and mutual support.
Keywords
Transformations, Mutual learning group of teachers, Critical reflection of
assumptions, Critical emancipatory–participatory action research
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Δηζαγσγή
Ο κεηαζρεκαηηζκφο δπζιεηηνπξγηθψλ αληηιήςεσλ ζεσξείηαη θνκβηθφο ηφζν ζην
ζρνιείν φζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Κφθθνο, 2017α). πληζηά κία
πξνζσπηθή ππέξβαζε απαιιαγήο απφ «αβάζηκεο, αλαηηηνιφγεηεο θαη πνδεγεηνχζεο»
πεπνηζήζεηο θαη ηδενινγίεο πξνο έλα πεξηζζφηεξν «ιεηηνπξγηθφ, ζπγθξνηεκέλν θαη
δεκηνπξγηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη πξάμεο» (Κφθθνο, 2017β, ζ. 1). Ο Bruner (2007)
ζεσξεί άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο, ηε θχζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ηηο δεκψδεηο
ζεσξίεο φζσλ εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία-κάζεζε. Γηα ην ιφγν απηφ επηζεκαίλεη ηε
ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ εθπαίδεπζε, γεληθφηεξα, ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε
δηεξγαζίεο αλαγλψξηζεο θαη ζπλεηδεηήο θαηαλφεζεο ησλ παξαδνρψλ ηνπο (Υαξίζε,
2017α).
ηελ παξνχζα εξγαζία, πνπ βαζίδεηαη ζηα επξήκαηα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ
δηαηξηβήο, επηδηψθεηαη λα αλαδεηρζνχλ: (α) κεηαζρεκαηηζκνί ζηνπο νπνίνπο
ελεπιάθεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα νκάδα ακνηβαίαο κάζεζεο εθπαηδεπηηθνί σο
πξνο ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ξφιν
ηνπο θαη (β) ε ζπκβνιή ηεο νκάδαο σο πξνο ηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ
κεηαζρεκαηηζκψλ. Ζ ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο ζηεξίρζεθε ζηελ ηδέα ηνπ Bruner γηα
ηηο θνηλφηεηεο ακνηβαίαο κάζεζεο. Ζ πνηνηηθή κέζνδνο πνπ πηνζεηήζεθε ζηε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπλίζηαηαη ζην ζπλδπαζκφ θξηηηθήο-ρεηξαθεηεηηθήο θαη
ζπκκεηνρηθήο έξεπλαο δξάζεο.
Θεσξεηηθό Τπόβαζξν
Ζ αθεηεξία ηεο έξεπλαο εληνπίδεηαη ζηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη πεπνηζήζεηο θαη ηα
ζπζηήκαηα παξαδνρψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, ηεο αληίιεςεο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ηεο ζρέζεο πνπ
δηακνξθψλνπλ κε ηνπο καζεηέο (Υαξίζε, 2017α). Πξνζεγγίδεη ην ζέκα απφ ηε ζθνπηά
ηεο Κξηηηθήο Κνηλσληθήο Θεσξίαο θαζψο θαη ζεκαληηθψλ ζηνραζηψλ ηεο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο (ΜΜ), ζην επίθεληξν
ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη ε αλάγθε γηα θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ εκπεηξηψλ καο.
Ο Mezirow (2007) επηζεκαίλεη σο θξίζηκε πξνο ηε ΜΜ ηελ αλάπηπμε ηεο
ηθαλφηεηαο γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ. Ο Brookfield (2007) ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε
ακθηζβήηεζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαη πνιηηηζκηθά επηβαιιφκελσλ ζπζηεκάησλ
παξαδνρψλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη απηνλφεηα. Ζ ΜΜ κάζεζε αλαθέξεηαη αθξηβψο
ζηε δηεξγαζία αλαγλψξηζεο, ακθηζβήηεζεο θαη δεκηνπξγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ
δπζιεηηνπξγηθψλ, αηειψλ ή ζηεξενηππηθψλ πεπνηζήζεσλ, ζηηο νπνίεο
εγθισβηδφκαζηε. Σαπηφρξνλα, ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ «λα δίλνπκε
νπζηψδεο λφεκα ζηηο εκπεηξίεο καο θαη λα δξνχκε κε βάζε ηε δηθή καο ηεθκεξησκέλε
θξίζε» (Κφθθνο, 2017, ζ. 1). Πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζε κία κεηαζρεκαηηζκέλε
λέα αληίιεςε ρξεηάδεηαη λα γηλφκαζηε θξηηηθά ζηνραζηηθνί ζε παξαδνρέο δηθέο καο ή
ησλ άιισλ θαη λα αηηηνινγνχκε ηε λέα καο άπνςε κέζσ ελφο γφληκνπ δηαιφγνπ «πνπ
αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ» (Mezirow, 2007, ζ. 47).
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δίλεη έκθαζε ζηελ εκπινθή ησλ ίδησλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο νκάδσλ ακνηβαίαο κάζεζεο, ζε δηεξγαζίεο
θξηηηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν λνεκαηνδνηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ξφιν ηνπο. Ζ ηδέα πξνέξρεηαη απφ ηνλ Bruner, ν νπνίνο
ππνζηεξίδεη φηη φιε ε θνηλσλία ζα κπνξνχζε λα νξγαλσζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν
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ησλ θνηλνηήησλ ακνηβαίαο κάζεζεο (Βέηθνπ, 2007). Απηφ ην πξφηππν νξγάλσζεο
ζεκειηψλεηαη ζηε βαζηθή παξαδνρή φηη ε κάζεζε εληζρχεηαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή
ζε νκάδεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ακνηβαηφηεηα θαη δηεξγαζίεο δηππνθεηκεληθήο
θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο (Bruner, 2007). Οη ζπκκεηέρνληεο κνηξάδνληαη γλψζεηο θαη
εκπεηξίεο θαη ππνζηεξίδνληαη ακνηβαία πξνο κηα δηαθνξεηηθή καζεζηαθή δηεξγαζία,
πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αλαζηνράδνληαη θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζπιινγηθά
ελαιιαθηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Υαξίζε, 2017β).
εκαληηθνί ζηνραζηέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, φπσο νη Freire, Mezirow,
Brookfield (Brookfield, 2007˙ Freire, 2009˙ Κφθθνο, 2006, 2010, 2017˙ Mezirow,
2007) έρνπλ, επίζεο, ηνλίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπιινγηθέο
δηεξγαζίεο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην νκάδσλ, φπνπ επλνείηαη ν ζηνραζηηθφο
δηάινγνο θαη ε δηππνθεηκεληθφηεηα. Ζ ακνηβαία ππνζηήξημε, πνπ παξέρεηαη, επλνεί
ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ελδπλακψλεη ηε δηεξγαζία ηεο ΜΜ. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζε κία ζπλεξγαηηθή νκάδα «αιιεινυπνζηεξίδνληαη θαη βηψλνπλ απφ
θνηλνχ ζπλαηζζήκαηα, αληαιιάζνπλ γλψκεο θαη εκπεηξίεο, δνθηκάδνπλ ελαιιαθηηθέο
ιχζεηο, κε άιια ιφγηα δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε
κεηαζρεκαηίδνπζα δηεξγαζία ελδπλακψλεηαη θαη παίξλεη λφεκα» (Κφθθνο, 2006, ζ.
6). Δπηπιένλ, εληζρχνληαη πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ
πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε παξαδνρέο ηνπο, νη νπνίεο δελ είλαη
πιένλ ιεηηνπξγηθέο (Κφθθνο, 2006).
Ζ έξεπλα
Πξφθεηηαη γηα κία πκκεηνρηθή Έξεπλα Γξάζεο (ΔΓ) κε θξηηηθφ-ρεηξαθεηεηηθφ
ραξαθηήξα (Kemmis & McTaggart, 2005), πνπ αθνξά ζηελ εκπεηξία κηαο νκάδαο
ακνηβαίαο κάζεζεο εθπαηδεπηηθψλ. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο
δπλαηφηεηαο πξνψζεζεο ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη
αλίρλεπζεο πηζαλψλ κεηαηνπίζεσλ ζηε ζθέςε ή/θαη ηε δξάζε ηνπο. ηελ νκάδα, πνπ
ζπγθξνηήζεθε, ζπκκεηείραλ 6 εθπαηδεπηηθνί απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο, κε
πξνυπεξεζία απφ 7-21 έηε. Ζ εξεπλήηξηα θαηείρε ξφιν ζπληνληζηή, εκςπρσηή θαη
δηεπθνιπληή ησλ ζπδεηήζεσλ αιιά θαη ζπλεξγαδφκελνπ καλζάλνληα.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελληά δίσξεο ζπλαληήζεηο πνπ δηήξθεζαλ απφ ηνλ Οθηψβξην
έσο ηνλ Μάην ηεο ίδηαο ζρνιηθήο ρξνληάο.
ην επίθεληξν ηεο ζπιινγηθήο δηεξεχλεζεο ηέζεθαλ παγησκέλεο
εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, νη παξαδνρέο πνπ ηηο ηξνθνδνηνχλ θαη νη επξχηεξεο
ζπλζήθεο πνπ ηηο δηακνξθψλνπλ. Γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηνραζηηθνχ δηαιφγνπ,
αμηνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θαη ζέκαηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή επηθαηξφηεηα, κειέηεο
πεξίπησζεο, εξσηεκαηνιφγην πξνζσπηθήο θαηαγξαθήο παξαδνρψλ θαη κεηαθνξψλ,
απνζπάζκαηα θεηκέλσλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία. Σα παξαπάλσ
επηιέρζεθαλ κε θξηηήξην ηέζζεξηο αλαιπηηθνχο θαθνχο, πνπ ζπκβάιινπλ, ζχκθσλα
κε ηνλ Brookfield, ψζηε λα γίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θξηηηθά ζηνραζηηθνί: (α) ηελ
απηνβηνγξαθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο δαζθάισλ θαη καζεηψλ, (β) ηελ νπηηθή ησλ
καζεηψλ, (γ) ηηο εκπεηξίεο θαη απφςεηο ζπλαδέιθσλ (δ) ηελ εθπαηδεπηηθή
βηβιηνγξαθία, ζεσξία θαη έξεπλα (Brookfield, 1995).
Οη ζπδεηήζεηο νξγαλψζεθαλ ζχκθσλα κε κία βαζηθή αηδέληα
ζεκάησλ/ελλνηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην καζεηή, ην
ζρνιείν, ηε γλψζε, ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε, ηελ επηηπρία, ηελ απνηπρία, ην ζσζηφ
θαη ην ιάζνο. Ζ πξνυπάξρνπζα αηδέληα, πνπ δελ είλαη αζπλήζηζην λα ππάξρεη ζε κία
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ΔΓ (McIntyre, 1997, 2000), αλαδηακνξθψλνληαλ θαη εκπινπηίδνληαλ ζχκθσλα κε
ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
δηακνξθψζεθε κία ζπεηξνεηδήο πνξεία εκβάζπλζεο ζηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ
θαη θξηηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο παξαδνρψλ.
Ζ πξνψζεζε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ εμεηάζηεθε ζηηο
απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ αλά ζεκαηηθή, ζηελ πνξεία ησλ ζπλαληήζεσλ. πγθεθξηκέλα,
ηα θείκελα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπδεηήζεσλ
εμεηάζηεθαλ σο πξνο: (α) ηνλ εληνπηζκφ παξαδνρψλ, (β) ηνλ έιεγρν θαη ηελ
αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο σο νδεγψλ δξάζεο, (γ)
ηε ζέαζε ησλ πξαγκάησλ απφ ελαιιαθηηθέο νπηηθέο, (δ) ην ζρεδηαζκφ ή/θαη ηελ
αλάιεςε ελήκεξεο δξάζεο βάζεη ησλ δηθψλ ηνπο θαηαλνήζεσλ γηα ηηο θαηαζηάζεηο
ηηο νπνίεο βηψλνπλ (Brookfield, 2012).
Δπξήκαηα - Μεηαζρεκαηηζκνί
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο κεηαηνπίζεηο ζε
απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελδεηθηηθέο ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζηνπο νπνίνπο
ελεπιάθεζαλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο. ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηνχληαη απηνχζηα
απνζπάζκαηα ιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ απνηππψλνπλ ηηο αξρηθέο απφςεηο ηνπο
γχξσ απφ έλαλ ηνκέα/ζεκαηηθή θαη ηελ εμέιημε/δηαθνξνπνίεζε απηψλ ησλ απφςεσλ
ζηελ πνξεία ησλ ζπλαληήζεσλ.
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Ννεκνζχλε
Ζ Υαξά αξρηθά αλαθέξεη: «Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ, φκσο, λα θάλνπλ, εγψ
πηζηεχσ, κε ηε [ρακειή] λνεκνζχλε», ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ
δηαπηζηψλεη: «Σψξα πνπ είπαηε γηα δπζιεμηθνχο αλζξψπνπο έρσ κηα θίιε πνιχ θαιή,
είλαη πάξα πνιχ έμππλε είλαη δπζιεμηθή θαη έρεη κεγάιε θιίζε ζηηο ηέρλεο». ηελ
πνξεία, εκπινπηίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε νπηηθή ηεο: «Δίλαη ζηελ ειηθία κνπ
πεξίπνπ. Φαληάζνπ απηή ηη ξαηζηζκφ θαη ηη πξφβιεκα είρε ηφηε. Σψξα, ηνπιάρηζηνλ,
είκαζηε πην εμνηθεησκέλνη κε απηά ηα πξάγκαηα».
Βαζκνί θαη Αμηνιφγεζε
Αξρηθά φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη νη βαζκνί απνηεινχλ έλα βαζηθφ κέζν
θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ. ηαδηαθά, φκσο, ακθηζβεηείηαη ν ξφινο ηνπο. Ο
Κίκσλαο αξρηθά επηζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα «ηξαπκαηηθή» θαη «ςπρνθζφξα
εκπεηξία γηα φινπο». ηελ πνξεία, αζθεί θξηηηθή ζηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο
παξαδνρέο, θαζψο «[…]ε επηηπρία ζ‟ έλαλ άλζξσπν πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηελ
επηηπρία ζην ζρνιείν» θαη, ηειηθά, απηνθξηηηθή γηα ηε ζπκβνιή ησλ ίδησλ ζηε
ζπληήξεζε ελφο αληαγσληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ επλνεί ηελ αλαπαξαγσγή ησλ
ζρεηηθψλ παξαδνρψλ: «Απηή ηελ πξαθηηθή [φκσο] δελ αθνινπζνχκε ζην ζρνιείν;
Έρεηο κία ηάμε θαη ηε ρσξίδεηο ζε θαινχο, πνηνη είλαη νη κέηξηνη θιπ.» θαη ησλ
ζπλέπεηψλ ηνπο: «Ζ αληακνηβή ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν βαζκφο, φρη ε νπζία ηεο πνπ
είλαη ε γλψζε».
Ζ απζεληία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ηε 2ε ζπλάληεζε, ε Δχε αλαπνιεί ηελ επνρή πνπ «[ν] δάζθαινο ήηαλ δάζθαινο.
Απζεληία». ηελ 4ε ζπλάληεζε, κε αθνξκή ζπδήηεζε γηα άξξεηεο ζεσξίεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, επαλαπξνζδηνξίδεη ην
ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην δηθφ ηεο: «Με ηελ έλλνηα φηη αλ δελ έρσ θάπνηα κεγάιε
ηδέα γηα ηνλ εαπηφ κνπ, δελ πεξηκέλσ θαη ην παηδί λα είλαη απζεληία, λαη, είκαη απιή
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θαη ιάζνο ζα θάλσ θαη ζα ηνπ δεηήζσ θαη ζπγγλψκε θαη ηνπ έρσ πεη φηη „δελ ην είρα
ζθεθηεί απηφ, δίθην έρεηο‟». Σειηθά, επαλαμηνινγεί ηε ζεψξεζε ηεο γλψζεο σο
πξνλνκίνπ πνπ κεηαδίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνπο καζεηέο: «Κη απφ ην παηδί
καζαίλεηο […]. Ή απ‟ ην ιάζνο ηνπ εθείλν ζα κάζεηο θη εζχ, κ‟ απηή ηελ έλλνηα, θη φηη
δελ είλαη θαη έγθιεκα έλα ιάζνο πνπ ζα θάλσ εγψ ή ζα θάλεη εθείλνο, νπφηε λαη, ζα ην
ζπδεηήζνπκε».
Μεζνδνινγία δηδαζθαιίαο θαη πεξηζψξηα ειεπζεξίαο
Μεξηθή αλαζεψξεζε παξνπζηάδεηαη ζηηο απφςεηο ηεο Βηξγηλίαο γηα ηε δηδαζθαιία.
Καηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο (2ε ζπλάληεζε) γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αλαγθψλ ησλ
καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εκθαλίδεηαη πξνβιεκαηηζκέλε φηη «ηα ζέισ
ησλ καζεηψλ, νη αλάγθεο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο» δελ ιακβάλνληαη ππφςε «ζην ηη
ζα δηδαρζνχλ, φρη ηφζν. ε άιια ζέκαηα κέζα ζηελ ηάμε […] Ννκίδσ λαη. Αιιά ζηε
γλψζε, ζην ηη ζα πάξνπλε, φρη ηφζν». ηελ ηειεπηαία (9ε) ζπλάληεζε, κε αθνξκή ην
εξψηεκα «αλ ζνπ δηλφηαλ ε επθαηξία, ηη ζα ζηακαηνχζεο λα θάλεηο φζνλ αθνξά ζηε
δηδαζθαιία, φπσο ηελ εθαξκφδεηο ηψξα;», εμνκνινγείηαη: «Δγψ ζα ήζεια λα γίλσ,
επηηέινπο, πην αθαηξεηηθή. Να ιέσ κφλν φζα… πξαγκαηηθά… πνιιά απφ απηά, πνπ
ππάξρνπλ ζην βηβιίν, ζεσξψ φηη είλαη πεξηηηά, δελ ζα ηνπο ρξεζηκεχζνπλ… Θα „ζεια,
επηηέινπο, λα πσ δελ κε λνηάδεη, ζα θάλσ κφλν απηφ γηαηί…[…]».
πλαηζζεκαηηθή/ζρεζηαθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο
Ζ Παπιίλα εθθξάδεη απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ: «ζα ήζεια λα
θνπβεληηάζνπκε ηξφπνπο πνπ ζα θάλνπλ ηα παηδηά λα αγαπήζνπλ ην ζρνιείν, λα
ληψζνπλ επράξηζηα ζην ρψξν θαη πψο ζα ηνπο δψζνπκε θίλεηξα ψζηε λα κελ
απαμηψλνπλ ηα καζήκαηα, ηε γλψζε». ηελ 3ε ζπλάληεζε κεηαηνπίδεη ην ελδηαθέξνλ
ζηε ζρέζε: «λα κπνξείο λα επηθνηλσλείο νπζηαζηηθά» κε ηνπο καζεηέο θαη επηζεκαίλεη
σο βαζηθή πξνυπφζεζε λα είλαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο «κηα νινθιεξσκέλε
πξνζσπηθφηεηα θαη πνιχ ςαγκέλε πξνζσπηθφηεηα» κε «αλνηρηνχο νξίδνληεο, θαη λα
είζαη πέξα απ‟ απηφ πνπ θάλεηο». ηελ 8ε ζπλάληεζε εκπινπηίδεη πεξαηηέξσ ηελ
άπνςή ηεο ηαπηίδνληαο ηνλ επηηπρεκέλν εθπαηδεπηηθφ κε απηφλ πνπ έρεη
«ζπλαηζζήκαηα γηα ηα παηδηά», είλαη «επηθνηλσληαθφο» θαη «δεζηφο», αθφκε θαη κε
«κία ζεαηξηθφηεηα» φρη «ζηεγλφο θαη απφκαθξνο». Δπηπιένλ, πξνηάζζεη ηε ζεκαζία
ηεο «αλζξψπηλεο επαθήο» κε ηα παηδηά αλαζηνραδφκελε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο: «ε
ζέβεηαη δηαθνξεηηθά, κεηά, πηζηεχσ.[…]Να κελ είζαη απξφζσπνο, λα κελ είζαη
μέλνο.[…]Μεηά απφ θάζε εθδξνκή, εηδηθά δηήκεξεο ή ηξηήκεξεο εθδξνκέο πνπ έρσ
πάεη, έρσ εηζπξάμεη αγάπε θαη ζεβαζκφ. Καη πξνζπάζεηα δηαθνξεηηθή. Γηαηί πεξάζαλ
θαιά, γηαηί κε είδαλ ζαλ άλζξσπν, γηαηί ρφξεςαλ καδί κνπ».
πλεθηίκεζε ηνπ ξόινπ ηεο νκάδαο ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο
Ζ νκάδα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηή θαίλεηαη λα δηαδξακάηηζε
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Δληζρπηηθά ιεηηνχξγεζε
ην κνίξαζκα απφςεσλ, αλεζπρηψλ θαη εκπεηξηψλ, ε ακνηβαία θαηαλφεζε θαη
ελίζρπζε, πνπ νη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ ζην πιαίζηφ ηεο. Ζ εκπεηξία ηεο νκάδαο
ραξαθηεξίδεηαη σο «θάηη δηαθνξεηηθφ. Μία θαηλνχξηα εκπεηξία». Ζ δηαινγηθή
αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ νπηηθψλ εκπεξηέρεη κία δπλακηθή. Δλδεηθηηθφ είλαη ην
ζρφιην ηεο Υαξάο: «Έρσ ζεκεηψζεη πάξα πνιιά. Θα ηα επεμεξγαζηψ».
Χο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία εληνπίδεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζρεηηθφ έιιεηκκα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλίδεηαη ε αλάγθε λα αιιάμεη
απηφ. Δλδεηθηηθφ είλαη ην ζρφιην ηνπ Κίκσλα γηα ηελ αιινηξίσζε ησλ ζρέζεσλ: «Ο
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άγλσζηνο ζπλάδειθφο ζνπ, πνπ ηνλ βιέπεηο θάζε κέξα θαη πξαγκαηηθά δελ μέξεηο πνηεο
είλαη νη απφςεηο ηνπ». Αληίζεηα, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο νκάδαο: «Κάλακε
θξηηηθή, απηνθξηηηθή, γηα ην κέιινλ καο […]. Δγψ άθνπζα πξάγκαηα πνπ δελ είρα
ζπλεηδεηνπνηήζεη κφλνο κνπ ή δελ κπήθα ζηε δηαδηθαζία λα ηα ζθεθηψ πνηέ. Γειαδή
ππήξραλ, έηζη, αθνξκέο» κε απνηέιεζκα, φπσο ιέεη, φηη «[α]λαζεσξήζακε παξαδνρέο
καο».
Ζ σηεξία ραξαθηεξίδεη ηελ νκάδα σο «παηδαγσγηθή ςπρνζεξαπεία»
αλαγλσξίδνληάο ηεο έλα ζπκβνπιεπηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ θαη δηεπθνιπληηθφ
ραξαθηήξα. πσο ππνζηεξίδεη, «βγάδακε ηα δεηήκαηα ηα αξλεηηθά πνπ έρνπκε ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηη ζα ζέιακε, ιεηηνπξγνχζε θαηαπξαυληηθά» θαη δειψλεη
«επραξηζηεκέλε φηη είπακε απηά πνπ ζέιακε λα έρνπλ ζπκβεί θάπνηε, έζησ φηη εδψ
κέζα ζπλέβεζαλ ζην κπαιφ καο». Δπηπιένλ, αλαγλσξίδεη: «[…] άθνπζα πξάγκαηα, πνπ
ζα ήκνπλ αξλεηηθή ζε άιιε θάζε θαη ηα επεμεξγάζηεθα, ην ζεσξψ θη απηφ πνιχ ζεηηθφ.
Γελ ζπκθσλνχζακε πάληα» θαη δηαπηζηψλεη φηη ε εκπεηξία ηεο νκάδαο ζπλέβαιε ψζηε
λα κπνξεί λα επηδείμεη κεγαιχηεξε ελζπλαίζζεζε θαη λα γίλεη «πην δηαιιαθηηθή» ζηε
ζρέζε ηεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηεο θαη ζηελ άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ηεο ξφινπ.
πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Αξρηθά, επηζεκαίλνπκε φηη ε ζπγθξφηεζε κηαο νκάδαο ακνηβαίαο κάζεζεο
εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ ελδπλάκσζή ηνπο
πξνο πεξηζζφηεξν πεξηεθηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο θαη επηινγέο. Σα επξήκαηα ηεο
έξεπλαο εληζρχνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ
ηζνηηκία, ακνηβαηφηεηα θαη δηππνθεηκεληθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. ην πιαίζην
ηέηνησλ νκάδσλ δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ ζηνραζηηθνχ δηαιφγνπ θαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, φηαλ απηνί εκπιέθνληαη ζε
επαλαμηνιφγεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο δελ είλαη πιένλ ιεηηνπξγηθέο.
Δηδηθφηεξα, ε νκάδα θαίλεηαη λα ιεηηνχξγεζε σο έλαο ελαιιαθηηθφο ρψξνο
επηθνηλσλίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο, πνπ ζηελ πιεηνςεθία δελ γλσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο,
αλαθέξνληαη ζε κία δηαθνξεηηθή ζπιινγηθή εκπεηξία, ε νπνία ηνπο επέηξεςε λα
εθθξαζηνχλ, λα απνθνξηηζηνχλ, λα αμηνπνηήζνπλ ελαιιαθηηθέο νπηηθέο θαη
εκπεηξίεο, θαη λα νδεγεζνχλ ζε πην ελεκεξσκέλεο θξίζεηο. Δπηπιένλ, παξφιν πνπ δελ
κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ αιιαγέο ζηε δξάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νηθεηνζειήο
ζπκκεηνρή ηνπο ζπληζηά ήδε κία ππέξβαζε απφ νηθείνπο θαη δεδνκέλνπο ηξφπνπο
ζθέςεο θαη δξάζεο.
ινη νη ζπκκεηέρνληεο, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ παξνπζίαζαλ,
ζηελ πνξεία ησλ ζπλαληήζεσλ, κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο κεηαηνπίζεηο ζε απφςεηο
γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ξφιν ηνπο. Οη κεηαηνπίζεηο απηέο
κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ζπλζεθψλ, ζπλπθαζκέλσλ κε ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη πιήξε ζπκκεηνρή ζην ζηνραζηηθφ δηάινγν θαη ηε ΜΜ φπσο: (α)
απνπζία αληαγσληζηηθήο δηάζεζεο, (β) ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε/ελζπλαίζζεζε
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ζπλαδέιθσλ
θαη καζεηψλ θαη (γ) θξηηηθφο ζηνραζκφο παξαδνρψλ ησλ άιισλ θαζψο θαη θξηηηθφο
απηνζηνραζκφο.
Πξνθαλψο, δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζπληειείηαη ξηδηθφο
κεηαζρεκαηηζκφο ζην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ παξαδνρψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Χζηφζν, παξαηεξνχληαη κεηαηνπίζεηο ζε απφςεηο ηνπο ππφ ην θσο λέσλ,
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εκπινπηηζκέλσλ θαη πεξηζζφηεξν νιηζηηθψλ θαηαλνήζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηε
γλψζε, ηε κάζεζε, ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. πσο θαη νη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ, ε
εκπινθή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζπληζηά κία κεηαζρεκαηηζηηθή εκπεηξία κε
πξνεθηάζεηο ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή. Δπηπιένλ, αλαδεηθλχεηαη ε δπλακηθή ελφο
ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε βάζε κε ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε θαη βειηίσζή ηνπο.
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απνηέιεζαλ νη απφςεηο πνπ εμέθξαζε έλαο εθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζε κηα ζπλέληεπμε πνπ δφζεθε γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, απφ ηηο
νπνίεο πξνθχπηεη ε πξναλαθεξζείζα λνεηηθή ζπλήζεηα. Οη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο έδεηρλαλ ηε γεληθφηεξε πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ
(λνεηηθή ζπλήζεηα) ηεο εκκνλήο ζε έλαλ δαζθαινθεληξηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο,
κεηαζέηνληαο ηελ επζχλε γηα ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ απηνχ είηε ζην ίδην ην
ζχζηεκα, είηε ζην Τπνπξγείν, είηε ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Ζ ζηξαηεγηθή
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ απφςεσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηζήγεζε, πεξηιακβάλεη
βησκαηηθέο ηερληθέο, φπσο πξνζνκνίσζε θαηάζηαζεο θαη παηρλίδη ξφισλ, αμηνπνίεζε
ηνπ ζηνραζηηθνχ δηαιφγνπ θαη έξγσλ ηέρλεο.
Λέμεηο – Κιεηδηά
Ννεηηθέο ζπλήζεηεο, απφςεηο, κεηαζρεκαηηζκφο, Σέρλε,
Μάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία.

Μεηαζρεκαηίδνπζα

Abstract
In this paper, after the presentation of the theoretical part, the effort to form a strategy
of transformation of the habit of mind "Teacher-centered method" is presented. The
trigger was the points of view that a teacher in Primary School expressed during an
interview given for research purposes, which show the aforementioned habit of mind.
The points of view expressed during the interview showed the general predisposition
of the person (habit of mind) to observe a teacher-centered way of teaching,
transferring the responsibility for choosing this way of teaching either in the
educational system itself or in the Ministry, or in the Curriculum . The strategy of
transforming the points of view that are presented in the paper, includes experiential
techniques, such as situation simulation and role play, exploiting stochastic dialogue
and artworks.
Keywords
Habits of mind, points of view, transformation, Art, Transformative Learning through
the Aesthetic Experience.
Ζ δηακόξθσζε ησλ παξαδνρώλ ησλ ελειίθσλ
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Ζ θαηαλφεζε θαη λνεκαηνδφηεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ είλαη έλα ζέκα
πνπ έρεη απαζρνιήζεη δηαρξνληθά πνιινχο κειεηεηέο, θαζψο ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ
νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπ, φζν
θαη κε ηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο. Ο Dewey αλαθέξεη φηη ην άηνκν κέζα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ έρεη δήζεη δηακνξθψλεη θάπνηεο απφςεηο, ηηο νπνίεο ζεσξεί
δεδνκέλεο θαη αδηακθηζβήηεηεο θαη ζηαδηαθά δεκηνπξγεί ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο,
κέζσ ησλ νπνίσλ λνεκαηνδνηνχληαη νη εκπεηξίεο ηνπ θαη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ην
θαηλφκελν ηεο κάζεζεο. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ απφςεσλ
παίδνπλ ε κίκεζε πξνηχπσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ, ζρνιηθνχ θαη επξχηεξα θνηλσληθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ε άθξηηε αλαπαξαγσγή ηνπο απφ ην ίδην ην άηνκν (Dewey, 1933).
Ο Bourdieu αλαθέξεη φηη ην άηνκν ελεξγεί θαη αληηδξά ζηηο θνηλσληθέο
πεξηζηάζεηο κε βάζε έλα ζχζηεκα πξνδηαζέζεσλ, ην ιεγφκελν habitus, ην νπνίν έρεη
δηακνξθσζεί απφ ηελ επηξξνή ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη κέζσ
ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη «δνκεκέλεο δνκέο» (structured structures) νη νπνίεο
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε εκπεηξηψλ ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ
παξφληνο, αιιά θαη «δνκνχζεο δνκέο» (structuring structures) θαζψο παξάγνπλ θαη
αλαπαξάγνπλ αληηιήςεηο, απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο είλαη ζε πιήξε
ζπκθσλία κε ηηο ππάξρνπζεο αληηιεπηηθέο δνκέο ηνπ αηφκνπ (Bourdieu, 1996). Σν ελ
ιφγσ ζχζηεκα πξνδηαζέζεσλ βαζίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, απνηειεί
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ θαη επεξεάδεη ηε ζθέςε θαη
δξάζε ηνπ, γηα απηφ είλαη δχζθνιν λα κεηαζρεκαηηζηεί, εθηφο εάλ ην άηνκν κπεη ζηε
δηαδηθαζία λα ην γλσξίζεη θαη πξνζπαζήζεη λα ην δηαρεηξηζηεί (Bourdieu, 2013).
εκαληηθέο είλαη θαη νη απφςεηο ηνπ Robert Kegan, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην
άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ δελ εμειίζζεηαη απιά βηνινγηθά, αιιά αιιάδεη
ηνλ ηξφπν πνπ λνεκαηνδνηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία δεη, ζε γλσζηηθφ,
δηαπξνζσπηθφ θαη ελδνπξνζσπηθφ επίπεδν. Ππξήλαο απηήο ηεο δνκν – αλαπηπμηαθήο
πξνζέγγηζεο είλαη ε ζρέζε ππνθεηκέλνπ – αληηθεηκέλνπ. Γηαζηάζεηο ηεο ζθέςεο θαη
ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα εκάο σο «ππνθείκελν», είλαη δχζθνιν λα
εληνπηζηνχλ θαη λα ειεγρζνχλ, γηαηί απνηεινχλ κέξνο ηεο ηαπηφηεηάο καο, καο
επεξεάδνπλ θαη είκαζηε πξνζθνιιεκέλνη ζε απηέο. Αληηζέησο, απηφ πνπ είλαη
«αληηθείκελν» ζηε ζθέςε, ζηε γλψζε θαη ζηα ζπλαηζζήκαηά καο, δελ θαηεπζχλεη ηνλ
ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο καο, γηαηί κπνξνχκε λα ζηνραζηνχκε πάλσ ζε απηφ,
λα ην αμηνινγήζνπκε, λα γίλνπκε ππεχζπλνη γηα απηφ, λα ην ζπζρεηίζνπκε κε θάηη
άιιν. Αθξηβψο επεηδή δελ απνηειεί κέξνο ηνπ φινπ καο, κπνξνχκε λα ην
δηαρεηξηζηνχκε. «Έρνπκε» αληηθείκελν, «είκαζηε» ππνθείκελνη (Kegan ζην Mezirow
& πλεξγάηεο, 2007). Μαο ελδηαθέξεη ε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία απηφ πνπ ήηαλ
«ππνθείκελν» ζην αληηιεπηηθφ καο ζχζηεκα, γίλεηαη «αληηθείκελν», δειαδή ζηνηρεία
ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο καο κε ηα νπνία ήκαζηαλ απφιπηα ηαπηηζκέλνη θαη
ζπλδεδεκέλνη κεηαηξέπνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη πην ζηνραζηηθά (Debold ζην
Enlightenment Magazine, 2002).
Μεηαζρεκαηηζκόο ησλ παξαδνρώλ – Οη απόςεηο ηνπ Jack Mezirow
πσο πξναλαθέξζεθε, ε θξηηηθή αληηκεηψπηζε θαη ν ελδερφκελνο
κεηαζρεκαηηζκφο ησλ παξαδνρψλ, ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο θαη
ιεηηνπξγηθέο γηα ηνπο καλζάλνληεο ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ
πιαίζην, είλαη ην δεηνχκελν ζηε δηεξγαζία κάζεζεο πνπ επηρεηξεί λα εμεγήζεη ε
Θεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο, κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Jack Mezirow.
Με ηνλ φξν Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε νξίδεηαη ε δηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ
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δπζιεηηνπξγηθψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο, κε ζηφρν λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν «πεξηεθηηθά,
πνιπζρηδή, αλνηρηά, ζηνραζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά έηνηκα γηα αιιαγή, πξνθεηκέλνπ
λα παξαγάγνπλ πεπνηζήζεηο θαη απφςεηο πνπ ζα απνδεηρζνχλ πεξηζζφηεξν αιεζηλέο ή
πην ηθαλέο λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ παξψζεζε ζε πξάμε» (Mezirow, 2006a).
Ο Mezirow (1991a, 2007) επηζεκαίλεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εξκελεχνπκε
θαη λνεκαηνδνηνχκε ηηο εκπεηξίεο καο είλαη απνηέιεζκα εθνχζηαο ή αθνχζηαο
κάζεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ςπρνινγηθνχο, εζηθνχο, θνηλσληνινγηθνχο, νηθνλνκηθνχο
πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ζεσξίεο. Γεκηνπξγνχληαη έηζη ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα
αλαθνξάο ηα νπνία έρνπλ δχν δηαζηάζεηο: ηηο λνεηηθέο ζπλήζεηεο, δειαδή ην ζχλνιν
ησλ παξαδνρψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θίιηξα γηα ηε λνεκαηνδφηεζε ησλ εκπεηξηψλ,
θαη ηηο απφςεηο, δειαδή ηελ έθθξαζε ησλ λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ
λνεηηθψλ ζρεκάησλ ηα νπνία θαηεπζχλνπλ ηνλ ηξφπν εξκελείαο ησλ πξαγκάησλ θαη
ηε ζπκπεξηθνξά καο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ
γίλεηαη κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ επάλσ ζηηο παξαδνρέο πνπ εθθξάδνληαη κε ηηο
απφςεηο ησλ αηφκσλ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο πνιιψλ απφςεσλ, νδεγεί ζηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ κηαο λνεηηθήο ζπλήζεηαο (Mezirow, 2007). Χζηφζν, ε ακθηζβήηεζε
ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ ελειίθσλ, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα γίλεη αηνκηθά.
Υξεηάδεηαη έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ θαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, ε νπνία λα
πεξηιακβάλεη ηε δηάγλσζε ηεο αλάγθεο γηα κεηαζρεκαηηζκφ, ηηο ηερληθέο πνπ ζα
αμηνπνηεζνχλ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο θαη ηα κεηέπεηηα βήκαηα
πνπ ζα αθνινπζήζνπλ (Mezirow, 1991a). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα
δηακφξθσζεο κηαο ζηξαηεγηθήο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο λνεηηθήο ζπλήζεηαο
«Γαζθαινθεληξηζκφο».
Γηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο λνεηηθήο ζπλήζεηαο «Γαζθαινθεληξηζκόο»
Παξνπζίαζε ησλ απόςεσλ ελόο εθπαηδεπηηθνύ (κειέηε πεξίπησζεο)
Σν έλαπζκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξνέθπςε απφ ηηο απφςεηο πνπ
εμέθξαζε έλαο εθπαηδεπηηθφο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε 25 έηε ππεξεζίαο, ζε
κηα ζπλέληεπμε πνπ δφζεθε ζηελ ππνγξάθνπζα γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, απφ ηηο
νπνίεο πξνθχπηεη ε πξναλαθεξζείζα λνεηηθή ζπλήζεηα. Σν ζέκα ηεο ζπλέληεπμεο
ήηαλ: αμηνπνίεζε βησκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο Σέρλεο απφ
εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα ζρνιεία.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ν ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο ζηελ
εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ
εθθξάδεη ηηο παξαθάησ απφςεηο: «Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηψ ζηε δηδαζθαιία κνπ είλαη
θπξίσο εηζήγεζε, θπξίσο κεησπηθή ζα έιεγα είλαη ε δηδαζθαιία κνπ. Ναη κελ
πξνζπαζψ λα θάλσ νκαδνζπλεξγαηηθέο ηερληθέο θηι αιιά πεξηζζφηεξν εζηηάδσ ζηελ
εηζήγεζε».
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγεη ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή ηερληθή,
φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο, είλαη νη εμήο:
«Κπξίσο ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα είλαη απηφ πνπ ζε θαηεπζχλεη… Όζηεξα, θαθά ηα
ςέκαηα, ε ελεκέξσζε, ην ζεκηλάξην […]ζε θάπνηα άιιε ηερληθή δηδαζθαιίαο, είηε
θαηαηγηζκφο ηδεψλ, είηε παηρλίδη ξφισλ δελ είλαη επαξθήο. Σέηνηα πνπ λα ζε θάλεη λα
ληψζεηο ηθαλφο λα κπεηο ζηελ αίζνπζα θαη λα θάλεηο ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ, ην παηρλίδη
ξφισλ θηι. Δ, νπφηε κέλεηο θπξίσο ζηελ εηζήγεζε θαη ζηηο εξσηήζεηο – απαληήζεηο.
ηελ νπζία είλαη κεησπηθή ε δηδαζθαιία.»
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«… ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ληψζεη ζίγνπξνο… πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη γηα λα
εθαξκφζεη κηα ηερληθή δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ. Θα πξέπεη λα ηνλ θαζνδεγεί ην ζχζηεκα γηα
λα ηελ εθαξκφζεη… αλ δελ έρεηο εθπαηδεπηεί, αλ δελ είζαη ζίγνπξνο λα παηάο δελ
πξφθεηηαη πνηέ πηζηεχσ λα ηελ εθαξκφζεη θαλέλαο, ή θαη αλ ηελ εθαξκφδεη, ηελ
εθαξκφδεη κε ιάζνο ηξφπν, κε εκηκάζεηα, πνπ είλαη πνιχ ρεηξφηεξν απφ ην λα
πξνζπαζείο λα εθαξκφζεηο θάηη… Καιχηεξα λα κελ ην εθαξκφζεηο πηζηεχσ παξά λα ην
εθαξκφζεηο κε ιάζνο ηξφπν ή κε εκηκάζεηα…»
Αιιά θαη σο πξνο ηε ρξήζε ηεο Σέρλεο ζηε δηδαζθαιία νη απφςεηο ηνπ δελ
δηαθέξνπλ. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:
«… πηζηεχσ φηη κέζα απφ ηελ Σέρλε ζα κπνξνχζακε λα πεξάζνπκε ζε άιιεο ηερληθέο
δηδαζθαιίαο ηηο νπνίεο φλησο έρνπκε αλάγθε θαη ζα είλαη θαη ίζσο… είλαη θαη πην
ειθπζηηθέο γηα ηα παηδηά, πνπ είλαη ην δεηνχκελν, έηζη; Γηαηί ζηελ νπζία κέλνπκε κφλν
ζην εμεηαζηηθφ… αιιά απηφ δεηάεη θαη ην ζχζηεκα ην εθπαηδεπηηθφ.»
Απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ παξαπάλσ ελδεηθηηθψλ απαληήζεσλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ απφςεηο:
Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζε σζεί λα ρξεζηκνπνηείο πεξηζζφηεξν εηζήγεζε θαη
κεησπηθή δηδαζθαιία.
Σα ζεκηλάξηα ζε βησκαηηθέο κεζφδνπο δελ πξνζθέξνπλ θαηάιιεια εξγαιεία ζηνλ
δάζθαιν γηα λα ηηο αμηνπνηήζεη.
Αλ δελ ληψζεηο 100% ζίγνπξνο γηα κηα λέα ηερληθή δηδαζθαιίαο, ηφηε θαιχηεξα λα κελ
ηελ εθαξκφδεηο, γηαηί ζα ην θάλεηο κε ιαλζαζκέλν ηξφπν.
Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλαγθάδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κείλεη πξνζθνιιεκέλνο ζηνλ
γλσζηνθεληξηθφ θαη εμεηαζηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο.
πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη πξναλαθεξζείζεο απφςεηο εθθξάδνπλ ηε
γεληθφηεξε πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ (λνεηηθή ζπλήζεηα) ηεο εκκνλήο ζε έλαλ
δαζθαινθεληξηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, κεηαζέηνληαο ηελ επζχλε γηα ηελ επηινγή ηνπ
ηξφπνπ απηνχ είηε ζην ίδην ην ζχζηεκα, είηε ζην Τπνπξγείν, είηε ζην Αλαιπηηθφ
Πξφγξακκα.
ην ζεκείν απηφ αλαθέξνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε λνεηηθή ζπλήζεηα
εθθξάδεηαη δηαρξνληθά απφ κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Ο
Dewey ζην βηβιίν ηνπ How we Think (1933) αλαθέξεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ εηζήγεζε σο βαζηθή εθπαηδεπηηθή κέζνδν. Δπίζεο,
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ ηνλ δηάινγν κε ηνπο καζεηέο, ζηελ
νπζία κνλνπσινχλ ηε ζπδήηεζε αθήλνληαο πνιχ ιίγν ρξφλν ζηνπο καζεηέο λα
εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ή απνδέρνληαη νπνηαδήπνηε ειιηπή απάληεζε ησλ
καζεηψλ σο ζσζηή θαη ηειηθά ηελ αλαζθεπάδνπλ θαη ηελ εθθξάδνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο
ηξφπν, ζεσξψληαο φηη απηφ ελλννχζαλ νη καζεηέο. Θα πεξίκελε θαλείο φηη ζηηο κέξεο
καο, ζρεδφλ έλαλ αηψλα κεηά, νη εμειίμεηο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδαγσγηθήο, φζν
θαη ζε πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν ζα είραλ επεξεάζεη ηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα
δελ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ.
χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε θπξηαξρεί ην ζχζηεκα ηεο απνκλεκφλεπζεο, επλνείηαη ε ζεσξία θαη φρη
ε πξάμε, δελ αλαπηχζζνληαη νη νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ (ΟΟΑ, 2003).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο Καινγξίδε θαη Καγηαβή (2011), παξά ηηο απαηηήζεηο ηεο
ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε θπξηαξρεί ν δαζθαινθεληξηζκφο, δελ εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά
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ελεξγεηηθέο – βησκαηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ππάξρεη ππεξθφξησζε ηεο
ζεσξεηηθήο γλψζεο εηο βάξνο ηεο πξαθηηθήο. Βέβαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη νη εθπαηδεπηηθνί, δηαπηζηψλνπκε φηη πέξαλ ηεο
εηζαγσγηθήο ηνπο επηκφξθσζεο θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, δελ
έρνπλ εθπαηδεπηεί πεξαηηέξσ θαηάιιεια σο πξνο ηε ρξήζε βησκαηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, επνκέλσο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη σο πξνο ηε ζπζηεκαηηθή
ρξήζε ηνπο (Κνπηνχδεο θ.ά. 2005· Βεξγίδεο θ.ά., 2011).
Χζηφζν, ε εκκνλή ελφο αμηφινγνπ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλαλ
δαζθαινθεληξηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, παξά ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο
θαη Παηδαγσγηθήο, αληαλαθιά ηελ έθθξαζε απηήο ηεο ζηεξενηππηθήο λνεηηθήο ηνπο
ζπλήζεηαο ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ππνβιεζεί ζε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ κέζσ
ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ.
ηξαηεγηθή κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο λνεηηθήο ζπλήζεηαο «Γαζθαινθεληξηζκόο»
ε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ απφςεσλ πνπ
εμέθξαζε ν ζπλεληεπμηαδφκελνο, θαη πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε αληηπξνζσπεχνπλ
έλα αμηφινγν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνηείλνπκε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ
«Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία» (Κφθθνο,
2011/2017), ε νπνία ζηνρεχεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη βαζίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία έξγσλ ηέρλεο πςειήο
αηζζεηηθήο αμίαο, ηα νπνία δίλνπλ ελαχζκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ (Adorno, θ.ά., 1984). Ζ δηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζηεξενηππηθψλ
απφςεσλ πξνηείλεηαη λα γίλεη ζην πιαίζην κηαο επηκφξθσζεο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ
ψζηε κέζα απφ ηνλ δηάινγν θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα
πξνζεγγηζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο θξηηηθά. Καηφπηλ παξνπζηάδνπκε ηε
δηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν
νπνίνο φκσο ζα κπνξνχζε λα εθπξνζσπεί κηα νκάδα εθπαηδεπηηθψλ κε παξφκνηεο
απφςεηο.
Αξρηθά, ζην 1ν ζηάδην ηεο κεζφδνπ, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα βηψζεη έλα
απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδεη, δειαδή λα
αηζζαλζεί φηη ν ηξφπνο πνπ λνεκαηνδνηεί ηηο απφςεηο ηνπ ρξεηάδεηαη επαλεθηίκεζε
(Mezirow, 2007). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ν
εθπαηδεπηηθφο θαηλφηαλ πνιιέο θνξέο λα ακθηζβεηεί ηηο ίδηεο ηηο απφςεηο ηνπ, ρσξίο
φκσο λα ηηο επαλεμεηάδεη θξηηηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην εμήο: «… ην
ζχζηεκα μεθηλάεη… ην ζχζηεκα δελ έρεη… λαη κελ… δελ επηηξέπεη θαηλνηνκίεο, δελ
επηηξέπεη θαηλνηνκίεο; Ναη… ζα κπνξνχζακε λα πνχκε επηηξέπεη θαηλνηνκίεο. Γελ έρεηο
φκσο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο εθπαηδεπκέλνπο, ηνπο ελεκεξσκέλνπο. Άξα δελ κπνξεί
λα γίλεη πξαθηηθά, ζεσξεηηθά ηψξα κπνξεί λα ιέλε ην νηηδήπνηε. Πξαθηηθά έρεηο
εθπαηδεπηηθνχο κε εθπαηδεπκέλνπο». Δπίζεο, ζηνηρεία ηεο κε ιεθηηθήο ηνπ
επηθνηλσλίαο (Βξεηηφο, 2003) φπσο νη θηλήζεηο ησλ άθξσλ ηνπ, ε αβεβαηφηεηα ζηνλ
ηφλν ηεο θσλήο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνζπαζνχζε λα ηεθκεξηψζεη ηνπο ιφγνπο
πνπ ηνλ νδεγνχλ ζε κηα θαηά βάζε κεησπηθή δηδαζθαιία, απνηεινχλ ελδείμεηο φηη ν
ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ είλαη κάιινλ δπζιεηηνπξγηθφο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ
φζν θαη γηα ηνλ ίδην. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη δειψλεη πσο ζα ήζειε λα επηκνξθσζεί
ζε θαηλνηφκεο θαη βησκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο
ηέρλεο θαηά ηε δηδαζθαιία δειψλεη έκκεζα ηε ζπλαίλεζή ηνπ λα εκπιαθεί ζε κηα
δηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ απφςεψλ ηνπ.
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ε φ,ηη αθνξά ζην 2ν ζηάδην, νη απφςεηο ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο (Πνηα είλαη ε
γλψκε ζαο γηα ηε ρξήζε ησλ βησκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο Σέρλεο θαηά
ηε δηδαζθαιία;) έρνπλ ήδε εθθξαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο.
ε ζρέζε κε ην 3ν ζηάδην δηακνξθψλνληαη ηα εμήο θξηηηθά εξσηήκαηα, πξνο
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ πνπ εμέθξαζε ν εθπαηδεπηηθφο:
α) «Ση ζεκαίλεη «θαιφο» δάζθαινο;»
β) «Πψο καζαίλνπκε θάηη θαιά;»
γ) «Καηά πφζν ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
επεξεάδεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο καο;»
ην 4ν ζηάδην πξνηείλεηαη ε επηινγή ησλ παξαθάησ έξγσλ ηέρλεο:
Σν εηθαζηηθφ έξγν ηνπ Rembrandt “Scholar in his study” (1694) πξνθεηκέλνπ
λα ζπδεηεζεί αξρηθά ην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
πγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα απφ ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα:
α) «Σν ζθαζηαξρείν» (L'école buissonnière) ηνπ Jean-Paul Le Chanois (1949),
φπνπ παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ λα δηδάμεη αμηνπνηψληαο
βησκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζε έλα ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ
απνδερφηαλ αιιά θαη παξφηξπλε ηνλ δαζθαινθεληξηζκφ,
β) «Σα παηδηά ηεο ρνξσδίαο» (Les Choristes) ηνπ Christophe Barratier (2004),
φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο βαζηδφκελνο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ ζε
έλα επίζεο άθακπην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, πξνζπαζεί λα εληάμεη ηνπο καζεηέο
ηνπ ζε κηα πεξηζζφηεξν βησκαηηθή δηεξγαζία κάζεζεο, θαη
γ) «Αλάκεζα ζηνπο ηνίρνπο» (Entre les murs) ηνπ Laurent Cante (2008), φπνπ
ν εθπαηδεπηηθφο θάλεη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο λα ππνθηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ ηνπ ρσξίο φκσο λα έρεη πάληα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
Πξνθχπηεη επνκέλσο ν παξαθάησ πίλαθαο ζπζρέηηζεο έξγσλ ηέρλεο θαη
θξηηηθψλ εξσηεκάησλ.
1. Πίλαθαο ζπζρέηηζεο έξγσλ ηέρλεο θαη θξηηηθψλ εξσηεκάησλ
Κξηηηθά εξσηήκαηα
Έξγα ηέρλεο
α
β
γ
Scholar in his study

Σν ζθαζηαξρείν


Σα παηδηά ηεο ρνξσδίαο


Αλάκεζα ζηνπο ηνίρνπο

ην 5ν ζηάδην πξνηείλνπκε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ηέρλεο
ηφζν κε ηε κέζνδν ηνπ D. Perkins (1994), φζν θαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ
βησκαηηθψλ ηερληθψλ, φπσο κειέηε πεξίπησζεο, πξνζνκνίσζε θαηάζηαζεο, παηρλίδη
ξφισλ, debate (Κφθθνο, 2005β), ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα ζπκκεηάζρεη ζε απηέο, λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηέηνηνπ είδνπο ηερληθψλ, θαη λα θαιιηεξγήζεη
ζηνηρεία ηεο θξηηηθήο ηνπ ζθέςεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο. ε
θάζε πεξίπησζε, αθνινπζεί ζπζρέηηζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ έξγσλ ηέρλεο κε ηα
θξηηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί.
Σν 6ν ζηάδην ηεο κεζφδνπ είλαη ην ζηάδην ηνπ αλαζηνραζκνχ. ηελ πεξίπησζή
καο ζεσξνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία ζα έρεη θέξεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ
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αληηκέησπν κε ηηο παξαδνρέο ηνπ θαη ζα ηνλ έρεη βνεζήζεη λα θάλεη έλα πξψην βήκα
κεηαζρεκαηηζκνχ θάπνησλ απφςεψλ ηνπ.
πδήηεζε
Ζ ακθηζβήηεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ βαζηά ξηδσκέλσλ απφςεσλ πνπ
ζεσξνχληαη δεδνκέλεο θαη αδηακθηζβήηεηεο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο απηψλ είλαη κηα
δχζθνιε δηαδηθαζία, θαζψο ην άηνκν κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αξλεζεί κέξνο ησλ
αμηψλ ηνπ αληηιεπηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ
απφςεσλ απνηειεί κηα δπλαηή εκπεηξία γηα ην άηνκν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη
πξνυπνζέηεη ηνλ θξηηηθφ απηφ – ζηνραζκφ ηνπ, δειαδή ηελ επαλαμηνιφγεζε θαη ηελ
ελδερφκελε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ λνεκαηνδφηεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλεη
(Mezirow, 1990). Ζ δηεξγαζία απηή είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αηνκηθφ
επίπεδν. Υξεηάδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε ζηνραζηηθφ δηάινγν ν νπνίνο ζα
δηεπθνιχλεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ απφςεσλ (Mezirow, 2007). Βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ ζηνραζηηθφ δηάινγν θαη ζηε κεηαζρεκαηίδνπζα
κάζεζε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε ησλ άιισλ, ν απηνέιεγρνο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε, κε ιίγα ιφγηα φια φζα νλνκαηίδεη ν Goleman
(2011) «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε».
Καηαιήγνληαο, αλαθέξνπκε φηη ε πξναλαθεξζείζα ζηξαηεγηθή
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο λνεηηθήο ζπλήζεηαο «Γαζθαινθεληξηζκφο» ρξεηάδεηαη λα
πινπνηεζεί ζην πιαίζην κηαο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ. Σν πιαίζην ηεο νκάδαο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θηλεηνπνίεζεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε θαζψο δηεπξχλνπλ ην πεδίν πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρηνχλ
νη λέεο γλψζεηο (Πνιέκε – Σνδνχινπ, 2003). Δπίζεο, ε αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο
ζεσξείηαη απαξαίηεηε, θαζψο απνηειεί ην κέζν γηα λα έξζνπκε αληηκέησπνη κε ηηο
βαζχηεξεο ζθέςεηο θαη παξαδνρέο καο (Καζηνξηάδεο, 2008) θαη γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί ν ζηνραζηηθφο δηάινγνο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ θξηηηθή
αμηνιφγεζε ησλ παξαδνρψλ. Χζηφζν, επηζεκαίλνπκε φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο λνεηηθήο ζπλήζεηαο είλαη αξθεηά δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί,
αθφκα θαη αλ κεηαζρεκαηίζνπλ θάπνηεο απφ ηηο ζηεξενηππηθέο απφςεηο πνπ
εθθξάδνληαη επί ηνπ ζέκαηνο. Απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπλεηδεηή απφθαζε
λα δξάζνπλ κε βάζε ηηο λέεο ζηνραζηηθέο ηνπο αληηιήςεηο ζε έλα πιαίζην ζρνιείνπ
ην νπνίν ζπλήζσο δελ ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπλήζσο
άθακπην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ηελ ππεξθφξησζε ηεο χιεο πνπ θαινχληαη λα
δηδάμνπλ, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηελ θνπιηνχξα ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο. κσο, ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα δηεξγαζία
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο, λα ζθέθηνληαη πεξηζζφηεξν θξηηηθά, λα νδεγνχληαη ζε
πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηέο επηινγέο ζε πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν, λα
αληηζηέθνληαη ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ θαθψο θεηκέλσλ ηεο θνηλσλίαο, λα γίλνπλ
«ελεξγά ππνθείκελα ηεο πνιηηηζκηθήο αιιαγήο» (Mezirow, 2007).
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Ζ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο κεζφδνπ
εγγξακκαηηζκνχ ηνπ Freire. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Freire απνζθνπεί ζηελ «Πνιηηηζηηθή
δξάζε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο» ζην πιαίζην πνιηηηζηηθψλ θχθισλ. Γηα ηηο
εηζαγσγηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ ζπληνληζηή ελφο πνιηηηζηηθνχ θχθινπ κε ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ν Freire πξφηεηλε ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο ζεηξάο εηθφλσλ πνπ είραλ
ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Γηα απηφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ειάρηζηεο
αλαθνξέο ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ελψ νη απφπεηξεο αμηνπνίεζεο ηεο
κεζφδνπ Freire ζηελ Διιάδα παξέκεηλαλ απνζπαζκαηηθέο θαη πεξηνξηζκέλεο.
ηελ εξγαζία καο, θαη‟ αξράο ζα παξνπζηάζνπκε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε ν Freire θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ηελ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε πνιηηηζηηθνχο θχθινπο. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηε ζχλδεζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηελ θνπιηνχξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ Freire ζηελ Διιάδα.
Λέμεηο-θιεηδηά
Κξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε, Λατθή Δπηκφξθσζε, αιθαβεηηζκφο ελειίθσλ, εθπαίδεπζε
ελειίθσλ
Abstract

Critical awareness is the core of Freire's literacy method. Freire's approach
aims at "Cultural Action for Freedom" in the context of cultural circles. For the
introductory meetings of the coordinator of a cultural circle with the participants,
Freire suggested using a series of images designed specifically for this purpose. There
are only a few references for this educational material in the Greek literature, while
attempts to use the Freire method in Greece remained fragmented and limited.
In this paper, we will first present the educational material used by Freire and
his colleagues about the critical awareness of participants in cultural circles. Then we
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will look at linking the educational material to the learners' culture in the application
of the Freire method in Greece.
Keywords
Critical awareness, Popular Education, Adult Literacy, Adult Education.
1. Δηζαγσγή
O Freire αλέπηπμε κηα πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζην επίθεληξν
ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ (Κφθθνο,
2017, ζ.42). χκθσλα κε ηε κεζνδνινγηθή ηνπ πξνζέγγηζε, αθεηεξία γηα ηελ
νξγάλσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, κέζα ζηελ νπνία θπνθνξνχληαη θαη αλαδχνληαη νη
επηζπκίεο, νη πξνζδνθίεο, νη αλάγθεο θαη νη θφβνη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Με άιια
ιφγηα, νη ζπλζήθεο δσήο θαη ε θνπιηνχξα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απνηεινχλ θξίζηκα
ζηνηρεία, ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε, ηφζν θαηά ηνλ
κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ, φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ο Freire ζεσξεί φηη ε θνπιηνχξα «Ξεθαζαξίδεη ηνλ ξφιν ησλ αλζξψπσλ ζηνλ
θφζκν θαη κε ηνλ θφζκν, σο φλησλ πνπ κεηαπιάζνπλ ηνλ θφζκν θη φρη πνπ
πξνζαξκφδνληαη ζ' απηφλ» (Φξέηξε, 1977, ζ.144). Γηεπθξηλίδεη, επίζεο, φηη ε
αλζξσπνινγηθή έλλνηα «θνπιηνχξα» απνηειεί έλα «ζπλδεηηθφ ζέκα», πνπ ην νξίδεη
σο εμήο: «Αλ φ παηδαγσγηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη δηαινγηθφο, ηφηε νη δάζθαινηκαζεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ κέξνο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζέκαηα πνπ δελ
έρνπλ πξνεγνπκέλσο ππνδεηρηεί. Γίλσ ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ζεκάησλ ηελ
νλνκαζία “ζπλδεηηθά ζέκαηα”, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μπνξνχλ είηε λα
δηεπθνιχλνπλ ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζε δχν ζέκαηα κέζα ζηελ πξνγξακκαηηθή
κνλάδα, γεκίδνληαο έλα ελδερφκελν θελφ αλάκεζα ζηα δχν, είηε λα εηθνλίζνπλ ηηο
ζρέζεηο αλάκεζα ζην πεξηερφκελν ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ
ιανχ γηα ηνλ θφζκν» (Φξέηξε, φπ.π.).
Με ηε κέζνδν ηνπ Freire νη ελήιηθνη κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ ηε δεμηφηεηα
ηεο αλάγλσζεο ζε 30-40 ψξεο. Γη‟ απηφλ, ε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο ήηαλ κηα
θαηεμνρήλ πνιηηηθή πξάμε. ηε κέζνδφ ηνπ, ε εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο πξέπεη λα
είλαη κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο νπνίαο νη ελήιηθεο
κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θξηηηθά ηελ θαηάζηαζή ηνπο. ηαλ ζπκβαίλεη απηφ,
είλαη δηαζέζηκε κηα ηεξάζηηα ελέξγεηα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο (Brown,
1987). Ζ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ζπληζηά ηε κεηάβαζε απφ κηα απζφξκεηε ζε κηα
θξηηηθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπνπ ε πξαγκαηηθφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο
έλα αληηθείκελν αιεζηλήο γλψζεο (Leirman, 1993, ζ. 105). Δπίζεο, απνηειεί ηε
δηαιεθηηθή έλσζε αλάκεζα ζηε ζπλείδεζε θαη ζηνλ θφζκν θαη δελ κπνξεί λα είλαη
αηνκηθή, αιιά πξέπεη λα είλαη θνηλσληθή (Γέξνπ, 1977, ζ. 11 θαη 19). πσο πνιχ
εχζηνρα επηζεκαίλεηαη, «Σν αληίζεην ηνπ conscientisation είλαη ην massification, πνπ
ζεκαίλεη κηα κάδα εηεξνθίλεηε. Έλα κε ζθεπηφκελν ζχλνιν». (Γέξνπ, φπ.π., ζ. 11).
ηελ Διιάδα ην πξφγξακκα αιθαβεηηζκνχ θαη βαζηθήο παηδείαο ελειίθσλ,
βαζηζκέλν ζηε κέζνδν ηνπ Freire, ζρεδηάζηεθε ην 1984 απφ ηελ αξκφδηα νκάδα
εξγαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Λατθήο Δπηκφξθσζεο. Βαζηθφο εκπλεπζηήο ζην
φιν εγρείξεκα ήηαλ ν εηδηθφο ζχκβνπινο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο (1981-1984) θαη
72

κεηέπεηηα Γεληθφο Γξακκαηέαο Λατθήο Δπηκφξθσζεο Θεφθξαζηνο Γέξνπ, ν νπνίνο
πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. Ο Γέξνπ έρεη γξάςεη ηελ Δηζαγσγή ζην βαζηθφ
βηβιίν ηνπ Freire Ζ αγσγή ηνπ θαηαπηεδνκέλνπ, ην νπνίν έρεη κεηαθξαζηεί ζηα
ειιεληθά· παξνπζίαζε ηε κέζνδν Freire ζε ζπλδηάζθεςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ πνπ νξγαλψζεθε ην 1984 απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο
Δπηκφξθσζεο· είρε ήδε νξγαλψζεη, σο ζχκβνπινο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο,
ζεκηλάξηα αιθαβεηηζκνχ ζηηο γπλαηθείεο θπιαθέο Κνξπδαιινχ· ζπλέβαιε ζηελ
εμεηδίθεπζε ηεο κεζφδνπ ηνπ Freire ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο αιθαβεηηζκνχ.
Πξνζζέηνπκε φηη πνιχ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ θαη
Απηνκφξθσζεο κε ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Απηνκφξθσζε, βηβιίσλ γηα ηελ
απειεπζεξσηηθή αγσγή θαη ηε ιατθή παηδεία, θαζψο θαη κε ηε δηνξγάλσζε θχθισλ
κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ Freire (Βεξγίδεο, 2006). Αθνινχζεζε ε πεηξακαηηθή
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αιθαβεηηζκνχ θαη βαζηθήο παηδείαο ην 1985 θαη ην
1986 (Anagnou, Vaikousi &Vergidis, 2016). ην πιαίζην απηφ, αλαπηχρζεθε ε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ζηξαηφ θαη πινπνηήζεθε πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ ζηηο
Έλνπιεο Γπλάκεηο πνπ απεπζπλφηαλ ζε λένπο πνπ
ππεξεηνχζαλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία θαη δελ είραλ νινθιεξψζεη ηελ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Βεξγίδεο, 1995, ζ.218). Οξγαλψζεθαλ δχν πεηξακαηηθά
ηκήκαηα ζε Μνλάδα ηνπ Ναπηηθνχ, έλα γηα νξγαληθά θαη έλα γηα ιεηηνπξγηθά
αλαιθάβεηνπο. Σα ηκήκαηα ιεηηνπξγνχζαλ πξσηλέο ψξεο θαη ηα καζήκαηα
πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηξεηζήκηζη κήλεο (Λεθάηε, 1987, ζ.7).
2. Θεώξεζε ηεο επηκνξθώηξηαο γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο αιθαβεηηζκνύ θαη βαζηθήο παηδείαο ηεο ΓΓΛΔ
πσο αλαθέξεη ε επηκνξθψηξηα ηνπ ηκήκαηνο νξγαληθά αλαιθάβεησλ
ζηξαηεπκέλσλ πνπ ππεξεηνχζαλ ηε ζεηεία ηνπο: «Ο αλαιθάβεηνο άλζξσπνο πνιχ
ζπρλά, αλ φρη πάληα, ηαπηίδεηαη κε ηνλ ακφξθσην θαη ην κε πνιηηηζκέλν. κσο
πξφθεηηαη γηα ιάζνο. Ο άλζξσπνο πνπ δε δηαζέηεη ην εξγαιείν ηεο γξαθήο, δελ είλαη
εθηφο πνιηηηζκνχ. πκκεηνρή ζηνλ πνιηηηζκφ δελ είλαη ε ζπζζψξεπζε ή ε
θαηαλάισζε πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ, αιιά ε έθθξαζε θαη δεκηνπξγία. Έηζη, ν
αλαιθάβεηνο κπνξεί λα είλαη παξάγνληαο πνιηηηζκνχ, λα δεκηνπξγεί θαη λα
ζπκκεηέρεη» (Λεθάηε, 1987, ζ. 6). Γη‟ απηφ ρξεηάδεηαη ζεβαζκφο:
-σο πξνο ην γηαηί έκεηλε αγξάκκαηνο·
-σο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ θνπβαιάεη·
-ζηελ απφθαζή ηνπ λα θαζίζεη ζην ζξαλίν·
-ζηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ παξέρνπκε λέεο γλψζεηο·
-ζηηο γλψζεηο πνπ ήδε θαηέρεη.
χκθσλα κε ηελ επηκνξθψηξηα, ν αλαιθάβεηνο δελ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα θνηλσληθφ ζηίγκα πνπ πξέπεη λα εθιείςεη, αιιά σο έλαο
παξάγνληαο δεκηνπξγίαο θαη πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη ζεβαζκφ γηα λα
αλαπηχμεη ηε δπλακηθή ηνπ (φπ.π.).
3. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθσλόκελσλ
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Αξρηθά δφζεθε έλα γισζζηθφ ηεζη θαη έλα ηεζη κε πξάμεηο αξηζκεηηθήο ζε 50
θιεξσηνχο απφθνηηνπο θαη κε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ηε ζπλέρεηα, δηελεξγήζεθαλ
αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην
νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ θιεξσηψλ θαη ηελ ηειηθή επηινγή ησλ
είθνζη πνπ ζα παξαθνινπζνχζαλ ηα καζήκαηα. χκθσλα κε ηελ επηκνξθψηξηα,
«Έθπιεμε καο πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη νη κηζνί πεξίπνπ αξλήζεθαλ λα
μαλαθαζίζνπλ ζην ζξαλίν, φπσο έιεγαλ, θνβνχκελνη, φπσο κάζακε αξγφηεξα, φηη ζα
παξαηαζεί ε ζεηεία ηνπο ή ζα ράζνπλ ηελ έμνδφ ηνπο. Οξηζκέλνη δελ ήζειαλ λα
αληηκεησπίζνπλ ην δάζθαιν γηα άιιε κηα θνξά ζηε δσή ηνπο ή έλησζαλ ληξνπή λα
ιέλε ζηνπο δηθνχο ηνπο πσο είλαη καζεηέο» (Λεθάηε, 1987, ζ.7).
Πξνέξρνληαλ φινη απφ πνιπκειείο αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο. Ήηαλ αγξφηεο πνπ
δνχιεπαλ κεξνθάκαην ζηα ρσξάθηα. Οη γνλείο ηνπο ήηαλ αγξάκκαηνη. Οη ίδηνη
πίζηεπαλ φηη δελ ηέιεησζαλ ην ζρνιείν γηαηί ήηαλ θαθνί καζεηέο θαη φηη δελ
«έπαηξλαλ ηα γξάκκαηα, ν δάζθαινο ηα βαξνχζε θαη έηζη ην ‟ζθαζαλ» (φπ.π.).
πσο αλαθέξεη ε επηκνξθψηξηα, «ε αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ήηαλ πνιχ
θαιή, πιελ ελφο πνπ είρε θαη απνιπηήξην δεκνηηθνχ. Αλ ήηαλ παηδηά θάπνησλ
αζηηθψλ νηθνγελεηψλ πηζαλφλ λα έδηλαλ θαη εμεηάζεηο γηα ην Παλεπηζηήκην» (φπ.π).
Σν ιεμηιφγηφ ηνπο ήηαλ θησρφ, φπσο θαη νη παξαζηάζεηο, νη γλψζεηο θαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο. ηαλ είραλ έμνδν, πήγαηλαλ βφιηα κφλν ζηελ Οκφλνηα.
Σειεφξαζε γεληθά δελ έβιεπαλ θαη πνηέ δελ παξαθνινπζνχζαλ εηδήζεηο. Μεξηθνί
δελ γλψξηδαλ πφηε γελλήζεθαλ, νχηε ηη κήλαο ήηαλ, νχηε πφζνη είλαη νη κήλεο θαη νη
επνρέο, νχηε πφζνπο βνπιεπηέο έρνπκε (άιινη έιεγαλ 10, 20 σο 30). Δίραλ
πξνιήςεηο, δελ ακθηζβεηνχζαλ ηηο αμίεο ησλ γνληψλ ηνπο θαη ήηαλ πνιχ δεκέλνη κε
ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Οξηζκέλνη έηξσγαλ αθφκε μχιν απφ ηνλ παηέξα ηνπο. Ζ
ειιεληθή ηζηνξία ήηαλ πνιχ κπεξδεκέλε ζην κπαιφ ηνπο, π.ρ. καδί κε ηε
Μπνπκπνπιίλα πήγαηλε θαη ε Βέκπν, καδί κε ηνπο Σνχξθνπο θαη ν Μέγαο
Αιέμαλδξνο (Λεθάηε, φπ.π.).
Παξφκνηεο αληηδξάζεηο θαη αληηζηάζεηο πεξηγξάθεη θαη ν Γέξνπ ζηα
ζεκηλάξηα αιθαβεηηζκνχ ζηηο γπλαηθείεο θπιαθέο Κνξπδαιινχ, πνπ δηνξγάλσζε
φηαλ ήηαλ ζχκβνπινο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο: «Πνιιέο γπλαίθεο ξσηνχζαλ: “Ση ηα
ζέιεηε ηα γξάκκαηα; Μήπσο ζέιεηε λα καο έρεηε πην πνιχ θαηξφ ζηε θπιαθή, κήπσο
καο θξχβεηε θάηη, κήπσο ζέιεηε λα καο καληξψζεηε θαη λα καο ζηεξήζεηε ηηο φπνηεο
ειεπζεξίεο έρνπκε απφ ηνλ θαλνληζκφ ησλ θπιαθψλ;”» (φπ. αλαθ. ζην Βεξγίδεο,
2006, ζ.98).
4. Λεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο αιθαβεηηζκνύ
Σα θείκελα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είηε ηα δηάβαδε ε επηκνξθψηξηα φια, είηε
επέιεγε απηά πνπ ζεσξνχζε πην θαηάιιεια ή έβξηζθε άιια. Μεηά ηελ αλάγλσζε
αθνινπζνχζαλ παξαηεξήζεηο, εμήγεζε άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ζπδήηεζε πάλσ ζηα
θείκελα. Αλάινγα κε ηελ νκάδα ησλ επηκνξθσλφκελσλ, ε επηκνξθψηξηα αθαηξνχζε
ή πξνζέζεηε ή δηακφξθσλε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα θείκελα. Αθνινπζνχζαλ
ζθίηζα, θσηνγξαθίεο θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ αλαδείθλπαλ ην πξνο επεμεξγαζία
ζέκα. πσο αλαθέξεη ε επηκνξθψηξηα, «Οη γεινηνγξαθίεο ζπλήζσο δελ άξεζαλ γηαηί
δελ ηηο θαηαιάβαηλαλ. Ηδηαίηεξα απηέο πνπ αθνξνχλ πξνβιήκαηα ηεο πφιεο γηαηί
ήηαλ ζέκαηα πνπ δελ ηνπο άγγηδαλ, αθνχ νη ίδηνη δνχζαλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ
ρξεζηκνπνίεζε ηίηισλ εθεκεξίδσλ θαη ηχπνπ γεληθά ελδείθλπηαη, δηφηη
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εμνηθεηψλνληαη κε ηα γξάκκαηα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή»
(Λεθάηε, 1987, ζ.8).
ηαλ επξφθεηην γηα νξγαληθά αλαιθάβεηνπο, ε αλάγλσζε αξρηθά
πεξηνξηδφηαλ ζε ιέμεηο, αξγφηεξα ζε κηθξέο θξάζεηο θαη κηθξά θείκελα θαη ζε
απνθφκκαηα ηνπ Σχπνπ. πσο αλαθέξεηαη (Λεθάηε, φπ.π.), έλα παηρλίδη πνπ
απνδείρηεθε δηαζθεδαζηηθφ θαη γφληκν ήηαλ ε γλσζηή «θξεκάια».
Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο
Freire, θαζψο θαη αζθήζεηο κε νιηθή θαη αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδν απφ ηα βηβιία
ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Αξρηθά γηλφηαλ ε παξνπζίαζε ηεο ιέμεο. Αθνινπζνχζαλ νη
ζπιιαβηθέο νηθνγέλεηεο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ιέμεσλ κε ηηο ζπιιαβέο απηέο. Απηή ε
άζθεζε (απφ ηε κέζνδν Freire) είρε, ζχκθσλα κε ηελ επηκνξθψηξηα κεγάιε ζεκαζία,
δηφηη νη επηκνξθσλφκελνη αλαθάιππηαλ ηε ζπιιαβηθή ζχλδεζε ησλ ιέμεσλ. πσο
ππνγξακκίδεηαη, «Ο επηκνξθσηήο κπνξεί αθφκε λα θάλεη πξνηάζεηο, πξνζζέηνληαο
θάπνηνπο ζπλδέζκνπο θαη κφξηα, κε ηηο λέεο ιέμεηο πνπ έρνπλ βξεη νη
επηκνξθσλφκελνη. Απηφ ηνπο εληζρχεη εζηθά θαη βειηηψλεηαη έηζη ε επίδνζή ηνπο»
(Λεθάηε, φπ.π.).
Μεηά ηελ πξναλαθεξζείζα άζθεζε, αθνινπζνχζαλ ζπκπιεξσκαηηθέο
αζθήζεηο κε ηηο γλσζηέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο γξαθήο θαη αλάγλσζεο. ηα επφκελα
καζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαλ αζθήζεηο κε ζθίηζα, δίπια ζηα νπνία νη
επηκνξθσλφκελνη έπξεπε λα γξάςνπλ φ,ηη έβιεπαλ. Έηζη, εμάγνληαλ ζπκπεξάζκαηα
ηφζν γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε γιψζζα θαη ηελ πξφνδφ ηνπο, αιιά
θαη γηα ηα βηψκαηά ηνπο (π.ρ. νξηζκέλνη εμ απηψλ απαληνχζαλ κε δεκνηηθά
ηξαγνχδηα).

5. Κξηηηθόο ζηνραζκόο κε αθεηεξία ην έξγν ηνπ Freire
ε έλα πξψην ζηάδην, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ Freire γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπλδεηηθφ ζέκα ηεο θνπιηνχξαο (δέθα
εηθφλεο ζρεδηαζκέλεο εηδηθά γη‟ απηφ ην ζθνπφ) εκπινπηίζηεθε κε ζχληνκα
επεμεγεκαηηθά θείκελα ηνπ ίδηνπ, κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά, κε ζθνπφ λα
ρξεζηκνπνηεζεί απηνχζην ζηα ηκήκαηα αιθαβεηηζκνχ θαη βαζηθήο παηδείαο.
Γείγκαηα απηνχ ηνπ πιηθνχ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ζ πξψηε εηθφλα αθνξά ηνλ πξσηφγνλν θπλεγφ.
Δηθφλα 1. Ο πξσηφγνλνο θπλεγφο
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Ζ δεχηεξε εηθφλα αθνξά ηνλ ζχγρξνλν θπλεγφ.
Δηθφλα 2. Ο ζχγρξνλνο θπλεγφο

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί ε εζηίαζε είλαη ζηε γάηα θπλεγφ.
Δηθφλα 3. Ζ γάηα-θπλεγφο
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Οη ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεψξεζαλ φηη ην πιηθφ ηνπ Freire δελ
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απηνχζην σο πιηθφ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ
επηκνξθσλνκέλσλ, δηφηη ε δηαθνξά θνπιηνχξαο δελ ζα επέηξεπε ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οχηε Ηλδηάλνη ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη
θνπιηνχξα, νχηε νη γάηεο είλαη πιένλ θπλεγνί/δηψθηεο ζηα αζηηθά θέληξα. Σα
δηδαθηηθά πιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπλδηακνξθψζεθαλ απφ ηνπο επηκνξθσηέο θαη ηνπο επηκνξθσλφκελνπο κε βάζε ηε
ζεσξία ηνπ Freire. Οξηζκέλα απφ ηα δηδαθηηθά πιηθά εθδφζεθαλ ζε ληνζηέ, ψζηε λα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη δπλεηηθνί ρξήζηεο ηνπο λα ηα εκπινπηίδνπλ ή/θαη λα ηα
ηξνπνπνηνχλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο αιθαβεηηζκνχ θαη βαζηθήο
παηδείαο (Anagnou, Vaikousi &Vergidis, 2016).
5. Δπηρεηξώληαο ηελ εθπόλεζε δηδαθηηθνύ πιηθνύ
Ζ επηκνξθψηξηα εθπφλεζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηεο έξγνπ πιηθφ,
επηρεηξψληαο λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν Freire.
Γείγκαηα απηνχ ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Δηθφλα 4. ήκαηα θαη κελχκαηα
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ηελ παξαπάλσ εηθφλα ην παξαγσγηθφ ζέκα ζα κπνξνχζε λα ήηαλ «ήκαηα
θαη κελχκαηα». Ζ αμηνπνίεζε ησλ γεινηνγξαθηψλ-ζθίηζσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε
ζπδήηεζε γηα κηα ζεηξά ζεκάησλ, φπσο ν ππεξθαηαλαισηηζκφο, ε ηππνιαηξία, ε
έιιεηςε θνηλσληθήο επαηζζεζίαο, ε θηψρεηα, ε αζηηθνπνίεζε, ε θαηαζηξνθή ηνπ
πεξηβάιινληνο.
ηελ επφκελε εηθφλα πεξηιακβάλνληαη ζήκαηα Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ θαη
κέζσλ επηθνηλσλίαο, ην ζήκα ηεο εηξήλεο θαη αθνξκέο γηα θνηλσληθν-πνιηηηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο ζπδεηήζεηο.
Δηθφλα 5. ήκαηα θαη αληηζέζεηο

ηελ πεξίπησζε απηή ην παξαγσγηθφ ζέκα ζα κπνξνχζε λα ήηαλ «ήκαηα θαη
αληηζέζεηο». Μία ζεηξά ζεκάησλ-ζπκβφισλ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ηφζν γηα
ηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο, φζν θαη γηα ηε
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε βαζηθέο αληηζέζεηο ηηο επνρήο, γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζηελ
εηξήλε θαη ηνλ κηιηηαξηζκφ.
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ε θάζε πεξίπησζε, ηα παξαπάλσ ζέκαηα δελ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηα βηψκαηά ηνπο.
6. Καηαιεθηηθέο επηζεκάλζεηο
Απνηηκψληαο ην πιηθφ απηφ, ε επηκνξθψηξηα πνπ ην εθπφλεζε δειψλεη: «ζα
ήζεια λα ηνλίζσ φηη ην δηδαθηηθφ απηφ πιηθφ απνηειεί κηα πξψηε πξνζπάζεηαπξφηαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξσηνγελνχο αλαιθαβεηηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη
πσο ην πιηθφ κπνξεί λα εκπινπηηζηεί ζηελ πνξεία κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ»
(Λεθάηε, 1987, ζ.9).
Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
αιθαβεηηζκνχ θαη βαζηθήο παηδείαο ηεο ΓΓΛΔ (βι. θαη Βατθνχζε, 1987) είρε
νξηζκέλα θαηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα: α)
δηακνξθψζεθε κε ηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, β) δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε απηνχζην ην πιηθφ ηνπ Freire, αιιά πηνζεηήζεθε ε ηδέα φηη ην
δηδαθηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη
θπξίσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, γ) δελ ζεσξήζεθε έλα έηνηκν
πιηθφ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο εθπαηδεπηέο, αιιά
επηρεηξήζεθε λα ζπλδηακνξθσζεί απφ ηνπο επηκνξθσηέο θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Ζ κέζνδνο Freire, αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε έθηνηε παξά ειάρηζηεο θνξέο
(Γξφιιηνο, Καξαληαΐδνπ, Κνξνκπφθεο, Κνηίλεο & Ληάκπαο, 2002), απνηειεί,
σζηφζν, κηα πνιχ επίθαηξε κεζνδνινγηθή πξφηαζε, εηδηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη
επηκφξθσζε ελειίθσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο πιεζπζκνχ
(Anagnou, Vaikousi & Vergidis, 2016). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ εμεηάζακε,
ζχκθσλα κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο επηκνξθψηξηαο, έλα κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ
πιηθνχ δελ άξεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηαηί δελ ην θαηαιάβαηλαλ θαη δελ ηνπο
«άγγηδε», δεδνκέλνπ φηη αλαθεξφηαλ ζε ζέκαηα ηα νπνία δελ γλψξηδαλ βησκαηηθά.
Γηα παξάδεηγκα, ηα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο δελ ηνπο ελδηέθεξαλ, αθνχ δνχζαλ ζε
αγξνηηθέο πεξηνρέο.
πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ
επηκνξθσηψλ - έζησ θη αλ γλσξίδνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Freire – δελ είλαη δεδνκέλε
θαη ε νξγάλσζε πξνγξακκάησλ αιθαβεηηζκνχ θαη βαζηθήο παηδείαο πξνυπνζέηεη ηε
δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο
θαη ηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ επηκνξθσηψλ κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ζην δηδαθηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα
απνηππψλνληαη ηα ελδηαθέξνληα, νη αλάγθεο θαη ηα βηψκαηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ,
φπσο ηα εθθξάδνπλ νη ίδηνη, θαη λα αμηνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπο,
φπσο π.ρ. ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη.
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Πεξίιεςε
Μεζνδνινγηθφ ππφβαζξν ησλ βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ είλαη ην έξγν
δηαθφξσλ εξεπλεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο, κε έκθαζε ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο
κάζεζεο θαη ζθέςεο. Αμηνπνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, ν θξηηηθφο ζηνραζκφο σο κέζν
δηαρείξηζεο δηαδνρηθψλ βησκάησλ (Kolb, 1984· Rogers, 2002· Jaques, 2004). Δπίζεο,
ε ηερληθή ησλ παγνζξαπζηψλ (Dixon, 2006· Varvel, 2002· Townsend, 2003· Zenios,
2008, 2009· Εέληνο, 2010), ε ζεσξία ηεο πιάγηαο ζθέςεο (De Bono, 1967) θαη ηεο
δεκηνπξγηθήο κάζεζεο (Lucas, 2007), θαζψο επίζεο θαη ε ζεσξία ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (Mezirow, 2007· Κφθθνο, 2006· Ληληδέξεο, 2007). Ζ
ηέρλε, ε ηερλνινγία θαη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα
εξγαζηήξηα σο κέζα εκςχρσζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε
δεηήκαηα πνιηηηζκηθήο απηνγλσζίαο θαη εηεξνγλσζίαο θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ηδεψλ. Ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο
ηερληθήο ηνπ αηθληδηαζκνχ, θαηά ηελ νπνία αμηνπνηείηαη ζηνλ κέγηζην βαζκφ ην
ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αλαθάιπςε ή απνθάιπςε λέσλ
ζηνηρείσλ, ηα νπνία έξρνληαη ζε ζπγθινληζηηθή αληηπαξάζεζε είηε κε πξνυπάξρνπζεο
παγησκέλεο αληηιήςεηο είηε κε θξέζθεο αληηιήςεηο πνπ αθέζεθαλ ζθφπηκα λα
δεκηνπξγεζνχλ ζε πξψηκα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φρη κφλν
δηεπθνιχλεηαη αιιά θαη επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ, πνπ
νδεγεί ζηελ εγθαηάιεηςε πξνεγνχκελσλ πεπνηζήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ
(Εέληνο, 2011, 2012· Zenios, 2012).
Λέμεηο-Κιεηδηά
Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, Σερληθή ηνπ Αηθληδηαζκνχ, Βησκαηηθά Δξγαζηήξηα,
Απηνγλσζία, Δηεξνγλσζία, Σέρλε
Abstract
The methodological background of the experiential workshops is the work of
various educational researchers, with an emphasis on alternative forms of learning
and thinking. Among other theories, the methodology takes advantage of critical
thinking as a means of managing successive experiences (Kolb, 1984· Rogers, 2002·
Jaques, 2004). Furthermore, it makes use of icebreakers‟ technique (Dixon, 2006·
Varvel, 2002· Townsend, 2003· Zenios, 2008, 2009· Εέληνο, 2010), lateral thinking
theory (De Bono, 1967), creative learning (Lucas, 2007), as well as the theory of
transformative learning (Mezirow, 2007· Κφθθνο, 2006· Ληληδέξεο, 2007). Art,
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technology and various educational techniques are used in the workshops as a means
for participants‟ facilitation and reflection on issues of cultural self-awareness and
hetero-awareness and for activation of the process for transformation of ideas.
Particular emphasis is placed on the application of the surprise-attack technique, in
which the factor of surprise is exploited to the utmost extent. Surprise is caused by the
discovery or revelation of new evidence, which is in shocking confrontation with
either pre-existing perceptions or fresh perceptions intentionally created at an earlier
stage of the process. In this way, critical reflection, which leads to the abandonment
of previous beliefs and the adoption of new ones, not only is facilitated but it is also
accelerated (Εέληνο, 2011, 2012· Zenios, 2012).
Keywords
Transformative learning, Surprise-attack technique, Experiential workshops, Selfawareness, Hetero-awareness, Art
Θεσξεηηθό Πιαίζην
Ζ βησκαηηθή κάζεζε εκπιέθεη ην βίσκα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Φξάζεηο
απφ ηελ ειιεληθή γξακκαηεία, φπσο «ηνλ πάζεη κάζνο ζέληα» ηνπ Αηζρχινπ
(Αγακέκλσλ, 178), «γλψζεη ζπ πάζρσλ» ηνπ νθνθιή (Αληηγφλε, 1351) θαη «ν
παζψλ αθξηβήο εζηη ηε πείξα δηδάζθαινο» απφ ηνλ Βίν Θενδνζίνπ ηνπ
Κνηλνβηάξρνπ, πέξαζαλ ζηε Λατθή νθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ην πάζεκα,
κάζεκα» ή «ν παζφο, καζφο» (Ναηζνχιεο, 1996). Αθφκα θαη αλ ε ζεκαζία ησλ πην
πάλσ θξάζεσλ ζεσξεζεί φηη «πάζρεη» απφ κνλνκέξεηα επεηδή αλαθέξεηαη ζε
αξλεηηθέο εκπεηξίεο, σζηφζν θάζε βίσκα πξνγξακκαηηζκέλν ή «ηπραίν», εθνχζην ή
«αθνχζην», επράξηζην ή «δπζάξεζην» ελεξγνπνηεί ελαιιαθηηθέο κνξθέο καζεζηαθψλ
δηεξγαζηψλ, π.ρ. ηπραία κάζεζε, αθνχζηα κάζεζε, κάζεζε δηά ηεο πξάμεο ή ηεο
έκπξαθηεο εθαξκνγήο, κάζεζε κέζσ παηγληδηψλ, κάζεζε κέζσ ππφδπζεο ξφισλ,
κάζεζε αθξαίσλ ζπλζεθψλ, πλεπκαηηθή κάζεζε θ.ν.θ. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
ε κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο βησκαηηθήο θαη ελεξγνχ εκπινθήο ηνπ
ππνθεηκέλνπ ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία (Εέληνο, 2011· Εέληνο, 2012· Zenios, 2012). Ζ
εξγαζία απηή αζρνιείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ζηελ πινπνίεζε βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζε δεηήκαηα απην-ζπλεηδεζίαο θαη εηεξν-ζπλεηδεζίαο. Ζ έκθαζε ηεο εξγαζίαο
βξίζθεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ αηθληδηαζκνχ σο κέζνπ γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο.
Μεζνδνινγηθφ ππφβαζξν ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη νη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο
κνξθέο κάζεζεο θαη ζθέςεο: ε ζεσξία ηεο πιάγηαο ζθέςεο (De Bono, 1967) ζηελ
νπνία είλαη δπλαηφλ λα βαζηζηεί ε δεκηνπξγηθή κάζεζε (Lucas, 2007), ε ζεσξία ηεο
κάζεζεο ζε νκάδεο (Jaques, 2004), θαζψο επίζεο θαη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο, φπσο ν παγνζξαχζηεο (Dixon, 2006, Varvel, 2002, Zenios, 2008 θαη 2009
θαη Εέληνο, 2010), ε ρηνλνζηηβάδα θαη ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ. ηα εξγαζηήξηα
αμηνπνηείηαη επίζεο ε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (Mezirow, 2007), ε
νπνία αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηνπ αλαζηνραζκνχ σο κέζνπ γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ
παγησκέλσλ πεπνηζήζεσλ ζε λέεο πνπ απνδεηθλχνληαη πην ηζρπξέο. χκθσλα κε ηνπο
Kolb (1984), Rogers (2002) θαη Jaques (2004) ν θξηηηθφο ζηνραζκφο ζπλίζηαηαη απφ
δηαδνρηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ κηα εκπεηξία θαη ν νπνίνο νδεγεί ζηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ πνπ βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε λέσλ εκπεηξηψλ.
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Απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Alan Rogers (2002), απαηηεί θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο
εκπεηξίαο θαη ελεξγφ αλαδήηεζε λένπ πιηθνχ. Απηή ε αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη
πνιχ εχθνια ζηελ επνρή καο κε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη
Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε. Δμάιινπ, ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ
αηθληδηαζκνχ εγγπάηαη ηελ πην έληνλε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ
αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ θαη ηελ πηψζε θαη ησλ ηειεπηαίσλ νρπξψλ πνπ
εθπξνζσπνχλ νη πιένλ παγησκέλεο θαηαζηάζεηο. Ο Εέληνο (2011, 2012· Zenios,
2012). ρξεζηκνπνηεί ην ζηνηρείν απηφ ζε βησκαηηθά εξγαζηήξηα, φπνπ θαιά
ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθφπηκα δηθνξνχκελεο έλλνηεο ή εξσηήζεηο πνπ
επηδέρνληαη πνιιαπιέο απαληήζεηο αλαδεηθλχνπλ ηνλ αηθληδηαζκφ θαη ηελ έθπιεμε
ζε ηζρπξφ παξάγνληα ελεξγνπνίεζεο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο. Σα βησκαηηθά
εξγαζηήξηα, αμηνπνηνχλ φια απηά ηα ζηνηρεία θαη θέξλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε
επαθή κε θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο, πνπ πνιιέο θνξέο έξρνληαη ζε ζπγθινληζηηθή
αληίζεζε είηε κε πξνυπάξρνπζεο παγησκέλεο αληηιήςεηο ηνπο είηε κε «θξέζθεο», κε
παγησκέλεο αθφκα αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ζθφπηκα αθεζεί λα δηακνξθσζνχλ θαηά ηα
πξψηκα ζηάδηα ηεο βησκαηηθήο δηαδηθαζίαο (Εέληνο, 2011, 2012· Zenios, 2012). Ζ
ηέρλε, ε ηερλνινγία θαη νη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα
εξγαζηήξηα σο εξγαιεία θαη κέζα γηα λα εκςπρσζνχλ θαη λα ελζαξξπλζνχλ νη
ζπκκεηέρνληεο, λα θεληξηζηεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία
κεηαζρεκαηηζκνχ ηδεψλ, θαζψο επίζεο θαη λα εληζρπζεί ε κεζνδνινγία εθαξκνγήο
ησλ εξγαζηεξίσλ θαη λα δηεπθνιπλζεί ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πνξηζκάησλ.
Ζ ηαπηόηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ
Πξφθεηηαη γηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα πνπ ζπλήζσο απεπζχλνληαη ζε
ειηθηαθέο νκάδεο απφ 15 έσο 30 ρξφλσλ: ζε καζεηέο ιπθείνπ ή ζε θνηηεηέο ή γεληθά
ζε λένπο αλζξψπνπο 20-30 ρξφλσλ. Αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία
απεπζχλνληαη, ηα εξγαζηήξηα ηπγράλνπλ αλάινγεο πξνζαξκνγήο, θπξίσο σο πξνο ην
πεξηερφκελν ησλ απηνδηαγλσζηηθψλ δνθηκίσλ θαη ην πξφζζεην πιηθφ πνπ δίλεηαη γηα
εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ αηθληδηαζκνχ. Σν ζέκα ησλ εξγαζηεξίσλ εληάζζεηαη ζηε
γεληθή θαηεγνξία «πνιηηηζκηθή απηνγλσζία θαη εηεξνγλσζία». Παξαδείγκαηα ηίηισλ
εξγαζηεξίσλ πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί είλαη «Δκείο θαη νη Άιινη» (Εέληνο, 2011·
Zenios, 2012) θαη «Δπξψπε θαη Διιεληζκφο» (Εέληνο, 2012). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνθεχγεηαη λα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο ηνπ εξγαζηεξίνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη, πξνθεηκέλνπ λα
δηαθπιαρζεί ην ζηνηρείν ηνπ αηθληδηαζκνχ. Σέηνηα παξαδείγκαηα ηίηισλ εξγαζηεξίσλ
είλαη «Σα χκβνια ηεο Ρσκενζχλεο» θαη «Ο Δζλνθπιεηηζκφο ζηηο Γηδαρέο ηνπ
Κνζκά ηνπ Αηησινχ» (Εέληνο, 1994), ε απνθάιπςε ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα
πξντδεάζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα αθπξψζεη ην ζηνηρείν ηνπ αηθληδηαζκνχ, ζην
νπνίν βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ε ελεξγνπνίεζε ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο
ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ.
Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη 4-6 ψξεο, σζηφζν ππάξρεη κεγάιε επειημία
ζηελ απμνκείσζε ηεο δηάξθεηαο, κε ηελ παξάιεηςε κέξνπο ηεο δνκήο ησλ
εξγαζηεξίσλ ή ηελ ρξνληθή ζπκπίεζε ή επέθηαζε θάπνησλ κεξψλ, αλάινγα κε ηνπο
πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θάζε πεξίπησζεο. Ηδαληθφο αξηζκφο
ζπκκεηερφλησλ είλαη 32 πξφζσπα, αξηζκφο πνπ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, φπσο ηεο ρηνλνζηηβάδαο, ηεο εξγαζίαο
ζε νκάδεο θιπ. Χζηφζν, είλαη δπλαηφλ κε ηηο θαηάιιειεο αλαπξνζαξκνγέο ν αξηζκφο
λα κεησζεί ή θαη λα απμεζεί, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε πεξίπησζεο. ηα
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εξγαζηήξηα ρξεηάδεηαη έλαο ζπληνληζηήο, ν νπνίνο ζα έρεη ην «γεληθφ πξφζηαγκα».
Δπίζεο, ρξεηάδνληαη ηέζζεξεηο εκςπρσηέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππννκάδσλ. Σέινο,
ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο κέξνο ησλ εξγαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε
εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ψζηε ν θάζε ζπκκεηέρσλ λα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Απηφ εμνηθνλνκεί ρξφλν ζηε
ζπκπιήξσζε ησλ αηνκηθψλ δηαγλσζηηθψλ δνθηκίσλ. Αλ, φκσο, απηφ δελ είλαη
εθηθηφ, ηφηε κπνξεί λα αξθεζηνχκε ζε ηέζζεξεηο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα
ρξήζε απφ ηέζζεξεηο ηνπιάρηζηνλ ππννκάδεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη κε
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζήκεξα απφ ηελ ηερλνινγία, ηνπο ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο κπνξεί λα ηνπο ππνθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηα «έμππλα» θηλεηά ηειέθσλα,
κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα εξγαζηήξηα
ραξαθηεξίδνληαη απφ κέγηζηε επειημία, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο
ψζηε λα κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ αθφκα θαη ρσξίο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, αλ θαη
ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ρξήζε επξεηηθψλ κεζφδσλ απφ πιεπξάο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζα απαηηεζεί κεγαιχηεξε παξεκβνιή ηνπ
ζπληνληζηή θαη ησλ εκςπρσηψλ.
Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
Σν πξφγξακκα ησλ βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη
ηα εμήο κέξε:
1.
πκπιήξσζε αηνκηθνχ απηνδηαγλσζηηθνχ δνθηκίνπ κέζσ Γηαδηθηχνπ, θαηά
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηεξίσλ. Δίλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη αξηζκφ δηπνιηθψλ
εξσηήζεσλ κε έλλνηεο, φπσο «ζηαπξφο», «κηζνθέγγαξν», «νηθνλνκηθφο κεηαλάζηεο»,
«ιαζξνκεηαλάζηεο», «έιιελαο», «ηνχξθνο», «αιβαλφο», «γελίηζαξνο», «Πάπαο»,
θιπ, ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα θαηαηάμνπλ ζηηο θαηεγνξίεο «Δκείο»
θαη «Άιινη». Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζθφπηκα δελ ππάξρεη ηξίηε ζηήιε γηα νπδέηεξε
απάληεζε (π.ρ. δελ γλσξίδσ / δελ απαληψ) ψζηε λα ππνρξεσζνχλ λα πάξνπλ ζέζε.
Δλαιιαθηηθά, ην αηνκηθφ απηνδηαγλσζηηθφ δνθίκην είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη
αξηζκφ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα «Πνηνο είπε ηα
αθφινπζα: „Σα δηζεθαηνκκχξηα επξψ ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο δελ είλαη ηίπνηα ζε
ζχγθξηζε κε ην ρξένο ηεο Δπξψπεο πξνο ηελ Διιάδα, πνπ δφζεθε εδψ θαη πάλσ απφ
25 αηψλεο θαη δελ θαηακεηξάηαη ζε δξαρκέο ή ζε επξψ, αιιά πνπ ε αμηνπνίεζή ηνπ
παξήγαγε αλεθηίκεηνπο ζεζαπξνχο‟, κε πηζαλέο απαληήζεηο ηηο αθφινπζεο: (α) Ο
Έιιελαο Μνπζηθνζπλζέηεο Μίθεο Θενδσξάθεο, (β) Ο Αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ
Ηεξψλπκνο, (γ) Ζ Ρσζηθή εθεκεξίδα «Πξάβδα», (δ) Ζ Ρσκαηνθαζνιηθή κνλαρή
Καηξίλ Μαξηέλ». Παξαιιαγή απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα δνζνχλ ηα
εξσηεκαηνιφγηα ζε έληππε κνξθή θαη λα ζπκπιεξσζνχλ ρεηξνλαθηηθά κεηά ηελ
έλαξμε ησλ εξγαζηεξίσλ.
2.
Πξνβνιή κηαο επηιεγκέλεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ζε νινκέιεηα (π.ρ. «Σν
φλνκα ηνπ Ρφδνπ») ή δχν δηαθνξεηηθψλ αιιά αιιεινζπλδεφκελσλ ηαηληψλ ζε δχν
μερσξηζηέο νκάδεο (π.ρ. «Οη ζεκαίεο ησλ πξνγφλσλ καο» θαη «Γξάκκαηα απφ ην Ίβν
Σδίκα» πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην γεγνλφο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε
θαζεκηά απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά: ε πξψηε απφ ηε ζθνπηά ησλ Ακεξηθαλψλ θαη ε
δεχηεξε απφ ηε ζθνπηά ησλ Ηαπψλσλ), κε βάζε ηηο νπνίεο ζα ηεζνχλ δεηήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηηζκηθή απηνγλσζία ή θαη εηεξνγλσζία.
3.
Δθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ παγνζξαχζηε κε ρξήζε παξαιιαγήο ηνπ
παγνζξαχζηε «Απηφγξαθν», κε επηιεγκέλεο δειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα
ησλ εξγαζηεξίσλ, γηα πξντδεαζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη εηζαγσγή ζην ζέκα.
Παγνζξαχζηεο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εθαξκφδεηαη ζε πξνγξάκκαηα
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επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζ‟ απηά, άγλσζηνη,
ζπλήζσο, κεηαμχ ηνπο, λα μεπεξάζνπλ ηελ αξρηθή ακεραλία θαη λα εμνηθεησζνχλ ν
έλαο κε ηνλ άιινλ θαη φινη κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν «απηφγξαθν» είλαη έλαο
ζπγθεθξηκέλνο παγνζξαχζηεο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα θαηά
πξφζσπν δξαζηεξηφηεηα θαηάξηηζεο θξαηνχλ ν θαζέλαο κηα θάξηα κε δηάθνξεο
δειψζεηο θαη ςάρλνπλ γηα άιινπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ηθαλνπνηνχλ θάζε κηα απφ ηηο
δειψζεηο. ηαλ βξίζθνπλ θάπνηνλ, ηνπ δεηνχλ λα ππνγξάςεη (απηφγξαθν) δίπια ζηε
δήισζε ηελ νπνίαλ ηθαλνπνηεί (Zenios, 2008, 2009· Εέληνο, 2010). πλεζηζκέλε
πξαθηηθή, αλ θαη δελ είλαη απαξαίηεηε, είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δειψζεηο πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Εέληνο, 2011). ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη δειψζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα
ηεο απηνγλσζίαο ή θαη ηεο εηεξνγλσζίαο.
4.
Δθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο ρηνλνζηηβάδαο σο ζπλέρεηαο ηνπ αηνκηθνχ
απηνδηαγλσζηηθνχ δνθηκίνπ ή νκαδηθήο εξγαζίαο ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο, κε
ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ θαη κε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφ απαληήζεσλ. Ζ
δηαδηθαζία θαηαγξάθεηαη απφ ηελ θάζε νκάδα, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα
αλαθαιχςεη ηελ απάληεζε κέζσ αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν. Καηά ηε δηαδηθαζία
αλαδήηεζεο νη ζπκκεηέρνληεο έξρνληαη ζε επαθή κε λέν πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο, πνπ
ελεξγνπνηνχλ ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε. Ο αηθληδηαζκφο είλαη δπλαηφλ λα
ζπληειεζηεί θαηά ηελ αλαθάιπςε απαληήζεσλ ζηα εξσηήκαηα, νη νπνίεο έξρνληαη ζε
ζπγθινληζηηθή αληίζεζε κε ηηο απαληήζεηο πνπ είραλ δνζεί ή ππνηεζεί ζε
πξνεγνχκελν ζηάδην.
5.
Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αηνκηθνχ απηνδηαγλσζηηθνχ δνθηκίνπ
ζηελ νινκέιεηα, φπσο απηά εμάγνληαη απηφκαηα κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ
παξνπζίαζε γίλεηαη θαηά εξψηεζε, θαη αθνινπζεί παξνπζίαζε απφ ηελ αληίζηνηρε
νκάδα πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ αλαδήηεζε ηεο απάληεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε
εξψηεζε. ην επφκελν ζηάδην ν ζπληνληζηήο ηνπ εξγαζηεξίνπ παξνπζηάδεη
επηπξφζζεην πιηθφ, ππφ ηχπνλ απνθάιπςεο απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα ηα νπνία δελ
έρνπλ απαληεζεί πξνεγνπκέλσο, πνπ ελεξγνπνηεί πεξαηηέξσ ηε κεηαζρεκαηίδνπζα
κάζεζε. Σν πιηθφ κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνέιεπζε ηνπ
κηζνθέγγαξνπ απφ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα, ζηηο δηαρξνληθά δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο
ηεο έλλνηαο «Έιιελαο», ζηε ζεψξεζε ησλ νπιησηψλ απφ ηνπο Αιβαλνχο σο δηθψλ
ηνπο εξψσλ, ζηελ ηξαγηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ «γεληηζαξηζκνχ» θιπ.
6.
πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα κε εκπέδσζε ηνπ θιίκαηνο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ
αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη δηακφξθσζε κηαο λέαο
αληίιεςεο γηα αλνηθηφ πλεχκα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ εξεζηζκάησλ πνπ
δερφκαζηε απφ ην πεξηβάιινλ. Ζ ζπδήηεζε εκπιέθεη θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο
ηαηλίαο ή ησλ ηαηληψλ πνπ έρνπλ πξνβιεζεί.
7.
πδήηεζε ζε νκάδεο δειψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε πηζαλά πνξίζκαηα ηνπ
εξγαζηεξίνπ. Ζ νινκέιεηα ρσξίδεηαη ζε ηφζεο νκάδεο, φζεο είλαη θαη νη
πξνζρεδηαζκέλεο δειψζεηο θαη θαζεκηά απφ ηηο νκάδεο ζπδεηά πάλσ ζε κηα απηέο.
8.
Παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ησλ απφςεσλ θάζε νκάδαο επί ησλ δειψζεσλ
γηα ηα πηζαλά πνξίζκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ.
9.
πκπιήξσζε αηνκηθνχ δνθηκίνπ αμηνιφγεζεο απφ ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα
κέζσ Γηαδηθηχνπ. Σν δνθίκην έρεη ηε κνξθή δειψζεσλ κε ηηο νπνίεο ν θάζε
ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα απαληήζεη θαηά πφζνλ ζπκθσλεί ή δηαθσλεί θαη ζε πνην
βαζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο ηεηξάβαζκε θιίκαθα κε ηηο εμήο δηαβαζκίζεηο: «πκθσλψ
απφιπηα», «πκθσλψ ελ κέξεη», «Γηαθσλψ ελ κέξεη» θαη «Γηαθσλψ απφιπηα».
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Γείγκαηα δειψζεσλ είλαη ηα αθφινπζα: «Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ΜΜΔ)
ιεηηνπξγνχλ ζπρλά σο κέζα καδηθήο επηξξνήο», «Υξεηάδεηαη λα πξνζεγγίδνπκε
θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο καο θαηαθιχδνπλ», «Πνιιέο θνξέο ηα θαηλφκελα
απαηνχλ, γη‟ απηφ πξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε ηα γεγνλφηα γχξσ καο κε θξηηηθή
ζθέςε», «Κεξδίδνπκε ζε εκπεηξίεο φηαλ είκαζηε αλνηθηνί ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ»,
«Απνδερφκαζηε θάηη σο πξαγκαηηθφ γεγνλφο κφλν φηαλ βαζίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλεο
πιεξνθνξίεο θαη απνδείμεηο», «Πξέπεη λα βιέπνπκε ηα δεηήκαηα ηνπ
εζλνθπιεηηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ θαη απφ άιιεο νπηηθέο γσλίεο», «Πξνυπφζεζε
γηα λα γλσξίζνπκε ηνλ άιινλ είλαη λα γλσξίζνπκε πξψηα ηνλ εαπηφ καο».
10.
Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο θαη πνξηζκάησλ, φπσο εμάγνληαη
απηφκαηα κέζσ ππνινγηζηή ζε κνξθή πνζνζηψλ θαη ξαβδνγξακκάησλ. Απηά
νπζηαζηηθά ζπλνςίδνπλ ηα πνξίζκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ, ηα νπνία παίξλνπλ καδί ηνπο
νη ζπκκεηέρνληεο σο εθφδηα δσήο.
πκπεξάζκαηα
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα πνξίζκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ, εμάγνληαη ηα
αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:
1.
Τπάξρεη πξνθαηάιεςε απέλαληη ζηνπο Δπξσπαίνπο, ηνπο Γπηηθνχο, ηνπο
εηεξνδφμνπο, ηνπο αιινζξήζθνπο θαη γεληθά ζε φζνπο θαηαηάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία «άιινη».
2.
Ζ ζηάζε απέλαληη ζε φζνπο ζεσξνχληαη «εκέηεξνη» είλαη ζαθψο
κεξνιεπηηθή.
3.
Ζ αληαπφθξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην «λέν πιηθφ» είλαη ζεηηθή, αλ θαη
παξαηεξνχληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο επαθήο ηνπο κε ηα λέα δεδνκέλα ζεκάδηα
αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή, πνπ νθείινληαη ζηελ έθπιεμε θαη ηνλ αηθληδηαζκφ κπξνζηά
ζηελ αλαηξνπή πνπ πξνθαιεί θινληζκφ παγησκέλσλ αληηιήςεσλ.
4.
Οη ζπκκεηέρνληεο δηαπηζηψλνπλ φηη ππάξρνπλ πνιιέο
πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζθαηξηθά.

φςεηο

ηεο

5.
Ζ έθπιεμε θαη ν αηθληδηαζκφο, αλ θαη αξρηθά πξνθαινχλ ηάζε γηα αληίζηαζε
ζηελ αιιαγή, ζηε ζπλέρεηα απνδεηθλχνληαη ζε ζπνπδαίν παξάγνληα ελεξγνπνίεζεο
ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ.
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Πεξίιεςε
Ζ ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, φρη κφλν ζε επίπεδν εκπινπηηζκνχ
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ αιιά πξσηαξρηθά ζε επίπεδν κεηαζρεκαηηζκνχ αληηιήςεσλ
πνπ αθνξνχλ ζηε ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή παηδεία θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε,
θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ζηελ πξάμε ε εθαξκνγή ησλ
Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην. ην πιαίζην απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο, ε
εξγαζία αθνξά ζε πξφηαζε αμηνπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ ηνπ Α. Κφθθνπ
«Μεηαζρεκαηηζκφο δπζιεηηνπξγηθψλ αληηιήςεσλ» ζηνλ ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο γηα Δθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ
απνδφκεζε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο (Γ.Δ.)
ζην Λχθεην θαη ηελ (επαλ-)εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ
θαη επξχηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Λέμεηο-Κιεηδηά
Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε, Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο, Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ
Abstract
The systematic training of High School Teachers, not just for enhancing teaching
practices but mainly for transforming problematic understandings and beliefs that
impinge on modern democratic education and social justice, is deemed necessary for
promoting actively the practice of Creative Works (projects) in High School. In this
context, the present paper suggests the adoption of A. Kokkos‟ “Transformation of
dysfunctional perceptions” teaching method in the design of a training program for
High School Teachers aiming at the discredit of stereotype views regarding Creative
Works in High School and the (re-)assessment of their contribution to improving the
teaching and, more broadly, the educational outcome.
Keywords
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Δηζαγσγή – Ζ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο
χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αληηιήςεηο, ε θαιιηέξγεηα
ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην ζρνιείν είλαη ζεκειηαθή φρη κφλν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
επθπίαο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο ησλ αηφκσλ κε ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ (ΗΔΠ, 2017β. Ξαλζάθνπ, 2011). H έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο
ζπλδέεηαη κε ηελ αλαδξνκή ζηηο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο θαη πξαθηηθέο, κε ηε
δηππνθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, θαη ζπλαθφινπζα κε
θνηλσληθέο αλαθνξέο θαη πξνεθηάζεηο (ΗΔΠ, φ.π.).
ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε εηζαγσγή ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ ζην
Γεληθφ Λχθεην (ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2016. 2017) αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζηφρν ηεο αλαλέσζήο
ηνπ, ψζηε λα μεθχγεη απφ ην παξσρεκέλν παηδαγσγηθφ κνληέιν ηεο απνζηήζηζεο θαη
ηεο αλαπαξαγσγήο έηνηκσλ γλψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. Δηδηθφηεξα, ζην πλεχκα ηεο
αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ
Λπθείνπ ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, εηζάγνληαη, κε εηζήγεζε ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ), νη Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο ζηελ Α΄ θαη
Β΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 (άξζξν 8 ηνπ Π.Γ. 46, ζην
ΦΔΚ 74/Α/2016) θαη ηξνπνπνηνχληαη ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 θπξίσο ζε
νξγαλσηηθά δεηήκαηα ηεο πινπνίεζήο ηνπο (Νφκνο 4521, άξζξν 34, παξ.5, ζην ΦΔΚ
38/Α/2018), πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ πην επέιηθηα θαη ιεηηνπξγηθά ζην
σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Οη Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο, δειαδή,
πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ, ζην ζρνιείν, ψζηε λα πξνάγεηαη ε
ζπλεξγαζία θαη λα κελ επηβαξχλεηαη πεξηζζφηεξν ν εθηφο ζρνιείνπ ρξφλνο κειέηεο.
Δίλαη δπλαηφ λα ζπλδένληαη κε πεξηζζφηεξα απφ έλα γλσζηηθά αληηθείκελα,
πξνζιακβάλνληαο έηζη δηαζεκαηηθφ-δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα. Χο δηδαθηηθή
πξαθηηθή έρνπλ ζηφρν λα εληζρχζνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ
νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, πξνσζψληαο ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε (ΗΔΠ,
2017β). Σα ζέκαηα ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα
ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο
θαινχληαη α) είηε λα επηιχζνπλ κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ έλα ελδηαθέξνλ γη‟ απηνχο
πξφβιεκα/εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε δηδαζθφκελε χιε, εκβαζχλνληαο ή/θαη
αλαπιαηζηψλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο κε ηξφπν θξηηηθφ, πξσηφηππν, επξεκαηηθφ, β) είηε
λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά, κέζα απφ δηθφ ηνπο θαιιηηερληθφ έξγν, εκπλεφκελνη
απφ δηδαθηηθή ελφηεηα, γ) είηε λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ
θαηαζθεπή/ηέρλεκα, ζρεηηθφ κε δηδαθηηθή ελφηεηα.(φ.π., ζην ΦΔΚ 38/Α/2018).
Αληίζηνηρα, ε κνξθή ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα πνηθίιεη, π.ρ. ζχληαμε ζπλερνχο ή
πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ, παξνπζίαζε κε ρξήζε πξνζρεδηαζκέλνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ
θαη αμηνπνίεζε ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο, δεκηνπξγία είηε θαιιηηερληθνχ έξγνπ (φπσο
ινγνηερληθνχ/κνπζηθνχ/εηθαζηηθνχ, ζεαηξηθνχ δξσκέλνπ, γεινηνγξαθίαο, θφκηθ,
θηλνχκελν ζρεδίνπ, ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο, ςεθηαθήο αθήγεζεο) είηε άιιεο
θαηαζθεπήο (φπσο καθέηαο, ηερλήκαηνο κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο), πξαγκαηνπνίεζε
θνηλσληθήο, νηθνινγηθήο, πνιηηηζκηθήο παξέκβαζεο (φ.π.)
Δχινγα, ε πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην
ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία ζα
αθνξά φρη απιψο ζε επίπεδν εκπινπηηζκνχ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ αιιά πξσηαξρηθά
ζε επίπεδν κεηαζρεκαηηζκνχ αληηιήςεσλ θαη ζηφρσλ. Κξίλεηαη, δειαδή, αλαγθαίν ε
επηκφξθσζε λα πξνσζεί δηεξγαζίεο απνδφκεζεο ησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο ηνπ
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δαζθαινθεληξηζκνχ θαη ηεο παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο, αλαδεηθλχνληαο ηε ζρέζε
ηεο αλάπηπμεο ησλ δπλαηνηήησλ θάζε παηδηνχ κε ηε δεκνθξαηηθή παηδεία θαη ηελ
θνηλσληθή δηθαηνζχλε.
ην πιαίζην απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο, ε εξγαζία αθνξά ζε πξφηαζε αμηνπνίεζεο ηεο
δηδαθηηθήο κεζφδνπ ηνπ Α. Κφθθνπ (2017β) «Μεηαζρεκαηηζκφο δπζιεηηνπξγηθψλ
αληηιήςεσλ» ζηνλ ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα Δθπαηδεπηηθνχο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ απνδφκεζε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ
ζρεηηθά κε ηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο (Γ.Δ.) ζην Λχθεην θαη ηελ (επαλ-) εθηίκεζε
ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη επξχηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ.
Πξόηαζε αμηνπνίεζεο ηεο κεζόδνπ «Μεηαζρεκαηηζκόο δπζιεηηνπξγηθώλ
αληηιήςεσλ» ηνπ Α. Κόθθνπ ζηνλ ζρεδηαζκό επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο γηα ηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο.
Σν ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο κεζόδνπ
ην πεδίν ηεο ζεσξίαο ε κέζνδνο ηνπ Κφθθνπ ζπλαληάηαη κε ηηο ηδέεο ζηνραζηψλ ηεο
εθπαίδεπζεο (Dewey, 1980. Illeris, 2016, Freire & Shor, 2011, φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο,
2017β), ζρεηηθά κε ηε αλαδήηεζε ηξφπσλ, κε ηνπο νπνίνπο ε εθπαίδεπζε λα είλαη
δπλαηφ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Κπξίσο, σζηφζν, ην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν βξίζθεηαη ζηε ζεσξία
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Mezirow (Κφθθνο, φ.π.), ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ν ζηφρνο ηεο
νπζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο δελ είλαη κφλν ε εθκάζεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
αιιά θαη ε αλαζεψξεζε δπζιεηηνπξγηθψλ αληηιήςεσλ κέζσ ηνπ θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ. πγθεθξηκέλα, ν Mezirow (2000, p. 17) ππνζηήξημε φηη νη άλζξσπνη
πξνζιακβάλνπλ θαη ζεκαζηνδνηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ έλα «πιαίζην
αλαθνξάο» (frame of reference), πνπ ζπληίζεηαη απφ δπν δηαζηάζεηο: ηηο λνεηηθέο
ζπλήζεηεο (habits of minds) θαη ηηο απφςεηο (points of view) πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
πξψηεο. Μηα λνεηηθή ζπλήζεηα είλαη έλα ζχλνιν παξαδνρψλ, επξχηεξσλ,
γεληθεπηηθψλ, πνπ πξνδηαζέηνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο θίιηξν γηα εξκελεία ηνπ
λνήκαηνο ηεο εκπεηξίαο. Γηα παξάδεηγκα, νη λνεηηθέο ζπλήζεηεο θαηά ηνλ Mezirow
(φ.π., p. 18) ελέρνπλ ζπληεξεηηθφ ή θηιειεχζεξν πξνζαλαηνιηζκφ. Ο ίδηνο
πξνζδηφξηζε κεξηθά είδε λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ: θνηλσληνγισζζηθέο (πνιηηηζκηθνχο
θαλφλεο, ηδενινγίεο, θνηλσληθέο λφξκεο θ.ά.), εζηθέο (ζπλείδεζε, εζηθέο λφξκεο),
επηζηεκνινγηθέο (ηξφπνπο πνπ καζαίλνπκε, λνεηηθέο πξνηηκήζεηο), θηινζνθηθέο,
ςπρνινγηθέο, αηζζεηηθέο (φ.π.:17). Γηέθξηλε δχν είδε κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο:
ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ απφςεσλ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ επξχηεξσλ λνεηηθψλ
ζπλεζεηψλ. Μάιηζηα, ζεψξεζε φηη αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηαδηαθά επηκέξνπο
αιιαγέο ζε δπζιεηηνπξγηθέο/ζηεξενηππηθέο απφςεηο, είλαη δπλαηφ ηειηθά λα
κεηαζρεκαηηζηεί ε πξνβιεκαηηθή λνεκαηηθή ζπλήζεηα πνπ ηηο πεξηέρεη. ηελ
πεξίπησζε απηή, θαηά ηνλ Mezirow (2007), ζπληειείηαη νινθιεξσκέλε
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε. Χο πξνυπφζεζε επηζεκαίλεη φρη απιψο ηελ ακθηζβήηεζε
ησλ παξαδνρψλ αιιά ηνλ θξηηηθφ εληνπηζκφ ησλ πεγψλ θαη αηηηψλ ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, ζα ιέγακε, ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ καο ελδηαθέξεη εδψ, ν
Δθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμεη ζηηο πεγέο ησλ «δαζθαινθεληξηθψλ»
αληηιήςεψλ ηνπ θαη ησλ επηθπιάμεψλ ηνπ γεληθφηεξα γηα ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη
δηδαζθαιίαο πνπ αθνξνχλ ζηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο.
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Με αθεηεξία απηφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ν Α. Κφθθνο (2007β) δηακφξθσζε κηα
δηδαθηηθή κέζνδν πνπ πεξηιακβάλεη πέληε ζηάδηα θαη αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ αιιά θαη ζην ζρνιείν, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη
ηε ρεηξαθέηεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ελειίθσλ/καζεηψλ απφ δπζιεηηνπξγηθά
ζηεξεφηππα.
Πξφηαζή καο είλαη ε κέζνδνο ηνπ Κφθθνπ λα αμηνπνηεζεί ζηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο Γεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ζην Λχθεην, κε ην ζθεπηηθφ φηη
γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ Δξγαζηψλ απηψλ ρξεηάδεηαη φρη κφλν επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (πνπ αθνξνχλ ζε δηδαθηηθή, πξαθηηθέο
νκαδνζπλεξγαηηθήο
κάζεζεο
θ.ά.)
αιιά
θπξίσο
θαηάιιειε
εθπαηδεπηηθή/παηδαγσγηθή λννηξνπία («λνεηηθή ζπλήζεηα», θαηά ηνλ Mezirow (2000,
2007)).
Δθαξκνγή ησλ ζηαδίσλ ηεο κεζόδνπ ηνπ Α. Κόθθνπ ζηελ επηκόξθσζε ησλ
Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο ζην Λύθεην
πλνπηηθά, ζηελ επηκνξθσηηθή πξφηαζή καο νη ζηφρνη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ
δπζιεηηνπξγηθψλ αληηιήςεσλ επηδηψθνληαη κέζα απφ πέληε ζηάδηα, αληίζηνηρα πξνο
ηα ζηάδηα ηεο πξναλαθεξφκελεο κεζφδνπ (Κφθθνο, 2017β).
ηάδην 1. Δληνπηζκόο ησλ ζηεξενηππηθώλ/δπζιεηηνπξγηθώλ αληηιήςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ (Κφθθνο, 2017β, ζει.49): ηελ πεξίπησζε ηεο πξνηεηλφκελεο
επηκφξθσζεο, θαηά ηελ έλαξμε, αμηνπνηνχληαη πξνγελέζηεξα δεδνκέλα (επηθπιάμεηο,
αξλεηηθή ζηάζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην) θαη
επηδηψθεηαη αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζε νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα,
κπνξεί λα επεμεξγαζηνχλ ην εξψηεκα «Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηε ζπκβνιή ηεο
Γεκηνπξγηθήο Δξγαζίαο ζηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη επξχηεξα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ;»
ηάδην 2. Ννεκαηνδόηεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνύ (Κφθθνο, 2017β, ζει.49): Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ
επηκνξθνπκέλσλ πξνρσξεί ε επηκφξθσζε. Δηδηθφηεξα:
2α. Πξνζδηνξίδνληαη κε αθξίβεηα νη απφςεηο πνπ απερνχλ αληηζηάζεηο ζε αιιαγέο
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη εληάζζνληαη ζηε λνεηηθή ζπλήζεηα ηεο νπνίαο απνηεινχλ
εθθάλζεηο (ελδεηθηηθά: δαζθαινθεληξηζκφο, παξαδνζηαθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο).
2β. Πξνζδηνξίδνληαη νη επηδηψμεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ (επηκέξνπο απφςεηο ή
επξχηεξε λνεηηθή ζπλήζεηα) θαη ζπλαξζξψλεηαη ε «χιε» (ην επηκνξθσηηθφ
πεξηερφκελν θαη πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Γεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ) κε ηε
δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ.
ηάδην 3: Δπηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Κφθθνο, 2017β, ζει. 49) (ζύλδεζε ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο δηεξγαζίαο κε ηε Γεκηνπξγηθή Δξγαζία.): Δλδεηθηηθά,
πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα, ζε αληαπφθξηζε πξνο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο επηκνξθσηηθήο
δηεξγαζίαο:
3α. Αμηνπνηνχληαη βηψκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ζεηηθά
ζηνηρεία ηεο χιεο (δειαδή ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ/αληηθεηκέλνπ). Γηα
παξάδεηγκα:
3α.1. Αλαδεηνχληαη θαη αλαδεηθλχνληαη εκπεηξίεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ απφ δηθέο ηνπο
πξσηνβνπιίεο αιιαγήο θαζηεξσκέλσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη ε απήρεζε
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πνπ είραλ ζηνπο καζεηέο. Ζ αλαδήηεζε ησλ εκπεηξηψλ απηψλ κπνξεί λα γίλεη κε
εξψηεζε ζηελ νινκέιεηα ή πξψηα ζε νκάδεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ησλ
κειψλ ηνπο θιίκα νηθεηφηεηαο, ζπλαηζζεκαηηθά θαηάιιειν γηα έθθξαζε πξνζσπηθψλ
βησκάησλ θαη επαηζζεζηψλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Ζ αλαδξνκή ζε νηθείεο
εθπαηδεπηηθέο επαηζζεζίεο θαη πξνζσπηθέο επηηεχμεηο «ζηελ ηάμε» «μεθιεηδψλεη»
ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο, ζπκβάιιεη ζην απηνζπλαίζζεκα θαη ηνπο
πξνδηαζέηεη ζεηηθά γηα πεξαηηέξσ θαηλνηφκεο πξνηάζεηο.
3α.2. Γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ θαη
δηαηππψλνληαη επηζεκάλζεηο γηα ην ζπλαγφκελν εθπαηδεπηηθφ πξφηππν θαη ηηο
πξνεθηάζεηο ζηελ θνηλσλία θαη ηε δεκνθξαηία. Δλδεηθηηθψο, νη επηκνξθνχκελνη
Δθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ζρνιηάζνπλ θξηηηθά επηκνξθσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηα
νθέιε ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα ζρνιηαζηεί
θξηηηθά, ζε νκάδεο ή/θαη ζηελ νινκέιεηα, είηε απφζπαζκα απφ επηκνξθσηηθφ
θείκελν ηνπ ΗΔΠ (2017β, ζει. 9-11) είηε ζρεηηθή ζπλνπηηθή παξνπζίαζή ηνπ (π.ρ.
ςεθηαθή), κε ζέκαηα ηηο «Αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ ξφιν ηεο
Γεκηνπξγηθήο Δξγαζίαο» θαη «Γεκηνπξγηθή Δξγαζία, ηζφηεηα θαη θνηλσληθή
δηθαηνζχλε». Έηζη, νη ίδηνη νη επηκνξθνχκελνη κπνξνχλ λα εκβαζχλνπλ θαη λα
ζρνιηάζνπλ ηνλ δπλάκεη ζεηηθφ ξφιν ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο
θαη πνπ νπζηαζηηθά βνεζνχλ καζεηέο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο θαη κνξθσηηθήο
πξνέιεπζεο λα απνθχγνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.
3β. Δκπινπηίδεηαη ην ππάξρνλ πεξηερφκελν ηεο χιεο. Δθηφο, δειαδή, απφ
επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ αθνξά ζε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ θαη ζχλζεζεο ησλ
Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ, φπσο ην αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΗΔΠ
«Γεκηνπξγηθέο
Δξγαζίεο
Λπθείνπ
2018-19
(http://iep.edu.
gr/el/component/k2/content/37-synthetikes-ergasies), πξνηείλεηαη ν εκπινπηηζκφο κε
εηδηθφηεξν πιηθφ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε ζε «ζηφρνπο ζηάζεο» ησλ
Δθπαηδεπηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, πξνηείλνληαη:
3β.1. Δπεμεξγαζία/Γξακαηνπνίεζε απνζπάζκαηνο απφ ην βηβιίν ηνπ P. Freire (2009)
Γέθα επηζηνιέο πξνο εθείλνπο πνπ ηνικνχλ λα δηδάμνπλ. (Γηα-)δξαζηηθφο ν ιφγνο ηνπ
Freire θηλεηνπνηεί δηακέζνπ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ σο πξνο ηνλ
νπζηαζηηθφ ξφιν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, πην έληνλα ελδερνκέλσο κέζα απφ κνξθέο
πξφζιεςεο φπσο ε δξακαηνπνίεζε.
3β.2. Αμηνπνίεζε ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε, γηα παξάδεηγκα κε απνζπάζκαηα απφ
ηαηλία γηα ηηο ζρέζεηο καζεηψλ-χιεο-εθπαηδεπηηθψλ, φπσο απφ ην θηλεκαηνγξαθηθφ
έξγν Αλάκεζα ζηνπο ηνίρνπο (Cantet, 2008). Έηζη κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα
ζρνιηαζηνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηξφπνπο δηδαζθαιίαο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη
ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη πεξαηηέξσ λα αλαδεηεζνχλ άιινη ηξφπνη.
3β.3. Βησκαηηθφ-παηρλίδη ξφισλ. Δλδηαθέξνλ πξνηεηλφκελν ζέκα: «Ζ καηηά ησλ
καζεηψλ γηα ηελ έληαμε «εμσ-ζρνιηθψλ» ηαιέλησλ ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε». Οη
Δθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνληαο ξφινπο καζεηψλ εκπιέθνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα
θαη ηελ νπηηθή απηψλ, πξνζεγγίδνληαο έηζη ην δήηεκα ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ
πνιππξηζκαηηθά.
3.γ. ρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθέο πξνο ην ππάξρνλ
πεξηερφκελν ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ. Κεληξηθή ηδέα, δειαδή, ζην επηκέξνπο απηφ
ζηάδην είλαη: «Γεκηνπξγηθφηεηα ζηελ πξάμε, κε πξσηαγσληζηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο».
Δηδηθφηεξα:
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3γ.1. Γίλεηαη θξηηηθή επεμεξγαζία ππνδείγκαηνο-ζρεδίνπ Γεκηνπξγηθήο Δξγαζίαο κε
επηινγή απφ ηα δηαζέζηκα ζηνλ ηζηφηνπν Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ Λπθείνπ 2018-19
ηνπ ΗΔΠ (http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/37-synthetikes-ergasies) θαη
δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο απφ Δθπαηδεπηηθνχο. Δθφζνλ ν
πξνγξακκαηηζκέλνο ρξφλνο επηκφξθσζεο ην επηηξέπεη, ε επεμεξγαζία θαη ν
ζρνιηαζκφο ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα,
ζπληζηάηαη σο ηδηαίηεξα θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή γηα εκβάζπλζε ζην
δεηνχκελν θαη έθθξαζε απφςεσλ.
3γ.2. ηε ζπλέρεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζε νκάδεο θαινχληαη λα ζπλζέζνπλ έλα ζέκα
Γεκηνπξγηθήο Δξγαζίαο αμηνπνηψληαο πξσηνβνπιία, ελδηαθέξνληα, πξσηνηππία θαη
δεκηνπξγηθφηεηα. Έηζη, βησκαηηθά έξρνληαη ζηε ζέζε ησλ καζεηψλ πνπ
αλαιακβάλνπλ αληίζηνηρν έξγν.
3γ.3. Δπηιέγεηαη θαη πινπνηείηαη κηα δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα απφ νκάδα
εθπαηδεπηηθψλ, π.ρ. δξακαηνπνίεζε/ζεαηξηθφ παηρλίδη, debate νκάδσλ,
δσγξαθηθή/εηθαζηηθή ζχλζεζε, δεκηνπξγηθή γξαθή/ζηίρνη θ.ά. Οη Δθπαηδεπηηθνί
πξνζεγγίδνπλ, δειαδή, θαη πάιη βησκαηηθά κηα εθδνρή (κνξθή) Γεκηνπξγηθήο
Δξγαζίαο, πνπ αθνξά ζε δεκηνπξγηθή έθθξαζε κέζα απφ θαιιηηερληθφ έξγν.
3γ.4.
Δπηδηψθνληαη
πξνεθηάζεηο-εθαξκνγέο,
πξνο
εκπέδσζε
ησλ
κεηαζρεκαηηδφκελσλ αληηιήςεσλ αιιά θαη πξνο αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ
απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη επηκνξθνχκελνη εθπαηδεπηηθνί λα «δηδάζθνπλ»/
ζπληνλίδνπλ ηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο λέεο αληηιήςεηο.. Γηα
παξάδεηγκα, ζηελ επηκφξθσζε κπνξεί λα πξνηαζεί ζηνπο Δθπαηδεπηηθνχο λα
πινπνηήζνπλ πξναηξεηηθά ζηηο ηάμεηο ηνπο «Δηήζην Πξφγξακκα έκθαζεο ζηε
δεκηνπξγηθφηεηα, ζε ζχλδεζε κε ηελ χιε». Έηζη, νη καζεηέο ζα εκπεδψζνπλ
βησκαηηθά θαη ζπζηεκαηηθά ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί
πνπ ζα ζπληνλίδνπλ ην πξφγξακκα ζα αλαηξνθνδνηνχληαη σο πξνο ηνπο ηξφπνπο
δηδαζθαιίαο πνπ δίλεη έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηελ
παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ απνζηήζηζε γλψζεσλ.
ηάδην 4. Απνηίκεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δηεξγαζίαο (Κφθθνο, 2017β, ζει.
50): ην ηέινο
ηεο πξνηεηλφκελεο επηκφξθσζεο πνπ ζρεδηάδεηαη σο
«κεηαζρεκαηίδνπζα δηεξγαζία», ν Δθπαηδεπηήο/ε Δθπαηδεχηξηα απνηηκά ηνλ βαζκφ
ζηνλ νπνίν κεηαζρεκαηίζηεθαλ νη απφςεηο ή ε επξχηεξε λνεηηθή ζπλήζεηα πνπ
ηέζεθε σο ζηφρνο. Δλδεηθηηθνί ελαιιαθηηθνί ηξφπνη απνηίκεζεο ηεο δηεξγαζίαο
κεηαζρεκαηηζκνχ:
Οη επηκνξθνχκελνη Δθπαηδεπηηθνί επεμεξγάδνληαη ζε νκάδεο ην αξρηθφ
εξψηεκα: «Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηε ζπκβνιή ηεο Γεκηνπξγηθήο
Δξγαζίαο ζηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη επξχηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ;» ηελ ζπλέρεηα, ζηελ νινκέιεηα γίλεηαη ζπδήηεζε θαη ζρνιηαζκφο
ησλ επξεκάησλ.
Απνηηκψληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηαδίνπ 3.
Γίλεηαη αλνηθηή ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο (δπλαηφηεηα γηα
παξαηήξεζε θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηνλ Δθπαηδεπηή).
ηάδην 5. Πξνζδηνξηζκόο επόκελσλ «βεκάησλ» θαη ζπλεξγεηώλ (Κφθθνο, 2017β,
ζει.50-51): Καζψο ε δηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ρξεηάδεηαη ρξφλν θαη
αλαηξνθνδφηεζε εξεζηζκάησλ, ν Δθπαηδεπηήο ζρεδηάδεη ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε

93

ηεο δηεξγαζίαο απηήο, κεηά ην ηέινο ηεο επηκφξθσζεο. Καίξηεο ηέηνηεο ελέξγεηεο
είλαη:
πλδηακφξθσζε δξάζεσλ, φπσο ε εθαξκνγή απφ ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο πνπ
επηκνξθψζεθαλ, ζηηο ηάμεηο ηνπο, ηνπ πξνγξάκκαηνο «Έκθαζε ζηε
Γεκηνπξγηθφηεηα»,
ζπλαληήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο.
πλνςίδνληαο, ζηελ πξφηαζή καο αμηνπνηήζεθαλ ηα πέληε ηάδηα ηεο κεζφδνπ
«Μεηαζρεκαηηζκφο δπζιεηηνπξγηθψλ αληηιήςεσλ» κε δηαδηθαζίεο, εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο θαη πξαθηηθέο θαηάιιειεο γηα ην αληηθείκελν ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ
θαη ησλ
ζηφρσλ
ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ
ζηεξενηχπσλ
(δαζθαινθεληξηζκνχ/παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ηξφπνπ κάζεζεο).
πδήηεζε - Δπίινγνο
ηελ πξφηαζή καο γηα αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ Α. Κφθθνπ (2007β)
«Μεηαζρεκαηηζκφο Γπζιεηηνπξγηθψλ Αληηιήςεσλ» ζηελ επηκφξθσζε ησλ
Δθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο ζην Λχθεην ιακβάλεηαη ππφςε
φηη ε δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ αληηιήςεσλ είλαη ζεκειηψδεο ζηηο
επηκνξθψζεηο, εθφζνλ νη πξνυπάξρνπζεο απφςεηο θαη λνεηηθέο ζπλήζεηεο ησλ
Δθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν
επεξεάδνπλ δξαζηηθά ηελ πξφζιεςε ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη
ζηηο «θαηλνηνκίεο».
ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο επηκφξθσζεο, δειαδή, δίλεηαη έκθαζε ζηε
κεηαζρεκαηηζηηθή δηεξγαζία θαη πξνηάζζνληαη «ζηφρνη ζηάζεο», ρσξίο λα κεηψλεηαη
ε έκθαζε ζηηο παξερφκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Αληίζεηα, ζπλήζσο επηθξαηεί ν
ζρεδηαζκφο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ/πξνγξακκάησλ κε έκθαζε ζε ζηφρνπο
γλσζηηθνχο ή/θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, πνπ νπζηαζηηθά απερεί δαζθαινθεληξηζκφ
θαη ηξαπεδηθή αληίιεςε ηεο γλψζεο. ηηο επηκνξθψζεηο φπνπ δελ επηδηψθνληαη
έκπξαθηα «ζηφρνη ζηάζεσλ» (ζηφρνη κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο) κέζα απφ
πνηθίιεο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο/πξαθηηθέο, είλαη πηζαλφ νη επηθπιάμεηο θαη νη
ελδερφκελεο εθπαηδεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο ησλ επηκνξθνπκέλσλ λα επηδξάζνπλ
αξλεηηθά ζηε δηάζεζε ζπκκεηνρήο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ζέκαηνο
Γεκηνπξγηθήο Δξγαζίαο θαηά πξνζνκνίσζε.
Μάιηζηα, επεηδή φπσο πξναλαθέξζεθε ε κεηαζρεκαηηζηηθή δηεξγαζία απαηηεί ρξφλν
θαη επεηδή ελέρεη δπζθνιίεο, αθελφο ιφγσ απνθξπζηαιισκέλσλ αληηιήςεσλ ησλ
ελειίθσλ (ηνπιάρηζηνλ ζε κεγάιν βαζκφ) θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ
ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο λα αθνκνηψλεη πεξηζζφηεξν φ,ηη ηαηξηάδεη ζηηο ηζρχνπζεο
αληηιήςεηο (Mezirow, 2000), πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ κε δηάξθεηα επαξθή γηα λα πινπνηεζνχλ κε άλεζε ηα ζηάδηα ηεο
κεζφδνπ ηνπ Α. Κφθθνπ. ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο πνπ πξνηείλακε,
ζπκπεξηιάβακε θαη δξάζεηο «κεηά ηελ επηκφξθσζε», πνπ σο επηκνξθσηηθή ηαθηηθή
πξνυπνζέηεη εθπαηδεπηέο κε ξφιν ζεζκηθφ, πνπ ζα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ
επηθνηλσλία θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζπζηεκαηηθά. Γεληθφηεξα, δειαδή, πξνηείλεηαη
επαξθήο ρξφλνο επηκφξθσζεο, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ
(φρη απνζπαζκαηηθφ νιηγφσξν ζεκηλάξην), πξάγκα πνπ παξαπέκπεη ζην αίηεκα
θαζηέξσζεο ζπζηεκαηηθήο θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο επηκφξθσζεο γηα ηνπο
Δθπαηδεπηηθνχο.
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ε έλα ηέηνην αλαλεσκέλν επηκνξθσηηθφ πιαίζην, ε πξφηαζή καο ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα γηα νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ Κφθθνπ (2017β)
«Μεηαζρεκαηηζκφο Γπζιεηηνπξγηθψλ Αληηιήςεσλ», ζηελ πξννπηηθή ηνπ
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν.
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Πεξίιεςε
Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ
πιαηζίσλ απηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη ελήιηθεο εξκελεχνπλ ηηο απνθηεζείζεο
εκπεηξίεο, αμίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη δηακνξθψλνπλ ηηο δξάζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο
ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην
πνιηηηζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ
θνηλσληθνπνηνχληαη. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή ν ελήιηθνο επαλαμηνινγεί ηηο
εκπεηξίεο πνπ απέθηεζε ήδε απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, κε ζπλέπεηα λα πξνθχπηεη
κία λέα γλψζε κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε
εθαξκφδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, φπνπ ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε λέσλ
επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ βάζεη ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ δπλαηφηεηα
παξνρήο ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο αζχγρξνλα, ηελ απνδεζκεχεη απφ
ρσξηθνχο ή ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, θαζηζηψληαο ηελ θαηάιιειε γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο
ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο (video, παξνπζηάζεηο θ.α. αζχγρξνλε επηθνηλσλία, e mail )
θαη έγθπξεο επηζηεκνληθέο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ελεξγνπνηεί ηνλ
εθπαηδεπφκελν ζε κηα επξεηηθή πνξεία πξνο ηελ γλψζε πνπ ζα θηλεί ην ελδηαθέξνλ
ηνπ θαη ζα κεηαβάιιεη θαη ηα ζπζηήκαηα αληηιήςεψλ ηνπ, νδεγψληαο ηνλ ζηελ
απηνπξαγκάησζε. Δπνκέλσο ε ρξήζε ηεο εμ‟ απνζηάζεσο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ είλαη απνιχησο ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο.
Λέμεηο-Κιεηδηά
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
Abstract
Transformative learning refers to the process of transforming frameworks through
which adults interpret the experiences, values, feelings, and shape their actions and
living conditions, combined with the cultural context in which they are socialized. In
this process the adult re-evaluates the experiences he has gained since his childhood,
resulting in a new knowledge through critical thinking. Transformative learning is
applied to adult education where the aim is to acquire new professional skills based
on the needs of learners. The ability to apply distance learning asynchronously
releases it from spatial or temporal constraints, making it suitable for the
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implementation of transformative learning. The trainer can take advantage of the
technological applications (video, presentations, etc. asynchronous communication,
and e mail) and authoritative scientific sources of the internet. This activates the
trainee in a heuristic course towards the knowledge that will move his interest and
will change his / her perceptual systems by leading him / herself into self-realization.
Therefore, the use of distance learning in adult education is fully in line with the
principles of transforming learning.
Keywords
transformative learning, adult education, e - learning
Δηζαγσγή
Ο ζεζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, είλαη εμ‟ νξηζκνχ πξννξηζκέλνο λα βνεζήζεη
ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ψζηε λα αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο γηα λα θαιχςνπλ
πξαθηηθέο θαη εξγαζηαθέο αλάγθεο. Δπηπιένλ ελζσκαηψλεη θαη ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ κεηαβνιή ησλ παγησκέλσλ
αληηιήςεσλ ηηο νπνίεο έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα κειεηεζεί
αξρηθψο ν ηξφπνο δηα ηνπ νπνίνπ ν άλζξσπνο εξκελεχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα,
βαζηδφκελνο ζηελ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη ζηελ λνεηηθή
επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ βάζεη ησλ νπνίσλ δηακνξθψλνληαη θαη νη ζηάζεηο
δσήο ηνπ. Αθνινχζσο ζα αλαιπζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηδηαίηεξα φηαλ γίλεηαη
ρξήζε κεζφδσλ ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σέινο, ζα γίλεη ιφγνο γηα ηνλ ξφιν
ηνπ εθπαηδεπηή.
1. Ζ αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο από ηνλ άλζξσπν
Ο ηξφπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε
γίλεη αληηθείκελν κειέηεο ήδε ζηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία, φπνπ ήηαλ απνδεθηφ
φηη νη αηζζήζεηο καο είλαη πεπεξαζκέλεο. χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Πξνζσθξαηηθφ
θηιφζνθν Ξελνθάλε (5νο αη. π.Υ.) δφθνο ἐ πί πάζη ηέηπθηαη (DK A 24, 4), ην νπνίν
ζεκαίλεη φηη ε αληίιεςε ηνπ θφζκνπ καο εμαξηάηαη απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο αηζζήζεηο
καο. Πξάγκαηη, νη αλζξψπηλεο αηζζήζεηο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, πξάγκα
πνπ είλαη θαλεξφ ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα, απφ ην νπνίν αληηιακβαλφκαζηε έλα
πεξηνξηζκέλν ηκήκα 400-700nm (εηθφλα 1).
Δηθφλα 1: ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη κφλν ην νξαηφ θσο απφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ
θάζκα. Σν ππφινηπν αληρλεχεηαη απφ ηερλνινγηθέο δηαηάμεηο
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Δπηπιένλ ν Πιάησλ (Θεαίηεηνο, 152 D) ζεσξεί ηνλ άλζξσπν σο παξαηεξεηή, ηα
αηζζεηήξηα φξγαλα ηνπ νπνίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ λνεηηθή δηεξγαζία
δηακνξθψλνπλ ηελ αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Καιαράλεο, 2014). ην ζεκείν
απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ν Πιάησλ ελ πξνθεηκέλσ πεξηγξάθεη κε νξζφ
ηξφπν ηελ δηεξγαζία ηεο λφεζεο, ε νπνία κεηαηξέπεη ηα αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα ζε
κάζεζε. Άιισζηε ε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνλ άλζξσπν δελ βαζίδεηαη
κφλν ζηα δεδνκέλα ησλ αηζζήζεσλ, αιιά θπξίσο ζηελ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηελ
δηαλφεζε (Carbon, 2014), βάζεη ηεο νπνίαο δεκηνπξγνχληαη πιαίζηα αλαθνξάο
(δηαλνεηηθά εξγαιεία εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο) θαη δηακνξθψλεηαη ε ζηάζε
δσήο. Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο άιισζηε ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πλεπκαηηθψλ
δπλαηνηήησλ ηνπ είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχεη ηηο εμσηεξηθέο παξαζηάζεηο θαη ηα
εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ ηα αηζζεηήξηα φξγαλα, ζπγθξνηψληαο έηζη ηελ
αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε εδψ, φηη ε δηακφξθσζε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη απφ ηηο a priori έλλνηεο,
νη νπνίεο θαηά ηνλ Γεξκαλφ θηιφζνθν I. Kant είλαη νη γλψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ
έκθπηεο ηδέεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκπεηξίαο (γηα ηηο νπνίεο ζεκεησηένλ είρε κηιήζεη
ν Πιάησλ, αλαθεξφκελνο ζηνλ θφζκν ησλ Ηδεψλ). Τπάξρνπλ επίζεο θαη νη γλψζεηο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εκπεηξία, νη νπνίεο επίζεο θαηά ηνλ Kant ραξαθηεξίδνληαη
σο a posteriori.
Δπνκέλσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ δηακνξθψλεηαη αθελφο βάζεη ησλ
εκπεηξηψλ πνπ απνθνκίδεη, αιιά θαη απφ ηηο έκθπηεο ηδέεο ηηο νπνίεο δηαζέηεη. Βάζεη
απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο εξκελεχεη θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, αιιά θαη ηηο εκπεηξίεο
πνπ απνθνκίδεη.
2. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ
Ο ξφινο ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πιαηζίσλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη ελήιηθεο εξκελεχνπλ ηηο
απνθηεζείζεο εκπεηξίεο, αμίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη δηακνξθψλνπλ ηηο δξάζεηο θαη ηηο
ζπλζήθεο δσήο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ
θνηλσληθνπνηνχληαη (Κφθθνο, 2005). Ο εηζεγεηήο κάιηζηα ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο
κάζεζεο J. Mezirow επηζεκαίλεη φηη ε κεηαβνιή ησλ αληηιήςεσλ πξαγκαηνπνηείηαη
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ην δηάβαζκα ελφο βηβιίνπ, ε πηνζέηεζε κίαο
δηαθνξεηηθήο άπνςεο, αιιά θαη κέζσ επαθήο κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη
πνιηηηζκνχο (Mezirow, 1997). Δπηπιένλ πξνηείλεη ηα εμήο είδε κάζεζεο (Κφθθνο,
2010):
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Ζ επεμεξγαζία κηαο ήδε ππάξρνπζαο άπνςεο. Πξφθεηηαη γηα δηεξγαζία κε
ηελ νπνία βειηηψλνπκε ή αιιάδνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε πνπ έρνπκε
πηνζεηήζεη. Χζηφζν δελ ππάξρεη ελ πξνθεηκέλσ ακθηζβήηεζε ηνπ επξχηεξνπ
ζπζηήκαηνο ησλ λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ.
Σν δεχηεξν είδνο κάζεζεο ζπλίζηαηαη ζε πηνζέηεζε κηαο λέαο άπνςεο, ε
νπνία σζηφζν είλαη ζπλαθήο θαη ζπκβαηή κε εθείλεο πνπ ην άηνκν έρεη ήδε
ελζηεξληζηεί. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαλφεζε επεθηείλεηαη θαη ζε άιια
αληηθείκελα, ρσξίο φκσο λα αιιάδεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο επί ησλ νπνίσλ
δηακνξθψλεη ηα εξκελεπηηθά ηεο πιαίζηα.
Ο ξηδηθφο κεηαζρεκαηηζκφο κηαο άπνςεο, φπνπ πιένλ νη αληηιήςεηο θαη νη
αμίεο κεηαβάιινληαη νινθιεξσηηθά.
Ο κεηαζρεκαηηζκφο κηαο λνεηηθήο ζπλήζεηαο ή νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο
ησλ λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ, φπνπ κεηαβάιιεηαη θαη ν ηξφπνο εξκελείαο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο.
Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε εθαξκφδεηαη επξχηαηα θαη κε κεγάιε επηηπρία ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, φπνπ βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ
δεμηνηήησλ θαη ε θάιπςε πξαθηηθψλ αλαγθψλ (βι. ζρεηηθά Κφθθνο, 2005, ζζ. 48-49.
Δληνχηνηο απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ, θαζψο νη ελήιηθεο έρνπλ ήδε παγησκέλεο
πεπνηζήζεηο νη νπνίεο είλαη δχζθνιν λα κεηαβιεζνχλ (Κφθθνο, 2008 ζ. 85), ιφγσ
αθξηβψο ησλ βησκάησλ θαη ηεο πιεζψξαο εκπεηξηψλ ηνπο. Δπνκέλσο είλαη πξνθαλήο
ε αλάγθε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα λα δηακνξθψλεηαη έρνληαο ζαλ παξάκεηξν ηηο
επηζπκίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ
ελεξγά ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία (Kalogiannakis, et al. 2009).
Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή, ν ελήιηθνο θαζνδεγνχκελνο απφ ηνλ εθπαηδεπηή
(Boyer et al. 2016) επαλαμηνινγεί ηηο πεπνηζήζεηο πνπ πηνζέηεζε θαη ηηο εκπεηξίεο
πνπ απέθηεζε ήδε απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. Δπνκέλσο εθεί ιακβάλεη ρψξα ε
πξψηε αμηνιφγεζε ησλ απνδερζέλησλ εξκελεπηηθψλ πιαηζίσλ. Δλ ζπλερεία, ε
παηδαγσγηθή δηαδηθαζία νδεγεί ζε κία λέα γλψζε κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ
(Mezirow, 1990 θαη Ληληδέξεο, 2010, ζ. 96), κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ πξναγσγή
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Scheele, 2015).
Μία ζεκαληηθή δπζρέξεηα πνπ αλαθχεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, είλαη ε αδπλακία αληαπφθξηζεο ησλ ελειίθσλ ζηελ
καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ε ζπλαθφινπζε απνηπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Ζ
αηηία εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο πσο νη ελήιηθεο έρνπλ ήδε παγησκέλεο πεπνηζήζεηο νη
νπνίεο είλαη δχζθνιν λα κεηαβιεζνχλ (Κφθθνο, 2008), ιφγσ αθξηβψο ησλ βησκάησλ
θαη ηεο πιεζψξαο εκπεηξηψλ ηνπο. Δπηπιένλ είλαη δπζρεξέο ν ελήιηθνο λα πεηζηεί
ψζηε κεηά απφ πνιιά ρξφληα λα εθπαηδεπηεί μαλά, ηδηαίηεξα κάιηζηα απφ ηελ ζηηγκή
θαηά ηελ νπνία εθπαηδεχνληαη ζε εηδηθφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη λέεο
ηερλνινγίεο (Barnard et al. 2013). Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά πξνθαλή ηελ αλάγθε
ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα λα δηακνξθψλεηαη έρνληαο ζαλ βαζηθή παξάκεηξν
ηηο επηζπκίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα
κεηέρνπλ ελεξγά ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία (Kalogiannakis, et al. 2009), αιιά θαη
λα ηνπο παξέρεη θαη έλα επαξθέο θίλεηξν.
Κάζε άλζξσπνο έρεη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη ηθαλφηεηεο, νπφηε ε
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε πξνο
ηηο αλάγθεο εθάζηνπ εθπαηδεπνκέλνπ.
3. Δμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (e learning) θαη κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε
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Ζ εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εθαξκφδεηαη κε κεγάιε επηηπρία ζηελ εθπαίδεπζε
ελειίθσλ, θαζψο παξέρεη εμειηγκέλα εξγαιεία θαη επνπηηθά κέζα εθπαίδεπζεο, φπσο
νη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο κάζεζεο (Βι. Παπιάθνπ & Καιαράλεο, 2018). Ζ εμ‟
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ιακβάλεη ρψξα κε ηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο πνπ είλαη επξέσο γλσζηά σο «πιαηθφξκεο» θαη πεξηιακβάλνπλ
πνηθηιία εξγαιείσλ δηαρείξηζεο καζεκάησλ, εξγαιεία πξφζβαζεο ζε πεγέο
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εξγαιεία ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο.
πγθεθξηκέλα, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, 2006, ζ.25).
• Δπθνιία πξφζβαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κέζα απφ ηζηνζειίδεο.
• Τπνζηήξημε ελζσκάησζεο πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο κέζα απφ αξρεία
εηθφλσλ, ήρνπ θαη βίληεν.
• Αζχγρξνλε επηθνηλσλία κέζα απφ ππεξεζίεο φπσο είλαη ην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, νη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ θαη νη νκάδεο ζπδήηεζεο.
• χγρξνλε επηθνηλσλία κέζα απφ ππεξεζίεο φπσο είλαη ηα εξγαιεία
ζπλνκηιίαο (Chat) θαη ε ηειεδηάζθεςε κε εηθφλα θαη ήρν (video-conference).
• Τπνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζα απφ εξγαιεία
παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή, αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ απηφ-αμηνιφγεζεο.
• Γηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο κέζα απφ εξγαιεία δηαρείξηζεο εγγξαθψλ, online βαζκνιφγεζεο θαζψο θαη ζπιινγήο θαη ηαμηλφκεζεο ηεο βαζκνινγίαο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
• Τπεξεζία help desk γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ
γηα ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ θαη ηελ απάληεζε ζε εξσηήκαηα.
Ζ εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπλεηζθέξεη ζηελ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε
θαζψο έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα:
Πξνάγεη ηελ καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε (learner‐ centred perspective),
πξνζαξκνδφκελε ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ θαη κε ην δεδνκέλν
φηη ν εθπαηδεπηήο έρεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ επρέξεηα λα πξνζαξκφδεη ην
πιηθφ ηνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ έρνπλ φινη νη εθπαηδεπφκελνη ηηο
ίδηεο δπλαηφηεηεο, αιιά έρνπλ θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αληίιεςεο ηεο
κάζεζεο. Π.ρ. κεξηθνί πξνηηκνχλ ηελ αθξφαζε, ελψ άιινη ηελ αλάγλσζε.
Πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, θαζψο ηνλ σζεί ζην λα ζθεθηεί
εθ λένπ αληηιήςεηο ηηο νπνίεο ήδε έρεη θαη ελδερνκέλσο λα ηηο κεηαβάιιεη.
Δπηπιένλ γίλεηαη θαη εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί.
Πξνάγεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηελ δηακφξθσζε ηνπ
καζήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηηγκέο ζθέςεηο θαη ζηνραζκνχ. Καηά ηελ
δηαδηθαζία απηή, ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα εξσηεζεί ζρεηηθά κε ην πσο
αμηνινγεί ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη λα εκπιαθεί δηαλνεηηθά
θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Μφλν κε απηφ ην είδνο βαζηάο θαη νπζηαζηηθήο
δέζκεπζεο κπνξεί λα ζπκβεί θάπνηα κφληκε αιιαγή.
Σελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηδαζθφλησλ (community‐ centred perspective)
θαη ηελ ιεηηνπξγία ζε νκάδεο (Gutierrez, 2013).

101

4. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή
Όζηεξα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε εμ‟απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε ζηελ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, ζα πξέπεη λα γίλεη ιφγνο γηα ην ξφιν
ηνπ εθπαηδεπηή. Ζ εμέιημε ησλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, παξέρεη ζηνλ
εθπαηδεπηή ηελ επρέξεηα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο (video,
παξνπζηάζεηο θ.α. αζχγρξνλε επηθνηλσλία, e mail) θαη ηδηαίηεξα έγθπξεο
επηζηεκνληθέο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ
θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ελεξγνπνηεί ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε κηα
επξεηηθή πνξεία πξνο ηελ γλψζε (βι. Βνπδαμάθεο & Γεσξγηάδε, 2013). Έηζη, ν
εθπαηδεπφκελνο σθειείηαη ζηνλ κέγηζην βαζκφ, θαζψο ε δηδαζθαιία έρεη ηέηνηα
ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ελδερνκέλσο λα κεηαβάιιεη θαη
ηα ζπζηήκαηα αληηιήςεψλ ηνπ νδεγψληαο ηνλ ζηελ απηνπξαγκάησζε.
Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη πσο ε ρξήζε ηεο εμ‟ απνζηάζεσο κάζεζεο ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη απνιχησο ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο
κάζεζεο, θαζψο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξακέηξνπο (Παπιάθνπ & Καιαράλεο,
2018):
Αμηνιφγεζε επηζηεκνληθψλ πεγψλ ηδηαίηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο εθπαηδεπηήο
πξέπεη λα είλαη επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνο θαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηνπ, αιιά θαη λα κπνξεί λα μερσξίζεη πνηεο πεγέο είλαη πξάγκαηη
αμηνπνηήζηκεο. Αο ζεκεησζεί εδψ, φηη ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ Γηαδηθηχνπ,
πνιινί ελζηεξλίδνληαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ
παξαπιάλεζε. Δπνκέλσο ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε έρεη θαη ην λφεκα ηνπ
ζσζηνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα κεηαβιεζνχλ, αλάινγα
κε ηελ πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη ηελ πξφζιεςή ηνπ απφ ηνπο
εθπαηδεπνκέλνπο. Δπνκέλσο ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηαζέηεη επειημία γηα
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πιηθνχ, αλάινγα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη
ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίεο ζεκεησηένλ
κπνξεί λα κεηαβάιινληαη δηαξθψο.
Γηάδξαζε ψζηε ην κάζεκα λα είλαη ελδηαθέξνλ θαη λα πξνάγεη ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ απηή
ηελ επρέξεηα.
Υξήζε εθαξκνγψλ φπσο skype, messenger θ.α. ψζηε λα βξίζθεηαη ζε άκεζε
επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπηπιένλ, νη πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο
κάζεζεο παξέρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο forum αληαιιαγήο
απφςεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε βξίζθεη πεδίν εθαξκνγήο, θαζψο ε κεηαβνιή
αληηιήςεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δηάδξαζεο.
Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή σζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί κφλν ζηελ
πξνεηνηκαζία θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αιιά πεξηιακβάλεη θαη
ηελ βνήζεηα πξνο ηνλ εθπαηδεπφκελν, ψζηε λα θηάζεη ζηελ απηνπξαγκάησζε.
χκθσλα κάιηζηα κε ηελ ζεσξία ηεο Αλδξαγσγηθήο, ε κάζεζε απνηειεί εμ‟ νξηζκνχ
κία δηαδηθαζία φπνπ ηα βηψκαηα ηνπ ελειίθνπ ζπλερψο κεηαζρεκαηίδνληαη θαη
επεξεάδνληαη απφ ηηο εκπεηξίεο, κε ηνλ εθπαηδεπηή λα καζαίλεη ζηνλ ελήιηθν «πψο λα
καζαίλεη» (βι. αλαιπηηθά Knowles, 1978 ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, 2006, ζ. 27). Ζ δεκηνπξγηθή απηή πνξεία ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηήο
νδεγεί ηνλ καζεηή ηνπ, πξνυπνζέηεη ηελ ζπκπεξίιεςε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ,
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(Mezirow, 1990 θαη Ληληδέξεο, 2010, ζ. 96) πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε θξηηηθή
ζθέςε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Scheele, 2015 ).
Δπίινγνο
Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ, φηη ε εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα εθαξκνζηεί κε ηα νξζά εξγαιεία, έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε
λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη λα κεηαβάιιεη
ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. O ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελ πξνθεηκέλσ είλαη
θαζνξηζηηθφο, θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ επηκέιεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ,
αιιά ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη θαη ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε εμ‟
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ψζηε λα θαηνξζψζεη λα κεηαβάιιεη ηηο αληηιήςεηο καζεηψλ
ηνπ. Θα πξέπεη θπζηθά λα ιάβεη ππφςε θαη ηελ δπζρέξεηα πνιιψλ ελειίθσλ λα
πξνζέιζνπλ εθ λένπ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ηελ ελδερφκελε δπζθνιία
ηνπο κε ηελ ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Παξά ηηο δπζθνιίεο φκσο, ε εμ‟
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη απνιχησο ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηηο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο.
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Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα εξγαζία θαηαγξάθεη κηα καζεζηαθή εκπεηξία θνηηεηψλ ηνπ
Σκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο θαη εμεηάδεη ηελ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε αιιαγψλ ζηε ζθέςε ή/θαη ηε
δξάζε ηνπο ζην πεδίν ηεο κάζεζεο ησλ Βηνεπηζηεκψλ κέζα απφ ην Student-Run
Biology Workshop (SRBW), κηα θαηλνηφκν θαη ακηγψο θνηηεηηθή πξσηνβνπιία ησλ
θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο απηνχ. Σν SRBW απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε
πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, δξαζηήξηνπο, κε δηάζεζε θαη φξεμε γηα γλψζε,
απηνβειηίσζε, αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαζία θαη ζπδήηεζε. θνπφο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο λα εκπιαθνχλ ζε δηεξγαζίεο
απηνδηαρεηξηδφκελεο θαη ελεξγνχ κάζεζεο, δηεξεπλψληαο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο
ζπλεξγαζίαο, επεμεξγαζίαο, εκβάζπλζεο θαη παξνπζίαζεο θαη γεληθφηεξα,
λνεκαηνδφηεζεο ηεο επηζηεκνληθήο ηνπο γλψζεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο κέζα ζην
πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Ζ δηεξεχλεζε ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο ησλ θνηηεηψλ βαζίζηεθε ζηελ πνηνηηθή
πξνζέγγηζε, κέζα απφ ηηο πεξηγξαθέο επηά θνηηεηψλ, πνπ απνηεινχζαλ ηελ
νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ SRBW θαη αληιήζεθαλ κε ηελ ηερληθή ηεο ειεχζεξεο,
ζπλεηξκηθήο θαηαγξαθήο ησλ απφςεψλ ηνπο. Ζ επεμεξγαζία ησλ επξεκάησλ έγηλε κε
ηελ κέζνδν ηεο Αλάιπζεο Πεξηερνκέλνπ, νη απφςεηο ηνπο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη
θαηέδεημαλ φηη ε ζπκκεηνρή θαη ζπλαθφινπζα ε νκαδηθή δνπιεηά ηνπο ζην πιαίζην
ηνπ SRBW ιεηηνχξγεζε ζεηηθά θαη θηλεηνπνίεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο,
ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηε κάζεζε κέζα απφ λέεο παξαδνρέο, λα πηνζεηήζνπλ
ελαιιαθηηθέο νπηηθέο θαη πξαθηηθέο ζπλεξγαζίαο, λα δηαπξαγκαηεπζνχλ ελαιιαθηηθά
ζρέδηα καζεζηαθήο δξάζεο, βαζηζκέλα ζε πεξηζζφηεξν θξηηηθέο θαη πεξηεθηηθέο
θαηαλνήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο κέζα ζε απηή. Σα
επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε ηνπ Jarvis (2004) πνπ ζεκεηψλεη φηη ε κάζεζε
είλαη κηα «δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εκπεηξίαο ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο,
ζηάζεηο, αμίεο, ζπλαηζζήκαηα» (ζει. 50), ελψ ν Mezirow (1990) ζεκεηψλεη φηη ε
κάζεζε εδξάδεηαη ζηελ εξκελεία κηαο εκπεηξίαο, πνπ επεξεάδεη ηελ κεηέπεηηα δξάζε
ηνπ αηφκνπ, θαζψο νη αμίεο, νη αληηιήςεηο, νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα
επεξεάδνληαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, απφ ηελ εξκελεία ησλ βησκάησλ καο.
Παξφιν πνπ ε κηθξήο έθηαζεο απηή κειέηε δελ επηρεηξεί λα γεληθεχζεη ηα
απνηειέζκαηά ηεο, επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε ηνπ Illeris (2009) πεξί ησλ ηξηψλ
δηαζηάζεσλ ηεο κάζεζεο: ηε δηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, πνπ αθνξά ζηηο γλψζεηο,
ηηο δεμηφηεηεο, ηηο αμίεο, ηε δηάζηαζε ησλ θηλήηξσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα
ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζέιεζε γηα κάζεζε θη αλάπηπμε θαη ηε δηάζηαζε ηεο
αιιειεπίδξαζεο κε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ αθνξά ζηε δξάζε, ηελ
επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία, θαηαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ησλ ζεκαληηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ γηα ηελ εκπινθή ησλ λεαξψλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε
πξνθιεηηθέο δηεξγαζίεο κάζεζεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δξάζε δείρλεη πσο αθνχ
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επαλαπξνζδηφξηζαλ ηα πιαίζηα αλαθνξάο ηνπο ζρεηηθά κε ηε γλψζε, κέζα απφ κηα
καζεζηαθή εκπεηξία ε νπνία εθηφο απφ γλσζηηθέο πεξηειάκβαλε θαη ζπγθηλεζηαθέο
δηαζηάζεηο, δεκηνπξγήζεθαλ πξνυπνζέζεηο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (Mezirow,
1991, 2009), θαζψο ε εκπεηξία απηή πνπ απνθηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο είρε σο
απνηέιεζκα θαη ηελ νηθνδφκεζε κηαο άιιεο αληίιεςεο γηα ηε γλψζε, ηε
ζπλεξγαζία, ηελ απηνδηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σηο λέεο απηέο
θξηηηθέο αληηιήςεηο ηνπο πεξί κάζεζεο ηηο κεηέθεξαλ ζην πεδίν ησλ Βηνεπηζηεκψλ,
θαζψο, φπσο ζεκεηψλνπλ νη Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett θαη Norman (2010) ε
θξηηηθή κάζεζε απνηειεί «κηα δηεξγαζία πνπ νδεγεί ζηελ αιιαγή, ε νπνία
πξνθαιείηαη σο απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο θαη απμάλεη ηελ πξνζδνθία πηζαλήο
βειηησκέλεο απφδνζεο θαη κειινληηθήο κάζεζεο» (ζει. 3), ελψ θαη ν Mezirow (2007)
ζεκεηψλεη φηη ε κάζεζε απνηειεί κηα δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία αμηνπνηψληαο
πξνεγνχκελα εξκελεπηηθά ζρήκαηα, δίλνπκε κηα λέα δηάζηαζε ζηηο εκπεηξίεο καο,
πξνθεηκέλνπ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε σο νδεγφ γηα κειινληηθή δξάζε.
Λέμεηο-θιεηδηά
Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, θξηηηθή ζθέςε, εκπεηξία κάζεζεο, Βηνεπηζηήκεο
Abstract
This paper records a students‟ learning experience in the Department of Molecular
Biology and Genetics of the Democritus University of Thrace. It examines whether
critical awareness of changes in their thinking and / or action took place, within the
field of bio-learning through the Student-Run Biology Workshop (SRBW) an
innovative initiative which addresses to students. The aim of this project is to involve
the participating students in self-managed and active learning processes, exploring
alternative ways of collaborating, elaborating, presenting and, in general,
understanding their scientific knowledge and their role within their studies. The
exploration of the students' learning experience was based on the qualitative
approach, through the descriptions of seven students, who constituted the SRBW
organizational committee and were drawn with the technique of free, written
recording of their views. The analysis of the findings, through the Content Analysis
method, demonstrated that their participation in the SRBW was absolutely positive
and mobilized them to face learning through new assumptions, to adopt alternative
collaborative perspectives and practices, to negotiate alternative learning action plans,
based on more critical and comprehensive understandings of the educational
experience, and their role within it. The findings confirm the view of Jarvis (2004)
that learning is a "process of transforming the experience into knowledge, skills,
attitudes, values, feelings" (p.50), while Mezirow (1990) notes that learning is based
on the interpretation of an experience that affects the values, perceptions, thoughts
and feelings of the learner, to a significant extent, influenced by the interpretation of
our experiences. Although this small scale study does not attempt to generalize its
results, it confirms Illeris (2009)'s view of the three dimensions of learning: the
content dimension of knowledge, (including skills and values), the motivation
dimension (including feelings and the will to learn and develop) and the dimension of
interaction with the learning environment, (including communication, co-operation
and interaction), demonstrating thus, the importance of educational experiences for
the involvement of young learners in challenging learning processes. The recording of
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the views of the students who participated in the specific educational activity shows
that students seemed to redefine their reference frameworks on knowledge and
learning, after critical thinking –not necessary transformative though! Maybe, apart
from cognitive and emotional dimensions, conditions for transforming learning were
created (Mezirow, 1991, 2009), as the experience gained by the students has resulted
in the building of a “fresh” concept for approaching knowledge, teamworking and
self-management of educational activities. These new critical perceptions of learning
was transferred to the field of Biosciences, as Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett and
Norman (2010) noted that critical learning is "a process that leads to change,
experience and increases the expectation of possible improved performance and
future learning "(p. 3), while Mezirow (2007) considers that learning is a process in
which by exploiting past interpretative patterns, we give a new perspective to our
experiences and which guides us for future action.

Key-words
Transformative and critical thinking, learning experience, Biosciences
Δηζαγσγή
Μηα ιεηηνπξγία ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα δηδάμεη ζηνπο θνηηεηέο πψο λα
ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη λα απνθηνχλ νξηδφληηεο ηθαλφηεηεο φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε
επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε επηθνηλσλία, νη δεμηφηεηεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο θαη ε
νκαδηθή εξγαζία (Roy & Macchiette, 2005). Έηζη, ε κάζεζε –εηδηθά φηαλ
απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο- ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη (εθηφο απφ ηελ απφθηεζε/
ζπζζψξεπζε γλψζεσλ) θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ην «αλνηθηφ κπαιφ», ε
ζέιεζε γηα κάζεζε, ε δηάζεζε γηα αιιαγή, ε αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε, ε
δεκηνπξγηθφηεηα, ε πξσηνηππία, ε επηλνεηηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα γηα νκαδηθή δνπιεηά
θαη ε ελεξγεηηθφηεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ ε θξηηηθή ζθέςε θαη ν θξηηηθφο ζηνραζκφο
ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηα Παλεπηζηήκηα
(Stanovich & Stanovich, 2010; McGonigal, 2007). Χζηφζν, νη Bissell & Lemons
(2006) δηαπηζηψλνπλ φηη ζην πεδίν ησλ Βηνεπηζηεκψλ νη ζπνπδέο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε δελ ελζαξξχλνπλ πάληα ηνλ θνηηεηή λα ζθέθηεηαη θξηηηθά.
κσο, ηη ζεκαίλεη θξηηηθή ζθέςε; Πψο κπνξνχλ νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ
νη θνηηεηέο λα νδεγήζνπλ ζε θξηηηθή ζθέςε; Καη πψο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ε
Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε;
Ζ κάζεζε πνπ νδεγεί ζε κεηαζρεκαηηζκφ «είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζέηνπκε
ππφ ακθηζβήηεζε ηηο πηνζεηεκέλεο λνεηηθέο καο ζπλήζεηεο ... γηα λα ηηο θάλνπκε πην
πεξηεθηηθέο, μεθάζαξεο, αλνηρηέο θαη ζηνραζηηθέο, ψζηε λα θαζνδεγήζνπκε
αλαιφγσο ηηο ελέξγεηέο καο» (Keegan, 2011, ζει. 66 ). χκθσλα κε ηνπο Taylor θαη
Cranton (2012) ε εηθφλα ελφο αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν είλαη ην
απνηέιεζκα ησλ αληηιήςεψλ ηνπ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα
κάζεζε ζπκβαίλεη φηαλ ην άηνκν εμεηάδεη θξηηηθά θαη ακθηζβεηεί απηέο ηηο
αληηιήςεηο θαη θάλεη αιιαγέο ζηελ πξάμε, κε βάζε ηηο λέεο πξννπηηθέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ λνήκαηνο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κέζα
απφ πξνζσπηθέο, εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο –γεληθά, κέζα απφ
εκπεηξίεο δσήο. Οη αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαίλνληαη ζηηο
107

ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ: ζε κηα αιιαγή ζηελ πξάμε, ζε κηα λέα πξννπηηθή πνπ
νδεγεί ζε λέεο λνεηηθέο ζπλήζεηεο (Mezirow, 2009), θαζψο νη άλζξσπνη ζπλήζσο
βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζε έλα ζχζηεκα «λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ» (Κφθθνο, 2010).
χκθσλα κε ηνλ Clark (1993), ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε «δηακνξθψλεη ηνπο
αλζξψπνπο, ηνπο θάλεη δηαθνξεηηθνχο, κε ηξφπν πνπ ηφζν απηνί φζν θαη νη άιινη
κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ» (ζει. 47).
ηε βάζε απηή, ν Illeris (2014α, 2014β) ππνζηεξίδεη φηη ε έλλνηα ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο πξέπεη λα εκπεξηέρεη θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
"ηαπηφηεηαο", θαζψο ζήκεξα νη αηνκηθέο ζπλζήθεο δσήο αιιάδνπλ θαη εμειίζζνληαη
ηφζν γξήγνξα, πνπ πξέπεη δηαξθψο φρη κφλνλ λα πξνζαξκφδνπκε ηελ ηαπηφηεηά καο
αιιά θαη φηη απηέο ηηο αιιαγέο επηηπγράλνληαη κφλνλ κέζα απφ κεηαζρεκαηηζηηθέο
δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Έηζη, νξίδεη ηελ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε σο ηε «κάζεζε
πνπ νδεγεί ζε αιιαγή ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ καζεηεπφκελνπ» (Illeris, 2014α, ζει. 40).
Καη ε Lyn (φπ. αλα.θ ζην Apte, 2003, ζει 92) επίζεο, ζεκεηψλεη αλαθέξεηαη ζηελ
έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ιέγνληαο φηη ε «κάζεζε αθνξά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ
αιιαγή, ην πφζν δηαθνξεηηθά κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ εαπηφ καο ζε ζρέζε κε ηνλ
θφζκν» (ζει. 92). Ζ κάζεζε, ηειηθά, ζπλίζηαηαη ζηελ ζπλερή ηξνπνπνίεζε απηνχ
πνπ ήδε γλσξίδεη ν θνηηεηήο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηνλ θφζκν αιιά θαη γηα ηελ
κεηαμχ ηνπο ζρέζε (Zull, 2006) θαη δεκηνπξγεί ηηο πξννπηηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο
γλψζεο, αιιά θαη ηεο επξχηεξσλ αληηιήςεσλ ησλ αηφκσλ γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ
εαπηφ ηνπο (Apte, 2009).
Σίζεηαη, ινηπφλ ην εξψηεκα: Πφηε κηα εκπεηξία κάζεζεο μεπεξλά ηα φξηα κηα
απνθιεηζηηθά γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο; Ο Dewey (1938/1963) εμεγεί φηη κηα εκπεηξία
κάζεζεο δεκηνπξγείηαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ
θαη ησλ "πξνζσπηθψλ αλαγθψλ, επηζπκηψλ, ζθνπψλ θαη ηθαλνηήησλ" ελφο αηφκνπ
(ζει. 42). Γηα ηνλ Knowles (1990) ε εκπεηξία απνηειεί πφξν κάζεζεο θαη
δηαδξακαηίδεη εμέρνληα ξφιν ζην αθαδεκατθφ ηαμίδη ησλ ελειίθσλ, ελψ φζν πην
πινχζηεο είλαη νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ, ηφζν πην πνιχ ηνπο επηηξέπνπλ
λα απνθηήζνπλ κηα επξχηεξν πιαίζην αλαθνξάο θαη λνεκαηνδφηεζεο ηεο γλψζεο πνπ
απνθηνχλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο (Cranton, 2002; King, 1997a, 2000; Brock, 2007; Taylor,
2000, 2008). Έηζη, ε θξηηηθά ζηνραζηηθή κάζεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο
κεηαξξπζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο, «κηαο „απφδξαζεο‟ απφ κηα θαζηεξσκέλε λνεηηθή
ζπλήζεηα, κηα πνηνηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάπνηνο καζαίλεη» (Kegan,
1994, ζει. 232). Ο Brννkfield (1986, 2000) εζηηάδεη αθξηβψο ζηελ απειεπζεξσηηθή
ιεηηνπξγία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ηελ θξηηηθή ηεο δηάζηαζε θαη ηε
ζεκαζία ηεο γηα ην ελήιηθν άηνκν. Ζ Cranton (2013) ζεκεηψλεη ηε ζεκαζία ηεο
ελζσκάησζεο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ζηε δηδαζθαιία ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο γηα λα επηηεπρηεί απηφ. ηζρπξίδεηαη,
φκσο, φηη γηα λα θαηαλνήζνπκε πψο κπνξνχκε λα δηδάμνπκε κε ζηφρν ην
κεηαζρεκαηηζκφ, πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηηο δηάθνξεο φςεηο ηεο δηεξγαζίαο ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ε νπνία δελ απνηειεί κηα γξακκηθή δηεξγαζία, αιιά
αθνινπζεί κηα εμειηθηηθή πνξεία, πηζαλψο ζπηξνεηδή (Cranton, 1994), δηφηη, ν
θξηηηθφο ζηνραζκφο επάλσ ζε κηα παξαδνρή απαηηεί λα ηελ έρνπκε εληνπίζεη θαη ζηε
ζπλέρεηα λα επεμεξγαζηνχκε ηελ λνεηηθή ζπλήζεηα, ψζηε λα θαηαθέξνπκε λα
επηθέξνπκε αιιαγέο (Cranton, 2013). Μάιηζηα, πξνηείλεη ζηνπο δηδάζθνληεο ηε
δεκηνπξγία ελφο ζπκβάληνο, πνπ ελδερνκέλσο ζα ππξνδνηήζεη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ
πάλσ ζε κηα εκπεηξία. ην Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ε εκπεηξία
απηή δεκηνπξγήζεθε κε ην Student-Run Biology Workshop.
Ση είλαη ην Student-Run Biology Workshop (SRBW)
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Σν Student-Run Biology Workshop (SRBW) είλαη κηα ακηγψο θνηηεηηθή
πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο
θνηηεηέο λα εκπιαθνχλ ζε δηεξγαζίεο απηνδηαρεηξηδφκελεο θαη ελεξγνχ κάζεζεο,
δηεξεπλψληαο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο, επεμεξγαζίαο, εκβάζπλζεο θαη
παξνπζίαζεο θαη γεληθφηεξα, λνεκαηνδφηεζεο ηεο επηζηεκνληθήο ηνπο γλψζεο θαη
ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθθνιαπηφκελσλ επηζηεκφλσλ κέζα ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ
ηνπο. Απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο Βηνινγηθψλ Σκεκάησλ απφ φιε ηελ Διιάδα, κε
ζθνπφ λα κνηξαζηνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ην πάζνο ηνπο γηα ην αληηθείκελν ζπνπδψλ
ηνπο. Απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, δξαζηήξηνπο κε
δηάζεζε θαη φξεμε γηα γλψζε, απηνβειηίσζε, αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαζία θαη
ζπδήηεζε.
To SRBW απνηειεί κηα εθπαηδεπηηθή δξάζε, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
απηνδηαρεηξηδφκελε κάζεζε. Καηά ηε δηάξθεηά ηνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζρεκαηίδνπλ
νκάδεο θαη ε θάζε νκάδα αλαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ελφο
επηζηεκνληθνχ ζέκαηνο ζηηο ππφινηπεο νκάδεο αιιά θαη ζην θνηλφ. Θεκειηψδεηο
άμνλεο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε επηζηεκνληθή νξζφηεηα θαη επξεκαηηθφηεηα ηεο
παξνπζίαζεο αιιά θαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ παξνπζίαζε ζε
θνηλφ, ζην πιαίζην κηαο πξνζνκνίσζεο ζπλεδξηαθνχ κνληέινπ.
Σν Student Run-Biology Workshop ρσξίδεηαη ζε 3 θάζεηο. Ζ πξψηε εκέξα
πεξηιακβάλεη ην Teambuilding, φπνπ ζθνπφο είλαη λα γλσξηζηνχλ ηα κέιε ηεο θάζε
νκάδαο κεηαμχ ηνπο. Ζ δεχηεξε θάζε απνηειείηαη απφ ηελ Ζκέξα Δξγαζίαο, θαηά
ηελ νπνία ε θάζε νκάδα δνπιεχεη κφλε ηεο πάλσ ζην ζέκα ην νπνίν έρεη αλαιάβεη κε
ζηφρν ηελ παξνπζίαζή ηνπ. Σέινο, ε ηξίηε θάζε απνηειείηαη απφ ηελ Ζκέξα
Παξνπζηάζεσλ, θαηά ηελ νπνία ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζε αλνηθηφ θνηλφ ην ζέκα
ηεο.
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο εξγάδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ε
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ SRBW, ε νπνία απνηειείηαη απφ πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο
ηνπ Σκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Γελεηηθήο, πνπ πξνεηνηκάδνπλ θαη θξνληίδνπλ
ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ SRBW. Δπίζεο, ιεηηνπξγνχλ νη πληνληζηέο-Coordinators: Οη
Μedia and Promotion είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηκέιεηα ηεο νπηηθήο ηαπηφηεηαο, γηα
ηελ πξνψζεζε ηνπ Workshop ζηα Social Media, αιιά θαη γεληθά γηα ηελ θάιπςε θαη
πξνβνιή ηνπ SRBW. Οη Organising Coordinators είλαη ππεχζπλνη γηα ηα ακηγψο
νξγαλσηηθά δεηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εχξεζεο ρψξσλ δηεμαγσγήο θαη ηε
ρνξεγηθή ππνζηήξημε ηνπ event (ρξεκαηηθή θαη κε). Σέινο, νη Team Facilitators είλαη
ππεχζπλνη γηα ην ζπληνληζκφ ησλ νκάδσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αθνινπζψληαο δηεζλή
πξφηππα Team Facilitation, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε επηκέιεηα ησλ εξγαζηψλ ησλ
νκάδσλ.
Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ ΣΜΒΓ δελ εκπιέθνληαη ζηελ φιε
δηνξγάλσζε, πάξα κφλνλ επηθνπξηθά, πρ, δηεπθνιχλνληαο κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, ειέγρνληαο ηελ επηζηεκνληθή νξζφηεηα ή δίλνληαο
δεκηνπξγηθφ feedback, φηαλ ηνπο δεηείηαη.
Σαπηόηεηα ηεο κειέηεο
Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη κηα κηθξήο θιίκαθαο κειέηε, πνπ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ
ηεο ζην πψο βίσζαλ νη θνηηεηέο ηελ εθπαηδεπηηθή απηή εκπεηξία ηνπ SRBW ζην
πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην ΣΜΒΓ. Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο αθνινπζεί ηελ
πνηνηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζεσξήζεθε σο ε πιένλ θαηάιιειε, γηαηί επηηξέπεη ηε
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δηείζδπζε ζε βάζνο, ηε βαζχηεξε δειαδή αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ.
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ηερληθή ηεο ειεχζεξεο, ζπλεηξκηθήο γξαπηήο
θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ επηά θνηηεηψλ πνπ απνηεινχζαλ ηελ Οξγαλσηηθή
Δπηηξνπή ηνπ SRBW, ε νπνία επηηξέπεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηείζδπζε ζηελ
πξνζσπηθή θηινζνθία θάζε αηφκνπ, δηφηη νη εξσηψκελνη/εο επηιέγνπλ λα πνπλ φζα –
θαη ηφζα - νη ίδηνη ζεσξνχλ ζεκαληηθά, ηηο «αιήζεηεο» πνπ ζέινπλ λα αλαθέξνπλ
(Atkinson, 1998). Ζ ηερληθή απηή, αθξηβψο δηφηη ζηεξίδεηαη ζηελ ειεχζεξε θη
αλνηρηή επηθνηλσλία, εμαζθαιίδεη φηη ζα θαηαηεζνχλ γλήζηεο θαη νπζηαζηηθέο
εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα. εκεηψλεηαη φηη νη 7 απηνί θνηηεηέο δέρηεθαλ κε πνιχ
κεγάιε πξνζπκία λα θαηαζέζνπλ γξαπηά ηηο απφςεηο ηνπο ζην εξψηεκα: «Πψο ζα
πεξηγξάθαηε ηελ εκπεηξία κάζεζεο πνπ βηψζαηε θαηά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην SRBW;“.
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, χζηεξα απφ ηελ ηξίηε
ζπδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο πνπ έγηλε κεηαμχ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηεο νκάδαο ησλ
θνηηεηψλ ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ θαη θέηνο, γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά
δηνξγαλψλνπλ ηελ δξάζε απηή. Οη 7 απηνί θνηηεηέο θνηηνχλ ζην 2 ν θαη 3ν έηνο ηνπ
ΣΜΒΓ θαη πήξαλ κέξνο θαη ηνπο δχν θχθινπο πινπνίεζεο ηνπ SRBW.
Σν πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε, επεμεξγάζηεθε κε ηε κέζνδν ηεο Αλάιπζεο
Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ
δεδνκέλσλ θαη ηαμηλφκεζεο ηνπο ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αθεγήζεσλ ζε ζπλνπηηθά επξήκαηα, ηα νπνία, ζηε ζπλέρεηα,
εξκελεχνληαη κε πνηνηηθνχο φξνπο. Θεσξείηαη ε πιένλ θαηάιιειε κέζνδνο «γηα ηελ
αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε κελπκάησλ ζηνλ έληππν ιφγν, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ απφςεηο» (Verma & Mallick, 2004, ζει 224). Ζ δηαδηθαζία
αλάιπζεο πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ απφςεσλ ησλ εξσηψκελσλ
ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ηελ εξκελεία ηνπο απφ ηνλ εξεπλεηή
(Κπξηαδή, 2006). ηελ παξνχζα έξεπλα, αθνχ κειεηήζεθε ην πεξηερφκελν ησλ
απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ, θαηαλεκήζεθε ζε θαηεγνξίεο κε ζαθή ελλνηνινγηθφ
πξνζδηνξηζκφ πνπ ζηε ζπλέρεηα, ζπδεηήζεθαλ. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ
εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηνχζηεο νη απφςεηο φισλ ησλ θνηηεηψλ
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.
Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο
εκεηψλεηαη, φηη θαζψο πξφθεηηαη γηα κηθξήο θιίκαθαο κειέηε θαη ε πνηνηηθή
αλάιπζε ζηεξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή θαη ζπδήηεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
εξσηεζέλησλ θνηηεηψλ, ε παξνχζα έξεπλα δελ νδεγεί ζε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ
ηεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνζηεξίδεηαη ν θαζνιηθφο ραξαθηήξαο ησλ
επξεκάησλ.
Απνηειέζκαηα
Οη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ (πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηνπο θσδηθνχο θνηηεηήο 1, δει
θ.1, θ.2 θνθ) δείρλνπλ πνιχ εχγισηηα ην πφζν ελδηαθέξνπζα πξσηφγλσξε,
ζεκαληηθή θαη μερσξηζηή ππήξμε γηα απηνχο ε καζεζηαθή εκπεηξία ησλ SRBW.
Χζηφζν, ελψ αξρηθά ε δξάζε ηνπ SRBW παξνπζηάδεηαη σο κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία
θαη εκπεηξία, νη γλψζεηο ζε επίπεδν βηνεπηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο δελ αλαθέξνληαη,
παξά γεληθφινγα, ελψ αληίζεηα, θαίλεηαη ε καζεζηαθή έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ
απφθηεζε δεμηνηήησλ:
Ζ κάζεζε ηεο Βηνινγίαο, δελ ήηαλ πφηε ν ζηφρνο. (θ.4)
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Λακβάλεηο κάζεζε κέζα απφ απηφ κε φιε ηελ έλλνηα ηεο ιέμε. Πέξα απφ ηε ζηεγλή
γλψζε ηεο Βηνινγίαο, καζαίλεηο πνιιά ζηνηρεία πνπ ζε νινθιεξψλνπλ ζαλ άλζξσπν,
κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζνπ. (θ.5)
Υάξηο ηελ αιιειεπίδξαζε κε πνιιά λέα άηνκα έκαζα λα μεπεξλάσ ηα εκπφδηα πνπ
νθείινληαη ζηηο θαηλνκεληθέο δηαθνξέο ηνπ ραξαθηήξα, λα ζπλεξγάδνκαη καδί ηνπο, λα
αληαιιάζζσ απφςεηο θαη ηδέεο θαη λα ζπκβάιισ κέζσ ηεο νκάδαο ζην βέιηηζην δπλαηφ
απνηέιεζκα. (θ.3)
… κπφξεζα λα θαιιηεξγήζσ ή λα εληζρχζσ ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα κνπ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία, ηελ εμσζηξέθεηα, ηελ δηαπξαγκάηεπζε, ηελ ππνκνλή,
ηελ ζπλέπεηα θαη ππεπζπλφηεηα (θ.6)
…έκαζα ηελ ζεκαζία ηελ θαιήο νξγάλσζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ
δηαρείξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ ή απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. (θ.1)
Οη δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχκε δελ είλαη πξάγκαηα ζηα νπνία απιψο έρνπκε εθηεζεί ζε
θάπνηα δηάιεμε. Ήηαλ ηερληθέο νη νπνίεο ρξεηαζηήθακε, ηηο κάζακε κφλνη καο, ηηο
εθαξκφζακε κφλνη καο θαη κφλνη καο θξίλακε ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο
πξνζπάζεηάο καο. (θ.7)
Ζ εκπεηξία, φκσο, εξκελεχεηαη σο κάζεζε ζε επίπεδν ζηάζεσλ θαη αμηψλ, πνπ
απνηεινχλ έλα ζαθψο επηζπκεηφ πεδίν επαλεμέηαζεο θαη πηζαλψλ αιιαγψλ ζην
αμηαθφ ζχζηεκα θαη ζην πιέγκα ησλ παξαδνρψλ ησλ ελειίθσλ, ζχκθσλα κε ηε
ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο:
Ζ ζπκκεηνρή κνπ ζην SRBW κνπ έκαζε λα θάλσ ππνκνλή θαη λα αλαιακβάλσ επζχλεο
(θ.1)
Σν SRBW κνπ δίδαμε ηελ επζχλε· ηφζν ηνπ λα δηεθπεξαηψλσ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ κνπ
αλαινγνχλ, φζν θαη λα ιακβάλσ επζχλεο γηα άηνκα θάησ απφ κέλα. Με ιίγα ιφγηα,
εκπεηξηθά, έκαζα ηφζν ηε δηαρείξηζε φζν θαη ηελ απηνδηαρείξηζε κέζσ απηνχ ηνπ
κεγάινπ θνηηεηηθνχ εγρεηξήκαηνο. (θ.3)
νπ καζαίλεη ηε ζπλεξγαζία θαη πψο άλζξσπνη θαηλνκεληθά πνιχ δηαθνξεηηθνί κεηαμχ
ηνπο κπνξνχλ λα βξνπλ ηε “ρξπζή ηνκή”, λα ζπλεξγαζηνχλ νκαιά θαη ελ ηέιεη λα έρνπλ
έλα γφληκν απνηέιεζκα (θ.2)
Tν SRBW είλαη ε απφδεημε πσο ν ελζνπζηαζκφο, ε αγάπε θαη ε φξεμε γηα ην θάζε ηη
πνπ αλαιακβάλεη θαλείο λα θάλεη, είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ αιιά θαη ζπιινγηθψλ ηνπ ζηφρσλ ή θηινδνμηψλ. (θ.6)
Παξάιιεια, ππξνδνηεί ζπγθηλεζηαθέο πιεπξέο, βάδνληαο ίζσο ηηο βάζεηο γηα
ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηε βηνγξαθία ησλ λέσλ απηψλ θνηηεηψλ-κειινληηθψλ
επηζηεκφλσλ:
Σν SRBW απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ, είλαη απηφ
γηα ην νπνίν ζα κηιάσ ζηνπο γχξσ κνπ κε έλα κεγάιν ρακφγειν κεηά απφ ρξφληα. Θα
μαλαθέξλσ ζηελ κλήκε κνπ εθείλεο ηηο ππέξνρεο ζηηγκέο. ηηγκέο θνξησκέλεο
ζπλαηζζεκαηηθά, αιιά πνπ ίζσο λα ζπκάκαη θαη λα γειάσ κεηά απφ ρξφληα, κε θηιίεο
πνπ μεθίλεζαλ ηφηε. (θ.3)
Σν αίζζεκα ηεο δεκηνπξγίαο θάηη δηαθνξεηηθνχ απφ ην κεδέλ είλαη απηφ πνπ κνπ
πξνθαιεί πάληα έλα ξίγνο φηαλ θνηηάδσ πίζσ θαη ζθέθηνκαη πφζα κάζακε θαη
θαηαθέξακε (θ.4)
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Workshop θαη λα αλαβηψζεη κέζα κνπ ν ελζνπζηαζκφο. (θ.5)
Ζ εξκελεία ηεο κάζεζεο αλαδεηθλχεη θαη ηελ αληίζεζε κε ηελ «παξαδνζηαθή»
εθπαίδεπζε, κέζα ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη επηζηεκνληθά:
ιν απηφ ρσξίο λα βξεζψ ζε θάπνηα αίζνπζα θαη ρσξίο θάπνηνο λα κνπ ην δηδάμεη
…γηα εκέλα ην SRBW είλαη έλα κεγάιν ζρνιείν, ην νπνίν φκσο δελ ζπκίδεη ζε ηίπνηα
ηα ζρνιεία πνπ φινη καο θνηηήζακε! (θ.1)
Κιήζεθα λα κεηαδψζσ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ είρα απνθηήζεη σο Μνξηαθφο
Βηνιφγνο, θη φια απηά ζ‟ έλα πεξηβάιινλ πνπ πεξηζζφηεξν κνηάδεη κε γφληκε
ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή απφςεσλ, παξά δηδαρή. (θ.2)
Ζ επηβξάβεπζε πνηέ δελ ήηαλ ηφζν ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ πνηέ άιινηε δε ζπλνδεπφηαλ
απφ ηφζν κεγάιν πνζνζηφ αηνκηθήο ηξηβήο θαη πξνζπάζεηαο. Μνπ αξέζεη ην SRBW.
Μνπ αξέζεη γηαηί κέζα απφ απηφ καζαίλσ. Καη καζαίλσ κέζα απφ απηφ γηαηί κε
επηβξαβεχεη. Μαθάξη θαη ηα ζρνιεία λα καο επηβξάβεπαλ έηζη. (θ.7)
Μέζα απφ φιε ηελ εκπεηξία, αξρίδνπλ λα αλαθχνληαη ζηνηρεία ζηνραζηηθήο ζθέςεο,
πνπ πηζαλφλ λα νδεγνχλ ζε κεηαζρεκαηηζκφ παξαδνρψλ, εζηηαζκέλσλ θπξίσο ζηελ
απηνεηθφλα ηνπο θαη ζηνλ ξφιν ηνπο σο λέσλ εθπαηδεπφκελσλ επηζηεκφλσλ:
Μέζα απφ ην SRBW έλησζα λα κεγαιψλσ, λα γλσξίδσ ηνλ εαπηφ κνπ θαη λα
δηαρεηξίδνκαη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. (θ.3)
Ζ πεπαηεκέλε πνπ δελ ππήξρε θαη ην δηαθνξεηηθφ πνπ θακία θνξά ηξφκαδε θαη έδεηρλε
αβέβαην, κε νδήγεζαλ λα ζέισ λα αζρνιεζψ αθφκε παξαπάλσ θαη λα δνθηκαζηψ ζε
απηφ. Να πάξσ θαη λα δψζσ. Να κάζσ θαη λα κεηαδψζσ ηε γλψζε κε θάζε κέζν θαη
εκπεηξία. (θ.1)
κέζα απφ ζηηγκέο φπνπ ε ζπλεξγαζία, ε δηακάρε, ε νξγάλσζε, ην άγρνο θαη θπξίσο ε
πιάθα καο έθεξαλ πην θνληά θαη καο έκαζαλ πξάγκαηα πην ζνβαξά γηα ηνλ ίδην καο ηνλ
εαπηφ, απφ φζα πίζηεπε πφηε θαλείο καο. (θ.2)
Ίζσο ηειηθά ε δηαδηθαζία θαη ην κεξάθη πνπ έδεημα, λα κε νδήγεζαλ ζην λα κάζσ ηφζα
πνιιά. (θ.4)
κηα εκπεηξία πέξα απφ ηηο Βηνεπηζηήκεο θαη ίζσο κηα πξφθιεζε πνπ κε βνήζεζε λα
ζέζσ ζηφρνπο ζηνλ εαπηφ κνπ, λα ηνπο μεπεξάζσ θαη λα βγσ πην δπλαηή θαη
αλαλεσκέλε, θάλνληαο πξάγκαηα πνπ ελδερνκέλσο δελ είρα πνηέ ζθεθηεί. (θ.6)
Μέζα απφ ην SRBW καζαίλνπκε πξάγκαηα κε ηνλ δχζθνιν ηξφπν! Γηα ηελ αθξίβεηα, ην
¨καζαίλνπκε¨, πνηέ άιινηε δελ είρε ηφζν θπξηνιεθηηθή ζεκαζία. (θ.7)
καζαίλεηο πξάγκαηα γηα ηελ επηζηήκε αιιά θαη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, πηπρέο ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ζνπ νη νπνίεο γίλνληαη εκθαλείο θάησ απφ πίεζε αιιά θαη κεγάιε
αλαθνχθηζε θαη επηιέγεηο πνηα “αξλεηηθά” ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ζνπ είλαη απηά πνπ
ζέινπλ βειηίσζε θαη πνηα “ζεηηθά” θαιιηέξγεηα. (θ.1)
Πέξα απφ ηε ζηεγλή γλψζε γηα ηα επηζηεκνληθά ζέκαηα ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη
ηεο Γελεηηθήο, καζαίλεηο πνιιά ζηνηρεία πνπ ζε νινθιεξψλνπλ ζαλ άλζξσπν, κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζνπ. (θ.5)
πδήηεζε
Σα επξήκαηα ηεο κηθξήο θιίκαθαο απηήο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ ηφζν ηελ άπνςε ηνπ
Jarvis (2004) πνπ ζεκεηψλεη φηη ε κάζεζε είλαη κηα «δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ
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ηεο εκπεηξίαο ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, αμίεο, ζπλαηζζήκαηα» (ζει. 50), φζν θαη
ηνπ Mezirow (1990) πνπ ζεκεηψλεη φηη ε κάζεζε εδξάδεηαη ζηελ εξκελεία κηαο
εκπεηξίαο, πνπ επεξεάδεη ηελ κεηέπεηηα δξάζε ηνπ αηφκνπ, θαζψο νη αμίεο, νη
αληηιήςεηο, νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνληαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, απφ
ηελ εξκελεία ησλ βησκάησλ καο.
Κη ελψ αξρηθά ε δξάζε ηνπ SRBW θαληάδεη σο κηα γλσζηηθή δηαδηθαζία θαη
εκπεηξία, νη γλψζεηο ζε επίπεδν βηνεπηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο δελ αλαθέξνληαη απφ
ηνπο θνηηεηέο, παξά γεληθφινγα, ελψ αληίζεηα, θαίλεηαη ε καζεζηαθή έκθαζε λα
δίλεηαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε ηεο Cranton (1994)
πνπ ζεκεηψλεη φηη: «Ζ εθπαίδεπζε νδεγεί ζηελ αιιαγή ηνπ αξηζκνχ ησλ γλψζεσλ
πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη, ησλ αιιαγψλ ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο, ησλ
αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχκε θαη θαηαλννχκε ν έλαο ηνλ άιιν, ησλ
αιιαγψλ ζηηο αληηιήςεηο καο γηα ηνλ εαπηφ καο θαη ησλ αιιαγψλ ζηνλ θνηλσληθφ καο
θφζκν» (ζει. 160). Φαίλεηαη πσο ε άπνςε ηνπ έκπεηξνπ ζηα εθπαηδεπηηθά Illeris
(2015) επηβεβαηψλεηαη: ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε φηαλ εθαξκνζηεί ζε
εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, βξίζθεη πνιχ πξφζθνξν έδαθνο –εηδηθά κέζα ζε έλα project,
αθξηβψο δηφηη δεκηνπξγνχληαη πινχζηεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο. ην ίδην ζπκπέξαζκα,
άιισζηε, θαηέιεμε θαη ν MacKinnon (2017), κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πξνηδεθη
„The curiosity project‟ πνπ πινπνίεζε κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ.
Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα, πάλησο, ε δηάζηαζε ηεο απηνδηαρεηξηδφκελεο κάζεζεο
ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ SRBW θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί κηα
θαιή πξαθηηθή, αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ απηφλνκα ηηο απαξαίηεηεο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηεο κάζεζεο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, ην
πεξηερφκελν, ηνπο πφξνπο θαη ηα κέζα/πιηθά, ηηο κεζφδνπο, ηε δηάξθεηα θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο (πεγή: www.pro-skills.eu). Αθξηβψο απηή ε ηθαλφηεηα γηα
απηνδηαρεηξηδφκελε κάζεζε ζεσξείηαη απφ ηνλ Βrookfield (1986, 2000), έλα απφ ηα
θξηηήξηα ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο ελειηθηφηεηαο, θαζψο ζεκεηψλεη φηη δελ
είλαη ε ειηθία αιιά ε απηνεηθφλα απφ ηε κηα κεξηά, θαζψο θαη νη θνηλσληθνί ξφινη,
ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ πνπ ην άηνκν αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο άιινπο σο
θνηλσληθά ψξηκν, πνπ ζπλζέηνπλ ηα θξηηήξηα ηεο ελειηθηφηεηαο. Έηζη, εθφζνλ νη
λεαξνί θνηηεηέο ηνπ ΣΜΒΓ θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ κε επηηπρία φια ηα βήκαηα
ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα απφ θαζεγεηέο, ηφηε θαίλεηαη
πσο βξίζθνληαη ζε πνξεία ελειηθηφηεηαο, θαζψο επέδεημαλ ζηνηρεία σξηκφηεηαο θαη
ηάζεο απηνπξνζδηνξηζκνχ, ζεκάδη έλδεημεο φηη γεληθφηεξα, είλαη ηθαλνί λα
πξνζαξκφζνπλ ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηηο ελαιιαζζφκελεο ζπλζήθεο
θαη εμειίμεηο ζηε δσή ηνπο.
Ζ ζηήξημε ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ ΣΜΒΓ παξέρεηαη ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο
κεληνξηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο θαζεγεηέο θαη ηελ νκάδα ησλ θνηηεηψλ ηνπ
SRBW. Ζ ζρέζε απηή θαζφινπ δελ αλαηξεί ηνλ απηνδηαρεηξηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο
δξάζεο, αληίζεηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κέζα απφ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ
αζθάιεηα πνπ αηζζάλνληαη νη θνηηεηέο δεκηνπξγνχληαη πηζαλφηαηα ζεηηθέο
πξνυπνζέζεηο θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο καζεζηαθήο απηήο εκπεηξίαο, θαζψο
ζχκθσλα κε ηνλ Brookfield (1986), ν κέληνξαο πξέπεη λα παξέρεη αζθάιεηα,
εκπηζηνζχλε, ζεβαζκφ θαη θψδηθεο δενληνινγίαο γηα λα ελζαξξχλεη ηελ ππνζηήξημε
θαη ηε κεηαζρεκαηηζηηθή κάζεζε.
Σίζεηαη, βέβαηα, ην εξψηεκα: ε εκπεηξία κάζεζεο είλαη κηα αιεζηλά κεηαζρεκαηηζηηθή
εκπεηξία, πνπ επεξεάδεη ηελ βηνγξαθία ησλ λεαξψλ θνηηεηψλ ηνπ ΣΜΒΓ; Οη ίδηνη
ζεκεηψλνπλ φηη απνηειεί ηε βάζε κηαο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο πξνβνιήο ζην
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κέιινλ, ιέγνληαο φηη ζέινπλ λα ηνπο αθνινπζεί πνιιά ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζή
ηνπο. Σηο θξηηηθέο αληηιήςεηο ηνπο πεξί κάζεζεο ηηο κεηέθεξαλ ζην πεδίν ησλ
Βηνεπηζηεκψλ, ζηε γξακκή πνπ ζεκεηψλνπλ νη Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett
θαη Norman (2010) φπνπ ε θξηηηθή κάζεζε απνηειεί «κηα δηεξγαζία πνπ νδεγεί ζηελ
αιιαγή, ε νπνία πξνθαιείηαη σο απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο θαη απμάλεη ηελ
πξνζδνθία πηζαλήο βειηησκέλεο απφδνζεο θαη κειινληηθήο κάζεζεο» (ζει. 3), ελψ
θαη ν Mezirow (2007) ζεσξεί φηη ε κάζεζε απνηειεί κηα δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία
αμηνπνηψληαο πξνεγνχκελα εξκελεπηηθά ζρήκαηα, κπνξνχκε λα ηελ αμηνπνηήζνπκε
δίλνληαο κηα λέα δηάζηαζε ζηηο εκπεηξίεο καο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε
σο νδεγφ γηα κειινληηθή δξάζε.
πκπεξάζκαηα
Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε
εθπαηδεπηηθή δξάζε SRBW δείρλεη πσο αθνχ επαλαπξνζδηφξηζαλ ηα πιαίζηα
αλαθνξάο ηνπο ζρεηηθά κε ην πψο πξνζεγγίδεηαη ε γλψζε, κέζα απφ κηα καζεζηαθή
εκπεηξία ε νπνία εθηφο απφ γλσζηηθέο πεξηειάκβαλε θαη ζπγθηλεζηαθέο δηαζηάζεηο,
δεκηνπξγήζεθαλ πξνυπνζέζεηο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (Mezirow, 1991, 2009),
θαζψο ε εκπεηξία απηή πνπ απνθηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο είρε σο απνηέιεζκα θαη
ηελ νηθνδφκεζε κηαο άιιεο αληίιεςεο γηα ηε γλψζε, ηε ζπλεξγαζία, ηελ
απηνδηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξφθεηηαη, φκσο, γηα κηα
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε; Ή πξφθεηηαη απιψο γηα κηα επθαηξία θη αθνξκή γηα ηε
δεκηνπξγία θξηηηθά ζηνραζηηθήο ζθέςεο θαη αλαπιαηζίσζεο λνεκαηνδνηηθψλ
ζρεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ νπζία ηεο κάζεζεο. Πξφθεηηαη, ίζσο, γηα ην
«κπφιηαζκα» νξηζκέλσλ λέσλ αλζξψπσλ, αλήζπρσλ θαη δεκηνπξγηθψλ, πνπ κέζα
απφ ηελ απηνδηαρεηξηδφκελε καζεζηαθή εκπεηξία ηνπ SRBW έζεζαλ ηηο βάζεηο ζηελ
ηζηνξία ηεο δσήο ηνπο, ζηε βηνγξαθία ηνπο, γηα κηα βαζηά θξηηηθή θαη ζηνραζηηθή
κάζεζε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη έλαο θνηηεηήο:
Μέζα απφ ην SRBW έλησζα λα κεγαιψλσ, λα γλσξίδσ ηνλ εαπηφ κνπ θαη λα
δηαρεηξίδνκαη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο.
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Ζ πκβνπιεπηηθή ρέζε σο παξάγνληαο Μεηαζρεκαηηζκνύ ζηελ
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ
Γξ. Παλαγηψηεο Κνπηξνπβίδεο , εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, Καζεγεηήο χκβνπινο
ΔΑΠ
koutrouvidisp@moh.gov.gr
Πεξίιεςε
ηφρνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη λα ζπζρεηίζεη ηελ αλάπηπμε ηεο
πκβνπιεπηηθήο ρέζεο κεηαμχ Δθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελσλ, ζην πιαίζην ηεο
καζεζηαθήο δηεξγαζίαο πνπ ζπληειείηαη, ππφ ηελ νπηηθή ηεο ζεσξίαο ηεο
Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο. ηφρνο λα αλαδεηρζεί θαη λα «απνθαιπθζεί» κηα
ζεκαληηθή πηπρή πνπ νθείιεη λα αλαπηχμεη ν Δθπαηδεπηήο πνπ αζπάδεηαη ηελ ζεσξία
θαη ιεηηνχξγεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο .
Αλαπηχζζνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο
φπσο απηέο έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνλ πξσηεξγάηε ζεσξεηηθφ ηεο Jack Mezirow θαη
ν ξφινο πνπ απηή δηαηππψλεη γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. Παξνπζηάδνληαη νη
ζπζρεηίζεηο ηεο ζεσξίαο κε ηηο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο
ζπκβνπιεπηηθήο. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη δηαθνξνπνηήζεηο θαη πεξηνξηζκνί.
Παξνπζηάδνληαη ζηάζεηο , δεμηφηεηεο θαη πξαθηηθέο εθ κέξνπο ησλ Δθπαηδεπηψλ πνπ
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο κε ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο.
Γηαηππψλνληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηνπο
ηξφπνπο πνπ ν Δθπαηδεπηήο κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηελ
ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε κε ηελ νκάδα αιιά θαη αηνκηθά κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.

Λέμεηο-Κιεηδηά
Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε, πκβνπιεπηηθή , Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ.
Abstract
The aim of this paper is to relate the development of the concseling relationship
between Educators and trainees in the context of the learning process that takes place
in the perspective of Transformative Learning Theory (TLT). The aim is to highlight
and "reveal" an important aspect that the Educator who assumes the theory has to
develop and operates according to its directions.
There are described the basic principles of the Transformative Learning Theory -as
developed by Jack Mezirow - and the role it formulates for adult educators . Trere are
presented the relations among TLT psychological theories and counseling practices,
differentiations restrictions. There are also presented attitudes skills and practices by
trainers who can help build a counseling relationship with trainees.
Questions are raised about the ability and the ways that the Educator can cultivate and
use the counseling relationship, with the group and individually with the trainees.

Keywords
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Trasformative Learning, Counseling, Adult Educators.

1. Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ν ξόινο ηνπ
Δθπαηδεπηή
Ζ ζεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο δηαηππψζεθε αξρηθά απφ ηνλ Jack
Mezirow, ελψ ζηαδηαθά πνιινί ζεσξεηηθνί ηεο εθπαηδεχζεηο ελειίθσλ, αιιά θαη
άιισλ πεδίσλ (θπξίσο ςπρνινγίαο), αζρνιήζεθαλ κε ηελ ζεσξία, δεκηνπξγψληαο έλα
ζεκαληηθφ ξεχκα ζην πεδίν. Βαζηθή ηεο ηδέα απνηειεί ε ζεψξεζε φηη εξκελεχνπκε
ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε βάζε ην ζχζηεκα αληηιήςεσλ πνπ ν θαζέλαο έρεη
δηακνξθψζεη ή ηνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην θαηά ηελ δηαδηθαζία
θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ (Κφθθνο, 2007). πρλά ην ζχζηεκα απηφ εκπεξηέρεη ζηξεβιέο
θαη δπζιεηηνπξγηθέο αμίεο , πεπνηζήζεηο , παξαδνρέο θαη ππνζέζεη δπζθνιεχνληαο ηελ
πξνζαξκνγή καο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ηνλ ζηνραζηή ην δεηνχκελν
ζηελ ελήιηθε καζεζηαθή δηεξγαζία είλαη λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπφκελν λα
επαλεμεηάζεη ηα ζεκέιηα ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη δηακνξθψζεη θαη λα
δεκηνπξγεί έλα λέν πιαίζην πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ απνδνηηθφηεξε εξκελεία θαη
πξνζαξκνγή ηνπ θφζκνπ πνπ δεη.
Ζ θχξηα ελαζρφιεζε ηεο ζεσξίαο απηήο, είλαη ηα λνεκαηνδνηηθά ζρήκαηα ησλ
ελειίθσλ θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο ( Jarvis, 2004).Δζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν νη ελήιηθεο θαηαλννχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηειηθά δηακνξθψλνπλ ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε φπνπ , δηα κέζνπ ηεο
εθπαίδεπζεο νη ελήιηθεο αιιάδνπλ ηηο αμίεο ηνπο, ηα πηζηεχσ ηνπο θαη ηελ ζηάζε
δσήο ηνπο. Χο ηξία βαζηθά ζηνηρεία ζηελ δηαδηθαζία απηή ν Mezirow πξνηείλεη ηελ
εκπεηξία (experience), ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ (critical thinking) θαη ηνλ νξζνινγηθφ
δηάινγν (rational discourse), ελψ επηζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία πνπ αθνξά
θπξίσο ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ (Mezirow, 1991, 2000) .
ρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηψλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο
Μάζεζεο o Mezirow θηλείηαη ζε ηξείο άμνλεο (Ληληδέξεο, 2007). ηνλ πξψην νη
εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα πεξάζνπλ απφ ην
πεδίν ηεο επίηεπμεο εξγαιεηαθψλ ζηφρσλ , ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ δηθψλ ηνπο
λνεκάησλ θαη αμηψλ, δηα κέζνπ ηνπ θξηηηθνχ δηαιφγνπ. ηνλ δεχηεξα άμνλα, ζα
πξέπεη λα βνεζεζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη λα αλαπηχμνπλ εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ
κπνξνχλ λα ηνπ θάλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ απνδνηηθά ζηελ δηαδηθαζία απηή. Σέινο ζε
επίπεδν κεζφδσλ νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ εθείλεο πνπ
δηεπθνιχλνπ ηελ κάζεζε αλαθάιπςεο θαη επξχλνπλ ηνλ θξηηηθέ ζηνραζκφ θαη
δηάινγν, φπσο καζεζηαθά ζπκβφιαηα , δνπιεηά ζε νκάδεο , παηρλίδη ξφισλ, κειέηε
πεξίπησζεο , ηζηνξίεο δσήο, ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο.
Σν πεδίν πνπ ελδερνκέλσο δελ κειεηάηαη δηεμνδηθά αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ
εθπαηδεπηή αθνξά ηηο ζηάζεηο θαη ηηο κεζφδνπο ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ πνπ ζα
ηνπο θάλεη ηθαλνχο λα δηαδξακαηίζνπλ απηφ ην ξφιν. ην παξφλ άξζξν γίλεηαη
πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί θαη λα «απνθαιπθζεί» ν ζπκβνπιεπηηθφο ηνπο ξφινο πνπ
απνηειεί κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο δνπιεηάο ηνπο.
2. Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε , Φπρνινγηθέο Θεσξίεο θαη
ςπρνζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο
Οη επηξξνέο ησλ ζεσξηψλ ηεο ςπρνινγίαο , ηδηαίηεξα απηψλ ηεο αλαπηπμηαθήο είλαη
θαλεξέο ζην έξγν ηνπ Mezirow, ελψ πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν επηξξνήο ηνπ, ην νπνίν
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θαη ν ίδηνο αλαθέξεη αξθεηά ζπρλά θάλνληαο αλαθνξά ζηνπο αλαπηπμηαθνχο
ςπρνιφγνπο Belenky, Kegan, King θ.α.( Mezirow θαη πλεξγάηεο , 2006). πλήζσο
δηαηππψλεηαη ν φξνο «ζπλήρεζε» γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ζρέζε κεηαμχ
Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο θαη αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, ελψ αλαγλσξίδεηαη ν
ηαπηφζεκνο ζηφρνο «ε ππνβνήζεζε ηνπ αλζξψπνπ λα απεγθισβηζηεί απφ ηηο
δπζιεηηνπξγηθέο παξαδνρέο πνπ πηνζέηεζε θαη ηνλ εηεξνθαζνξίδνπλ, ψζηε κέζα απφ
κηα πνξεία θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ απηφθαζνξηζκνχ» (Κφθθνο, 2011, ζει.97).
Σαπηφρξνλα εχθνια κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο ζεκαληηθέο θαη΄ αλαινγία
νκνηφηεηεο ησλ ζηαδίσλ ηεο ζεσξίαο Μεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Mezirow, ηφζν κε ηελ
δηαδηθαζία θαη ηελ θηινζνθία ησλ 12 βεκάησλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη Αλψλπκνη
Αιθννιηθνί θαη Αλψλπκνη Ναξθνκαλείο, φζν θαη κε ηα ζηάδηα αιιαγήο ζηελ ζεσξία
ηεο Θεξαπεπηηθήο Κνηλφηεηαο σο κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηεο εμάξηεζεο απφ
ςπρφηξνπεο νπζίεο (Armaos & Κoutrouvidis , 2011).
Χζηφζν ππάξρεη ζεκαληηθή ζπδήηεζε θαη επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε
ζπλήρεζε απηή κπνξεί λα επηηξέπεη ζηνλ Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ λα ρξεζηκνπνηήζεη
ςπρνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο εκπινθήο ηνπ ππνζπλεηδήηνπ θαη
αζπλείδεηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ Cranton (2006), δηαηππψλεη ηηο
δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ φηαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία εθδειψλνληαη απφ
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο έληνλα ζπλαηζζήκαηα, ελψ θαηαιήγεη λα ρεηξίδεηαη ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο κε ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ρσξίο λα δηνιηζζαίλεη ζε
ςπρνζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο φπσο άιινη ζεσξεηηθνί ηνπ ξεχκαηνο ηεο
Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο ππνζηεξίδνπλ (Boyd, 1991, Dirx, 2000 θ.α.).
Ζ ρξήζε ςπρνζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ,
αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεπφκελνη επειπηζηνχλ ζε πξνζσπηθή
αιιαγή ζεσξείηαη ηφζν αληηδενληνινγηθή φζν θαη επηθίλδπλε αθφκε θαη απφ
εθπαηδεπηέο πνπ δηαζέηνπλ ηέηνην ππφβαζξν θαη δεμηφηεηεο. Θεσξνχκε φηη
παξαβηάδεηαη ην καζεζηαθφ ζπκβφιαην, ελψ είλαη πνιχ εχθνιν ε δηαδηθαζία
εθπαίδεπζεο λα δηνιηζζήζεη ζε δηαδηθαζία ςπρνζεξαπείαο , ράλνληαο ηνλ πξσηαξρηθφ
θαη βαζηθφ ηεο ζηφρν. Αληίζεηα ε δπλαηφηεηα ρξήζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο κεζφδσλ
ζπκβνπιεπηηθήο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ
δηαδηθαζία απηνγλσζίαο ηνπ ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ελδερφκελν κεηαζρεκαηηζκφ.
3. Μεηαμύ πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνζεξαπείαο
Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη «πκβνπιεπηηθή» είλαη ε ηέρλε λα βνεζάο αλζξψπνπο .
Οη ζχκβνπινη βνεζνχλ ηα άηνκα ζηελ πξνζσπηθή εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή
ηνπο αλάπηπμε. Πξφθεηηαη γηα κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο ρσξίο ν
ζχκβνπινο λα «δίλεη ζπκβνπιέο» αιιά ππνζηεξίδνληαο ηνλ ζπκβνπιεπφκελν
βνεζεηηθά, θαζνδεγψληαο ηνλ κε έκκεζν ηξφπν. πλήζσο πηνζεηείηαη γηα ηνλ
ζπκβνπιεπφκελν ν φξνο «πειάηεο» (client) θαη ζηφρν ηεο δηαδηθαζίαο απνηειεί λα
ηνπ δψζεη ηελ επθαηξία λα αλαθαιχςεη δξφκνπο δσή λα απνζαθελίζεη πξνζσπηθνχο
ζηφρνπο κε ηξφπνπο πεξηζζφηεξν απνδνηηθνχο σο πξνο ηελ πξνζσπηθή ηνπ επεμία.
Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία δηεπθφιπλζεο.
Ζ ζπκβνπιεπηηθή σο πξαθηηθή βειηίσζεο ηνπ αηφκνπ ζε δηάθνξα πεδία έρεη ηηο ξίδεο
ηεο ζε δηαδηθαζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα , κε «παηέξα» απηήο ηνλ
Carl Rogers ην 1940 (Μαιηθψζε-Λνίδνπ, 1999), ελψ νη πξψηεο παξεκβάζεηο ηέηνηνπ
ηχπνπ θαηαγξάθνληαη απφ ην 1908 ζηελ Βνζηψλε απφ ηνλ Frank Parson. Ο
ζχκβνπινο ζχκθσλα κε ηνλ Rogers, νθείιεη λα απνδέρεηαη ηνλ πειάηε άλεπ φξσλ,
119

ρσξίο λα ηνλ επηθξίλεη, εηζεξρφκελνο ζπλαηζζεκαηηθά ζηνλ δηθφ ηνπ θφζκν
(ελζπλαίζζεζε).
Γηα ηελ πην νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο σο
δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζακε λα δηαηππψζνπκε ηη «δελ είλαη» ζπκβνπιεπηηθή. Ζ
παξνρή πιεξνθνξηψλ, ε παξνρή ζπκβνπιψλ, ν ζαθήο επεξεαζκφο ηνπ πειάηε, ε
επίδξαζε κε πεηζαλαγθαζκφ, απεηιή θιπ, ε αμηνπνίεζε ηνπ ζε θάπνηα ζέζε εξγαζίαο
ή ζπλεξγαζίαο ,δελ κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ ζπκβνπιεπηηθή, ελψ ε παξέκβαζε δελ
κπνξεί λα εμαληιείηαη ζε κηα δηαδηθαζία επηθαλεηαθήο ζπλέληεπμεο (ΚνζκίδνπHardy & Γαιαλνπδάθε-Ράπηε, 1996) .
Σα φξηα κεηαμχ ςπρνζεξαπείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο δελ είλαη απφιπηα ζαθή αλ θαη
κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ κηα ζεηξά δηαθνξψλ πνπ θαζηζηνχλ ηηο δπν πξαθηηθέο
κάιινλ δηαθξηηέο. Πξφθεηηαη γηα παξφκνηεο δηαδηθαζίεο πνηνηηθά πνπ φκσο
δηαθέξνπλ «πνζνηηθά». Ζ ζπκβνπιεπηηθή είλαη κηα ζρεηηθά ζχληνκε δηαδηθαζία πνπ
νινθιεξψλεηε ζε κεξηθέο ζπλεδξίεο θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πξφβιεκα , ελψ
ε ςπρνζεξαπεία κηα καθξφρξνλε θαη επίπνλε δηαδηθαζία πνπ εζηηάδεη ζην άηνκν
(Αζεκάθεο, 1999).Ζ πξψηε πξνζπαζεί ζπλεζέζηεξα λα βξεη ζεηηθέο πηπρέο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη λα ηηο εληζρχζεη, ελψ ε δεχηεξε λα αιιάμεη εηο βάζνο ηα πεδία
πνπ δπζιεηηνπξγνχλ.
4. Γεμηόηεηεο γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία ζπκβνπιεπηηθήο θαη
ζπλήζεηο ηερληθέο
Θα πξνζπαζήζνπκε λα δηαηππψζνπκε κηα ζεηξά δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα
αλαπηχμεη φπνηνο επηζπκεί λα εκπιαθεί ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία θαζψο θαη ζπλήζεηο
πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ ψζηε λα έρνπκε ηα θαιχηεξα δπλαηά
απνηειέζκαηα (Γξεγνξφπνπινο, 2010).
πσο έρεη αλαθεξζεί μαλά ην βαζηθφ κέιεκα καο ζα πξέπεη λα είλαη ε πιήξεο
απνδνρή ηνπ ζπκβνπιεπόκελνπ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ αθνινπζνχλ. Ζ πίζηε
ηνπ ζπκβνχινπ φηη φινη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα
βειηησζνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη ηίπνηα απφ απηά πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηε κεηαμχ καο ζρέζε δελ καο αθνξνχλ πξνζσπηθά. Πξφθεηηαη γηα
πξνβνιέο ηνπο ζην πξφζσπφ καο ή ζηνλ ηξφπν πνπ εκείο δηαρεηξηδφκαζηε ηα ζέκαηα.
ηνλ αληίπνδα απηνχ ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε ηαχηηζε κε ηνλ ζπκβνπιεπφκελν.
Θα πξέπεη λα είκαζηε παξφληεο θαηά ηελ δηαδηθαζία , αθήλνληαο σζηφζν ηα ζέκαηα
πίζσ καο φηαλ ιήγεη ε δηαδηθαζία.
Ζ ελζπλαίζζεζε πνπ επίζεο έρεη αλαθεξζεί μαλά, αθνξά κηα εμαηξεηηθή δεμηφηεηα
πνπ κπνξεί λα καο θάλεη λα θαηαλνήζνπκε νπζηαζηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ, ρσξίο απαξαίηεηα λα ζπκθσλήζνπκε ή λα ηαπηηζηνχκε κε απηέο.
χκθσλα κε ηνλ Rogers «…λα εηζέιζεηο ζηνλ αληηιεπηηθφ θφζκν άιινπ θαη λα ληψζεηο
άλεηα κέζα ζε απηφλ… Να ηνπ γλσζηνπνηείο πσο αληηιακβάλεζαη ηνλ θφζκν ηνπ,
θαζψο παξαηεξείο κε θαζαξφ θαη αηξφκεην βιέκκα ηα θνκκάηηα ηνπ, πνπ ηνλ
θνβίδνπλ» (Rogers, 1980).
Ζ αληηκεηώπηζε ησλ δηθώλ καο αλεζπρηώλ είλαη έλα πεδίν πνπ κπνξεί αλάινγα κε
ηελ δηαρείξηζε ηνπ λα δηεπθνιχλεη ή λα δπζθνιέςεη ηελ δηαδηθαζία. Θα πξέπεη λα
απνθεχγνπκε ηελ αλάιεςε επζχλεο πνπ δελ καο αλαινγεί γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ
ζπκβνπιεπφκελσλ.
Ζ απζεληηθόηεηα εθ κέξνπο καο , δειαδή ε πξνζπάζεηά καο λα είκαζηε «ν εαπηφο
καο» κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ζεηηθφ ξφιν, θαζψο εληζρχεη ηελ αίζζεζε
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ηεο «εηιηθξίλεηαο» θαη γλεζηφηεηαο ζηελ ζρέζε καο κε ηνλ ζπκβνπιεπφκελν. Ο
ζχκβνπινο δελ ζα πξέπεη λα είλαη απφκαθξνο θαη «αληηθεηκεληθφο», αληίζεηα ζα
πξέπεη λα γλσξίδεη θαιά ην εαπηφ ηνπ θαη λα ζπλδηαιέγεηαη ρσξίο λα θξαηά ακπληηθή
ζηάζε. Κάπνηεο θνξέο ζα κπνξνχζακε λα εθθξάζνπκε θαη «αξλεηηθά»
ζπλαηζζήκαηα πξνο ην ζπκβνπιεπφκελν, ρσξίο απαμία ή απφξξηςε.
Έλα άιιν πεδίν δεμηνηήησλ αθνξά ηελ απνδνρή ησλ αξγώλ απνηειεζκάησλ, ηελ
ζεκαζία ηεο ζησπήο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ ρηνύκνξ ζηελ
δηαδηθαζία (Corey, 2005).
Μνηάδεη θαλεξή ε ζηελή ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ κε ηηο απαηηήζεηο γηα
ην ξφιν ησλ εθπαηδεπηψλ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζεσξία ηνπ Jack Mezirow
γηα ηελ Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε.
Ζ ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη αηνκηθή (εηο βάζνο εζηηαζκέλε
ζπλέληεπμε, νκαδηθή , είηε καδηθή ζε επξχ θνηλφ πνπ ζπλήζσο ζπλδπάδεη δηαδηθαζία
δηάιεμεο θαη δνπιεηάο ζε νκάδεο.
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ηερληθέο πνπ αθνξνχλ κηα αηνκηθή
ή νκαδηθή δηαδηθαζία ζπκβνπιεπηηθήο (Γεκεηξφπνπινο, 2005) απφ θσην
Αλαηξνθνδόηεζε (feedback).Γίλνπκε πιεξνθνξία ζην ζπκβνπιεπφκελν γηα ηη
αληηιακβαλφκαζηε απφ απηά πνπ δηαηππψλεη. Μπνξεί λα είλαη αξλεηηθή ή ζεηηθή,
αληηθεηκεληθή ή ππνθεηκεληθή αλάινγα ηνλ ηξφπν πνπ ζα εθθξαζηνχκε .
Δλεξγεηηθή αθξόαζε. Παξαθνινπζνχκε , ζπλζέηνπκε θαη αλαιχνπκε ηα ιεγφκελα
ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ, αθνχκε πξνζεθηηθά , έρνπκε νπηηθή επαθή, δείρλνπκε
ελδηαθέξνλ ,ελψ αιιάδνπκε ηφλνπο νκηιίαο θαηά ηελ ζπδήηεζε. Γελ αθνχκε απιψο
πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε.
Αληαλάθιαζε (θαζξέθηηζκα). Πξφθεηηαη γηα ηελ επαλάιεςε φζσλ αθνχκε κε ζηφρν
αθελφο λα ν ζπκβνπιεπφκελνο λα βεβαησζεί φηη έρεη «αθνπζηεί» αθεηέξνπ πξφθεηηαη
γηα κηα κνξθή επηβξάβεπζεο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα επηθνηλσλία καδί καο.
Μηθξή ελζάξξπλζε. Πξφθεηηαη γηα κηθξέο θηλήζεηο ή επηθσλήκαηα πνπ
βνεζνχλ/ελζαξξχλνπλ ηνλ ζπκβνπιεπφκελν λα ζπλερίζεη ηελ ξνή ηεο ζθέςεο ηνπ,
ρσξίο λα παξέκβνπκε θαη λα ηνλ δηαθφςνπκε , φπσο επηδνθηκαζηηθέο θηλήζεηο ηνπ
θεθαιηνχ, ή εθθξάζεηο φπσο «κκκκ!…ρκκκκ!, Α!, Αρά!, Δηζη; » θιπ.
Παξάθξαζε. Δπαλαδηαηππψλνπκε κε δηθά καο ιφγηα απηά πνπ είπε ν
ζπκβνπιεπφκελνο , πξάγκα πνπ ηνλ βνεζά λα επαλαδνκήζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ , αιιά
θαη λα αθνχζεη ηελ δηθή καο εθδνρή, θαζψο ε γιψζζα δεκηνπξγεί ηα λνήκαηα.
Αληαλάθιαζε ζπλαηζζεκάησλ. Πιεξνθνξνχκε ηνλ ζπκβνπιεπφκελν γηα ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ αληηιακβαλφκαζηε λα εθθξάδνληαη ή λα είλαη «θξπκκέλα».
Αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηά καο γηα ελζπλαίζζεζε θαη επηθνηλσλία. Γελ
επαλαδηαηππψλνπκε φζα αθνχζηεθαλ , αιιά εζηηάδνπκε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ
ππφβαζξν ησλ πξαγκάησλ.
Δξκελεία. Ζ ηερληθή απηή εκπίπηεη πεξηζζφηεξν ζην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο ,
απαηηεί ζεκαληηθή εκπεηξία θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη κφλν ζηα
πεδία πνπ αηζζαλφκαζηε γλψζηεο. Σαπηφρξνλα θάζε εξκελεία θαη ζχλδεζε πνπ
πξνηείλνπκε ζα πξέπεη λα «δνθηκάδεηαη» θαη λα «πξνηείλεηαη» πξνο ηνλ
ζπκβνπιεπφκελν, ζρεηηθά κε ην αλ ε ππφζεζε καο ηνπ δεκηνπξγεί λφεκα ή φρη.
ηνρεπκέλε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. Δίλαη πνιχ βνεζεηηθφ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο λα εθθξάζνπκε ζηνλ ζπκβνπιεπφκελν ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπκε
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εκείο θαη ν ίδηνο έρεη πξνθαιέζεη. ε θάζε πεξίπησζε απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη
ζρεηηθά νπδέηεξα θαη απνθνξηηζκέλα θαη πάληα κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηά
ηνπ. Κάηη ηέηνην είλαη πηζαλφ λα ηνλ νξηνζεηήζεη φηαλ ρξεηάδεηαη ή λα ηνλ βνεζήζεη
λα θαηαιάβεη πψο δηαρεηξίδεηαη θάπνηεο θαηαζηάζεηο
ηνρεπκέλε απηναπνθάιπςε. Ο κφλνο ιφγνο γηα λα απνθαιχςνπκε ζηνλ
ζπκβνπιεπφκελν δηθέο καο εκπεηξίεο , ζθέςεηο ή πεπνηζήζεηο είλαη γηα λα
εληζρχζνπκε ηελ ζρέζε καδί ηνπ αλαθνξηθά κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεπφκαζηε θαη λα
δεη φηη ζην πεδίν πνπ πξνζπαζεί , ππάξρεη θαη εκπεηξία απφ ηνλ άλζξσπν απέλαληί
ηνπ δελ είλαη ν κφλνο θαη δελ είλαη «κφλνο». Ζ πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα είλαη
επηιεγκέλε, λα δίλεηαη κε κέηξν θαη ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο.
Μέζσ ησλ παξαπάλσ ζηάζεσλ θαη ηερληθψλ ν Δθπαηδεπηήο /χκβνπινο κπνξεί λα
αλαπηχμεη ηελ ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο θαη δεδνκέλνπ ηνπ
ζηφρνπ ηεο, κπνξεί λα ππνθηλήζεη ηηο αλαδεηήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα αιιαγή ,
λα πξνζδψζεη λφεκα θαη αμία ζε απηέο , λα ηνπο βνεζήζεηο λα δηεξεπλήζνπλ ζε
βάζνο πξνζσπηθέο ηνπο δπζιεηηνπξγηθέο απφςεηο , ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο . Να
ελδπλακψζνπλ ηελ δηαδηθαζία θξηηηθνχ ζηνραζκνχ.
5. Σα ζηάδηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη δηαθνξνπνίεζε ζην
πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ
Ζ ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζρέζε γηα θάπνηνλ πνπ αλαδεηά ζπκβνπιεπηηθή
ππνζηήξημε ζρεηηθά κε θάπνην/α πξνβιήκαηά ηνπ, μεθηλά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξηλ
ηελ πξψηε επαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε ηνλ ζχκβνπιν (Feltman & Horton, 2001).
Ξεθηλά απφ ηελ πεξίνδν πνπ ν ελ δπλάκεη πειάηεο , δηακνξθψλεη ην αξρηθφ αίηεκά
ηνπ γηα βνήζεηα θαη ζπλερίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία πξνο ηελ αλαδήηεζε ηνπ
θαηάιιεινπ ζπκβνχινπ. Μηα θάζε πνπ κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί
πξνπαξαζθεπαζηηθή. πλήζσο ζηελ θάζε απηή ν πειάηεο έρεη ήδε ιάβεη
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κειινληηθφ ζχκβνπιν, ελψ κάιινλ έρεη δηακνξθψζεη απφ
πιεξνθνξίεο άιισλ , θείκελα πνπ έρεη δηαβάζεη ή πξφηεξε εκπεηξία άπνςε γηα ηελ
δηαδηθαζία θαη έρνπλ δηακνξθσζεί νη πξψηεο πξνζδνθίεο. Σν πξψην ξαληεβνχ
θιείλεηαη κε θάπνην ηειεθψλεκα , ελψ ηελ πεξίνδν έσο ηελ πξψηε ζπλάληεζε, είλαη
πηζαλφ θαη ν ζχκβνπινο λα ιάβεη θάπνηεο πξψηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κειινληηθφ
πειάηε , είηε κέζσ ηνπ αλζξψπνπ πνπ απηφο επηθνηλψλεζε (γξακκαηέαο) , είηε κέζσ
απηνχ πνπ ηνλ ζχζηεζε/ παξέπεκςε, είηε απφ ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ λα
ζπκπιεξσζνχλ ζε ζρεηηθφ έληππν.
Απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε κε ηνλ ζπκβνπιεπφκελα μεθηλά ε αξρηθή θάζε ηεο
δηαδηθαζίαο φπνπ δηεπθξηλίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ν πειάηεο ζα ρξεηαζηεί βνήζεηα , ν
ηξφπνο πνπ ζα γίλεη απηφ , κηα εθηίκεζε γηα ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
παξέκβαζεο , αιιά θαη φια ηα πξαθηηθά δεηήκαηα , φπσο ε δηάξθεηα θαη ε ζπρλφηεηα
ησλ ζπλαληήζεσλ, ε πηζαλή ακνηβή ηνπ ζπκβνχινπ , ν ηξφπνο πιεξσκήο θιπ. ηελ
θάζε απηή εγθαζηδξχεηαη ε ζπλελλφεζε, ρηίδεηαη ε ζρέζε, μεθαζαξίδνληαη ή
επαλαθαζνξίδνληαη ηα φξηα , δηεπθνιχλεηαη ε απνθάιπςε ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ θαη
ν ζχκβνπινο δηακνξθψλεη κηα πξψηε αληίιεςε γηα ηελ θχζε θαη ηηο πηζαλέο αηηίεο
ησλ πξνβιεκάησλ.
Ζ κέζε θάζε απνηειεί ηελ πην καθξφρξνλε πεξίνδν ζηελ δηαδηθαζία φπνπ
ζπδεηείηαη ε νπζία ησλ ζεκάησλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ
ζπκβνπιεπφκελνπ θαη ηεο επηζπκεηήο αιιαγήο ηνπ. ηελ θάζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη
ε κέζνδνο ηεο αλαζθφπεζεο αλαθνξηθά κε ην αίηεκα γηα ηελ απνηχπσζε ηεο
πνξείαο ηεο δηαδηθαζίαο .
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Αλαθνξηθά κε ηελ ηειηθή θάζε ε δηαδηθαζία νδεχεη πξνο ην ηέινο , κε θνηλή
ζπλαίλεζε πειάηε θαη ζπκβνχινπ, απνηηκψληαο ηελ πνξεία, αλαθνξηθά κε ην αξρηθφ
αίηεκα. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαθνπεί κνλνκεξψο απφ ηνλ
ζπκβνπιεπφκελν ρσξίο ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο .
Δίλαη θαλεξφ φηη πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά δνκεκέλε θαη εθαηέξσζελ ζπκθσλεκέλε
δηαδηθαζία θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη φηαλ ε δηαδηθαζία ζπκβνπιεπηηθήο δηελεξγείηαη
ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο, είηε αθνξά έλα ηέηνηα ζέκαηα , είηε
αθνξά πξνζσπηθέο δπζθνιίεο ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ.
ε κηα δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ην αίηεκα γηα βνήζεηα ζπαληφηεξα πξνθχπηεη
μεθάζαξα απφ θάπνηνλ ή κηα νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ, ζπλεζεζηέξα «απνθαιχπηεηαη»
θαη γίλεηαη θαλεξφ κεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ εθπαηδεπηή/ζπκβνχινπ ν νπνίνο έρεη
παξαηεξήζεη ή επηζεκάλεη θάπνηα αηνκηθή ή νκαδηθή δπζιεηηνπξγία. Μηα
δπζιεηηνπξγία πνπ, είηε ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο , είηε κε ηηο ζηάζεηο
θαη ζπκπεξηθνξέο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπφκελσλ (δπζιεηηνπξγηθέο απφςεηο
θαη ζηεξεφηππα). Πξνθαιεί ινηπφλ ν ίδηνο ηελ ζπκβνπιεπηηθή δηεξγαζία , ελψ ην
αίηεκα, ηνπ ή ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά. Δίλαη θαλεξφ φηη αλ
απηφ δελ ζπκβεί θαη νη εθπαηδεπφκελνη δελ αλαγλσξίδνπλ ην πξνβιεκαηηθφ πεδίν ε
δηαδηθαζία δελ ζα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη.
Δπίζεο ε δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα έρεη πάληα
ζπλέρεηα θαη δηάξθεηα , αλ θαη απηφ ζα ήηαλ ην επηζπκεηφ. Πνιχ ιηγφηεξν ζα
κπνξνχζε λα νξγαλσζεί κηα ηφζν απζηεξή δνκή , κε ηαθηέο θαζνξηζκέλεο
ζπλαληήζεηο θαη ζπλερή εζηίαζε ζην ζέκα/ζέκαηα, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ .
Πνιχ πην δχζθνια ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ είλαη βξαρχρξνλα.
Θα ήηαλ επηζπκεηφ -θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηή- λα επηκείλεη ζε
επαλαιακβαλφκελεο αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα , αλ θαη
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί έλα πξφβιεκα κε ηηο αξρέο θαη ηηο
κεζφδνπο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε κφλν κηα ζπλάληεζε.
ηελ δηαδηθαζία ζπκβνπιεπηηθήο , ίζσο αλαδπζνχλ ζέκαηα πνπ εθηηκνχκε φηη δελ
κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε (ζπλήζσο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο
ζρέζεηο ή ην παξειζφλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ) , είηε ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο , είηε
επεηδή ηα ζέκαηα είλαη εθηφο πινπζίνπ εθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη
λα παξαπέκπνπκε ηνλ εθπαηδεπφκελν ζε θαηάιιειν εηδηθφ (εηδηθεπκέλν ζχκβνπιν,
ςπρνζεξαπεπηή θιπ) γηα θαηάιιειε βνήζεηα. Γελ ζα πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη ε
βαζηθή δεμηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ αλαπηχζζεη κηα ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε ζε έλα
πιαίζην εθπαίδεπζεο , είλαη εθπαηδεπηήο , κελ έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα
δηαρεηξηζηεί φια ηα ζέκαηα πνπ πηζαλά ζα πξνθχςνπλ.
Μπνξνχκε ινηπφλ λα κηιάκε γηα ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην κηαο
εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ έρεη ζηφρν ηελ Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε, φηαλ νη
δηαθνξέο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο; Πφζν «ρψξν» κπνξνχκε λα αθηεξψζνπκε ζηελ
θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ καο γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ;
6. πκβνπιεπηηθή ρέζε , Δθπαίδεπζε θαη Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε
Δίλαη κάιινλ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε δνκεκέλε
ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία εληαγκέλε ζε κηα δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, σζηφζν
κνηάδεη πξνθαλήο ε ρξεζηκφηεηα ζπλείδεζεο εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηή -πνπ
δνπιεχεη κε ζηφρν ηνλ πηζαλφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπφκελσλ- ησλ επθαηξηψλ
πνπ παξνπζηάδνληαη γηα αμηνπνίεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο κε ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο. Δίλαη ίζσο ε πην ρξήζηκε πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ
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ηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπ γηα κεηαθίλεζε ζε πην ιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη
ζηάζεηο.
ην πιαίζην απηφ ν εθπαηδεπηήο/ ζχκβνπινο δελ ζα πξέπεη λα «ράλεη ηελ επθαηξία»
λα αλαγλσξίδεη δεηήκαηα πνπ κνηάδνπλ δπζιεηηνπξγηθά ή πξνβιεκαηηθά ζε ζρέζε κε
ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, θαη λα ηνπο πξνζθαιέζεη λα ηα δηεξεπλήζνπλ απφ θνηλνχ, δηα
κέζνπ ηεο νηθνδφκεζεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο καδί ηνπο, εμαληιψληαο ηηο
δπλαηφηεηέο καο γηα νξγάλσζε κηαο αλάινγεο δηαδηθαζίαο .
Ζ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ λα εληάμνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή, κπνξεί λα εμειηρζεί θαη λα βειηησζεί, φηαλ νη ίδηνη
εληαρζνχλ ελεξγά ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα απνθηψληαο εκπεηξία , ελψ ηαπηφρξνλα
επηκνξθσζνχλ ζε ζρεηηθά αληηθείκελα , κειεηψληαο ζρεηηθά θείκελα , είηε
ζπκκεηέρνληνο ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ζην
πεδίν απηφ.
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Πεξίιεςε
Σν βησκαηηθφ εξγαζηήξην επηρείξεζε ην κεηαζρεκαηηζκφ δπζιεηηνπξγηθψλ απφςεσλ
θαη πεπνηζήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηε ζπκβνιή ηεο ηέρλεο κέζσ ηεο αλάιπζεο
ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ Ραζνκφλ ηνπ Αθίξα Κνπξνζάβα. Ζ ελ ιφγσ ηαηλία
εμππεξεηεί πιήξσο ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαζψο ελζαξθψλεη ηηο απφςεηο
ηνπ Mezirow αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία θαη λνεκαηνδφηεζε ηεο εκπεηξίαο. Σν έξγν
αξλείηαη πεηζκαηηθά λα δψζεη ηελ πξαγκαηηθή εθδνρή ηεο θεληξηθήο ηζηνξίαο, ηα
αιεζηλά γεγνλφηα, κία απφιπηε ηειηθή εθδνρή. Μέρξη θαη ην ηέινο ν ζεαηήο
θαηαθέξλεη λα ζπλδέζεη θάπνηα ζηνηρεία θαη λα ζρεκαηίζεη γεληθέο απφςεηο γηα ην ηη
πξαγκαηηθά κπνξεί λα ζπλέβε, αιιά εκθαλψο δελ πξφθεηηαη γηα ηίπνηα άιιν παξά
εηθαζίεο. Σν βάζνο θαη ε αμία ηεο επξεκαηηθήο απηήο αθήγεζεο έγθεηηαη ζην φηη
κεηαθηλεί ηελ νπζία απφ ηε κία Ηζηνξία, ζηηο πνιιαπιέο εθδνρέο ηεο ίδηαο ηζηνξίαο.
Αλνίγεη ην δξφκν πξνο ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, πξνο ηελ
ειεπζεξία γλψκεο θαη λνεκαηνδφηεζεο, πξνο ηελ απνδνρή θάζε νπηηθήο. Ο
ζθελνζέηεο δίλεη θσλή ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ήξσεο ηεο ηζηνξίαο θαη καο
επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε εηο βάζνο ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην
ξφιν ηνπο ζηελ θνηλσλία, ηηο θνηλσληθέο λφξκεο πνπ αθνινπζνχλ θαη ζηηο νπνίεο
ππνηάζζνληαη, ην ηη ζεσξνχλ πσο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξάμνπλ, γεληθφηεξα ηελ
αληίιεςε ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο πνπ ππνζπλείδεηα δηακνξθψλεη ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπο αιιά θαη ηε κλήκε ηνπο.
Λέμεηο – Κιεηδηά
Θεσξία Μεηαζρεκαηηζκνχ, Αηζζεηηθή Δκπεηξία, Ννεηηθή πλήζεηα, Πιαίζην
Αλαθνξάο, Σαπηφηεηα, Κξηηηθφο ηνραζκφο

Abstract
The experiential workshop attempted the transformation of the learners‟ dysfunctional
assumptions and beliefs with the contribution of art through an in-depth analysis of
the film Rashomon by Akira Kourosava. The particular film fully satisfies the goals of
the workshop since it embodies Mezirow‟s views on the interpretation and meaning
of the experience. The film obstinately refuses to provide the viewer with a real
version of the central story, in other words, refuses to provide the real facts or a
definite final conclusion. Even at the end of the film the viewer only manages to
combine some clues and form general ideas about has actually happened but these
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ideas are obviously nothing more than speculations. The depth and value of this
ingenious narration lies in the rejection of the absolute Story and the embracement of
the multiple versions of a story. It opens the way towards a more subjective
perception of things, the freedom of opinion and meaning making and the acceptance
of various perspectives. The director gives voice to all four heroes in the story, thus
allowing us to fully understand their beliefs, their views on the role they play in the
society, their assumptions concerning their duties and what is expected from them, the
social norms they obey to, generally, their perception of themselves and their identity
which does not only dictate their behavior but also subconsciously shapes their
memories.
Keywords
Transformation Theory, Aesthetic Experience, Habit of Mind, Frame of Reference,
Identity, Critical Reflection
Παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκόο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ έξγνπ
Ζ πινθή ηεο ηαηλίαο εμειίζζεηαη ζηνλ ηαπσληθφ κεζαίσλα. Έλαο κνλαρφο θαη έλαο
μπινθφπνο θαηαθεχγνπλ ζηελ Πχιε ηεο Κνιάζεσο, θνληά ζην Κηφην γηα λα
πξνζηαηεπζνχλ απφ ηελ θαηαξξαθηψδε βξνρή. Ζ ζπδήηεζή ηνπο πεξηζηξέθεηαη γχξσ
απφ ηε δνινθνλία ελφο ζακνπξάη θαη ην βηαζκφ ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη απνθαιχπηεη
ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ίδηαο ηζηνξίαο. Δίλαη θαηαλνεηφ νη εθδνρέο ησλ
εξψσλ λα δηαθέξνπλ αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δνινθφλνπ. Σν παξάδνμν,
σζηφζν, είλαη φηη ε δηαθσλία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε έλαο απφ ηνπο ήξσεο
δηεθδηθεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φρη ηελ αζσφηεηα αιιά ηελ ελνρή. Δθφζνλ, ε αζψσζε
δελ είλαη ην θίλεηξν πνπ πιάζεη αλαιφγσο ηηο εθδνρέο ηνπο, ζα πξέπεη λα
αλαδεηήζνπκε αιινχ ηελ αηηία ηεο «πξνβιεκαηηθήο» ηνπο κλήκεο.
ε ζηηγκέο θξίζεο, ζε ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο εθηφο νκαιφηεηαο, ην άηνκν απεθδχεηαη
ηνπ ξφινπ ηνπ θαη αληηδξά ελζηηθησδψο ή βάζε θαηαπηεζκέλσλ νξκψλ.
Αλαπφθεπθηα, θαηά ηελ επηζηξνθή ζηελ νκαιφηεηα ην ζπλεηδεηφ αδπλαηεί λα
εξκελεχζεη ή θαιχηεξα λα απνδερηεί ηνλ θξπκκέλν εαπηφ, ηνλ κε θνηλσληθά
απνδεθηφ, ζε βαζκφ ηέηνην πνπ επεξεάδεηαη ε κλήκε ή ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία
ηζρπξνί κεραληζκνί απψζεζεο. Καηά ηε γλψκε κνπ, ε ηαηλία Ράζνκνλ πξαγκαηεχεηαη
απηφ. Άιισζηε, γηα θάζε άηνκν νηηδήπνηε έμσ απφ ηελ θαηαζθεπαζκέλε ηαπηφηεηά
ηνπ πξνζνκνηάδεη απεηιή, θαηάξξεπζε, απφξξηςε, απνκφλσζε θαη ζπλεπψο
αλππαξμία ελ είδεη «θνηλσληθνχ ζαλάηνπ». πσο γξάθεη ν Mezirow, «νη αμίεο θαη ε
αίζζεζε ηνπ εαπηνχ καο είλαη ζηνηρεία άξξεθηα δεκέλα κε ηα πιαίζηα αλαθνξάο καο.
Απηά καο παξέρνπλ αίζζεζε ζηαζεξφηεηαο, αλνρήο, αλήθεηλ ζε θνηλφηεηα θαη
ηαπηφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα είλαη ζπρλά ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα θαη ηζρπξά
πξνζηαηεπκέλα» (Mezirow & ζπλεξγάηεο, 2007, ζ. 57). Σν ζεκαληηθφ είλαη σζηφζν
φηη ν ζθελνζέηεο δελ παξαγλσξίδεη ζηνλ θίλδπλν πνπ ειινρεχεη ζηελ αθξαία
ππνθεηκεληθφηεηα θαη ηνλ άθξαην ζρεηηθηζκφ σο απφξξνηα ελφο ζρεηηθηζκνχ εζηθήο
θαη αμηψλ αιιά δίλεη έλα κειινληηθφ φξακα θαη κηα ηειηθά αηζηφδνμε νπηηθή γηα ηελ
εζηθή ηεο αλζξψπηλεο θχζεο.
πλνπηηθά ζα ζπδεηεζνχλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν απφ ηηο ηέζζεξηο ηζηνξίεο ηηο
νπνίεο θαη παξαθνινχζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ αθήγεζε ηεο γπλαίθαο είλαη ε πην
δηαπγήο, ε πην δηάθαλε αιιά θαη ε πην ελδηαθέξνπζα. Μνηάδεη λα είλαη ιεπηνκεξψο
κεηξεκέλε, ζαθψο πεξηραξαθσκέλε απφ ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο γηα ηα δχν θχια.
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Οη ςπρηθέο θαη ηδενινγηθέο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο έρεη ρηηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε
αθήγεζε είλαη ελζσκαησκέλεο ζηε ζθέςε, αληίιεςε θαη ζπκπεξηθνξά ηεο
θνηλσλίαο, αθφκα θαη δηακεηξηθά αληηζεηηθψλ θνηλσληψλ, γηα πεξηζζφηεξν απφ φζν
θαλείο ζπκάηαη. ε αληίζεζε κε ηελ γπλαίθα πνπ ν ιεζηήο παξνπζηάδεη, ζηε δηθή ηεο
εθδνρή πξφθεηηαη γηα κία γπλαίθα έξκαην ησλ αλδξηθψλ επηζπκηψλ θαη απνθάζεσλ,
ζηεξεκέλε απφ πξσηνβνπιία θαη ηθαλφηεηα λα αληηδξάζεη. Δίλαη αδχλακε θαη δελ
αληέρεη ηελ ηαπείλσζε. Γελ έρεη πξνζσπηθή βνχιεζε, ζα αθνινπζήζεη φπνηνλ
ληθήζεη. «Ο ζάλαηνο είλαη θαιχηεξνο απφ ηελ ηαπείλσζε κπξνζηά ζε άλδξεο»,
αλαθέξεη. Εεηά απφ ηνλ άλδξα ηεο λα ηε ζθνηψζεη, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν. Αιιά θαη ν
ζάλαηνο αθφκα πξέπεη λα έξζεη απφ ην ρέξη άλδξα. Ο ζχδπγνο ζηα κάηηα ηεο, ή
θαιχηεξα ζηε κλήκε ηεο, κάρεηαη γηα απηήλ κε φιε ηνπ ηελ δχλακε, θξαηάεη ηε κάρε
φζν κπνξεί θαη παιεχεη γηα ράξε ηεο, ζέιεη λα ηελ πξνζηαηέςεη. Αλ δελ είρε ηελ
αλδξηθή αγάπε ηνπ ηφηε ζα ήηαλ αλππφζηαηε. Με ηε ζεηξά ηεο εθείλε, παξακεξίδεη
σο ζπλεηή γπλαίθα ηνλ πξνζσπηθφ ηεο πφλν θαη ζθέθηεηαη γηα ην βηαζκφ ηεο, «πφζν
ζθιεξφ ήηαλ γηα απηφλ», κηα ζθέςε πνπ θαζέλαο ζα κεηέθξαδε ζε ππέξηαηε αγάπε.
Ζ αιήζεηα είλαη, φπσο ζα ζπδεηήζνπκε θαη ακέζσο κεηά, φηη ε ίδηα γλσξίδεη ηελ
θνηλσληθή αηίκσζε ελφο άλδξα ηνπ νπνίνπ ε γπλαίθα είλαη ζχκα βηαζκνχ θαη ηηο
ηχςεηο θαη ην βάξνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζκέλν ξφιν ηνπ «πξνζηάηε»
γηα ηνπο άλδξεο. Ζ απνθαιππηηθή ζηηγκή ζηελ αθήγεζε είλαη ην βιέκκα πνπ ν
ζχδπγνο ζηξέθεη πξνο ηελ γπλαίθα κεηά ην ζπκβάλ. Απέρζεηα, θαηαθξφλεζε, κίζνο,
θαηεγνξίεο θαη επζχλε. Ζ γπλαίθα-ζχκα νξίδεηαη, θαη ην θπξηφηεξν απηφ-θαζνξίδεηαη,
σο γπλαίθα-ζχηεο ζε κηα πνιχπινθε ςπρνινγηθή δηαδηθαζία. ηελ νπζία, ζε έλα
θαχιν θχθιν ςπρηθψλ κεηαπηψζεσλ, απηή είλαη ε αληηκεηψπηζε πνπ ε γπλαίθα ζχκα
ζπρλά κε πφλν πθίζηαηαη απφ ηνλ άλδξα αιιά θαη πνπ κε εμηιέσζε αλακέλεη σο
θαηεπλαζηηθή γηα ηηο πξνζσπηθέο ηχςεηο ηεο φηη πξνθάιεζε ην βηαζκφ. Χο
απνηέιεζκα ηεο πεξηθξφλεζεο θαη ηεο αδηθίαο πνπ πθίζηαηαη, βιέπνπκε ζαλ άιιε
Μήδεηα λα απνδεηά ηελ εθδίθεζε θαη λα νδεγείηαη ζην θφλν ηνπ άλδξα-ζπδχγνπ,
θαη‟ επέθηαζε ηνπ άλδξα-βηαζηή, ηνπ άλδξα-δπλάζηε. Δληνχηνηο, νη ελζσκαησκέλεο
αμίεο ηεο δελ επηηξέπνπλ κηα ηέηνηα πξάμε θαη γηα απηφ ππνζηεξίδεη φηη ιηπνζπκά, φηη
δελ έρεη ζπλείδεζε θαη κλήκε ηεο – θαη‟νπζίαλ δηθαηνινγεκέλεο - πξάμεο ηεο, αιιά
πξφθεηηαη γηα θπζηθή νξκή θαη άινγε παξφξκεζε, πξνζδίδνληαο κηα αίζζεζε
θπζηθνχ δηθαίνπ. Σέινο, κπξνζηά ζηνπο δηθαζηέο νκνινγεί φηη πξνζπάζεζε έπεηηα λα
αθαηξέζεη θαη ηε δηθή ηεο δσή, λα πληγεί, θαζψο ζπλεηδεηνπνηεί πσο απηφ φθεηιε λα
πξάμεη, απηφ επηβάιιεη ε θνηλσληθή εζηθή γηα κηα γπλαίθα ζπδπγνθηφλν, φκσο
«απνηχραηλε λα πεζάλεη», φπσο ιέεη, απνθαιχπηνληαο νπζηαζηηθά φηη δελ ην
επηζπκνχζε αιιά φηη πξνζπαζεί λα πιάζεη ηελ εηθφλα ηεο γπλαίθαο πνπ έρεη ρξένο λα
είλαη. Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε θαηαζθεπαζκέλε κλήκε ηεο γπλαίθαο πιάζεη ηα
γεγνλφηα φπσο ζα ήηαλ θνηλσληθά απνδεθηφ γηα ην θχιν ηεο λα έρνπλ ζπκβεί θαη
ηνλίδεη ηνλ εηεξνπξνζδηνξηζκφ πνπ βηψλνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ νη γπλαίθεο ζε θάζε
έθθαλζε ηεο δσήο ηνπο αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο βίαο
ελαληίνλ ηνπο.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπδχγνπ, πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ζπλνιηθά ε
αθήγεζή ηνπ είλαη θαλεξά αξλεηηθή πξνο ην πξφζσπν ηεο γπλαίθαο γηα ηε ζηάζε θαη
ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαηά ηελ επίζεζε ηνπ ιεζηή θαη φηη επαθνινχζεζε. Θα
ηνικνχζε θαλείο λα πεη φηη ν ζακνπξάη θαηαθέξεηαη θπξίσο ελαληίνλ ηεο γπλαίθαο
παξά ελαληίνλ ηνπ ιεζηή. Ζ κλήκε ηνπ ζθηαγξαθεί κηα ζχδπγν άπηζηε, αλήζηθε,
θαηξνζθφπν. Δπηηξέπεη ζην ιεζηή λα ηελ απνπιαλήζεη, λα ηελ πείζεη, αλ θαη
πξφθεηηαη γηα έλαλ άγλσζην εγθιεκαηία. Πηζαλψο ν εγσηζκφο θαη ε απηνεθηίκεζε
ελφο άλδξα πνιεκηζηή ηνλ αλαγθάδεη λα επηξξίςεη ηηο επζχλεο ζε άιινπο αιιηψο ην
πιήγκα γηα ηελ αληθαλφηεηα ηνπ λα ληθήζεη ην ιεζηή θαη λα πξνζηαηέςεη ηελ
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αδχλακε γπλαίθα ζα ήηαλ θαίξην. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην ζχκα-άλδξαο κνηάδεη
ζε ζεκεία λα ηάζζεηαη κε ην κέξνο ηνπ ζχηε-άλδξα θαη λα ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ
επζχλε ηνπ ηξνκεξνχ εγθιήκαηνο. Δθείλε πνπ δεηάεη ην ζάλαηφ ηνπ ζακνπξάη είλαη ε
γπλαίθα ηνπ θαη φρη ν εγθιεκαηίαο. Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε γπλαίθα-ζχκα βηαζκνχ
θάζε άιιν παξά ζχκα πεξηγξάθεηαη ζηα ιφγηα ηνπ. Αληηζέησο, πίζσ απφ ηελ
«αιήζεηα» ηνπ ζακνπξάη, θξχβνληαη αμίεο θαη αληηιήςεηο γηα ην γπλαηθείν θχιν σο
εθ θχζεσο πνλεξφ, αλίεξν, άπηζην· ζε πιήζνο θνηλσληψλ ε γπλαίθα, έζησ θαη
«ζησπειά», πνιηηηζκηθά ζεσξείηαη φηη ρξεζηκνπνηεί ην ζψκα ηεο γηα εθπιήξσζε
ζθνπψλ, φηη ιεηηνπξγεί κε ειαζηηθή θαη πξνζαξκφζηκε εζηθή, φηη ε ζχλδεζή ηεο κε
ηε θχζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ δσψδε πιεπξά ηεο είλαη πην ζηελή απφ απηή ηνπ
άλδξα. πγρψξεζε κνηάδεη λα ππάξρεη γηα ηνλ ιεζηή απφ κέξνο ηνπ λεθξνχ αιιά φρη
γηα ηε γπλαίθα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζαλ απηνπξγφο, ζαλ λα πεξίκελε απηή ηε
ζηηγκή. Ο ζακνπξάη εμαζθαιίδεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηε κεηαζαλάηην γαιήλε θαη
επδαηκνλία θαζψο πηζηφο ζε πςειά ηδαληθά ηηκήο θαη εζηθήο αθαηξεί ν ίδηνο ηε δσή
ηνπ σο κνλαδηθή εζηθά απνδεθηή δηέμνδν, ζε κηα απεγλσζκέλε αληίδξαζε ζηελ
αλεζηθφηεηα θαη ηνλ μεπεζκφ ησλ αλζξψπσλ. Γίρσο απηή ηελ εξκελεία θαη ηελ
πξνζσπηθή βνχιεζε ν ζάλαηφο ηνπ ζα ήηαλ κάηαηνο θαη αλέληηκνο.
Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε
Οη θεληξηθνί άμνλεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ
εξγαζηεξίνπ βαζίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο ζθέςεο ηνπ Mezirow γηα ηε
δηεξγαζία κεηαζρεκαηηζκνχ δεδνκέλσλ πιαηζίσλ αλαθνξάο – λνεηηθέο ζπλήζεηεο,
λνεκαηνδνηηθέο πξννπηηθέο, λνεηηθά ζχλνια – θαη ζηε κέζνδν Μεηαζρεκαηίδνπζα
Μάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία κέζσ ηεο νπνίαο αμηνπνηνχληαη έξγα
ηέρλεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ ζηνπο καλζάλνληεο θαη δπλεηηθά κηα επαλαμηνιφγεζε θαη θξηηηθή
ζπλεηδεηνπνίεζε θαη αηηηνιφγεζε ησλ παξαδνρψλ ηνπο. Οη βαζηθνί, ινηπφλ, ζηφρνη
ηνπ βησκαηηθνχ εξγαζηεξίνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: λα εληνπηζηνχλ θαη λα
επαλαμηνινγεζνχλ νη παξαδνρέο πξνηχπσλ, νη δηαζηξεβισκέλεο ή αηειείο παξαδνρέο
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ «αληηθεηκεληθή» θαη «απφιπηε» αιήζεηα ζηε
ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη πσο απηή θαηαζθεπάδεηαη θαη δεχηεξνλ, κέζσ
ζηνραζηηθνχ δηαιφγνπ λα αλαπηπρζεί θξηηηθή ζθέςε ηθαλή λα επηθέξεη αιιαγή ζηηο
παξαδεηγκαηηθέο παξαδνρέο, ζηηο δνκηθέο δειαδή παξαδνρέο ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο
ησλ ζπκκεηερφλησλ. χκθσλα κε ηνλ Mezirow αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία θαη
λνεκαηνδφηεζε ηεο εκπεηξίαο,
Σα πιαίζηα αλαθνξάο καο είλαη πνιχπινθα πιέγκαηα παξαδνρψλ, πξνζδνθηψλ,
αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θίιηξα κε ηα νπνία αληηιακβαλφκαζηε
ηνλ εαπηφ καο θαη ηνλ θφζκν. Σν πνιηηηζκηθφ καο ππφβαζξν, ε γλψζε πνπ έρνπκε
απνθηήζεη, νη εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο καο πεπνηζήζεηο θαη ην πξνζσπηθφ καο
ςπρνινγηθφ νηθνδφκεκα επεξεάδνπλ απφ θνηλνχ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
εξκελεχνπκε θαη λνεκαηνδνηνχκε ηελ εκπεηξία καο. Έλα πιαίζην αλαθνξάο κπνξεί
λα γίλεη πξνβιεκαηηθφ, θαζψο εξρφκαζηε ζε επαθή κε λέεο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο
ή πιεξνθνξίεο. Δίλαη δπλαηφ λα νδεγεζνχκε ζην λα ακθηζβεηήζνπκε φζα
πηζηεχνπκε ή ζεσξνχκε αιεζηλά, λα ηα ζπδεηήζνπκε κε άιινπο θαη ελδερνκέλσο λα
αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπνπκε ηα πξάγκαηα (Mezirow & ζπλεξγάηεο,
2007, ζ. ).

Με άιια ιφγηα, θπξίαξρν κέιεκα κνπ ππήξμε λα πξνβιεκαηίζσ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
αλαθνξηθά κε ηηο απφιπηεο πεπνηζήζεηο θαη απφςεηο ηνπο, θαηαδεηθλχνληαο κε ηε
ρξήζε βησκαηηθψλ ηερληθψλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίνλ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ
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πεξηβάιινλ ζρεκαηνπνηεί θαη δηακνξθψλεη ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ ηφζν γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ φζν θαη γηα ηελ εξκελεία ηεο εκπεηξίαο ηνπ αιιά θαη παξεκπνδίδεη ηελ
θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηδεψλ ηνπ, «Οη ελήιηθνη έρνπλ δηακνξθψζεη πεπνηζήζεηο πνπ
ηνπο εκπνδίδνπλ λα αθνκνηψλνπλ ηα λέα δεδνκέλα θαη αθφκε πεξηζζφηεξν λα
αλαζεσξνχλ ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπο» (Κφθθνο,
2008, ζ. 85).
Σέινο, θαζψο ην εξγαζηήξην αθνξνχζε εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ
ππήξμε ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ λα δνπιέςνπκε κε ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο
θαη νκαδηθέο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνληαο έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν
δηδαζθαιίαο πνπ αληηηίζεηαη ζηελ επηθξαηνχζα δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε πνπ
απνδίδεη ζηνλ εθπαηδεπηή ηνλ θχξην θαη θεληξηθφ ξφιν κέζα ζηελ νκάδα. Ο ίδηνο
επζχλεηαη γηα ηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ πιηθνχ, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ην
απαηηνχκελν ρξνληθφ πιαίζην θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Ο
εθπαηδεπφκελνο δελ αλαιακβάλεη ζηελ νπζία θαλέλα ξφιν παξά ζεσξείηαη παζεηηθφο
απνδέθηεο γλψζεο θαη επηβξαβεχεηαη γηα ηελ επζπλεηδεζία, ηελ πεηζαξρία ηνπ θαη
ηελ ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο. Θα κπνξνχζακε κε άιια ιφγηα, αλαθεξφκελνη ζηα
επίπεδα γλσζηηθήο δηεξγαζίαο ηεο Kitchener, λα πνχκε φηη ν εθπαηδεπφκελνο κέζα ζε
απηφ ην πιαίζην εγθισβίδεηαη ζην πξψην ή δεχηεξν επίπεδν γλσζηηθήο δηεξγαζίαο
ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθηήζεη ην ηξίην επίπεδν, ηελ επηζηεκνινγηθή γλσζηηθή
ιεηηνπξγία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε. Δπίζεο, έγηλε
πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ ζηεξενηππηθνί θαη θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά
θνξηηζκέλνη φξνη θαζψο νη ηαηλία ζίγεη πνιχ ζεκαληηθά θνηλσληθά δεηήκαηα θαη ζα
ήηαλ εχθνιν λα παγηδεπηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαη
αδηακθηζβήηεηεο λνεκαηνδνηηθέο πξννπηηθέο πνπ ζα αξζξψλνληαλ πηζαλψο κε ηε
ρξήζε πξνθαηαιήςεσλ θαη θφβσλ ζην πιαίζην γισζζνινγηθήο πιάλεο.
Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο
πσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα ε κεζνδνινγία ηνπ εξγαζηεξίνπ αληιεί ηνλ θεληξηθφ
άμνλα ζρεδηαζκνχ απφ ηε κέζνδν Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα απφ ηελ
Αηζζεηηθή Δκπεηξία. Χζηφζν, ηα ζηάδηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ην βησκαηηθφ
εξγαζηήξην δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αθνινπζήζνπλ επαθξηβψο ηα έμη ζηάδηα ηεο
κεζφδνπ (Πξνζδηνξηζκφο αλάγθεο γηα θξηηηθή δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο, Έθθξαζε
ηδεψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, Γηακφξθσζε θξηηηθψλ εξσηεκάησλ, Δπηινγή έξγσλ
ηέρλεο θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα, Δπεμεξγαζία έξγσλ ηέρλεο θαη
ζχλδεζή ηνπο κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα, Αλαζηνραζκφο επάλσ ζηελ εκπεηξία) ηφζν
ιφγσ ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη έλα
εξγαζηήξην φζν θαη ιφγσ ηεο επηινγήο ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ σο έξγνπ
ηέρλεο, ην νπνίν αλαπφθεπθηα επηβάιιεη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. Απηφ πνπ θξίζεθε
σζηφζν ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ ήηαλ ε κεζνδνινγία λα κείλεη πηζηή ζηελ
αμηνπνίεζε ηεο ρεηξαθεηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο.

1) «Παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο ηεο πινθήο ηεο ηαηλίαο»
Δκπινπηηζκέλε Δηζήγεζε πξνθεηκέλνπ α)λα δνζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε γεληθά απνδεθηή πςειή
αηζζεηηθή αμία ηνπ έξγνπ θαη ηε βαζηθή πινθή θαη β) λα επηηεπρζεί ππνθίλεζε
ελδηαθέξνληνο θαη λα δεκηνπξγεζεί πξνβιεκαηηζκφο
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2) «Οκαδηθή Γξαζηεξηφηεηα»
ηνραζηηθφο ζθεπηηθηζκφο (θξηηηθή αμηνιφγεζε επηζηεκνινγηθψλ παξαδνρψλ)
Δξσηήκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη δηεξεχλεζε:
 Μπνξείηε λα ζπκεζείηε κηα πεξίπησζε ζηε δσή ζαο θαηά ηελ νπνία εζείο θαη
θάπνην άιιν άηνκν είραηε εηιηθξηλή δηάζηαζε απφςεσλ φζνλ αθνξά έλα
ζπκβάλ, κηα δηαθνξεηηθή «κλήκε» ησλ γεγνλφησλ; Δίλαη δπλαηφλ λα
αλαγλσξίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απέδηδε θάζε κία απφ ηηο εθδνρέο ζηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηή ηεο;
 Ζ Αιήζεηα είλαη πάληνηε απφιπηε θαη αληηθεηκεληθή; Κάζε άηνκν
αληηιακβάλεηαη ηηο θαηαζηάζεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν; Πνηνη παξάγνληεο
(εζσηεξηθνί - εμσηεξηθνί) δηακνξθψλνπλ ηελ νπηηθή θαη ηελ άπνςή καο;
3) « πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα»
Παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο απφ
ηνπο εθπξνζψπνπο θάζε νκάδαο
Καηαγξαθή ζηνλ πίλαθα θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
δηακνξθψλνπλ ηελ νπηηθή θαη άπνςε ηνπ αηφκνπ
4) «Πξνβνιή δχν απνζπαζκάησλ»
Οη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ ηηο δχν απφ ηηο ηέζζεξηο αθεγήζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ ηαηλία, απηή ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ ζακνπξάη.
5) «Οκαδηθή δξαζηεξηφηεηα»
Οη ζπκκεηέρνληεο ζπδεηνχλ θαη ζρνιηάδνπλ ζε νκάδεο ηα δχν απνζπάζκαηα
Παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο απφ
ηνπο εθπξνζψπνπο θάζε νκάδαο
6) « πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα»
Οη εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε θξηηηθφ δηάινγν κε έλαπζκα ην εμήο θξηηηθφ
εξψηεκα:
 Λακβάλνληαο ππφςηλ φζα έρνπλ πιένλ ζπδεηεζεί, ζπδεηήζηε εάλ ε αιήζεηα
κπνξεί λα είλαη πάληνηε απφιπηε θαη αληηθεηκεληθή θαη εάλ θάζε άηνκν
αληηιακβάλεηαη ηηο θαηαζηάζεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Πνηνη παξάγνληεο
(θνηλσληθνί ιφγνη, θχιν, ςπρνινγηθνί ιφγνη, ηζηνξηθφ-πνιηηηζκηθφ πιαίζην)
δηακνξθψλνπλ ηελ νπηηθή καο;
Απνηειέζκαηα Βησκαηηθνύ Δξγαζηεξίνπ
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Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην βησκαηηθφ εξγαζηήξην, ην ζχλνιν ησλ
ζρνιίσλ αιιά θαη ε γεληθή αληίδξαζε ηνπο ππήξμε ηδηαηηέξσο ζεηηθή. Αληηζηνίρσο, ε
δηθή κνπ αίζζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ φηη ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα αλαπηχρζεθε ζεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα θαη επράξηζηε αηκφζθαηξα
αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο, κε απνηέιεζκα λα επλνεζεί αξγφηεξα ε νκαδηθή
εξγαζία θαζψο θαη ν δηάινγνο ζηελ νινκέιεηα. Σν γεγνλφο φηη εθθξάζηεθε άκεζα
έληνλν ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεηνςεθία γηα ηα δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεπφηαλ αθελφο
ε ηαηλία θαη αθεηέξνπ ην εξγαζηήξην, απνδείρζεθε σθέιηκν γηα ηελ πξνζσπηθή
ηαχηηζε θαη εκπινθή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ έθθξαζε πξσηφηππεο θαη
νπζηαζηηθήο ζθέςεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ. Ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνλ ππήξμε ην γεγνλφο
φηη νη εθπαηδεπφκελνη αλαθέξζεθαλ ζε βηψκαηα, πεπνηζήζεηο θαη ηδέεο επί ζεκάησλ
επαίζζεηνπ θαη, θαηά βάζε, πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε κηα ζρεηηθή επθνιία, ε νπνία
φπσο ζρνιίαζαλ, ηνπο έκνηαδε θπζηθή. Ζ ρξήζε ηεο ηέρλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ θξηηηθφ δηάινγν βνήζεζαλ ζεσξψ ζηελ ελίζρπζε
θαη ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Κξίλσ ζπλεπψο επηηπρεκέλε ηελ επηινγή ηεο
κεζφδνπ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο θαζψο ε επηινγή ησλ ηερληθψλ πξέπεη πάληνηε λα
είλαη πξνζεθηηθή θαη αηηηνινγεκέλε, ρσξίο λα παξακεξίδεηαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο
ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη κε
απηνλνκία, λα αζθνχληαη ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο λέαο αιιά θαη πξφηεξεο
γλψζεο ηνπο θαη ησλ απφςεσλ θαη πεπνηζήζεψλ ηνπο θαη θπξίσο λα ληψζνπλ απνδνρή
θαη αζθάιεηα ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο κάζεζεο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο εκθαλψο
παξείρε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα «λνήκαηα απηά πνπ δηεξεπλνχλ ηελ αλζξψπηλε
χπαξμε θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κε κηα πνηφηεηα θαη έλα βάζνο πνπ
δηαθέξεη ξηδηθά απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε ζπλήζσο ππφ ηελ επηξξνή
ησλ ζηεξενηππηθψλ, θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ» (Κφθθνο, 2017, ζ.118).
Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ φηη νη ηερληθέο δηδαζθαιίαο θαη ε
ζπλνιηθή κεζνδνινγία πινπνίεζεο πξψηνλ, ζπλεηέιεζαλ ζην λα ληψζνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο αζθαιείο ζπλαηζζεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη
δεχηεξνλ, απνηέιεζαλ έλαπζκα γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ δπζιεηηνπξγηθψλ απφςεσλ,
γεγνλφο πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα νδεγήζεη κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηνλ θξηηηθφ
ζηνραζκφ ζην κεηαζρεκαηηζκφ λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηεο
αιήζεηαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ηαπηφηεηαο,
ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, ηνπο θαζνξηζκέλνπο ξφινπο, ηελ πιαζκαηηθή αλάγθε ηνπ
αηφκνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία γηα απηνπξνβνιή. Καηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Kegan ν
θξηηηθφο ζηνραζκφο απνηειεί κηα «δηεξγαζία νιηζηηθήο λνεηηθήο αλάπηπμεο ε νπνία
απαηηεί φρη κφλν ηθαλφηεηεο αιιά κηα πνηνηηθή δνκή λνεηηθήο πνιππινθφηεηαο» (ζην
Κφθθνο, 2017, ζ.117). Ζ νπηηθή πνπ νθείιεη θάζε εθπαηδεπηήο λα αζπάδεηαη είλαη φηη
ε κάζεζε πξέπεη λα είλαη κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ θαη απεγθισβηζκνχ απφ
ζηξεβιέο θαη δπζιεηηνπξγηθέο λνεηηθέο ζπλήζεηεο νη νπνίεο θπιαθίδνπλ ην άηνκν θαη
ηελ θνηλσλία ζε έλαλ θαχιν θχθιν κε νινθιήξσζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη
θξίλσ φηη ην ελ ιφγσ εξγαζηήξην θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη επηηπρψο απηή ηελ νπηηθή
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηέο ζπκβάιινληαο ζε κηα πηζαλή αιιαγή ζηάζεο θαη
πεπνηζήζεσλ αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
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Πεξίιεςε
Tν ελ ιφγσ βησκαηηθφ εξγαζηήξην παξνπζηάδεη κηα δηδαθηηθή κεζνδνινγία βάζεη ηεο
νπνίαο ε κνπζηθή κε ηελ πνιχηηκε αξσγή ησλ Σ.Π.Δ. νδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο
ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ παξαδνρψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ
πνίεζε. Eπηιέγεη ηε κνπζηθή θαη ηηο Σ.Π.Δ. (Ζ/Τ & Γηαδίθηπν) σο εξγαιεία
πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο πνίεζεο, κε ζηφρν αθελφο ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ
δεμηνηήησλ θαη αθεηέξνπ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αμηνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ Αιέμε Κφθθνπ:
«Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή εκπεηξία» πξνηείλεη έλαλ
νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ πνηήκαηνο: «Ζ νλάηα ηνπ ειελφθσηνο»
κε ηελ αμηνπνίεζε κνπζηθήο, πνπ ζα αλαδεηήζνπλ θαη ζα επηιέμνπλ νη
εθπαηδεπφκελνη δηακέζνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε ζηφρν ηελ ππεξθέξαζε ηνπ θφβνπ θαη
ησλ ζηεξεφηππσλ απφςεσλ πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο παξειζφλ,
φπσο ιφγνπ ράξε φηη ε πνίεζε είλαη δπζλφεηε θαη αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία αλζξψπσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε απεπζχλεηαη θπξίσο ζε θηινιφγνπο,
κνπζηθνχο θαη ζεαηξνιφγνπο ηεο Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη, αζθαιψο, ζε εθπαηδεπηέο
ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.
Λέμεηο θιεηδηά
Μεηαζρεκαηηζκφο, εθπαίδεπζε, θξηηηθφο ζηνραζκφο , πνίεζε, κνπζηθή, Σ.Π.Δ.

Abstract
This experiential workshop aims to introduce a method concerning the way that music
and ICT can transform students‟ problematic opinions regarding poetry. More
specifically, underlines the ways that music and ICT (computers & Internet) help
students not only promote their mental abilities, but also develop their initiatives and
critical thinking. The researcher implements Alexis‟ Kokkos method “Transformative
Learning through Aesthetic Experience”. The participants-students were asked to
focus on Giannis Ritsos‟ poem “Moonlight Sonata” through the lens of music, in
order to comprehend its deepest meanings and overcome certain stereotypes, such as
poetry is too difficult and concerns a special “elite”. The use of ICT (Computer and
Internet) made a great contribution to this process, because it helped unearthing
participants‟ critical thinking, as they were asked to gain action in groups and be the
leading actors. This method can be implemented by philologists, musicians,
theatrologists and of course adult educators.
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Δηζαγσγή

Ζ θξηηηθή ζθέςε ζπληζηά έλα ζχλζεην θαηλφκελν ηεο δηαλνεηηθήο δξάζεο
(Brookfield, 2012· Gardner, 1990· Κφθθνο, 2010), κηα πνιχπινθε δηεξγαζία ηνπ λνπ
(Μέγα, 201), πνπ ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ αθνξά θπξίσο ζην
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ παξαδνρψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε βαζηά
επεμεξγαζία ησλ εκπεηξηψλ (Mezirow, 2007). Γεληθφηεξα, ε θξηηηθή ζθέςε βνεζά ην
άηνκν λα επηδεηθλχεη απνηειεζκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο,
έρεη κεηαγλσζηηθφ ραξαθηήξα, ελψ θαιιηεξγείηαη θαη κεηαιιάζζεηαη δηακέζνπ ηεο
εκπεηξηθήο επαθήο κε δπλάκεη εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, φπσο νη ηέρλεο θαη ε
ηερλνινγία. Έλα κέζν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο είλαη ε ηέρλε. Ζ ηέρλε ηα ηειεπηαία ρξφληα εηζάγεηαη
δπλακηθά ζην ρψξν ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζπκβάιινληαο αθελφο
ζηελ πξνψζεζε ηεο απηφ-έθθξαζεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαληαζίαο θαη
αθεηέξνπ ζηελ εκπεηξηθή κάζεζε (Dewey, 1934[2005]· Gardner, 1990· Κφθθνο,
2009, 2011, 2012· Kokkos, 2010, 2012, 2013· Κφθθνο & Μέγα, 2007· Perkins, 1994·
Ράηθνπ, 2013).
πλαθφινπζα, εξγαιείν δπλακηθφ πνπ ζα νδεγήζεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ
δπζιεηηνπξγηθψλ παξαδνρψλ κε γλψκνλα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο
δηακέζνπ ηεο ηέρλεο είλαη νη Σ.Π.Δ. θαη εηδηθφηεξα ν Ζ/Τ θαη ην Γηαδίθηπν, ζηα
νπνία θαη επηθεληξψλεηαη ην ελ ιφγσ εξγαζηήξην. Οη Σ.Π.Δ. πξνζθέξνπλ
δπλαηφηεηεο κηαο «ρεηξαθεηηθήο παηδαγσγηθήο» ζπλεηζθέξνληαο ζηελ παξαγσγηθή
κάζεζε, αθνχ πξνσζνχλ ηελ απηελέξγεηα θαη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ (Ληνλαξάθεο & Φξαγθάθε, 2009). Δηδηθφηεξα, ε έληαμε ησλ Σ.Π.Δ.
ζηελ εθπαίδεπζε επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ πνπ
αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φζνλ
αθνξά ζηα πεξηερφκελα θαη ηηο κεζφδνπο (Εσγφπνπινο, 2001· Κσλζηαληίλνπ, 2005 ·
Motekaityte et al., 2010). Mέζσ ηεο πνηφηεηαο ηεο επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο πνπ
επηηεινχλ νη λέεο ηερλνινγίεο, ν εθπαηδεπφκελνο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην εθπαηδεπηηθφ
πιαίζην θαη απνθαζίδεη απφ θνηλνχ κε ηνλ εθπαηδεπηή ην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, εθθξάδνληαο ειεχζεξα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο
αληηιήςεηο ηνπ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δηαπλέεηαη απφ ηζνηηκία, αιιειεπίδξαζε
θαη αλαηξνθνδφηεζε (Εσγφπνπινο, 2001· Μνπδάθεο, 2006). Δπηπιένλ, πέξαλ ησλ
άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Ζ/Τ σο κέζνπ παξνρήο γλψζεο,
πιεξνθφξεζεο, επηθνηλσλίαο θαη δηδαζθαιίαο, ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηείηαη «σο
εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε κάζεζεο απηφλνκεο, αλαθαιππηηθήο, ελεξγνχ,
ζπκκεηνρηθήο» (Αιηκήζεο, 2003: 20), θαζψο θαη «σο εξγαιείν αλάπηπμεο λνεηηθψλ
δεμηνηήησλ» (Jonassen ζην Αιηκήζεο, 2003: 20) ηνλ θαζηζηά ζεκαληηθφ εξγαιείν
αλάπηπμεο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Αιηκήζεο, 2003·
Βξαζίδαο, Εεκπχιαο & Πέηξνπ, 2005· Εσγφπνπινο, 2001· Motekaityte et al., 2010).
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ην πιαίζην απηφ, ζθνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε αλάπηπμε
ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ δχν κνξθψλ
ηέρλεο, ηεο πνίεζεο θαη ηεο κνπζηθήο, κε ηελ αξσγή ησλ Σ.Π.Δ., πξνθεηκέλνπ λα
επέιζεη ζηαδηαθά ν επηζπκεηφο κεηαζρεκαηηζκφο - απειεπζέξσζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ- ζρεηηθά κε ηελ πνίεζε. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή
πξνζέγγηζε ηεο πνίεζεο κέζα απφ κνπζηθή πνπ νη νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ
επηιέγνπλ κε βάζε ηα αθνχζκαηα θαη ηα βηψκαηά ηνπο απφ ην Γηαδίθηπν. Με ηε
κνπζηθή ππφθξνπζε ή ζπλνδεία ή κνπζηθή απαγγειία – ν κνπζηθφο ηξφπνο
απφδνζεο ηεο πνίεζεο έγθεηηαη ζηελ εθάζηνηε νκάδα θαη ηηο επηινγέο ηεο- ην
επηιερζέλ πνίεκα «Ζ νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ θαζίζηαηαη πην
νηθείν θαη επνκέλσο πην θαηαλνεηφ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γεγνλφο πνπ
θαηαδεηθλχεη φηη ε πνίεζε δελ είλαη γηα ιίγνπο, αιιά κπνξεί λα γίλεη εχθνιε θαη
θαηαλνεηή απφ φινπο θαη γηα φινπο, αζθαιψο κε ηελ επηινγή ελφο δηαθνξεηηθνχ
ηξφπνπ δηδαζθαιίαο.
Σν θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε παξνχζα παξνπζίαζε αθνξά ζε
εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, αιιά θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α΄/ζκηαο θαη Β‟/ζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο ζε θηινιφγνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ ηε
κέζνδν αηνκηθά κέζα ζηελ ηάμε ηνπο, αιιά θαη ζπλεξγαηηθά κε κνπζηθνχο θαη
ζεαηξνιφγνπο ή αθφκε θαη ζπλαδέιθνπο απφ ηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο.
Πεξηγξαθή Δξγαζηεξηαθήο Παξνπζίαζεο
Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ν αξηζκφο ησλ
ζπκκεηερφλησλ λα κελ μεπεξλά ηα 15 άηνκα. Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε
ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία απαηηεί θαηά κέζν φξν 5-6 δηδαθηηθέο ψξεο, πξνθεηκέλνπ
λα δηεμαρζεί νκαιά θαη λα επηηχρεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζηφρνπο.
Αλαγθαία κέζα γηα ην παξφλ εξγαζηήξην ζεσξνχληαη νη ειεθηξνληθνί
ππνινγηζηέο. Δθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα
αλαδεηήζνπλ κνπζηθή ζην Γηαδίθηπν, θξίλεηαη απαξαίηεηνο έλαο ειεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν γηα θάζε νκάδα 4-5 αηφκσλ θαζψο θαη ερεία.
Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ επηινγψλ ησλ νκάδσλ ή χπαξμε
ελφο δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ή δηαθνξεηηθά ε χπαξμε ελφο πξνηδέθηνξα θαη ερείσλ.
Δπηπιένλ, θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα ηε θαηαγξαθή ησλ εληππψζεσλ, ησλ ζθέςεσλ θαη
ησλ ζπλαηζζεκάησλ έλαο απιφο πίλαθαο ή έλαο ραξηνπίλαθαο (flipchart).
Πεξηγξαθή ππνελνηήησλ – Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε
Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε λα αμηνπνηεζεί θαηά ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε
«Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή εκπεηξία» ηνπ Αιέμε Κφθθνπ
(Κφθθνο, 2009, 2010, 2011 & 2012), ε νπνία αμηνπνηεί ζηνηρεία απφ ην κνληέιν
Perkins (1994) θαη αλαπηχζζεηαη ζε έμη ζηάδηα.
Γξαζηεξηφηεηεο
►1ν, 2ν & 3ν ζηάδην κεζόδνπ Κόθθνπ: 1. Γηεξεύλεζε γηα θξηηηθό ζηνραζκό, 2.
Έθθξαζε ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, 3. Πξνζδηνξηζκόο ησλ απόςεσλ
πνπ ζα εμεηαζηνύλ
· 1ε θάζε κνληέινπ Perkins: Υξφλνο γηα παξαηήξεζε.
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Με βάζε ηελ ελ ιφγσ κέζνδν, ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο εκπεηξηθήο
λνεκνζχλεο. Δπνκέλσο, απαηηείηαη ρξφλνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζθέςεο ζε
ζρέζε κε ηελ ελαζρφιεζε κε έλα έξγν ηέρλεο. πλαθφινπζα, ε πξψηε θάζε ηεο
παξνχζαο πξνζέγγηζεο αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ ζε
ζρέζε κε ηελ πνίεζε αθελφο φζνλ αθνξά ζηε ζέζε ηεο ζηε δσή θαη ηελ εθπαίδεπζε
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη αθεηέξνπ σο εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θηινζνθίαο
δσήο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηα ππφ
ζπδήηεζε ζέκαηα. ην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ
επηιέρζεθε ην πνίεκα ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ: «Ζ νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» απφ ηελ
εηζεγήηξηα, πνπ ην παξνπζίαζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ερεηηθφ αξρείν ζε
απαγγειία ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηεηή (βι. Παξάξηεκα 1). Αζθαιψο, ζα πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο νη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ απφ θνηλνχ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηιέμνπλ έλα
πνηεηηθφ έξγν πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο, ην νπνίν ζα ζρεηίδεηαη κε ηηο εθάζηνηε
αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο.
· 2ε θάζε κνληέινπ Perkins: Αλνηθηή θαη πεξηπεηεηψδεο παξαηήξεζε
Καζψο ζε απηή ηε θάζε ν ζηφρνο είλαη ε άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ πξνθαηεηιεκκέλε ζθέςε, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα,
επηδηψθεηαη ε αλνηρηή παξαηήξεζε πνπ ζα ιάβεη ππφςε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ
αθνξνχλ ζην ππφ εμέηαζε έξγν ηέρλεο, δίρσο λα ιακβάλεηαη ηίπνηα σο δεδνκέλν. Ζ
αλνηθηή θαη πεξηπεηεηψδεο παξαηήξεζε ηνπνζεηεί ην αληηθείκελν ζε έλα άιιν ρψξν
ηεο θαληαζίαο κέζα απφ κηα πην δεκηνπξγηθή καηηά θαη πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα.
ε απηή ηε θαζε, ινηπφλ, επηιέρζεθε κηα δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε ηνπ πνηήκαηνο
απφ ηελ εξεπλήηξηα, κηα παξνπζίαζε κε κνληέξλα κνπζηθή επέλδπζε δηθήο ηεο
επηινγήο (βι. Παξάξηεκα 2). Δηδηθφηεξα, ζηφρνο ήηαλ λα αιιάμεη ε ζθνπηά εμέηαζεο
ηνπ πνηήκαηνο, λα ραιαξψζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη λα θηλεηνπνηεζεί πεξαηηέξσ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο.
►4ν & 5ν ζηάδην κεζόδνπ Κόθθνπ: 4. Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο, 5.
Κξηηηθόο ζηνραζκόο κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο
3ε θάζε κνληέινπ Perkins: Αλαιπηηθή θαη βαζηά παξαηήξεζε
ηελ ηξίηε θάζε ν παξαηεξεηήο ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαιείηαη λα αλαιχζεη, λα
επηζηξέςεη ζηα ζεκεία πνπ ηνλ εθπιήζζνπλ ή πνπ ηνπ πξνθαινχλ έληνλα
ζπλαηζζήκαηα, λα εξκελεχζεη θαη λα αλαδεηήζεη επηκέξνπο πηπρέο ηνπ. Οη εκπεηξίεο
πνπ απέθηεζε ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηηο ζηνραζηηθέο ηνπ
δξάζεηο. Με βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φπσο ε δηαχγεηα θαη ε εκβάζπλζε,
θαιείηαη λα ζηνραζηεί θαη λα αλαζηνραζηεί θξηηηθά αλαθνξηθά κε ηηο ηδέεο θαη ηηο
αμίεο πνπ ην έξγν ηέρλεο αλαδχεη.
πλαθφινπζα, νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 4-5 αηφκσλ θαη
θιήζεθαλ αθελφο λα επηιέμνπλ έλα απφζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο πνπ ηνπο θέληξηζε ην
ελδηαθέξνλ θαη αθεηέξνπ λα αλαδεηήζνπλ κέζα απφ ην δηαδίθηπν κνπζηθή επέλδπζε
πνπ λα αλαδεηθλχεη ην πεξηερφκελν ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ επέιεμαλ. Κιήζεθαλ,
δειαδή, λα «δηεηζδχζνπλ» ζηα βαζχηεξα λνήκαηα ηεο «νλάηα ηνπ ειελφθσηνο»,
λα αθνπγθξαζηνχλ ηηο ηδέεο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ πνηεηή, λα αλαζχξνπλ ηα βηψκαηα
θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κέζα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή. ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ
θάζε νκάδα λα παξνπζηάζεη ην «πνηεηηθφ & κνπζηθφ» έξγν ηεο ζηνπο ππφινηπνπο
ζπκκεηέρνληεο.
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ζνλ αθνξά ζηελ επηινγή κνπζηθήο, απηή κπνξεί είηε λα είλαη ειεχζεξε, φπσο
ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε, είηε θαζνδεγνχκελε (π.ρ. απφ ιίζηα κε
ζπγθεθξηκέλνπο θαιιηηέρλεο) αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη
ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ – καζήκαηνο.
►6ν ζηάδην κεζόδνπ Κόθθνπ: Δπαλαμηνιόγεζε ησλ παξαδνρώλ
4ε θάζε κνληέινπ Perkins: Αλαδηνξγάλσζε & αλαζθφπεζε ηεο δηεξγαζίαο
ηελ ηειεπηαία απηή θάζε ζηφρνο είλαη ε νξγαλσκέλε ζθέςε ηνπ
παξαηεξεηή κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρηεθε απφ ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο θαη
ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο. Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο ελεξγνπνηείηαη ζε απηφ
ην ζηάδην, θαζψο ε νξγαλσκέλε θαη νξγαλσηηθή ζθέςε πξνυπνζέηεη δηαλνεηηθέο
δεμηφηεηεο, φπσο ε εξκελεία, ε ζχλζεζε θαη ε ιήςε απνθάζεσλ. Δπί ηεο νπζίαο,
πξνζεγγίδεηαη ην έξγν νιηζηηθά θαη ν παξαηεξεηήο βηψλεη μαλά ηελ εκπεηξία, σζηφζν
κέζα απφ κηα αβίαζηε νπηηθή. Ζ ηέηαξηε απηή θάζε πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνπο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνληαη θαη κπνξεί λα αθνξά ζε παξαγσγή γξαπηνχ
ιφγνπ, ζπδήηεζεο ή δξακαηνπνίεζεο.
πλαθφινπζα, αθνινχζεζε ε αλαζθφπεζε ηεο δηεξγαζίαο κέζα απφ ζρεηηθή
ζπδήηεζε απφ ηελ νκάδα, ε επαλαμηνιφγεζε ησλ αξρηθψλ παξαδνρψλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ην πνίεκα θαη ηα κελχκαηά ηνπ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε
ηελ πνίεζε θαη ηε δπζθνιία θαηαλφεζήο ηεο. Οη βαζηθέο ζθέςεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ, πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα (flipchart), ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο
ζην ζχλνιφ ηνπο, θαζψο φιεο νη νκάδεο εμέθξαζαλ ηε ραξά ηνπο, αθνχ κε ηε
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ελεξγνπνηήζεθαλ θαη θαηαλφεζαλ ην πνίεκα βαζχηεξα θαη
νπζηαζηηθφηεξα, ελψ θάλεθε λα αιιάδνπλ ζεκαληηθά θαη ηηο αξρηθέο ηνπο εθηηκήζεηο.
Αθνινχζεζε ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε ή ηελ
εμέιημε ηεο κεζνινγίαο πνπ παξνπζηάζηεθε.
πκπεξάζκαηα
Ζ ελ ιφγσ εξγαζηεξηαθή παξνπζίαζε επηθεληξψζεθε ζηελ πνίεζε θαη ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξαζηηθά κε ηε κνπζηθή θαη ηηο Σ.Π.Δ. κπνξεί - δηακέζνπ
θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ- λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν γηα ηνπο
εθπαηδεπνκέλνπο, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ θξηηηθφ ηνπο ζηνραζκφ
(Κφθθνο, 2009, 2010, 2011, 2012· Κφθθνο & Μέγα, 2007· Kokkos, 2010, 2012, 2013·
Kostara, 2014· Perkins, 1994· Ράηθνπ, 2013) θαη λα δξάζεη ζηνραζηηθά θαη
αλαζηνραζηηθά αθελφο αλαθνξηθά κε ηελ πνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη αθεηέξνπ σο
εθφδην ζηε κειινληηθή ηνπο πνξεία δσήο. Ζ παξνχζα εθαξκνγή κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί δεκηνπξγηθά ζηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε κε ζηφρν λα
κεηαζρεκαηίζεη ηε ζπλήζε αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ηελ πνίεζε
εηδηθφηεξα, αιιά θαη ηε ινγνηερλία ζε επξχηεξν επίπεδν. Δμάιινπ, ε βησκαηηθή
πξνζέγγηζε πνπ πξνζθέξνπλ νη Σ.Π.Δ., αιιά θαη ε κνπζηθή αζθαιψο παξέρνπλ κηα
εληειψο δηαθνξεηηθή, πην άκεζε νπηηθή αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο ηέρλεο πνπ
νλνκάδεηαη πνίεζε, θαζψο ζπληεινχλ ζεκαληηθά ζηελ άκβιπλζε ησλ εκπνδίσλ πνπ
παξαθσιχνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, φπσο ην άγρνο, ε αληίδξαζε θαη ε αλία ησλ
εθαηδεπνκέλσλ, δηακνξθψλνληαο έλα πην ειεχζεξν θαη δεκηνπξγηθφ εθπαηδεπηηθφ
πιαίζην.
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Πεξίιεςε
θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα αλαδεηρζεί ε ηζρπξή δπλακηθή πνπ
εκπεξηέρεη ε ρξήζε ηεο ηέρλεο θαηά ηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο, ζε εθπαηδεπηηθέο νκάδεο
ελειίθσλ.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, αμηνπνηείηαη ην «κνληέιν» ηεο ¨Οξαηήο θέςεο¨ ηνπ D. Perkins
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία απφ ηε κεζνδνινγηθή πξφηαζε ηεο ηερληθήο ηνπ
¨Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο¨.
Σα εξσηήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ είλαη:
1. Πψο αληηιακβάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο; Πνηεο είλαη νη απφςεηο ηνπο θαη νη παξαδνρέο
ηνπο γηα ην ζέκα απηφ θαη πσο δηαρεηξίδνληαη απηή ηελ έλλνηα ζην
εξγαζηαθφ θαη επξχηεξν ηνπο πεξηβάιινλ;
2. Μπνξεί ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηεο ¨Οξαηήο θέςεο¨ θαη ηνπ ¨Δθπαηδεπηηθνχ
Γξάκαηνο¨, λα ζπκβάιινπλ ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο
επζχλεο, ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ θαη
ίζσο ζην
Χο εξεζίζκαηα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε αξρηθά
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ίζσο ζηε ζπλέρεηα ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη
εηθαζηηθά έξγα θαη ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο.

Λέμεηο-Κιεηδηά
επζχλε, θξηηηθφο ζηνραζκφο, νξαηή ζθέςε, εθπαηδεπηηθφ δξάκα.

Abstract
Σhe workshop presented here, was targeting to reveal the strong dynamic which is
included in the use of art during the teaching process of adult learning groups.
During the workshop‟s process, we applied D. Perkins‟ “model” of “Visible Thinking”
and used specific tools borrowed by the “Drama in Education” teaching hypothesis.
The questions asked were:
1. How do participants understand the meaning of “responsibility”? Which are their
views and consensuses for the topic and how do they handle the meaning in their
professional as well as their wider environment?
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2. Could the methods of “Visible Thinking” and “Drama in Education” contribute to
the critical approach of “responsibility”, conducting an emotional probe relative to
this meaning and probably to the modification of any expressed negative or
malfunctioning emotions?
Visual arts were used as stimulus in order to investigate the above mentioned questions
together with the development of critical thinking followed, most likely, by critical
reflection.

Keywords
responsibility, critical reflection, visible thinking, drama in education.

Δηζαγσγή
Ζ ζπκβνιή ηεο ηέρλεο, ζηελ αλάπηπμε αξρηθά ηνπ ζηνραζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ
θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, έρεη δηεξεπλεζεί ζην πιαίζην αξθεηψλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ φπσο
ε Παηδαγσγηθή, ε Φηινζνθία θαη ε Φπρνινγία. Σα ζχγρξνλα ξεχκαηα γηα ηε ζεκαζία
ηεο ηέρλεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ε ρνιή
ηεο Φξαλθθνχξηεο θαη ηδηαίηεξα νη Adorno θαη Horkheimer, κε ηελ άπνςε ηνπο φηη ε
ηέρλε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην άηνκν ηα εξγαιεία πνπ απηφ ρξεηάδεηαη γηα λα
ακθηζβεηήζεη ηηο παξαδνρέο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη λα απνδεζκεπηεί
απφ ηελ επηξξνή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο.
Οη ζηνραζηέο ηνπ Palo Alto ηεο Καιηθφξληαο, φπσο νη Watzlawick, Beavin Bavelas θαη
Jackson, αθνχ κειέηεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, απέδεημαλ φηη ε
ρξήζε ηεο ηέρλεο ζπλεηζθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαίζζεζεο, ηεο
θαληαζίαο θαη ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Καγηαβή, 2016).
ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζεκαληηθή ππήξμε ε ζπλεηζθνξά ηνπ θηιφζνθνπ Κνξλήιηνπ
Καζηνξηάδε, ν νπνίνο, ηδηαίηεξα ζην βηβιίν ηνπ «Παξάζπξν ζην ράνο» (2007),
δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ε ηέρλε ιεηηνπξγεί σο ην παξάζπξν πνπ απνθαιχπηεη θαη δίλεη
κνξθή ζην ράνο φισλ ησλ δεηεκάησλ ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δσή καο θαη
θαιχπηνληαη απφ έλα πέπιν αιεζεηψλ.
ην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ πξψηνο ν Freire, θάλνληαο πξάμε ηε ρξήζε ηεο
ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηέρλε κπνξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο λα βνεζεζνχλ ζηελ
απνθσδηθνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ
αλαπαξηζηνχλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Μάλζνπ, 2007). Ο ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ
Freire, Ira Shor, ζεσξεί φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηέρλεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, είλαη ε θαιχηεξε πξαθηηθή πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί
(Κφθθνο, 2009).
Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη αμηνπνηήζεθε ην «κνληέιν»
ηεο ¨Οξαηήο θέςεο¨ ηνπ D. Perkins θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία απφ ηε
κεζνδνινγηθή πξφηαζε ηεο ηερληθήο ηνπ ¨Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο¨, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζεγγηζηεί θξηηηθά ε έλλνηα ηεο επζχλεο, λα δηεξεπλεζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηήλ θαη ίζσο λα κεηαζρεκαηηζζνχλ ηα φπνηα αξλεηηθά ή
δπζιεηηνπξγηθά ζπλαηζζήκαηα δηαηππψζεθαλ.
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Ζ Μέζνδνο ηεο Οξαηήο θέςεο (Visible Thinking)
Ζ νξαηή ζθέςε είλαη κία δηαδηθαζία κάζεζεο, ζηελ νπνία ε ζθέςε απεηθνλίδεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζε εκθαλέο ζεκείν, θαη γίλεηαη νξαηή απφ φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο (Καγηαβή, 2009). Ζ ηερληθή ηεο ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ξνπηίλεο
ζθέςεο (thinking routines), πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο
ζθέςεο θαηά ηε δηδαζθαιία. Οη ξνπηίλεο ζθέςεο είλαη ζηελ νπζία θάπνηα πξνηεηλφκελα
βήκαηα, κε ηα νπνία κπνξεί ν εθπαηδεπηήο λα νδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπ
ζηαδηαθά ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εκβάζπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθεη. Σα βήκαηα
απηά δελ είλαη δεζκεπηηθά αιιά πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο (Ράηθνπ,
2013). Οη ηερληθέο ηεο νξαηήο ζθέςεο, έρνπλ θπξίσο εθαξκνζηεί ζε αλήιηθνπο καζεηέο,
ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζεκεηψλνληαη απφπεηξεο εθαξκνγήο ησλ ξνπηηλψλ θαη ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο
ησλ ελειίθσλ, κε πξσηνβνπιίεο, θπξίσο, ηεο Γεσξγίαο Μέγα θαη ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο
πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε ΓΔ. ε απηή ηε κειέηε, ε Μέγα θαηέιεμε ζην γεγνλφο φηη κε ηε
κεζνδνινγία ηεο νξαηήο ζθέςεο θαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο, νη ελήιηθνη
εθπαηδεπφκελνη ελεξγνπνηνχλ ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη απηνζηνραζκφ ηνπο (Μέγα, 2010).
Σν Δθπαηδεπηηθό Γξάκα (Drama in Education)
Ο φξνο Δθπαηδεπηηθφ ∆ξάµα πξνέξρεηαη απφ ηε κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ Drama in
Education. Αλαθέξεηαη γηα λα πεξηγξάςεη µία κνξθή ζεαηξηθήο ηέρλεο κε θαζαξά
δνκεκέλν παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. πσο αλαθέξεη ν Σζηάξαο, ε έλλνηα Δ.Γ. δελ αθνξά
απνθιεηζηηθά ζηε δξακαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά πεξηζζφηεξν ζηε
ζθέςε θαη ζηε θαληαζία ηνπο. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ν φξνο πνπ πξννδεπηηθά πηνζεηείηαη
είλαη απηφο ηνπ «Αλαπηπμηαθνχ Γξάκαηνο», γηα λα ππνδειψζεη ηε ρξήζε ηνπ σο εξγαιείν
κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ θαη γηα λα ηνλίζεη ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ
δξακαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (Σζηάξαο, 2014). Ζ ζεσξεηηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία
ζηεξίρζεθε ην Δ.Γ, είλαη νη ζεσξίεο ησλ Vygotsky γηα ηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο
θαη Brunner γηα ηελ έλλνηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ. Οη ζεσξίεο απηέο επεξεάδνπλ
άκεζα ηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ηδηαίηεξα ηελ Αγγιία, φπνπ αξρίδεη λα αζθείηαη θξηηηθή ζην
απηαξρηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν θαηεγνξείηαη ηφζν γηα ηελ «επηθαλεηαθφηεηα»
ηεο γλψζεο πνπ παξέρεη, φζν θαη γηα ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ( Απδή &
Υαηδεγεσξγίνπ, 2007). Πξνθχπηεη δειαδή ε αλάγθε γηα έλα πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθφ,
δεκηνπξγηθφ ζρνιείν µε θχξην άμνλα ην καζεηή, πνπ ζα δίλεη έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή
κάζεζε θαη ηε καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία, πξνηείλνληαο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα
ζηεξίδνληαη ζηε «δξάζε» (Μέγα, 1990). Σν 1943, ηδξχεηαη ε «Δηαηξία ∆ξαµαηηθήο
Σέρλεο» (Drama Association) θαη ζχκβνπιφο ηεο νξίδεηαη ν παηδαγσγφο θαη
ζεαηξάλζξσπνο Peter Slade. Απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ επηρείξεζε λα θάλεη ν Slade θαη
πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ηέινο ζηηο δηακάρεο πνπ είραλ πξνθχςεη, ήηαλ λα δηαρσξίζεη ην
Δθπαηδεπηηθφ ∆ξάµα απφ ην ζεάηξν. Γηα λα απνζαθελίζεη ηνπο φξνπο πξνζδίδεη ζην
Δθπαηδεπηηθφ ∆ξάµα ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
α) Ο ρψξνο δξάζεο ηνπ αμηνπνηείηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη ην δξάκα
εμειίζζεηαη ρσξίο λα ππάξρεη ν δηαρσξηζκφο ζθελήο θαη θνηλνχ, γεγνλφο πνπ
πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή φισλ.
β) Γελ ππάξρνπλ ζεαηέο θαη εζνπνηνί, αθνχ φινη είλαη δξψληεο, θαη
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γ) Γελ ππάξρεη γξαπηφ θείκελν, αιιά ε δξάζε ηνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ απηνζρεδηαζκφ,
απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη απζφξκεηα ην θείκελν, ελψ αθήλεη κεγάια πεξηζψξηα
ειεχζεξεο έθθξαζεο (Απδή & Υαηδεγεσξγίνπ, 2007· Σζηάξαο, 2014 ).
ηε ζπλέρεηα ν εζνπνηφο, ζθελνζέηεο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο Brian Way εθδίδεη ην
βηβιίν ηνπ «Development through Drama» ην 1967, ζην νπνίν πξνζπαζεί θαη απηφο λα
δηαρσξίζεη ην δξάκα απφ ην ζέαηξν, νξίδνληαο θαη κία ζεηξά αζθήζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Θεσξεί ζεκαληηθφηεξε ηελ εκπεηξία φζσλ ζπµµεηέρνπλ ζην
δξάκα θαη ην θξίλεη σο έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν πξνζσπηθήο αλάπηπμεο (Μέγα, 1990),
γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε
εμάζθεζε (θπξίσο ησλ παηδηψλ) ζηελ θνηλσληθή δσή (Σζηάξαο, 2014 ).
Μία απφ ηηο ζπνπδαία κνξθέο ζηε δηδαζθαιία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ∆ξάµαηνο, ππήξμε ε
Dorothy Heathcote, ε νπνία εκθαλίδεηαη ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη αθνχ έρεη εθπαηδεπηεί
σο εζνπνηφο, πξνζεγγίδεη ην Δ.Γ. σο κέζν θαιιηέξγεηαο ηεο ελφξαζεο θαη ηεο
θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνπλ ηα παηδηά (Σζηάξαο, 2014). Σν αμηνπνηεί σο
εξγαιείν κάζεζεο, θαη θπξίσο ην εληάζζεη ζην αλαιπηηθφ πξφγξαµµα (Απδή &
Υαηδεγεσξγίνπ 2007). Σν ελδηαθέξνλ ηεο Heathcote επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ
ζπγθξνηείηαη ε θνηλσλία θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο νη άλζξσπν κέζα ζε απηφ ην
θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα.
ηε Heathcote ρξεψλεηαη
θαη ε αλαθάιπςε ησλ πεξηζζφηεξσλ ηερληθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Δ.Γ., φπσο νη «ζπκβάζεηο» (conventions), ε «πξνζηαζία εληφο
ξφινπ» (protection into role), ν «δάζθαινο ζε ξφιν» (teacher in role), ν «Κπιηφκελνο
Ρφινο» (Rolling Role) θ.ά.
Χο ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δ.Γ. ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ
1) ε βησκαηηθή εκπεηξία θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο εκπεηξίαο
2) νη πξνβιεµαηηζµνί θαη ηα εξσηεκαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία
3) ε αλάγθε εχξεζεο «ιχζεσλ»
4) ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ
5) ε απφθηεζε ηεο γλψζεο κε βησκαηηθφ ηξφπν, θαη ηειηθά
6) ε επίηεπμε ηεο κάζεζεο (Άιθεζηηο, 1998).
Αλ θαη απφ ηνλ 16ν αηψλα ζχκθσλα κε ηνλ Σζηάξα (Σζηάξαο, 2014) έρνπκε αξρηθέο
θαηαγξαθέο ηεο ρξήζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο (Δ.Γ.) ζηε Μεγάιε Βξεηαλία,
εληνχηνηο ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, εληνπίδνπκε αλαθνξέο ζηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηείηαη σο δηδαθηηθή κέζνδνο ζηελ Αγγιία. ηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα
αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θηλήκαηα πνπ ζεσξνχλ ην δξάκα σο ηελ
θαηαιιειφηεξε εθπαηδεπηηθή ηερληθή γηα ηελ εκβάζπλζε ζηε γλψζε (Σζνπιά, 2014). Σελ
ίδηα απηή πεξίνδν θαζηεξψλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ Δ.Γ. ζην δεκφζην ζρνιείν θαη αξρίδεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη σο δηδαθηηθή ηερληθή, θπξίσο ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία (Απδή &
Υαηδεγεσξγίνπ, 2007). Σν 1948 πξαγκαηνπνηείηαη ζην Λνλδίλν θαη ην πξψην ζπλέδξην κε
ηνλ ηίηιν Drama in Education, ζην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο Γξακαηηθήο
Σέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε (Άιθεζηηο, 2000). Απφ ηφηε, ην Δ.Γ. έρεη κεγάιε απνδνρή θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ δνπιεχνπλ κε παηδηά θαη ελήιηθεο, θαζψο θαη ζε θνξείο πνπ
αζρνινχληαη κε ζέκαηα αιιαγήο ζηάζεσλ θαη δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ (Καγηαβή,
2007). Αλ θαη αξρηθά ππήξρε έληνλνο πξνβιεµαηηζµφο ζρεηηθά κε ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα
ζην ζέαηξν θαη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, εληνχηνηο νη φπνηεο δηακάρεο πξνέθπςαλ
145

απνδείρζεθαλ ηδηαίηεξα γφληκεο, θαζψο ηξνθνδφηεζαλ ηελ ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηνπ θαη
ην νδήγεζαλ ζε λέεο κνξθέο εθαξκνγήο θαη δεκηνπξγίαο. ηελ Διιάδα ην Δ.Γ. είλαη κηα
ζρεηηθά θαηλνχξηα δηδαθηηθή κέζνδνο θαη βξίζθεηαη ζε εξεπλεηηθφ ζηάδην.
Σν Δθπαηδεπηηθό Γξάκα θαη ν κεηαζρεκαηηζκόο
Δίλαη ζαθέο φηη ην Δ.Γ. είλαη κηα βησκαηηθή κέζνδνο πξσηνγελνχο, ζχκθσλα κε ηνλ
Jarvis, εκπεηξίαο κε ηελ έλλνηα φηη νη ζπκκεηέρνληεο βηψλνπλ άκεζα κηα θαηάζηαζε,
ζθέθηνληαη θαη δξνπλ ζρεηηθά κε απηήλ (Jarvis, 2004). Απηή ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή
ζπλδπάδεη ηαπηφρξνλα ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη ηε λνεηηθή επεμεξγαζία, ηε βίσζε
θαη ηνλ αλαζηνραζκφ (Σζνπιά, 2014), κέζα ζε αξθεηά αζθαιείο ζπλαηζζεκαηηθά
ζπλζήθεο, εθφζνλ ζπκβαίλεη ζε έλα δξακαηηθφ, θαληαζηαθφ πιαίζην θαη ζε ζπλζήθεο
παηρληδηνχ (Απδή&Υαηδεγεσξγίνπ, 2007·Barton θαη O‟Toole, 2012). Έηζη, επηηπγράλεηαη ε
βαζχηεξε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ εμεηάδεηαη, κε ηειηθφ ζθνπφ
ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ ζπµµεηερφλησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
αθνκνίσζε ηεο γλψζεο, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην. Ζ νκάδα ηαπηφρξνλα
εληζρχεηαη ζηελ απηνέθθξαζή ηεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ απηνγλσζία θαη ζηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ, ελψ αλαπηχζζεηαη ζπιινγηθή επζχλε γηα ηελ πνξεία
ηεο κάζεζεο. Αιιά θαη αξγφηεξα, θαζψο γίλεηαη αλαηξνθνδφηεζε ηεο νκαδηθήο εκπεηξίαο,
ε γλψζε πξνζεγγίδεηαη βαζχηεξα θαη πην ζθαηξηθά, ελψ ηα πξνζσπηθά λνήκαηα
κεηαηξέπνληαη ζε δεκφζηα. Ζ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ κεηαζρεκαηίδεηαη, θαζψο ε γλψζε γηα
ηνπο άιινπο, γηα ηηο ηζηνξίεο ηνπο θαη ηηο επηινγέο ηνπο είλαη θνκκάηη ηεο πξνζσπηθήο
ελδπλάκσζεο (Άιθεζηηο, 2008). Γηαθνξεηηθφο εκθαλίδεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ζ‟
απηή ηε δηαδηθαζία, ν νπνίνο παχεη λα είλαη επεκβαηηθφο θαη γίλεηαη ζπληνληζηήο θαη
θαζνδεγεηήο, θαζψο πξνηξέπεη ηα κέιε ηεο νκάδαο ζε δξάζε. Σαπηφρξνλα, ελζαξξχλεη
ηελ εκπινθή ζε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε δηεξεχλεζε θαηαζηάζεσλ, ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ, ε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ, ε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο θ.η.ι., κεηαηνπίδνληαο ην
θέληξν βάξνπο ηεο κάζεζεο θαη δίλνληάο ηεο έλαλ πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθφ
ραξαθηήξα.
χγρξνλεο δηεζλείο έξεπλεο, φπσο απηή ηνπ DICE-Γξάζε ελάληηα ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ
(DIC 2011, φ.α. ζην Σζνπιά,2014), έρνπλ θαηαδείμεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε
πξνγξάκκαηα Δ.Γ. νδεγνχληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, ζηελ αλάπηπμε
ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, ελψ εκθαλίδνπλ θαιχηεξα επίπεδα
δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Λεηηνπξγνχλ δηεξεπλεηηθά ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα, ην αλαιχνπλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη
αλαζηνράδνληαη.
Μεζνδνινγία ηνπ εξγαζηεξίνπ
Εισαγωγή: Σν εξγαζηήξην μεθίλεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
θαηαγξάθνπλ ζε κηθξφ ραξηί ηελ απάληεζε ηνπο ζην εξψηεκα «ηη ζέισ λα
ξσηήζσ γηα ην δήηεκα ηεο επζχλεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο;». Σα
ραξηάθηα δηπιψζεθαλ θαη ζπγθεληξψζεθαλ ζε κηθξφ θνπηί.
Γνωπιμία: ηε ζπλέρεηα έγηλε ε γλσξηκία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ζ ηερληθή
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη απηή ηεο γλσξηκίαο ζε δεπγάξηα, κε αθνξκή δπν
πίλαθεο ηνπ Marc Chagall (¨Πάλσ απφ ηελ Πφιε¨ θαη ¨Πεξίπαηνο¨) πνπ
δηαλεκεζήθαλ απφ πξηλ ζηελ νκάδα. Μέζα απφ κηα ζχληνκε ζπλέληεπμε, ηα
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δεπγάξηα άληιεζαλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
εξγαζηήξην.
Απσική παπατήπηση των έπγων τέσνηρ: ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηα
δεπγάξηα λα δηακνξθψζνπλ ηεηξάδεο θαη κε ζχληνκε ζπδήηεζε λα
πξνβιεκαηηζηνχλ ζην ζέκα ηεο επζχλεο παξαηεξψληαο ηα δεπγάξηα πνπ
απεηθνλίδνληαλ ηνπο πίλαθεο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο
παξνπζηάζζεθαλ ζηελ νινκέιεηα.
Αναπαπάσταση: Οη ζπκκεηέρνληεο κπήθαλ ζε ξφινπο θαη επεμεξγάζζεθαλ ην
δήηεκα ηεο επζχλεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηελ ηερληθή ηνπ
¨Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο¨.
Στοσασμόρ: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαπαξάζηαζεο αθνινχζεζε
ζπδήηεζε ζηελ νκάδα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίζηεθε ην δήηεκα
ηεο επζχλεο θαηά ηελ αλαπαξάζηαζε.
Αναστοσασμόρ: ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα γξάςνπλ ζε
έλα ραξηί κηα ιέμε πνπ ζεσξνχλ φηη θξάηεζαλ απφ ην εξγαζηήξην ζην νπνίν
ζπκκεηείραλ θαη απαληά (απηή ε ιέμε) ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ην ζέκα
ηεο επζχλεο.
Κλείσιμο: Σν εξγαζηήξην νινθιεξψζεθε κε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα.

Απνηειέζκαηα
Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην έηπρε πνιχ ζεηηθήο αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
χκθσλα κε ηα φζα νη ίδηνη αλέθεξαλ θαηά ηελ ηειηθή ζπδήηεζε, ην βξήθαλ ελδηαθέξνλ,
ηδηαίηεξα βησκαηηθφ θαη πξσηφηππν. Σαπηφρξνλα, ζεψξεζαλ φηη ψζεζε ηελ νκάδα ζην λα
πξνβιεκαηηζζεί θαη λα έξζεη ζε επαθή κε λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη δηεξεχλεζεο
«δχζθνισλ» ζεκάησλ φπσο απηφ ηεο επζχλεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Αλ θαη
παξνπζηάζηεθαλ δπν θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο κέζνδνη (ηεο ¨Οξαηήο θέςεο¨ θαη ηνπ
¨Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο¨), εθαξκφζζεθαλ νξηζκέλεο ηδηαίηεξα ζηνρεπκέλεο επηκέξνπο
ηερληθέο ηνπο, κε απνηέιεζκα ε νκάδα λα έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ πξνεγνχκελε
εθαξκνγή ηνπ εξγαζηεξίνπ ψζηε εκβαζχλεη αξθεηά θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο. Οη
ζπκκεηέρνληεο θαηφξζσζαλ λα ζπλδεζνχλ πνιχ γξήγνξα, λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ νκάδα
θαη λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία έγηλε πξνζπάζεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
εξέζηζκα γηα κεηαζρεκαηηζηηθή δηαδηθαζία.
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Πεξίιεςε
Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε αλαθέξεηαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ελφο πξνβιεκαηηθνχ
πεδίνπ αλαθνξάο, έηζη ψζηε απηφ λα παξάγεη πην αηηηνινγεκέλεο εξκελείεο. Δίλαη έλα
ηξφπνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζσ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή απφ
ηελ άιιε, είηε κε ηνλ πην ζηελφ νξηζκφ ηνπ ηζρχνληνο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο,
φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα εμνηθείσζε κε ζπγγξαθηθέο ηερληθέο, είηε κε ηελ επξχηεξε
παξαδνρή ηεο άπνςεο ηνπ Μ. νπιηψηε, φηη ε γξαθή είλαη πάληα δεκηνπξγηθή,
πξνυπνζέηεη ηελ αθχπληζε ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ-ηξηψλ,
πνπ
κπνξεί λα δηεπξπλζνχλ, αθφκα πεξηζζφηεξν, κέζσ ηεο ηέρλεο. ην
ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζελάξην, γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ ησλ αξρψλ ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο απφ ηε κηα, θαζψο θαη ησλ αξρψλ ηεο δεκηνπξγηθήο
γξαθήο απφ ηελ άιιε, πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηηζηνχλ θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά, κε ηε
βνήζεηα ηεο ηέρλεο , νη έλλνηεο ηεο δνπιείαο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Οη καζεηέο γίλνληαη
θξηηηθνί παξαηεξεηέο,δεκηνπξγνί θαη ζπλδεκηνπξγνί.
Λέμεηο θιεηδηά
Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, δεκηνπξγηθή γξαθή, δνπιεία, ειεπζεξία

Αbstract
Transformative learning refers to the transformation of a problematic field of
reference, so as to provide more justified interpretations. One way of problem
solution is through critical thinking. Creative writing on the other hand, either
according to the narrower definition of the Detailed Program in force, which speaks
about familiarization with literary techniques or according to the wider acceptance of
M. Soulioti‟s point of view, that writing is not always creative, requires the
awakening or the students creative skills, which may be expanded even more,
through art. This particular teaching scenario, attempts to combine the principles of
transformative learning on the one side with the principles of creative writing on the
other, in order to correlate the concepts of slavery and freedom in a critical and
creative way. The students become critical observers, creative and co-authors.
Keywords
Transformative learning, creative writing, slavery, freedom
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ηελ παξνχζα εξγαζία, έγηλε πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ ησλ αξρψλ ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζε θαη ησλ αξρψλ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ζ
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε εζηηάδεη ζην πψο καζαίλνπκε λα δηαπξαγκαηεπφκαζηε θαη
λα δξνχκε ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο καο ζθνπνχο θαη ηηο αμίεο καο, παξά κε βάζε φζα
έρνπκε αθνκνηψζεη άθξηηα απφ ηνπο άιινπο. Σα ζηάδηα ηεο είλαη: *Αλαγλψξηζε ελφο
δπζιεηηνπξγηθνχ ή εζθαικέλνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο, * Κξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ
παξαδνρψλ, *Απηνεμέηαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ,* Σν άηνκν αλαγλσξίδεη ηελ πεγή
ηεο δπζαξέζθεηάο ηνπ θαη κνηξάδεηαη κε ηνπο άιινπο ηε δηεξγαζία ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ, *Γηεξεχλεζε επηινγψλ γηα λένπο ξφινπο, ζρέζεηο θαη δξάζεηο θαη
ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, *Απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, *Γνθηκή λέσλ ξφισλ, *Οηθνδφκεζε ηθαλφηεηαο θαη
απηνπεπνίζεζεο γηα ηνπο λένπο ξφινπο θαη ηηο ζρέζεηο, *Δπαλέληαμε ζηε δσή
ζχκθσλα κε ην λέν πιαίζην πνπ έρεη πιένλ δηακνξθσζεί. Παξαδνρέο δελ είλαη ηίπνηε
άιιν παξά νη αληηιήςεηο καο γηα ηνλ θφζκν. Οξηζκέλεο φκσο παξαδνρέο κπνξεί λα
είλαη εζθαικέλεο ή δπζιεηηνπξγηθέο. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή, εμάιινπ, πξνυπνζέηεη
έλαλ δεκηνπξγηθφ λνπ, έλαλ λνπ πνπ δε βαζίδεηαη ζε άθξηηεο παξαδνρέο.
Σν ζρνιείν, ζην νπνίν εθαξκφζηεθε ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζελάξην έρεη ιίγνπο
καζεηέο –ηξηεο θαη ηα ηκήκαηα, έλα γηα θάζε ηάμε, είλαη νιηγνκειή. Ζ θνηλσλία απφ
ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη καζεηέο-ηξηεο είλαη κάιινλ έλα θιεηζηφ θνηλσληθφ ζχλνιν,
θαζψο δνπλ καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα. πρλά δνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ ζρεηηθά
ζηεξεκέλν απφ κνξθσηηθά εξεζίζκαηα. εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ κεηέξσλ
ππναπαζρνιείηαη ή αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά ελψ νη παηέξεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο,
αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. Σν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ πνπ είλαη
θάηνρνη πηπρίσλ ΣΔΗ θαη ΑΔΗ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ. Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψληξηψλ πνπ έρνπλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζην ζπίηη θαη έρνπλ δηαδηθηπαθή ζχλδεζε
είλαη επίζεο κηθξφ. Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ καζεηψλ –ηξηψλ έρεη αζρνιεζεί κε
νξγαλσκέλεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί, ηέινο, φηη ζηε
ζρνιηθή κνλάδα δε δηδάζθνληαη καζήκαηα κε αληηθείκελν φπσο ηα εηθαζηηθά θαη ηε
κνπζηθή. Ζ επαθή, επνκέλσο, κε ηελ ηέρλε ήηαλ επράξηζηε, αλ φρη επηβεβιεκέλε.
ηφρνο ε θξηηηθή παξαηήξεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο , ε αλαπιαηζίσζε ησλ ελλνηψλ
«Γνπιεία» θαη «Διεπζεξία» θαη ε (ζπλ)-δεκηνπξγία θεηκέλσλ.
Πξώην ηάδην
Πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο
ηε δηδαθηέα χιε ηεο Β‟ Σάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν
Αξραία Διιεληθά ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 11ε Δλφηεηα κε ηίηιν: «Ο ζεβαζκφο πξνο
ηνπο γνλείο κέιεκα ηνπ λφκνπ» Πιάησλ, Νφκνη 88 1b-e .
Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ – ηξηψλ γηα ηε δνπιεία έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ θαηάζηαζε
πνπ βξίζθεηαη ην θξάηνο ζην νπνίν δνπλ νη πνιίηεο . Έρνπλ επίζεο ζπλδεζεί κε ηηο
γλψζεηο ζηηο νπνίεο δίλεηαη έκθαζε απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη φρη κε ζηάζεηο
ή δεμηφηεηεο. Σν ζέκα «Γνπιεία» θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ «Διεπζεξία» ζεσξήζεθε
ζέκα θξηηηθήο δηεξεχλεζεο.
Γεύηεξν ηάδην
Καηαγξαθή
Ζ θαηαγξαθή απηή ,ζθφπηκν είλαη λα απαληά ζε έλα αλνηθηφ εξψηεκα: «Ση
ζθεθηφκαζηε γηα ηε δνπιεία;» Οη καζεηέο –ηξηεο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο ( 3 ) νκάδεο,
αλνκνηνγελείο σο πξνο ην θχιν θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ –ηξηψλ. Οη αξρηθέο
απαληήζεηο θαηεγξάθεζαλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε απάληεζε ηεο πξψηεο νκάδαο:
150

«Έλαο έθεβνο αηζζάλεηαη ειεχζεξνο φηαλ δελ έρεη ηελ θαηαπίεζε ησλ γνληψλ ηνπ.
Δπίζεο θάπνηνο δελ είλαη δνχινο φηαλ έρεη άπνςε γηα ηα θνηλά αιιά θαη γη απηά πνπ
ζέιεη λα θάλε».
Σξίην ηάδην
Τπνζέκαηα θαη θξηηηθά εξσηήκαηα
Έγηλε θαλεξφ, απφ ηηο απαληήζεηο, φηη δελ έγηλε θακία πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο
έλλνηαο ηεο δνπιείαο κε ηηο αηνκηθέο επηινγέο παξά κφλν κε ηελ θαηάζηαζε
ειεπζεξίαο ζε θξαηηθφ ή εζληθφ επίπεδν ή κε ηελ εμάξηεζε κε ηνπο άιινπο θαη φρη κε
ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ καο. Μηα άιιε ππφζεζε πηζαλνχ επαλαπξνζδηνξηζκνχ είλαη
αλ ην θαηλφκελν έρεη θαη ζήκεξα εθθάλζεηο αλ θαη ηππηθά έρεη ε δνπιεία
θαηαξγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. Έλα ηξίην ζέκα πνπ δελ έζημε θακηά νκάδα είλαη
ην ζέκα ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν κε ζθνπφ ην θέξδνο πξάγκα πνπ
απνηειεί ηελ θπξηφηεξε αηηία ηεο δνπιείαο. Δπίζεο , δελ έγηλε θακία αλαθνξά ζην
θχιν, ζηελ ειηθία ή ζηε θπιή σο παξάγνληεο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ δνπιείαο.
Γηαηππψζεθαλ , επνκέλσο, ηα εμήο ππνζέκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα θξηηηθά
εξσηήκαηα σο εμήο:
Τπνζέκαηα
1)Γνπιεία:
2)Γνπιεία:

Πξνυπνζέζεηο
Αίηηα

/

ρέζε

κε

ειεπζεξία

/

Δθθάλζεηο

(Δζηίαζε ζην αηνκηθφ επίπεδν θαη ζηα δχν ππνζέκαηα)
Δξσηήκαηα
1)Πφηε/ππφ
πνηεο
πξνυπνζέζεηο
αηζζάλνκαη
ειεχζεξνο-ε;
2)Γηαηί εθκεηαιιεπφηαλ –έηαη ζε ζπλζήθεο δνπιείαο ν άλζξσπνο έλαλ άιιν
άλζξσπν;
Σέηαξην ηάδην
Δπηινγή έξγσλ ηέρλεο – πζρέηηζε κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα
Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θξηηηθψλ εξσηεκάησλ έγηλε επηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο.
Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ έξγσλ ήηαλ :
α) ε ζρέζε ηνπο κε ην ζέκα, β)ε θαιιηηερληθή ηνπο αμία, γ) ε εθπξνζψπεζε πνιιψλ
θαη δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηέρλεο [ινγνηερλία ( πεδνγξαθία θαη πνίεζε) /γιππηηθή
/δσγξαθηθή /θηλεκαηνγξάθνο], δ) ε αλαπαξαζηαηηθφηεηα ησλ έξγσλ ψζηε λα κελ
είλαη πάξα πνιχ δχζθνια σο πξνο ηελ πξνζέγγηζή ηνπο θαζψο ήηαλ κηα απφ ηηο
πξψηεο θαη ιίγεο επαθέο ησλ νκάδσλ κε θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα (ην
θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ίζσο σο εχπεπην αιιά ε
ζθελή πνπ επηιέρζεθε ζπζρεηίδεη ηελ αιήζεηα κε ηε ειεπζεξία ), ε) επηιέρζεθαλ
έξγα θπξίσο ζχγρξνλσλ Διιήλσλ δεκηνπξγψλ θαζψο ε ηέρλε έρεη ιφγν χπαξμεο ζην
θνηλσληθφ γίγλεζζαη, ζη) ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ εξκελεηψλ ησλ έξγσλ .
Σα έξγα πνπ επηιέρζεθαλ είλαη:
1.Σνπ λεθξνχ Αδεξθνχ (απφ ηε δεκνηηθή καο πνίεζε)
2.Ο Βάλθαο , Άλησλ Σζέρσθ
3.Ο Σαχξνο , Ναηαιία Μειά
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4.Σα ζηνηρεηψδε , Υξήζηνο Μπνθφξνο

5.Ο ζνθέξ ηεο θπξίαο Νηέηδη , Μπξνπο Μπέξεζθνξλη
Ζ ηαηλία, Ο ζνθέξ ηεο θπξίαο Νηέηδη ( Driving Miss Daisy), είλαη δξακαηηθή θνκεληί,
παξαγσγήο 1989 ζε ζθελνζεζία Μπξνπο Μπέξεζθνξλη. Πξσηαγσληζηέο ηνπ
θηλεκαηνγξαθηθνχ απηνχ έξγνπ είλαη νη Σδέζηθα Σάληη , ν Μφξγθαλ Φξίκαλ θαη ν
Νηαλ Αθξφηλη. Ζ ηαηλία πνπ βξαβεχηεθε κε ηέζζεξα βξαβεία φζθαξ , κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη θαιχηεξεο ηαηλίαο, είλαη βαζηζκέλε ζην νκψλπκν ζεαηξηθφ έξγν ηνπ
Άιθξελη Οχξη, βξαβεπκέλνπ κε βξαβείν Πνχιηηδεξ. ηελ Αηιάληα ηνπ 1948, κηα
ειηθησκέλε εβξαία πινχζηα θπξία ε Νηέηδη (Σδέζηθα Σάληη),πξνζιακβάλεη έλαλ
ζνθέξ, ηνλ «έγρξσκν» Υφνπθ (Μφξγθαλ Φξίκαλ).Σν πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ρηίδεη κηα
βαζεηά ζρέζε ζπλελλφεζεο θαη θηιίαο κεηαμχ ηνπο.
1.Πίλαθαο πζρέηηζεο
΄Δξγα Σέρλεο
Σνπ λεθξνχ αδεξθνχ
Ο Βάλθαο
Ο Σαχξνο
Σα ζηνηρεηψδε
Ο ζνθέξ

Κξηηηθφ
Δξψηεκα
Α Κξηηηθφ Δξψηεκα Β
Πξνυπνζέζεηο Διεπζεξίαο Αίηηα Γνπιείαο
V
V
V
V
V
V
V
V

Πέκπην ηάδην Α‟ Μέξνο
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Σν ινγνηερληθφ έξγν «Σνπ Νεθξνχ αδεξθνχ» θαζψο θαη ην ινγνηερληθφ έξγν « Ο
Βάλθαο» αλαιχζεθαλ σο πξνο ηελ νπηηθή γσλία θαη έθθξαζε ηεο αθήγεζεο, ηνλ
αθεγεκαηηθφ ρψξν, ηνλ αθεγεκαηηθφ ρξφλν, ηε δνκή, ην ιεμηιφγην θαη ην χθνο , ηα
ζχκβνια . Ζ έκθαζε, σζηφζν, δφζεθε ζηε λνεκαηηθή απφδνζε ησλ θεηκέλσλ , θαη
ζηε ζχλδεζε κε ηηο έλλνηεο ηεο δνπιείαο θαη ηεο ειεπζεξίαο . Έκθαζε δφζεθε ,
επίζεο ζηηο αηηίεο. « Γηαηί ληψζνπλ ή δε ληψζνπλ ειεχζεξνη νη πξσηαγσληζηέο» ; «Ση
ξφιν δηαδξακαηίδεη ην θχιν, ε ειηθία, ε μεληηηά, ε έιιεηςε κφξθσζεο, ε έιιεηςε
νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο» ;
Σν έξγν γιππηηθήο « Ο Σαχξνο» αλαιχζεθε κε ηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηεο ηερληθήο ηνπ
Perkins. Ζ ηερληθή απηή έγθεηηαη ζηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ελφο έξγνπ ηέρλεο
κε βάζεηο εξσηήζεηο -ελαχζκαηα. Καηά ηελ πξψηε θάζε : Γίλνληαο ρξφλν γηα
παξαηήξεζε, ελδεηθηηθέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ είλαη : « Δίλαη αγξηεκέλνο» , «
Έηνηκνο λα νξκήζεη» , « Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ε εηνηκφηεηα », «Λεπηνκέξεηεο
ζεκαληηθέο είλαη ην απηί , ην θέξαην», «Κπξίσο νη κχεο δηαθξίλνληαη», «Καηλνχξγηα
ζηνηρεία; αλ λα παίξλεη πφδα, κνπ θαίλεηαη » «Ακχλεηαη ή επηηίζεηαη» . Καηά ηε
δεχηεξε θάζε : Δπξεία Παξαηήξεζε, ελδεηθηηθέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ είλαη:
«χκβνιν; Ζ δπλακηθφηεηα », «Αξραίεο ζπζίεο θαη ηαπξνθαζάςηα κνπ ζπκίδεη» .
Καηά ηελ ηξίηε θάζε: Λεπηνκεξήο θαη ζε βάζνο παξαηήξεζε, ελδηαθέξνπζεο
απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ είλαη: «Ση ζα γηλφηαλ αλ ήηαλ πξάζηλνο ; Θα ζπκβφιηδε ηε
θχζε», . Καηά ηελ ηέηαξηε θάζε: Ση ζέιεη λα καο πεη, ελδεηθηηθέο παξαηεξήζεηο θαη
ζθέςεηο πνπ δφζεθαλ είλαη: «Να αγαπάκε ηα δψα », «Να είκαη θνληά ζηε θχζε κνπ».
Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ δεχηεξνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ ηέρλεο «Σα ζηνηρεηψδε»
αθνινπζήζεθε ε ηερληθή ηνπ Visible Thinking ε νπνία, νπζηαζηηθά, βαζίδεηαη ζε
έλαλ εξψηεκα εξκελείαο: «Ση βιέπεηο;» θαη ζε έλα εξψηεκα ηεθκεξίσζεο: «Ση ζε
θάλεη λα ην ιεο απηφ;» θαη απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν . Δίρε πξνεγεζεί ε εμνηθείσζε
κε ηηο ηερληθέο παξαηήξεζεο κέζσ ηνπ γιππηνχ έξγνπ . ηηο εθκαηεπηηθέο εξσηήζεηο
δφζεθαλ απαληήζεηο φπσο : «Σηο θιέβεο ζηα ρέξηα πξέπεη λα πξνζέμνπκε», «Δίλαη
έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη δνπιέςεη πνιχ», « θέθηνκαη φηη είλαη απειπηζκέλνο,
κφλνο».
Ζ ηαηλία «Ο ζνθέξ ηεο θπξίαο Νηέηδη » δελ πξνβιήζεθε νιφθιεξε, παξά κφλν ε
ζθελή θαηά ηελ νπνία ν πξσηαγσληζηήο ζνθέξ ιέεη αιήζεηα ζρεηηθά κε ηελ
έιιεηςε κηαο θνλζέξβαο απφ ηελ θνπδίλα. Ζ αμηνπξέπεηα θαη ε αιήζεηα σο ζηνηρεία
ελφο ειεχζεξνπ ραξαθηήξα αλαιχζεθαλ πεξηζζφηεξν. Δζηηαζηήθακε ζην πψο
παξνπζηάδνληαη νη ήξσεο , ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα ή κε ηεο αθήγεζεο θαζψο θαη
ζηελ εκθάληζε, ελδπκαζία ησλ εξψσλ. πδεηήζεθε επίζεο, ν ήρνο, θαη σο έλα
ζεκείν ν θσηηζκφο.
Β‟ Μέξνο
ιεο νη ηδέεο πνπ πξνέθπςαλ ζην ζηάδην 5α ζπζρεηίδνληαη κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα.
Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο γηα ην θξηηηθφ εξψηεκα 1: «ηαλ κπνξψ λα είκαη ζηελ
παηξίδα κνπ» (Σνπ λεθξνχ αδειθνχ). « ηαλ έρσ ηνπο δηθνχο κνπ θνληά κνπ» ( Ο
Βάλθαο). « Διεχζεξνο ληψζσ φηαλ έρσ ςπρηθή ειεπζεξία» ( Ο Σαχξνο). « ηαλ έρσ
ηε δχλακε λα αληηκεησπίδσ ηηο δπζθνιίεο θαη λα κελ πέθησ» (Σα ζηνηρεηψδε) .
«ηαλ απνδέρνκαη ηελ αιήζεηα ρσξίο λα ληξέπνκαη» (Ο νθέξ ηεο θπξίαο Νηέηδη).
Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο γηα ην θξηηηθφ εξψηεκα 2: « Δθκεηαιιεχνληαλ ηνλ Βάλθα γηα
λα θάλεη ηηο δνπιεηέο θαη λα θεξδίδνπλ ρξήκαηα» (Ο Βάλθαο).
Έθην ηάδην
Δπηηέινπο δεκηνπξγηθή (;) γξαθή
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Oη νκάδεο θαηέγξαςαλ, κεηά ηε δξάζε, ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα δχν θξηηηθά
εξσηήκαηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε απάληεζε ηεο πξψηεο νκάδαο: « Ζ ειεπζεξία
είλαη θάηη πνπ ρξεηάδνληαη θαη δηθαηνχληαη φινη νη άλζξσπνη. ηαλ δελ είκαη
θπιαθηζκέλνο θπξηνιεθηηθά αιιά θαη ςπρηθά, ηφηε είκαη πξαγκαηηθά ειεχζεξνο .Γηα λα
είκαη ειεχζεξνο πξέπεη λα κε κε εθκεηαιιεχνληαη θαη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηά κνπ .
ηαλ κπνξψ λα θάλσ φ,ηη ζέισ ρσξίο λα ζθέθηνκαη ηε γλψκε ηνπ θφζκνπ είκαη πην
ειεχζεξνο. Αλ είκαη ζηελ παηξίδα κνπ κε ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο είλαη πην εχθνιν.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρσ ηε δχλακε λα αληηκεησπίδσ ηηο δπζθνιίεο θαη λα κελ πέθησ.
Απφ ηελ άιιε, πξέπεη λα έρσ ηα αλαγθαία γηα λα δήζσ. Ο λφκνο δελ αξθεί . Αίηηα είλαη
ε ερζξφηεηα , ε εθκεηάιιεπζε. Ζ έιιεηςε ρξεκάησλ θαη κφξθσζεο είλαη αίηηα απφ ηελ
άιιε πιεπξά . Πξέπεη λα κε ξσηάλε γηα θάηη πνπ κε αθνξά».
Πξνεθηάζεηο
Πξνεθηάζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο :
Γξάθσ κηα ζειίδα εκεξνινγίνπ απφ ην εκεξνιφγην ηεο Αξεηήο. / Ζ Αξεηή γξάθεη
έλα γξάκκα ζηε κεηέξα ηεο. / Σν άινγν ηνπ Κσλζηαληή απαληά ζηα πνπιηά.
Καηαγξάθσ ηνπο ζηίρνπο./Φαληάδνκαη πνχ, ηειηθά, θαηέιεμε ην γξάκκα ηνπ
Βάλθα./Γξάθσ έλαλ άιιν ηίηιν γηα ην γιππηφ « Ο ηαχξνο»./Γξάθσ κηα θαληαζηηθή
ζπλέληεπμε ηεο γιχπηξηαο./ « Ο ηαχξνο» δσληαλεχεη. Γξάθσ ηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο
ηνπ. Ο «άλζξσπνο ηνπ Μπνθφξνπ» βιέπεη έλα φλεηξν. Πνην; / θέθηνκαη πνην είλαη
ην πην απαξαίηεην πξάγκα γηα κέλα, γξάθσ έλα πνίεκα γη απηφ, ρσξίο λα ην αλαθέξσ
κε ην φλνκά ηνπ./ Ζ θπξία Νηέηδη ηειεθσλεί ζε κηα θίιε ηεο γηα λα ηεο αλαθέξεη ην
γεγνλφο ηεο θινπήο ηεο θνλζέξβαο . Γξάθσ ην δηάινγν./Γξάθσ έλα θείκελν γηα λα
δηαθεκίζσ ηελ θνλζέξβα./Γηαβάδσ επηγξάκκαηα θαη γξάθσ έλα ρηνπκνξηζηηθφ
επίγξακκα απνραηξεηψληαο ηελ θνλζέξβα ηεο ηαηλίαο ή έλα άιιν ρξεζηηθφ
αληηθείκελν. πκπιεξψλσ ηνλ ζηίρν ηνπ νισκνχ « Υαίξε σ ραίξε ...» κε έλα άιιν
νπζηαζηηθφ. Τηνζεηψ έλα έξγν ηέρλεο, γξάθσ κηα ιεδάληα θάησ απφ απηφ θαη ην
θέξλσ ζηελ ηάμε.
Αμηνιόγεζε
Αλ ηζρχεη απηφ πνπ ν δσγξάθνο θαη γιχπηεο Edgar Degas (1834-1917) έρεη πεη, φηη
δειαδή ε ηέρλε δελ είλαη απηφ πνπ βιέπεηο, αιιά απηφ πνπ θάλεηο ηνπο άιινπο λα
δνπλ ηφηε ίζσο απηφ επεηεχρζε θαη κέζα απφ ηελ ηέρλε ηεο παηδαγσγηθήο θαη
ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. Φαίλεηαη φηη ηα παηδηά «είδαλ» πηπρέο ηνπ
θαηλνκέλνπ θαη αλέπηπμαλ θξηηηθφ ζηνραζκφ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζε ζρέζε κε
ηηο έλλνηεο ηεο Γνπιείαο θαη ηεο Διεπζεξίαο. Δπίζεο , αλέπηπμαλ δεκηνπξγηθά
θείκελα. Χο πξνο ηνλ ζηφρν ηεο δξάζεο, επνκέλσο, ε αμηνιφγεζε είλαη ζεηηθή.
Δμαηξεηηθή ππήξμε επίζεο ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη νη εξκελείεο κε ηηο νπνίεο
πξνζπάζεζαλ λα εξκελεχζνπλ ηα έξγα ηέρλεο. Γπζθνιεχηεθαλ λα δψζνπλ φιεο ηηο
πηζαλέο εξκελείεο αιιά πξνζπάζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ κε βησκαηηθφ ηξφπν ηα έξγα .
Γηα παξάδεηγκα , αθφκα θαη φηαλ έκαζαλ ηνλ ηίηιν ηνπ πίλαθα ηνπ Υ. Μπνθφξνπ «Σα
ζηνηρεηψδε» νη καζεηέο-ηξηεο δελ ζθέθζεθαλ ηε δνπιεία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε
δηαξθψο απμαλφκελε πξνζπάζεηα θάιπςεο επίπιαζησλ αλαγθψλ, ηε δνπιεία ηνπ
ρξήκαηνο. Δθηφο απφ ηηο γλψζεηο επεξεάζηεθαλ θαη ζηάζεηο φπσο ν ζεβαζκφο ζηνλ
απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ, ε απνζηξνθή ζηελ εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ
άλζξσπν αιιά θαη ε πην ζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ ηέρλεο . Χο πξνο ηηο
δεμηφηεηεο, απμήζεθαλ νη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο
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νκαδνζπλεξγαηηθέο δξάζεηο θαζψο θαη δεμηφηεηεο φπσο απηέο ηεο παξαηήξεζεο θαη
ηεο θαληαζίαο. Χο πξνο ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ππήξμε εκςπρσηηθφο θαη
ζπλεξγαηηθφο παξά ην ελδφκπρν άγρνο γηα ην ρεηξηζκφ ηεο δξάζεο. ηα αξλεηηθά
ζεκεία, σζηφζν , ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ν ρεηξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πνπ ηειηθά
μεπέξαζε ηηο δχν δηδαθηηθέο ψξεο θαη έθζαζε ηηο ηέζζεξηο .
Αθνινπζήζακε κηα πνξεία θαη…
« …θαη ην ηέινο ηεο φιεο καο έξεπλαο ζα είλαη λα θηάζνπκε εθεί απφ φπνπ
μεθηλήζακε θαη λα γλσξίζνπκε ηνλ ηφπν γηα πξψηε θνξά». T.S. Eliot
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«Ζ απώιεηα σο θίλεηξν γηα δεκηνπξγία» κέζα από ηελ ηέρλε
Υξχζα Μάλζνπ (Δθπ/ηξηα ελειίθσλ, Γξ. Παηδαγσγηθήο)
xmanthou@yahoo.gr

Πεξίιεςε
ην θείκελν πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο κηαο δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο κε ζέκα «Ζ απψιεηα σο θίλεηξν γηα δεκηνπξγία»
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ θνηλσληθνχ γξακκαηηζκνχ ζε
ελήιηθνπο καζεηέο ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Χο εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο θαη
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αμηνπνηήζεθε ε ηέρλε, εηδηθφηεξα ε
κέζνδνο «Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία» ηνπ Α.
Κφθθνπ. Μέζα απφ ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο αλσηέξσ κεζφδνπ, αλαδεηθλχεηαη ε
απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ κε
βήκαηα κεηαζρεκαηηζκνχ ζε κηα δχζθνιε ζεκαηηθή, φπσο «ε απψιεηα» κέζα απφ ηνλ
αλαζηνραζκφ θαη ηε ζηαδηαθή αλαζεψξεζε ησλ πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη
πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Χο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλσηέξσ κεζφδνπ, επηζεκαίλνληαη ην καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ, ε εηδηθή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε εκπεηξία ηνπ θαη ε πξνζσπηθή
ηνπ ζηάζε ππνζηήξημήο ηεο.
Λέμεηο-Κιεηδηά
Δθπαίδεπζε ελειίθσλ, ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, Μεηαζρεκαηίδνπκα κάζεζε
κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, θξηηηθφο ζηνραζκφο, Γηδαθηηθή ελφηεηα « Ζ
απψιεηα»

Abstract
The following text presents the recording of the didactic intervention in the module
«Loss as an incentive for creation» which was held in adult Second Chance School
students. Art was used as a tool for shaping the educational process in order to
cultivate the critical and creative thinking of the students and specifically the method
"Transforming Learning through the Aesthetic Experience" by A. Kokkos. Through
the stages of the implementation of the above-mentioned methods it is emphasized
their effective contribution to the development of critical thinking in a rather difficult
thematic question such as «a loss», through reflection and gradual review of learners'
personal opinions and beliefs. The context, the learning environment, the specific
teacher training, the experience and personal attitude of support are highlighted as
determining factors for its effectiveness.
Key words
Adult learning, Second Chance School, Transforming Learning through the Aesthetic
Experience, critical reflection, module “Loss”
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Δηζαγσγή -Θεσξεηηθό πιαίζην
χκθσλα κε ηνλ Υέγθει (2000) ε ηέρλε δελ είλαη παξά έλα αλάκεζα ζε πνιιά άιια
κέζα, ηα νπνία απνδεηθλχνληαη ρξήζηκα γηα ηε δηδαζθαιία (ζ.132). Ο Dewey (1934)
επηζεκαίλεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ηζρπξίδεηαη
φηη «ε ηέρλε κπνξεί λα είλαη πεγή γλψζεο αθξηβψο ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ είλαη θαη ε
επηζηήκε θαη δίλεη έκθαζε ζηελ ηέρλε σο «δηνξαηηθή γλψζε» (C., Freeland, 2005, ζ.
127). «H ηέρλε αθππλίδεη, (…) δελ είλαη πνηέ απιψο πεξηγξαθή ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο. Λεηηνχξγεκά ηεο είλαη πάληνηε λα ζπγθηλεί νιφθιεξν ηνλ
άλζξσπν» (Δ. Φίζεξ, 2000, ζ. 14). Πξφθεηηαη γηα δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο
επηζεκαίλεη ν Gardner (1990) πνπ κε ηε ρξήζε ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ νδεγεί ζηε
ζπλεηδεηνπνίεζε βαζχηεξσλ ζθέςεσλ θαη πξφηεξσλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
(Efland, 2002). Ζ ζπκβνιή θαη ε ζεκαζία ηεο επηζεκαίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ζηνραζκνχ θαη ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ απφ ηνπο θχξηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο (Adorno θαη Horkheimer), απφ ηνλ
Κνξλήιην Καζηνξηάδε (2007) θαη ηνπο ζηνραζηέο ηνπ Palo Alto ηεο Καιηθφξληαο,
Watzlawick, Beavin, Bavelas, Jackson (Καγηαβή, 2016). Ζ θαιχηεξε πξαθηηθή γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο είλαη ν ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ κνξθψλ ηέρλεο
επηζεκαίλεη ν Ira Shor, ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Freire (Κφθθνο, 2017). ηνλ θξηηηθφ
ζηνραζκφ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ θξηηηθή παξαηήξεζε (κέζσ) ηεο ηέρλεο αλαθέξεηαη
ν Mezirow ζην άξζξν ηνπ On Critical Reflection (1998), θαη επηζεκαίλεη «έλαο
καλζάλσλ είλαη δπλαηφλ λα βηψζεη θαη κηα εκπεηξία κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο
κέζσ αλάγλσζεο ή παξαηήξεζεο έξγσλ ηέρλεο (ην Α., Κφθθνο,, Γ., Μέγα, 2007,
ζ. 17).
ηελ παξνχζα εξγαζία θαηαγξάθεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή κηαο
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ζέκα «Ζ απψιεηα σο θίλεηξν γηα δεκηνπξγία» πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε
ζε ελήιηθνπο καζεηέο ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο κε
αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ «Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή
εκπεηξία». Δίλαη ε κέζνδνο πνπ ζπζρεηίδεη ην πεξηερφκελν ζπνπδαίσλ έξγσλ ηέρλεο
κε ην πεξηερφκελν ζεκάησλ πνπ κειεηνχλ καζεηέο ή ελήιηθνη κέζα απφ 6 ζηάδηα.
Με έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο βνεζάεη ηα άηνκα: λα ακθηζβεηήζνπλ παξαδνρέο
πνπ ηηο ζεσξνχλ δεδνκέλεο θαη νη νπνίεο είλαη ζπρλά δπζιεηηνπξγηθέο, λα
αλαζπλζέζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κέζα απφ κηα ζπλεξγαηηθή θαη δεκηνπξγηθή
δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ θξηηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο
θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα δηαδηθαζία αιιαγήο θαη απφθηεζεο λέαο νπηηθήο ησλ
πξαγκάησλ (Κφθθνο, 2011, 2017).
ην πιαίζην ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε επέιηθην
πξφγξακκα ζπνπδψλ, έρεη δηαπηζησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη εξεπλεηηθά φηη ε
δηακφξθσζε εκπινπηηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο
ηέρλεο (Κφθθνο, 2011, Καγηαβή, 2016) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα
βηψζνπλ θαη θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην δήηεκα πνπ εξεπλάηαη, λα ην εμεηάζνπλ ζε
βάζνο ζθεπηφκελνη θξηηηθά κέζα απφ ην δηάινγν, λα αλαζηνραζηνχλ θαη ίζσο ηειηθά
λα αλαζεσξήζνπλ παγησκέλεο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο ηνπο.
ην θείκελν πνπ αθνινπζεί αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην ζην νπνίν
πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη δηαηππψλνληαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη.
Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο κε ηελ αλσηέξσ κέζνδν
θαη δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. .
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Δθαξκνγή δηδαθηηθήο παξέκβαζεο: πιαίζην, ζθνπόο θαη ζηόρνη
Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο «Ζ απψιεηα»
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνελφηεηα «Ζ απψιεηα σο θίλεηξν γηα δεκηνπξγία» ηεο
νπνίαο ε καζεζηαθή δηαδηθαζία ππνζηεξίρηεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ
«Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία». Τινπνηήζεθε ζε
καζεηέο ελφο ηκήκαηνο ηνπ Β θχθινπ (17 άηνκα: 6 άλδξεο θαη 11 γπλαίθεο) ηνπ
ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Ησαλλίλσλ, θαηά θάπνην ηξφπν εμνηθεησκέλνπο κε ηε
ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Κνηλσληθνχ Γξακκαηηζκνχ, ζε
6 δηδαθηηθέο ψξεο.
θνπφο ηεο ζπγθξηκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ήηαλ α) λα αλαδείμεη ηελ πνξεία
θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ησλ ελήιηθσλ καζεηψλ ζε έλα αξθεηά δχζθνιν ζέκα, φπσο είλαη
ην ζέκα ηεο απψιεηαο, β) λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη ηελ πνξεία ηεο δηδαθηηθήο
δηαδηθαζίαο ζην αλσηέξσ ζέκα κε ηε κέζνδν «κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζα απφ
ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία» ηνπ Α. Κφθθνπ (Κφθθνο, 2011) θαη γ) λα αλαδείμεη ηα
ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο
«απψιεηα» κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθή ηεο νπηηθή. Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ήηαλ: νη
εθπαηδεπφκελνη/εο λα πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο απψιεηαο ζην πσο ηνπο επεξεάδεη
θαη γηαηί δπζθνιεχνληαη λα κηιήζνπλ γη απηήλ κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο έξγσλ ηέρλεο,
θαζψο θαη λα δηεξσηεζνχλ αλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε απψιεηα σο θίλεηξν γηα
δεκηνπξγία. Αλαζπλζέηνληαο φζα γλσξίδνπλ γηα ην αλσηέξσ ζέκα, λα δηεξεπλήζνπλ
θαη λα εληνπίζνπλ ηα βαζχηεξα αίηηα ησλ παξαδνρψλ ηνπο, λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζηηο
αξρηθέο ηνπο απφςεηο θαη επηιέγνληαο ηε λέα γλψζε σο κέζν λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
ακθηζβήηεζή ηνπο.
Ζ δηδαθηηθή δηαδηθαζία
Πξψην ζηάδην: Γηεξεχλεζε ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο (κία
δηδαθηηθή ψξα)
Σν έλαπζκα θαη ε αλάγθε γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε
πρλά νη καζεηέο ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο θαηά ηε δηδαθηηθή δηεξγαζία σο
ελήιηθνη ελψ εθθξάδνπλ ην γεγνλφο φηη έρνπλ βξεζεί αληηκέησπνη κε δηάθνξα είδε
απψιεηαο ζηε δσή ηνπο, φπσο απνρσξηζκφ απφ πνιχ θνληηλνχο ηνπο αλζξψπνπο,
δηαδχγην, κεηαλάζηεπζε, απψιεηα εξγαζίαο, απψιεηα αγαπεκέλνπ θαηνηθίδηνπ αιιά
θαη ηελ επψδπλε απψιεηα αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ ηνπο ζηακαηνχλ μαθληθά ηε
ζπδήηεζε θαη ιέλε «αθήζηε ην ηψξα, αο πνχκε θάηη ραξνχκελν». Έηζη πξνέθπςε ε
αλάγθε γηα έλα βαζχηεξν πξνβιεκαηηζκφ ζην ηη είλαη απηφ πνπ καο δπζθνιεχεη λα
κηιήζνπκε ζήκεξα γηα ηελ απψιεηα; Καη αλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε απψιεηα σο
θίλεηξν δεκηνπξγίαο.
Γεχηεξν ηάδην :

Οη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο

Οη εθπαηδεπφκελνη, ζε 3 νκάδεο, θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επάλσ ζην ζέκα, ππφ
ηε κνξθή κηθξήο εξγαζίαο απαληψληαο ζην εξψηεκα. ηαλ αθνχηε ηε ιέμε απψιεηα ηη
ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ ζαο θαη πσο ζαο επεξεάδεη; Ζ θαηαγξαθή ησλ αξρηθψλ
απφςεσλ ησλ νκάδσλ ζε απηφ ην ζηάδην θξίλεηαη απαξαίηεηε, γηαηί απηέο ζα
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ζπγθξηζνχλ κε ηηο λέεο απφςεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην έθην ζηάδην ηεο κεζφδνπ κεηά
απφ φιε ηε δηεξγαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη..
Σξίην ζηάδην: Πξνζδηνξηζκφο ησλ απφςεσλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ (δχν δηδαθηηθέο ψξεο)
ηε ζπλέρεηα κειεηνχκε ηα θείκελα θαη ζεκεηψλνπκε απφςεηο θαη εξσηήζεηο πνπ
ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ πην αλαιπηηθά γηα λα εκβαζχλνπλ θξηηηθά ζην
ζέκα.
Απφ ηα θείκελά ηνπο πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ ππνζέκαηα γηα ζπδήηεζε.
Ζ απψιεηα θαη ε δηεξεχλεζή ηεο (ραξαθηεξηζηηθά ηεο)
Πσο ιεηηνπξγεί ε απψιεηα ζε επίπεδν αληηδξάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ
ηα ππνζέκαηα αληηζηνηρίζακε ηα παξαθάησ θξηηηθά εξσηήκαηα:
1ν) Γηαηί δπζθνιεπφκαζηε λα κηιήζνπκε ζήκεξα γηα ηελ απψιεηα;
2ν Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε απψιεηα σο θίλεηξν δεκηνπξγίαο;
Σέηαξην ζηάδην : α) Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη β) ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα
θξηηηθά εξσηήκαηα
Γηα λα ζπδεηήζνπκε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα επηιέμακε θαη πξνηείλακε σο
ελαχζκαηα 5 πίλαθεο δσγξαθηθήο θαη απνζπάζκαηα απφ έλα θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν,
φπσο αλαγξάθνληαη παξαθάησ.
Person at the window, Salvador Dali, 1925 (πίλαθαο)
Spring, Edvard Munch, 1889 (πίλαθαο)
Melancholy, Edvard Munch, 1894-96 (πίλαθαο)
Dog, Goya, 1819-1823 (πίλαθαο)
Σα παπνχηζηα (Shoes), Van Gogh, 1886 (πίλαθαο)
“The children of Heaven” (1997) Μαηδίλη Μαηδηληί θηλεκαηνγξαθηθφ
β) Αθνχ ζπζρεηίζακε ηα έξγα απηά κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί
δεηήζακε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αξρηθά λα επηιέμνπλ έλα πίλαθα γηα λα ηνλ
επεμεξγαζηνχλ. Δθείλνη πξφηεηλαλ γηα επεμεξγαζία δχν έξγα: πξψην, ην Person at the
window, (1925) ηνπ Salvador Dali θαη ζηε ζπλέρεηα «Σα παπνχηζηα», ηνπ Van Gogh.
1. Πίλαθαο ζπζρέηηζεο κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα
Έξγα ηέρλεο

Κξηηηθά εξσηήκαηα

1

Person at the window

Α
√

Β
√

2

Spring,

√
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3

Melancholy,

√

√


4

Dog
√

5

Σα παπνχηζηα (Shoes)

√
√
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Πέκπην ζηάδην: α) Δπεμεξγαζία ησλ έξγσλ ηέρλεο β) πζρέηηζε ηεο επεμεξγαζίαο
απηήο κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα
Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ έξγσλ ηέρλεο είλαη
ηα βαζηθά ζηάδηα ηνπ κνληέινπ ηνπ Perkins.
1ν ηάδην: ρξφλνο γηα παξαηήξεζε Ση βιέπεηε; Ση ζαο θηλεί ην ελδηαθέξνλ; Ση ζαο
θάλεη λα αλαξσηηέζηε;
2ν ηάδην: Δπξεία Παξαηήξεζε Τπάξρνπλ εθπιήμεηο ζην έξγν; Τπάξρνπλ
ζπκβνιηζκνί; Πνηά ζπλαηζζήκαηα ζαο πξνθαιεί;
3ν ηάδην: Λεπηνκεξήο θαη ζε Βάζνο Παξαηήξεζε. Σί άιιν ζαο θάλεη εληχπσζε; Πνηά
ζηνηρεία δίλνπλ ζην έξγν έληαζε θαη δχλακε;
4ν ηάδην: χλζεζε /πκπεξάζκαηα
Αλαζηνραζηείηε πάλσ ζην έξγν. Πνηά
ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ην έξγν; πνηφ είλαη ην κήλπκά ηνπ; Σί ζέιεη λα καο πεη;
ηε ζπλέρεηα δψζακε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δσγξάθνπο.
ε επφκελε δίσξε ζπλάληεζε, γηα λα εληζρχζνπκε ην θξηηηθφ εξψηεκα «Μπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ε απψιεηα σο θίλεηξν γηα δεκηνπξγία» αμηνπνηήζακε απνζπάζκαηα
απφ ην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν “The children of Heaven” (1997) ηνπ Μαηδίλη
Μαηδηληί.
Πξφθεηηαη γηα κηα ηξαληθή ηαηλία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα απφ ηελ
απψιεηα ελφο δεπγαξηνχ παπνπηζηψλ.
Πξψηε ζθελή: Ζ απνθάιπςε απφ ηνλ Αιί ηεο απψιεηαο ησλ παπνπηζηψλ ζηελ
αδεξθή ηνπ θαη ε ζπλεξγαζία γηα αλεχξεζε ιχζεο ζηελ εξψηεζε ηεο «πσο ζα πάσ
ζρνιείν ρσξίο παπνχηζηα;» αθνχ δελ κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ θαηλνχξγηα
(απνζπάζκαηα 6.53-8.15) θαη (13.12-17.40). Ζ Εάξα πεγαίλεη πξσί ζην ζρνιείν θαη ν
Αιί απφγεπκα. Έηζη ηα κεζεκέξηα ζπλαληηνχληαη θαζεκεξηλά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν ηεο δηαδξνκήο θαη αιιάδνπλ ηα παπνχηζηα…(απφζπ. 18.55-20.45)
Γεχηεξε ζθελή: Ζ Εάξα αλαγλσξίδεη ηα παπνχηζηα ηεο λα ηα θνξάεη έλα άιιν
θνξηηζάθη πνπ φηαλ ην παξαθνινπζεί καδί κε ηνλ αδειθφ ηεο γηα δεη πνπ θαηνηθεί ην
αληηθξίδεη λα νδεγεί ζην δξφκν έλα ηπθιφ παηέξα γηα ηα πξνο ην δελ. Μηα άιιε
απψιεηα ρεηξφηεξε απφ ηε δηθή ηνπο…(απφζπ. 44.39 - 45.50)
Σξίηε ζθελή: Έλαο αγψλαο δξφκνπ πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ην δάζθαιν ζην ζρνιείν
δίλεη ειπίδεο ζηνλ Αιί φηη ζα αλαπιεξψζεη ηελ απψιεηα γηαηί ην ηξίην έπαζιν είλαη
έλα δεπγάξη αζιεηηθά παπνχηζηα. Ο Αιί θάλεη πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα λα πείζεη ην
δάζθαιν λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγψλα γηα λα απνθηήζεη ηα παπνχηζηα…(απφζπ.
1.08.15-1.10.56)
Με αθνξκή ηηο ηξεηο ζθελέο ηεο ηαηλίαο πνπ παξαθνινχζεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη
εξγάζηεθαλ μαλά ζηηο νκάδεο ηνπο φπνπ ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ ζηα
παξαθάησ κε αμηνπνίεζε εξσηήζεσλ ηεο ηερληθήο ηνπ D. Perkins (1994).
Πσο αληέδξαζε ν Αιί ζηελ απψιεηα ησλ παπνπηζηψλ; Πσο ηνλ θηλεηνπνίεζε ε
απψιεηα; Ση ζαο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ; Τπάξρεη θάηη πνπ ζαο εμέπιεμε; Ση πηζηεχεηε
φηη έλνησζε απηφ ην αγφξη, Πσο αηζζάλεζηε εζείο γη απηφλ; Πσο λνηψζεη ην θνξίηζη
ζηελ απψιεηα ησλ παπνπηζηψλ ηνπ; Πνην είλαη ην κήλπκα. Ση ζέιεη λα καο πεη; Ση ζα
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ιέγαηε ζηνλ εαπηφ ζαο κεηά απ‟ φια απηά πνπ θνπβεληηάζακε. ηε ζπλέρεηα δψζακε
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δεκηνπξγφ θαη ην έξγν ηνπ.
ηάδην 5: β) ιεο νη ηδέεο πνπ πξνέθπςαλ ζην ζηάδην 5α ζπζρεηίδνληαη κε ηα θξηηηθά
εξσηήκαηα θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα επαλαμηνινγήζνπλ
ηηο αξρηθέο ηνπο παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη.
Κάπνηεο ζθέςεηο ηνπο πξνθνξηθά.
ινη ζηε δσή καο έρνπκε ράζεη θάηη θαη έρνπκε θνβεζεί. ήκεξα είδακε κηα άιιε
πιεπξά ηεο δσήο πνπ καο πξνζθέξεη ε απψιεηα πνπ δελ ηελ είρακε πνιπζθεθηεί. Πσο
ζε θηλεηνπνηεί; Σί βάδεηο ζηε ζέζε απηνχ πνπ έρεηο ράζεη θαη κε ηη ζα ην
αληηθαηαζηήζεηο; Γελ πξέπεη λα θέξλεηο ζην ρψξν γχξσ-γχξσ. Αθήλνπκε ην παξειζφλ,
βιέπνπκε ην κέιινλ. Να εθηηκνχκε απηφ πνπ έρνπκε. Να ζπδεηάκε κε αγαπεκέλνπο
αλζξψπνπο καο, λα βάδνπκε ζηφρνπο κε ζάξξνο, ππνκνλή, επηκνλή, πείζκα, ηφικε,
πξνζπάζεηα, εκπηζηνζχλε, λα κνηξαδφκαζηε, θαη λα αγαπάκε. Με απηή ηελ έλλνηα ε
απψιεηα αλνίγεη έλα παξάζπξν. Έηζη ν άλζξσπνο κπνξεί λα αιιάμεη κεηά απφ κηα
απψιεηα, λα αλαζεσξήζεη θαη λα δεη ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα κε άιιν κάηη.
Έθην ζηάδην : Κξηηηθφο αλαζηνραζκφο: Δπαλεμέηαζε θαη εκπινπηηζκφο ησλ αξρηθψλ
απφςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.
Οη νκάδεο θαινχληαη, κεηά απφ φζα θνπβεληηάζακε, λα μαλαζθεθηνχλ θαη λα
απαληήζνπλ γξαπηά ζην αξρηθφ εξψηεκα: Όταν ακούτε τη λέξη απώλεια τι σαρ
έπσεται στο μςαλό σαρ και πωρ σαρ επηπεάζει; Μειεηήζακε ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο
ζπγθξίλακε κε ηηο αξρηθέο ηνπο θαη δεκηνπξγήζακε ηελ θιίκαθα απνηίκεζεο ηεο
αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα.
Παξαηεξήζακε φηη φιεο νη νκάδεο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηνχληαη ζηα
θείκελά ηνπο θαη εθηφο ησλ άιισλ εθθξάδνπλ θαη έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ζην γηαηί
δπζθνιεπφκαζηε λα κηινχκε γηα ηελ απψιεηα αιιά θαη ηη θάλνπκε φηαλ καο
ζπκβαίλεη θαη πσο κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε δεκηνπξγηθά κε απηήλ
Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνπκε εδψ ηα θείκελα ηεο 3εο νκάδαο αξρηθφ θαη ηειηθφ.
3ε νκάδα (αξρηθφ) «Ζ απψιεηα κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα, απψιεηα
ζπηηηνχ, απηνθηλήηνπ, εξγαζίαο, ρξεκάησλ (νηθνλνκηθή) δψσλ (έραζα ην ζθχιν κνπ)
αιιά θαη ρσξηζκφο απφ κία ζρέζε, απψιεηα κειψλ ηνπ ζψκαηνο, απψιεηα κλήκεο,
απψιεηα ηνπ εαπηνχ κνπ. Ζ κεγαιχηεξε απψιεηα είλαη ν ζάλαηνο. Κάπνηνο πνπ
θεχγεη γηα πάληα αιιά θαη νη νκαδηθέο απψιεηεο ζε δπζηπρήκαηα, αιιά θαη ζηνλ
πφιεκν κηιάκε γηα απψιεηεο φπσο άκαρνπ πιεζπζκνχ θαη ζηξαηησηψλ. Ζ απψιεηα
θέξλεη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηελαρψξηα, άγρνο, ζπκφ, λεπξηθφηεηα, ιχπε, θελφ,
θάηη αδεηάδεη κέζα καο, ράλεηο ην κπαιφ ζνπ, ζνιψλεη ην κπαιφ. Γπζθνιεπφκαζηε λα
κηιήζνπκε γη απηήλ γηαηί ζηελαρσξηφκαζηε. Δίλαη θάηη πνπ καο πξνθχπηεη θαη δελ
κπνξνχκε λα ην απνδερηνχκε. Φνβφκαζηε γηαηί κπνξεί λα είλαη πνιχ νδπλεξφ θαη λα
κελ ην αληέρνπκε»
3ε νκάδα (ηειηθφ) «ηαλ ζθεθηφκαζηε ηε ιέμε απψιεηα καο έξρεηαη ζην
κπαιφ καο ν ζάλαηνο, ν ρσξηζκφο, ε κεηαλάζηεπζε, ε έιιεηςε πιηθψλ αγαζψλ, ε
απψιεηα ζε έκςπρα θαη άςπρα. Γπζθνιεπφκαζηε λα κηιήζνπκε γη απηήλ. Δίλαη
βέβαηα θαη αλάινγα κε ηελ απψιεηα, αλ πξφθεηηαη γηα ζάλαην ή γηα θάηη αζήκαλην.
Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ κηα απψιεηα είλαη ιχπε, ζιίςε, ζπκφο,
εθλεπξηζκφο, αληζνξξνπία. Πξνζπαζείο λα βξεηο κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Ννηψζεηο απνγνήηεπζε, ράλεηο ηε ζπγθξφηεζή ζνπ. Υξεηάδεηαη
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επεμεξγαζία.... Υξεηάδεηαη λα επαλαηνπνζεηήζεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ζε λέα
ελδηαθέξνληα. Υξεηάδεηαη πίζηε ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη ζέιεζε γηα κηα θαηλνχξγηα
πξνζπάζεηα, ίζσο βνήζεηα απφ ηξίηα πξφζσπα, έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, κνίξαζκα
ηεο απψιεηαο κε πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα ψζεζε γηα ιχζε θαη λα δεηο
ηα πξάγκαηα ζεηηθά. Πάληα ε απψιεηα είλαη δχζθνιε ππφζεζε αιιά θαη ζε νδεγεί ζε
κηα θαηλνχξγηα αξρή. Σν λα κηιήζεηο, λα κνηξαζηείο ηηο ζθέςεηο ζνπ κε αλζξψπνπο
πνπ κπνξνχλ λα αθνχζνπλ θαη λα ζεβαζηνχλ απηφ πνπ πεξλάο, ην λα δεκηνπξγήζεηο,
λα δσγξαθίζεηο, λα αζρνιεζείο κε αγξνηηθέο εξγαζίεο… λα παο ζην ζρνιείν, ην λα
γξάθεηο, ην λα ζπκάζαη αιιά θαη ε ζηήξημε ησλ θίισλ είλαη πνιχηηκε… Να
κηιήζνπκε κε ηνλ εαπηφ καο θαη λα ρηίζνπκε ηε δσή καο ζε έλα άιιν επίπεδν, λα
δνχκε άιιεο δπλαηφηεηεο θαη λα θάλνπκε λέεο ζπλδέζεηο αληί λα κέλνπκε ζηελ
απψιεηα (ζην ηη ράζακε) κέζα απφ ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο».
πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
Ζ αλσηέξσ δηδαθηηθή παξέκβαζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ
«Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία» αλαδεηθλχεη πσο
νη ελήιηθνη καζεηέο κπνξνχλ λα καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα ζηνράδνληαη
θξηηηθά αθφκα θαη ζε δχζθνια ζεκαηηθά εξσηήκαηα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
νη καζεηέο ήξζαλ αληηκέησπνη κε πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο, πξνβιεκαηίζηεθαλ
ζηαδηαθά, βνεζήζεθαλ λα εμεηάζνπλ ζε βάζνο ην ζέκα ζθεπηφκελνη θξηηηθά,
αλαζεψξεζαλ απφςεηο ζην βαζκφ πνπ κπφξεζαλ θαη θηλεηνπνηήζεθαλ λα θάκνπλ έλα
πξψην βήκα γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ζηεξενηππηθψλ απφςεψλ ηνπο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε κηαο απψιεηαο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Ζ φιε δηαδηθαζία ελζάξξπλε ηελ
έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπλέβαιιε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο
αλαδηνξγάλσζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο απέλαληη ζε κηα απψιεηα.
Με ηα ιφγηα ηνπο: Μεηαθηλεζήθακε θαη δηαθνξνπνηήζακε ηελ άπνςε πνπ είρακε
αξρηθά γηα ηελ απψιεηα θάπνηνη πεξηζζφηεξν θαη θάπνηνη ιηγφηεξν. Βνεζεζήθακε λα
ζθεθηνχκε κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη καο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα πηνζεηήζνπκε
έλαλ άιιν ηξφπν ζθέςεο γηα λα αληηκεησπίδνπκε κία απψιεηα. Καηαιάβακε απφ ηε
ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε φηη πξέπεη λα είκαζηε πεξηζζφηεξν αλνηρηνί ζην δηάινγν κε
ηνπο άιινπο αιιά θαη κε ηνλ εαπηφ καο.
ηε κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ απφ ηηο αξρηθέο ηνπο ζηεξενηππηθέο απφςεηο
θαη ζηε ζηαδηαθή ελδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα ζηνράδνληαη θξηηηθά,
βνεζεηηθνί παξάγνληεο ππήξμαλ: ην πιαίζην κε ην αλάινγν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ε
αμηνπνίεζε κε ζπλέπεηα ηεο κεζφδνπ «Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζα απφ ηελ
αηζζεηηθή εκπεηξία αιιά θαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, φπσο ηηο επηζεκαίλεη ν
Κφθθνο (2011): νη απαξαίηεηεο γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε εηδηθή ηνπ θαηάξηηζε, ε
εκπεηξία αιιά θαη ε πξνζσπηθή ζηάζε ππνζηήξημεο ηεο αλσηέξσ κεζφδνπ.
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Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εηζήγεζε εμεηάδεηαη ε δπλακηθή ηεο ηέρλεο ππφ ην πξίζκα ηεο
ζεσξίαο ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο ηνπ J. Mezirow. Κεληξηθφο άμνλαο ηεο
εηζήγεζεο είλαη ε εκβάζπλζε ζηελ ηδέα φηη ν ζηνραζηηθφο ηξφπνο «αλάγλσζεο»
ηνπ έξγνπ ηέρλεο ππνβνεζά ηνλ εθπαηδεπφκελν λα αλακεηξεζεί κε ηηο παγησκέλεο
ηνπ αληηιήςεηο θαη λα «δεη» εθ λένπ ην πιέγκα ησλ λνεηηθψλ ηνπ ζπλεζεηψλ.
Δπνκέλσο, ειέγρεηαη ε επίδξαζε πνπ αζθεί ε παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο ζηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ απφςεσλ κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηερληθή Eζηίαζε κε
Eλζπλεηδεηφηεηα θαη ηε κέζνδν Αλαγλψξηζε -Απνδνρή Αλαζεψξεζε ηεο Αιήζεηαο
(ΑΑΑΑ).

Δπηδησθφκελνη ζηφρνη:
-ε αλαγλψξηζε ηεο παξαηήξεζεο έξγσλ ηέρλεο σο κέξνπο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
πνξείαο ζε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην,
-ε αλαγλψξηζε ηνπ εχξνπο ηεο ζηνραζηηθήο δηάζεζεο πνπ κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ε
παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο,
-ε παξνπζίαζε δηεξγαζηψλ
πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε
παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ πηζαλψλ δπζιεηηνπξγηθψλ
αληηιήςεσλ.

Ζ πξνζέγγηζε αληιεί απφ ηηο ηδέεο ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο πεξί αηζζεηηθήο,
ηηο απφςεηο ηνπ Dewey γηα ηελ ηέρλε θαη θπζηθά ηε ζέζε ηνπ Μezirow γηα ηνλ
ξφιν ηεο ηέρλεο σο πξνο ηελ ππξνδφηεζε ηνπ απνπξνζαλαηνιηζηηθνχ δηιιήκαηνο.
Δπίζεο αμηνπνηνχληαη νη ηδέεο ηνπ Project Zero, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ visible
θαη artful thinking.
Λέμεηο θιεηδηά
λνεηηθέο ζπλήζεηεο, δπζιεηηνπξγηθέο απφςεηο, παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο

Abstract
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This paper examines the dynamics of observing artwork in the light of J. Mezirow's
Transforming Learning theory. The dynamics of such an observation in the
transformation of diffusional assumptions through the educational technique “Focus
on Consciousness” and the educational method "Recognition-Acceptance of Truth"
(AAAA) is examined. The main focus of the paper is to deepen the idea that the
thoughtful way of "reading" the artwork helps the learner to confront his established
points of view and to "re-see" the grid of his habits of mind.
Targets to be pursued:
-the recognition of the observation of artworks can be a dynamic
transformation (according to Mezirow‟s theory),

part of

-the recognition that rational discourse can be triggered through the process of
observing artworks.

The approach draws on the ideas of the Frankfurt School of Aesthetics, Dewey's view
about the dynamic role of art on thinking, and, of course, on Mezirow's position on
the role of art in triggering disorienting dilemmas. Project Zero ideas are also being
utilized through the visible and artful thinking programs.

Key Words
habits of mind, observation of art works, transformation of dysfunctional assumptions

Θεσξεηηθό πιαίζην
ηελ παξνχζα εηζήγεζε επηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη
κεζφδσλ ζην πιαίζην ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο ηνπ Jack Mezirow, έρνληαο
σο έλαπζκα ηελ παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή
«ζπλάληεζεο» κε ηνλ θφζκν ησλ λνεηηθψλ καο ζπλεζεηψλ ε νπνία δηεπθνιχλεηαη απφ
ηε κεζνδεπκέλε παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο. Άιισζηε, φπσο ν Mezirow (2007)
αλαθέξεη, ην έξγν ηέρλεο «απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή κνξθή γιψζζαο» (ζ. 46).

ηελ πεξίπησζή καο ην έξγν ηέρλεο γίλεηαη αληηιεπηφ σο έλα «θξίζηκν
πεξηζηαηηθφ» ηνπ θαιιηηέρλε, σο κηα απηνβηνγξαθηθή ηνπ ζηηγκή θαη άξα σο κηα
θαιή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο (Brookfield,
1995). Βνεζά δειαδή ζηελ λνεκαηνδφηεζε θαη πξνσζεί ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, αλ
ρξεζηκνπνηεζεί σο έλαπζκα γηα ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ.
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Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ηα έξγα ηέρλεο πνπ επηιέγνληαη κε κεηαζρεκαηηζηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ, κπνξεί λα αληαλαθινχλ ηηο απφςεηο ηνπ θαιιηηέρλε γηα έλα
θνηλσληθφ γεγνλφο, κηα ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο, κηα πξνζσπηθή ζέζε ηνπ γηα ηε δσή, ή
κηα ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ δήισζε. Μάιηζηα, κέζα απφ ηηο δχν πξαθηηθέο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε νη εθπαηδεπφκελνη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
παξαηεξεηή ελφο έξγνπ ηέρλεο ελζαξξχλνληαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα δειψζνπλ φρη
κφλν ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο πάλσ ζην ζέκα πνπ ην έξγν ηέρλεο παξνπζηάδεη, αιιά
θαη ηηο απφςεηο ηνπ θαιιηηέρλε, φπσο επίζεο θαη φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο
πνπ κεηέρεη ζηε δηεξγαζία ηεο παξαηήξεζεο. ηε ζπλέρεηα ελζαξξχλνληαη λα
αλαθαιχςνπλ ηελ πεγή απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ απηέο νη απφςεηο, αληρλεχνληαο
έηζη ηηο ξίδεο απφ ηηο νπνίεο απηέο νη απφςεηο πξνήιζαλ αλδξψζεθαλ θαη δφκεζαλ ην
αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ θαζελφο.

Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κηα «ζπλάληεζε» πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ήδε ζηηο αξρέο ηνπ
πξνεγνχκελνπ αηψλα, φηαλ Dewey (1934) ξεηά αλαθέξεη φηη «ν παξαηεξεηήο ελφο
έξγνπ ηέρλεο δελ απνιακβάλεη απιψο κηα αηζζεηηθή εκπεηξία, αιιά απνιακβάλεη ηα
απνηειέζκαηα ηεο ζπλάληεζεο δηθψλ ηνπ αληηιήςεσλ κε απηψλ ηνπ θαιιηηέρλε,
αλαθαηαζθεπάδνληαο ην παξειζφλ ηνπ θαη εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηεο
θαηαλφεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» (ζ. 284).

Παξάιιεια ε φιε πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο,
είηε κε ηε κνξθή ηεο ηερληθήο Δζηίαζε κε πλεηδεηφηεηα, είηε κε ηε ζχλζεηε κνξθή
κηαο κεζφδνπ ΑΑΑΑ, εθθηλεί επίζεο απφ ηνπο εθθξαζηέο ηεο ρνιήο ηεο
Φξαλθθνχξηεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Κφθθν (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη «ν
παξαηεξεηήο ελφο έξγνπ ηέρλεο ελεξγνπνηεί ηηο δηαλνεηηθέο θαη ςπρηθέο ηνπ δπλάκεηο
πξνθεηκέλνπ λα δηεηζδχζεη ζηελ νπζία ηνπ έξγνπ. Αληρλεχεη δειαδή ηα λνήκαηα πνπ
ππάξρνπλ πίζσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ έξγνπ ηέρλεο γηα λα δψζεη ηε δηθή ηνπ
εξκελεία. Έηζη, εηζρσξεί ζην πλεπκαηηθφ ηνπο πεξηερφκελν θαη ηα αλαδεκηνπξγεί»
(ζ.78). Βέβαηα γηα λα θαξπνθνξήζεη απηή ε ζπλάληεζε, ηα έξγα ηέρλεο ζα πξέπεη λα
ππξνδνηνχλ ηνλ ζηνραζκφ θαη γηα λα ζπκβεί απηφ ε ρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο ζέηεη
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο ε αληηζπκβαηηθφηεηα πνπ απνπλένπλ, νη ζπκβνιηζκνί
πνπ ππνδειψλνπλ ηα κελχκαηα πνπ εθπέκπνπλ, νη παλαλζξψπηλεο αμίεο πνπ
πξνβάιινπλ, ε ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν πνπ ηα πξάγκαηα δειψλνληαη,
αηζζεηηθή αξκνλία πνπ αλαδεηθλχνπλ (Adorno, 1970 [2000], Horkheimer,1983
[1984], Marcuse,1978).

Δληζρχνληαο ηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο γηα ηνλ δπλακηθφ ξφιν ηεο παξαηήξεζεο
έξγσλ ηέρλεο ζηε δηεξγαζία ηνπ ζηνραζκνχ πξνηξέπσ ηνπο αλαγλψζηεο λα
επηζθεθζνχλ ην site ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard θαη
εηδηθά ηα εξεπλεηηθά project
visible artful thinking, απφ ηα νπνία άιισζηε
εκπλέεηαη ε ηερληθή Δζηίαζε κε πλεηδεηφηεηα. Βέβαηα, ηερληθέο πνπ ππξνδνηνχλ ηνλ
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νξζνινγηθφ δηάινγν δηα κέζνπ ησλ ηερλψλ έρνπλ θαηά θαηξνχο παξνπζηαζηεί απφ
ζεκαληηθνχο ηνπο εξεπλεηέο ηνπ πεδίνπ (Perkins,1994, 2003, Tishman &all 1999,
Olson, 2000 ΄ Eisner,2002, Aderson, 1993,2005, Μέγα, 2010, 2011).

Αιιά θαη ν ίδηνο ν Mezirow αλαγλσξίδεη κεηαμχ άιισλ ηα νθέιε ηεο θαηαλφεζεο
ησλ έξγσλ ηέρλεο. Θεσξεί δε φηη ην απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα (ΑΓ), δειαδή ε
αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο πνπ δελ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ηξφπν πνπ
ζθεθηφκαζηε θαη-θαηαλννχκε ηνλ εαπηφ καο θαη ηνλ θφζκν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή, κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη απφ ηελ παξαηήξεζε ελφο έξγνπ ηέρλεο,
φηαλ πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπ
θαιιηηέρλε, έηζη φπσο απηφο θαλεξψλεηαη σο αηζζεηηθή εκπεηξία κπξνζηά ζηα κάηηα
καο. (Mezirow, 1990 ζ.14). Με άιια ιφγηα ην έξγν ηέρλεο κπνξεί λα απνηειέζεη απφ
κφλν ηνπ έλα ΑΓ, φηαλ απηφ δε βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηελ πξνζσπηθή καο
αηζζεηηθή, λνεηηθή θαη αμηαθή αληίιεςε. πλαθφινπζα, έλα έξγν ηέρλεο κπνξεί λα
ππξνδνηήζεη ηνλ ζηνραζκφ καο επί ηεο εγθπξφηεηαο ησλ δηθψλ καο πεπνηζήζεσλ,
ειέγρνληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπο (Mezirow, 1998, ζ. 92).

κσο πφζν εχθνιν είλαη λα ηεζεί ζε δηαπξαγκάηεπζε ε εγθπξφηεηα ησλ αληηιήςεψλ
καο; Τπνζέηνληαο φηη ε απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα είλαη πξνθαλήο, αιιά έρεη
αξλεηηθφ πξφζεκν, ζεσξψ φηη πξέπεη λα πξνηαζνχλ ηερληθέο πνπ ππνβνεζνχλ ην
άηνκν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο παγησκέλσλ παξαδνρψλ. Σφζν ε
ηερληθή Δζηίαζε κε πλεηδεηφηεηα φζν θαη ε κέζνδνο ΑΑΑΑ θηλνχληαη δηεπθνιπληηθά
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Βνεζνχλ, δειαδή, ηνλ εθπαηδεπφκελν κέζα απφ έλαλ
ζηνραζηηθφ δηάινγν λα αλαγλσξίζεη ηηο παξαδνρέο ηνπ, λα εμεγήζεη γηαηί ππάξρνπλ
θαη πνηνλ ξφιν παίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ.
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ δηεξγαζηψλ αμίδεη
λα ζεκεησζεί φηη έλα πιήξεο κεζνδνινγηθφ κνληέιν πνπ αλαπηχζζεηαη ζε έμη ζηάδηα
πνπ ζηαδηαθά ελεξγνπνηνχλ ηνλ νξζνινγηθφ δηάινγν ηνπ παξαηεξεηή έξγσλ ηέρλεο
κε ζηφρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ δπζιεηηνπξγηθψλ παξαδνρψλ, έρεη ήδε αλαπηπρζεί απφ
ηνλ Α. Κφθθν (Κφθθνο, 2010,2011,2015). Πξφθεηηαη γηα έλα επξέσο γλσζηφ ζηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν κε ηίηιν «Μεηαζρεκαηίδνπζα
Μάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία» πνπ έρεη δνθηκαζηεί ζε φιν ην θάζκα
ηεο εθπαίδεπζεο (ηππηθήο θαη ελειίθσλ), έρεη εκπλεχζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
εκέλα πξνζσπηθά θαη κειεηάηαη εξεπλεηηθά απφ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ.
Πξαθηηθέο εθαξκνγέο
Οη πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αθνινπζνχλ εκπλένληαη απφ ηα ηέζζεξα πξψηα βήκαηα
κεηαζρεκαηηζκνχ, έηζη φπσο απηά πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ J. Mezirow (2007, ζ. 60):
1. Απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιιεκα
2. Απηνεμέηαζε ζπλαηζζεκάησλ
3. Κξηηηθή αμηνιφγεζε παξαδνρψλ
167

4. Αλαγλψξηζε ηεο πεγήο δπζαξέζθεηαο-Μνίξαζκα κε άιινπο ηεο δηεξγαζίαο ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ
Α. Σερληθή: Δζηίαζε κε πλεηδεηόηεηα
H ηερληθή Δζηίαζε κε πλεηδεηφηεηα δαλείδεηαη ηε ινγηθή ηνπ αλνηθηνχ
εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Visible Thinking. ην πιαίζην απηήο ηεο ηερληθήο θάζε
εθπαηδεπφκελνο αλακεηξηέηαη κε έλα ηξίπηπρν εξσηεκάησλ κε ηίηιν: «Βιέπσ,
Παξαηεξψ, πλεηδεηνπνηψ». Πην ζπγθεθξηκέλα ηα εξσηήκαηα έρνπλ σο εμήο:
«Ση βιέπσ;»
«Ση παξαηεξψ θαη γηαηί;»
«Πνηνη ιφγνη κε νδεγνχλ λα βιέπσ κε ηνλ ηξφπν πνπ βιέπσ;»
ηφρνο ηεο ξνπηίλαο «Βιέπσ, Παξαηεξψ, πλεηδεηνπνηψ» είλαη λα θαηαλνεζεί φηη
ε παξαηήξεζε σο δηεξγαζία δελ είλαη «αζψα» ππφζεζε. Δλδέρεηαη λα θξχβεη κε
ζπλεηδεηνπνηεκέλεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
ξνπηίλαο ζηαδηαθά ζπλεηδεηνπνηνχληαη.
εκείσζε: Ζ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο έγηλε ζην έξγν ηνπ Ηαθσβίδε «Ζ παηδηθή
ζπλαπιία»,1900 ιάδη ζε κνπζακά, 176 x 250 εθ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
1ν εξψηεκα: «Ση βιέπσ;»
Ζ ινγηθή ηνπ εξσηήκαηνο: Σν εξψηεκα απηφ ππξνδνηεί ηελ πξψηε καηηά ζην έξγν
ηέρλεο, πνπ αληαλαθιά απηφ ην νπνίν έρνπκε ζπλεζίζεη λα «βιέπνπκε», άξα ην
νηθείν, ην ζπλεζηζκέλν, ην άκεζα
αλαγλσξίζηκν. πλήζσο, απηφ πνπ
αλαγλσξίδνπκε κε ηελ πξψηε καηηά πεγάδεη απφ γλσζηέο ζε καο θαηαζηάζεηο
πνπ αληινχλ απφ ην ξεπεξηφξην ησλ αηζζεηηθψλ θνηλσληθψλ, γλσζηηθψλ θαη
ινηπψλ εκπεηξηψλ καο. Δπνκέλσο, ελδέρεηαη ε αξρηθή παξαηήξεζή καο λα
αληαλαθιά ην αμηαθφ καο ζχζηεκα, ην πνιηηηζηηθφ καο ππφβαζξν, ηηο αληηιήςεηο
καο γηα ηε δσή ηε δεδνκέλε ζηηγκή πνπ παξαηεξνχκε ην έξγν.
2ν εξψηεκα: «Ση παξαηεξψ θαη γηαηί;»
Ζ ινγηθή ηνπ εξσηήκαηνο: Με απηφ ην εξψηεκα ν εθπαηδεπηήο θαιεί ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα εζηηάζνπλ ζε φ,ηη δελ είδαλ κε ηελ πξψηε καηηά,
πξνζζέηνληαο ζηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπο έλα «γηαηί». πλήζσο, απηά πνπ
δπζθνιεπφκαζηε λα παξαηεξήζνπκε είλαη ζηνηρεία αλνίθεηα, κε ζπλεζηζκέλα
Μπνξεί θη απηά ηα ζηνηρεία λα πξνβάιινληαη έθδεια θαζψο βιέπνπκε ην έξγν
ηέρλεο, αιιά εκείο λα κελ είκαζηε «έηνηκνη» λα ηα παξαηεξήζνπκε. Πηζαλφλ λα
κε ζπλάδνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλννχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ή λα αλήθνπλ ζην
θάζκα ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ καο παξαδνρψλ πνπ ζέινπκε ηε δεδνκέλε ζηηγκή λα
απνθχγνπκε. ηξέθνληαο ,ινηπφλ, ηε καηηά καο ζηα «παξάμελα, κε νηθεία»
ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ηέρλεο, δεκηνπξγνχκε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθθξαζε ησλ
απνπξνζαλαηνιηζηηθψλ δηιεκκάησλ καο.
Δλδεηθηηθά ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο
ήηαλ ηα εμήο: Γηαηί ην παηδί κε ην πνηηζηήξη είλαη απνκνλσκέλν; Γηαηί, ελψ φιε ε
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παξέα ηνπνζεηείηαη κπξνζηά απφ έλα παξάζπξν, ην αγφξη βξίζθεηαη ζηε ζθηά; Ζ
δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αγνξηνχ ην απνκνλψλεη ή ην θέξλεη πην θνληά; Γηαηί ην
θνξίηζη δελ ζπκκεηέρεη; Σν θνξίηζη δε κεηέρεη απφ επηινγή ή απφ αδπλακία;
3ν εξψηεκα: «Πνηνη ιφγνη κε νδεγνχλ λα βιέπσ κε ηνλ ηξφπν πνπ βιέπσ;»
Ζ ινγηθή ηνπ εξσηήκαηνο: Ζ ινγηθή ηνπ ηξίηνπ εξσηήκαηνο είλαη ελδνζθνπηθή. Ο
εθπαηδεπηήο θαιεί ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο ηνπ λα ζηνραζηνχλ θξηηηθά πάλσ ζε κηα
ζεηξά εξσηεκάησλ ζχκθσλα κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ζεψξεζε ηνπ Mezirow. Σνπο
θαιεί λα κπνπλ ζε δηεξγαζία ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο ησλ επηρεηξεκάησλ πάλσ
ζηα νπνία βαζίδνληαη νη απφςεηο ηνπο. Eπνκέλσο, ηνπο θαιεί λα θέξνπλ ζηελ
επηθάλεηα ηηο παξαδνρέο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη γηα ην ζέκα πνπ κειεηνχλ θαη κάιηζηα
λα ειέγμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη παξαδνρέο απηέο ελζηαιάρηεθαλ ζηε
ζπλείδεζή ηνπο κέζα απφ ηηο δηάθνξεο επηδξάζεηο πνπ δερζήθαλ ζηε δηαδξνκή ηεο
δσήο.
Πηζαλέο ππνβνεζεηηθέο πξνηξνπέο πνπ ππξνδνηνχλ απηφλ ζηνραζκφ:


Γηα πνην ιφγν αξρηθά επηθεληξψζεθα ζην άκεζα αλαγλσξίζηκν;


Γηαηί δελ αλαγλψξηζα εμ αξρήο ηνλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν άιισλ
ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ηέρλεο πέξα απφ ηα πξνθαλή;

Πνηα παηδηθά κνπ βηψκαηα κε νδήγεζαλ λα δψζσ πξνζνρή ζε
θάπνηα ζεκεία ηνπ έξγνπ ή λα αγλνήζσ θάπνηα άιια;

Πψο ηα παηδηθά κνπ βηψκαηα επέδξαζαλ ζηνλ ηξφπν πνπ
αληηιακβάλνκαη ηελ γλσζηηθή ή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αμία ηνπ έξγνπ
ηέρλεο;

Πνηεο εκπεηξίεο κνπ δηακφξθσζαλ νη αηζζεηηθέο κνπ αληηιήςεηο;
Δίλαη απηέο πιήξεηο ;


Δίλαη νη απφςεηο κνπ ζήκεξα ιεηηνπξγηθέο;


Σειηθά ηαπηίδνκαη ζπλεηδεηά κε ηνλ ηξφπν πνπ ν θαιιηηέρλεο
απνηππψλεη ην ζέκα; (Δμεγψ ηηο ζέζεηο κνπ ή ηηο αληίζεηεο απφςεηο κνπ
βάζεη ηεθκεξίσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην ξεπεξηφξην ησλ εκπεηξηψλ κνπ;)
Δλδεηθηηθά θαη εμ αθνξκήο ηνπ έξγνπ ηνπ Ηαθσβίδε νη ππνβνεζεηηθέο πξνηξνπέο
ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ηα εμήο:

Γηαηί δελ αλαγλψξηζα εμ αξρήο ηνλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηνπ αγνξηνχ
κε ην πνηηζηήξη; Πνηνη ιφγνη κε νδεγνχλ λα αγλνψ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ;

Πνηα παηδηθά κνπ βηψκαηα κε ηνπνζεηνχζαλ ζηελ άθξε θαη πνηα
ζην θέληξν ηεο επηθνηλσλίαο; Ση ξφιν έπαημαλ ζε απηφ νη καέζηξνη ηεο
επηθνηλσλίαο (δάζθαινη, γνλείο);


Πνηνο ήηαλ ν δηθφο κνπ ξφινο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηφηε;


Πψο ηα παηδηθά κνπ βηψκαηα επέδξαζαλ ζηνλ ηξφπν πνπ
αληηιακβάλνκαη ηελ έλλνηα ηεο ζπλνρήο ζηελ νηθνγέλεηα;
Β. Μέζνδνο: Αλαγλώξηζε-Απνδνρή-Αλαζεώξεζε ηεο «Αιήζεηαο» (ΑΑΑΑ)
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Ζ ΑΑΑΑ παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην 2o πλέδξην ηεο ESREA (2016)
θαη έρεη απνηειέζεη εξεπλεηηθή πξαθηηθή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ΔΑΠ γηα ην
αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018.
ηφρνο ηεο κεζφδνπ ΑΑΑΑ είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε κέζα απφ νξζνινγηθνχο
ζπιινγηζκνχο φηη δελ ππάξρεη κφλν κηα αιήζεηα, δειαδή απηή πνπ έρεη
δηακνξθσζεί απφ ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπ θαζελφο καο. Αληίζεηα, φζν πεξηζζφηεξεο
αιήζεηεο αλαγλσξίδνπκε ζηνπο
γχξσ θαη έμσ απφ εκάο, ηφζν θαιχηεξα
θαηαλννχκε φρη κφλν ηνπο άιινπο, αιιά θαη ηνλ εαπηφ καο θαη άξα αηηηνινγνχκε
ηηο επηινγέο καο, ζπλεηδεηνπνηψληαο γηαηί δξνχκε κε ηνλ ηξφπν πνπ δξνχκε. Γηα
ηελ γλσξηκία ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ ηεο ΑΑΑΑ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εγθαηάζηαζε
ζην ρψξν ηνπ Βιάζε Καληάξε Σν θνπηζφ» 1974, 155x440x600εθ. απφ ηε ζεηξά
Μεηαλάζηεο (1971-1976) Σν ζέκα-ηδέα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην έξγν ηέρλεο είλαη
ην κεηαλαζηεπηηθφ κε έκθαζε ζην αλψλπκν δξάκα
ηνπ μεξηδσκνχ ησλ
κεηαλαζηψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαδεηήζνπλ ηα απηνλφεηα ηεο δσήο ζε κηα
λέα ρψξα ππνδνρήο.
Οη ηέζζεξηο θάζεηο ηεο ΑΑΑΑ έρνπλ σο εμήο:
1ε θάζε: Αλαγλψξηζε


Αλαγλψξηζε 1νπ επηπέδνπ

Οη εξσηήζεηο Αλαγλψξηζεο 1νπ επηπέδνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
αηζζεηηθήο αληίιεςεο ηνπ παξαηεξεηή. Ζ βαζηθή πξνηξνπή ηνπ εθπαηδεπηή είλαη ε
αθφινπζε:
-Δπηηξέςηε ζηνλ εαπηφ ζαο λα επηδείμεη κηα πξνζεθηηθή καηηά ζην έξγν ηέρλεο.
Γψζηε πξνζνρή ζηελ ηερληθή πιεπξά ηνπ έξγνπ: (ρξψκαηα, ζρήκαηα, γξακκέο,
ζχλζεζε, θ.ιπ.). Όζηεξα αλαξσηεζείηε:
 Ση θαίλεηαη νηθείν ζε απηφ πνπ βιέπεηε; Ση θαίλεηαη παξάμελν; (ζε
ζρέζε κε ηα ρξψκαηα, ηα ζρήκαηα, ηνπο φγθνπο, θ.ά.)
 Αλαγλψξηζε 2νπ επηπέδνπ
Οη εξσηήζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ γλσζηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ παξαηεξεηή. Ζ βαζηθή
πξνηξνπή ηνπ εθπαηδεπηή είλαη ε αθφινπζε:
«Δζηηάζηε θαη παξαηεξήζηε ζέκα ηνπ έξγνπ ηέρλεο. Μπνξεί λα είλαη έλα θνηλσληθφ
γεγνλφο, κηα ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο, κηα πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ θαιιηηέρλε γηα ηε
δσή, ηε θχζε ή κηα ζπλαηζζεκαηηθή δήισζε. Πεξηγξάςηε απηφ ην δήηεκα φζν
θαιχηεξα κπνξείηε. Γηα λα βνεζεζείηε δηαβάζηε ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ (π.ρ. ηίηινο,
θαιιηηερληθφ ξεχκα, έηνο δεκηνπξγίαο, πεξηγξαθή πνπ ζπλήζσο ππάξρεη ζηηο
ιεδάληεο δίπια απφ απηφ). ηε ζπλέρεηα απαληήζηε:
 -Ση θαίλεηαη νηθείν ζηνλ ηξφπν πνπ απεηθνλίδεη ην ζέκα ν θαιιηηέρλεο;
Ση θαίλεηαη παξάμελν;
πλνπηηθά ζηελ θάζε ηεο Αλαγλψξηζεο νη εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηήο
πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζεί έλα έξγν ηέρλεο είλαη νη αθφινπζεο:
 Ση θαίλεηαη νηθείν θαη ηη παξάμελν ζε απηφ πνπ βιέπεηε;

170

 Ση θαίλεηαη νηθείν θαη ηη παξάμελν ζηνλ ηξφπν πνπ απεηθνλίδεηαη ην
ζέκα απφ ηνλ θαιιηηέρλε ;
Ζ ινγηθή απηψλ ησλ εξσηεκάησλ είλαη παξφκνηαο θχζεο κε απηήλ πνπ πεξηγξάθηεθε
ζηελ ηερληθή ηεο Δζηίαζεο κε πλεηδεηφηεηα. Έηζη, απηφ πνπ αλαγλσξίδνπκε κε ηελ
πξψηε καηηά ζε έλα έξγν ηέρλεο πεγάδεη απφ γλσζηέο ζε καο θαηαζηάζεηο, ελψ
δπζθνιεπφκαζηε λα αλαγλσξίζνπκε ην κε νηθείν ή απνκαθξπζκέλν απφ ην
ξεπεξηφξην ησλ εκπεηξηψλ καο, ε απφ ην αμηαθφ καο ζχζηεκα.
2ε θάζε: Απνδνρή
Οη εξσηήζεηο Απνδνρήο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ν
παξαηεξεηήο ληψζεη φηη έξρεηαη αληηκέησπνο κε νηθείεο ή αλνίθεηεο θαηαζηάζεηο, έηζη
φπσο απηέο αλαδεηθλχνληαη απφ έλα έξγν ηέρλεο. Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο:
 Ση είδνπο ζπλαηζζήκαηα ληψζαηε θαζψο αλαθαιχςαηε ηηο «νηθείεο θαη
παξάμελεο» αηζζεηηθέο πηπρέο ηνπ έξγνπ ηέρλεο; Γηαηί ζπλέβε απηφ;
 Ση είδνπο ζπλαηζζήκαηα ληψζαηε, φηαλ αλαθαιχςαηε ηηο «νηθείεο θαη
παξάμελεο» αληηιήςεηο ηνπ θαιιηηέρλε ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ
απεηθνλίδεη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηέρλεο; Γηαηί ζπλέβε απηφ;
3ε θάζε: Αλαζεψξεζε


Αλαζεψξεζε 1νπ επίπεδνπ

Οη εξσηήζεηο εδψ ππξνδνηνχλ ηελ έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο ηνπ
παξαηεξεηή γηα ην ζέκα πνπ πξνβάιιεηαη ζην έξγν ηέρλεο. Ζ άπνςε απηή είλαη
πηζαλφ ζε θάπνηα ζεκεία λα ζπλάδεη κε απηή ηνπ θαιιηηέρλε θαη ζε θάπνηα φρη.
ηφρνο ηεο έθθξαζεο ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηεζεί ε
δηαθνξεηηθή αληίιεςε πνπ πηζαλφλ κπνξεί λα έρνπκε γηα έλα ζέκα, ή ηαχηηζε
απφςεσλ καο γηα ην ζέκα ή πηπρέο απηνχ κε απηέο ηνπ θαιιηηέρλε. Ζ πηζαλή
απφθιηζε νδεγεί ζε έλαλ αξρηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ηα ζέζθαηα θαη ηα
απφιπηα πνπ πηνζεηνχκε γηα λα εξκελεχζνπκε ηνλ θφζκν.
Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο:
 Δθθξάζηε ηελ πξνζσπηθή ζαο άπνςε γηα ην ζέκα
πνπ
δηαπξαγκαηεχεηαη ην έξγν ηέρλεο.
 ε πνηα ζεκεία ε άπνςή ζαο ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηαηξηάδεη κε απηήλ
ηνπ θαιιηηέρλε; ε πνηα δηαθέξεη;


Αλαζεψξεζε 2νπ επηπέδνπ

Οη εξσηήζεηο εδψ ππξνδνηνχλ ζηνλ παξαηεξεηή ηελ ζθέςε φηη ε πξνζσπηθή ηνπ
άπνςε γηα ην πξνο κειέηε ζέκα, πηζαλφλ λα δηαθέξεη απφ απηή ησλ άιισλ κειψλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, ή θαη φρη. ηφρνο ησλ εξσηήζεσλ είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε
ησλ πνιιαπιψλ «θσλψλ» ζηελ πξνζπάζεηα ηεο δηεξεχλεζεο ελφο ζέκαηνο. Ζ ινγηθή
ησλ εξσηεκάησλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο αμίαο ηνπ πινπξαιηζκνχ ησλ απφςεσλ.
Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο:
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 ε πνηα ζεκεία ε άπνςή ζνπ ηαηξηάδεη κε απηή ησλ άιισλ κειψλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο νκάδαο; ε πνηα ζεκεία ε άπνςή ζνπ δηαθέξεη;


Αλαζεψξεζε 3νπ επηπέδνπ

Δδψ, ν εθπαηδεπφκελνο ηνπνζεηείηαη εθ λένπ ζην πξνο κειέηε ζέκα έρνληαο φκσο
πιένλ ιάβεη ππφςε ηνπ α) ηελ άπνςε ηνπ θαιιηηέρλε, β) ηηο απφςεηο ηεο
εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, αιιά θαη γ) ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ εκπινθή ζηελ φιε
δηεξγαζία. Ο εθπαηδεπφκελνο πξνηξέπεηαη λα γξάςεη έλα εκπινπηηζκέλν θείκελν κηα
θαη έρεη αθνπγθξαζηεί πνηθίιεο απφςεηο. Δπίζεο αλακέλεηαη λα έρεη δηεπξχλεη ηνπο
νξίδνληέο ηνπ θαζψο γλψξηζε, ηαπηίζηεθε ή θαη δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηηο άιιεο
εθθξαζκέλεο απφςεηο.
Βνεζεηηθή πξνηξνπή:
 Σψξα κπνξείο λα δηακνξθψζεηο ηελ ηειηθή ζνπ άπνςε γηα ην ζέκα (π.ρ.
κεηαλαζηεπηηθφ ) εθ λένπ, ιακβάλνληαο ππφςε φια φζα έδεζεο ζηηο
πξνεγνχκελεο θάζεηο.
4ε θάζε «Αιήζεηα»
ηελ 4ε θάζε ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα ζπλνςίζεη ηα φζα έδεζε ζηηο
πξνεγνχκελεο θάζεηο κε ζηφρν λα εξκελεχζεη γηαηί ζθέθηεθε κε ηνλ ηξφπν πνπ
ζθέθηεθε. Ζ ινγηθή ησλ εξσηήζεσλ έρεη ελδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, κηα θαη ν
εθπαηδεπηήο πξνηξέπεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εξκελεχζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ
ζθέθηεθαλ θαη ζπλαηζζάλζεθαλ κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπο δηαδξνκή ζηνλ
«θφζκν». Με ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πεγή απφ
ηελ νπνία αλαβιχδεη ε δηακνξθσκέλε ηνπο άπνςε, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλεηδεηνπνηνχλ
φηη απηή ε πεγή είλαη πνιχ πηζαλφλ λα δηαθέξεη απφ απηή ησλ άιισλ. Δπνκέλσο
αλαδεηθλχεηαη ε ζρεηηθφηεηα ησλ πξαγκάησλ θη ε πνηθηινρξσκία ησλ απφςεσλ.
Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο:
-Γηαηί λνκίδεηο φηη ηαπηίζηεθεο κε θάπνηεο απφ ηηο ζέζεηο/αμίεο/απφςεηο ησλ άιισλ;
-Γηαηί λνκίδεηο φηη δελ αληηιήθζεθεο θάπνηεο απφ ηηο ζέζεηο/αμίεο/απφςεηο ησλ
άιισλ;
-Πψο ηα
πξνζσπηθά ζνπ βηψκαηα ζπλέβαιαλ ζην λα ηαπηηζηείο ή λα
δηαθνξνπνηεζείο σο πξνο ηηο ζέζεηο/αμίεο/ απφςεηο ησλ άιισλ;
-Πνηα ηειηθά αληίιεςε ζα πηνζεηνχζεο, έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδεηο πην ζπλεηδεηά
ην ζέκα πνπ επεμεξγάζηεθεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζνπ;
ύλνςε

ηελ παξνχζα εηζήγεζε παξνπζηάζηεθαλ ηξφπνη δηείζδπζεο ζηνλ θφζκν ησλ
λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ κε ζηφρν ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη απνηεινχλ ηα
θίιηξα κε ηα νπνία φινη καο βιέπνπκε θαη εξκελεχνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Δθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο ε Δζηίαζε κε πλεηδεηφηεηα, ή ε ΑΑΑΑ βνεζνχλ
ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ γηαηί ζθέθηνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
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ζθέθηνληαη θαη θπξίσο λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζρεηηθφηεηα κε ηελ νπνία εξκελεχνπκε
ηνλ θφζκν. Σα ππνβνεζεηηθά εξσηήκαηα ηεο θάζε κηα πξνζέγγηζεο μερσξηζηά,
απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ επάλσ ζηηο ηξέρνπζεο απφςεηο θαη
ηηο επξχηεξεο λνεηηθέο ζπλήζεηεο. Αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη ε δηεξγαζία
ηεο παξαηήξεζεο έξγσλ ηέρλεο ηα νπνία είλαη κεζηά ζπκβνιηζκψλ, κελπκάησλ θαη
πνιππξηζκηθψλ νπηηθψλ.
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Ζ αμηνπνίεζε ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο κέζσ αηζζεηηθήο
εκπεηξίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα ηε δεκηνπξγηθή θαη
θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο
Ησάλλα Α.Ρακνπηζάθε, ρνιηθή χκβνπινο Φηινιφγσλ ηεο Π.Γ.Δ.Κξήηεο
ioannar@hotmail.com

Πεξίιεςε
θνπόο : Με ηε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε επηρεηξνχκε λα αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ηεο
αμηνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ, ΄΄Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο΄΄ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ
Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, θαη εηδηθφηεξα ησλ Διεχζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ
ηνπ Γηνλχζηνπ νισκνχ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο
θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ζηεξεφηππσλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κέζσ ηεο
Σέρλεο.
Τιηθό- Μέζνδνο: Ζ παξνπζίαζε βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή εθαξκνγή
(Γεηγκαηηθή Γηδαζθαιία), ε νπνία πινπνηήζεθε απφ ηε ζπγγξαθέα ζε θπζηθφ ηκήκα
καζεηψλ, ζην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο
Κνηλφηεηαο κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ αξκνδηφηεηάο ηεο.
Αμηνπνηήζεθαλ ηερληθέο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο Έξγσλ Σέρλεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε άιιεο βησκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο
αλαθαιππηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ θαη Αλειίθσλ. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ζπλδπάζηεθαλ κε ην εμεηαδφκελν
θείκελν, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο
Λνγνηερλίαο Α΄ ηάμεο Λπθείνπ.
Απνηειέζκαηα- πκπεξάζκαηα: Απφ ηελ έσο ηψξα εκπεηξία καο, πξνθχπηεη φηη ε
δεκηνπξγηθή πξφζιεςε ησλ θεηκέλσλ ζην ζρνιείν, αιιά θαη ε δεκηνπξγία
θνηλνηήησλ κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, κέζα απφ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο
κεηαζρεκαηηζκνχ ζηεξεφηππσλ θαη κνλνιηζηθψλ αληηιήςεσλ, κε πνιχ ζεηηθά
απνηειέζκαηα θαη γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο Σέρλεο
θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ.

Λέμεηο - Κιεηδηά
Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, νισκφο, Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη, Ζζηθή, θξηηηθή
ζθέςε, ζρνιείν

Abstract
The purpose of this presentation is to show the meaning of Transformative Learning
through the teaching of Modern Greek Literary Texts, in order to succeed creative and
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critical learning, through aesthetic experience. The presentation was based on a
specific teaching example, which the author offers to her colleges, in a natural
classroom of a high school. Techniques of creative and critical thinking were used on
the poetic text of Dionysios Solomos, Free Sieged from the book of Literary Texts of
A‟ Lyceum classroom. Through such a procedure of creative analysis of literary texts
in school and through educational communities, teaching techniques of transforming
stereotypes could be supported with positive results for both students and adults.
Because teachers could reflect their teaching practices and think again about them and
also students could reflect their behavior and attitude towards lessons and school.

Keywords
Transformative learning, Literature, Free Sieged, Solomos, school

Δηζαγσγή ζηελ Πξνβιεκαηηθή
Αθεηεξία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ καο ζηάζεθε ην γεγνλφο φηη, ζπρλά, εζηηάδνπκε ζηελ
θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο, ζηε κεηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηνπο καζεηέο
θαη φρη ηφζν ζηε ζπλεηδεηή, παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ
γηα ηε κεηάδνζε ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ δσήο θαη ηεο απαηηνχκελεο θνηλσληθήο
κφξθσζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνθεχγνπκε, νπζηαζηηθά, λα ζπλδέζνπκε ηε
δηδαθηηθή κε ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ καο. Σν ηκήκα, ζην νπνίν έγηλε ε
ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα σο ΄΄δσεξφ,
αιιά κε έμππλα παηδηά΄΄. Ζ ζπλάδειθνο είρε δπζθνιία ζην λα θηλεηνπνηήζεη ην
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ψζηε εθείλα λα παξαθνινπζήζνπλ κε κεγαιχηεξε πξνζνρή
θαη εζπρία ην κάζεκα. Αθνχ ζπδεηήζακε κε ηελ θαζεγήηξηα γηα ην γεληθφηεξν
πιαίζην κάζεζεο, απνθαζίζακε λα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο
Μάζεζεο- Δθπαίδεπζε κέζα απφ πνηθίιεο κνξθέο Σέρλεο.

1.

Κπξίσο Μέξνο: Μεζνδνινγία- Αλάιπζε δεδνκέλσλ

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε αμηνπνηήζεθε ε βησκαηηθή εκπεηξία θαη ε ζπλεξγαζία
κε ηα ζρνιεία επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο ζπγγξαθέσο, ζην
πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ Κνηλνηήησλ κάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, νη απαληήζεηο
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ απφ ηα αληίζηνηρα θχιια εξγαζίαο κε ηα θξηηηθά
εξσηήκαηα, θαζψο θαη νη επηζεκάλεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεψλ ηεο κε
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, νη νπνίεο ζπλφδεπαλ πνηθίιεο βησκαηηθέο θαη
αλαζηνραζηηθέο αζθήζεηο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο
απαηηήζεθαλ ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο, θαζψο ε πξψηε απφ απηέο δηαηέζεθε ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δεηγκαηηθήο Γηδαζθαιίαο ζε επίπεδν καζεηψλ θαη ζε επίπεδν
εθπαηδεπηηθψλ, κε ηε δηεξεχλεζε ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο.
ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα απφ ην έξγν ηνπ
Γηνλχζηνπ νισκνχ, Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη, σο βάζε γηα ζπδήηεζε. ην πιαίζην
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ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο θαη, κε βάζε ηηο
αλάγθεο πνπ αλαδχζεθαλ, αμηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο κνξθέο Σέρλεο : ε Λνγνηερλία (ην
ίδην ην εμεηαδφκελν ινγνηερληθφ θείκελν), ε Εσγξαθηθή (δχν πίλαθεο δσγξαθηθήο),
ην θίηζν (έλα ζθίηζν) θαη ε Παηδαγσγηθή Ρεηνξηθή.

2.
Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζσ αηζζεηηθήο εκπεηξίαο (Κξηηηθή θαη
Γεκηνπξγηθή Μάζεζε κέζα από ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία)
Ζ κέζνδνο ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο κέζσ αηζζεηηθήο εκπεηξίαο (Κξηηηθή θαη
Γεκηνπξγηθή Μάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία) βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε
φηη ε ελαζρφιεζε κε ηελ Σέρλε πξνζθέξεη ζηνλ απνδέθηε ελαχζκαηα γηα πνηνηηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ, θαζψο, κέζσ ηεο πξνζεθηηθήο
παξαηήξεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ησλ απαληήζεσλ ζε αληίζηνηρα
θξηηηθά
εξσηήκαηα, ζα ηνπ επηηξέςεη λα αλαπηχμεη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη λα
κεηαζρεκαηίζεη, ηειηθά, ηπρφλ, δνγκαηηθέο, ζηαηηθέο, κνλνιηζηθέο απφςεηο θαη
πεπνηζήζεηο, πνπ, ίζσο, έρεη (Mezirow, 1990, 1998, 2007, 2009, Freire, 2006α, 2006β,
Kokkos, 2010, 2011).
Σέηνηεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνζθέξνληαη ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, φζν θαη ηεο θξηηηθήο θαη
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ηεο ελδνζθφπεζεο, ηνπ αλαζηνραζκνχ, ηεο απηνθξηηηθήο σο
ηνλ ηειηθφ κεηαζρεκαηηζκφ δπζιεηηνπξγηθψλ αληηιήςεσλ. Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ
Σέρλε απμάλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε,
ζε κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο φρη κφλν ησλ εηθαζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ
ηξφπνπ ζχλδεζήο ηνπο, αιιά θαη ηνπ ιφγνπ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο (Kokkos, 2010).
Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε κάζεζε δελ έρεη ζηφρν κφλν ηελ πξνζζήθε γλψζεσλ ζηηο ήδε
πξνυπάξρνπζεο, αιιά ηελ αιιαγή, αξρηθά, ηελ εζσηεξηθή απηνβειηίσζε θαη, ζηε
ζπλέρεηα, την κοινωνική αλλαγή (Freire, 2006α, Mezirow, 1990). Έηζη, ζπλδέεη ην
κεηαζρεκαηηζκφ δπζιεηηνπξγηθψλ αληηιήςεσλ, πνπ είηε αθνξνχλ ζηα δηδαθηηθά
αληηθείκελα, είηε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο (π.ρ. ε αξλεηηθή
ζπκπεξηθνξά ελφο/κηαο καζεηή/-ηξηαο, ηελ νπνία πθίζηαληαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, απνηειεί κηα κνξθή θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
άιισλ θαη κηα κνξθή θαηαπίεζεο πξνο απηνχο), κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ, κε βαζηθό ππνζηεξηθηηθό εξγαιείν ηε Ρεηνξηθή Σέρλε θαη,
εηδηθόηεξα, ηελ Αξηζηνηειηθή Ρεηνξηθή θαη όρη ηελ Σέρλε ζηηο παξαδνζηαθέο
ηεο κνξθέο (Εσγξαθηθή, Γιππηηθή θ.ι.π.).
Έηζη, εξρφκαζηε θνληά ζηε ζεσξία ηνπ Freire. πγθεθξηκέλα, ν Freire κειέηεζε
επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αηηίσλ ηεο εθάζηνηε
θαηαδπλάζηεπζεο ησλ νκάδσλ απηψλ νλόκαδε ΄΄θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε. Γηα
θείλνλ ν δηάινγνο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο είλαη κηα
δηαιεθηηθή, δεκνθξαηηθή ζρέζε, πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα
πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Με ηηο εξσηήζεηο ηνπ ( Ση;, Γηαηί ; Γηα πνην ζθνπφ
; Απφ πνηνλ, ππέξ πνηνπ; ελάληηα ζε πνηνλ ; θ.ι.π.) ν εθπαηδεπηήο, ηνπο βνεζά λα
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θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ θφζκν, νδεγψληάο ηνπο ζην λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο
γηα ην ζηαδηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε έλα πην δίθαην θαη αλζξψπηλν θφζκν(Freire,
2006β).
Δμάιινπ, ν θξηηηθφο ζηνραζκφο απαηηεί ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεπνηζήζεψλ
καο, πάλσ ζηηο νπνίεο φια ηα πηζηεχσ καο έρνπλ νηθνδνκεζεί θαη κπνξεί λα
εθθξαζηεί κε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, γεληθεχζεσλ, αλαινγηψλ, δηεπθξηλίζεσλ,
αμηνινγήζεσλ, ηε δηεξγαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ θ.ά. (Mezirow, 1990),
αλαδεηθλχνληαο θπξίσο ην ΄΄γηαηί΄΄, φρη κφλν ην ΄΄πψο΄΄.
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, επηρεηξνχκε λα ζπλδένπκε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ
απόθηεζε θξηηηθήο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο κε ηελ παηδαγσγηθή νπηηθή, ζην
ζρνιείν, αθελόο γηα ηελ αληηκεηώπηζε παηδαγσγηθώλ δεηεκάησλ θαη αθεηέξνπ
γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθώλ Αληηθεηκέλσλ. Ζ
πξνζπάζεηα απηή δε γίλεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ πάλησλ, αιιά ηεο
πξνζπάζεηαο ζπζηεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ. Αθνινπζνχλ ηα ζηάδηα, ηα νπνία αθνινπζήζακε,
θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα καζεηψλ.

3.

Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ

Πξψην ζηάδην : Πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάγθεο γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο γηα
θξηηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο - Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζα απφ έλαλ εηιηθξηλή
δηάινγν κε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, κε πξφθιεζε αλαζηνραζκνχ

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή Δλφηεηα πξνζθέξεηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηκήκαηνο, ην νπνίν παξνπζίαδε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : αηαμίεο, αλεζπρία ηελ ψξα
ηνπ καζήκαηνο, θαζαξία), θαζψο ηα εμεηαδφκελα ρσξία εζηηάδνπλ ζε αμίεο θαη
ζηάζεηο δσήο, πνπ ζα θέξνπλ ηνπο καζεηέο αληηκέησπνπο κε ηηο εζσηεξηθέο ηνπο
αδπλακίεο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζην ηκήκα ηνπο, σζψληαο ηνπο ζε
πεξηζπιινγή, αλαζηνραζκφ θαη απηνθξηηηθή, αιιά θαη αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δξάζε,
κέζα απφ ηελ αλακέηξεζή ηνπο κε ην θείκελν, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ θαθψο
θεηκέλσλ, κε ηε δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ.
ε κία αξρηθή ζπλάληεζε, πξηλ απφ ηε δεηγκαηηθή δηδαζθαιία, ζπδεηήζακε κε ηνπο
καζεηέο γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλνπλ νη ίδηνη απέλαληη ζην κάζεκα. Οη
καζεηέο έγξαςαλ αλ ηνπο ελδηαθέξεη ε Λνγνηερλία θαη ζε πνην βαζκφ ηα Κείκελα
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο σο κάζεκα αληαπνθξίλνληαη ζ‟ απηφ ην ελδηαθέξνλ. Ο
δηάινγνο θξίζεθε απαξαίηεηνο, γηαηί ε βησκαηηθή καο εκπεηξία δείρλεη φηη
εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ειάρηζηα ζπδεηνχλ φζν γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
αλαθχπηνπλ ζε έλα ηκήκα, ζην πιαίζην κηαο εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο, ελψ ε
ζπδήηεζε απηή ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηελ επίιπζή ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηελ
απνζηψπεζή ηνπο, ε νπνία απιψο ηα δηαησλίδεη.
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Γεχηεξν ζηάδην : Έθθξαζε ησλ ηδεψλ
Απφ ηα επηκέξνπο εξσηεκαηνιφγηα δηεξεχλεζεο αλαγθψλ κε ηηο απαληήζεηο ησλ δχν
νκάδσλ αλαδχζεθε κηα δηηηή αλάγθε :
α) γηα ηνπο καζεηέο ήηαλ ε αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζην κάζεκα. Δηδηθφηεξα, έκκεζα
επηζεκάλζεθε ε αλάγθε γηα αιιαγή θηλήηξσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη
γηα εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη ηνπ πιαηζίνπ κάζεζεο (Illeris, 2016).
Αληίζηνηρα, β) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επηζεκάλζεθε ε αλάγθε γηα αιιαγή θαη
εκπινπηηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ.
Σξίην ζηάδην : Γηαηχπσζε θξηηηθψλ εξσηεκάησλ -Αλίρλεπζε θαη εληνπηζκφο ησλ
αμηψλ, ησλ αξρψλ θαη ησλ ζηάζεσλ δσήο ησλ Διεχζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ ζην ίδην ην
θείκελν απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο- Πξνζδηνξηζκφο ππνζεκάησλ θαη θξηηηθψλ
εξσηεκάησλ - Αλαπιαηζίσζή ηνπο, κε βάζε ην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζηνΈθθξαζε ησλ απφςεψλ ηνπο
Αμηνπνηψληαο, ζην ζηάδην απηφ ην ίδην ην ινγνηερληθφ έξγν σο έξγν Σέρλεο,
νδεγήζακε ηνπο καζεηέο λα αληρλεχζνπλ ηνλ εζηθφ θψδηθα ησλ Διεχζεξσλ
Πνιηνξθεκέλσλ, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ θαη ησλ ηξηώλ
δηαζηάζεώλ ηνπ (Κφθθνο, 2018). Ξεθηλάκε απφ ηηο ίδηεο ηηο έλλνηεο, κε ηηο νπνίεο ζα
αζρνιεζνχκε, κε ηε βνήζεηα ιεμηθνχ ή ιεμηθψλ (Ρακνπηζάθε, 2017α).Αθνινπζνχλ
θαη ηα βαζηθά θξηηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία δηαηππψζεθαλ:
11- Πνηεο ήηαλ νη αμίεο ησλ Διεχζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ, φπσο πξνθχπηνπλ
κέζα απφ ην θείκελν ;
Κξηηηθφο ζηνραζκφο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ:
Σα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ ζε νκάδεο εξγαζίαο, κε έλα θνηλφ θχιιν, κε ην νπνίν ηνπο
δεηάκε, θαζώο ζα αθνύλ ή ζα δηαβάδνπλ ην θείκελν, λα βξνπλ ηηο αξρέο, ηηο αμίεο
θαη ζηάζεηο δσήο ησλ πνιηνξθεκέλσλ Μεζνινγγηηώλ, πνπ άκεζα ή έκκεζα
απνηππώλνληαη από ηνλ πνηεηή, κε ηε δεισηηθή ή ζπλππνδεισηηθή ρξήζε ηεο
γιώζζαο (Ρακνπηζάθε, 2017α).

Κξηηηθφο ζηνραζκφο επί ηεο δηεξγαζίαο :
- Πψο εμέθξαδαλ ηηο αμίεο απηέο νη πνιηνξθεκέλνη Μεζνινγγίηεο ; Πψο ηηο
ππνζηήξηδαλ ;
- Με πνηα εθθξαζηηθά κέζα απνδίδνληαη απηέο νη αμίεο απφ ην νισκφ, ζηα
ζπγθεθξηκέλα ρσξία ;
- Πνηα πηζηεχεηε φηη ήηαλ ε ζεκαζία ηνπο γηα ηε δσή θαη ηνλ αγψλα ησλ
Πνιηνξθεκέλσλ Μεζνινγγηηψλ θαη
Κξηηηθφο ζηνραζκφο επί ησλ πξφηεξσλ αληηιήςεσλ
- - Γηαηί ήηαλ γη‟ απηνχο ζεκαληηθέο νη αμίεο απηέο θαη γηαηί ηηο ππεξαζπίδνληαλ,
θάησ απφ εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο ;
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- Γηαηί ππεξαζπίδνληαλ απηέο ηηο αμίεο νη Πνιηνξθεκέλνη Μεζνινγγίηεο, απφ ηελ
αξρή σο ην ηέινο ηνπ έξγνπ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ ;
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ζηα παηδηά φηη ν εζηθφο ηνπο θψδηθαο παξακέλεη
αδηαπξαγκάηεπηνο- Απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηνπ έξγνπ νη αμίεο ησλ
Πνιηνξθεκέλσλ Μεζνινγγηηψλ παξακέλνπλ αλαιινίσηεο- Γελ ππάξρεη
κεηαζρεκαηηζκόο ησλ αμηώλ απηώλ, γηαηί απηέο νη αμίεο αληηπξνζσπεύνπλ ην
ζεηηθό).
Αλαπιαηζίσζε- χλδεζε κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα – Αλαζηνραζκφο :
(Παξάπιεπξα θξηηηθά εξσηήκαηα ηνπ Freire)
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο δελ
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηαηχπσζε ή ζηελ απάληεζε θξηηηθψλ εξσηεκάησλ, αιιά
ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο θαη
παξαγσγηθήο ζθέςεο (Μαηζαγγνχξαο, 2007), ην αίζζεκα ζπλ-επζύλεο θαη
αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ δξάζεο γηα αιιαγή ησλ θαθώο θεηκέλσλ.
Γη‟ απηφ, θαη ζηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο νδεγήζεθαλ ζην λα αληρλεχζνπλ πηζαλή
επηβίσζε ή κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αμηψλ απηψλ θαη ησλ ζηάζεσλ δσήο ησλ Διεχζεξσλ
Πνιηνξθεκέλσλ ζην ηκήκα ή ζην ζρνιείν ηνπο.
- Πνηεο απφ απηέο πνπ ζπλαληήζαηε, πηζηεχεηε φηη επηβηψλνπλ, ζήκεξα, ζην ηκήκα
ζαο θαη ζηε ζρνιηθή ζαο θνηλφηεηα θαη κε πνηα κνξθή ; Δπηιέγνπκε δχν απφ απηέο,
ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ αγσληζηηθφηεηα θαη εληνπίδνπκε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο σο
πξνο ηε κνξθή ησλ αμηψλ απηψλ θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν εθδήισζήο ηνπο ηφηε θαη
ζήκεξα.
Σν ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν πξνζσπηθήο
θαη ζπιινγηθήο απην-επίγλσζεο, απηνθξηηηθήο θαη απηνβειηίσζεο (Ρακνπηζάθε,
2016, 2017β). Ζ πξνβνιή ησλ αμηψλ ησλ Διεχζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ ζηε δηθή ηνπο
δσή, ζην δηθφ ηνπο ζρνιηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, έγηλε ν
θαζξέθηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ηνπο νδήγεζε ζε πξνβιεκαηηζκφ,
αλαζηνραζκφ θαη απηνθξηηηθή. Ήηαλ έθδειε, απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, ε δηάζεζή
ηνπο γηα αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη γηα κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζηάζεο ηνπο
απέλαληη ζην κάζεκα. Αμηνπνηήζακε ηελ αλαινγία σο βαζηθφ εξγαιείν
θηλεηνπνίεζεο ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο ηεο Παηδαγσγηθήο
Ρεηνξηθήο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, έγηλε θξηηηθή ζεψξεζε ζηεξεφηππσλ
παξαδνρψλ ησλ καζεηψλ.
Σέηαξην ζηάδην : Δπηινγή έξγσλ Σέρλεο θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ην θείκελν θαη ηα
θξηηηθά εξσηήκαηα
Δηδηθφηεξα, ε ζχλδεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηα έξγα Σέρλεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην ίδην
ην ινγνηερληθφ θείκελν, παξέρεη κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία ζηνπο καζεηέο, γηα λα δνπλ
ην θείκελν κε κηαλ άιιε νπηηθή, λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα
θαη ηε θαληαζία ηνπο, ε νπνία απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, θαζψο θηλεηνπνηεί ηε ζθέςε (Κφθθνο 2017) θαη παξέρεη επθαηξίεο
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απηνθξηηηθήο θαη αλαζηνραζκνχ ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ
ηπρφλ ζηεξεφηππσλ παξαδνρψλ ηνπο ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο-Μεζνδνινγίαο.
Αξρηθά, επηιέμακε ην ζθίηζν ηνπ Γ.ηαζφπνπινπ, ην νπνίν ππάξρεη ζην ζρνιηθφ
βηβιίν ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α΄ηάμεο Λπθείνπ θαη
αθνινπζήζακε ηελ ηερληθή Perkins (Harvard University) :
Πέκπην ζηάδην : Δπέθηαζε ηεο εθαξκνγήο, κε αμηνπνίεζε θαη άιισλ έξγσλ Σέρλεοχγθξηζε έξγσλ Σέρλεο κεηαμχ ηνπο, ζε ζρέζε κε ην εμεηαδφκελν θείκελν- Αλάδεημε
ησλ δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ θαη ηνπ ιφγνπ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν έξγσλ
ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηήζακε δχν νκφζεκνπο πίλαθεο Εσγξαθηθήο, ηνπ Νηειαθξνπά,
Ζ Διιάδα ζηα εξείπηα ηνπ Μεζνινγγίνπ (19νο αη.) θαη ηνπ Θ. Βξπδάθε, Ζ έμνδνο ηνπ
Μεζνινγγίνπ (19νο αη.) θαη αλαδείμακε ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ησλ δεκηνπξγψλ.
Σέινο, αμηνπνηήζακε νξηζκέλεο απφ ηηο ηερληθέο ηεο Παηδαγσγηθήο Ρεηνξηθήο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπο Γηηηνχο ιφγνπο- Αγψλα ιφγσλ, γηα λα ειέγμνπκε ην πηζαλφ
απνηέιεζκα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππήξρε απηή ε ππεξάζπηζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ αμηψλ απφ ηνπο πνιηνξθεκέλνπο Μεζνινγγίηεο.
Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ
θηλήηξσλ, αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ κάζεζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί
αληηιήθζεθαλ πψο κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο,
ζπκβάιινληαο πεξαηηέξσ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ηνπο.

4. πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
Απφ ηελ έσο ηψξα εκπεηξία καο, πξνθχπηεη φηη ε δεκηνπξγηθή πξφζιεςε ησλ
θεηκέλσλ ζην ζρνιείν, αιιά θαη ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο κπνξεί λα
ππνζηεξηρζεί, κέζα απφ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ ζηεξεφηππσλ θαη
κνλνιηζηθψλ αληηιήςεσλ, κε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη γηα καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνχο, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ Σέρλεο θαη ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ αλαζηνραζκνχ. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί
εθδήισζαλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα αιιαγή ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, θαη νη καζεηέο ζε
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, αληίζηνηρα. Μέζα απφ ηελ άζθεζε ζηελ αθξίβεηα, ζηε
ζαθήλεηα, ζηε ζπκκεηξία, ηνλ εληνπηζκφ ηνπ αδχλαηνπ ζεκείνπ ζηελ
επηρεηξεκαηνινγία ηνπ άιινπ, ηελ αλαζθεπή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ζηε δηαιεθηηθή
ζχδεπμε ησλ αληηζέησλ, ζηελ επηρεηξεκαηνινγία, πνπ δελ πξνζβάιιεη, αιιά πείζεη,
ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ζηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, θαη νη δχν εθπαηδεπφκελνη
(εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο) κπφξεζαλ λα νδεγεζνχλ, ζηαδηαθά, ζηελ ελδνζθφπεζε,
ζηελ απηνθξηηηθή, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ εζσηεξίθεπζε αξρψλ, αμηψλ θαη
θαλφλσλ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε βειηίσζε επέξρεηαη ράξε ζηελ αιιειεπίδξαζε
ησλ κειψλ.
Σα εμαηξεηηθά επίθαηξα θαη δηαρξνληθά κελχκαηα ηνπ πνηήκαηνο γηα ην ζχγρξνλν
άλζξσπν, ψζεζαλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζε θξηηηθφ ζηνραζκφ, αλαζηνραζκφ
θαη απηνθξηηηθή, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απηνβειηίσζε, ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο
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ηνπο θνηλφηεηαο θαη θαη‟ επέθηαζε νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο, κέζα ζε έλα
πεξηβάιινλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη αιιεινζεβαζκνχ. Απφ ηελ άιιε, νη
εθπαηδεπηηθνί είδαλ εκπξάθησο πψο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε δεκηνπξγηθή θαη
αλαθαιππηηθή κάζεζε, ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαηλνηφκν κεζνδνινγηθά, πνπ
θξαηά ζε εγξήγνξζε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο,
αλαδεηθλχνληαο ηε Γξακκαηεία καο ζε βαζηθφ κέζν δηαπαηδαγψγεζεο,

Μέζα απφ ηελ άζθεζε ζηελ αθξίβεηα, ζηε ζαθήλεηα, ζηε ζπκκεηξία, ζηε δηάθξηζε
ησλ νπζησδψλ απφ ηα επνπζηψδε, κε ην λα αληηιακβάλνληαη ηα ινγηθά θελά ζην ιφγν
ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο θαη, αλάινγα, λα αλαζθεπάδνπλ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ
επηρεηξεκαηνινγία ηνπο, θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ελψ, κέζα απφ ηελ
άζθεζε ζηε δηαιεθηηθή ζχδεπμε ησλ αληηζέησλ, ζηελ επηρεηξεκαηνινγία, πνπ
δηαηππψλεηαη κε επγέλεηα θαη ζεβαζκφ πξνο ηνλ άιιν, ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ζηελ
ελεξγεηηθή αθξφαζε, θαιιηεξγείηαη ε δεκνθξαηηθή ηνπο ζθέςε θαη ζπλείδεζε.
Αλαδείρηεθε, επίζεο, κέζσ ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο θαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, φηη
ε Παηδαγσγηθή Ρεηνξηθή, αθξηβψο επεηδή αμηνπνηεί κεγαιχηεξν ζχλνιν εξγαιείσλ
αιιειεπίδξαζεο (παηρλίδη κε αλάιεςε ξφισλ, ελζπλαίζζεζε, δξακαηνπνίεζε,
παξαηήξεζε, ζχγθξηζε, αληίζεζε, αλαζθεπή, αλαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο ζην αίηηφ
ηνπ θ.ά.), απφ φ,ηη ε απιή παξαηήξεζε έξγσλ Σέρλεο, απνηειεί πνιχηηκν παηδεπηηθφ
εξγαιείν ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε παηδαγσγηθψλ δεηεκάησλ, φζν θαη γηα ηελ
επρεξέζηεξε θαη πην ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ καο αληηθεηκέλσλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε εξγαζηήξηα δηαιφγνπ θαη
παξαγσγήο ηδεψλ, πξνάγνληαο πξαγκαηηθά ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ Παηδεία
(Ρακνπηζάθε, 2018) φρη κφλν κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, αιιά θαη κέζα απφ ηελ
αμία θαη ηελ πνηφηεηα πνπ απνδίδνπκε ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ζηνλ θαζεκεξηλφ
ηξφπν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηνπ, καζαίλνληάο ηνπο, πξσηίζησο, λα είλαη
άλζξσπνη θαη λα δηαηεξνχλ ζηαζεξφ ηνλ αμηαθφ ηνπο θψδηθα, θάησ απφ
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο.
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Πεξίιεςε
Ζ πιεηνςεθία ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηψλ
ζπκθσλνχλ ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σν
ζπγθεθξηκέλν βησκαηηθφ εξγαζηήξην απνηέιεζε µία πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο ηεο,
αμηνπνηψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Τπαηίαο ηεο Αιεμαλδξηλήο, ε νπνία σο
αλακθηζβήηεηα ζεκαίλσλ θαη ακθηιεγφκελν ηζηνξηθφ πξφζσπν, πξνζέθεξε ηελ
εθφξκεζε. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία (Κφθθνο
Α.), ππήξμε ε κεζνδνινγία πνπ εμππεξέηεζε ηνλ ζεκειηψδε απηφ ζηφρν. Μέζα απφ
ηελ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο ηέζεθαλ θξηηηθά εξσηήκαηα, ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα
αλαζηνραζηνχλ δεκηνπξγηθά ζε θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο ε θνηλσληθή ζέζε ηεο
γπλαίθαο θαη ε θαζνξηζηηθή δχλακε πνπ θέξνπλ νη κάδεο. πλαθφινπζα, θιήζεθαλ
λα πξνβνχλ ζε γεληθεχζεηο αλαθνξηθά κε ηηο δηθέο ηνπο λνεηηθέο ζπλήζεηεο, κε ζθνπφ
θαηφπηλ αλαζηνραζκνχ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ
δπζιεηηνπξγνχλ γηα ηνπο ίδηνπο. Γηαξζξσηηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεσξεηηθή
εηζήγεζε κέζσ πξνβνιήο PowerPoint ζην βίν, δηδαζθαιία θαη ηέινο ηεο Τπαηίαο
αιιά θαη ζηελ κέζνδν ηνπ θ. Κφθθνπ «Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζσ ηεο
Αηζζεηηθήο εκπεηξίαο» (20΄). ηε ζπλέρεηα έγηλε αλαζηνραζκφο επάλσ ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο λνεηηθέο ζπλήζεηεο κέζσ νκαδηθψλ εξγαζηψλ, αμηνπνηψληαο κέζσ ηεο
κεζφδνπ Perkins έξγα πςειήο αηζζεηηθήο (40΄). Σέινο, ζπληειέζηεθε έλαο γφληκνο
θαη παξαγσγηθφο δηάινγνο πξνο ζχλζεζε ζπκπεξαζκάησλ.

Λέμεηο-θιεηδηά
Κξηηηθή ζθέςε, Αλαζηνραζκφο, Ννεηηθή ζπλήζεηα, Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε,
Αηζζεηηθή Δκπεηξία, Τπαηία

Abstract
The majority of both educators and scholars agree on the necessity of the
development of students‟ critical thinking. This particular experiential workshop was
an attempt to foster this thinking, making the best of the example of Hypatia of
Alexandria, who is undoubtedly thought to be significant, yet controversial as a
historical personality. Transformative learning through aesthetic experience (Kokkos
A.) was the method which served this fundamental aim. Works of art related to
critical questions were examined by the participants in order to contemplate through
self-reflection social issues like women‟s status and the power of the masses.
Additionally, the participants were asked to broaden their points of view by working
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within the framework of their own habits of mind, aiming at the transformation of
these, given the fact that these stereotypical perceptions are dysfunctional.
Structurally, in the beginning a theoretical introduction of Hypatia‟ s life, teaching
skills and death were presented along with Mr. Kokko‟s method (transformative
Learning through Aesthetic Experience) (20‟). Afterwards, the learners self-reflected
through teamwork and the examination of artwork through Perkins‟ method (40‟).
Finally, constructive discourses which lead to conclusions took place (30‟).
Key-Words
Critical Thinking, Self-reflection, Habits of Mind, Transformative Learning,
Aesthetic Experience, Hypatia

Δηζαγσγή
ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ν θξηηηθφο
αλαζηνραζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο ηεο ζέζεο ηεο
γπλαίθαο αιιά θαη ηεο δχλακεο ηνπ φρινπ. θνπφο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζρεδία ηελ κέζνδν ηεο «Μεηαζρεκαηίδνπζαο
Μάζεζεο κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο». Δθφξκεζε απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ
ακθηιεγφκελα πξφζσπα ηεο αξραηφηεηαο, ε Τπαηία ε Αιεμαλδξηλή φπσο
απνηππψλεηαη ζε έξγα ηέρλεο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην βίν, ζηε
δηδαζθαιία θαη ζην ηέινο ηεο Τπαηίαο, ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα γλσξίζνπλ ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηεο, λα αληηιεθζνχλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ζεκαληηθφηεηα ηνπ
ηζηνξηθνχ απηνχ πξνζψπνπ, αιιά θαη λα θσηηζηεί ην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ έδεζε.
ην
δεχηεξν
θεθάιαην,
πεξηγξάθνληαη
ζπλνπηηθά
ηα
ζηάδηα
ηεο
«Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο» θαη δηαηππψλνληαη
εξσηήκαηα πξνο επεμεξγαζία πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θξηηηθή επαλεθηίκεζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ πξφηεξσλ παξαδνρψλ ηνπο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο λνεηηθέο ηνπο
ζπλήζεηεο ζρεηηθά κε ην γπλαηθείν θχιν θαη ηηο κάδεο. Σέινο, πξνζεγγίδνληαο θξηηηθά
ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο, δηαηππψλνληαη ζπκπεξάζκαηα άκεζα ζπζρεηηδφκελα κε ην
ζήκεξα. Πξφζεζε είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνθαηαιήςεηο
ζρεηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα αιιά θαη λα παξνπζηαζηεί κηα ελαιιαθηηθή
πξφηαζε δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη κεηαβνιή
ζηάζεσλ θαη αμηψλ.

Βηνγξαθία ηεο Τπαηίαο
Ζ Τπαηία ππήξμε ζπνπδαία καζεκαηηθφο θαη λενπιαησληθή θηιφζνθνο ηνπ
4νπ/5νπ αη. κ. Υ., θφξε ηνπ Θέσλα απφ ηελ Αιεμάλδξεηα. ηελ πφιε απηή,
γελλήζεθε, δίδαμε αιιά θαη πέζαλε ζηα 415 κ. Υ., ζε ειηθία πεξίπνπ 45 εηψλ (J. M.
Rist, 1965) ή 60 εηψλ (Μαιάιαο, 2001). Ζ ίδηα, σο κηα γπλαίθα κεηθηήο εζληθφηεηνο
(Διιελίδα θαη Αηγχπηηα), κπνξνχζε λα επηιέμεη αλάκεζα ζηνπο ειιεληθνχο ή ζηνπο
αηγππηηαθνχο λφκνπο, ρσξίο θάπνηα παξέκβαζε ησλ ξσκατθψλ. Γη‟ απηφ κπνξνχζε λα
θαηέρεη γε θαη δηθή ηεο επηρείξεζε ρσξίο θάπνηνλ επηβιέπνληα. Οη λφκνη καδί κε ηελ
εθπαίδεπζή ηεο ζπλεηέιεζαλ ζηα δεκφζηα θεξχγκαηά ηεο. Αλ θαη δελ ήηαλ
ρξηζηηαλή, είρε απφιπηε πλεπκαηηθή αλεμαξηεζία θαη αλνρή ησλ εθθιεζηαζηηθψλ
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αξρψλ. Αθνζησκέλε ζηε δηδαρή ηεο, επέιεμε λα κελ θάλεη νηθνγέλεηα. Χζtφζν, φινη
αλαγλψξηδαλ ηε θπζηθή, ιηηή νκνξθηά ηεο.
Αλάκεζα ζηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ Θέσλα, ε Τπαηία θαηείρε
εμέρνπζα ζέζε. Ο Φηινζηφξγηνο κάιηζηα, γξάθεη φηη μεπέξαζε ην κεγαιείν ηνπ
παηέξα ηεο, απφ ηνλ νπνίν είρε κπεζεί θαη ζηα απφθξπθα, θιαζηθά καζεκαηηθά αιιά
θαη ζηελ αζηξνλνκία (Dzielska Maria,1997). Δίλαη πνιχ πηζαλφλ φηη ζηηο αξρέο ηνπ
5νπ αηψλα, ν Θέσλ πέζαλε θαη ηνλ δηαδέρζεθε ε Τπαηία. Ο παηέξαο ηεο είρε
θξνληίζεη λα ιάβεη πνιχ θαιή εθπαίδεπζε ζε Αζήλα θαη Ηηαιία. ηελ Αζήλα
παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζηε λενπιαησληθή ζρνιή ηνπ Πινχηαξρνπ ηνπ Νεφηεξνπ
θαη ηεο θφξεο ηνπ Αζθιεπηγέλεηαο, θνληά ζηνλ Ηεξνθιή θαη ζηνλ Πξφθιν.
Δπηζηξέθνληαο ζηελ Αιεμάλδξεηα, έγηλε επηθεθαιήο ηεο εθεί ζρνιήο ησλ
Πιαησληζηψλ (400 κ.Υ.). Σν καξηπξηθφ ηέινο ηεο Τπαηίαο ην 415 κ. Υ.
ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ θαζεγήηξηα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μίζηγθαλ,
Καζιίλ Γνπάηληεξ, σο ην ηέινο ηεο θιαζζηθήο αξραηφηεηαο.

Ζ δηδαζθαιία ηεο
Ζ Τπαηία ήηαλ κηα ζεβαζηή θαη επηθαλήο δαζθάια, ραξηζκαηηθή πνπ
αζθνχζε επηξξνή ζηνπο ζεκαληηθνχο άξρνληεο ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο, πξίαο θαη Κπξήλεο. Αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηεο ήηαλ γφλνη
ησλ ηζρπξφηεξσλ νηθνγελεηψλ ηεο Αιεμάλδξεηαο, πνπ αξγφηεξα αλέιαβαλ εμαηξεηηθά
πςειά αμηψκαηα. Γχν απφ απηνχο ήηαλ ν Δπίζθνπνο ηεο Κπξήλεο, πλέζηνο θαη ν
Έπαξρνο ηεο Αιεμάλδξεηαο, Οξέζηεο. Οη ηαθηηθνί θαη πην αθνζησκέλνη καζεηέο ηεο
δηαηεξνχζαλ καθξφρξνλε επαθή καδί ηεο, ζηνξγήο θαη δηαξθνχο αθνζίσζεο. Σελ
ζεσξνχζαλ φρη κφλν δαζθάια ηεο θηινζνθίαο, αιιά θαη κεηέξα ή αδειθή (πλέζηνο,
επηζηνιή 16). Μάιηζηα ν πλέζηνο, ήηαλ πξφζπκνο λα εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηνπ
γηα ράξε ηεο. Δπξφθεηην γηα έλαλ ζηελφ θχθιν καζεηψλ, κέζα ζηνλ νπνίν
πξνηηκνχζαλ λα απνθαινχληαη «εηαίξνη», (Dzielska Maria, 1997). Ζ Τπαηία κάιινλ
έθαλε δχν είδε καζεκάησλ. Έδηλε δεκφζηεο δηαιέμεηο θαη ίζσο δηαηεξνχζε θάπνηνπ
είδνπο δεκφζην γξαθείν ζην επξχηεξν θνηλφ κε ζέκα πάληα ηελ θηινζνθία
ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. Γίδαζθε φκσο θαζεκεξηλά θαη ζην ζπίηη ηεο, ζαλ
ηδηαίηεξν κάζεκα ηελ ειίη ησλ καζεηψλ νη νπνίνη έξρνληαλ «παληαρφζελ»
(σθξάηoπο, Δθθι. Ηζηνξία). Ζ θηινζνθία πνπ αλέπηπμε ε Τπαηία είλαη γλσζηή σο
Νενπιαησληθή. Μηα θηινζνθηθή δηδαζθαιία πνπ λα έθεξε ηελ πξνζσπηθή ηεο
ζθξαγίδα θαίλεηαη φκσο πσο ε Τπαηία δελ παξνπζίαζε (Kroh Paul, 1996 &ΠάππξνοΛαξνχο-Μπξηηάλληθα, 2004-2005). Σα γξαπηά ησλ θηινζφθσλ δηαδφρσλ ηεο
έξρνληαη λα θσηίζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο.
Σν ηέινο ηεο
Γηα ηνλ ζάλαην ηεο θηινζφθνπ έγξαςαλ δχν ηζηνξηθνί, ν σθξάηεο ν
ρνιαζηηθφο θαη ν Ησάλλεο Νηθίνπ. Σν θείκελν ηνπ ρνιαζηηθνχ ζεσξείηαη πην
έγθπξν, θαζψο ν Νηθίνπ ήηαλ θαλεξά επεξεαζκέλνο απφ ηελ πξνπαγάλδα ησλ
Υξηζηηαλψλ, απνδίδνληαο ηνλ ζε ζξεζθεπηηθά αίηηα. Ο
πην ακεξφιεπηνο
ρνιαζηηθφο, ζεσξεί πσο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δηακάρεο κεηαμχ ηνπ Έπαξρνπ ηεο
Αιεμάλδξεηαο, Οξέζηε θαη ηνπ Δπηζθφπνπ ηεο Αιεμάλδξεηαο, Κπξίιινπ. Δθείλε ηελ
πεξίνδν ππήξρε πνιιή έληαζε θαη κίζνο κεηαμχ ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ Υξηζηηαλψλ
ηεο Αιεμάλδξεηαο θαζψο ν δνγκαηηθφο θαη αξρνκαλήο Κχξηιινο ζηξάθεθε ελαληίνλ
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ησλ πξψησλ (Φινξφθζθπ Γεψξγηνο, 1992). Άξρηζε λα δηαδίδεηαη απφ κεξίδα
ρξηζηηαλψλ φηη βαζηθφ ξφιν ζηελ αδηαιιαμία ηνπ Οξέζηε λα ζπκθηιησζεί κε
ηνλ Κχξηιιν, έπαηδε ε Τπαηία (Dzielska Maria, 1997).Ζ θηιφζνθνο ήηαλ ζχκα ησλ
πνιηηηθψλ αληαγσληζκψλ, θαζψο θαηεγνξήζεθε αβάζηκα απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο φηη
έζηξεθε ηνλ Οξέζηε ελαληίνλ ηνπο. ρινο ελ απήγαγε θαη ηε κεηέθεξε ζε κηα
εθθιεζία, φπνπ ηελ έγδπζαλ θαη ηελ έγδαξαλ δσληαλή, δηακέιηζαλ ην ζψκα ηεο θαη
έξημαλ θάζε θνκκάηη ζηε θσηηά, ζην φξνο Κίλαξνλ. Δπηθεθαιήο φισλ απηψλ, ήηαλ
θάπνηνο Πέηξνο, εθθιεζηαζηηθφο δάζθαινο ή θιεξηθφο θαηψηεξνπ βαζκνχ.
Χζηφζν, είλαη δφθηκν λα κελ θαηεγνξεζεί ζπλνιηθά ν ρξηζηηαληζκφο θαζψο
ήηαλ κηα πεξίνδνο παζψλ θαη αγξηφηεηαο. Ο θφλνο ηεο Τπαηίαο ήηαλ ε ηξαγηθή
θαηάιεμε κηαο ζχγθξνπζεο πνπ είρε λα θάλεη κε ηελ πνιηηηθή δσή ηεο Αιεμάλδξεηαο
ελψ νη θξηθαιεφηεηεο απηέο απνδνθηκάζηεθαλ αθφκα θαη απφ έλζεξκνπο
Υξηζηηαλνχο (Maria Dzielska, 1997). Γελ ήηαλ ζηφρνο, ζπλεπψο, ην πξφζσπν
ηεο Τπαηίαο, ην νπνίν ζαχκαδαλ νη ρξηζηηαλνί, «αιιά ε (ππνηηζέκελε) ζηάζε ηεο»
(Μεηαιιελφο Γ. Γεψξγηνο, 2003).245

Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο (Κόθθνο Α.)

Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία απνηειεί
έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε
θνηλσληθψλ ζεκάησλ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ζπνπδαίσλ έξγσλ ηέρλεο. (Κφθθνο,
2010, Κφθθνο θαη πλεξγάηεο, 2011). Ζ κέζνδνο απνηειείηαη απφ έμη ζηάδηα - ζην
πξψην πξνζδηνξίδεηαη ε αλάγθε γηα θξηηηθή δηεξεχλεζε ελφο δεηήκαηνο, ζην δεχηεξν
νη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ζην ηξίην δηακνξθψλνληαη θξηηηθά
εξσηήκαηα, ζην ηέηαξην γίλεηαη επηινγή έξγσλ ηέρλεο θαη ζπλδένληαη κε ηα θξηηηθά
εξσηήκαηα, ζην πέκπην γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ έξγσλ ηέρλεο κε ηε κέζνδν
Perkins θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηα θξηηηθά εξσηήκαηα, ηέινο ζην έθην ζηάδην γίλεηαη
αλαζηνραζκφο επάλσ ζηελ εκπεηξία, θαινχκελνη νη εθπαηδεπφκελνη λα απαληήζνπλ
μαλά ζηα ίδηα εξσηήκαηα κε ην δεχηεξν ζηάδην, ψζηε λα ζπγθξηζνχλ δεκηνπξγηθά θαη
αλαζηνραζηηθά νη απφςεηο, φπσο εθθξάζηεθαλ ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν.

Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο
1.«Ζ Τπαηία δηδάζθνληαο ζηε ρνιή ηεο Αιεμάλδξεηαο». Έξγν ηνπ Μαζνιίλν ληα
Παληθάιε (1428)
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Eξσηήκαηα κηθξνδηδαζθαιίαο
Δξσηήκαηα παξαηήξεζεο
• Πνην είλαη ην θεληξηθφ πξφζσπν ηνπ πίλαθα; Πνηνο ν ξφινο ηνπ;
• Ση ραξαθηεξηζηηθά θέξεη; Γηαηί θαίλεηαη λα θνξά θσηνζηέθαλν;
• Πξφθεηηαη γηα έλαλ ή ηξεηο πίλαθεο;
• Πφζα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα αλαγλσξίδεηε;
• Μπνξείηε λα εληνπίζεηε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία;
Δξσηήκαηαο αλάιπζεο
• Γηαηί λνκίδεηε ηελ θνηηνχλ κε ηφζε πξνζήισζε; Ση ζπλαηζζήκαηα θπξηαξρνχλ;
• Σν βιέκκα ησλ αλδξψλ καξηπξά αθνζίσζε, ζαπκαζκφ, ακθηζβήηεζε, θαρππνςία
ή θάηη άιιν;
• ε πνηα επνρή εθηηκάηε φηη έδεζε; Πνηα ήηαλ ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ηφηε; Σαηξηάδεη
κε απηή ηεο γπλαίθαο ζηνλ πίλαθα;
Κξηηηθά εξσηήκαηα
• Αλ θαη γπλαίθα είρε ηέηνηα δχλακε θαη επηξξνή; Φαίλεηαη λα έρεη εμέρνπζα ζέζε
ζηα κάηηα ζαο;
• Πσο επηδξά ε αληζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή δσή κηαο
γπλαίθαο;
• Ση είλαη πην ζεκαληηθφ γηα κηα γπλαίθα ζήκεξα, ε νηθνγέλεηα ή ε θαξηέξα;
• Έρνπλ νη γπλαίθεο ζήκεξα ίζεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο κε ηνπο άλδξεο, ραίξνπλ
ίζεο αλαγλψξηζεο;
ην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ηεο πξψηκεο Ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο απεηθνλίδεηαη ε
Τπαηία ε Αιεμαλδξηλή λα δηδάζθεη ζε ηδησηηθφ ρψξν, ίζσο θάπνηνπ είδνπο γξαθείν,
ζε κία νκάδα νθηψ αλδξψλ αηζζεηά κεγάιεο ειηθίαο, πνπ σζηφζν απφ ηα ξνχρα ηνπο
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κπνξνχκε λα θξίλνπκε πσο αλήθνπλ ζε αλψηεξε θνηλσληθά ηάμε, θάπνηνπ είδνπο
ειίη. ην βάζνο ηνπ πίλαθα θαίλεηαη θάπνηνο άιινο πάιη πίλαθαο ζηνλ νπνίν
απεηθνλίδεηαη ε Τπαηία λα δηδάζθεη πάιη, αιιά απηή ηε θνξά ζε δεκφζην ρψξν, ζε
ιηηά ληπκέλνπο αλζξψπνπο. Ήηαλ γλσζηφ φηη παξέδηδε δχν εηδψλ καζήκαηα, ηδησηηθά
ζηνπο πην πινχζηνπο θαη επηθαλείο, θαη δεκφζηα ζε φινπο φζνπο επηζπκνχζαλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί φηη ε Τπαηία θαη ζηηο δχν απεηθνλίζεηο είλαη ιηηή,
φκνξθε θαη θνξά θσηνζηέθαλν, φρη θπζηθά ηπραία επηινγή. Δδψ ππάξρεη αγηνπνίεζε
θαη εμηδαλίθεπζε ηεο Τπαηίαο. Ζ αγία Αηθαηεξίλε θαη ε Τπαηία, είλαη δχν πξφζσπα
πνπ ε ρξηζηηαληθή παξάδνζε ηαχηηζε. Απέδσζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο θηινζνθηθέο
ηδηφηεηεο ηεο Τπαηίαο ζηελ Αηθαηεξίλε. Πνιινί ηζηνξηθνί πηζηεχνπλ φηη ε
Αηθαηεξίλε πηζαλφλ λα κελ ππήξμε θαη φηη ήηαλ κάιινλ κηα εμηδαληθεπκέλε παξά
ηζηνξηθή κνξθή, αληίπαιν δένο ζηελ Διιελίδα θηιφζνθν Τπαηία θαηά ηε κεζαησληθή
ζθέςε.
Μία εηθαζία γηα ηνλ ηξίην πίλαθα ζην θέληξν πίζσ απφ ηελ Τπαηία, ζε
εμέρνπζα ζέζε, είλαη πσο πξφθεηηαη γηα ηνλ Κχξηιιν, επίζθνπν ηεο Αιεμάλδξεηαο
θαηά ηελ επνρή ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηεο Τπαηίαο. Ίζσο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα
παξνπζηάδεηαη ε εθθιεζία ζπλαηλεηηθή σο πξνο ην έξγν ηεο Τπαηίαο θαη παξάιιεια
απνπνηνχκελε, σο πξνο ηνλ ξφιν ηεο ζην βίαην ζάλαηφ ηεο. Ο πλέζηνο ν Κπξελαίνο,
άθεζε ηελ πιεξνθνξία φηη ε λενπιαησληθή θηιφζνθνο είρε εθθξάζεη ηελ επηζπκία
ηεο λα γίλεη Υξηζηηαλή: «πνζψ γαξ Υξηζηηαλή απνζαλείλ». Γη‟ απηφ, επεηδή ε Τπαηία
ήηαλ Υξηζηηαλή πξνζήιπηε, ε Δθθιεζία ηελ ηηκά σο Υξηζηηαλή, θαη κάιηζηα σο αγία,
επεηδή είρε ηελ πξφζεζε λα βαπηηζζεί θαη δελ πξφιαβε, ιφγσ ηεο δνινθνλίαο ηεο.
ε θάζε πεξίπησζε είλαη έθδειν ζηνλ πίλαθα, πφζν πξνζεισκέλνη είλαη φινη
νη καζεηέο πνπ ηελ πεξηηξηγπξίδνπλ θαη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δηαθαηέρνπλ
είλαη απηά ηνπ ζεβαζκνχ, αθνζίσζεο, ζαπκαζκνχ θαη δένπο ζην πξφζσπν ηεο. Δίλαη
πξνθαλέο πσο απηή ε γπλαίθα θαηείρε μερσξηζηή ζέζε ζηελ θνηλσλία ηεο
Αιεμάλδξεηαο, πξάγκα αληηθαηηθφ κε ηελ νινκέιεηα ησλ καζεηψλ πνπ απαξηίδεηαη
κφλν απφ άληξεο. ε κηα ινηπφλ αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία κεγάισλ ηαξαρψλ, ηφηε
πνπ ε ζχγθξνπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ κε ην αξραίν πλεχκα είρε θηάζεη ζην βίαην
θνξχθσκά ηεο, βιέπνπκε κηα γπλαίθα κε γλψζεηο, αμίεο λα ζηέθεηαη ζζελαξά ζην
θέληξν θαη λα δηδάζθεη, λα εξγάδεηαη. Ίζσο ε επηινγή εκεξνκελίαο, ε
8ε Μαξηίνπ, εκεξνκελία ζαλάηνπ ηεο Τπαηίαο, γηα λα νξγαλσζνχλ δχν απνθιεηζηηθά
γπλαηθείεο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο ΖΠΑ ηνλ 19ν αηψλα
(1857 θαη 1900) λα κελ είλαη ηπραία. Πξνο ηηκή απηψλ θαζηεξψζεθε ε 8ε Μαξηίνπ
σο παγθφζκηα γηνξηή ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ θεκηληζκνχ σο θηλήκαηνο. Άιινο έλαο
ζπνπδαίνο πίλαθαο έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ εηθφλα ηεο πάλζνθεο, εθπιεθηηθά
φκνξθεο, δεηλήο ξήηνξα θαη κε σξαίν παξάζηεκα Τπαηίαο, εηθφλα πνπ θαίλεηαη
είραλ απφ ηα ρξφληα δσήο ηεο ζηελ Αιεμάλδξεηα νη άλζξσπνη θαη δηακέζνπ ησλ
αηψλσλ, κέρξη θαη ζήκεξα. Αλάκεζα ζε ζπνπδαίνπο θηινζφθνπο, ζνθνχο,
καζεκαηηθνχο, αζηξνλφκνπο, φινη εμέρνληεο πξνζσπηθφηεηεο αλδξηθνχ θχινπ,
μερσξίδεη κία κφλν γπλαηθεία κνξθή ε Τπαηία, ην νπνίν θαλεξά απνθαιχπηεη ηελ
αλαγλψξηζε θαη αμία ηεο, αλά ηνπο αηψλεο, γηαηί ε ίδηα δελ ήηαλ ζχγρξνλε ηνπ
θαιιηηέρλε.
2. «Ζ ζρνιή ησλ Αζελψλ», Ραθαήι άληη, 1510-11
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3. «Ο ζάλαηνο ηεο θηινζφθνπ Τπαηίαο ζηελ Αιεμάλδξεηα», Louis Figuier, 1866

Δξσηήκαηα κηθξνδηδαζθαιίαο
Δξσηήκαηα παξαηήξεζεο
• Ση λνκίδεηε φηη ζπκβαίλεη ζηελ εηθφλα;
• Πνην είλαη ην θεληξηθφ πξφζσπν;
• Πνηνη είλαη; Πνηνη απνηεινχλ ην πιήζνο; Πνχ ηελ πεγαίλνπλ άξαγε;
• ε πνηα επνρή δηαδξακαηίδεηαη ην γεγνλφο;
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• Δίλαη ηπραία πηζηεχεηε ε αληίζεζε ςπρξψλ ρξσκάησλ θαη ζεξκψλ;
Δξσηήκαηα αλάιπζεο
• Γηαηί πηζηεχεηε φηη ηεο θέξνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν;
• Πνηεο είλαη νη αθνξκέο/αηηίεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο; Πνην ην απνηέιεζκα;
• Πνηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο γπλαίθαο ζηνλ πίλαθα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ
πιήζνπο;
• Ζ γπλαίθα θαίλεηαη θνβηζκέλε; Ση λνκίδεηε πσο ζθέθηεηαη; Πηζηεχεηε φηη
αληηζηέθεηαη;
• Πσο ληψζεηε αληηθξίδνληαο ην ζέακα;
Κξηηηθά Δξσηήκαηα
• Πνηεο κπνξεί λα είλαη νη αθνξκέο θαη πνηεο νη αηηίεο πίζσ απφ πξάμεηο ζθιεξέο θαη
βίαηεο?
• Πνην ή πνηα κπνξεί λα είλαη ηα θίλεηξα πνπ ππνθηλνχλ ηελ εθδήισζε νξγήο θαη
βίαο κηαο κάδαο αλζξψπσλ / ηνπ φρινπ?
• Ο ιαφο θάλεη ζπλεηδεηέο επηινγέο ή ππνθηλείηαη απφ ηελ άξρνπζα ηάμε παληα?
Έλα θιέγνλ θαη πάληα επίθαηξν ζέκα είλαη θαη ε δχλακε ησλ καδψλ πνπ
πάληα είλαη θαζνξηζηηθή αιιά θαη ζπρλά αλαμέιεγθηε. Μέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή
Δκπεηξία θαη ηελ αλάιπζε ελφο έληνλα ξεαιηζηηθνχ πίλαθα ηνπ 19νπ αηψλα
αλαπηχζζεηαη ε θαληαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ην νπνίν απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν
ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο (Dewey J. 1834/1980). ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη
πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ αηηηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί αλαηαξαρή θαη άθξα
βία ζε δεκφζην κάιηζηα πεδίν, κέζα απφ θξηηηθά εξσηήκαηα πξνο ηνπο καζεηέο
δνπιεχνληαο θαη πάιη νκαδηθά. Αθνξκή ζηέθεηαη ν πίλαθαο ηνπ Figuier πνπ
απεηθνλίδεη ηνπο δξφκνπο ηεο Αιεμάλδξεηαο ην 415 κ.Υ. φηαλ ν φρινο δνινθνλεί ηελ
Τπαηία ηελ Αιεμαλδξηλή. Δδψ απεηθνλίδεηαη ν καξηπξηθφο ζάλαηνο ηεο Τπαηίαο απφ
ηνπο Αιεμαλδξηλνχο, θαηά ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ, ρξηζηηαλνχο. Ο
καληαζκέλνο φρινο απήγαγε, έζπξε, έγδπζε θαη δηακέιηζε ην ζψκα ηεο Τπαηίαο θαη
ζηελ ζπλέρεηα ηελ έθαςε ζηελ ππξά. Ζ Τπαηία κε ηνλ έληνλα θφθθηλν καλδχα πνπ
θνξάεη ηξαβάεη ην βιέκκα ηνπ ζεαηή ζην αλήκπνξν θαη παξαδνκέλν πιένλ ζψκα ηεο
πνπ δελ νξίδεη πηα ε ίδηα. Σν ίδην πνξθπξφ ρξψκα έρεη θαη ε ραίηε ηνπ αιφγνπ,
ζχκβνιν πεξεθάληαο, κάιινλ φρη ηπραία επηινγή ηνπ θαιιηηέρλε. Ζ ζθελή
δξακαηνπνηείηαη. Ζ Τπαηία θξαηά ηε γε δείρλνληαο ην ξεαιηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ηεο ή ηελ πνξεία ηεο ζην θάησ θφζκν, ηελ κνίξα πνπ έρεη απνδερηεί, ελψ ν φρινο
δείρλεη ςειά ζαλ λα ππαθνχνπλ εληνιέο άλσζελ. Ζ ίδηα θνηηά ςειά κε ππεξεθάληα
θαη απνξία γηα ηηο πξάμεηο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηεο.

πκπεξάζκαηα-πζρεηηζκόο κε ην ζήκεξα
ην βησκαηηθφ εξγαζηήξην κε ηελ κέζνδν ηνπ θ. Κφθθνπ «Μεηαζρεκαηίδνπζα
Μάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο» θαη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ έξγνπ
ηέρλεο φπνπ απεηθνλίδεηαη ε Τπαηία δηδάζθνπζα αλαιχζεθε ζε βάζνο ε θνηλσληθή
ζέζε ηεο γπλαίθαο αιιά θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηηο επηζηήκεο θαη γεληθφηεξα ζηελ
αλάπηπμε θαη πξφνδν, ε νπνία ακθηζβεηείηαη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ αλ θαη
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ππάξρνπλ ιακπξά παξαδείγκαηα επθπψλ γπλαηθψλ πνπ θαζφξηζαλ ηελ ηζηνξία. Με
ην πέξαο ησλ ρξφλσλ ε εηθφλα ηεο γπλαίθαο έρεη αιιάμεη ξηδηθά θαη νπζηαζηηθά. Ζ
γπλαίθα παιηφηεξα αληηιακβαλφηαλ ηνλ εαπηφ ηεο σο ιηγφηεξν δπλακηθφ θαη
απηφλνκν, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ ππνρξεσκέλε λα παξακέλεη ζην ζπίηη θαη λα κελ
εξγάδεηαη, αιιά λα αζρνιείηαη κνλάρα κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ελψ νη
πξνζσπηθέο ηεο αλάγθεο έξρνληαλ πάληα ζε δεχηεξε κνίξα. Έηζη ν άληξαο ήηαλ
απηφο ν νπνίνο είρε ηε κεγαιχηεξε ηζρχ απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο θαη φρη κφλν. Σα
ηειεπηαία ρξφληα ηα πξάγκαηα έρνπλ κεηαβιεζεί θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο έρεη
αιιάμεη πάλσ ζηελ θνηλσληθή ζθαθηέξα. Ζ πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ πιένλ
εξγάδεηαη, βγάδεη ηα δηθά ηεο ρξήκαηα θαη δελ δηζηάδεη λα δηεθδηθήζεη φια φζα ζέιεη.
Οη αιιαγέο απηέο απνηππψλνληαη θαιχηεξα ζην ζέκα ηνπ γάκνπ, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ηα ηειεπηαία ρξφληα παληξεχνληαη ζε φιν
θαη κεγαιχηεξε ειηθία ή θαη θαζφινπ. Πξνηεξαηφηεηα γη‟ απηέο δελ απνηειεί πάληα ε
νηθνγέλεηα, αιιά ε επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε θαη ε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία. ζνλ
αθνξά ζηνλ άληξα, θαίλεηαη πσο έρεη ράζεη πηα ην ξφιν ηνπ «θπλεγνχ» θαη ζηέθεηαη
ακήραλνο κπξνζηά ζηνλ θαηλνχξην ξφιν ηεο αλεμάξηεηεο θαη δπλακηθήο γπλαίθαο. Ο
άληξαο ζπρλά αηζζάλεηαη αδχλακνο θαζψο βιέπεη φηη ε γπλαίθα κπνξεί πιένλ λα ηα
βγάιεη πέξα κφλε ηεο θαη φηη δελ ηνλ έρεη ηφζν κεγάιε αλάγθε. Ζ πξαγκαηηθφηεηα
απηή βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ εηθφλα πνπ θπξηαξρνχζε ζην παξειζφλ
φπνπ ν άληξαο ήηαλ θπξίαξρνο.
Χζηφζν, νη ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ πσο ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα νη
ηζνξξνπίεο είλαη πνιχ ιεπηέο. Ζ ζχγρξνλε γπλαίθα θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε
πνιιαπινχο ξφινπο, ζε απηφ ηεο ζπδχγνπ, ηεο κεηέξαο, ηεο εξγαδφκελεο γπλαίθαο,
ηεο θαιήο λνηθνθπξάο θ .ν .θ. ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληαπνθξηζεί ζε φια απηά
φπσο πξνζηάδεη ε θνηλσλία, ζπρλά πηέδεηαη, αγρψλεηαη θαη εμαληιείηαη. Ζ αλάγθε
πνπ πξνβάιιεηαη, είλαη ε γπλαίθα λα ζρνηλνβαηεί αλάκεζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο σο
κεηέξαο θαη λνηθνθπξάο, απφ ηε κία θαη σο εξγαδφκελεο, απφ ηελ άιιε. Παξάιιεια,
δε ζα πξέπεη πνηέ λα μερλάεη θαη ην ξφιν ηεο σο γπλαίθαο. Ζ Τπαηία απνηέιεζε
πεξίηξαλν παξάδεηγκα αληίζηαζεο ζε ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ ήζειαλ ηε
γπλαίθα αλίζρπξε θαη ζε ππνδεέζηεξε ζέζε ηνπ άληξα.Ζ πξσηνπνξηαθή ζηάζε δσήο
ηεο Τπαηίαο θαίλεηαη φκσο φλησο ηφζν δεδνκέλε ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα;
ηεξεφηππα ζρεηηθά κε ηελ κεηνλεθηηθή ζέζε ηεο γπλαίθαο εμαθνινπζνχλ λα
ππάξρνπλ θπξίσο ζηνλ αλδξηθφ λνπ θαη θαηά θφξνλ ζε θνηλσλίεο πην «θιεηζηέο».
Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηνλ ζηελφ νξίδνληα νπηηθήο ησλ ζρέζεσλ
αλάκεζα ζηα δχν θχια είλαη ε έιιεηςε παηδείαο. Ζ νινκέιεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ
ζπκθψλεζε πσο ε εθπαίδεπζε φκσο απνηειεί ην θιεηδί άκβιπλζεο ησλ δηαθνξψλ.
Αλαθνξηθά κε ηε δχλακε ηεο κάδαο, κέζα απφ ηνλ νξζνινγηθφ δηάινγν κε
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην βησκαηηθφ εξγαζηήξην, πνπ αθνινχζεζε ηεο αμηνπνίεζεο
ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα δσγξαθηθήο κέζσ ηεο «Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο κέζσ
ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο (Κφθθνο Α.)», αλαδείρζεθε σο βαζηθή αηηία ν θαλαηηζκφο,
ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνβνιέαο πηζσγπξηζκάησλ ηεο θνηλσλίαο αιιά
θαη ησλ ρεηξφηεξσλ εγθιεκάησλ ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Πξνθαλψο φια απηά
δεκηνπξγνχληαη ππφ ην πξίζκα ηεο απμαλφκελεο αδηθίαο, ηεο αλαζθάιεηαο, ηεο
αλάγθεο θαη θπζηθά θάησ απφ ηελ πξνζρεδηαζκέλε θαζνδήγεζε θαη πξνπαγάλδα, ε
νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα απηφ αθξηβψο, ηελ νξγή ηνπ ιανχ πνπ ζέιεη λα εθηνλσζεί
λνκίδνληαο πσο ζα δηθαησζεί, αιιά δπζηπρψο ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη απιψο
εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ δπλαζηψλ ηνπ.
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έληνλν ελδηαθέξνλ θαηέζεζαλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ θαλαηηζκφ ζπζρεηίδνληαο ην θαηλφκελν κε ην ζήκεξα. Ζ
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ζπδήηεζε νδεγήζεθε ζηνλ θαλαηηζκφ ηνλ νπνίν ζε φιν ηνπ ην κεγαιείν ζπλαληάκε
πνιχ εκθαληηθά ζηνπο ηδηραληηζηέο, φπσο ηνλ ζπλάληεζε θαη πξηλ απφ 1600 πεξίπνπ
ρξφληα ε άηπρε θαη πνιχ αδηθεκέλε Τπαηία. Καηά ζχκπησζε θαη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο ν θαλαηηζκφο ήηαλ θαη είλαη θαηλνκεληθά «ζξεζθεπηηθφο». Σφηε ήηαλ ε
εηιεκκέλε απφθαζε εγθαζίδξπζεο λέαο ζξεζθείαο, ελψ ζήκεξα ν σκφο θαη
πξνθιεηηθφο θαλαηηζκφο, γηα ηελ επηθξάηεζε κε θάζε θφζηνο. Σν απνηέιεζκα φκσο
δελ αιιάδεη παξακέλεη πάληα ην ίδην, ππνηαγή ηνπ αλζξψπνπ ζηα κεγάια
ζπκθέξνληα, ηα νπνία πάληα βξίζθνπλ έλαλ ηξφπν λα θξαηνχλ ζθιαβσκέλνπο ηνπο
ιανχο.
πλζέηνληαο ηηο απφςεηο ησλ ππννκάδσλ ε νινκέιεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ
θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ζε πεξηφδνπο θξίζεο θαη αιιαγψλ, είλαη ζπρλφ
θαηλφκελν ν φρινο λα απνηειεί έλαλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα, πνπ θαηεπζπλφκελα
επεξεάδεη δξαζηηθά ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ, πνπ
θαζνδεγνχκελν, δηακνξθψλεη ζπρλά ηε θπζηνγλσκία κηαο θνηλσλίαο πνπ
θαηαθιχδεηαη απφ αζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο, ψζηε ηα άηνκα λα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα
θη φρη ζπλεηδεηά, ππνθηλνχκελα απφ ρεηξηζηηθνχο εγέηεο - δεκαγσγνχο, πνπ έρνπλ
ηζρπξή επίδξαζε πάλσ ηνπο. Ζ κηζαιινδνμία νπιίδεη ηνλ θαλαηηζκφ πνπ κε ηε ζεηξά
ηνπ εγείηαη αλεμέιεγθησλ θαηαζηάζεσλ ελψ ν άλζξσπνο κεηαηξέπεηαη ζπρλά ζε
έξκαην πξνπαγάλδαο. Σα καδηθά άηνκα ππφ ηελ επήξεηα θαλαηηζκνχ δελ κπνξνχλ λα
ζθεθηνχλ ινγηθά θαη ζπλήζσο νδεγνχληαη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο θαη απνηξφπαηεο
πξάμεηο. εκαληηθφ ξφιν ζηε ρεηξαγψγεζε ησλ καδψλ δηαδξακαηίδνπλ ζήκεξα ηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ΜΜΔ) ηα νπνία αλαπαξάγνπλ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία κε
απνηέιεζκα λα ηελ εδξαηψλνπλ. Δπεηδή φκσο ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ πνπ
εθπνξεχεηαη απφ ηα ΜΜΔ, κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθφ ν ιαφο ζα πξέπεη λα κάζεη
λα απνθσδηθνπνηεί ηφζν ηα κελχκαηα φζν θαη ηηο ηερληθέο ρεηξαγψγεζεο ησλ κέζσλ.
Σειηθά είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ νρπξψλεη ηνλ ιαφ απέλαληη ζηελ αζπλείδεηε
κεηαηξνπή ηνπ ζε κάδα θαη είλαη επζχλε φισλ καο σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ λα
ζπλδξάκνπκε ζην δχζθνιν απηφ έξγν.

«Ζ κάδα δεκηνπξγεί ζην άηνκν ηελ εληχπσζε κηαο απεξηφξηζηεο δχλακεο θαη ελφο
αλίθεηνπ θηλδχλνπ, αληηπξνζσπεχεη θαηλνκεληθά ηελ αλζξσπφηεηα, θαη έηζη
ζθεηεξίδεηαη ηελ απζεληηθφηεηα θαη ην θχξνο ηεο, σο θνξέα ηνπ λφκνπ».
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Πεξίιεςε
Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ σξίκαζε ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη βαζίζηεθε
ζηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξε ην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο
Δλειίθσλ. Οη κεγάιεο νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο, δεκνγξαθηθέο θαη
πνιηηηζκηθέο αιιαγέο δεκηνπξγνχλ λέεο πξνθιήζεηο πνπ απαηηνχλ λέεο κνξθέο
κάζεζεο, ψζηε λα εληζρχνληαη ηα άηνκα κε γλψζε θαη ηθαλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο αιιαγέο θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ απηέο πξνθαινχλ. Ζ ζεκαζία
ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, απνθηά θεληξηθή ζέζε ζην
πιαίζην απηφ θαη ν ξφινο ηνπ αιιάδεη θαηεχζπλζε. ην Τπφκλεκα πνπ πξνέθπςε απφ
ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην νπνίν έγηλε ζε επίπεδν πξσζππνπξγψλ ζηε Ληζζαβφλα
ην Μάξηην ηνπ 2000, πηνζεηνχληαη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, πνπ ζέινπλ ηνλ εθπαηδεπηή
ελειίθσλ φρη έλαλ απιφ γλψζηε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, νχηε έλαλ απιφ κεηαδφηε
γλψζεσλ, αιιά έλαλ εκςπρσηή-ζπληνληζηή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, πνπ
γλσξίδεη πψο λα αλαπηχζζεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ
θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηε κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο.
Λέμεηο θιεηδηά
εθπαίδεπζε ελειίθσλ, εθπαηδεπηήο, κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, δηαπνιηηηζκηθή
ζπλείδεζε
Abstract
The development of reflection on the role of adult educator has matured over the last
few decades, both at European and national level, and has been based on the need to
improve the services provided by Adult Education. Major economic, technological,
social, demographic and cultural changes create new challenges that require new
forms of learning to empower people with knowledge and skills to cope with the
changes and insecurity they cause.The importance of adult educators and their skills is
central to this, and its role is changing direction. The Memorandum that emerged
from the European Council, which took place at the Prime Ministers' level in Lisbon
in March 2000, adopts modern perceptions that want adult educators not just a
knowledgeable subject, nor a mere knowledge transmitter, but an animatorcoordinator of the learning process, who knows how to develop the active
participation of learners, their critical ability and learning through the act.
Key words
adult education, educators, transformational learning, intercultural consciousness
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Ο απψηεξνο θαη βαζηθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη λα βνεζάεη
ηνπο αλζξψπνπο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, λα γίλνληαη πην
ρεηξαθεηεκέλνη, θνηλσληθά ππεχζπλνη θαη απηνδχλακνη καλζάλνληεο, δειαδή λα
νδεγνχληαη ζε πην ζπλεηδεηέο επηινγέο κε ην λα ζθέθηνληαη πεξηζζφηεξν θξηηηθά.
(Mezirow, 1998, 2007). Ο Mezirow επηζεκαίλεη φηη ε ρεηξαθεηεηηθή γλψζε
επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ, δηαθνξνπνηνχκελε απφ ηε γλψζε
πνπ θαηαθηάηαη απφ ην «ηερληθφ» ελδηαθέξνλ καο γηα ηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν ή ην
«πξαθηηθφ» ελδηαθέξνλ γηα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο.
Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο, επνκέλσο, φπσο θαη ε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο
κάζεζεο ζπλδένληαη θαη αληινχλ αλαθνξέο απφ ηελ θξηηηθή ζεσξία πνπ εξκελεχεη
ηηο ηδενινγίεο σο δηαδεδνκέλα ζχλνια αμηψλ, πεπνηζήζεσλ, κχζσλ, εξκελεηψλ θαη
αηηηνινγήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη σο απηνλφεηα αιεζή θαη εκπεηξηθά αθξηβή
(Brookfield, 2001).
Mεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε
Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε αλαθέξεηαη ζηε δηεξγαζία, θαηά ηελ νπνία
κεηαζρεκαηίδνπκε δεδνκέλα πιαίζηα αλαθνξάο (λνεηηθέο ζπλήζεηο, λνεκαηνδνηηθέο
πξννπηηθέο, λνεηηθά ζχλνια), έηζη ψζηε απηά λα γίλνπλ πην πεξηεθηηθά, πνιπζρηδή,
αλνηθηά, ζπλαηζζεκαηηθά, έηνηκα γηα αιιαγή θαη ζηνραζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα
παξαγάγνπλ πεπνηζήζεηο θαη απφςεηο πνπ ζα απνδεηρζνχλ πεξηζζφηεξν αιεζηλέο ή
πην ηθαλέο λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ παξψζεζε ζε δξάζε (Mezirow, 2007).
ηάδηα κάζεζεο θαηά ησλ Mezirow
Ο Mezirow δηαθξίλεη, θαηαξράο, ηέζζεξα ζηάδηα κάζεζεο, απφ ηα νπνία ηα
δχν ηειεπηαία ζπλδένληαη κε ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ. Σν πξψην ζηάδην αθνξά ζηελ
επεμεξγαζία κηαο ππάξρνπζαο άπνςεο ρσξίο ακθηζβήηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
λνεηηθψλ παξαδνρψλ καο. Σν δεχηεξν, ζηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο άπνςεο, ζπκβαηήο,
σζηφζν, κε εθείλεο πνπ έρνπκε ελζηεξληζηεί. Σν ηξίην αλαθέξεηαη ζηνλ ξηδηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ κηαο άπνςεο. Δλψ ην ηέηαξην ζηάδην αθνξά ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ
κηαο λνεηηθήο ζπλήζεηαο ή νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ. ηα
δχν ηειεπηαία ζηάδηα έρνπκε θξηηηθφ ζηνραζκφ, κε ηελ έλλνηα φηη αμηνινγνχληαη νη
λνεηηθέο καο ζπλήζεηεο σο πξνο ηηο πεγέο, ηελ εγθπξφηεηα ησλ πξνυπνζέζεσλ ζηηο
νπνίεο βαζίδνληαη θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο.
Σα ηέζζεξα ζηάδηα κάζεζεο ζηνλ Mezirow είλαη ελ κέξεη ζπκβαηά κε ηα
επίπεδα κάζεζεο φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Bateson (φπ. αλαθ. ζην Κφθθνο,
2010): ελψ ζην πξψην επίπεδν κάζεζεο ην άηνκν θάλεη λέεο επηινγέο κέζα ζε έλα
ήδε δηακνξθσκέλν ζχζηεκα αληηιήςεσλ θαη ζην δεχηεξν επίπεδν νδεγείηαη ζε
δηνξζσηηθέο αιιαγέο ζηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή δπλαηφηεηεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη,
κφλν ζην ηξίην επίπεδν πξνθαιείηαη νπζηαζηηθή αιιαγή ζην επξχηεξν ζχζηεκα
ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ θαη «κεηάβαζε απφ ην ζχζηεκα γλψζεσλ ή πεπνηζήζεσλ πνπ
ν καλζάλσλ απνδερφηαλ αξρηθά πξνο έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα», ελψ επαλεμεηάδεηαη
θξηηηθά θαη είλαη δπλαηφλ λα κεηαζρεκαηηζηεί φρη κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε,
αιιά ην ζχζηεκα παξαδνρψλ ζην νπνίν βαζίδνληαη νη απφςεηο καο.χκθσλα κε ηνλ
Ληληδέξε (2010), ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο είλαη ην «ηη» ηεο
δηεξγαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ, ελψ ν θξηηηθφο ζηνραζκφο ησλ βαζηθψλ παξαδνρψλ, ν
ζηνραζηηθφο δηάινγνο θαη ε απειεπζεξσηηθή πξάμε απαληνχλ ζην «πψο». Σέινο, ην
«γηαηί» αλαθέξεηαη ζηελ επηδίσμε κηαο ιεηηνπξγηθήο, νινθιεξσκέλεο, απηνδχλακεο
θαη ειεχζεξεο απφ θαηαλαγθαζκνχο επαλέληαμεο ηνπ αηφκνπ ζε έλα πεξηζζφηεξν
ελαξκνληζκέλν κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθφ πιαίζην. Έηζη, ζθνπφο ηεο
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κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο απφδνζεο λνήκαηνο
ζηελ εκπεηξία, θαη ε ρξήζε ηεο βειηησκέλεο απηήο θαηαλφεζεο κε ζθνπφ ηε ιήςε
ηεθκεξησκέλσλ-ψξηκσλ απνθάζεσλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε κεηαζρεκαηίδνπζα
κάζεζε κπνξεί (ρσξίο απηφ λα είλαη δεδνκέλν ή πξναπαηηνχκελν) λα νδεγήζεη ζηελ
αλάιεςε ζπλεηδεηήο θνηλσληθήο δξάζεο
Ο Mezirow (2009) αλαθέξεηαη ζηε δηάθξηζε ηνπ Habermas κεηαμχ
εξγαιεηαθήο θαη επηθνηλσληαθήο κάζεζεο, κε ηελ πξψηε λα αλαθέξεηαη ζε κάζεζε
πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν θαη ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε βειηίσζε ηεο
απφδνζεο ή ηελ πξφβιεςε. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε επηθνηλσληαθή κάζεζε αλαθέξεηαη
ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη ελλνεί θάπνηνο φηαλ επηθνηλσλεί καδί καο, ζε κηα δηαδηθαζία
φπνπ είλαη ρξήζηκν θαλείο λα ειέγμεη φρη κφλν ηελ αθξίβεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο ηδηφηεηεο απηνχ πνπ επηθνηλσλεί. Ο
ζθνπφο ηεο δελ είλαη λα αμηνινγήζεη σο αιεζή ή ςεπδή έλαλ ηζρπξηζκφ, αιιά λα
βειηηψζεη ηελ θαηαλφεζε. «Γηα λα γίλεη απηφ, ρξεηάδεηαη θαλείο λα έρεη πξφζβαζε
ζην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ άιινπ, λα κπνξεί λα ην θαηαλνεί, δηαλνεηηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα αλαδεηά θνηλφ έδαθνο».
ην πιαίζην απηφ ν ζηνραζηηθφο δηάινγνο πεξηιακβάλεη ηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ
παξαδνρψλ, σο πξνυπφζεζε θαη ηαπηφρξνλα απνηέιεζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, κέζα απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή
θαηαλφεζε –φπνπ παξά ηελ επηδίσμε ηεο ζπλαίλεζεο ε δηάζηαζε ησλ απφςεσλ, ε
αβεβαηφηεηα, ε αλαγλψξηζε ηεο αληηθαηηθφηεηαο είλαη θαινδερνχκελεο– θαη ηνλ
απηνέιεγρν (Mezirow, 2007).
ε απηήλ ηελ νπηηθή –θαη παξά ηνλ γεληθά πξνζαλαηνιηζκέλν ζε νξζνινγηθέο
δηαδηθαζίεο ραξαθηήξα ηεο ζεσξίαο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο– είλαη
θνκβηθφο ν ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, αθνχ ζην ζηνραζηηθφ δηάινγν επηδηψθεηαη ε
ελεξγεηηθή αθξφαζε, ε απνθπγή ησλ ζρέζεσλ θπξηαξρίαο, ε ζπλεξγαζία θαη ε
απνπζία έθθξαζεο θξίζεσλ κέρξη ν έλαο λα θαηαλνήζεη ζπλαηζζεκαηηθά ηηο ζέζεηο
ηνπ άιινπ, κηα δηαδηθαζία ππνθεηκεληθήο αλαπιαηζίσζεο πνπ εκπεξηέρεη πάιε
ζπλαηζζεκάησλ,
εθφζνλ
εδξαησκέλα
ζρήκαηα
ακθηζβεηνχληαη
θαη
κεηαζρεκαηίδνληαη (Mezirow, 2007).
Έηζη, ην «άλνηγκα» ζηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηξνθνδνηεί θαη ηξνθνδνηείηαη απφ
ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηα πιαίζηα αλαθνξάο καο, αθνχ «φζν πεξηζζφηεξν
ζηνραζηηθνί θαη αλνηθηνί είκαζηε ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ, ηφζν πινπζηφηεξε γίλεηαη
ε θαληαζία καο ζε ελαιιαθηηθά πιαίζηα θαηαλφεζεο» (Mezirow, 2007)
χκθσλα κε ηνλ Mezirow, γηα λα είλαη εθηθηή ε ελεξγνπνίεζε δηεξγαζηψλ
κεηαζρεκαηηζκνχ ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεην, ν εθπαηδεπηήο
ελειίθσλ λα δίλεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
εκπηζηνζχλεο, άξα λα είλαη έλα αλνηρηφ θαη δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ λα
εληζρχεη ηελ απηνλνκία θαη λα επηδηψθεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ζε έλα
ζπλεξγαηηθφ θιίκα φπνπ φιεο νη εκπεηξίεο, νη απφςεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί
κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη.
ε έλα ηέηνην πιαίζην ε δηαθσλία αληηκεησπίδεηαη σο ελ δπλάκεη πεγή
εκπινπηηζκνχ θαη πξνυπφζεηεη ην κεηαζρεκαηηζκφ. ιε απηή ε δηαδηθαζία
πξνυπνζέηεη έλαλ εθπαηδεπηή ελεξγεηηθφ αθξναηή, απζεληηθφ ζηελ επηθνηλσλία ηνπ
κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε γλήζην ελδηαθέξνλ γηα ηηο εκπεηξίεο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο.
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Ζ δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζπληζηά έλα «ηαμίδη απηνγλσζίαο» πνπ
νδεγεί ζηελ αλαζεψξεζε ησλ εδξαησκέλσλ πεπνηζήζεσλ, νη νπνίεο ηείλνπλ λα
εθιακβάλνληαη «σο αληηθεηκεληθέο θαη έγθπξεο απεηθνλίζεηο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο» θαη καο νδεγεί ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ φηη νη βάζεηο ηεο
δηδαζθαιίαο καο βαζίδνληαη ζηα βηψκαηα θαη ηηο καζεζηαθέο καο εκπεηξίεο
(Εαξίθεο, 2009β).
χκθσλα κε ηνλ Boyd (1989, φπ. αλ. ζην Γνιηψηε& Εαξίθεο, 2009) «ν
ζηφρνο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο κάζεζεο είλαη λα καο βγάιεη απφ ην «βφιεκα» θαη
ηελ αζθάιεηα ησλ φζσλ ζεσξνχκε δεδνκέλα θαη καο εκπνδίδνπλ λα θηάζνπκε
ζηελ απηφ-νινθιήξσζε». Ζ δηαδηθαζία απηή, θαηά ηνλ Boyd πεξηιακβάλεη ηε
δεθηηθφηεηα ή ηθαλφηεηα λα αθνπγθξαδφκαζηε, άξα λα αλαγλσξίδνπκε πηζαλά
ελαιιαθηηθά κελχκαηα, ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα επηινγή θαη ην δηάινγν
κε ηνλ εαπηφ καο «σο ελδερφκελν ζπλαηζζεκαηηθήο θξίζεο».
Αλαιχνληαο ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη εθπαηδεπηέο ζηελ πηνζέηεζε ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ν Ληληδέξεο
αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ν εθπαηδεπηήο ρξεηάδεηαη λα απνδερζεί θαη λα
δεζκεπηεί πάλσ ζε έλα ζχλνιν αξρψλ, φπσο ε δηεπθφιπλζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε ελζάξξπλζε ηνπ αλνηρηνχ, δεκνθξαηηθνχ θαη
ζηνραζηηθνχ δηαιφγνπ θαζψο θαη ε επηδίσμε ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε,
θαη ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία (Ληληδέξεο, 2010). Απφ ηελ άιιε κεξηά, «ην
ηδεψδεο ησλ ηζφηηκσλ επηθνηλσληαθψλ ζπλζεθψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
δηάινγν… παξακέλεη ζπρλά απιψο κηα επρή, έλα ηδεαηφ πξφηππν πνπ πνηέ δελ
πξνζεγγίδεηαη».
Οη εθπαηδεπηέο ελήιηθσλ σο εθπαηδεπόκελνη
χκθσλα κε ηελ Cranton «Οη εθπαηδεπηέο είλαη εθπαηδεπφκελνη. Πεξηγξάθσ ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηψλ σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία
γίλνληαη πεξηζζφηεξν απηφλνκνη θαη αλεμάξηεηνη, εκπιέθνληαη ζε θξηηηθφ
αλαζηνραζκφ θαη αλαζεσξνχλ νπηηθέο ζηελ πξάμε» (Cranton, 1996).Ζ
κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ζπληειείηαη, φηαλ ην άηνκν αλαζηνράδεηαη ζε ζρέζε κε
παξαδνρέο ή πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί, βξίζθεη πσο νξηζκέλεο
απφ απηέο είλαη εζθαικέλεο θαη ηηο αλαζεσξεί. ην βαζκφ πνπ ν αλαζηνραζκφο
εζηηάδεη ζηηο βαζηθέο ππνζέζεηο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ζε
κεηαζρεκαηηζκέλεο λνεκαηηθέο νπηηθέο ή δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο λα βιέπνπκε ηνλ
θφζκν: έηζη ζπληειείηαη κηα δηαδηθαζία ρεηξαθεηεηηθήο κάζεζεο, φπνπ
απειεπζεξσλφκαζηε απφ δπλάκεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ην θάζκα ησλ επηινγψλ καο θαη
εκθαλίδνληαη σο δεδνκέλεο θαη πέξαλ ηνπ δηθνχ καο ειέγρνπ.
Μέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ νδεγνύλ ζηελ κεηζρεκαηίδνπζα κάζεζε
Δίλαη δχζθνιν λα κπνξέζνπκε σο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ λα ακθηζβεηήζνπκε
παξαδνρέο ησλ νπνίσλ ηελ πεγή αγλννχκε. Απφ εθεί θαη πέξα δελ ππάξρνπλ
εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ην φηη ε κάζεζε ζα απνβεί
κεηαζρεκαηίδνπζα: κηα πξνβνθαηφξηθε δήισζε, κηα αθήγεζε ελφο ζπλαδέιθνπ,
αθφκα θη έλα επηρείξεκα ζε θάπνην άξζξν είλαη εμίζνπ πηζαλφλ λα ππξνδνηήζνπλ
θξηηηθφ απην-ζηνραζκφ, φπσο θαη ε πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλε δξαζηεξηφηεηα, ελψ
ζπρλά νχηε νη εθπαηδεπηέο, αιιά νχηε θαη νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ζε ζέζε λα
πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα πνην ζηνηρείν ππξνδφηεζε ή ππνζηήξημε ηε δηαδηθαζία
Ζ Cranton (2002), αληίζηνηρα, επηζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ ηερληθέο θαη
κέζνδνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εγγπεζνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη
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ζπρλά είλαη δχζθνιν γηα ηνλ εθπαηδεπηή λα εληνπίζεη ηη ήηαλ απηφ πνπ ππξνδφηεζε
ηε δηαδηθαζία.
Οξηζκέλεο θνξέο αξθεί λα ηεζεί κηα πξνβνθαηφξηθε εξψηεζε ηελ θαηάιιειε
ζηηγκή, ελψ άιιεο ζηηγκέο ζα ρξεηαζηεί απιά λα αλαδεηρζνχλ θαη λα επηθπξσζνχλ νη
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα ηνπο εκπηζηεπζνχκε ηε
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο (Cranton, 2002). Οπνηαδήπνηε, σζηφζν, ηερληθή ή κέζνδνο,
πξνυπνζέηεη κηα εηιηθξηλή θαη αλνηρηή αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηψλ θαη
εθπαηδεπνκέλσλ, φπνπ ν εθπαηδεπηήο αλαγλσξίδεη κε ηθαλνπνίεζε φηη είλαη θη ν ίδηνο
εθπαηδεπφκελνο πνπ καζαίλεη καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπ. Ζ ζρέζε απηή είλαη
ζπκβαηή κε ηελ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ σο «θξηηηθνχ θίινπ» πνπ παξέρεη
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ελεξγνπνηψληαο ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ ηεο νκάδαο
(Μσπζηάδεο, 2009).
Ο θξηηηθνζηνραζηηθφο εθπαηδεπηήο «νθείιεη άκεζα λα απνδνκήζεη ηηο δνκέο
εμνπζίαο, φρη απιψο επηηξέπνληαο, αιιά πξνσζψληαο ηελ ακθηζβήηεζε, κε ζηφρν ηελ
αλαθαηαζθεπή ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο θαη
κεηαδίδνληαο ην πλεχκα ηεο ρεηξαθέηεζεο». Γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην είλαη
απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο «μεπαγψκαηνο» (Unfreezing) φπνπ έλα άηνκν δηεξσηάηαη
γηα ην παιαηφ ζχζηεκα αμηψλ ηνπ θαη ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο (Participant
observation) πνπ αθνξά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηελ νκάδα αιιά
θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ άιισλ, κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία
πνιινί ζπκκεηέρνληεο αληηζηέθνληαη.
Μεηαζρεκαηηζκόο ησλ ηδίσλ ησλ εθπαηδεπηώλ
Οη Mc Allister θαη Irvine (2000) παξαηεξνχλ φηη γηα λα θαηαζηνχλ νη εθπαηδεπηέο
απνηειεζκαηηθνί κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπφκελνπο είλαη θξίζηκν λα
αλαγλσξίζνπλ πξψηα νη ίδηνη θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο παξαδνρέο θαη
ζεσξήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζα ρξεηαζηεί λα αληηκεησπίζνπλ νηθείεο πξνθαηαιήςεηο
θαη λα δνπλ ηνλ θφζκν κέζα απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πξίζκαηα, καζαίλνληαο
απφ ηηο θνπιηνχξεο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπο. Πξέπεη δειαδή κέζα απφ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα είλαη πξψηα απφ φια νη ίδηνη έηνηκνη λα αλαζεσξήζνπλ
ηδέεο θαη απφςεηο θαη θαηά ζπλέπεηα λα κεηαζρεκαηηζηνχλ
Οη κνλνπνιηηηζκηθνί εθπαηδεπηέο είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζηελ παξεξκελεία ηνπ
ιφγνπ θαη ησλ πξάμεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζην βαζκφ πνπ νη ηειεπηαίνη
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά εζληθά, θπιεηηθά ή γισζζηθά πεξηβάιινληα. Οη
εθπαηδεπηέο, αληίζεηα, πνπ επηζπκνχλ λα αληηιεθζνχλ ηα λνήκαηα πνπ νη
εθπαηδεπφκελνη πξνζδίδνπλ ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαδηθαζίεο θαη πιηθά
πνπ εηζάγνληαη ζε έλα πιαίζην κάζεζεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαζηέιινπλ
ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο παξαδνρέο (Guy, 1999). Δίλαη απαξαίηεην, επίζεο, λα είλαη ζε
ζέζε λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ηαπηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο, «πνηνη πξαγκαηηθά
είλαη» θαη ηη ζεκαζία απνδίδνπλ ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ή εθπαηδεπηέο γεληθά ππνζηεξίδνπλ φηη γλσξίδνπλ
αξθεηά ή πνιχ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ή ηνπο καζεηέο ηνπο, αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο απφ κηα ζπδήηεζε ζε βάζνο πξνθχπηεη φηη ιίγνη έρνπλ πξαγκαηηθή
επίγλσζε, πέξα απφ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ή ηηο πξνζδνθίεο απφ ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν, ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ αλζξψπσλ απφ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ηκήκαηα δηδαζθαιίαο ηνπο. Σείλνπλ, επνκέλσο, λα ηνπο
αγλννχλ ή, φπσο παξαηεξεί ν Παπαρξήζηνο (2009), λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο
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αιιφγισζζνπο καζεηέο σο «άγισζζνπο», κε δίλνληαο αμία ζηηο εκπεηξίεο θαη ηε
γιψζζα ηνπο, ηεο νπνίαο ηε ρξήζε δελ επηηξέπνπλ ζηελ ηάμε.
Γηαπνιηηηζκηθή ηθαλόηεηα
Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ απφ ηα αλαθεξζέληα φηη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ
πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίδεηαη. Ο φξνο απηφο ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ηε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη, επηπιένλ,
λα δηαζέηεη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ. Με ηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα ελλνείηαη
έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπνπλ ζηα
άηνκα λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα απνδέρνληαη ηελ εηεξφηεηα θαη λα αμηνπνηνχλ
δεκηνπξγηθά ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ, λα κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγνχλ ζε πιαίζηα ζηα νπνία δηαζηαπξψλνληαη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκηθνί
θψδηθεο, λα έρνπλ ηε δηάζεζε λα επαλεμεηάζνπλ θαη λα αλαπξνζαξκφζνπλ
πξνεγνχκελεο απφςεηο θαη ζηάζεηο, λα αλαπηχζζνπλ θαηλνχξηεο ζηξαηεγηθέο γηα κηα
ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή
επαθή.
Γηαπνιηηηζκηθόο εθπαηδεπηήο
χκθσλα κε ηνλ LeRoux (2002) έλαο δηαπνιηηηζκηθφο εθπαηδεπηήο ζέβεηαη ηα
άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο πνιηηηζκνχο, έρεη ελζπλαίζζεζε, είλαη αλνηθηφο
ζε λέα κάζεζε, είλαη επέιηθηνο, κπνξεί λα δηαθξίλεη ηηο δηθέο ηνπ πξνθαηαιήςεηο,
βιέπεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο επθαηξία κάζεζεο θαη ακθηζβεηεί ηε ζεσξία ηνπ
πνιηηηζκηθνχ ειιείκκαηνο, πνπ ηεξαξρεί ηνπο πνιηηηζκνχο ζε αλψηεξνπο θαη
θαηψηεξνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θπξίαξρε
νκάδα πζηεξνχλ
Απφ ζπλαηζζεκαηηθή άπνςε ν απνηειεζκαηηθφο δηαπνιηηηζκηθφο εθπαηδεπηήο
δηαζέηεη ζεηηθή απηφ-εηθφλα, είλαη αλνηρηφκπαινο, κε επηθξηηηθφο θαη ραιαξφο σο
πξνο ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Απφ γλσζηηθή άπνςε, δηαζέηεη πνιηηηζκηθή
(απηφ) ζπλείδεζε πνπ ηνλ βνεζά λα κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη ην δηθνξνχκελν πνπ
είλαη εγγελή ζηελ δηαπνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε.
Απφ ηελ άπνςε ηεο ζπκπεξηθνξάο, δηαζέηεη δεμηφηεηεο επηηπρνχο κεηάδνζεο ησλ
κελπκάησλ, ηερληθέο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ηεο πξνζσπηθήο έθζεζεο θαη
δηαρείξηζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο, επειημία ζηε ζπκπεξηθνξά θαη θνηλσληθέο
ηθαλφηεηεο ηφζν ζην ιεθηηθφ φζν θαη ζην κε ιεθηηθφ πεδίν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα είλαη ε
ελζπλαίζζεζε, ν ζεβαζκφο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πνιηηηζκνχο, ε επιπγηζία, ε
αλεθηηθφηεηα, ην αλνηρηφ πλεχκα, ε πξσηνβνπιία, ε θνηλσληθφηεηα θαη ε ζεηηθή
απηνεηθφλα (Kealey & Ruben, 1983 ζην: Sercu, 2004). Ο δηαπνιηηηζκηθφο
εθπαηδεπηήο δηαθξίλεηαη απφ κηα δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αθνζίσζε ζηε
ζεκειηψδε ελφηεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηαπηφρξνλα απνδέρεηαη θαη εθηηκά ηηο
δηαθνξέο αλάκεζα ζε αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο.
πσο παξαηεξνχλ νη LoBianco, Liddicoat θαη Crozet, ε δηαπνιηηηζκηθή
αιιειεπίδξαζε δελ ηαπηίδεηαη νχηε κε ηε δηαηήξεζε ελφο πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ
νχηε κε ηελ αθνκνίσζε ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηνπ ελφο απφ ηνπο αιιειεπηδξψληεο.
Δίλαη κάιινλ έλα δήηεκα εμεχξεζεο κηαο ζέζεο δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζηηο δχν
απηέο ζέζεηο κε ηελ πηνζέηεζε ελφο ηξίηνπ ηφπνπ, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
αιιειεπίδξαζε δελ είλαη παξαηεξεηέο αιιά βηψλνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα.
πσο επηζεκαίλεη ε Nagata ε κειέηε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα
παξαθηλήζεη ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε πξνζθέξνληαο επθαηξίεο λα
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κεηαζρεκαηίζνπκε ηηο λνεκαηηθέο καο νπηηθέο, κέζα απφ ηελ απνδνρή ηεο
αβεβαηφηεηαο σο ελφο κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ αλάκεζα ζε πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο
θαη λέεο νπηηθέο λνήκαηνο. Έηζη, νη ζπλήζεηο κνξθέο δηαρείξηζεο ηεο χπαξμεο καο
κπνξεί λα ηεζνχλ ππφ ακθηζβήηεζε, αιιά θαη λα ηεζνχλ εξσηήκαηα πνπ πνηέ πξηλ
δελ είρακε ζέζεη, θαζψο εξρφκαζηε ζε επαθή κε αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο
θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δσήο θαη απμάλεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ φηη δελ
ππάξρεη έλαο κφλν απνδεθηφο ηξφπνο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Απηφ πξνυπνζέηεη ην λα
αλαγλσξίζνπκε θαη λα κάζνπκε λα δνχκε κε ηελ έληαζε θαη ηε δπζθνξία πνπ
ραξαθηεξίδνπλ κηα χπαξμε ζην κεηαίρκην, ηελ αλάιεςε ξίζθνπ κε φιε ηελ επθνξία
αιιά θαη ην άγρνο πνπ ηε ζπλνδεχεη. (Nagata, 2006).
Γηαπνιηηηζκηθή κάζεζε
Ζ Jokikokko (2009) ππνζηεξίδεη πσο ε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε είλαη κηα δηαξθήο,
ξεπζηή δηαδηθαζία πνπ δελ ελεξγνπνηείηαη κφλν κέζσ ηεο επαθήο, αιιά νχηε
απαξαίηεηα απφ θνκβηθέο θξίζεηο ζηε δσή, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ζεσξίεο ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο. Ζ γλψζε γηα ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο θαη γηα ηε
δηαθνξεηηθφηεηα κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ δηαπξνζσπηθνχ
κνηξάζκαηνο κε κέιε άιισλ πνιηηηζκψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πνιηηηζκηθνί
κεζνιαβεηέο ή «μελαγνί» θαη κπνξνχλ λα θσηίζνπλ ζπλαηζζήκαηα, απφςεηο θαη
πξαθηηθέο πνπ ήηαλ αλνίθεηεο, ελψ παξαγσγηθά κπνξεί επίζεο λα είλαη ηα
πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ, φπνπ νη ζπνπδαζηέο ή νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηέο
πεξλνχλ κηα πεξίνδν ζε έλα μέλν Παλεπηζηήκην.
Παξ‟ φια απηά, ε επαθή κε αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο δελ απμάλεη απφ
κφλε ηεο ηελ θαηαλφεζε θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα: γηα λα θαηαζηεί ε επαθή
δηαπνιηηηζκηθά παξαγσγηθή ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ αλνηρηφ θαη ηζφηηκν
δηάινγν, ελεξγεηηθή αθξφαζε, πεηξακαηηζκφ κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ηδέεο
(Jokikokko, 2009).
Ζ Jokikokko ππνζηεξίδεη φηη ε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε δελ ελεξγνπνηείηαη
πάληνηε κέζσ δηιεκκάησλ ή θνκβηθψλ ζεκείσλ ζηε δσή, αιιά ζπρλά είλαη κηα
δηαδηθαζία πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα αθνινπζία εκπεηξηψλ θαη γεγνλφησλ,
ζπληειείηαη ζηαδηαθά θαη κε θπξίαξρν ξφιν απηφλ ησλ «ζεκαληηθψλ άιισλ». Ο
αλαζηνραζκφο ζε γλσζηηθφ επίπεδν είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ
αλαζηνραζκφ ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, αθνχ, γηα παξάδεηγκα, πξνθαηαιήςεηο πνπ
βαζίδνληαη ζηελ πξψηκε θνηλσληθνπνίεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα απνζηαζεξνπνηεζνχλ
ρσξίο ην ππνθείκελν λα κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ.Οη
εκπεηξίεο, εμάιινπ, πνπ κπνξεί λα κεηαβάιινπλ ηα λνεηηθά ζρήκαηα θαη ηηο νπηηθέο
ελδέρεηαη λα είλαη ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή ακθίζεκεο – ζε θάζε, σζηφζν, πεξίπησζε
έρνπλ ελεξγνπνηήζεη θάπνηα ζπλαηζζήκαηα. Γηα λα δνζεί ρψξνο έθθξαζεο ζην
ζπλαίζζεκα θαη ζε ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξίεο είλαη θαζνξηζηηθή ε χπαξμε ελφο
πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο θαη δηαιφγνπ, φπνπ θάζε θσλή κπνξεί λα αθνχγεηαη. Ζ
εκπηζηνζχλε θαη ε αζθάιεηα είλαη, άιισζηε, πξνυπνζέζεηο γηα λα εθθξαζηνχλ
ζπγθξνπζηαθά δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα θαηαζηνχλ πξαγκαηηθέο επθαηξίεο
δηεξεχλεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.
πσο αλαθέξακε ζηελ αξρή, ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη
λα βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, λα γίλνληαη
πην ρεηξαθεηεκέλνη, θνηλσληθά ππεχζπλνη θαη απηνδχλακνη καλζάλνληεο – δειαδή λα
νδεγνχληαη ζε πην ζπλεηδεηέο επηινγέο κε ην λα ζθέθηνληαη πεξηζζφηεξν θξηηηθά.
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ην πιαίζην απηφ ε γλψζε ηνπ εθπαηδεπηή θαη ε γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ
ρξεηάδεηαη λα ηπγράλνπλ ηεο ίδηαο πξνζνρήο: ηα άηνκα, ζχκθσλα κε ηνλ Brookfield
(2000a) πξέπεη λα απνθαζίδνπλ ηη είλαη θαιχηεξν γηα απηά θαη, γηα λα ζπκβεί απηφ,
είλαη αλάγθε νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ηνπο λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα πεξηνξίδεηαη
ε ππεξνςία ησλ εηδηθψλ πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ ηηο απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ην ηη
είλαη θαιχηεξν γηα ηε δσή ησλ άιισλ.
πκπέξαζκα
Ζ δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ κφλε ηεο, κέζσ
ηεο απιήο πνιππνιηηηζκηθήο ζπλχπαξμεο, αιιά πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθή,
καθξνρξφληα θαη βαζηά εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζηνλ ηνκέα απηφ ζε
ζπλδπαζκφ κε βαζηά δηάζεζε γηα πξαγκαηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηδεψλ, αληηιήςεσλ θαη
ζηάζεσλ. χκθσλα κε ηελ Ettling (2006) ε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, πνπ
ζπλεπάγεηαη κηα βαζηά δνκηθή αιιαγή ζηε ζπλείδεζε θαη ζηνλ ηξφπν χπαξμεο κέζα
ζηνλ θφζκν, πξνυπνζέηεη κηα απζεληηθή, βαζηζκέλε ζε αμίεο ζπλεηδεηνπνίεζε θαη,
επνκέλσο, ε βαζηθή επζχλε ησλ εθπαηδεπηψλ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ εαπηψλ ηνπο.
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Γ2 κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο δσγξαθηθήο ζηε ζχγρξνλε Διιάδα, κε ηδηαίηεξε
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ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηζκνχ κφλν κε θνηλσληθά «θαηαμησκέλεο» νκάδεο, πνπ ζπλήζσο
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εγεκνληθή θνπιηνχξα, πξνζιακβάλνληαο ζπρλά ηηο
πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλσληθά νκάδεο σο «απνιίηηζηεο» θαη ζίγνπξα φρη σο
δεκηνπξγνχο θαη πξσηνπφξνπο ζηε ζθαίξα ηνπ πνιηηηζκνχ.
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Λέμεηο-θιεηδηά
Γηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο, πλδπαζηηθή Μέζνδνο
Γηδαζθαιίαο
Γιψζζαο
θαη
Πεξηερνκέλνπ,
ειιεληθφο
πνιηηηζκφο,
εππαζείο/πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο

Abstract
This experiential workshop focuses on the contribution of vulnerable and minority
social groups to Greek culture through the teaching of Modern Greek as L2to adults
using the Content and Language Integrated Learning(CLIL) method. It has a twofold
goal. On the one hand it highlights the importance of CLIL, which has not yet been
recognized by the Greek educational community and is thus systematically excluded
from the repertoire of didactic methods used in formal and non-formal education. On
the other hand, using the content of Greek culture to teach Modern Greek as L2, it
highlights the silent and ignorant contribution of minority social groups to Greek
culture. As an illustrative example, the workshop uses the CLIL method to teach
Modern Greek as L2 through the history of painting in modern Greece, with particular
reference to the contribution of the – unknown to most – first Greek female painter
Eleni Boukoura-Altamoura. Additionally, the workshop will include the application
of the CLIL method to teaching Modern Greek as L2 through the arts of sound and
entertainment (music and dance, theater and cinema) as well as the arts of writing and
speech (prose and poetry) with particular reference to the contribution of socially
vulnerable groups in Greece, such as Jews, Roma, LGBT, immigrants and refugees,
prisoners and others. The ultimate goal of this workshop is to cultivate critical
reflection as an outburst of transforming the participants‟ perceptions, i.e. both the
perception of innovative teaching methods such as, the link between culture and
socially dominant groups that usually represent the hegemonic culture.

Keywords
Teaching Modern Greek as L2, Content and Language Integrated Learning (CLIL),
Greek Culture, socially vulnerable groups
1. Δηζαγσγή – Θεσξεηηθό πιαίζην
Σν παξφλ εξγαζηήξην αληιεί ηε ζεκαηηθή ηνπ αθελφο απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κε έκθαζε ζηε Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε (ΜΜ), θαη
αθεηέξνπ απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο δηδαθηηθήο ησλ γισζζψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα
ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο (ΝΔΓ) σο δεχηεξεο (Γ2) κε ηε ρξήζε ηεο πλδπαζηηθήο
Μεζφδνπ Γηδαζθαιίαο Γιψζζαο θαη Πεξηερνκέλνπ (Content and Language Integrated
Learning/ CLIL) (Υαηδεδάθε, 2000: 393–403·Mehisto, Marsh & Frigols,
2008·Marsh, 2012·Εάγθα, 2014), αμηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα πηπρέο απφ ηελ Ηζηνξία
ηεο Σέρλεο θαη απφ ηελ Ηζηνξία ησλ Μεηνλνηήησλ ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ θξάηνο
απφ ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη ζήκεξα.
Αθφξκεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηέιεζε πιεζψξα
ζπδεηήζεσλ κε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπνπδαζηέο/ηξηεο ηεο ΝΔΓ σο Γ2, νη νπνίνη/εο
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ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, αθφκε θαη αλ ζεσξεηηθά αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία θαη ηε
δπλακηθή ηεο CLIL, σο κηαο κεζφδνπ κε ηελ νπνία ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα
επηηπγράλεη θαλείο δηπιφ απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε άιιεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο
(δειαδή θαηάθηεζε γιψζζαο θαη γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηαπηφρξνλα), εληνχηνηο
ζηελ πξάμε ζεσξνχλ φηη είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί επηηπρψο, εηδηθά ζε
εθπαηδεπφκελνπο/εο κε ρακειφ (Α1–Α2) ή κεζαίν (Β1–Β2) επίπεδν ειιελνκάζεηαο,
ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε γιψζζα (πκβνχιην ηεο
Δπξψπεο, 2001), θαζψο –θαηά ηε γλψκε ηνπο– ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα κε κάζνπλ
ζσζηά ειιεληθά κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ι.ρ. Ηζηνξία,
Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, Γεσγξαθία, Μαζεκαηηθά) αιιά θαη λα κελ θαηαλνήζνπλ ην
πεξηερφκελν πνπ δηδάζθνληαη κέζσ κηαο γιψζζαο δηαθνξεηηθήο ηεο Γ1.
Δληνχηνηο, κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο πξνέθπςε φηη ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν
θαη νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο ηεο ΝΔΓ σο Γ2 βηψλνπλ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ ελφο θαη κφλνπ δηδαθηηθνχ
εγρεηξηδίνπ εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο· ζηνλ λνεηηθφ βνκβαξδηζκφ κε ιεμηιφγην θαη
γξακκαηηθνζπληαθηηθνχο θαλφλεο, πξνθεηκέλνπ «λα θαιπθζεί ε πξνβιεπφκελε χιε»,
ρσξίο ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα εμάζθεζε ζε πεξηζζφηεξν θπζηθά γισζζηθά
πεξηβάιινληα θαη εθηφο ηνπ ζπρλά αζθπθηηθά πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ ηεο ζρνιηθήο
αίζνπζαο· ζηνλ ππέξκεηξν εμεηαζηνθεληξηθφ θαη εμ νπ –θαηά θνηλή νκνινγία–
ηδηαίηεξα βαξεηφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ελίνηε άλεπ λνήκαηνο ακηγψο γισζζηθψλ
καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ζπνπδαζηέο/ηξηεο επηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο,
αθφκε θαη αλ απνηπγράλνπλ ζηε ρξήζε ηεο Γ2 ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Δπνκέλσο, ζηνλ βαζκφ πνπ πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά
καθξνρξφληα δπζαξέζθεηα αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή/καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηα
ζπκκεηέρνληα ζε απηή ππνθείκελα ραξαθηεξίδνληαη απφ δπζιεηηνπξγηθά πιαίζηα
αλαθνξάο, ηα νπνία ηνπο δεκηνπξγνχλ απνπξνζαλαηνιηζηηθά βηψκαηα(Mezirow,
1991), φζνλ αθνξά ζηελ νπζία ηεο δνπιεηάο ηνπο, δειαδή ηεο δηδαζθαιίαο γηα
ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηεο κάζεζεο γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο.
Σνηνπηνηξφπσο, ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο εηδηθέο
αλάγθεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ (Rogers, 1999· Brookfield, 1986) θαη
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο (Brookfield, 1987· 2005· Moon,
2008),είλαη λα απνηειέζεη αθφξκεζε γηα λα κπνξέζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα
εκπιαθνχλ ζε αλαζηνραζηηθέο θαη ελδερνκέλσο ζηηο βαζηθέο –ζχκθσλα κε ηνλ
Mezirow (1991·1995· 1997· 2000a)– κεηαζρεκαηηζηηθέο δηεξγαζίεο:
α. Να επεμεξγαζηνχλ ηα ππάξρνληα πιαίζηα αλαθνξάο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο
ζπλήζσο ζπκβαηηθέο θαη –φπσο πξναλαθέξζεθε ζρεηηθά πξνβιεκαηηθέο– δηδαθηηθέο
κεζφδνπο πνπ είζηζηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ.
β. Να έξζνπλ ζε επαθή θαη ελδερνκέλσο λα κάζνπλ λέα πιαίζηα αλαθνξάο
(λέα δηδαθηηθή κεζνδνινγία).
γ. Να απνθηήζνπλ έλα έλαπζκα αλαηξνπήο ησλ αξρηθψλ πξνβιεκαηηθψλ
πιαηζίσλ αλαθνξάο ηνπο, ηα νπνία νθείινληαη ζε πνιηηηζκηθνχο θαη
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (δειαδή ζηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή/δηδαθηηθή
θνπιηνχξα κέζα ζε έλα θνηλσληθά θαζνξηζκέλν πεξηβάιινλ). Απηφ ην έλαπζκα
ελδερνκέλσο ηνπο νδεγήζεη καθξνπξφζεζκα ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αξρηθψλ
πξνβιεκαηηθψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο θαη ησλ απφςεψλ ηνπο κέζα απφ θξηηηθφ δηάινγν
θαη θξηηηθφ ζηνραζκφ.
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δ. Να κεηαζρεκαηίζνπλ –ζε ηδαληθή πεξίπησζε– επξχηεξα ηηο λνεηηθέο ηνπο
ζπλήζεηεο, ψζηε λα είλαη πξφζπκνη/εο λα δνθηκάζνπλ ηα λέα πιαίζηα αλαθνξάο ζηελ
εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ελδερνκέλσο λα ηα πηνζεηήζνπλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα. Σν ηειεπηαίν, σζηφζν, απνηειεί καθξφρξνλε
δηαδηθαζία, επνκέλσο είλαη ιηγφηεξν εθηθηφ (έσο αλέθηθην) λα επηηεπρζεί ζηα ζηελά
ρξνληθά πεξηζψξηα ελφο εξγαζηεξίνπ.
Δπηπιένλ αθφξκεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηέιεζε ε
δηαπίζησζε φηη ζην ζχλνιν ησλ γισζζηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ΝΔΓ
σο Γ2, αθφκε θαη ζε απηά ηνπ αλσηάηνπ επηπέδνπ (Γ1–Γ2) ειιελνκάζεηαο ππάξρνπλ
ειάρηζηα θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζπζηεκαηηθά θαη δηεμνδηθά ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ, δειαδή ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ
θππξηαθνχ· πνιχ πεξηζζφηεξν, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ κφλν ζπνξαδηθέο θαη
πεξηζηαζηαθέο έσο θαζφινπ αλαθνξέο ζηε ζπκβνιή ησλ κεηνλνηηθνπνηεκέλσλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Χο εθ
ηνχηνπ, πξφθεηηαη γηα έλα επίζεο ιαλζαζκέλν πιαίζην αλαθνξάο, θαζψο ππνθψζθεη ε
εηθφλα φηη νη έλλνηεο «πνιηηηζκφο» θαη «πεξηζσξηνπνηεκέλεο/εππαζείο θνηλσληθά
νκάδεο» εκπεξηέρνπλ κηα εζσηεξηθή αζπκβαηφηεηα θαη φηη ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ
ζπλδέεηαη κφλν κε θνηλσληθά «θαηαμησκέλεο» νκάδεο, πνπ ζπλήζσο
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εγεκνληθή θνπιηνχξα. Σνηνπηνηξφπσο, νη πεξηζσξηνπνηεκέλεο
θνηλσληθά νκάδεο πξνζιακβάλνληαη σο «απνιίηηζηεο» θαη ζίγνπξα φρη σο ζπλδεκηνπξγνί θαη πξσηνπφξεο ζηε ζθαίξα ηνπ πνιηηηζκνχ.
Έηζη, ην παξφλ εξγαζηήξην πξνζπαζεί λα απνηειέζεη έλαπζκα αλαηξνπήο
απηνχ ηνπ επίζεο πξνβιεκαηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο θαη ελ δπλάκεη αληηθαηάζηαζήο
ηνπ απφ άιια πιαίζηα αλαθνξάο, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν «πεξηεθηηθά,
αλνηθηά, ζηνραζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά έηνηκα γηα αιιαγή» (Mezirow, 2003: 5863· 2009: 126–146).
πγθεθξηκέλα, ε ζπιινγηζηηθή ηνπ Mezirow μεθηλά απφ ην αμίσκα φηη ν
ηξφπνο εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα αληηιήςεσλ πνπ
θαζέλαο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπφκελνη/εο)
δηαζέηεη, έρνληαο,
αζπλείδεηα, εζσηεξηθεχζεη, κέζσ ηεο δηεξγαζίαο ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αθελφο κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο
«αξκνληθήο» ελζσκάησζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
κε ηηο αξθεηά πξνθαζνξηζκέλεο δηδαθηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο επηινγέο θαη αθεηέξνπ
κέζσ ηεο άθξηηεο πηνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ησλ ελ ιφγσ πξνθαζνξηζκέλσλ
δηδαθηηθψλ κεζφδσλ σο ησλ κνλαδηθψλ θαη πιένλ απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ
κεζνδνινγηψλ, ηνπιάρηζηνλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν). Καζψο, φκσο, πξφθεηηαη γηα
ιαλζαζκέλεο αμίεο θαη αηειείο πεπνηζήζεηο θαη παξαδνρέο, ε έληαμε ηνπ αηφκνπ
(εθπαηδεπηηθνχ θαη εθπαηδεπφκελνπ/εο) ζηελ (εθπαηδεπηηθή) πξαγκαηηθφηεηα
θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη δπζιεηηνπξγίεο. Γηα ηελ παξάθακςή ηνπο απαηηείηαη ε
ελαξκφληζε ησλ ππνθεηκέλσλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη, ζπλεπψο, ε αλάπηπμε ηεο
ηθαλφηεηαο γηα θξηηηθή επαλεμέηαζε ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο (Κνπιανπδίδεο, 2008:
21–32).
ηφρνο είλαη ν απεγθισβηζκφο ηνπο απφ απηφλ ηνλ θαχιν θχθιν ησλ
«λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ», πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ζην
νπνίν αλήθνπλ, θαζψο ε αθεηεξία νιφθιεξεο ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο βξίζθεηαη
ζηελ θνπιηνχξα (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηελ εθπαηδεπηηθή), ζην πιαίζην ηεο
νπνίαο, άιισζηε, δεκηνπξγνχληαη νη ιαλζαζκέλεο «λνεηηθέο ζπλήζεηεο» (Brunner,
2009: 214–228). Γηα ηνλ απεγθισβηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ απαηηείηαη –πέξαλ ηνπ
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ζηνραζκνχ, πνπ απφ κφλνο ηνπ δελ επαξθεί γηα λα γίλεη θξηηηθφο (Mezirow,
1998·2000b·Brookfield, 2007: 157–179·Ληληδέξεο, 2007)– ε θξηηηθή ησλ θνηλσληθψλ
θαλφλσλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ θσδίθσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ εγθισβηζκφ ησλ αηφκσλ
ζηηο ιαλζαζκέλεο «λνεηηθέο ζπλήζεηεο» (Mezirow&Associates,1990).
Σν εθάζηνηε ππνθείκελν, ινηπφλ, κέζα απφ ηελ επαθή κε άιινπ είδνπο
βηψκαηα (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, εθπαηδεπηηθά), ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνπ
πξνθαιέζνπλ
ηδηαίηεξε
ζπλαηζζεκαηηθή
εγξήγνξζε,
δχλαηαη
λα
επαλαπξνζαλαηνιηζηεί σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θφζκν αιιά θαη ηνλ θφζκν γεληθφηεξα. Σν γεγνλφο απηφ δχλαηαη λα
νδεγήζεη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ζηελ σξίκαλζή ηνπ, ε νπνία, σζηφζν, σο δηαδηθαζία
κεηαζρεκαηηζκνχ απνηειεί έλα δηά βίνπ θαηλφκελν (Kegan, 2009: 55–79).
αθψο, ε θάζε αιιαγή δελ είλαη πάληα κεηαζρεκαηηζκφο, θαζψο ν ηειεπηαίνο
ζεκαίλεη ηε κφληκε αιιαγή ή ηελ αιιαγή «δεπηέξνπ επηπέδνπ», δειαδή, φρη ηελ
επηθαλεηαθή αιιά ηε βαζηά αιιαγή (deep change)ζε νιφθιεξν ηνλ ζπζηεκηθφ ηξφπν
ζθέςεο. Πξφθεηηαη γηα κία εθνχζηα εζσηεξηθή αιιαγή, ηελ νπνία ην ππνθείκελν
επηιέγεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, έρνληαο επίγλσζε φηη δελ είλαη απνζπαζκαηηθή αιιά
πνιππξηζκαηηθή θαη αγθαιηάδεη φιεο ηηο λνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, πλεπκαηηθέο θαη
θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ. Σαπηφρξνλα, ζεκαηνδνηεί ηνλ ζάλαην
ηεο παιηάο ηνπ θνζκνζεσξίαο, κέζα απφ ηελ (αλα)γέλλεζε ηεο θαηλνχξγηαο θαη ηελ
επέθηαζε ηεο ζπλείδεζεο (expansion of consciousness) (Poutiatine, 2009: 189–208).
2. Πεξηγξαθή εξγαζηεξίνπ
2.1 Ζ εθπαηδεπόκελε νκάδα
ην εξγαζηήξην κε ηίηιν «Απφ ην παξαζθήλην ζην πξνζθήλην: Αλαδεηθλχνληαο ηε
ζπκβνιή εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ κέζα απφ ηε
δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο ζε ελήιηθεο κε ηε κέζνδν CLIL»,
δηάξθεηαο 90 ιεπηψλ, ζπκκεηείραλ 9 εθπαηδεπηηθνί. Ήηαλ απφθνηηνη θηινινγηθψλ θαη
παηδαγσγηθψλ ρνιψλ, ελ κέξεη ήδε εξγαδφκελνη θαη ελ κέξεη ρσξίο αθφκε
εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Πεξίπνπ νη κηζνί είραλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε
δηδαζθαιία ηεο ΝΔΓ σο Γ2. Καλείο/θακηά απφ ηελ νκάδα δε γλψξηδε νχηε είρε
αθνχζεη πνηέ γηα ηε κέζνδν CLIL. Οη εθπαηδεπηηθνί έπξεπε λα κπνπλ ζηνλ ξφιν
ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε ΝΔΓ σο Γ2 κεζαίνπ επηπέδνπ ειιελνκάζεηαο (Β1–
Β2), γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα αληηιεθζνχλ πψο είλαη σο μελφγισζζνη
εθπαηδεπφκελνη/εο λα ζέηνπλ γισζζηθνχο θαη γλσζηηθνχο ζηφρνπο θαη ηαπηφρξνλα λα
αλαζηνράδνληαη γηα ηελ απνζησπεκέλε ζπκβνιή κεηνλνηηθνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ κέζα απφ έλα αλαιπηηθφ ελδεηθηηθφ
παξάδεηγκα αιιά θαη κέζα απφ πιεζψξα πξνηεηλφκελσλ παξαδεηγκάησλ, πνπ
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε ζπλέρεηα σο επέθηαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ.
2.2 ρέδην δηδαζθαιίαο θαη ζηνρνζεζία
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή πίλαθα γηα ιφγνπο θαιχηεξεο επνπηείαο ην
ζρέδην δηδαζθαιίαο, ην νπνίν, σζηφζν, ζηελ πξάμε δηαθνξνπνηήζεθε σο πξνο ηε
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ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζε επηκέξνπο θάζεο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ηεο νκάδαο.
Γξαζηεξηόηεηεο
- Απηνπαξνπζίαζε ησλ κειψλ
(εθπαηδεπηξηψλ θαη
εθπαηδεπνκέλσλ) ζηελ νκάδα.
- πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ
εξγαζηεξίνπ θαη ηεο βαζηθήο
ηνπ ζηνρνζεζίαο, κε έκθαζε
ζηελ εμήγεζε ηεο CLIL.
- Αλάγλσζε θεηκέλσλ γηα ην
ηζηνξηθφ πιαίζην θαη ηηο
βαζηθέο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο
ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο
δσγξαθηθήο αλά ηζηνξηθή
πεξίνδν(βι. εηθφλα 1).
- Αληηζηνίρηζε βαζηθήο
ζεκαηνινγίαο, ηερλνηξνπίαο,
εηθαζηηθψλ έξγσλ θαη
δσγξάθσλ αλά πεξίνδν(βι.
εηθφλεο 2 θαη 3).
- Γεκηνπξγία ηεο
ηζηνξηνγξακκήο ηεο
δσγξαθηθήο ηέρλεο ηνπ
ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο
(1830-ζήκεξα) ζηνλ ηνίρν απφ
ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο
(βι. εηθφλα 4 θαη 5): Ζ ηζηνξία
ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο
δσγξαθηθήο σο εθζεζηαθφ
παλφξακα.

ηόρνη
Οη εθπαηδεπφκελνη/εο
- Να γλσξίζνπλ ηα ππφινηπα
κέιε ηεο νκάδαο, θπξίσο φζνλ
αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο
εκπεηξία θαη ηε ζρέζε ηνπο κε
ηε δηδαδηθή ηεο ΝΔΓ σο Γ2.
- Να γλσξίζνπλ θάπνηα
εηζαγσγηθά πξάγκαηα γηα ηε
κέζνδν CLIL θαη ηνπο ζηφρνπο
ηνπ εξγαζηεξίνπ.
- Να θαιιηεξγήζνπλ
νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο
εξγαζίαο.
- Να θαιιηεξγήζνπλ
ζπλδπαζηηθέο δεμηφηεηεο
(επηινγή θαη ζπληαίξηαζκα
γξαπηψλ θαη νπηηθψλ
πιεξνθνξηψλ, ηνπνζέηεζε ζηε
ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά) γηα
ηελ απφθηεζε γλψζεσλ
ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο
ζχγρξνλεο ειιεληθήο
δσγξαθηθήο.
- Να αλαζπλζέζνπλ κφλνη/εο
ηνπο κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηεο
ζχγρξνλεο ειιεληθήο
δσγξαθηθήο, δεκηνπξγψληαο
ηελ ηζηνξηνγξακκή ηεο γηα ηε
ρξνληθή πεξίνδν πνπ είραλ
επηιέμεη.
- Να γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο
πεξηφδνπο ηεο ειιεληθήο
ηζηνξίαο θαη ηα βαζηθά
εηθαζηηθά ξεχκαηα πνπ
αλαπηχρζεθαλ ζηελ θάζε
επνρή, φπσο επίζεο θάπνηνπο
βαζηθνχο εθπξνζψπνπο
δσγξάθνπο, βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηερλνηξνπίεο, βαζηθή
ζεκαηνγξαθία θαη
αληηπξνζσπεπηηθά εηθαζηηθά
έξγα.
- Να εζηηάζνπλ ζε εηδηθφ
αθαδεκατθφ ιεμηιφγην θαη
έλλνηεο (απφ ηνλ ρψξν ηεο
ηζηνξίαο ηεο ζχγρξνλεο
ειιεληθήο δσγξαθηθήο), κε ην
νπνίν θαινχληαη λα
εμνηθεησζνχλ νη
δηδαζθφκελνη/εο ηε ΝΔΓ σο
Γ2.

Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο (Σ.),
εθπαηδεπηηθά κέζα (Μ.),
εθηηκώκελε δηάξθεηα (Γ.)
- Σ.: πδήηεζε ζε θχθιν ζηελ
νινκέιεηα.
- Γ.: 5΄.

- T.: Δξγαζία ζε νκάδεο (ησλ
ηξηψλ αηφκσλ).
- Μ.: εθπαηδεπηηθά παθέηα κε
πιηθφ (ζχληνκα θείκελα 1-2
ζειίδσλ αλά νκάδα κε
πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ
πιαίζην ηεο θάζε εηθαζηηθήο
πεξηφδνπ θαη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά
ηεο
(βι.
παξάξηεκα 1, θχιια εξγαζίαο
1, 2 θαη 3), έγρξσκεο θαξηέιεο
κε
εηθαζηηθνχο
πίλαθεο,
θαξηειάθηα-ηαπηφηεηεο πξνο
αληηζηνηρία ζηνπο πίλαθεο
(πεξηιακβάλνπλ
φλνκα
δσγξάθνπ, ρξνλνινγίεο ηεο
γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ
ηνπ/ηεο, φλνκα εηθαζηηθνχ
έξγνπ
θαη
ρξνλνινγία
δεκηνπξγίαο
ηνπ)
(βι.
παξάξηεκα
2),
έγρξσκεο
θαξηέιεο πξνο ζπκπιήξσζε
ηνπ εηθαζηηθνχ ξεχκαηνο ή ηνπ
βαζηθνχ
ραξαθηεξηζηηθνχ
θάησ απφ ην νπνίν εληάζζεηαη
έλα έξγν (ι.ρ. εζνγξαθία,
γπκλφ), θαξηέιεο κε ηηο
βαζηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο
[Α. Ζ ηζηνξία ηεο δσγξαθηθήο
ηνλ 19ν αηψλα (Η. Σα ρξφληα
ηεο βαζηιείαο ηνπ ζσλα,
1832-1862, ΗΗ. Μεηά ηε
βαζηιεία ηνπ ζσλα: ε αζηηθή
ηάμε θαη νη δσγξάθνη ηεο,
1862-1900), Β. Ζ ηζηνξία ηεο
δσγξαθηθήο ηνλ 20φ αηψλα (Η.
Πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ
αηψλα: πξνο έλαλ ειιεληθφ
κνληεξληζκφ, ΗΗ. Μεζνπφιεκνο,
ΗΗΗ. Μεηά ηνλ πφιεκν)],
καξθαδφξνη, ραξηηά, ςαιίδη,
αθαηξνχκελν ζπγθνιιεηηθφ /
ζηεξεσηηθφ πιηθφ (ι.ρ. uhu
tac).
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- Οξηζκφο εθπξνζψπνπ θάζε
νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ
παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζηελ
νινκέιεηα.

- πγθξηηηθή παξαηήξεζε δχν
πνξηξέησλ (βι. παξάξηεκα 3).
- Αλάγλσζε ηεο ζχληνκεο
βηνγξαθίαο ηεο Διέλεο
Μπνχθνπξα-Αιηακνχξα (βι.
παξάξηεκα 4), παξαθνινχζεζε
ελφο βίληεν θαη ζπδήηεζε
θξηηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηηο ξεμηθέιεπζεο
ηνκέο πνπ δεκηνχξγεζε ε
δσγξάθνο κε ηελ πεξηπεηεηψδε
δσή ηεο.
.

- Δπηγξακκαηηθή παξνπζίαζε
θαη άιισλ παξαδεηγκάησλ
κεηνλνηηθνπνηεκέλσλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ (ή αηφκσλ
πνπ
αλήθνπλ
ζε
κεηνλνηηθνπνηεκέλεο νκάδεο)
πνπ ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα
ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ, φπσο αλαθέξνληαη
ελδεηθηηθά πην θάησ.

- Απνηίκεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ
απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/

- Να απνθηήζνπλ κηα
παλνξακηθή εηθφλα γηα ηελ
ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο
ειιεληθήο δσγξαθηθήο.
- Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο
παξνπζίαζεο θαη θαηαλφεζεο
ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
κε ην νπνίν είλαη ιηγφηεξν
εμνηθεησκέλνη/εο.
- Να αξρίζνπλ λα
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δηπιή
ζηνρνζεζία θαη ην δηπιφ
απνηέιεζκα(ζε γισζζηθφ θαη
γλσζηηθφ επίπεδν) ηεο κεζφδνπ
CLIL.
- Να εμαζθεζνχλ ζηε
ζπγθξηηηθή παξαηήξεζε
εηθαζηηθψλ έξγσλ,
εληνπίδνληαο ζηεξεφηππα γηα
ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ
αλζξψπσλ αλάινγα κε ην
θχιν.
- Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ
απνζησπεκέλε θαη άθξσο
ελδηαθέξνπζα δσή θαη ην έξγν
ηεο πξψηεο Διιελίδαο
δσγξάθνπ Διέλεο ΜπνχθνπξαΑιηακνχξα.
- Να αλαζηνραζηνχλ γηα ηνπο
έκθπινπο θαη άιινπο
θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ
πθίζηαληαη θάπνηνη άλζξσπνη.
- Να γλσξίζνπλ θαη λα
εκπλεπζηνχλ απφ ηνπο ηξφπνπο
αληίζηαζεο ηεο Διέλεο
Μπνχθνπξα-Αιηακνχξα ζηελ
αλδξνθξαηνχκελε εγεκνληθή
θνπιηνχξα, θπξίσο (αιιά φρη
κφλν) ζηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο
ζηελ επνρή ηεο.
- Να απνθηήζνπλ θάπνηεο
πξψηεο γλψζεηο γηα άγλσζηεο
πηπρέο
ηεο
ζπκβνιήο
κεηνλνηηθνπνηεκέλσλ νκάδσλ
(ή αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε
κεηνλνηηθνπνηεκέλεο νκάδεο)
ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη
λα εθηηκήζνπλ ηε ζπκβνιή
απηή.
- Να αλαζηνραζηνχλ θξηηηθά
γηα ην πνηνο, πψο θαη θπξίσο
γηαηί απνζησπά ηελ πνιχηηκε
πνιηηηζηηθή δξάζε ησλ νκάδσλ
απηψλ, ζέηνληάο ηνπο ζην
παξαζθήλην ηεο ζχγρξνλεο
ειιεληθήο
πνιηηηζηηθήο
ζθελήο.
- Να αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζην
εθπαηδεπηηθφ βίσκα πνπ είραλ,

- Γ.: 20΄.
- Σ.: Παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ νκάδσλ
εξγαζίαο ζηελ νινκέιεηα.
- Μ.: Τιηθφ κε θαξηέιεο
εηθαζηηθψλ έξγσλ θαη
θαξηειάθηα-ηαπηφηεηεο ησλ
έξγσλ θ.ιπ. (βι. πην πάλσ).
- Γ.: 20΄.

- Σ.: Ηδενζχειια κε αθφξκεζε
ηε ζπγθξηηηθή θαη ζε βάζνο
παξαηήξεζε δχν εηθαζηηθψλ
πνξηξέησλ.
Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ D.
Perkins κε ηηο ηέζζεξηο θάζεηο:
1) πίζησζε ρξφλνπ, 2) αλνηθηήπεξηπεηεηψδεο παξαηήξεζε, 3)
μεθάζαξε παξαηήξεζε θαη 4)
νξγαλσκέλε παξαηήξεζε
(Κφθθνο, 2011: 82-83).
- Μ.: ιάπηνπ, πξνηδέθηνξαο,
ppt κε πνξηξέηα ηεο δσγξάθνπ,
θχιιν εξγαζίαο (βι.
παξάξηεκα 4), δηαδίθηπν,
βίληεν ζην youtube κε
αλάγλσζε απνζπάζκαηνο απφ
ην βηβιίν ηεο Ρ. Γαιαλάθε
(2004). Διέλε ή ν Καλέλαο.
Αζήλα: Καζηαληψηεο.
https://www.youtube.com/
watch?v=YOiEkByLWNE
ην βηβιίν ηεο Ρ. Γαιαλάθε.
- Γ.: 25΄
-Σ.: Δκπινπηηζκέλε εηζήγεζε,
εξσηαπνθξίζεηο.
- Μ.: ιάπηνπ, πξνηδέθηνξαο,
ppt κε ζρεηηθφ νπηηθφ πιηθφ,
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 60 ζειίδσλ
πνπ απνζηάιζεθε ειεθηξνληθά
ζηα κέιε φιεο ηεο νκάδαο κεηά
ην ηέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνο
ελδερφκελε ρξήζε ή αθφξκεζε
γηα πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε κε
ην ζέκα.
- Γ.: 10΄.

- Σ.: πδήηεζε ζε θχθιν ζηελ
νινκέιεηα.

212

νπζεο.

εζηηάδνληαο ζηηο εληππψζεηο,
ζηα εξσηήκαηα θαη ζηηο ηπρφλ
ακθηβνιίεο
πνπ
ηνπο
πξνθάιεζε φιε ε δηαδηθαζία.
- Να αλαινγηζηνχλ εάλ θαη πψο
άιιαμαλ θάπνηεο αξρηθέο ηνπο
ζθέςεηο θαη ζηάζεηο αθελφο
φζνλ αθνξά ζηε κέζνδν CLIL
γηα ηε δηδαζθαιία κηαο
γιψζζαο σο Γ2 θαη αθεηέξνπ
φζνλ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο
ηνπο σο πξνο ηε ζπκβνιή
κεηνλνηηθνπνηεκέλσλ νκάδσλ
ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ
ζχγρξνλνπ
ειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ.

- Γ.: 10΄.

πγθεθξηκέλα, ε πξναλαθεξζείζα παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ κεηνλνηηθνπνηεκέλσλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ (ή αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθνπνηεκέλεο νκάδεο) πνπ
ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ– ιφγσ ηνπ
ηεξάζηηνπ θαη ηνπ αθφκα αραξηνγξάθεηνπ εχξνπο ηεο– δελ κπνξεί παξά λα είλαη
απνζπαζκαηηθή θαη ελδεηθηηθή, πνπ ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο αθφξκεζε γηα
πεξαηηέξσ πξνζσπηθή έξεπλα ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ ζε απηφ ην γλσζηηθφ πεδίν
θαη δελ απνηειεί ζε θακηά πεξίπησζε κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο.
Σα παξαδείγκαηα αθνξνχλ
i) ζηνλ ρψξν ηεο δσγξαθηθήο:
-

νκνθπιφθηινπο δσγξάθνπο (ι.ρ. Γηάλλεο Σζαξνχρεο) (Ξπδηά, 2015: 4568·Αξβαληηίδνπ, 2016·Αξρείν ηεο ΔΡΣ, ρ.ρ.)·
δσγξάθνπο κε ην ζηφκα θαη ην πφδη (ΕΧ..Π., ρ.ρ.)·
ζχγρξνλνπο πξφζθπγεο δσγξάθνπο, πνπ εκπινπηίδνπλ ηελ δσγξαθηθή ηέρλε απφ κηα
δηεζλή νπηηθή (Κακπάθε, 2017·UNHCR, 2015·VoriaLife, 2017)·
ii) ζηνλ ρψξν ηεο γιππηηθήο:

-

ςπρηαηξηθά λνζνχληεο γιχπηεο (κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηνλ γλσζηφηεξν
γιχπηε ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο, Γηαλλνχιε Υαιεπά) (Καιιηγάο, 1972)·
ηα «δσληαλά αγάικαηα», ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ δξφκνπ, πνπ γίλνληαη ζπρλά
αληηιεπηνί σο ζχγρξνλνη «θινζάξ» θαη δεηηάλνη θαη ιηγφηεξν σο ζχγρξνλνη
δεκηνπξγνί (Βάιιαο, 2013)·
iii) ζηνλ ρψξν ηνπ ζεάηξνπ:

-

-

-

ζεαηξηθά εξγαζηήξηα θαη παξαζηάζεηο ζε ηδξχκαηα εγθιεηζκνχ, πνπ ζεκαηνδνηνχλ
ηελ είζνδν ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο ζε ρψξνπο απνκφλσζεο θαη απνθιεηζκνχ (Ρνχηζε,
2015·Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε,2017)·
Α.κ.Δ.Α., πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηεο αηζζεηηθήο ζε ζχγρξνλεο ζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο (ΘΔ.ΑΜ.Α.,ρ.ρ.· Ενχζε, 2011)·
ην ζέαηξν ηνπ βνπλνχ κε πνιηηηθφ θαη αληηζηαζηαθφ ραξαθηήξα θπξίσο απφ
αξηζηεξνχο θαιιηηέρλεο κε αληηθαζηζηηθή θαη θηιεηξεληθή ηδενινγία, θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο Καηνρήο (Κνηδηνχιαο, 2014)·
ην ζέαηξν ζηε Μαθξφλεζν απφ πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο, πνπ ζηε ζπλέρεηα
δηαδξακάηηζαλ ζπνπδαίν ξφιν ζην ζεαηξηθφ γίγλεζζαη ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ,
φπσο ν Μάλνο Καηξάθεο, ν Θαλάζεο Βέγγνο, ε Αιέθα Παΐδε, ε Νηηξηληάνπα (Καίηε
Οηθνλφκνπ) θαη άιινη(VanSteen, 2011)·
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-

-

ηα ζεαηξηθά κπνπινχθηα, πνπ ηαμίδεπαλ θαηά ηνλ 19ν αηψλα θαη ην πξψην κηζφ ηνπ
20νχ αηψλα (πξηλ ηε δεκηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Θεάηξσλ /
ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ., πνπ πεξηφξηζε ηελ άλζεζή ηνπο) θαη έθεξλαλ ζε επαθή κε ηε ζεαηξηθή
ηέρλε ηνλ θφζκν ηεο επαξρίαο θαη ζηα νπνία ζπκκεηείραλ εζνπνηνί πνπ αξγφηεξα
γλψξηζαλ κεγάιε επηηπρία ζηελ ειιεληθή ζεαηξηθή ζθελή, φπσο ε πεξάληδα
Βξαλά, νη Άλλα θαη Μαξία Καινπηά, ε Μαξίθα Κνηνπνχιε, ν Μίκεο
Φσηφπνπινο, ν Αηκίιηνο Βεάθεο θαη άιινη (Βξαλά, 1982)·
Δβξαίνπο θαιιηηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ, φπσο –κεηαμχ άιισλ– ν Παληειήο Υνξλ,
ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο ζεκαληηθψλ έξγσλ ηνπ ειιεληθνχ δξακαηνινγίνπ ηνπ 20νχ
αηψλα, θαη ν Κάξνινο Κνπλ, πνπ ζεσξείηαη ν παηέξαο ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ θαη
είλαη ν ηδξπηήο ηνπ πεξίθεκνπ Θεάηξνπ Σέρλεο (Αξρείν ληνθηκαληέξ ηεο ΔΡΣ /
γνπξάθεο & γνπξάθε, ρ.ρ.)·
iv) ζηνλ ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ:

-

ηε Λ.Ο.Α.Σ. θνηλφηεηα, πνπ ζπλέβαιιε ζηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ θξηηηθνχ
θηλεκαηνγξάθνπ (ην θφθθηλν, 2017)·
v) ζηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο:

-

-

-

Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο, πνπ είραλ ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθή παξνπζία ζην ειαθξφ θαη
επηζεσξεζηαθφ ηξαγνχδη, ηηο θαληάδεο, ην κεζνπνιεκηθφ θαη ην πξψην κεηαπνιεκηθφ
ιατθφ-ξεκπέηηθν ηξαγνχδη, ηνπο ακαλέδεο αιιά θαη έθαλαλ γλσζηά ζην ειιεληθφ
θνηλφ δεκνθηιή ηνπξθηθά ηξαγνχδηα, θάπνηα απφ ηα νπνία αθνχγνληαλ κε ηδηαίηεξε
επηηπρία ζηα αζελατθά θαθέ-ακάλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα) (Πεηξφπνπινο, 1968)·
Δβξαίεο ζηνλ ρψξν ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ (ηέιια Υαζθίι θαη Ρφδα Δζθελάδε)
(Σαξθψλ-Εαθάξ, ρ.ρ.)·
Ρνκά κνπζηθνχο, πνπ αθελφο αλαδείρηεθαλ ζε ηθαλφηαηνπο ιατθνχο νξγαλνπαίρηεο
(γηα δνπξλάδεο, πίπηδεο θαη ληανχιηα) θαη ζεκαληηθνχο θνξείο ηεο ειιεληθήο
δεκνηηθήο κνπζηθήο, θπξίσο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα (Baud-Bovy, 1984: 64),
αθεηέξνπ ζε γλσζηνχο ηξαγνπδηζηέο/ηξηεο ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο ζχγρξνλεο ιατθήο
θαη ειαθξνιατθήο ειιεληθήο κνπζηθήο, φπσο ν Κψζηαο Υαηδήο, ν Μάθεο
Υξηζηνδνπιφπνπινο, ε Διέλε Βηηάιε, ν Εαθείξεο Μειάο θαη άιινη·
πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο ζηε Μαθξφλεζν, πνπ θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν
αλαδείρζεθαλ ζε ζπνπδαίνπο θαιιηηέρλεο ηεο ειιεληθήο (θαη φρη κφλν) κνπζηθήο
ζθελήο, φπσο ν Μίθεο Θενδσξάθεο θαη ν Γξεγφξεο Μπηζηθψηζεο (Διεπζεξνηππία,
2013·Σν βήκα, 2002)·
iv) ζηνλ ρψξν ηεο ινγνηερλίαο (πξφδαο θαη πνίεζεο):

-

-

-

πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο θαη εμφξηζηνπο, φπσο ν Μελέιανο Λνπληέκεο, ν Γηάλλεο
Ρίηζνο, ν Σάζνο Λεηβαδίηεο, ε Άιθε Εέε,ν Υξφλεο Μίζζηνο, ν Νίθνο Καξνχδνο θαη
άιινη, πνπ δηαθξίζεθαλ κε ηηκέο θαη βξαβεία γηα ην ινγνηερληθφ ηνπο έξγν (Ρίηζνο,
1957·Λεηβαδίηεο, 2002)·
Δβξαίνπο ινγνηέρλεο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο έγηλαλ γλσζηνί θαη εθηφο Διιάδαο,
φπσο ν Αικπέξ Κνέλ, ν Γηνζέθ Διηγηά, o Αικπέξηνο Ναξ, ε Νίλα Ναρκία θαη άιινη
(Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ πκβνχιην, ρ.ρ.)·
δηαλννχκελνπο αθνξηζκέλνπο απφ ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνπο
απφ κεγάιν κέξνο ηνπ ζπληεξεηηθνχ νξζφδνμνπ πιεζπζκνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ
Αλδξέα Λαζθαξάην, ηνλ Δκκαλνπήι Ρνΐδε θαη ηνλ παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλν Νίθν
Καδαληδάθε (Λχθνπ, 2012).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο γηα ηε ζπκβνιή
κεηνλνηηθνπνηεκέλσλ νκάδσλ ζηελ θάζε ηέρλε ρσξηζηά δχλαηαη λα απνηειέζεη
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αθφξκεζε γηα μερσξηζηφ εξγαζηήξην θαη πεξαηηέξσ ζε βάζνο ελαζρφιεζε γηα
θξηηηθφ θαη ελδερνκέλσο κεηαζρεκαηηζηηθφ αλαζηνραζκφ.

Δηθφλα 1

Δηθφλα 2

Δηθφλα 3

Δηθφλα 4

Δηθφλα 5

2.3 Απνηίκεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ από ηα κέιε ηεο νκάδαο – Αληί επηιόγνπ
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Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο εζηίαζαλ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο
ηεο ΝΔΓ σο Γ2 κε ηε κέζνδν CLIL, ηνλίδνληαο ηφζν ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ φζν θαη ηα εληαηηθά γισζζηθά θαη γλσζηηθά νθέιε πνπ δχλαηαη λα
απνθνκίζνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο. Κάπνηεο εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη
ηφζν ε ΝΔΓ σο Γ2 φζν θαη νη μέλεο γιψζζεο ζα έπξεπε λα δηδάζθνληαη κε
παξφκνηνπο ηξφπνπο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ηεο ηππηθήο θαη ηεο κε
ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Έλαο εθπαηδεπηηθφο δηαηχπσζε ηελ επηθχιαμε φηη ε CLIL
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ρακειά επίπεδα ειιελνκάζεηαο αιιά θάλεθε λα αλαζεσξεί
ηε γλψκε ηνπ κεηά ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη πνιχ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ζε δηάθνξεο ρψξεο
ηνπ θφζκνπ, φπσο ι.ρ. ζην γαιιφθσλν Βέιγην θαη ηνλ Καλαδά, φπνπ δηάθνξα
γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο Ηζηνξία, Γεσγξαθία, Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Δπηζηήκεο
θ.ιπ. δηδάζθνληαη ζηε Γ2, Γ3 θ.ν.θ. ζε καζεηέο/ηξηεο, πνπ μεθηλνχλ κε κεδεληθέο
γλψζεηο ζηε γιψζζα-ζηφρν (Μαξγαξψλε, 2018). ινη/εο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο
εμέθξαζαλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηνλ ηεξάζηην φγθν δνπιεηάο πνπ
πξνυπνζέηεη γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ε εθαξκνγή ηεο CLIL ζηε δηδαζθαιία ηεο
ΝΔΓ σο Γ2 θαη γηα ην εχξνο ησλ γλψζεσλ πνπ πξέπεη απηφο/ή λα απνθηήζεη.
Σαπηφρξνλα, φκσο, ζεσξψληαο φηη ε δηδαζθαιία είλαη εμ νξηζκνχ κηα καζεζηαθή, θαη
κάιηζηα θξηηηθή καζεζηαθή, δηαδηθαζία θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ/ηελεθπαηδεπηηθφ
(Brookfield, 1995), δηαπίζησζαλ φηη ε αλάγθε δηεχξπλζεο ησλ γλψζεσλ ζε πνηθίινπο
γλσζηηθνχο ηνκείο ζπλεγνξεί ππέξ ηεο πηνζέηεζεο απηήο ηεο κεζφδνπ ζηελ
εθπαηδεπηηθή ηνπο πξάμε.
ζνλ αθνξά ζηελ ελαζρφιεζε κε ηε ζεκαηηθή ηεο ζπκβνιήο
κεηνλνηηθνπνηεκέλσλ νκάδσλ ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ην ζχλνιν ησλ ζρνιίσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ/νπζψλαθνξνχζε ζηελ αλάγθε ελζσκάησζεο ηέηνησλ ζεκαηηθψλ ζην
επίζεκν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρηεί ε εζσηεξηθή
πνιπθσλία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο, άιισζηε, θάζε πνιηηηζκνχ, θαη λα
θαιιηεξγεζεί κηα πην δίθαηα νπηηθή, πνπ θαζηζηά νξαηή ηελ πνιηηηζκηθή πξνζθνξά
ησλ ζπλήζσο εζθεκκέλα «αφξαησλ» ζπκπνιηηψλ καο.
Δλ θαηαθιείδη, ζεσξνχκε φηη ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ
εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θπξίσο ηα πξψηα ζηάδηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
δηαδηθαζίαο ζηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νκάδαο, δειαδή α) ε επεμεξγαζία ησλ
πξνβιεκαηηθψλ ππαξρφλησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ζπλήζσο
πξνβιεκαηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ είζηζηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζρεηηθά κε
ηελ εμαληιεηηθή θπξηαξρία ηεο εγεκνληθήο νκάδαο ζηε δηεθδίθεζε ηνπ
απνθιεηζηηθνχ ηίηινπ ηνπ πνιηηηζκηθνχ δεκηνπξγνχ, θαη β) ε αλαζηνραζηηθή επαθή
κε λέα πιαίζηα αλαθνξάο (λέα δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ
εχξνπο ηεο ζπλεηζθνξάο κεηνλνηηθνπνηεκέλσλ νκάδσλ ζηνλ ζχγρξνλν ειιεληθφ
πνιηηηζκφ). Δληνχηνηο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο (κεηαζρεκαηηζκφο ησλ αξρηθψλ πξνβιεκαηηθψλ
πιαηζίσλ αλαθνξάο θαη ησλ απφςεψλ ηνπο θαη κεηαζρεκαηηζκφο ησλ επξχηεξα
λνεηηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ) απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο, ζπζηεκαηηθφηεξε
ελαζρφιεζε θαη δηεμνδηθφηεξνο θξηηηθφο δηάινγνο θαη θξηηηθφο ζηνραζκφο πάλσ ζηα
ζέκαηα απηά, γεγνλφο πνπ ηαπηφρξνλα απνηειεί πξφθιεζε γηα πην αλνηρηέο
πξνζεγγίζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ φζνλ αθνξά ζέκαηα πνιηηηζκνχ θαη ηζηνξίαο κε πην
θαηλνηφκεο, πην πεξηεθηηθέο θαη πην απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο.
Βηβιηνγξαθία
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Παξάξηεκα 1
Φύιιν εξγαζίαο 1
Α. Ζ ηζηνξία ηεο δσγξαθηθήο ηνλ 19ν αηώλα
Η. Σα ρξόληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Όζσλα (1832-1862)
ηελ αξρή ηεο βαζηιείαο ηνπ ζσλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1836 έγηλε ην ρνιείν ησλ
Σερλψλ ζηελ Αζήλα. Δθεί άξρηζε λα δηδάζθεηαη –αλάκεζα ζε άιια καζήκαηα– ε
δσγξαθηθή. Σν ρνιείν έθεξλε μέλνπο δαζθάινπο θπξίσο απφ ηε Γεξκαλία θαη
έζηειλε ππνηξφθνπο γηα ζπνπδέο θπξίσο ζην Μφλαρν.
ε απηήλ ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο ειιεληθήο ηέρλεο, θπξηαξρνχζε: α. ε
ηζηνξηθή δσγξαθηθή, β. ε πξνζσπνγξαθία θαη γ. (ζε κηθξφηεξν βαζκφ) ε
ηνπηνγξαθία.
α. Ηζηνξηθή δσγξαθηθή
Ζ ηζηνξηθή δσγξαθηθή είρε επίζεκν ραξαθηήξα, γηαηί δηαθνζκνχζε θπξίσο επίζεκα,
δεκφζηα θηίξηα. Έπαηξλε ηα ζέκαηά ηεο απφ ηε δεθαεηή ειιεληθή επαλάζηαζε (18211831) ελάληηα ζηνπο Οζσκαλνχο. Δίρε ζηφρν λα δείρλεη ηνλ εξσηζκφ ησλ Διιήλσλ
αγσληζηψλ σο πξφηππν δσήο.
β. Πξώηκε ειιεληθή πξνζσπνγξαθία
Ζ πξψηκε ειιεληθή πξνζσπνγξαθία κάο δίλεη ηελ εηθφλα ηεο λέαο αζηηθήο ηάμεο, πνπ
άξρηδε λα δεκηνπξγείηαη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο δσήο ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
Αγσληζηέο, λεζηψηεο θαη αγξφηεο άξρηζαλ λα κεηακνξθψλνληαη ζε αζηνχο. ηνπο
πίλαθεο δσγξαθηθήο βιέπνπκε αθξηβά ξνχρα θαη θνζκήκαηα, ηα νπνία ζπκβνιίδνπλ
ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηνλ ξφιν θαη ηελ ηδενινγηθή εηθφλα πνπ ήζειαλ λα δείρλνπλ νη
άλζξσπνη ησλ πνξηξαίησλ.
γ. Πξώηκε ειιεληθή ηνπηνγξαθία
Οη πξψηνη Έιιελεο δσγξάθνη ηνπίσλ έπαηξλαλ ηα ζέκαηά ηνπο απφ ην έηνηκν θαη
πινχζην εηθαζηηθφ πιηθφ ηεο ξνκαληηθήο πεξηεγεηηθήο ηνπηνγξαθίαο, πνπ γλψξηζε
ηδηαίηεξε αλάπηπμε θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα θαη βξήθε ζπλέρεηα θαηά
ηνλ 19ν αηψλα κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:
 ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειιεληθή θαη ξσκατθή αξραηφηεηα θαη
 ηνλ ξνκαληηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έβιεπαλ ηνλ αξραίν θφζκν.
ΗΗ. Μεηά ηε βαζηιεία ηνπ Όζσλα: ε αζηηθή ηάμε θαη νη δσγξάθνη ηεο (18621900)
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ηαλ ην 1862 νη Έιιελεο έδησμαλ ηνλ βαζηιηά ζσλα απφ ηε ρψξα ηνπο, ηππηθά
ηειείσλε ε ηζηνξηθή πεξίνδνο ηεο Βαπαξνθξαηίαο ζηελ Διιάδα. Χζηφζν, ζηελ ηέρλε
άξρηδε κηα λέα «βαπαξνθξαηία», γηαηί ζηελ ειιεληθή θαιιηηερληθή δσή ππήξραλ
ζεκαληηθνί Έιιελεο δσγξάθνη πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηε ρνιή ηνπ Μνλάρνπ ή, φπσο
δηαθνξεηηθά ιέγεηαη, ηε ρνιή ηνπ Αθαδεκατθνύ Ρεαιηζκνύ.
Ο Αθαδεκατθφο Ρεαιηζκφο ήηαλ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εηθαζηηθά ξεχκαηα
ζηελ Δπξψπε ηνπ 19νπ αηψλα. Σα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ:
Απεηθφληζε κεγαιφπξεπσλ θαη ζεαηξηθψλ εηθφλσλ, πνπ φκσο ήηαλ θησρέο ζε
ζπλαηζζήκαηα.
-

Θεκαηνγξαθία:
 ε εζνγξαθία, δειαδή ε απεηθφληζε ηεο δσήο ζηηο πφιεηο θαη ζηα ρσξηά ηεο
Διιάδαο, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ απεηθφληζε ησλ θηεξίσλ, ησλ ηνπηθψλ
ελδπκάησλ (ξνχρσλ) θαη ησλ αληηθεηκέλσλ
 ε ώξηκε αζηηθή πξνζσπνγξαθία
 ην γπκλό
 ν Οξηεληαιηζκόο, δειαδή εηθφλεο απφ ηνλ θφζκν ηεο Αλαηνιήο έηζη φπσο
ηνλ θαληαδφηαλ ν θφζκνο ηεο Γχζεο
 ε λεθξή θύζε, δειαδή θξνχηα θαη ιαραληθά ζην ηξαπέδη, θαγεηά ή
ζθνησκέλα δψα γηα καγείξεκα

-

Δκθάληζε λέσλ θαιιηηερληθψλ ξεπκάησλ, φπσο
 ν Ηκπξεζηνληζκόο, δειαδή νη θαιιηηέρλεο πξνζπαζνχλ λα απνηππψζνπλ ηελ
άκεζε εληχπσζε (impression) πνπ ηνπο δεκηνπξγεί έλα αληηθείκελν ή κηα
θαζεκεξηλή εηθφλα.
 ν πκβνιηζκόο θαη αιιεγνξία, δειαδή νη θαιιηηέρλεο –αληηδξψληαο πξνο
ηνλ Ναηνπξαιηζκφ θαη ηνλ Ρεαιηζκφ, πνπ πξνζπαζνχζαλ κε ηα έξγα ηνπο λα
απεηθνλίζνπλ κε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα– ρξεζηκνπνηνχλ ηεθαληαζία
θαη ην φλεηξν σο βαζηθφ θνκκάηη ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο.

Φύιιν εξγαζίαο 2
Β. Ζ ηζηνξία ηεο δσγξαθηθήο ηνλ 20ό αηώλα
Η. Πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νύ αηώλα: πξνο έλαλ ειιεληθό κνληεξληζκό
ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα εκθαλίζηεθε ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ν Διεπζέξηνο
Βεληδέινο (1864-1936) απφ ηελ Κξήηε, πνπ ηελ αλαλέσζε.
Σαπηφρξνλα, ππήξμε κηα γεληθφηεξε αλαλέσζε ζε φιε ηελ πνιηηηζηηθή δσή
ηεο ρψξαο, άξα θαη ζηελ ηέρλε. Γεκηνπξγήζεθαλ νη πξψηεο αίζνπζεο εθζέζεσλ.
Τπήξμε ελδηαθέξνλ γηα ζηξνθή ζηηο πεγέο ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο θαη ηεο
ειιεληθήο θχζεο.
Έιιελεο δσγξάθνη, φπσο ν Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο (1878-1967), ν Κσλζηαληίλνο
Μαιέαο (1879-1928), ν Νηθφιανο Λχηξαο (1883-1927)θαη ν πχξνο Παπαινπθάο
(1892-1957) πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο λα απνδψζνπλ εηθαζηηθά ην
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ειιεληθφ θσο. Σα έξγα ηνπο αλήθνπλ ζην θαιιηηερληθφ ξεχκα ηνπ Μνληεξληζκνχ,
γηαηί, αλάκεζα ζε άιια,
 απινπνίεζαλ ηε θφξκα,
 ρξεζηκνπνίεζαλ θαζαξά θαη θσηεηλά ρξψκαηα θαη
 δεκηνχξγεζαλ «κνληέξλα χπαηζξα».
ΗΗ. Μεζνπόιεκνο
Ζ ρξνληθή πεξίνδνο αλάκεζα ζηνπο δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο, δειαδή ν ρξφλνο
απφ ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κέρξη ηελ αξρή ηνπ Β΄Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ, ιέγεηαη Μεζνπφιεκνο.
ηηο δχν απηέο δεθαεηίεο, ε ειιεληθή θνηλσλία:
 Έδεζε έλαλ αθφκε πφιεκν, ηνλ Διιελνηνπξθηθφ (1918-1922), πνπ είρε σο
ηέινο ηελ ήηηα ησλ Διιήλσλ (ηε ιεγφκελε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή) θαη
ηνλ εξρνκφ 1.500.000 Διιήλσλ πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία ζηελ Διιάδα.
 Λίγν κεηά ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ θξαρ ηνπ 1929 θαη ηηο ηεξάζηηεο
αξλεηηθέο ηνπ επηδξάζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, έδεζε ηε δηθηαηνξία ηνπ Ησάλλε
Μεηαμά (1936-1941).
εκαληηθνί Έιιελεο δσγξάθνη δεκηνχξγεζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ηνπ
Μεζνπνιέκνπ εμαηξεηηθά έξγα, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηε ζηξνθή πξνο
ηελ ειιεληθή παξάδνζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Μνληεξληζκφ.
Ο Φψηεο Κφληνγινπ (1896-1965) απφ ηε Μηθξά Αζία αλαδεηνχζε πεγέο
έκπλεπζεο κόλν ζην Βπδάληην θαη ζηελ αλαηνιηθή παξάδνζε θαη απέξξηπηε θάζε
επαθή κε ηε δπηηθή ηέρλε.
Σν έξγν ηνπ Νίθνπ Δγγνλφπνπινπ (1907-1985) απνηειεί ζεκαληηθφ
παξάδεηγκα κεηαθπζηθήο δσγξαθηθήο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ.
Ο Γηάλλεο Σζαξνχρεο (1910-1989) επεξεάζηεθε απφ πνιιέο εηθαζηηθέο
παξαδόζεηο (Βπδάληην, Αλαγέλλεζε, ιατθή ηέρλε). Υαξαθηεξηζηηθφ εηθαζηηθφ
κνηίβν ζηα έξγα ηνπ είλαη απηφ ηνπ λαχηε.
Ο Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο (1906-1994) δσγξάθηδε ηνπία θαη λεθξέο
θχζεηο ζε έλα ύθνο κεηαθπβηζηηθό, κε θσο θαη ρξψκα ειιεληθφ.
Μέζα ζε απηφ ην θαιιηηερληθφ θιίκα, έλα κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο
άξρηζε λα αλαθαιχπηεη ήδε ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ηελ αμία ηεο ηέρλεο ιατθώλ
θαιιηηερλώλ, φπσο ηνπ πνιχ γλσζηνχ δσγξάθνπ Θεφθηινπ (Υαηδεκηραήι).
Φύιιν εξγαζίαο 3
ΗΗΗ. Μεηά ηνλ πόιεκν
Οη ζεκαληηθνί Έιιελεο δσγξάθνη ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φπσο ν
Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, ν Σζαξνχρεο θαη άιινη, ζπλέρηδαλ ηελ εηθαζηηθή ηνπο
δεκηνπξγία θαη θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, κε έκθαζε ζε έλαλ ειιελνθεληξηθφ
Μνληεξληζκφ.
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Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ειιεληθήο κεηαπνιεκηθήο εηθαζηηθήο
ηέρλεο ήηαλ:
α. Ζ αλεηθνληθή ηέρλε, δειαδή ε ηέρλε ρσξίο εηθόλα, ε αθαίξεζε θαη ε
απνκάθξπλζε ηεο ηέρλεο από ηνλ θόζκν ησλ αηζζήζεσλ
Παηέξαο ηεο αλεηθνληθήο ηέρλεο ζεσξείηαη ν Ρψζνο δσγξάθνο Vasily Kandinsky, ήδε
απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ δσγξαθηθή ηνπ Γηάλλε ππξφπνπινπ (1912-1990)
απνηέιεζε κηα πξσηφηππε ζπλεηζθνξά ηεο Διιάδαο ζηελ ηζηνξία ηεο αθεξεκέλεο
ηέρλεο δηεζλψο.
β. Ζ θαηάξγεζε ηνπ πιαηζίνπ
Κπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά, ζηε δσγξαθηθή άξρηζε λα θαηαξγείηαη ην
πιαίζην, πνπ ήηαλ ην φξην αλάκεζα ζηνλ θαληαζηηθφ θαη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ
δσγξαθηθή έγηλε πιένλ έλα «αλνηρηφ παξάζπξν».
γ. Ζ ζύγρξνλε ηερλνινγία θαη ηα καζεκαηηθά σο μεθίλεκα γηα ηε δεκηνπξγία
ηέρλεο
Δπίζεο, ε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηα καζεκαηηθά άξρηζαλ λα γίλνληαη ε βάζε γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο ηέρλεο.
δ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο Πνπ-Αξη
Ζ Πνπ Αξη πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ηνπ Popular Art, δειαδή ιατθή ηέρλε.
Γελλήζεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ζηε δεθαεηία ηνπ 1960. Οη
θψδηθεο ηεο Πνπ Αξη πξνέξρνληαλ απφ ηε γιψζζα ηεο δηαθήκηζεο, πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε:





απιά ζρήκαηα,
έληνλα ρξψκαηα,
επαλάιεςε θαη
κεγέζπλζε ελφο θαηαλαισηηθνχ αγαζνχ

ηα εηθαζηηθά έξγα ηνπ Γηάλλε Γαΐηε (1923-1984) βξίζθνπκε πνιιά ζηνηρεία ηεο
Πνπ Αξη. Μηα απφ ηηο πην πξσηφηππεο παξαιιαγέο ηεο Πνπ-Αξη ζηελ Διιάδα ήηαλ
νη γηγαληναθίζεο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ.
ε. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηέρλε ηνπ ειάρηζηνπ
Μεηά ην ηέινο ηεο ειιεληθήο δηθηαηνξίαο (1967-1974) θαη ην μαλαμεθίλεκα ηεο
δεκνθξαηηθήο δσήο ζηε ρψξα, ε εηθαζηηθή ηέρλε απειεπζεξψζεθε θαη έηζη πήξε
πνιιέο θαηλνχξηεο κνξθέο γεκάηεο θαληαζία θαη δεκηνπξγία.
Παξάξηεκα 2
Α. Ζ ηζηνξία ηεο δσγξαθηθήο ηνλ 19ν αηώλα
Η. Σα ρξόληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Όζσλα (1832-1862)
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Παξαδείγκαηα Ηζηνξηθήο δσγξαθηθήο

Φίιηππνο Μαξγαξίηεο (1810-1892)
Ο νπιαξρεγφο Γθνχξαο (κεηά ην 1843)

Γεψξγηνο Μαξγαξίηεο (1814-1884)
Ο Γεψξγηνο Καξατζθάθεο νξκά έθηππνο πξνο ηελ
Αθξφπνιε, 1844
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Παξαδείγκαηα πξώηκεο ειιεληθήο πξνζσπνγξαθίαο

Γεψξγηνο Μαξγαξίηεο (1814-1884)
Πξνζσπνγξαθία θπξίαο κε θηεξφ,
πεξίπνπ 1850

Αξηζηείδεο Οηθνλφκνπ (1823-1887)
Πξνζσπνγξαθία θπξίαο, 1849

Παξαδείγκαηα πξώηκεο ειιεληθήο ηνπηνγξαθίαο

Άγγεινο Γηαιιηλάο (1857-1939)
Σν Θεζείν θαη ε Αθξφπνιε,
πεξίπνπ 1895

ηέθαλνο Λάληζαο (1861-1933)
Σν κλεκείν ηνπ Λπζηθξάηνπο,
πεξίπνπ 1890

226

ΗΗ. Μεηά ηε βαζηιεία ηνπ Όζσλα: ε αζηηθή ηάμε θαη νη δσγξάθνη ηεο (18621900)
Παξαδείγκαηα εζνγξαθίαο

Νηθφιανο Γχδεο (1842-1900)
Παηδηθνί αξξαβψλεο, 1877

Νηθφιανο Γχδεο (1842-1900)
Ζ ραξηνκάληηζζα, 1885

Παξαδείγκαηα ώξηκεο αζηηθήο πξνζσπνγξαθίαο

Ησάλλεο Γνχθαο (1841-1916)
Ζ πξέζβεηξα ηεο Διιάδαο ζην Παξίζη,
πεξίπνπ 1869

Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο (1853-1932)
Ο Νηθφιανο Πνιίηεο ζην Μφλαρν θνηηεηήο,
1880
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Παξαδείγκαηα (ηδεαηνύ θαη ξεαιηζηηθνύ) γπκλνύ

Νηθεθφξνο Λχηξαο (1832-1904)
Γπκλφ, πεξίπνπ 1867-1870

Πνιπρξφλεο Λεκπέζεο (1848-1913)
Γπκλφ, πεξίπνπ 1877

Παξαδείγκαηα νξηεληαιηζηηθήο δσγξαθηθήο

Νηθφιανο Γχδεο (1842-1901),
Σν ζθιαβνπάδαξν,
πεξίπνπ 1873-1875

πκεψλ αββίδεο (1859-1927),
Σν άλακκα ηνπ ηζηκπνπθηνχ,
1899
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Παξαδείγκαηα λεθξήο θύζεο

Πνιπρξφλεο Λεκπέζεο (1848-1913)
Καιάζη κε θξνχηα, 1878

Νηθφιανο Γχδεο (1842-1901),
Δπηηξαπέδην ή Φσκηά, πεξίπνπ 1880

Παξαδείγκαηα ηκπξεζηνληζηηθήο δσγξαθηθήο

Ησάλλεο Αιηακνχξαο (1852-1878)
Σν ιηκάλη ηεο Κνπεγράγεο, 1874

Ηαθσβίδεο Γεψξγηνο (1853-1932)
Υνξηαξηαζκέλν ιηβάδη, πξηλ ην 1890
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Παξαδείγκαηα ζπκβνιηθήο θαη αιιεγνξηθήο δσγξαθηθήο

Νηθφιανο Γχδεο (1842-1901),
Ζ Σέρλε θαη ηα πλεχκαηά ηεο, 1876

Νηθφιανο Γχδεο (1842-1901),
Ζ αξάρλε, 1884

Β. Ζ ηζηνξία ηεο δσγξαθηθήο ηνλ 20ό αηώλα
Η. Πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νύ αηώλα: πξνο έλαλ ειιεληθό κνληεξληζκό
Παξαδείγκαηα κνληεξληζηηθήο δσγξαθηθήο

Κσλζηαληίλνο Μαιέαο (1879-1928)
Λαχξην, 1918-1920

πχξνο Παπαινπθάο (1892-1957)
νθάθη ζηελ Αγηάζν ηεο Μπηηιήλεο, 1925
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ΗΗ. Μεζνπόιεκνο
Εσγξαθηθή εκπλεπζκέλε από ηελ παξάδνζε
ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηεο Αλαηνιήο

Φψηεο Κφληνγινπ (1896-1965),
Γηαθνζκεηηθή ηνηρνγξαθία ζπηηηνχ, 1932

Γηάλλεο Σζαξνχρεο (1910-1989),
Ναχηεο κε ρεηκσληάηηθν ζε ξνδ θφλην, 1955

Παξαδείγκαηα κεηαθπζηθήο θαη κεηαθπβηζηηθήο δσγξαθηθήο

Νίθνπ Δγγνλφπνπινπ (1907-1985),
Δξκήο ελ αλακνλή, 1938

Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο (1906-1994)
Κάκπνο, 1939
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Παξαδείγκαηα ιατθήο θαη εμπξεζηνληζηηθήο δσγξαθηθήο

Θεφθηινο (Υαηδεκηραήι) (1870-1934),
Ζ σξαία Αδξηάλα ησλ Αζελψλ, 1930

Γηψξγνο Μπνπδηάλεο (1885-1957),
Αγφξη ζην χπαηζξν (1927)

ΗΗΗ. Μεηά ηνλ πόιεκν
Παξαδείγκαηα αλεηθνληθήο δσγξαθηθήο
Ζ αθαίξεζε θαη ε απνκάθξπλζε ηεο ηέρλεο από ηνλ θόζκν ησλ αηζζήζεσλ

Γηάλλεο ππξφπνπινο (1912-1990),
Κφζκνο, 1977

Γηάλλεο ππξφπνπινο (1912-1990),
Αληίινγνο, 1962
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Παξαδείγκαηα δσγξαθηθήο ρσξίο πιαίζην

Βιάζεο Καληάξεο (1928-2011),
Σνπίν, πεξίπνπ 1970

Παχινο Γηνλπζφπνπινο (1930-),
Παιηφ θαη θαπέιν, πεξίπνπ 1979

Παξαδείγκαηα δσγξαθηθήο εκπλεπζκέλεο
από ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία θαη ηα καζεκαηηθά

Υξχζα Βαξδέα (1933-2013), Multiple 8/12,
πξηλ ην 1980

Υξχζα Βαξδέα (1933-2013),
Ννήκνλα δέλδξα,2002
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Παξαδείγκαηα δσγξαθηθήο κε ζηνηρεία πνπ-αξη

Γηάλλεο Γαΐηεο (1923-1984)
εηξήλεο – Οδπζζέαο (1980)

Γηγαληναθίζα ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ,
Σν πνληηθάθη, 1954

Παξαδείγκαηα δσγξαθηθήο εκπλεπζκέλεο από ηελ ηέρλε ηνπ ειάρηζηνπ

Μηράιεο Μαλνπζάθεο (1953-)
Σν πεγάδη, 1996

Υξήζηνο Μπνθφξνο (1956-)
Κππαξίζζη κλήκεο, 2002
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Παξάξηεκα 3

Απηνπνξηξαίην ηεο
Διέλεο Μπνχθνπξα-Αιηακνχξα

Ζ Διέλε Μπνχθνπξα-Αιηακνχξα
κεηακθηεζκέλε ζε άληξα

Παξάξηεκα 4
Διέλε Μπνύθνπξα-Αιηακνύξα,
ε πξώηε Διιελίδα θεκηλίζηξηα δσγξάθνο
Ζ Διέλε Μπνχθνπξα-Αιηακνχξα (1821-1900) ήηαλ ε πξψηε ζεκαληηθή Διιελίδα
δσγξάθνο θαη είρε κία ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη ηξαγηθή δσή.
Γελλήζεθε ζηηο πέηζεο. Ήηαλ θφξε ηνπ θαπεηάληνπ Γηάλλε Μπνχθνπξα, ν
νπνίνο έγηλε ζηε ζπλέρεηα ν πξψηνο ηδηνθηήηεο ζεάηξνπ ηεο Αζήλαο. ηαλ ε Διέλε
ήηαλ αθφκα παηδί, δσγξάθηδε ηηο θίιεο ηεο, πνπ ηεο πφδαξαλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ
ηνπο. Ο παηέξαο ηεο, πνπ θαηάιαβε ην ηαιέλην ηεο, πήξε ηνλ Raffaello Ceccoli,
θαζεγεηή ηνπ ρνιείνπ ησλ Σερλψλ, σο νηθνδάζθαιν γηα ηελ θφξε ηνπ.
Σν 1848, ε Διέλε έθπγε ζηελ Ηηαιία, φπνπ παξαθνινχζεζε καζήκαηα
δσγξαθηθήο ζηε Νάπνιε, ζηε Ρψκε θαη ζηε Φισξεληία, κεηακθηεζκέλε ζε άληξα, κε
ην ςεπδψλπκν Υξπζίλεο Μπνχθνπξαο. ηε Νάπνιε καζήηεπζε ζην εξγαζηήξη ηνχ
λεφηεξνχ ηεο Ηηαινχ δσγξάθνπ θαη επαλαζηάηε Franceso Saverio Altamura, ηνλ
νπνίν θαη εξσηεχηεθε. Μαδί ηνπ έθαλε ηξία παηδηά, ηα δχν πξψηα εθηφο γάκνπ: ηνλ
Ησάλλε, ηε νθία θαη ηνλ Αιέμαλδξν.
ηε ζπλέρεηα, αζπάζηεθε ηνλ θαζνιηθηζκφ, γηα λα κπνξέζεη λα
επηζεκνπνηήζεη ηε ζρέζε ηεο θαη λα παληξεπηεί ηνλ Αιηακνχξα. κσο, ην 1857 ν
ζχδπγφο ηεο ηελ εγθαηέιεηςε, θεχγνληαο κε ηελ εξσκέλε ηνπ, ηελ Αγγιίδα δσγξάθν
Jane Benhman Hay. Μαδί ηνπ ν Αιηακνχξα πήξε θαη ηνλ κηθξφηεξν γην ηνπο, ηνλ
Αιέμαλδξν.
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ηε ζπλέρεηα, ε Διέλε επέζηξεςε ζηελ Διιάδα κε ηνλ Ησάλλε θαη ηε νθία,
φπνπ άξρηζε λα παξαδίδεη καζήκαηα δσγξαθηθήο ζε θνπέιεο ηεο Αζήλαο. Σν 1872 ε
θφξε ηεο νθία αξξψζηεζε θαη ηειηθά πέζαλε απφ θπκαηίσζε. Σν 1876 ν γηνο ηεο, ν
αλεξρφκελνο δσγξάθνο Ησάλλεο Αιηακνχξαο, πνπ δηαθξίζεθε γηα ηηο
ζαιαζζνγξαθίεο ηνπ, νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Κνπεγράγε θαη επέζηξεςε
ζηελ Αζήλα, γεκίδνληαο κε ραξά ηε κεηέξα ηνπ. κσο ε ραξά ηεο Διέλεο δελ
θξάηεζε πνιχ, θαζψο θαη ν Ησάλλεο αξξψζηεζε θαη πέζαλε απφ θπκαηίσζε ην 1878.
Ο ζάλαηνο ησλ δχν λέσλ πξνθάιεζε λεπξηθφ θινληζκφ ζηελ Διέλε, ν νπνίνο θαίλεηαη
λα ηελ νδήγεζε ζηελ «ηξέια». ε ειηθία 60 εηψλ πεξίπνπ, επέζηξεςε ζηηο πέηζεο,
φπνπ πέζαλε ζρεδφλ άγλσζηε ην 1900.
Λέγεηαη πσο, πξηλ πεζάλεη, έθαςε φια ή ζρεδφλ φια ηα δσγξαθηθά ηεο έξγα,
αλ θαη θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ηα έξγα ηεο θαηαζηξάθεθαλ απφ ζπγγελείο ηεο, πνπ
θαζάξηζαλ ην ζπίηη ηεο κεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο.
Ζ ηξαγηθή δσή ηεο Διέλεο Μπνχθνπξα-Αιηακνχξα έγηλε ζέκα ελφο
κπζηζηνξήκαηνο, πνπ έγξαςε ε Ρέα Γαιαλάθε κε ην ηίηιν Διέλε ή ν θαλέλαο (1998)
θη ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ, πνπ έγξαςε ν Κψζηαο Αζεκαθφπνπινο κε ηίηιν Διέλε
Αιηακνχξα (2005).
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Άηππεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζην αλαπεξηθό θίλεκα:
επαλεμεηάδνληαο ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε σο επηδίσμε
αλαγλώξηζεο
Αλζή Υαηδεπέηξνπ, Τπνςήθηα δηδάθηνξαο, ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ,
Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην
achatzipetrou@yahoo.com
Πεξίιεςε
Σν παξφλ θείκελν ζπληζηά κία πνηνηηθή έξεπλα βαζηζκέλε ζηε δηεξεχλεζε ηεο
εκπεηξίαο αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αλαπεξηθέο νξγαλψζεηο.
Τηνζεηψληαο κία θνηλσληθή θαη πνιηηηθή καηηά πάλσ ζην βίσκα ηεο αλαπεξίαο,
εζηηάδνπκε ζε δηεξγαζίεο πνιηηηθέο θαη ηαπηφρξνλα εθπαηδεπηηθέο, φπσο είλαη ε
ζπκκεηνρή ζην αλαπεξηθφ θίλεκα, νη νπνίεο παξάγνπλ λέεο πνιηηηθέο
ππνθεηκεληθφηεηεο.
Ζ ζπδήηεζε γηα ηε ρεηξαθέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία θηλείηαη πξνο κηα ζπλδπαζηηθή
ζεσξία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο αλαγλψξηζεο (Honneth),επηπιένλ ηεο
γλσζηηθήο θαη νξζνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Mezirow. Οη αγψλεο γηα αλαγλψξηζε
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε πεδία «εηδηθά» αιιά σο επί ησλ πιείζησλ θνηλσληθά,
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζπλζήθε γηα κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε.
Χο κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηνγξαθηθή-αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε σο ε πιένλ
αξκφδνπζα πξνθεηκέλνπ λα θσηηζηνχλ καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζε κε παξαδνζηαθά
εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Μέζα απφ ηε ζχλδεζε ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο κε ηε
«βηνγξαθηθφηεηα» αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθψλ ρψξσλ,
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, πξνζσπηθνχ θαη θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ.
Σα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ φηη ηα ελαχζκαηα αλαζηνραζκνχ
θαη βηνγξαθηθήο (αλα)θαηαζθεπήο πνπ παξέρεη ε ζπκκεηνρή ζην θίλεκα ζπκβάιινπλ
ζηελ αιιαγή ησλ παξαδνρψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Με ηελ (αλα)θαηαζθεπή ελφο
εαπηνχ πέξα απφ (φρη ρσξίο) ηελ αλαπεξία, δηαπξαγκαηεχνληαη κηα ζέζε ζε έλα
ζχζηεκα ζρέζεσλ εμνπζίαο, πξνζθέξνληαο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα αλαγλψξηζεο,
πέξαλ ησλ θνηλσληθψλ παξαδνρψλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαπεξία σο ηξαχκα θαη
νδχλε.
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κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, Honneth, αλαγλψξηζε, άηνκα κε αλαπεξία, αλαπεξηθφ
θίλεκα, βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε

Abstract
This paper constitutes a qualitative research based on the exploration of the
experience of people with disabilities involved in the disability movement. By
adopting a social and political view on the disability experience, the focus is on both
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political and educational processes, such as participation in the disability movement,
which produce new political subjectivities.
The debate on emancipation of people with disabilities therefore moves towards a
combination theory, including the notion of recognition, in addition to Mezirow's
cognitive and rational approach. The struggle for recognition that takes place in
"special" but mostly social fields can act as a condition for transformational learning.
The biographical and narrative interview was used as the most appropriate method in
order to illuminate the learning experiences in non-traditional educational
environments. The relation between social spaces, transforming learning, personal and
social transformation emerges through the association of the disability movement with
"biographicity".
The main results of the research show that the reflection and re-construction of one's
self, offered by the participation in the movement, contribute to changing the
assumptions of the disabled people themselves. By (re)constructing one's self beyond
(not without) disability, they negotiate a position in a system of power relations, while
offering different recognition criteria, far beyond social assumptions that recognize
disability as a trauma and suffering.

Keywords
transformative learning, Honneth, recognition, people with disabilities, disability
movement, biographical approach

Δηζαγσγή: εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη αλαπεξία
Οη κειεηεηέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ δελ έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ πνιηηηθή θαη
θνηλσληθή ζεκαζία ηνπ δεηήκαηνο ηεο αλαπεξίαο θαη ε αλάιπζή ηνπο πεξηνξίδεηαη
ζην «έιιεηκκα» αληί λα πεξηέρεη κία θξηηηθή πξννπηηθή, ε νπνία λα εζηηάδεη ζηελ
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, φπσο απηή έρεη
απνηππσζεί ηφζν απφ ζεσξεηηθνχο ησλ πνπδψλ Αλαπεξίαο φζν θαη απφ αθηηβηζηέο
ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο.
Αθφκα θαη νη ζεσξεηηθνί ηεο θξηηηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη
γηα ηε ρεηξαθέηεζε ησλ αζζελέζηεξσλ θαη γηα ηελ ππέξβαζε ησλ θνηλσληθψλ
αληζνηήησλ, δελ έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζηελ έξεπλά ηνπο ηα ζέκαηα αλαπεξίαο. Σα
ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία κεηαδνκηζηηθή ζηξνθή ζηελ θξηηηθή εθπαίδεπζε.
Θεσξεηηθνί απηήο ηεο ζρνιήο έρνπλ αξρίζεη λα εμεηάδνπλ ηηο αθεγεκαηηθέο
πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο ε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ - φπσο απηή
θαηαζθεπάζηεθε απφ ηε θπιή, ηελ ηάμε, ην θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα - παξάγεηαη
θαη αλαπαξάγεηαη αιιά θαη αληηζηέθεηαη κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην ηεο
εθπαίδεπζεο. Οχηε, φκσο, θαη απηνί, πνπ έρνπλ αλαδείμεη ηε ζεσξεηηθνπνίεζε ησλ
ηδηνηήησλ ηεο θπιήο, ηεο ηάμεο, ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, έρνπλ
ζπκπεξηιάβεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ αλαπεξία (Ereveless, 2000, ζ. 25).
ε κηα επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ
αλαπεξία, ε Clark (2006, ζ. 308-310), εληάζζεη ηηο ππάξρνπζεο αλαθνξέο γηα ηελ
αλαπεξία ζηε βηβιηνγξαθία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
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ηελ πξψηε θαηεγνξία αλαθνξψλ, ηα ζέκαηα αλαπεξίαο αληηκεησπίδνληαη ζην
πιαίζην ηεο κάζεζεο σο ζέκα δηαθνξεηηθφηεηαο. Οη εθπαηδεπφκελνη κε αλαπεξία
ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ παξνρή εχινγσλ πξνζαξκνγψλ(δηεξκελεία ζηε λνεκαηηθή
γιψζζα, ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο,
θ.ά.). ηε δεχηεξε θαηεγνξία, δελ εμεηάδεηαη ε πνιχπινθε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα
πνπ βηψλνπλ νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη κε αλαπεξίεο εθηφο πιαηζίνπ κάζεζεο. Οη
ππάξρνπζεο ζεσξίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ γηα ηα εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή δελ
πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαπεξία σο κηα πηζαλή εμήγεζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηφζν ιίγα
ελήιηθα άηνκα κε αλαπεξία παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο.
ηελ ηξίηε θαηεγνξία, ε αλαπεξία πξνζεγγίδεηαη απφ κηα κεηαζρεκαηηζηηθή ή/θαη
απην-θαηεπζπλφκελε κάζεζε ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ζ αλαπεξία
αληηθαηνπηξίδεηαη σο βηνταηξηθφ γεγνλφο, παξνπζηάδνληαο ηνλ ελήιηθν
εθπαηδεπφκελν κε έλα απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηεί
κηα λέα εκπεηξία κάζεζεο, έλαλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο θαη ηεο
ηαπηφηεηαο.
ζνλ αθνξά ηελ ηξίηε θαηεγνξία, ε Clark (2006), έρεη αζθήζεη θξηηηθή ζηνλ
Mezirow, ππνζηεξίδνληαο φηη αλ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε πψο ε
εκθάληζε κηαο αλαπεξίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα κεηαζρεκαηηζηηθή εκπεηξία,
απηφ πνπ απνπζηάδεη ζε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο είλαη ηα ζέκαηα εμνπζίαο πνπ
ελππάξρνπλ κέζα ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή θνπιηνχξα ησλ «θπζηνινγηθψλ», ζηελ
νπνία ελζσκαηψλεηαη ε αλαπεξία.
ην πιαίζην απηήο ηεο θξηηηθήο, επηρεηξνχκε λα αλαδείμνπκε κηα πην νιηζηηθή άπνςε
ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (Cranton & Taylor, 2012), πνπ αλαγλσξίδεη ηελ
αηνκηθή αιιά θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνπο
θνηλσληθνχο αγψλεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία γηα αλαγλψξηζε. ην παξφλ θείκελν
αμηνπνηείηαη ε ζχλδεζε δχν ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ηεο ζεσξίαο ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (Mezirow, 1991) κε ηε ζεσξία ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ
Honneth (1995). Ζ ζχλδεζε απηή αλακνξθψλεη ηε ζρέζε θνηλσληθνχ - αηνκηθνχ θαη
επαλεμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη δνκή θαη δξψλ ππνθείκελν.
Δζηηάδνληαο ζε κε ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο «βηνγξαθηθήο εξγαζίαο» (FischerRosenthal, 2000) πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο, ζα
ηνλίζνπκε, θαηαξράο, ηε ζεκαζία ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ζε εκπεηξίεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη ζα αλαδείμνπκε κία ελδερφκελε έθβαζε πνπ κπνξεί
λα έρεη κία ηέηνηα δηεξγαζία γηα ηα θηλεκαηηθά ζηειέρε: έλαο ρεηξαθεηηθφο
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ εαπηνχ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ.
H ζεσξία ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ Honneth ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
Σελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ζεσξεηηθνί φπσο νη Huttunen (2007), Murphy (2010),
ζπκκεηέρνπλ ζε κία ζπδήηεζε γηα ηε ζεκαζία ηεο ζεσξίαο ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ
Honneth (1995) ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο. Ο Fleming (2000, 2014, 2016) αμηνπνηεί
ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πξνηείλνληαο κηα λέα
θαηαλφεζε ηνπ «απνπξνζαλαηνιηζηηθνχ δηιήκκαηνο» σο αγψλα γηα ηελ αλαγλψξηζε.
Η ζεσξία ηεο αλαγλψξηζεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηεο πξνζσπηθήο
θαη θνηλσληθήο αιιαγήο, πνπ θαζνδεγείηαη απφ αλεπαξθείο κνξθέο αλαγλψξηζεο, απφ
εκπεηξίεο έιιεηςεο ζεβαζκνχ θαη απφ ηελ αλάγθε γηα απηνεθηίκεζε. Σν
ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ εξγαιείν παξέρεη κία θαλνληζηηθή βάζε πνπ ζπλδέεη ηηο
θαζεκεξηλέο αλζξψπηλεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα κε ηνπο αγψλεο ελάληηα
ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.
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Μέζσ ηεο ζχλδεζεο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο κε ηε ζεσξία ηεο αλαγλψξηζεο,
ν Fleming (φ.π.) επηρεηξεί λα απαληήζεη ζηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηε ζεσξία ηνπ
Mezirowφηη, θαηαξράο, ε πξνζσπηθή εκπεηξία είλαη ζρεδφλ απνθνκκέλε απφ ην
θνηλσληθφ πιαίζην (Collard & Law, 1989. Clarke & Wilson, 1991. Cunningham, 1992.
Inglis, 1997) θαη, δεχηεξνλ, φηη εζηηάδεη ζε ζθεπηφκελα άηνκα κε πςειφ βαζκφ
σξηκφηεηαο θαη δελ αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο αληζφηεηαο (Belenky, Stanton,
2007[2000]). Υσξίο λα αιινηψλεηαη ε ζεκαζία ηεο επηθνηλσληαθήο δξάζεο ή ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο, ζχκθσλα κε ηνλ Fleming (φ.π.), κέζσ ηεο ζχλδεζεο ησλ δχν
ζεσξηψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επαλαζρεδίαζεο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο ζεσξίαο,
έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηε δηππνθεηκεληθφηεηα.
Με ην παξφλ θείκελν θηινδνμνχκε λα εληζρχζνπκε ηελ πξνζπάζεηα απηή. Φέξλνπκε
ζην πξνζθήλην ην κνληέιν ηεο αλαγλψξηζεο φρη σο έλα ςπρνινγηθφ αιιά σο έλα
θνηλσληνινγηθφ κνληέιν αλάιπζεο (Frazer, 2005. Zurn, 2003). Δζηηάδνπκε ζε κία
νκάδα πιεζπζκνχ πνπ έρεη «ηνπνζεηεζεί» ζε κηα ππνδεέζηεξε θνηλσληθή ζέζε
αθελφο ιφγσ ησλ παγησκέλσλ κνξθψλ ζπκβνιηθήο αμίαο, δεδνκέλνπ φηη ε θαηεγνξία
ηεο αλαπεξίαο έρεη ππάξμεη θεληξηθή ζηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ «βηνινγηθνχ» ζψκαηνο
σο εμ νξηζκνχ «ζεκαδεκέλνπ», αθεηέξνπ ιφγσ ηεο δνκηθήο βίαο πνπ δηαπεξλά θάζε
πηπρή ηεο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Με άιια ιφγηα, ε κε αλαγλψξηζε δελ
πξνέθπςε κφλν απφ ηελ πνιηηηζκηθή θαη ζπκβνιηθή πξνζβνιή αιιά αλαπαξάγεηαη
απφ ηηο θνηλσληθέο δνκέο πνπ αξλνχληαη ζπζηεκαηηθά λα δηαζθαιίζνπλ ζηα άηνκα κε
αλαπεξία ηελ ίζε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή.
Αλαπεξηθό θίλεκα θαη αγώλαο γηα αλαγλώξηζε: ζπλζήθε γηα κεηαζρεκαηίδνπζα
κάζεζε
Ζ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ζπλδέεηαη κε ηα πιαίζηα αλαθνξάο, ηα νπνία
αληηπξνζσπεχνπλ θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά παξαδείγκαηα αιιά θαη πξνζσπηθέο
απφςεηο πνπ εθθηλνχλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο απφ «ζεκαληηθνχο
άιινπο»2 (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, θνηλσλία) (Honneth, 1995).
ηελ πεξίπησζε ηεο αλαπεξίαο, νη παξαδεηγκαηηθέο παξαδνρέο (Brookfield, 1995)
πνπ δνκνχλ ηνλ θφζκν ζε ζεκειηψδεηο θαηεγνξίεο, ελ πξνθεηκέλσ ν δηαρσξηζκφο ζηηο
θαηεγνξίεο «θπζηνινγηθφο – αλάπεξνο», απνηειεί ην ηεξαξρηθφ δίπνιν κε βάζε ην
νπνίν ηα άηνκα, κε ή ρσξίο αλαπεξία, καζαίλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ ζπγθξνηνχλ κε ηξφπν πνπ δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα ζηε ζπλχπαξμε ππνθεηκέλσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ.
ηε θάζε ηεο ελειηθηφηεηαο, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο απηφβνπιεο επηινγήο,
αλαπηχζζεηαη πξνβιεκαηηζκφο πάλσ ζηηο παξαδνρέο ησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο, ησλ
δηθψλ καο θαη ησλ άιισλ, θαη αθνινχζσο αμηνινγνχληαη γηα ηελ επάξθεηα ή γηα ηελ
αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπο. Βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ην
δήηεκα ηεο ελειηθηφηεηαο θαζίζηαηαη ζπλζεηφηεξν θαζψο ηίζεηαη ην εξψηεκα «θαηά
πφζν ηνχο αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο;».
Τπφ ην πξίζκα απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ε ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ κέινπο κηαο
αλαπεξηθήο
νξγάλσζεο
δχλαηαη
λα
ιεηηνπξγήζεη
σο
θαηαιχηεο(απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα). Σν ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην αιιά θαη νη
κνξθέο αλαγλψξηζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη εληφο ησλ αλαπεξηθψλ νξγαλψζεσλ,
ελεξγνπνηνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε
ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ
2

Ο φξνο «ζεκαληηθνί άιινη» απφ ηνλ Mead. Γηα ηε ζεσξία ηνπ Mead ζρεηηθά κε ηελ νληνγέλεζε ηνπ
εαπηνχ, βι. ην έξγν ηνπ Mind, Selfand Society. (1934). ηθάγν: University of Chicago Press.
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αλαπεξία ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνλνκία θαη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, θαη
νδεγνχλ ζηελ αλαζεψξεζε θαη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο.
Ζ ζπκκεηνρή ζε αλαπεξηθέο νξγαλψζεηο, σο άηππε κνξθή κάζεζεο, δεκηνπξγεί
ρψξν θαη ρξφλν ζηα άηνκα κε αλαπεξία γηα ζπλνκηιία, ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή
εκπεηξηψλ (αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο αλαπεξίαο), πξνσζψληαο έλαλ δεκνθξαηηθφ
ηξφπν κάζεζεο. Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ αλάιπζή
ηεο, απνθηά ζπιινγηθφ ραξαθηήξα θαη κεηαπιάζεηαη ζε γλψζε γηα ηελ αλαπεξία, ε
νπνία πεγάδεη «απφ ηα θάησ».
Απηφ ην αλαδπφκελν πεδίν γλψζεο θαη δξάζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δπλαηφηεηα
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ηξφπσλ λνεκαηνδφηεζεο πξνζσπηθψλ βησκάησλ εληφο ησλ
αλαπεξηθψλ νξγαλψζεσλ, φπνπ ν ζηφρνο ηεο αιιαγήο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε
ζρέζε ησλ αηφκσλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά αθνξά ηε δηεθδίθεζε ηεο αλαγλψξηζήο
ηνπο σο θνξείο δηθαησκάησλ «απφ ηα έμσ» θαη «απφ ηα πάλσ». Πξφθεηηαη,
νπζηαζηηθά, γηα κία κεηαζρεκαηηζηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ
αλάπηπμε θνηλσληθψλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, πνπ κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζηελ
(αλα)δηακφξθσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο, φρη κφλν ζε επίπεδν εαπηνχ θαη
απηνπξνζδηνξηζκνχ αιιά θαη ζε επίπεδν αλάιεςεο δξάζεο γηα ηελ αιιαγή ηεο
άδηθεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Δλ θαηαθιείδη, ην αλαπεξηθφ θίλεκα ζπληζηά έλα παξάδεηγκα λνεκαηηθψλ
ζπζρεηηζκψλ θαη κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο. Δλψ ε ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία δηακνξθψλεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, κε βάζε ηα ζηεξεφηππα γχξσ απφ ην
πνηνο ζεσξείηαη «θπζηνινγηθφο» θαη πνηνο «απνθιίλσλ», ην αλαπεξηθφ θίλεκα
αληηζηέθεηαη ζηνπο νξηζκνχο ηεο θαλνληθφηεηαο θαη «απηή ε αληίζηαζε ππνλνεί ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ αλαπεξηζκνχ3 φρη κφλν ζηηο ηδενινγίεο ησλ ζσκαηηθά ηθαλψλ αιιά
θαη ζηηο ζεζκηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ηδενινγίεο» (Oliver, 2009
[1990], ζ.176).
Βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε
Ζ βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε είλαη κία κέζνδνο ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ ηεο εκπεηξηθήο
έξεπλαο πνπ θαζηζηά εκθαλείο πξάμεηο αλαγλψξηζεο θαη κε αλαγλψξηζεο (έιιεηςε
ζεβαζκνχ) σο κέξνο ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Χζηφζν, ε ζπγθξφηεζε ηεο
ηζηνξίαο δσήο δελ ζπληζηά απεηθφληζε ηνπ παξειζφληνο αιιά έλαλ εθ λένπ
ζρεκαηηζκφ ηεο απηναληίιεςεο ηνπ αηφκνπ, ν νπνίνο ζπκβαίλεη κε ηελ εθ λένπ
εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο βηνγξαθηθνχο ηνπ πφξνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ηα
άηνκα απνιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο ηδηαίηεξεο κνξθήο απηνκεηακφξθσζεο,
αθεγνχκελνη έλαλ εαπηφ πνπ αιιάδεη. κέζσ ηεο ζπλερνχο αλαθνξάο ζηελ πξνζσπηθή
εμέιημε αιιά θαη ζην εμεγεηηθφ πιαίζην γηα ην πψο έγηλε απηφ πνπ ζήκεξα είλαη,
παξάγεηαη ε ζεκειηψδεο αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο, πνπ ζπληζηά
δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο(ζρεηηθά κε ηελ αθεγεκαηηθή θαηαζθεπή ηεο
βηνγξαθηθήο ηαπηφηεηαο βι. Σζηψιεο,2014, ζ.199-202).
ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ε αλάγθε δηαηήξεζεο
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ζπιινγηθήο θαη πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ζηελ (αλα)ζχλζεζε ησλ
ηζηνξηψλ δσήο, είλαη ην ζηνηρείν πνπ, ζηνλ παξφλ θείκελν, πξνζαλαηφιηζε ηελ
3

«Αλαπεξηζκφο»: κεηάθξαζε ηνπ φξνπ «disablism» απφ ηε Γηψηα Καξαγηάλλε, κεηαθξάζηξηα ηνπ
βηβιίνπ ηνπ Oliver, M. (2009 [1990]). Αλαπεξία θαη Πνιηηηθή. Αζήλα: Δπίθεληξν. Ζ κεηαθξάζηξηα
δηεπθξηλίδεη φηη ε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ ζηα ειιεληθά δελ απνδίδεη ηηο ίδηεο αξλεηηθέο ζπλδειψζεηο κε
ηνλ ζεμηζκφ, ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηνπο άιινπο -ηζκνχο.
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πξνζνρή καο ζε ζπιινγηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ απηέο επέθεξαλ. Ζ
βηβιηνγξαθία ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ έρεη αλαδείμεη ηε ζπλδεηηθή ιεηηνπξγία ηεο
ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο φρη κφλν ζην επίπεδν ησλ ζπιινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ
αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο ζχλδεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ κε ηελ αηνκηθή
εκπεηξία. Σα θηλεκαηηθά ζηειέρε, νηθνδνκψληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα,
απνδίδνπλ ζπλνρή ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηθήο ηνπο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο
ηζηνξίαο (dellaPorta, Diani, 2010 [1999])
Δλ πξνθεηκέλσ, φηαλ ην βίσκα ηεο αλαπεξίαο ξπζκίδεηαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ
αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο, ηδίσο ζε πεξηφδνπο κεηάβαζεο φζνλ αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε
ηνπ δεηήκαηνο ηεο αλαπεξίαο, ε δηαιεθηηθή ζρέζε θνηλσληθνχ - αηνκηθνχ
απνδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθή πίεζε γηα ηηο αηνκηθέο βηνγξαθίεο. Ζ λέα γλψζε γηα ηελ
αλαπεξία, πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαζρεκαηηζηηθέο καζεζηαθέο δηεξγαζίεο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο, ζπλπθαίλεηαη κε ην
πξνζσπηθφ βίσκα θαη ηελ αθήγεζή ηνπ. χκθσλα, άιισζηε, κε ηνλ Alheit (2013, ζ.
207-208), ππάξρεη πάληνηε έλα αλεθκεηάιιεπην πιεφλαζκα βηνγξαθηθνχ λνήκαηνο,
πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα ην αμηνπνηήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αιιαγήο ηεο ζρέζεο ηνπο µε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν.
ηηο αθεγήζεηο αλαδεηήζεθαλ νη «ξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο» πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
αθεγεηέο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ σο ππνθεηκεληθφηεηεο, πέξαλ ηεο
εζηθνινγηθήο αλεθηηθήο δηαρείξηζεο ηεο αλαπεξίαο, θαη λα «ηνπνζεηεζνχλ» εληφο
ελφο ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ ξπζκίδεη πνηεο νληνινγηθέο θαηεγνξίεο
ππάγνληαη θαη πνηεο απνθιείνληαη απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεδίν.
Αλαζηνραζηηθόηεηα θαη βηνγξαθηθόηεηα: ν εαπηόο σο καζεζηαθό πεξηερόκελν 4
Ζ εκπεηξία ηεο αλαπεξίαο θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε αλαπεξηθέο νξγαλψζεηο, φπσο
απηή θαηαγξάθεηαη ζηηο βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο, νδεγνχλ ζε κηα ελίζρπζε ηνπ
αλαζηνραζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αλαζεσξήζνπλ ζρήκαηα κε ηα νπνία πξνζέγγηδαλ φρη
κφλν ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη ηνλ θφζκν. Ο λένο εαπηφο αθνξά ηε κεηακφξθσζε
ζηνηρείσλ θαη ζηάζεσλ κε εληζρπκέλε δηάζεζε θηλεηνπνίεζεο γηα πνιηηηθή δξάζε. Ο
ιφγνο ησλ αθεγεηψλ βξίζεη απφ έλλνηεο νη νπνίεο αληινχληαη απφ ηνλ δηθαησκαηηθφ
ιφγν ησλ αλαπεξηθψλ νξγαλψζεσλ.
Οη πεξηζζφηεξεο αθεγήζεηο θαζνδεγνχληαη απφ έλαλ ιαλζάλνληα κεραληζκφ
ακθηζβήηεζεο ηεο δηρνηνκίαο «θπζηνινγηθφο – αλάπεξνο» (κηα δηρνηνκία πνπ
εκπεξηέρεη εγγελψο θαη ηελ απνδνρή ηεο ηεξάξρεζεο), εζηηάδνληαο ζε απηφ πνπ
κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη ζε κία εηθφλα ηνπ εαπηνχ πνπ απέρεη απφ ηελ παξαδνζηαθή
εηθφλα ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία σο παζεηηθνχ απνδέθηε θξνληίδαο θαη αληηθεηκέλνπ
θηιαλζξσπίαο. ηηο αθεγήζεηο, ρσξίο λα απνπζηάδεη ε αλαπεξία, δελ πξνάγεηαη ε
ινγηθή ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο» ελψ ζπγρξφλσο απνζπλδέεηαη θαη απφ ηελ απφθιηζε
απφ ηνλ «κέζν φξν» θαη ελ ηέιεη απφ ηελ θαησηεξφηεηα.
Αλαηξέρνληαο ζηελ απφθαζε εκπινθήο ζηηο αλαπεξηθέο νξγαλψζεηο, κε βάζε ηελ
παξνληηθή ζθνπηά ηνπο, εξκελεχνπλ απηή ηελ απφθαζε σο κία επθαηξία κάζεζεο
απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ άιισλ αλαπήξσλ αιιά θαη σο δηάζεζε γηα ηελ παξνρή
αξσγήο πξνο άιινπο. ηηο αθεγήζεηο επηβεβαηψλεηαη ε πξνζσπηθή εμέιημε θαη ην
αίζζεκα ελδπλάκσζεο πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπιινγηθή δξάζε.

4

Σίηινο δαλεηζκέλνο απφ ηνλ K. Illeris. (2016). Ο ηξφπνο πνπ καζαίλνπκε. Οη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο
κάζεζεο ζηελ ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε. Αζήλα: Μεηαίρκην.

242

Δπίζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο αθεγήζεηο επηβεβαηψλεηαη φηη ε κφξθσζε απνηέιεζε
αληηθείκελν αιιά θαη κέζν βηνγξαθηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη πξνζδνθηψλ. Μέζσ ηεο
κφξθσζεο, ηππηθήο ή/θαη άηππεο κνξθήο, αλαδεηνχλ κηα πξννπηηθή κε πεξηερφκελν.
Πέξαλ ηεο αλαπεξηθήο θαη θηλεκαηηθήο ηαπηφηεηαο, ζηηο αθεγήζεηο αλαδεηθλχεηαη
κία πνιιαπιφηεηα ηαπηνηήησλ (ε γπλαηθεία, ε γνλετθή, ε επαγγεικαηηθή, θ.ά.) κέζσ
ησλ νπνίσλ νξίδνπλ θαη επαλαθαζνξίδνπλ ηα αηνκηθά ζρέδηα ηνπο, αλνίγνληαο
κειινληηθέο πξννπηηθέο.
Δλ θαηαθιείδη, νη αθεγεηέο ηνλίδνληαο ην θνηλσληθφ θεθάιαηφ ηνπο (κάζεζε,
θνηλσληθή πξνζθνξά, θνηλσληθή ζπκκεηνρή), σο ην θχξην ζηνηρείν ηνπ
απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο, επηρεηξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηελ ππνβαζκηζκέλε ζέζε ηνπ
αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Με ηελ
(αλα)θαηαζθεπή ελφο εαπηνχ πέξα απφ (φρη ρσξίο) ηελ αλαπεξία, δηαπξαγκαηεχνληαη
κηα ζέζε ζε έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ εμνπζίαο, πξνζθέξνληαο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα
αλαγλψξηζεο πέξα απφ εθείλα ηεο αλαπεξίαο σο ηξαχκαηνο θαη νδχλεο.
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πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ ςπρνεθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΔΓΓΤ
Ησαλλίλσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο ζε ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο πφιεο ησλ
Ησαλλίλσλ δεηθλχεη ζεηηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε καζεηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ απνδνρή θαη ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ καζεηψλ.
Λέμεηο-θιεηδηά
πκπεξίιεςε, κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο, ΚΔΓΓΤ
Abstract
The aim of the presentation is to demonstrate the use of "Transformation Learning
through Aesthetic Experience" method as a tool for the inclusion of students with
behavioral difficulties in education as part of the implementation of the psychological
educational programs of KEDDY of Ioannina. Its application to schools in the city of
Ioannina has shown positive changes both in the behavior and attitudes of students
and teachers regard in the acceptance and integration of all students.
Keywords
Inclusion, transformation learning, behavioral difficulties, KEDDY

Ζ ζπκπεξίιεςε πεξηιακβάλεη αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δνκέο, ην
πεξηερφκελν, ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο, κε έλα
θνηλφ φξακα πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ θαη ηελ πεπνίζεζε φηη ε
εθπαίδεπζή ηνπο είλαη επζχλε ηνπ ζπζηήκαηνο (ηαζηλφο, 2013˙ Σδνπξηάδνπ &
Μπάξκπαο, 2012).
θνπφο ηεο παξνπζίαζεο είλαη λα αλαδεηρζεί ε αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ
«Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή Δκπεηξία» (Κφθθνο, 2011), ε
νπνία είρε σο ζηφρν ηε ζπλεπηθνπξία ηνπ ζπλνιηθφηεξνπ Φπρνεθπαηδεπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΔΓΓΤ- γηα ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ απφ ήπηα έσο ζνβαξή
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ζπκπεξηθνξηθή δπζθνιία-ζην πεδίν ηνπ πεξηνξηζκνχ ή θαη ηεο άξζεο ησλ
ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.
Σα πξνγξάκκαηα απηά ζηνρεχνπλ αθελφο, ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζεψξεζεο
ησλ παηδαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ γηα επίηεπμε
πξνφδνπ θαη ηελ αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Αθεηέξνπ,
ζηνρεχνπλ ζηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, νη νπνίεο
δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηε γλσζηηθή δηεξγαζία φζν θαη ηε ζπκβνιηθή αιιειεπίδξαζε.
Δμίζνπ ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο θνπιηνχξαο ζηελ νκάδα ηάμε,
πνπ λα επλνεί ηηο αιιαγέο θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ απέλαληη
ζην «δηαθνξεηηθφ» θαη ην «μέλν» ζηνηρείν, έηζη ψζηε λα γίλνπλ πην ηθαλά λα
δηαπξαγκαηεχνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
κάζεζε θαη ηε ζπλχπαξμε.
Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηνρεχεη: α) ζηελ ελεξγνπνίεζε-ελδπλάκσζε ηεο
ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ (Goleman,1996) θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δηαπξνζσπηθήο
λνεκνζύλεο, β) ζηελ ελίζρπζε ηεο ελδνπξνζσπηθήο λνεκνζύλεο θαη ηελ αύμεζε
ηεο ηθαλόηεηαο ησλ παηδηώλ λα αιιειεπηδξνύλ ζπκβνιηθά. Σν παηδί δηακέζνπ ηεο
ηέρλεο καζαίλεη λα παξαηεξεί ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ πξνζψπσλ, λα πξνβαίλεη ζε
ππνζέζεηο γηα ηα θξπκκέλα θίλεηξα, ηνπο ζθνπνχο, ηελ αιήζεηα ηνπο θαη ην
δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ ηνπο (Dewey, 1980), γ) ζηελ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ζηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ θαη αμηνπνίεζε ηνπ
ζπκβνιηθνύ ηξόπνπ αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ (Mead, 1925) θαη δηεύξπλζε ηνπ
αληηιεπηηθνύ πεδίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο πξνο ην ξφιν ηνπ σο παηδαγσγνχ
(Μνθφ, 2004).
Απφ ηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζε ζρνιηθέο ηάμεηο ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ δηαπηζηώλνληαη ζεηηθά
απνηειέζκαηα σο πξνο ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο ζεώξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
γηα ην ξφιν ηνπο (δελ είλαη κφλν θνξείο γλψζεσλ, αιιά ζπκβάιινπλ ζηελ
ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ), γηα ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ
παηδηψλ ζηελ νκάδα (είλαη εθηθηή δηακέζνπ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξνκψλ) θαη γηα ηελ
πηνζέηεζε ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. Ζ ζηάζε ησλ παηδηώλ αιιάδεη γηα
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ δπζθνιεχνληαη. Απφ ζηάζε απφζηαζεο θαη απφξξηςεο
γίλεηαη ζηάζε θαηαλφεζεο, απνδνρήο θαη ζπλαλαζηξνθήο.
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