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Περίληψη 
 

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης αποτέλεσε έργο ζωής του Jack 

Mezirow. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ξεκινά το εντυπωσιακό ταξίδι στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, μέσα από τα βιώματα του ίδιου του δημιουργού της, αλλά και 

τις κριτικές και τις προσθήκες των μελετητών της θεωρίας,  έως και τις ημέρες μας. Οι 

απόψεις του Mezirow πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων θα 

αποτελέσουν τον πυρήνα της εργασίας, ενώ παράλληλα χρησιμοποιώντας τους 

συλλογισμούς του καθηγητή επιχειρείται ο μετασχηματισμός δυσλειτουργικής άποψης 

ώστε αυτή να καταστεί δημιουργική και λειτουργική. 

 

 
 

Λέξεις κλειδιά 
 

 Δυσλειτουργικές απόψεις  

 Εκπαιδευτής ενηλίκων  

 Ορθολογικός διάλογος 

 Κριτική συνειδητοποίηση 

 Κριτικός στοχασμός  

 Λειτουργικές απόψεις 

 Μετασχηματίζουσα μάθηση  

 Νοητικές συνήθειες 

 Παραδοχές 

 Πλαίσιο αναφοράς  

 Πολιτική δράση 

 Στερεότυπες αντιλήψεις 

 Συλλογική δράση  

 
 

 
 

ΘΕΜΑ Α: «Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από ένα ταξίδι 
ζωής» 
 

Εισαγωγή 
 

Χρησιμοποιώντας ως αφετηρία τα κείμενα που παρατίθενται στη βιβλιογραφία, 

γίνεται προσπάθεια να ανιχνευτούν οι απόψεις του καθηγητή Jack Mezirow, πάνω σε 

θέματα που αφορούν τη στοχοθεσία της μετασχηματίζουσας μάθησης. Διερευνάται 

κατά πόσο αυτή είναι ικανή να οδηγήσει σε ανάληψη δράσης τους εκπαιδευόμενους 

ενήλικες σε συλλογικό και πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία του 

στοχαστικού - ορθολογικού διαλόγου και αναλύεται ο ρόλος που καλείται να 

διαδραματίσει ο εκπαιδευτής ενηλίκων. 
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Κύριο μέρος θέματος Α 
 

Α1. Οι στόχοι της μετασχηματίζουσας μάθησης 
  

«Η μετασχηματίζουσα μάθηση εμπεριέχει την απελευθέρωση του εαυτού μας από 

μορφές, σκέψεις που υφίστανται αλλά, όμως, δεν είναι πλέον αξιόπιστες» (Mezirow, 

2007, σ. 65). 

 

Πρωταρχικές στη ζωή του ενήλικα είναι οι εμπειρίες, οι οποίες πρέπει να 

ερμηνευτούν κατάλληλα ώστε να μην οδηγούν στην άκριτη αποδοχή εξηγήσεων, 

προβολών και εκλογικεύσεων. Μέσω της Μ.Μ. (μετασχηματίζουσα μάθηση) 

επιτυγχάνεται η κατανόηση του πλαισίου αναφοράς, ο επαναπροσδιορισμός των 

απόψεων και η επαλήθευση των νοημάτων. Δημιουργείται νέα οπτική για την πορεία 
στη ζωή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για μελλοντικές ενέργειες (Mezirow, 

2007). 

Επιδιώκεται ο ενήλικας να καταφέρει να σκέφτεται καθαρά (Κουλαουζίδης & 

Ανδριτσάκου, 2007), συμμετέχοντας σε ένα γόνιμο διάλογο. Μέσα από αυτόν 

εκμεταλλεύεται τις εμπειρίες των άλλων και οδηγείται σε νέα αντίληψη των 

πραγμάτων και της πραγματικότητας. Σταδιακά παίρνει τον έλεγχο της ζωής του στα 

χέρια του, συμπεριφερόμενος υπεύθυνα.  Η κοινωνία που διακατέχεται από 

δημοκρατικές αξίες διευκολύνει την παραπάνω προσπάθεια (Mezirow, 2007).  

Στόχος είναι ο εκπαιδευόμενος, έχοντας στο επίκεντρο τους συνανθρώπους με τους 

οποίους συναλλάσσεται, να γίνει κριτικά στοχαστικός, όχι απλά πάνω στις δικές του 

εμπειρίες και πεποιθήσεις αλλά και στις παραδοχές και αντιλήψεις  των άλλων 

(Mezirow, 2007). Στη συνέντευξή του ο Mezirow επιβεβαιώνει τη στοχοθεσία 

επικεντρώνοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται μέσω της M.M. στο να πετύχει ο 

ενήλικας να αναρωτηθεί, από που προέρχονται οι στερεότυπες αντιλήψεις και να 

θεωρήσει αναγκαίο το να ανακαλύψει ποια είναι τα πραγματικά επιχειρήματα που 

καθορίζουν τις προτιμήσεις του (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). 

Θεωρείται επίτευξη των στόχων η εμπλοκή σε διάλογο ατόμων που αποδέχονται τη 

διαφορετική άποψη και είναι σε θέση, έστω και αν υπάρχει διάσταση απόψεων, να 

καταλήξουν σε μια λογική συμφωνία (Mezirow, 2007). Πρέπει ο ενήλικας να μπορέσει 

να αναρωτηθεί πως και γιατί σκέφτονται διαφορετικά κάποιοι άλλοι (Κουλαουζίδης & 

Ανδριτσάκου, 2007). 

Υποστηρίζει ότι ο χαρακτήρας και η πορεία στη ζωή εξαρτούνται από αξίες. Η 

κοσμοθεωρία που βασίζεται πάνω σε αξίες, θεωρείται ακλόνητη και οτιδήποτε 

διαφορετικό απορρίπτεται ως παράλογο. Αυτή «η προδιάθεση επιδιώκεται να αλλάξει 

με τη Μ.Μ.» (Mezirow, 2007, σ.57), εφόσον βέβαια το επιτρέπουν οι περιστάσεις. 

Αλλάζει, μετασχηματίζεται η οπτική απέναντι στην πραγματικότητα. Βασικός στόχος 

είναι, σταδιακά και με μικρά κάθε φορά βήματα, να μετασχηματιστούν τα πλαίσια 

αναφοράς. Όλη η διαδικασία ξεκινά από το μετασχηματισμό των απόψεων (με δοκιμή 

της διαφορετικής άποψης), κριτική αξιολόγηση των παραδοχών που έχει ο κάθε 

ενήλικας, κατόπιν των νοητικών συνηθειών (που αποτελούνται από το πλήθος των 

απόψεων) και τέλος το μετασχηματισμό του πλαισίου αναφοράς (που αποτελείται από 

τις νοητικές συνήθειες) (Mezirow, 2007). Συμπληρωματικά ο Mezirow επισημαίνει ότι 

στόχος είναι ο ενήλικας να μπορεί να σκεφθεί διαφορετικά, σε διαφορετικό πλαίσιο και 

να καταλάβει γιατί αντιδρά με συγκεκριμένο τρόπο, ανεξάρτητα από το πλαίσιο 

(Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). 

Σημαντική είναι η άποψη του καθηγητή, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευόμενος 

πρέπει να σταθεί υπεύθυνα απέναντι στις πράξεις του. Οι πράξεις αυτές μπορεί να 

αποσκοπούν π.χ. στο να βελτιωθούν οι ικανότητες του (Mezirow, 2007), εφόσον έχει 
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αποκτήσει την ικανότητα της αυτοδύναμης σκέψης. Βεβαίως στόχος δεν είναι μόνο 

«να αντιληφθούν τη χρησιμότητα της εκπαίδευσής τους, αλλά να προχωρούν και πέρα 

από αυτό» (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007, σ. 9). Η εκπαίδευση ενηλίκων, μέσω 

της μετασχηματίζουσας μάθησης, καλλιεργεί τις  συνθήκες για λήψη συνειδητών 

αποφάσεων μέσα από αισθήματα αυτοεκτίμησης και κριτικής αντίληψης «μέσα από 

συνεχή κριτικό στοχασμό πάνω στις παραδοχές» και  «επικύρωσή τους μέσα από συνεχή 

διάλογο» (Mezirow, 2007, σ. 67,65). Στη συνέντευξή του επιβεβαιώνει τα παραπάνω, 

αναφερόμενος στους κατοίκους σε χωριό του Πακιστάν, οι οποίοι φαίνεται ότι πήραν 

τις τύχες του χωριού στα χέρια τους, λαμβάνοντας αποφάσεις που προήλθαν μέσα από 

το γόνιμο διάλογο (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). 

Τελικά παρέχεται η απαραίτητη βοήθεια στον ενήλικα, ώστε να συνειδητοποιήσει 

τις δυνατότητές του και να γίνει υπεύθυνος και αυτοδύναμος. Μέσα, όμως πάντα στο 

δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο (Mezirow, 2007). Δεν αποτελεί στόχο της 

μετασχηματίζουσας μάθησης, να εισέλθει μέσω των εκπροσώπων ή υποστηρικτών της 

μέσα σε μια κουλτούρα, σε ένα υφιστάμενο κοινωνικό πλαίσιο και να το προκαλέσει 

(Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). Αντίθετα επιδιώκεται ο ενήλικας, στις 

δημοκρατικές κοινωνίες, να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικά σύμφωνα με τις δικές 

του στοχαστικές κρίσεις και κάνοντας τις δικές του επιλογές (Mezirow, 2007). 

Αχνοφαίνεται μία απροθυμία για ριζική ανατροπή δυσχερών καταστάσεων, εφόσον 

αυτές διαπιστωθεί ότι υπάρχουν. Ίσως γι’ αυτό η θεωρία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε τομείς σχετικούς με την επαγγελματική 

κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων. 

 

 

 
Α2. Ο ορθολογικός διάλογος 
 

«Κεντρικό σημείο του (διαλόγου) είναι […] η αποδοχή της διαφορετικότητας […] η 

αναγνώριση του κοινού μέσα στο αντιφατικό, η ανοχή της σιωπηρής ανησυχίας του 

παράδοξου» (Mezirow, 2007, σ. 52). 

  

Ο Mezirow αναφέρει ότι ο στοχαστικός διάλογος προέκυψε εν μέρει ως 

επεξεργασία υλικού από τον Habermas  και στα πλαίσια της μετασχηματίζουσας 

μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον κριτικό στοχασμό. 

Ο ορθολογικός διάλογος αποτελεί το εργαλείο με το οποίο, παρακάμπτοντας τις 

αυθεντίες και τις παραδόσεις, επαναπροσδιορίζονται και αιτιολογούνται οι πεποιθήσεις 

των ενηλίκων  (Mezirow, 2007), ώστε οποιαδήποτε και αν είναι η κατάσταση, να είναι 

σε θέση να σκεφτούν με καθαρό μυαλό (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). Με το 

διάλογο εξετάζονται εναλλακτικές απόψεις, ώστε οι παραδοχές να αξιολογηθούν μέσω 

κριτικής σκέψης και αιτιολόγησης των ερμηνειών ή πεποιθήσεων που επικρατούν 

(Mezirow, 2007). Έτσι, ελέγχοντας τις αντιδράσεις τους, οι ενήλικες εντοπίζουν τα 

όρια των δικών τους (αλλά και των άλλων) απόψεων (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 

2007). 

Απαραίτητα στοιχεία, για τη συμμετοχή σε διάλογο, θεωρούνται η ωριμότητα, η 

δυνατότητα κατανόησης του διαφορετικού και ο αυτοέλεγχος (Mezirow, 2007). 

Επιθυμητό αποτέλεσμα αποτελεί η συναίνεση. Ακόμα όμως και αν αυτό δεν είναι 

δυνατό, είναι αποδεκτή η διάσταση απόψεων, ώστε μέσω της αμοιβαίας κατανόησης 

να επέλθει μια λογική συμφωνία. Σύμφωνα με τον Mezirow κάτι τέτοιο επετεύχθη όταν 

διαφορετικές γενιές ανθρώπων, από τον ίδιο τόπο, κατάφεραν να συνεργαστούν για το 
καλό του χωριού τους (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). 
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Χαρακτηριστικό του ορθολογικού διαλόγου είναι ότι επιτρέπει την αναστολή της 

κρίσης μιας δυσλειτουργικής άποψης – ιδέας, έως ότου προκύψει βελτιωμένος 

προσδιορισμός της (Mezirow, 2007). «Οι κρίσεις δεν εκφράζονται μέχρις ότου ο 

καθένας κατανοήσει συναισθηματικά την άποψη του άλλου» (Mezirow, 2007, σ. 53). 

Ο Mezirow χρησιμοποιεί ως παράδειγμα την αναγκαιότητα διενέργειας συζήτησης 

κυβερνώντων και πολιτών για αποφάσεις και ενέργειες που τους αφορούν  

(Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). Σκοπός της ενεργούς αυτής συζήτησης, μέσω 

της αλληλεπίδρασης των ενηλίκων, είναι η βαθύτερη ερμηνεία των εμπειριών 

(Mezirow, 2007). Αυτό θα επιτευχθεί όταν ο ενήλικας μπει στη θέση του άλλου και 

αποκτήσει συνείδηση των θέσεων του (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πρωτοστατούν αξίες όπως η ελευθερία και η ισότητα 

μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα πρέπει επίσης να είναι απαλλαγμένοι από 

κάθε είδους κυριαρχικές ή εξουσιαστικές τάσεις απέναντι στους άλλους (Mezirow, 

2007).  

Ο ορθολογικός διάλογος συμβάλλει στην επίτευξη μετασχηματίζουσας μάθησης. 

Μέσω του διαλόγου ενθαρρύνεται η αυτοδυναμία για ανάπτυξη και αυτοδιαχείριση, 

ενώ αποκλείονται στοιχεία που φέρνουν στην επιφάνεια την επιβολή ισχύος και τη 

σύγκρουση. Ο ενήλικας συνειδητοποιεί γιατί σκέφτεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, 

ενώ κάποιοι άλλοι με ένα διαφορετικό τρόπο. Η διενέργεια ενός διαλόγου είναι μια 

διαδικασία, η οποία επαναλαμβάνεται διαρκώς και χρειάζεται συνεχής κριτικός 

στοχασμός πάνω στις παραδοχές, ώστε να επιτευχθεί η βαθύτερη κατανόηση αυτών. 

Με αυτόν τον τρόπο η ίδια εμπειρία μπορεί να εξεταστεί από διαφορετικές και 

πολλαπλές οπτικές γωνίες, οπότε η διερεύνηση αυτή να οδηγήσει στην πλήρη 

κατανόηση των εμπειριών και των παραδοχών που καθορίζουν τις προσδοκίες των 

ενηλίκων (Mezirow, 2007). 

 

 
 

Α3. Συλλογική και πολιτική δράση 
 

«Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης επιχειρεί να εξηγήσει αυτή τη διεργασία (τη 

διεργασία λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε νέες αντιλήψεις) και να διερευνήσει τις 

συνέπειες της στους εκπαιδευτές ενηλίκων που προσανατολίζονται στη δράση» 

(Mezirow, 2007, σ. 44) 

 

Η Μ.Μ. ως μία έντονα συναισθηματική εμπειρία, που οδηγεί σε 

επαναδιαπραγμάτευση στερεότυπων αντιλήψεων, επιδρά στην ψυχοσύνθεση του 

ανθρώπου και ενδεχομένως τον ωθεί σε δράση και αλλαγή. Ο καθηγητής υποστηρίζει 

ότι μέσα από το γόνιμο διάλογο, ο ενήλικας οδηγείται στη λήψη αποφάσεων σχετικά 

με κάποια δράση, βασιζόμενος πλέον στις αντιλήψεις που προέκυψαν από αυτόν. 

Αναφερόμενος σε κοινωνίες που διέπονται από δημοκρατικά ιδεώδη υποστηρίζει πως ο 

ενήλικας καθίσταται ικανός να δρα και να ενεργεί με καθαρή σκέψη ακολουθώντας τα 

θέλω του, απαλλαγμένος από τα στερεότυπα της κοινωνίας και του περιβάλλοντός του 

(Mezirow, 2007). Στη συνέντευξή του συμπληρώνει, ότι όλα αυτά θα ίσχυαν σε μια 

ιδεατή δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι 

εξουσιάζοντες, έχουν την πεποίθηση πως έχουν πάντα τη σωστή άποψη (Κουλαουζίδης 

& Ανδριτσάκου, 2007). 

Παραδέχεται ότι η επίδραση της Μ.Μ. σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι 

έντονη για τον ενήλικα και ότι η δύναμη των κατεστημένων αντιλήψεων, που έχουν να 

κάνουν με την ιδεολογία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία κ.τ.λ., μπορεί να παρακωλύσει 

την επιθυμία για κοινωνική, πολιτική δράση (Mezirow, 2007). Παράλληλα με εργαλείο 
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τον ορθολογικό διάλογο, είναι δυνατόν να επικυρωθούν, να γίνουν αποδεκτές ή να 

περάσουν ιδέες, οι οποίες έχοντας επαναστατικό περιεχόμενο, είναι δύσκολο να βρουν 

υποστηρικτές, αφού η εφαρμογή τους είναι πολύ δύσκολη (Mezirow, 2007). Ο ίδιος 

εργάστηκε με ενηλίκους και ενεπλάκη σε μια προσπάθεια ανάληψης πολιτικής και μη 

πολιτικής δράσης, εκ μέρους τους, με στόχο τη δημιουργία ενός είδους κοινότητας 

(Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). 

Προϋπόθεση στη Μ.Μ. αποτελεί η κοινωνική δικαιοσύνη, εφόσον έχει διαπιστωθεί 

ότι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άνεργοι, πεινασμένοι ή φοβισμένοι ενήλικες, 

είναι μάλλον απίθανο να κάνουν υπέρβαση των δυσκολιών και να αντιληφθούν το 

βαθύτερο νόημα των εμπειριών τους. Η επίτευξη των στόχων της μετασχηματίζουσας 

μάθησης, μέσω του ορθολογικού διαλόγου, εξαρτάται από αξίες και ανθρώπινα 

δικαιώματα, αφού χωρίς αυτά, ακόμα και ένας πλήρως μετασχηματισμένος κόσμος θα 

ήταν κενός νοήματος και δεν θα υπήρχε λόγος να ζει και να δραστηριοποιείται ο 

ενήλικας σε αυτόν. Αμφισβητούνται επικρατούσες για καιρό αντιλήψεις και σύμφωνα 

με τον Mezirow, πρόκειται για ένα άλμα στο άγνωστο, όπου λαμβάνονται αποφάσεις οι 

οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε άμεση, καθυστερημένη δράση ή την επιβεβαίωση μιας 

ήδη υπάρχουσας δράσης (Mezirow, 2007). Αυτό το άλμα προς το άγνωστο 

επιχειρήθηκε με τους νέους στο Πακιστάν. Επιδιώχθηκε η συνεργασία με τους 

γηραιότερους ώστε να αλλάξουν, στην αρχή απλά και στη συνέχεια ποιο σύνθετα, 

πράγματα στην τοπική τους κοινωνία. Οι άνθρωποι πήραν τις τύχες στα χέρια τους, 

έστω και αν αυτό έφερε την τοπική κοινωνία αντιμέτωπη με το κατεστημένο σύστημα 

ισχύος και εξουσίας (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). 

Όπως προαναφέρθηκε, έθιμα, θεσμοί, ιδεολογίες, επαγγέλματα, συμφέροντα, 

μπαίνουν σε κατάσταση αμφισβήτησης, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει από το 

ενδεχόμενο απόρριψής τους μέσω των διεργασιών της Μ.Μ. σε επίπεδο κοινωνικής ή 

πολιτικής δράσης (Mezirow, 2007). Οτιδήποτε αντιλαμβάνεται και κατανοεί ο 

ενήλικας εμπεριέχει δράση. Δρώντας κριτικά στοχαζόμενος απέναντι στις παραδοχές, 

αξίες και ερμηνείες των άλλων αλλά και στις δικές του, ο ενήλικας επιτυγχάνει την 

επαλήθευση, την επαναδιαπραγμάτευση των πιστεύω του και κατευθύνεται στην 

ανάληψη αντίστοιχων δράσεων για να τα κάνει πραγματικότητα (Κουλαουζίδης & 

Ανδριτσάκου, 2007).  

Η κοινωνική πραγματικότητα επηρεάζει βαθύτατα τον τρόπο με τον οποίο ο 

ενήλικας αντιλαμβάνεται και κατανοεί τις εμπειρίες του. Αυτό σημαίνει ότι μια θέση 

του, που μπορεί να σχετίζεται π.χ. με τον πολιτικό του βίο, πρέπει διαρκώς να 

επανεξετάζεται (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). Επίσης για να μπορέσει να 

αναλάβει ουσιαστική δράση, θα πρέπει να εμβαθύνει στο πως έχει οδηγηθεί στην 

αποδοχή των αντιλήψεων του (Mezirow, 2007). Έτσι μελετώντας, διερευνώντας πώς 

έφτασε να υποστηρίζει μια ιδέα, διαπιστώνει τι είναι αυτό που τον ώθησε να την 

υποστηρίζει (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). Αυτή η διαπίστωση ενδεχομένως 

θα τον οδηγήσει στην ανάληψη δράσης. 

Αξίζει να σχολιασθεί η παρότρυνση του Mezirow προς τους εκπαιδευτές, να 

εργάζονται με εκπαιδευόμενους με τους οποίους αισθάνονται αλληλέγγυοι, όταν 

πρόκειται να συνεργαστούν σε κάποιο πλαίσιο κοινωνικών δραστηριοτήτων  

(Mezirow, 2007).  

 

Α4. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 
 

«Οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεσμεύονται ηθικά να επιδιώκουν τη δημιουργία ενός 

ισότιμου συνόλου συνθηκών στην κοινωνία μας με βάση το ιδανικό της κοινωνικής 

δικαιοσύνης» (Mezirow, 2007, σ. 66). 
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Ο Mezirow αναφέρεται στο ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων. Θεωρεί ότι βοηθούν 

τους εκπαιδευόμενους στο να αποκτήσουν την ικανότητα της αυτοδύναμης σκέψης, 

κάτι το οποίο εκτός από σκοπό αποτελεί και μέθοδο των εκπαιδευτών (Mezirow, 

2007). Επισημαίνει πως η βοήθεια προς τους εκπαιδευόμενους έγκειται στο να 

καταφέρουν να βιώσουν μία μετασχηματιστική εμπειρία, ώστε να μην κάνουν 

απερίσκεπτες επιλογές (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). Ενθαρρύνουν τους 

εκπαιδευόμενους στην προσπάθεια που καταβάλλουν να αντιληφθούν το πλαίσιο 

αναφοράς τους. 

Παράλληλα οι εκπαιδευτές διαμορφώνουν το περιβάλλον μάθησης, ενισχύοντας τις 

συνθήκες για την επίτευξη της μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow, 2007). Έτσι 

παρέχουν τα εργαλεία, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνοι, 

χειραφετημένοι, να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες τους, να σκέφτονται καθαρά και 

να κατανοούν (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). Συμβάλλουν ώστε οι όποιες 

αποφάσεις τους να είναι προς όφελος τους και οι προσδοκίες τους να έχουν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα (Mezirow, 2007). Για να πετύχουν τα παραπάνω είναι 

απαραίτητο οι εκπαιδευτές να αναζητήσουν και να διευρύνουν τις κατάλληλες 

ευκαιρίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μετατραπούν σε ένα είδος χωροφύλακα ή 

manager (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007), για τους εκπαιδευόμενους τους. 

Όμως δεν είναι ουδέτεροι. Χαρακτηρίζονται από τον Mezirow ως «πολιτισμικοί 

ακτιβιστές» (Mezirow, 2007, σ. 68) και δεσμεύονται να ενεργοποιήσουν τους ενήλικες 

(Mezirow, 2007), παροτρύνοντας τους να συμμετέχουν σε διάλογο αλλά και να 

εμπλέκονται στην κοινωνική και πολιτική ζωή (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). 

Ρόλος τους είναι να μετατραπούν σε συνεργάτες, οι οποίοι και αυτοί μαθαίνουν. 

Προσπαθούν να πληρούνται, όσο πιο σύντομα εκείνες οι συνθήκες, που θα επιτρέψουν 

τη μετάβαση της εξουσίας τους στους εκπαιδευόμενους (Mezirow, 2007).  

Βοηθούν τους άλλους, αλλά και τους εαυτούς τους, να είναι κριτικά στοχαστικοί 

πάνω σε παραδοχές, που άκριτα έχουν υιοθετηθεί (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 

2007). Πολλές φορές χρειάζεται να μπουν στη θέση των άλλων για να καταλάβουν 

καλύτερα τις απόψεις τους (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007), έτσι ώστε να 

μπορέσουν κατόπιν να προτείνουν έναν εναλλακτικό δρόμο. 

Έχουν υποχρέωση να δρουν σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, υποστηρίζοντας 

παράλληλα τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι κριτικά σκεπτόμενοι οδηγούνται στη 

λήψη αποφάσεων. Αποτελούν παράδειγμα  γι’ αυτούς (Mezirow, 2007). Πρέπει να 

τους βοηθήσουν να μάθουν να σκέφτονται αποτελεσματικότερα για τον εαυτό τους. 

Στην ουσία μαθαίνουν τους εκπαιδευόμενους πως να μαθαίνουν, χρησιμοποιώντας 

διάφορες τεχνικές για να γίνουν ικανοί να αναγνωρίζουν μία μετασχηματίζουσα 

εμπειρία. Βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις ώστε οι εκπαιδευόμενοι όχι απλά να 

αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης αλλά να πηγαίνουν και πέρα από 

αυτό (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). 

Ουσιαστικά επιτυγχάνουν να επεξεργάζονται οι εκπαιδευόμενοι τις 

δυσλειτουργικές τους αντιλήψεις, παραδοχές και εμπειρίες, να στοχάζονται κριτικά όχι 

μόνο πάνω στις δικές τους παραδοχές αλλά και στις παραδοχές των άλλων. Τους 

βοηθούν να αξιολογήσουν τα αίτια που τους οδήγησαν να έχουν στερεότυπες 

αντιλήψεις. Βασικός ρόλος τους είναι να τεθούν, πάνω σε ένα συγκεκριμένο 

πολιτισμικό πλαίσιο, βασικά ερωτήματα όπως ποιος, τι,  πότε, γιατί και γενικότερα να 

γίνει κατανοητό από τους εκπαιδευόμενους ποιος παράγει τη μάθηση και κάτω από 

ποιες  συνθήκες (Mezirow, 2007). Δεν περιορίζονται απλά στην προετοιμασία των 

εκπαιδευομένων για μία εργασία ρουτίνας (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007), 

αλλά συμβάλλουν στο να καταφέρουν οι εκπαιδευόμενοι να περάσουν από την 

υποστήριξη μόνο των δικών τους θέλω, στην ακρόαση, το διάλογο και την κατανόηση 
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των θέλω και των άλλων (Mezirow, 2007). Ακόμα, τους βοηθούν να καταλάβουν τη 

σημασία και τις συνέπειες των πράξεων τους, (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). 

Προάγουν και ενθαρρύνουν το διάλογο, αλλά παράλληλα δίνουν βήμα και στον 

αντίλογο δεχόμενοι το ενδεχόμενο της διάστασης των απόψεων. Σκοπός είναι οι 

εκπαιδευόμενοι να οδηγηθούν σε μια λογική συμφωνία. Ακούγονται λοιπόν, απόψεις 

που αμφισβητούν τις επικρατούσες αντιλήψεις ενός κοινωνικού κατεστημένου, 

προσδοκώντας η λογική συμφωνία να θεμελιώνεται σε ένα ευρύτερο πεδίο εμπειριών 

(Mezirow, 2007). Παράλληλα αφοσιώνονται στη διεκδίκηση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να είναι σε θέση να θεωρούν τους 

εαυτούς τους υπεύθυνους για τις πράξεις τους και να δρουν πάνω στις δικές τους (αλλά 

και των άλλων) πεποιθήσεις. Ο ίδιος συμπληρώνει πως ο εκπαιδευτής βοηθάει τους 

συμμετέχοντες να εμπλακούν σε πολιτικές και μη πολιτικές δράσεις (Κουλαουζίδης & 

Ανδριτσάκου, 2007). 

Ο Mezirow μιλώντας για τους εκπαιδευτές, υποστηρίζει πως πρόκειται για 

ανθρώπους με ανοιχτό μυαλό, που δεν έχουν αρνητική προδιάθεση απέναντι στους 

άλλους (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007). Προσπαθούν να βρουν τρόπους να 

δημιουργήσουν σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους, να τους βοηθήσουν να κάνουν 

αυτοδύναμες και συνειδητές επιλογές (Mezirow, 2007).  
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ΘΕΜΑ Β: «Μετασχηματίζοντας μια δυσλειτουργική άποψη» 
 

Εισαγωγή 
 

Ο Mezirow υποστηρίζει ότι οι ενήλικες έχουν πλάσει ένα πλαίσιο αναφοράς και 

βάσει αυτού δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. Αυτό το 

πλαίσιο αναφοράς είναι γεμάτο από αντιλήψεις, παραδοχές, νοητικές συνήθειες, 

καθεμία από τις οποίες αποτελείται από απόψεις. Αυτές οι απόψεις ενδέχεται να είναι 

δυσλειτουργικές και ο μετασχηματισμός τους είναι ένας από τους ρόλους του 

εκπαιδευτή ενηλίκων. Στο Β θέμα επιχειρείται προσπάθεια μετασχηματισμού 

δυσλειτουργικής άποψης, η οποία διαπιστώθηκε ότι υφίσταται κατά τη διάρκεια 

επιμορφωτικού σεμιναρίου ενηλίκων. 

 

 

 

 

Κύριο μέρος θέματος Β 
 
Β1. Η δυσλειτουργική άποψη 
 

Στο Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. της Ζακύνθου, τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του κέντρου 

με αφορμή την έξαρση του φαινομένου του σεισμού στα ιόνια νησιά και κυρίως στην 

Κεφαλονιά, κατόπιν πρότασης της περιφερειακής διεύθυνσης ιονίων νήσων, υλοποιούν 

κυλιόμενα τριήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια απευθυνόμενα στα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (εικόνα 1). 

 

 
 

Εικόνα 1. Εργαστήριο μελέτης του φαινομένου του σεισμού 
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Η θεματολογία σχετίζεται: 

α) Με την προσέγγιση του φαινομένου του σεισμού από γεωλογικής απόψεως. 

β) Με τις επιπτώσεις του φαινομένου σε υλικές υποδομές, αλλά και στη ζωή και 

ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. 

γ) Με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας. 

δ) Με την κατανόηση του φαινομένου, απομυθοποίηση και μεταβίβαση των 

αποκτηθέντων γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς, ως πολλαπλασιαστές, στη μαθητική 

κοινότητα. 

Η ομάδα αποτελείται από ενήλικες, εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, διαφόρων ηλικιών 

και των δύο φύλων (εικόνα 2). Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι προέρχονται από 

διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και βρίσκονται στην Ζάκυνθο λόγω της εργασίας τους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εμπειρίες που έχουν από κάποια σεισμική δόνηση να 

ποικίλλουν, από ανύπαρκτες έως επαναλαμβανόμενες και πολύ έντονες, κυρίως εκ 

μέρους των εκπαιδευτικών που προέρχονται από σεισμογενείς περιοχές. Η ομάδα 

βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης εργαστηρίου, στο οποίο επιδιώκεται να 

αναδειχθεί η σημασία της λήψης συγκεκριμένων μέτρων και συμπεριφορών πριν, κατά  

τη διάρκεια και μετά το σεισμό, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τραυματισμοί από 

ενδεχόμενη πτώση αντικειμένων ή κατάρρευση.  

 

 
 

Εικόνα 2. Ομάδα εκπαιδευομένων 

 

Έχει τεθεί το εξής ερώτημα:  

«Σε ποιο σημείο στεκόμαστε κατά τη διάρκεια μιας σεισμικής δόνησης;». 

 

Εν μέσω πολλών απαντήσεων, διαπιστώνεται ότι υποομάδα εκπαιδευτικών 

υποστηρίζει πως οπωσδήποτε «πρέπει να κατευθυνθούμε κάτω από το κάσωμα της 

πόρτας, όπου θα περιμένουμε μέχρι να τελειώσει ο σεισμός». Πρόκειται για μία άποψη, 

μία παραδοχή, η οποία αποτελεί μέρος του συνόλου των απόψεων που συνθέτουν το 

πλαίσιο αναφοράς, την κοσμοθεωρία σχετικά με το φαινόμενο του σεισμού, του κάθε 

ενήλικα συμμετέχοντα. Αξίζει να σχολιαστεί ότι η συγκεκριμένη άποψη εκφράζει την 
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πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που προέρχονται από σεισμογενείς περιοχές, ενώ 

παράλληλα η λογική που βρίσκεται πίσω από αυτή την άποψη, η σιγουριά που 

αποπνέει η έκφραση, η διατύπωση και συμφωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών που την 

υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να τείνουν να 

αποδεχτούν αυτή τη συμπεριφορά. Μην έχοντας κάποιο  υπόβαθρο εμπειριών και 

γνώσεων για το αντίθετο, υιοθετούν την άποψη με το επιχείρημα ότι: «αφού το 

υποστηρίζουν αυτοί που έχουν βιώσει σεισμούς και σεισμούς ε...  μάλλον έτσι θα είναι». 

Παράλληλα η έλλειψη κάποιας επιμόρφωσης στο παρελθόν, που θα οδηγούσε 

ενδεχομένως σε κάποιο διαφορετικό συμπέρασμα τους υποστηρικτές αυτής της 

άποψης, τους κάνει να υποστηρίζουν ακόμα περισσότερο την άποψή τους, ελλείψει 

αντίλογου. 

Αναζητείται από που προέρχεται αυτή η άποψη. Που ακούστηκε για πρώτη φορά; 

Ενδεχομένως ακούστηκε πρώτη φορά σε κάποιο τραπέζι, από κάποιον παππού, ο 

οποίος έλεγε ιστορίες για τον καταστροφικό σεισμό του 1953, που ισοπέδωσε την πόλη 

της Ζακύνθου. Περιέγραφε με παραστατικό τρόπο πως όταν ξεκίνησε η δόνηση 

γράπωσε  τα παιδιά του από το χέρι και ίσα που πρόλαβαν να σταθούν κάτω από το 

ξύλινο ανώφλι της μεσόπορτας, πριν καταρρεύσει μέρος της κεραμοσκεπής. Από τότε 

πολλές φορές οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι φώναζαν: «τρέξτε κάτω από την πόρτα», όταν 

ξεκίναγε μία σεισμική δόνηση. 

Πρόκειται για μία αντίληψη βαθιά ριζωμένη μέσα στους υποστηρικτές της, όμως 

είναι λανθασμένη, δυσλειτουργική εφόσον έχει στηριχθεί σε συνθήκες και παράγοντες 

οι οποίοι δεν ισχύουν στην εποχή μας. Την εποχή όπου εμπειρικά οι άνθρωποι 

συμπεριφέρονταν με αυτόν τον τρόπο τα περισσότερα σπίτια ήταν κατασκευασμένα με 

πέτρινους τοίχους, ξύλινο πάτωμα και ταβάνι, ξύλινη σκεπή επενδυμένη με κεραμίδια. 

Παράλληλα το ανώφλι  ήταν κατασκευασμένο από ένα χοντρό κομμάτι ξύλου πάνω 

στο οποίο ακουμπούσαν οι πέτρες του υπόλοιπου οικοδομήματος. Κατά τη διάρκεια 

μιας σεισμικής δόνησης πολλές φορές ξεκολλούσαν από τους τοίχους τα ξύλα και 

κατέρρεαν.  Έμεναν όρθιοι όμως, τις περισσότερες φορές οι περιμετρικοί τοίχοι και τα 

ενδιάμεσα χωρίσματα, οπότε όποιος είχε αναζητήσει καταφύγιο κάτω από το άνοιγμα 

μιας πόρτας είχε ελπίδες να διασωθεί. 

Τα δεδομένα στη σημερινή εποχή έχουν αλλάξει. Η πλειοψηφία των κατασκευών 

είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα με κολώνες, δοκάρια και πλάκες. 

Στην αρνητική εξέλιξη της κατάρρευσης ενός τέτοιου κτιρίου τα δοκάρια θα 

συνθλίψουν ότι βρίσκεται από κάτω τους, δηλαδή τα ανοίγματα από τις πόρτες, ενώ τα 

κομμάτια από τις πλάκες υπάρχει πιθανότητα να συγκρατηθούν από τα έπιπλα του 

οικήματος. 

 

 

 

Β2. Τεχνικές μετασχηματισμού 
 

Η πρόταση, συμβουλή, που δίνεται στους εκπαιδευτικούς είναι να προστατεύσουν 

τον εαυτό τους ανάμεσα από τα έπιπλα ή κάτω από ένα γερό τραπέζι και όχι κάτω από 

το άνοιγμα μιας πόρτας.  

Για να πεισθούν οι εκπαιδευτικοί και να αλλάξουν αυτή τη δυσλειτουργική άποψη 

χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές τεχνικές: 

α) Η επιτόπια παρατήρηση. 

β) Η παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού. 

γ) Η χρήση μακετών εξομοίωσης συμπεριφοράς δομικών τμημάτων. 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Μ.Π.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 

Επιτόπια παρατήρηση 

 

Οι εκπαιδευτικοί μεταβαίνουν στα ερείπια διώροφης οικίας, η οποία βρίσκεται σε 

κοντινή απόσταση από το Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. Ζακύνθου (εικόνα 3). 

 

 
 

Εικόνα 3. Ανώφλι   

 

Η οικία είναι το τελευταίο ίσως οίκημα στην Ζάκυνθο το οποίο είναι ακριβώς όπως 

μετά το σεισμό του 1953. Εκεί διαπιστώνεται η αλήθεια των όσων έχουν ειπωθεί. 

 

Παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού 

 

Προβάλλεται οπτικό υλικό από την κατεστραμμένη Ζάκυνθο, φωτογραφικό υλικό 

από το έντυπο του Άκη Λαδικού (Λαδικός, 2009) όπου διακρίνονται τα ερείπια της 

πόλης της Ζακύνθου μετά το σεισμό του 1953 και το έντυπο του Ο.Α.Σ.Π. (Ο.Α.Σ.Π., 

2008) με την κατεστραμμένη  πολυκατοικία της εικόνας 4. 

 

 
 

Εικόνα 4. Κατεστραμμένη πολυκατοικία 
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Μακέτες εξομοίωσης συμπεριφοράς δομικών υλικών 

 

Οι εκπαιδευόμενοι μεταβαίνουν στο χώρο του εργαστηρίου (εικόνες 5 & 6) για τη 

μελέτη του φαινομένου του σεισμού. Στο συγκεκριμένο χώρο παρακολουθούν επίδειξη 

συμπεριφοράς κτιρίων και δομικών υλικών, κατά τη διάρκεια μίας σεισμικής δόνησης. 

Γι’ αυτόν το σκοπό χρησιμοποιούνται οι κατασκευές με τις οποίες έχει εξοπλισθεί το 

εργαστήριο του Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. Ζακύνθου.  

 

 
 

Εικόνα 5. Σεισμική τράπεζα 

  

 
 

Εικόνα 6. Εξομοιωτής καταστροφής κατασκευής από σεισμό 
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 Ενδεχομένως μετά από αυτή την ενδελεχή και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση να 

αλλάξει η δυσλειτουργική άποψη των ενηλίκων, σχετικά με το που πρέπει να 

προφυλάσσονται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. 

 

 

Επίλογος 
 

Οι απόψεις και οι σκέψεις του Mezirow για την εκπαίδευση ενηλίκων, 

επεξεργάστηκαν ώστε να μελετηθούν θέματα σχετικά με τη μετασχηματίζουσα 

μάθηση. Αναδείχθηκε το ζήτημα της υπάρξεως των κατεστημένων απόψεων των 

ενηλίκων. Αυτές οι απόψεις, που ενδέχεται να είναι δυσλειτουργικές, επιδιώχθηκε να 

μετασχηματιστούν μέσα από ένα επιμορφωτικό σεμινάριο. Αυτός είναι, άλλωστε, ένας 

από τους ρόλους του εκπαιδευτή ενηλίκων. 

«Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε (ως εκπαιδευτές) είναι να τους βοηθήσουμε (τους 

εκπαιδευόμενους) να επιλέξουν ουσιαστικά, να μην επιλέξουν απερίσκεπτα και αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να τους ενθαρρύνουμε έτσι ώστε να βιώσουν μια κάποιου είδους 

μετασχηματιστική εμπειρία»,  (Κουλαουζίδης & Ανδριτσάκου, 2007, σ. 6). 
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