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Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε το θέµα της Ανοικτής Εκπαίδευσης, που
αποτελεί ένα από τα συστατικά της ΑεξΑΕ. Υπάρχει όµως ένα ακόµα λαν-

θάνον, πλήν όµως σηµαντικό συστατικό της: αυτό της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Είναι για πολλούς συγγραφείς αυτονόητο ότι η έννοια της Aνοικτής Eκπαίδευσης
εµπεριέχει και την έννοια της Eκπαίδευσης Eνηλίκων, και αυτό για δύο λόγους.
Aφ ενός όλες οι έρευνες µέχρι τώρα έχουν επικεντρωθεί σε ενήλικους σπουδαστές,
και αφ ετέρου η συντριπτική πλειοψηφία των προσφεροµένων προγραµµάτων
απευθύνεται επίσης σε ενηλίκους. Ήρθε συνεπώς η ώρα να διερευνήσουµε τι
ακριβώς είναι αυτός ο “ενήλικος”, ποιές είναι οι εκπαιδευτικές του ιδιαιτερότητες
και γιατί δυσκολευόµαστε να εφαρµόσουµε την ΑεξΑΕ σε µικρότερες ηλικίες.

Στο τέλος συνεπώς αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είσαστε σε θέση να
σχεδιάζετε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη και την

παράµετρο των ενηλίκων διδασκοµένων. Θα πρέπει να γνωρίζετε τις ιδιαίτερες
ανάγκες τους, αλλά και τα απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να έχει ο εκπαι-
δευτής ενηλίκων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο ρόλο του. Τέλος, θα πρέπει να
γνωρίζετε τους περιορισµούς των µη ενηλίκων σπουδαστών, και πώς θα πρέπει να
τους αντιµετωπίσετε στην περίπτωση που χρειαστεί να σχεδιάσετε ένα περιβάλλον
ΑεξΑΕ για αυτούς.
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Αρχικά θα δούµε τη διαφορά της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την παιδαγω-
γική εκπαίδευση και στη συνέχεια θα αναφέρουµε τις βασικές αρχές της.

Θα γνωρίσουµε ένα νέο εργαλείο, το “µαθησιακό συµβόλαιο” που είναι απαραί-
τητο στη συνδιαλλαγή µε ενηλίκους και θα συζητήσουµε θέµατα σχετικά µε την
εφαρµογή στην πράξη όλων αυτών των βασικών σηµείων, µε κεντρικό θέµα τις
ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων. Τέλος θα δούµε µε συντοµία τα θέµατα της
εκπαίδευσης ανηλίκων και τα ερωτήµατα της εφαρµογής της ΑεξΑΕ σε µικρότε-
ρες ηλικίες.

Ηέννοια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, γνωστή και σαν “ανδραγωγική” (σε
αντιδιαστολή µε την “παιδαγωγική”) δεσπόζει σε αυτό το κεφάλαιο. Το

µαθησιακό συµβόλαιο είναι το νέο εργαλείο που θα γνωρίσουµε, ενώ υπάρχουν
και άλλες γνωστές-άγνωστες έννοιες, όπως η συνάφεια, η αλληλεπίδραση, το κρι-
τικό πνεύµα και άλλες.

4.1. Εκπαίδευση Ενηλίκων: η Ανδραγωγική

Παραδοσιακά θεωρούµε τους σπουδαστές της ΑεξΑΕ σαν ενήλικους.
Ολόκληροι οργανισµοί ανωτάτης εκπαίδευσης, όπως το Ανοικτό

Πανεπιστήµιο του Ηνωµένου Βασιλείου, το Open Learning Agency στο
Βανκούβερ, οι νορβηγικοί οργανισµοί παροχής ΑεξΑΕ NKS και NKI, το Nova
University στη Florida, και πολλά άλλα ασχολούνται µε την παροχή ΑεξΑΕ σε
µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο εδώ και αρκετές δεκαετίες. Το πανεπιστήµιο της
Νότιας Αφρικής (UNISA) στην Πραιτώρια έχει επίσης ένα επιτυχηµένο πρό-
γραµµα ΑεξΑΕ για λευκούς και µαύρους σπουδαστές εδώ και δεκαετίες. Το τηλε-
οπτικό Ιαπωνικό Γλωσσικό Πρόγραµµα που αναπτύχθηκε στο North Carolina
State University, παρέχει εκπαίδευση στα ιαπωνικά σε δέκα κολέγια και πανεπι-
στήµια σε πέντε νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ (Clifford, 1990). Όλα αυτά
είναι παραδείγµατα οργανισµών που τα παρεχόµενα προγράµµατά τους στοχεύουν
αποκλειστικά σε ενήλικους σπουδαστές. Οι ενήλικοι σπουδαστές έχουν πολλούς
λόγους για να επιδιώκουν την ΑεξΑΕ: χρονικοί περιορισµοί, απόσταση, οικονοµι-
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The Open University: http://www.open.ac.uk/

Open Learning Agency: http://www.ola.bc.ca/

NKS και NKI: http://www.nks.no/ και http://www.nki.no/

Nova University: http://www.nova.edu/

UNISA: http://www.unisa.ac.za/
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κοί λόγοι, η ευκαιρία να κάνουν µαθήµατα ή να ακούσουν απλά οµιλητές που
αλλιώς θα ήταν απρόσιτοι, αλλά και η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε άλλους
σπουδαστές µε διαφορετικό κοινωνικό, πολιτισµικό και οικονοµικό υπόβαθρο και
διαφορετική εµπειρία (Willis, 1993). Το αποτέλεσµα είναι όχι µόνο η απόκτηση
νέας γνώσης, αλλά και η βελτίωση νέων κοινωνικών δεξιοτήτων, εµπεριεχοµένης
της επικοινωνιακής και συνεργατικής δεξιότητας µε διεσπαρµένους συναδέλφους,
τους περισσότερους από τους οποίους µπορεί και να µη δει ο σπουδαστής ποτέ. 

Σύµφωνα µε τους Moore και Kearsely, οι περισσότεροι σπουδαστές της ΑεξΑΕ
είναι µεταξύ 25 και 50 χρονών. Για να σχεδιάσει τώρα κανείς αποδοτικά προ-
γράµµατα σπουδών για ενήλικους σπουδαστές, είναι απαραίτητο να κατανοήσει το
πώς µαθαίνουν οι ενήλικοι, και ειδικά το σε τι διαφέρουν οι ανάγκες τους από
αυτές των παιδιών. 

4.1.1. ∏ ŒÓÓÔÈ· ÙË˜ ∂ÓËÏÈÎÈfiÙËÙ·˜

Τι ακριβώς όµως είναι o ενήλικος; Από νοµικής πλευράς, κάθε πολίτης που
συµπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του. Αυτή η προσέγγιση όµως δεν µας καλύ-
πτει εδώ. Η UNESCO (1976) προσδιόρισε ότι ενήλικος είναι αυτός που θεωρεί-
ται ενήλικος στην κοινωνία που ζεί. Απέφυγε δηλαδή επίσης την ουσία του θέµα-
τος. Η αµηχανία συνεχίζεται όταν πολλοί ερευνητές (πχ. Jarvis, 1983) δηλώνουν
ότι ενήλικος είναι αυτός που αναγνωρίζει τον εαυτό του σαν ενήλικο και αναγνω-
ρίζεται επίσης από τους άλλους σαν τέτοιος. 

Για µια πιο ικανοποιητική προσέγγιση, πρέπει να δούµε το θέµα από κοινωνι-
κή σκοπιά, άρα µάλλον πρέπει να αναζητήσουµε τα χαρακτηριστικά εκείνα που
προσδίδουν στο άτοµο τη χροιά του ενηλίκου. Σύµφωνα λοιπόν µε τις απόψεις
πολλών ερευνητών (Rogers, 1999, Knowles, 1990, Κόκκος, 1999 κα.) τα χαρα-
κτηριστικά αυτά είναι: 

+ Η ωρωριµότηταιµότητα, η ικανότητα δηλαδή για κρίση, για αυτοτοποθέτηση στην
κοινωνία και υπευθυνότητα στις πράξεις του

+ Η αίσθηαίσθηση προοπτικήση προοπτικήςς, η ικανότητα δηλαδή για λήψη αποφάσεων,
καθορισµό πορείας και η εκτέλεση των σχετικών ενεργειών

+ Η αυτοαυτονονοµίαµία, η επιδίωξη δηλαδή εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας,
η προσαρµοστική ικανότητα και η εκούσια συµπεριφορά.
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4.1.3. ∏ ∞Ó‰Ú·ÁˆÁÈÎ‹.

Οι περισσότερες σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες ενηλίκων βασίζονται στη
δουλειά του Malcolm Knowles,  ο οποίος εισήγαγε και τον όρο “ανδραγωγική”
(andragogy) για να αποδώσει τον τρόπο και τις µεθόδους που µπορεί κανείς να
βοηθήσει τους ενηλίκους να µάθουν. Ο Knowles υποστήριξε ότι οι ενήλικοι έχουν
διακριτά και µοναδικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, έχουν τη φυσική τάση να
είναι αυτοδύναµοι, να παίρνουν δηλαδή αποφάσεις µόνοι τους. Κατά συνέπεια, ο
ενήλικος έχει την απαίτηση να τον αντιµετωπίζουν και οι άλλοι σαν τέτοιον και να
του φέρονται µε το σεβασµό που αρµόζει σε κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα.

Συνέπεια αυτού είναι ότι όταν ο ενήλικος παίρνει µέρος σε µια εκπαιδευτική
διαδικασία, δεν δέχεται τον ετεροκαθορισµό της πορείας της µάθησης και αντιδρά
όταν του αναθέτουν ρόλο εξηρτηµένο. Αντίθετα, αν θεωρηθεί υπεύθυνος ο ίδιος
για τη µάθησή του, εµπλέκεται συναισθηµατικά και συµµετέχει δηµιουργικά
(Κόκκος, 1999). Η βασική τώρα αυτή αρχή της ανδραγωγικής, οδηγεί µε τη σειρά
της σε επαναθεώρηση της εκπαίδευσης, όταν πρόκειται να συµµετάσχουν ενήλικοι.

Πρέπει να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο ότι η θεωρία του Knowles έχει δεχθεί
δριµύτατη κριτική από πολλούς άλλους ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζουν (βασι-
ζόµενοι εν µέρει και στις έρευνες του Piaget),  ότι και τα παιδιά µπορούν να εµφα-
νίσουν τέτοιες ιδιότητες. Ο Jarvis (1985) ιδιαίτερα τονίζει ότι στην προσέγγιση του
Knowles δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στο άτοµο, παραγνωρίζοντας τις επιρροές από
τον κοινωνικό περίγυρο. Για παράδειγµα, σε καταπιεζόµενες µειονότητες, η έννοια
του αυτοκαθορισµού σηκώνει πολύ συζήτηση.

Είτε ασπαζόµαστε είτε όχι τις θέσεις του Knowles, πρέπει να παραδεχθούµε ότι
οι µελέτες του έδειξαν ένα δρόµο. Συνοψίζοντας, το ανδραγωγικό µοντέλο ζητά να
ληφθούν υπ’ όψιν πέντε πέντε αρχέςαρχές κατά την τυπική εκπαίδευση ενηλίκων:

¶ Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να ξέρουν γιατί κάτι θεωρείται σηµαντικό και
πρέπει να µαθευτεί.

Ë Πρέπει να υποδεικνύεται στους εκπαιδευοµένους το πως µπορούν να αυτο-
καθοδηγούνται στην προσφερόµενη γνώση.  

Ì Πρέπει να είναι εµφανής η σχέση των θεµάτων µε τις εµπειρίες των διδα-
σκοµένων. 

Í Οι άνθρωποι δε µαθαίνουν αν δεν είναι έτοιµοι και παρακινηµένοι για να
µάθουν.

Î Άρα χρειάζονται βοήθεια για να υπερνικήσουν εµπόδια, συµπεριφορές και
προκαταλήψεις σχετικά µε τη µάθηση. 
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Ο όρος ανδραγωγική συνήθως ερµηνεύεται στα κείµενα ως ο τρόπος που
µαθαίνουν οι ενήλικοι. Όµως και ο ίδιος ο Knowles στις µετέπειτα µελέτες του
παραδέχεται ότι οι τέσσερις από τις πέντε προαναφερθείσες αρχές της ανδραγωγι-
κής εφαρµόζονται εξ’ ίσου καλά και στους ενηλίκους και στα παιδιά. Η µόνη δια-
φορά είναι ότι τα παιδιά διαθέτουν λιγότερες εµπειρίες και προεγκατεστηµένες
πεποιθήσεις από ότι οι ενήλικοι, άρα έχουν λιγότερα σηµεία αναφοράς, µε άλλα
λόγια, δυσκολεύονται να συσχετίσουν τα διδασκόµενα µε τη (λιγοστή) προηγούµε-
νη εµπειρία τους.
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Επειδή η συζήτηση για την ανδραγωγική καρατάει ακόµα και στις µέρες µας, έστω και µε την ονο-

µασία “εκπαίδευση ενηλίκων”, µπορείτε να ανατρέξετε σε πηγές στο διαδίκτυο για περισσότερες πλη-

ροφορίες.

Για τον Malcolm Knowles και το έργο του, µπορείτε να δείτε στα: 

ê http://www.nl.edu/ace/Resources/Knowles.html

ê http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm

ê http://www.newhorizons.org/future/Creating_the_Future/crfut_knowles.html

Ενώ ειδικά για την ανδραγωγική θεωρία µπορείτε να ανατρέξετε στα:
å Welcome to ANDRAGOGY.net! 

http://www.uni-bamberg.de/ppp/andragogik/andragogy/ 

æ The Theory Into Practice Database: http://tip.psychology.org/knowles.html
å Knowles' Andragogy: http://www.dmu.ac.uk/~jamesa/learning/knowlesa.htm 
æ Αndragogy @ the informal education homepage:  

http://www.infed.org/lifelonglearning/b-andra.htm

å What is andragogy: http://staff.fanshawec.on.ca/TGedies/andragogy.htm
æ Andragogy:A Highly Relevant Adult Learning Theory:

http://www.acquireskills.com/andragog.htm

¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë Ì›· Ô˘ ÍÂÊÂ‡ÁÂÈ; ¶ÔÈ¿ ·Ú¯‹ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·
ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ÛÙ· ·È‰È¿;
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4.2. Οι Βασικές Αρχές

Ας δούµε συνεπώς όλη αυτή η θεώρηση της  ανδραγωγικής πώς επηρρεάζει
την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ας δούµε δηλαδή τις βασικές αρχές που πρέπει

να τηρηθούν κατά το σχεδιασµό κάθε προγράµµατος που απευθύνεται σε ενηλί-
κους, είτε της τυπικής εκπαίδευσης, είτε της ΑεξΑΕ.

Σύµφωνα µε τον Mακράκη (1999) υπάρχουν κάποια ειδικά σηµεία (σαν αξιώ-
µατα) σχετικά µε τη µάθηση των ενηλίκων. Oι ενήλικοι λοιπόν:

1. Έχουν συγκεκριµένους στόχους και περιορισµένο χρόνο. Συνεπώς ενδιαφέ-
ρονται να µάθουν κάτι που έχει απτή ανταποδοτικότητα και σχέση µε τον προσω-
πικό ζωτικό τους χώρο.

2. ∆ιαθέτουν µεγάλο απόθεµα εµπειριών (από την ιδιωτική και επαγγεµατική
τους ζωή) και είναι σε θέση να παράγουν έργο και γνώση. Συνεπώς προτιµούν την
"απτή" γνώση, τις ασκήσεις, τη σχετική µε αυτές θεωρία και την παραγωγικότητα
προς την κατεύθυνση επίτευξης ενός συγκεκριµένου στόχου. Aυτή είναι η έννοια
της διασύνδεσης της σκέψης (της θεωρητικής διερεύνησης) µε την πράξη.

3. Έχουν διαµορφωµένη, αυτοδύναµη προσωπικότητα. Συνεπώς πρέπει να
εµπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της µάθησης, στον προσδιορισµό των στόχων,
τη διαδικασία, τον προβληµατισµό, τα συµπεράσµατα, την αξιολόγηση.

Συνεπώς, µπορούµε να αναφέρουµε πλέον τις βασικές αρχές που πρέπει να
τηρούνται στη µάθηση ενηλίκων και που προκύπτουν από τα προηγούµενα αξιώ-
µατα. Aυτές είναι οι έξι αρχές της µάθησης ενηλίκων και είναι οι εξής:

¬ ΣχετικότηταΣχετικότητα, ή αλλιώς, µαθητοκεντρική δοµή. O ενήλικος µαθαίνει µόνο
όσα χρειάζεται να µάθει τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Eπίσης χρειάζεται να
διακρίνει τη χρησιµότητα του υλικού µάθησης για το ζωτικό του χώρο, τις ανάγκες
του και τα ενδιαφέροντά του. Με άλλα λόγια, θέλει πράγµατα σχετικά µε τον ίδιο
και το πλαίσιο ή το «µεταχώρο» του, το χώρο δηλαδή που ζεί, κινείται και εργά-
ζεται.

 ΣυµµετοχικότηταΣυµµετοχικότητα, ή αλλιώς, ενεργός καθορισµός του πλαισίου και της
πορείας της µάθησης. Ο ενήλικος δεν µαθαίνει γενικές γνώσεις σε πολλά πεδία
(γνώση σε πλάτος), αλλά µάλλον θέλει να εµβαθύνει σε ένα συγκεκριµένο τοµέα
(γνώση σε βάθος). Τις πλατειές, γενικές γνώσεις τις θεωρεί “ενηµέρωση” και γι’
αυτές προτιµάει την τηλεόραση. Ο ενήλικος θέλει να µπορεί να οδηγήσει την
πορεία του µαθήµατος σε τοµείς του άµεσου ενδιαφέροντός του, αλλά και να συµ-
µετάσχει στο σχεδιασµό του µαθήµατός του, όσο αυτό είναι δυνατόν.

® Κριτική σκέψηΚριτική σκέψη, ή αλλιώς, ο ενήλικος φέρνει µαζί του σηµαντική εµπει-
ρία. Άρα πρέπει και µπορεί να κρίνει και να εγκρίνει τα διδαχθέντα, ώστε να µπο-
ρέσει να τα αποδεχτεί. Με άλλα λόγια πρέπει να µπορέσουµε να του αποδείξουµε
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την ορθότητα αυτών που διδάσκουµε. Επίσης, οι ίδιοι οι διδασκόµενοι µπορούν
και πρέπει να προσθέτουν στη µαθησιακή διαδικασία και τις δικές τους γνώσεις
και εµπειρίες παράλληλα µε το διδακτικό υλικό. Οι γνώσεις αυτές και οι εµπειρίες
γίνονται µε τη σειρά τους µέρος του διδακτικού υλικού εµπλουτίζοντάς το, ερµη-
νεύοντας πτυχές δυσνόητες ως τώρα και συνδέοντας την (διδασκόµενη) θεωρία µε
την (ήδη βιωµένη) πράξη. Οδηγούµαστε συνεπώς σε µια κριτική και ευρετική
πορεία προς τη γνώση και όχι σε µια έξωθεν επιβολή της (πχ. µε αποστήθιση).

¯ ΑλληλεπίδρασηΑλληλεπίδραση, ή αλλιώς, αµφίδροµες σχέσεις διδασκόντων - διδασκο-
µένων. ∆ηµιουργείται έτσι καλύτερο κανάλι επικοινωνίας και υπάρχει αποτελε-
σµατικότερη ανάδραση. Στην ουσία οι ενήλικοι δεν προτιµούν το µοντέλο της διά-
λεξης, αλλά της διαλογικής διερεύνησης για να αποκτήσουν µαθησιακές εµπειρίες.

° Περιορισµένοι πόροιΠεριορισµένοι πόροι, ή αλλιώς, εξωτερικοί περιορισµοί. Ο ενήλικος έχει
πολλούς άλλους παράγοντες που ρυθµίζουν τη ζωή του: οικογενειακούς, επαγγελ-
µατικούς, οικονοµικούς. Αυτό µεταφράζεται σε περιορισµό πόρων, οικονοµικών,
χρονικών, ψυχοσωµατικών.

± Αυτορρυθµιζόµενη µάθησηΑυτορρυθµιζόµενη µάθηση, ή αλλιώς, κάθε ενήλικος έχει διαµορφω-
µένο και παγιωµένο διαφορετικό µαθησιακό στύλ.  Επίσης πρέπει να µάθει µε τον
τρόπο που τον βολεύει, τον εφαρµόζει χρόνια και δεν µπορεί πλέον να τον αλλά-
ξει. Τέλος, δεν µπορεί να προσαρµόσει το ρυθµό µάθησης του σε εξωτερικούς
παράγοντες, δε θέλει το ρυθµό του σχολείου. Πρέπει να µπορεί να ρυθµίζει ο ίδιος
το “βήµα” και το ρυθµό της µάθησής του.

4.3. Το Μαθησιακό Συµβόλαιο

Ό
πως όµως συµβαίνει πάντα, το πέρασµα από τη θεωρία στην πράξη εγκυ-
µονεί παγίδες και δυσκολίες. Πριν λοιπόν συζητήσουµε την εφαρµογή στην

πράξη των αρχών αυτών, ας κάνουµε µια παρένθεση και ας ασχοληθούµε µε ένα
πρόβληµα, µια παρεξήγηση, που συναντάται συχνά στα προγράµµατα εκπαίδευ-
σης ενηλίκων.

Ένα ακόµα χαρακτηριστικό της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι ότι αυτή είναι
προαιρετικήπροαιρετική και µε συγκεκριµµένο σκοπόµε συγκεκριµµένο σκοπό (Rogers, 1999). ∆ηλαδή, ο ενή-
λικος επιδιώκει ο ίδιος την εµπλοκή του στο συγκεκριµµένο εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα, και αυτό γιατί στοχεύει σε κάτι συγκεκριµµένο, έναν τίτλο, κάποια από-
κτηση γνώσης που του λείπει, κοινωνική καταξίωση κλπ.
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4.3.1. ∆Ô ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙË˜ µ·‚¤Ï

Στην πράξη συµβαίνει συχνά ο ενήλικος να µην έχει σαφή ιδέα τι ακριβώς
θέλει να µάθει. Γνωρίζει βέβαια την ανάγκη του, αλλά δεν ξέρει πως ακριβώς πρέ-
πει να την αντιµετωπίσει. ∆είτε την επόµενη µελέτη περίπτωσης.

Το πρόβληµα στη συγκεκριµένη περίπτωση προκύπτει κυρίως από τη (δικαιο-
λογηµένη) άγνοια του ενδιαφεροµένου. Όµως συχνά το πρόβληµα δηµιουργείται
διότι το νόµισµα έχει δύο όψεις: από τη µια ο εκπαιδευτικός οργανισµός που θέλει
να παράσχει τη γνώση, και από την άλλη ο ενήλικος που πρέπει να αποφασίσει αν
θα την αποδεχτεί. Το πρόβληµα στην περίπτωσή µας είναι ότι και οι δύο πλευρές
έχουν ασαφή όψη και λανθάνουσες απαιτήσεις.
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∞Ó·Î·Ï¤ÛÙÂ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û·˜ ÂÌÏÔÎ‹ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞Ó
‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÂÛÙÂ, ıÂˆÚÂ›ÛÙÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·Ó “ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·”.

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ (ÛÙfi¯Ô˘˜) Ô˘ Û·˜ ÒıËÛ·Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ ÌÂ ·˘Ùfi
ÙÔ ı¤Ì·. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÂÈÏ¤Í·ÙÂ ÌfiÓÔÈ Û·˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ›ÙÂ Ì’ ·˘Ùfi ‹ Û·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ;

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò, ÎÚ›ÓÂÙÂ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÛÂ ÔÈfi ‚·ıÌfi Â›Ó·È (‹Ù·Ó) ÚÔ·È-
ÚÂÙÈÎ‹ Î·È ÛÎfiÈÌË Ë ÌÂÏ¤ÙË Û·˜...

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..33..

ªÂÏ¤ÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜ 4.1.

Έ
χει γίνει ήδη φανερή η ανάγκη στον εργασιακό χώρο της γνώσης χρήσης του υπολογιστή
σαν εργαλείο υποβοήθησης. Ειδικά στο χώρο των διδασκόντων στην πρωτοβάθµια και

δευτεροβάθµια βαθµίδα (δάκαλοι και καθηγητές), η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή, αφού οι
άνθρωποι αυτοί καλούνται να εφαρµόσουν ΤΠΕ στην καθηµερινή διδασκαλία των µαθηµάτων
τους, χωρίς (σε µεγάλο ποσοστό) να γνωρίζουν καν τη χρήση του βασικού εργαλείου γι’ αυτό το
σκοπό, του υπολογιστή.

Προσπαθώντας λοιπόν να αντιµετωπίσουν αυτή την έλλειψή τους, ρωτάνε: “που θα µάθω πλη-
ροφορική;” ή “που θα µάθω κοµπιούτερ;”

Οι ερωτήσεις αυτές εκφράζουν την άγνοια και την αγωνία του ανθρώπου που θέλει να µάθει,
αλλά δεν ξέρει ακριβώς τι. Η λέξη “πληροφορική” είναι ατυχέστατη εδώ. Η επιστήµη της πληρο-
φορικής περιέχει τους γνωστικούς τοµείς των αλγορίθµων και δοµών δεδοµένων, των παραλλή-
λων και κατανεµηµένων συστηµάτων, των γλωσσών προγραµµατισµού, των βάσεων δεδοµένων,
της τεχνολογίας λογισµικού, των δικτύων, της τεχνητής νοηµοσύνης, της επεξεργασίας σήµατος,
κλπ κλπ. Προφανώς ο στόχος του ερωτώντος είναι τελείως διαφορετικός...

Η δεύτερη ερώτηση (εκτός από το κακόηχο του ξένου ονόµατος) είναι πιο ακριβής. Εµπεριέχει
όµως µέσα της και λίγη δόση µαγείας. Ο ερωτών περιµένει ότι θα κάνει ένα απλό σεµινάριο χει-
ρισµού, παρόµοιο µε αυτό που δέχεται στο κατάστηµα που αγοράζει το νέο κινητό του τηλέφωνο.
Σύµφωνα µε τα λόγια των ιδίων των ενδιαφεροµένων “κάποιος αρκεί να µου δείξει κάποια βασι-
κά πράγµατα, µετά θα βγάλω άκρη εγώ...” Προφανώς εδώ υπάρχει πάλι παρεξήγηση, αφού τα
βασικά αυτά πράγµατα ούτε λίγα είναι, ούτε περιορισµένα σε ένα µόνο τοµέα.



1.
Η ασαφής όψη από µέρους του οργανισµού αναφέρεται κυρίως στους στο-
χευόµενους σπουδαστές (σε ποιούς δηλαδή απευθύνεται το πρόγραµµα),

αλλά κυρίως στο τι αυτοί θέλουν να µάθουν, αλλά και ποιές είναι οι προϋπάρχου-
σες γνώσεις τους στο πεδίο. Οι υποψήφιοι διδασκόµενοι καθορίζονται σχετικά
εύκολα, αν και συχνά προσέρχονται και άνθρωποι που δεν είχαµε αρχικά προβλέ-
ψει, ή αντίθετα υπάρχει µικρή προσέλευση από άτοµα για τα οποία σχεδιάστηκε το
πρόγραµµα.

Η δεύτερη περίπτωση, η ασαφής όψη από µέρους του διδασκοµένου, είναι το
ίδιο σοβαρή. Εµείς, ο εκπαιδευτικός οργανισµός σαν γνώστες του πεδίου, θεω-
ρούµε απαραίτητο οι διδασκόµενοι να αποκτήσουν τις γνώσεις που προσφέρουµε,
όµως αυτοί φαίνεται να µη συµµερίζονται την άποψή µας. Είναι πολύ συχνά σε
σεµινάρια τα σχόλια του τύπου “εµείς άλλα ήρθαµε εδώ να µάθουµε και άλλα µας
λένε...” Η άποψη αυτή εκφράζει την ασαφή όψη του διδασκοµένου που έχει για
τον εκπαιδευτικό οργανισµό και το πρόγραµµα, ειδικά σε περιπτώσεις ταχύρρυθ-
µης κατάρτισης.

2.
Το άλλο σηµαντικό σηµείο είναι οι λανθάνουσες απαιτήσεις. Ο εκπαιδευτι-
κός οργανισµός περιµένει από τους διδασκόµενους συνέπεια και ενδιαφέ-

ρον, ο (ενήλικος) εκπαιδευόµενος περιµένει διευκολύνσεις και ταχύτητα.

∆είτε την επόµενη µελέτη περίπτωσης.
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∂›¯·ÙÂ Î¿ÔÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛˆÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜; ∞Ó Â›Û·ÛÙÂ ¤ÌÔÚÔ˜,
ÚÔÛ·ı‹Û·ÙÂ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÙÂ Î¿ÙÈ ÛÂ Î¿ÔÈÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÂÏÈÎ¿

¿ÏÏÔÈ ÂÏ¿ÙÂ˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ; ∞Ó Â›Û·ÛÙÂ Î·ıËÁËÙ¤˜, ÚÔÛ·ı‹Û·ÙÂ Ó· ‰È‰¿ÍÂÙÂ Î¿ÙÈ
Ô˘ ÂÛÂ›˜ ıÂˆÚÂ›ÙÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ıÂÛ·Ó ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÛÙ›·-
Û·Ó ÙÂÏÈÎ¿ ÛÂ Î¿ÙÈ ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi;

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. (¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò).

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..44..

ÿÛˆ˜ ¤¯ÂÙÂ ‰Â› ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ª¿ıÂÙÂ Access Î·È FrontPage ÛÂ 20 ÒÚÂ˜”.
∞˘Ùfi Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙÂ (·ÏÏ¿ ÙÔ ˘Ô„È·˙fiÛ·ÛÙÂ) Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÙÈÎ¿ ÙËÏ¤ÊˆÓ· ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Â›Ó·È ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ÙÈ ÛÙÔ Î·Ïfi Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ
ÕÍÂ˜; ªÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ; ∞ÔÛÌËÙÈÎfi;”

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ¿ÏÏË ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË “·Ù˘¯Ô‡˜” (Î·È ·Û·ÊÔ‡˜) ‰È·Ê‹ÌÈÛË˜.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..55..



Το σηµείο που µας ενδιαφέρει για την ώρα εδώ είναι η σύγκλιση των διαφο-
ρετικών όψεων και απαιτήσεων από τα συµµετέχοντα µέρη. Όµως, επειδή έχει
γίνει πάλι ιδιαίτερα εµφανής ο παράγοντας της παρακίνησης, εκπονήστε πρώτα
την επόµενη άσκηση.

Επιστρέφοντας στην παραπάνω µελέτη περίπτωσης, παρατηρούµε ότι υπάρχει
χάσµα απαιτήσεων µεταξύ του παροχέα εκπαιδευτικού οργανισµού και του εκπαι-
δευόµενου, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι µάλιστα ιδιαίτερα έντονο.
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ªÂÏ¤ÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜ 4.2.

Ε
ίναι συχνό το φαινόµενο να καλούνται µεγάλες µάζες εργαζοµένων πίσω στα θρανία σε
µακροχρόνια προγράµµατα και χωρίς ιδιαίτερες επαγγελµατικές ελαφρύνσεις για να ενη-

µερωθούν (και να “αναβαθµιστούν”) επαγγελµατικά. Για παράδειγµα, µπορεί το πτυχίο τους, την
εποχή που το πήραν, να ήταν διετούς φοίτησης, ενώ το αντίστοιχο σηµερινό να είναι τετραετούς.
Καλούνται λοιπόν οι εργαζόµενοι αυτοί πίσω στα θρανία, να παρακολουθήσουν κάποια σηµαντι-
κά (κατά την άποψη των πανεπιστηµίων) µαθήµατα, ώστε να αναβαθµίσουν και να εξοµοιώσουν
τους τίτλους σπουδών τους και τις γνώσεις τους µε τα σηµερινά δεδοµένα, ενώ συγχρόνως εκτε-
λούν πλήρως τα επαγγελµατικά τους καθήκοντα.

Είναι προφανές ότι ο εκπαιδευτικός οργανισµός θα απαιτήσει από τους συµµετέχοντες µια
συµπεριφορά παρόµοια µε τους νεαρούς φοιτητές του, αφού θα χορηγήσει αναγνωρισµένο τίτλο. 

Όµως, κάτω από αυτές τις συνθήκες, η πράξη συχνά δείχνει τελείως διαφορετικά πράγµατα. Ο
επι δεκαπενταετία έµπειρος, επιτυχώς εργαζόµενος και νυν “φοιτητής”, προσέρχεται µε το
...φραπέ του στην τάξη (χωρίς χαρτί και µολύβι φυσικά), δεν είναι επ’ ουδενί λόγω διατεθειµένος
να διαβάσει το ογκώδες σύγγραµµα που του δώσανε, και για τις εξετάσεις ζητάει επίµονα να του
πούνε από πριν τα θέµατα...

Προφανώς εδώ έχουν παραβιαστεί όχι µόνο µία, αλλά περισσότερες από τις βασικές αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων...

∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2.8.1. Î·È ··ÓÙ‹ÛÙÂ: ¶ÔÈfi˜ ·Ú·ÎÈÓËÙÈÎfi˜ ·Ú¿-
ÁÔÓÙ·˜ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹; ∞Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÌfiÓÔ ¤Ó·, ÙÔÓ Èfi

¤ÓÙÔÓÔ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜. ∫·È ÔÈfi˜ ·Ú·ÎÈÓËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ˆıÂ› ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜;

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 44..33..

¶ÔÈ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ (Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ 4.2.) ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÌÂÏ¤ÙË ÂÚ›ÙˆÛË˜;

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÛÂ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÙÔ ÁÈ·Ù›.

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.
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4.3.2. ∆Ô ª·ıËÛÈ·Îfi ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ

Έχει γίνει πλέον εµφανές ότι υπάρχει συχνά µια ασάφεια και κακή συννενόη-
ση µεταξύ του παροχέα και του αποδέκτη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Η
λύση υπάρχει, έχει προταθεί από τον Alan Rogers (Rogers, 1999) και ακούει στο
όνοµα “µαθησιακό συµβόλαιο”.

Το συµβόλαιο αυτό απλά είναι η προκήρυξη του εκπαιδευτικού συµβάντος µε
σαφή, περιεκτικό και πλήρη τρόπο, µε τρόπο δηλαδή που να δίνει όλες τις απα-
ραίτητες (αρχικές!) πληροφορίες.

Με άλλα λογια, το συµβόλαιο αυτό, εκτός από πληροφορία και προκήρυξη,
αποτελεί µια τίµια καταγραφή του τι ακριβώς θα παρασχεθεί στον συµµετέχοντα.
Ο ενήλικος είπαµε ότι προσέρχεται εκούσια, άρα έχει δικαίωµα να µάθει τι θα
µάθει. Είπαµε επίσης ότι ο ενήλικος απαιτεί το σεβασµό της προσωπικότητάς του,
συνεπώς πρέπει να τον σεβαστούµε και να του προτείνουµε µια τίµια συµφωνία.

O Rogers (1999) προτείνει ότι το µαθησιακό συµβόλαιο πρέπει να περιέχει τα
εξής στοιχεία: 

ì Περιεχόµενο. Σε τι αναφέρεται το πρόγραµµα; Τι θα καλύψει και σε ποιό
επίπεδο;

ë Μορφή. Πόσο θα διαρκέσει, κάθε πότε και για πόσο; Τι εργασίες θα απαι-
τήσει;

ì Ακροατήριο. Σε ποιούς απευθύνεται; Τι προϋπάρχουσα γνώση απαιτείται; 
ë ∆ιαδικασία.  Ποιό είναι το χρονοδιάγραµµα των εργασιών; Τι είδους µάθη-

ση αναµένεται να πραγµατοποιηθεί; Με ποιές εκπαιδευτικές µεθόδους;

Είναι προφανές ότι όλες οι λεπτοµέρειες δεν µπορούν να περιληφθούν σε µια
“ανακοίνωση στον τύπο” ενός νέου εκπαιδευτικού προγράµµατος. Πρέπει συνε-
πώς να χωρίσουµε την αναγγελία του προγράµµατος σε δύο τµήµατα: ένα σύντο-
µο, έστω ότι το ονοµάζουµε η “αρχική αναγγελία” και ένα εκτενέστερο (γνωστό
στον ακαδηµαϊκό χώρο µε το όνοµα syllabus) που θα το ονοµάσουµε “περίγραµ-
µα” του µαθήµατος.
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ŒÛÙˆ fiÙÈ ‚Ï¤ÂÙÂ ÙÈ˜ ÂÍ‹˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ˜:

1. ª·ı‹Ì·Ù· Ù¤ÓÓÈ˜! ∂Ï¿ÙÂ Ó· Ì¿ıÂÙÂ Ù¤ÓÓÈ˜!

2. √ ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ıÂ ∆ÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì· 4-6 ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹-
ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¤ÓÓÈ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Î·È Î¿ıÂ ¶¤ÌÙË 6-8 ÁÈ· ÚÔ¯ˆÚËÌ¤-
ÓÔ˘˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ (‰ˆÚÂ¿Ó) Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ...

ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÙÂ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜; (ÌÔÓÔÏÂÎÙÈÎ¿, fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ)

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‰Â›ÙÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË.
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ΤΤο Μο Μαθησιακόαθησιακό

ΣυµβόΣυµβόλαιολαιο

Η “τίµια” προκήρυ-

ξη του εκπαιδευτι-

κού προγράµµατος



Στον επόµενο πίνακα υλοποιούνται οι προτάσεις του Rogers για κάθε περίπτω-
ση µε µια δική µας ταξινόµηση (πιο ευκολοµνηµόνευτη).

Ολοκληρώνοντας, λάβετε υπ’ όψιν σας και τις διάφορες διευκρινιστικές αιτή-
σεις που θα δεχθείτε στη διάρκεια του µαθήµατος από τους συµµετέχοντες, ιδιαί-
τερα σχετικά µε τους τίτλους σπουδών, τις εξετάσεις, και άλλα τέτοια διαδικαστι-
κά. Σκεφθείτε λοιπόν την περίπτωση να τα προσθέσετε αυτά από µόνοι σας στο
περίγραµµα του µαθήµατος - θα γλυτώσετε έτσι χρόνο και ...νεύρα. Για όσες πάλι
ερωτήσεις δεν µπορείτε να προβλέψετε, σκεφθείτε την περίπτωση να ζητήσετε να
σας τις δώσουν γραπτά! Θα τις µελετήσετε κατ’ ιδίαν, θα τις οµαδοποιήσετε και θα
τις απαντήσετε µε µιας, κερδίζοντας πάλι χρόνο και ...νεύρα. 

Αναγγελία στον τύπο
Αναγγελία:

• Τίτλος προγράµµατος                                

• Πολύ συνοπτική περιγραφή (1-2 σειρές)

Χρονικές παράµετροι:

• Μέρες και ώρες 

Τοπικές παράµετροι:

• Τόπος (αίθουσα)       

Εκπαιδευτικές παράµετροι:

• Παροχέας Οργανισµός 

• Τίτλος σπουδών (αν είναι απαραίτητο)

• Επίπεδο συµµετεχόντων

• Προαπαιτούµενα

Οικονοµικές παράµετροι:

• Κόστος

• Υποτροφίες, ελαφρύνσεις

Λεπτοµέρειες:

• Περισσότερες πληροφορίες στο...

Πλήρες περίγραµµα µαθήµατος
Αναγγελία:

• Τίτλος προγράµµατος    

• Συνοπτική περιγραφή (3-4 σειρές)

Χρονικές παράµετροι:

• ∆ιάρκεια προγράµµατος

• Μέρες και ώρες 

Τοπικές παράµετροι:

• Τόπος (αίθουσα) 

• Μέγεθος τάξης

Εκπαιδευτικές παράµετροι:

• Παροχέας Οργανισµός

• Εκπαιδευτής

• Τρόπος διδασκαλίας

• Παρεχόµενος τίτλος σπουδών

• Επίπεδο συµµετεχόντων

• Προαπαιτούµενα

Οικονοµικές παράµετροι:

• Κόστος

• ∆όσεις

• Υποτροφίες, ελαφρύνσεις

Λεπτοµέρειες:

• Αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων

• Περιεχόµενο κάθε µαθήµατος

• Απαιτήσεις από τους συµµετέχοντες 

• Περισσότερες πληροφορίες στο...
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ΤΤο Συµβόο Συµβόλαιολαιο

πρέπει να πρέπει να 

ρυθµίζει:ρυθµίζει:

ë Τίτλο προγ/τος

ì Χρόνο

ë Τόπο

ì Εκπαίδευση

ë Οικονοµικά 

ì Λεπτοµέρειες

∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 4.2. ‹ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 4.3. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ ÙÒÚ· Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÙÂ, ÙfiÛÔ ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›·,

fiÛÔ Î·È ÙÔ Ï‹ÚÂ˜ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ
›Ó·Î·.

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò, Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏÔÁËıÂ›ÙÂ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
‚·ıÌfi ÂÈÙ˘¯›·˜ Û·˜.
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4.4. Εφαρµογή στην Πράξη

Tο βασικό ερώτηµα αυτής της παραγράφου είναι το πώς τέλος θα εφαρµο-
στούν στην πράξη οι αρχές που αναφέρθηκαν έως τώρα. Για να ξεκινήσου-

µε, πρέπει να κάνουµε πρώτα µια χονδρική ταξινόµηση των επιδιώξεων του ενή-
λικου, όταν προσέρχεται σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. O Houle (1961)
προσδιορίζει τρείς κύριους προσανατολισµούς του ενήλικου εκπαιδευόµενου.

ñ Κάποιοι ενήλικοι προσανατολίζονται προς κάποιο σκοπόσκοπό. Χρησιµοποιούν
την εκπαίδευση για την επίτευξη κάποιου (εξωτερικού συνήθως) στόχου, όπως
είναι ένα πτυχίο ή µια προαγωγή. Συχνά η µάθηση τελειώνει µε την επιτυχία του
στόχου.

ï Άλλοι προσανατολίζονται προς την εκπαιδευτική δεκπαιδευτική διαδιαδικασίαικασία. Τους αρέ-
σει η ατµόσφαιρα της εκπαίδευσης, και θεωρούν ότι ικανοποιούνται προσωπικές
και κοινωνικές τους επιδιώξεις. Συχνά συνεχίζουν την εκπαίδευση, ακόµα και σε
άλλο παραπλήσιο πρόγραµµα.

ñ Τέλος άλλοι προσανατολίζονται στη µάθηµάθησηση. Εδώ θεωρείται ως αυτοσκο-
πός η απόκτηση της γνώσης ή της δεξιότητας. Η ενηµέρωση για το θέµα συνεχί-
ζεται ακόµα και έξω από τα πλαίσια της εκπαίδευσης.

4.4.1. √ ∂Î·È‰Â˘Ù‹˜ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ

Αφού παραδεχόµαστε αυτούς τους κύριους προσανατολισµούς, το ερώτηµα
τώρα της αρχής µετασχηµατίζεται στο ποιά πρέπει να είναι τα προσόντα του καλού
εκπαιδευτή ενηλίκων.

Mπορούµε πολύ περιληπτικά να ισχυριστούµε ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέ-
πει να γνωρίζει και να εφαρµόζει τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. H απλή
αυτή φράση όµως είναι αρκετά περίπλοκη αν θελήσει κανείς να την αναλύσει, και
ο λόγος είναι ότι υπάρχει ένα δίπολο εδώ, παρόν λίγο-πολύ σε κάθε εκπαιδευτική
διαδικασία εποικοδοµητικού ή γνωστικιστικού τύπου.

Από τη µια υπάρχει η ελευθερία και η αυτοδιαχείριση του ατόµου µέσα στο
γνωστικό πεδίο, από την άλλη όµως η ανάγκη να καλυφθεί ικανοποιητικά το γνω-
στικό αντικείµενο.
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ΓνωστικισµόςΓνωστικισµός

καικαι

ΕποικοδοµητισµΕποικοδοµητισµ

όςός

Παράγραφοι 2.4.2

και 2.4.4.

Οι προσαναΟι προσανατοτο--

λισµοί του ενηλισµοί του ενη--

λίκου σπουδαλίκου σπουδα--

στή:στή:

, Σε σκοπό

, Στη διαδικασία

, Στη µάθηση

™Â ÔÈ¿ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿„·ÙÂ ÛÙË
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 4.2;

(¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò)
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Προφανώς λοιπόν εδώ (αναφέρθηκε και στον εποικοδοµητισµό αυτό), ο
εκπαιδευτής γίνεται µάνατζερ που καθοδηγεί την πορεία προς τη γνώση, όµως το
νέο στοιχείο εδώ είναι ότι, µε αυτό τον τρόπο η απόκτηση γνώσης για τον ενήλικο
γίνεται “εργολαβία” που πρέπει να ολοκληρωθεί ικανοποιητικά.

Aς ξανασχολιάσουµε λοιπόν τις βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αφ’
ενός όπως έχουν καταγραφεί στη σχετική βιβλιογραφία και αναφέρθηκαν εδώ και
αφ ετέρου όπως πρέπει να προσαρµοστούν για να περιλάβουν και τα προσήκοντα
προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτής ενηλίκων.

À Σχετικότητα: O ενήλικος αποζητά γνώση σχετική µε τα ενδιαφέροντά του.
∆εν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ο ενήλικος για θέµατα έξω από τη σφαίρα των ενδια-
φερόντων του, της εµπειρίας του. Mε άλλα λόγια, ο ενήλικος έχει συγκεκριµένες
ανάγκες που επιζητά να καλύψει µε τη συµµετοχή του στο συγκεκριµένο πρό-
γραµµα. Για τον εκπαιδευτή ενηλίκων αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευόµενος έχει
προσέρθει στο συγκεκριµένο πρόγραµµα γιατί προσδοκεί κάτι σχετικό µε την προ-
σωπική του εξέλιξη, έχει βάλει κάποιους στόχους. ∆εν έχει παρατηρηθεί και δεν
έχει καταγραφεί συµµετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτική δραστηριότητα “για
πλάκα”. Ίσως αντιπαρατεθεί εδώ ότι συχνά οι ενήλικοι αναγκάζονται, δεν επιλέ-
γουν οι ίδιοι δηλαδή, να ακολουθήσουν σεµινάρια επιµόρφωσης σχετικά µε τη
δουλειά τους. Πράγµατι, σε πολλές περιπτώσεις η ραγδαία εξέλιξη στο εργασιακό
πεδίο ωθεί σε τέτοιες πρακτικές τους εργοδότες, όµως στη συντριπτική πλειονότη-
τα αυτά τα επιµορφωτικά προγράµµατα έχουν περισσότερο ή λιγότερο προαιρετι-
κό χαρακτήρα και το κίνητρο του ενηλίκου είναι συχνά το “να µη µείνει πίσω από
τις εξελίξεις”. Oυσιαστικά, όσο και να γκρινιάζει, είναι ευχαριστηµένος για την
επιµόρφωση που παίρνει σχετικά µε τη δουλειά του. O εκπαιδευτής ενηλίκων
πρέπει τελικά να ανακαλύψει αυτούς τους στόχους και τη σχετικότητα του προ-
γράµµατος µε τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευοµένου και να προσπαθήσει να προ-
σεγγίσει αυτούς τους στόχους.
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ΣχετικότηταΣχετικότητα
Να έχετε πάντα το

νού σας για µειωµέ-

νο ενδιαφέρον: υπο-
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έλλειψη σχετικότη-

τας.

∫¿ÓÙÂ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›ÛÂÈ˜! º˘ÛÈÎ¿ Â›Ó·È ·ÓÂ‡ÎÔÏÔ, ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ ·ÁÓÔÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë
·Ú¯‹ ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ;

ª·ı‹Ì·Ù· ™Ô˘‰·ÛÙ¤˜

∂ÔÚÙ·ÛÙÈÎ‹ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ π·ÙÚÔ‰ÈÎ·ÛÙ¤˜
∆Â¯ÓÔÏÔÁ›· ˘ÏÈÎÒÓ ‰fiÌËÛË˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏËÏÔÈ
ÃÔÚÔÁÚ·Ê›· ºÔÈÙËÙ¤˜ ∫·ÏÒÓ ∆Â¯ÓÒÓ
∞ıÏËÙÈÎ¤˜ Î·ÎÒÛÂÈ˜ ∆Â¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ
¶·Ú¿ÛÈÙ· ÌÈÎÚÒÓ ˙ÒˆÓ πÂÚÔÌfiÓ·¯ÔÈ
∑ˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÛÂ ÎÔ¯‡ÏÈ· ºÈÏÔ˙ˆ˚Î‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·
πÂÚ¿ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ∞Á. ŸÚÔ˘˜ ™¯ÔÏ‹ ıÂ¿ÙÚÔ˘

(¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò)
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Á Eνεργητικότητα: O ενήλικος µαθαίνει ενεργητικά. Eπιζητά τη συµµετοχή
του στη µαθησιακή διαδικασία, θέλει να πεί την άποψή του και να συµβάλλει στη
διερεύνηση του θέµατος που µελετάται σε κάθε στιγµή, µε άλλα λόγια, να καθορί-
ζει την πορεία του µαθήµατος. Για τον εκπαιδευτή ενηλίκων αυτό σηµαίνει απλά
ότι πρέπει να αφήσει κατά µέρος την τεχνική της διάλεξης στην παρουσίαση της
γνώσης και να ακολουθήσει άλλες προσεγγίσεις. Το ποιές ακριβώς, είναι ένα ολό-
κληρο κεφάλαιο από µόνο του, όµως το βασικό είναι να ανανεώσει τις διδακτικές
του τεχνικές αν θέλει να επιτύχει στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Â Kριτικότητα: O ενήλικος κρίνει την προσφερόµενη πληροφορία. Πρέπει να
συµφωνεί µε τις αρχές του, πρέπει να του φαίνεται “λογική” για να την αποδεχθεί.
Mε άλλα λόγια, πρέπει να την τεκµηριώνουµε, όχι µε αόριστους ισχυρισµούς, αλλά
µε απτές αποδείξεις για να γίνει αποδεκτή και να µπορεί να µετατραπεί σε γνώση.
Για τον εκπαιδευτή ενηλίκων αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να δίνει χρόνο και ευκαιρία
στον εκπαιδευόµενο να προβληµατιστεί πάνω στα επεξεργαζόµενα θέµατα, αλλά
και την ευκαιρία να εκφραστεί ανοικτά γι’ αυτά και να αναφέρει τους προβληµα-
τισµούς του. Mιλάµε δηλαδή για µια ευρετικήευρετική και κριτικήκριτική πορεία προς τη
γνώση, και αυτό ακριβώς πρέπει να υποστηρίξει και να πριµοδοτήσει και ο εκπαι-
δευτής ενηλίκων. Επίσης, ας µην ξεχνάµε ότι κάθε ενήλικος έχει δική του εµπει-
ρία και γνώση. Για τον εκπαιδευτή ενηλίκων αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να σεβαστεί
κατ’ αρχάς την προσωπικότητα του εκπαιδευοµένου και ότι δεν πρέπει να ξεχνάει
ότι δεν απευθύνεται σε αδαείς: υπάρχει πάντα υπόβαθρο γνώσης, πολύ συχνά
µάλιστα σχετικό µε το υπό πραγµάτευση θέµα ή ακόµα και λανθάνουσα γνώση που
πρέπει να βγεί έντεχνα στην επιφάνεια.

Ã Αλληλεπιδραστικότητα. Ο ενήλικος σπουδαστής θέλει να βάλει τα χέρια
του σ’ αυτό που µαθαίνει. Ο διδάσκων είναι για τον ενήλικο ένας ισότιµος άνθρω-
πος που έχει απλά περισσότερες γνώσεις στο συγκεκριµµένο τοµέα. ∆εν ντρέπεται
να τον ρωτήσει, να εµπλακεί σε συζήτηση και να ψάξει µαζί του παράλληλο υλικό.
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ΕνεργητικότηταΕνεργητικότητα
Να τους ζητάτε να

µιλάνε, να συζητάνε

και να προτείνουν...

ΚριΚριτικότητατικότητα
Να εκκινείτε συχνά

συζητήσεις εµβάθυν-

σης σε κάποιο θέµα

που φαίνεται ότι

τους ενδιαφέρει...

¶ÔÈ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ (·ÓÙ› ÁÈ· ‰È¿ÏÂÍË) ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ; ™ËÌÂÈÒÛÙÂ
fiÛÂ˜ Í¤ÚÂÙÂ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ˘fi‰ÂÈÍË.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..88..

ŒÛÙˆ fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÂ˘fiÌ·ÛÙÂ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ÂÓ‹-
ÏÈÎÔ˜, Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

ÂÓfi˜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÔÈ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·ÓÂ›˜ Ó· ı¤ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂ
‚¿ıÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË;

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›-
Ô˘.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..99..



Άρα ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να είναι προετοιµασµένος για µεγάλες βόλτες
µέσα στο γνωστικό πεδίο και σε σηµεία φαινοµενικά ασύνδετα µεταξύ τους.
Πρέπει επίσης να είναι εύστροφος στη δηµιουργία παραδειγµάτων και στην επί-
κληση µελετών περιπτώσεων που µπορούν να διευκρινίσουν µια ασάφεια. Τέλος
πρέπει να βεβαιωθεί οτι δεν έχουν µείνει ασαφή σηµεία και παρερµηνείες µε την
ολοκλήρωση του θέµατος.

Ä Περιορισµοί: O ενήλικος έχει ισχυρούς εξωτερικούς περιορισµούς. Oι
περιορισµοί αυτοί συνήθως είναι πολύ ισχυροί για να αγνοηθούν. Oικογένεια,
εργασία, κοινωνικές σχέσεις απορροφούν µεγάλο µέρος του δυναµικού του. Για
τον εκπαιδευτή ενηλίκων αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να ισορροπεί ανάµεσα στην
ανάγκη ενασχόλησης του εκπαιδευοµένου µε το πρόγραµµα και στις απουσίες του
ή στη µειωµένη απόδοσή του. H αρχή αυτή τείνει να ξεχνιέται προκλητικά από
τους σχεδιαστές των προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι στην πλειο-
νότητά τους δοµούν τα προγράµµατά τους σαν να πρόκειται για παραδοσιακές,
ανελαστικές µαθητικές τάξεις.

Å Προσαρµοστικότητα: Kάθε ενήλικος µαθαίνει µε το δικό του τρόπο, το δικό
του µαθησιακό στύλ. Στη διάρκεια όλων των προηγούµενων χρόνων της ζωής του,
κάθε ενήλικος έχει διαµορφώσει δικές του στρατηγικές µάθησης και αφοµοίωσης
της γνώσης. ∆εν µπορούν να αλλαχθούν εύκολα, ακόµα και αν είναι λάθος. Στην
περίπτωση µάλιστα αυτή, της λάθος µεθόδου δηλαδή, αντιµετωπίζουµε πρόβλη-
µα, αφού πρέπει να ακολουθήσουµε πρώτα µια στρατηγική αποµάθησης. Πάντως,
το προφανές συµπέρασµα αυτής της αρχής είναι ότι κάθε ενήλικος χρειάζεται τελι-
κά εξατοµικευµένη διδασκαλία. Για τον εκπαιδευτή ενηλίκων αυτό σηµαίνει περισ-
σότερη οξυδέρκεια, αφού πρέπει να αντιληφθεί αρχικά αυτές τις διαφορετικές
προσεγγίσεις που ακολουθούν οι µονάδες της τάξης του, αλλά και την υποχρέω-
ση να µην εναντιωθεί σε αυτές αλλά να διευκολύνει τη λειτουργία τους και µάλι-
στα να τις ανεχθεί και να τις ελέγξει όλες ταυτοχρόνως. Το πρακτικο θέµα εδώ
είναι ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων χρειάζεται περισσότερο χρόνο για τη διαχείριση
αυτών των περιπτώσεων, ο οποίος όµως κερδίζεται στη συνέχεια από την αυξηµέ-
νη οξυδέρκεια του ενηλίκου κατά τη µάθηση.
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ΑλλΑλληλεπίδρασηηλεπίδραση
Βρείτε εξωτερικές

πηγές και εφεύρετε

ασκήσεις εµβάθυν-

σης.

ªÂ ÔÈÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË;
∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·-

Ï·›Ô˘.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..1100..

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ Û‡ÓÙÔÌ· fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ. ™ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰ÈÎ‹ Ì·˜ Ï›ÛÙ·.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..1111..

ΠΠεριορισµοίεριορισµοί
Το χαρακτηριστικό-

τερο σηµείο είναι

ότι οι ενήλικοι επι-

καλούνται συνεχώς

την “κούραση”...

ΑΑναβάθµιση τηςναβάθµιση της

ΕπικοινωνίαςΕπικοινωνίας

Φαίνεται ότι το

“κλειδί” της επιτυ-

χίας κάθε σχήµατος

ΑεξΑΕ βρίσκεται

στο µοντέλο επικοι-

νωνιακής διάδρα-

σης που θα εγκατα-

σταθεί...



4.4.2. ∆· ª·ıËÛÈ·Î¿ ™Ù‡Ï

O Ελβετός ψυχίατρος και ψυχολόγος Carl Gustav Jung (1921/71), φίλος του
Sigmund Freud και θεµελιωτής της έρευνας του ασυνείδητου (unconscious) του
ανθρώπου, διακρίνει στους διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας τέσσερις
«διχοτοµίες». 

- EξωστρεφήEξωστρεφήςς Ö εσωστρεφήεσωστρεφήςς (extroversion versus introversion). Oι εξω-
στρεφείς συγκεντρώνονται σε εξωτερικά ερεθίσµατα και τους αρέσει η αλλαγή και
η δράση, ενώ οι εσωστρεφείς προτιµούν γνώριµα µοτίβα, βασίζονται στις δικές
τους ιδέες και δουλεύουν µόνοι τους.

- AισθητικόςAισθητικός Ö ενορατικόςενορατικός (Sensing versus intuition). Αισθητικοί τύποι
προσηλώνονται σε γνωστές ρουτίνες, είναι καλοί σε δουλειές ακριβείας (συγκεκρι-
µένες) και τους αρέσει να εφαρµόζουν γνωστές δεξιότητες. Oι ενορατικοί τύποι
αρέσκονται να λύνουν νέα προβλήµατα και να ανακαλύπτουν νέες σχέσεις, αλλά
σιχαίνονται να χάνουν το χρόνο τους για ακρίβεια.

- AAντιληπτικόςντιληπτικός Ö κρκριτικόςιτικός (Perceptive versus judging). Οι αντιληπτικοί
αρέσκονται να µαθαίνουν νέες καταστάσεις, αλλά προβληµατίζονται όταν πρέπει
να πάρουν αποφάσεις. Οι κριτικοί πάλι αρέσκονται να κάνουν ακριβή σχέδια και
προσπαθούν να τα εφαρµόσουν ακόµα και αν νέα δεδοµένα αλλάζουν το σκοπό.

- AισθαντικόςAισθαντικός Ö σκεπτικιστικόςσκεπτικιστικός (feeling versus thinking). Aισθητικοί
τύποι αντιλαµβάνονται τα αισθήµατα των άλλων, αρέσκονται να ευχαριστούν τους
άλλους και έχουν καλές σχέσεις µε όλους, ενώ οι σκεπτικιστές είναι “αναίσθητοι”,
αντιµετωπίζουν απρόσωπα τους άλλους και αρέσκονται να βάζουν τα πράγµατα σε
λογική σειρά.

Οι διχοτοµίες αυτές δε συναντώνται σχεδόν ποτέ αυτούσιες, αλλά κάθε άτοµο
τοποθετείται κάπου ανάµεσα σε κάθε µία από αυτές, δίνοντας έτσι το στίγµα της
προσωπικότητάς του. Προφανώς ο συνδυασµός αυτών των χαρακτηριστικών επι-
δρά ισχυρά στη µαθησιακή ικανότητα και το µαθησιακό στυλ του κάθε ατόµου. 
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¶ÔÈ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ì·ıËÛÈ·Î¿ ÛÙ‡Ï ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ; ∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ Ù· ÚÒÙ· Î·È ‰È·-
‚¿ÛÙÂ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·Î¿Ùˆ.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..1122..

¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·:¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ŒÚÂ˘Ó·:

∆Ô ŸÚÁ·ÓÔ Myers-Briggs

Β
ασισµένο στη δουλειά του Jung, το “όργανο κατάδειξης µαθησιακού τύπου” της Myers-

Briggs (Myers-Briggs Type Indicator - MBTI), θεωρείται σήµερα η πλέον αξιόπιστη µέθο-

δος καταγραφής του µαθησιακού τύπου. Το ερωτηµατολόγιο αυτό συγκεντρώνει δεδοµένα από

τις 4 διχοτοµίες του Jung και παράγει, συνδυάζοντάς τα, 16 µαθησιακά στύλ ή τύπους. Σαν

«τύπος» θεωρείται κάθε συνδυασµός των 4 διχοτοµιών. 
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Το MBTI εξελίχθηκε αρχικά από την Isabel Myers-Briggs (1897-1979) 

και  τη µητέρα της, Katharine Cook Briggs. Η Isabel είχε πτυχίο στις πολι-

τικές επιστήµες απότο Swarthmore College, χωρίς να κάνει ακαδηµαϊκή

καριέρα, ο παππούς της ήταν καθηγητής στο Michigan Agricultural College

(το σηµερινό Michigan State University), ο πατέρας της ερευνητής ψυχολό-

γος, διευθυντής του Bureau of Standards στην Ουάσιγκτον, και ο άντρας της,

ο Clarence Myers, δικηγόρος. Με βάση αυτή τη διαφορετικότητα στα ενδια-

φέροντα, η µητέρα της Katherine άρχισε να ενδιαφέρεται για τους διαφορετικούς µαθησιακούς

τύπους και παρακίνησε και την κόρη της, την Isabel,  δίνοντάς της να διαβάσει το βιβλίο του

Jung “Psychological Types”. Έτσι έγιναν και οι δύο “παρατηρητές τύπων”. 

Η Isabel Briggs-Myers έµαθε να κατασκευάζει τεστ µελετώντας τα τεστ προσωπικού που χρη-

σιµοποιούσε µια τοπική τράπεζα. ∆ούλευε µε τη βοήθεια της οικογένειάς της και των φίλων της

και τα εφάρµοζε σε χιλιάδες µαθητών στην Pennsylvania. Η πρώτη της µακροχρόνια έρευνα

αφορούσε φοιτητές ιατρικής, τους οποίους ακολούθησε για 12 χρόνια και βρήκε ότι τελικά οι

εργασιακή τους κατάσταση ταίριασε στους µαθησιακούς τύπους τους. Θεώρησε ότι ανακάλυψε

ποιά χαρακτηριστικά έπρεπε να έχουν οι ασχολούµενοι µε τα ιατρικά επαγγέλµατα (“ακριβή

αντίληψη και εµπεριεκτική κρίση”) και έλπιζε ότι το  MBTI όχι µόνο θα βοηθούσε στην ανακά-

λυψη του µαθησιακού τύπου, αλλά και ότι θα βοηθούσε και στη βελτίωση της αντίληψης και της

κρίσης σε όλους τους µαθησιακούς τύπους, βοηθώντας έτσι τους φοιτητές να γίνουν καλύτεροι

στη διάρκεια των σπουδών τους και στην κατοπινή καριέρα τους.

Το ΜΒΤΙ τελικά, µετά από πολλές βελτιώσεις, έγινε επίσηµα αποδεκτό στις ΗΠΑ το 1975 και

άρχισε να εφαρµόζεται ευρέως. “Ξέρω πως οι διαισθαντικοί τύποι θα προσπαθούν συνέχεια να

το αλλάζουν”, λέει η ίδια, “είναι στη φύση τους. Αλλά ελπίζω ότι πριν το αλλάξουν, θα προ-

σπαθήσουν πρώτα να κατανοήσουν τι ακριβώς έκανα. Είχα τους λόγους µου...” 

∆είτε περισσότερα βιογραφικά για την Myers-Briggs στο http://skepdic.com/myersb.html

À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÂÓÂÚÁ¿ ÙÂÛÙ ÁÈ· Ó· Î·ıÔÚ›ÛÂÙÂ ÙÔ Ì·ıËÛÈ·Îfi Û·˜ Ù‡Ô.
¶ËÁ·›ÓÂÙÂ ÛÙÈ˜ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html

Î·È http://www.ldpride.net/learning_style.html Î·È Î¿ÓÙÂ ·˘Ù¿ Ù· ÙÂÛÙ.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ fiÌˆ˜ Î·Ï¿ ·ÁÁÏÈÎ¿. (¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò).

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..1133..

¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË

Υπάρχουν αρκετές πηγές για τα µαθησιακά στύλ. Ξεκινήστε από το Telecommunications for Remote

Work and Learning στο http://granite.cyg.net/~jblackmo/diglib/styl-a.html

Σηµαντική δουλειά στα µαθησιακά στύλ έχει κάνει και ο καθηγητής Felder:

http://www.ncsu.edu/felder-public/RMF.html

∆είτε τέλος και στο  http://www.gsu.edu/~dschjb/wwwmbti.html 



4.4.3. ∆· °ÓˆÛÙÈÎ¿ ™Ù‡Ï

Η εξέλιξη αυτής της δουλειάς (και µε περισσότερο ενδιαφέρον για την
Εκπαίδευση Ενηλίκων) έχει οδηγήσει σήµερα στην κατεύθυνση του καθορισµού
των “γνωστικών στυλ”. Το γνωστικό στύλ περιγράφεται σαν η διάσταση της προ-
σωπικότητας που επηρρεάζει τις διαθέσεις, αξίες και την κοινωνική αλληλεπίδρα-
ση και εστιάζεται στον τρόπο που το άτοµο επεξεργάζεται την πληροφορία.
Υπάρχουν σήµερα και πολλοί άλλοι ορισµοί των γνωστικών στυλ, καθόσον δια-
φορετικοί ερευνητές εστιάζουν σε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όµως ο διαχωρι-
σµός σε “εξάρτηση από το πεδίο / ανεξαρτησία από το πεδίο - field
dependence/independence (FD/FI)) είναι σήµερα ο πιο γνωστός διαχωρισµός των
γνωστικών στυλ (Witkin, et. al., 1977). 

H FD/FI παράµετρος αναφέρεται στην τάση να προσεγγίζει κανείς το περι-
βάλλον µε έναν αναλυτικό, σε αντίθεση µε τον ολιστικό, τρόπο. Οι έρευνες έχουν
δείξει ισχυρή σχέση µεταξύ αυτού του τρόπου προσέγγισης και της µάθησης. Οι
ανεξάρτητοι πεδίου (FI) σπουδαστές είναι γενικά αναλυτικοί στις προσεγγίσεις
τους, ενώ οι εξηρτηµένοι πεδίου (FD) είναι πιο γενικοί στις αντιλήψεις τους.
Επίσης οι εξηρτηµένοι (FD) έχουν κάποιες δυσκολίες στο διαχωρισµό των µερών
σε περίπλοκα συστήµατα, µε άλλα λόγια, οι σπουδαστές αυτοί βλέπουν το δάσος
και όχι τα δέντρα. Οι ανεξάρτητοι πεδίου σπουδαστές από την άλλη τείνουν να
είναι  πιο παρακινηµένοι εσωτερικά και απολαµβάνουν την εξατοµικευµένη διδα-
σκαλία ενώ οι FD είναι  πιο παρακινηµένοι εξωτερικά και απολαµβάνουν την οµα-
δική µάθηση. Με άλλα λόγια, οι FD χρειάζονται περισσότερο εξωτερικά καθορι-
σµένους στόχους και επιβραβεύσεις, ενώ οι FI τείνουν να δηµιουργούν µόνοι τους
στόχους και επιβραβεύσεις (Witkin, et. al., 1977).

Προχωρώντας ένα βήµα παρακάτω, ο Kolb αρχικά (Kolb, 1976, 1984) και στη
συνέχεια οι Honey και Mumford (1986), επιχειρούν να συνδυάσουν όλα τα προη-
γούµενα σε µια σύντηξη κατάλληλη για εκπαιδευτικές εφαρµογές. Προτείνουν
συνεπώς και αυτοί µε τη σειρά τους τα εξής τέσσερα µαθησιακά στιλ:

+ ΕνερΕνεργητικόγητικό, σύµφωνα µε το οποίο ο εκπαιδευόµενος προτιµά να ανακα-
λύπτει τη γνώση µέσα από τη δική του πράξη και εµπειρία, παρά µέσα από µια
θεωρητική προσέγγιση.

+ ΣτοχαστικόΣτοχαστικό, σύµφωνα µε το οποίο ο εκπαιδευόµενος προτιµά να ανακα-
λύπτει τη γνώση παρατηρώντας και στοχαζόµενος την πράξη και την εµπειρία
τωνάλλων.

+ ΘεωρΘεωρητικόητικό, σύµφωνα µε το οποίο ο εκπαιδευόµενος προτιµά να µαθαίνει
κατανοώντας καταρχήν τις γενικές αρχές και τις βασικές παραδοχές που διέπουν
την πράξη. 

+ ΠΠειραµατιζειραµατιζόόµενοµενο, σύµφωνα µε το οποίο ο εκπαιδευόµενος προτιµά να
µαθαίνει µέσα από την άµεση προσωπική εφαρµογή της θεωρητικής γνώσης που
έχει αποκτήσει, ενώ ταυτόχρονα αναζητά και νέους τρόπους δράσης. 
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Field dependent
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φέρουν οι µονάδες.

ΤΤέσέσσερα σερα 

µαθησιακάµαθησιακά

στύστύλ:λ:

• Ενεργητικό• Ενεργητικό

• Στοχαστικό• Στοχαστικό

• Θεωρητικό• Θεωρητικό

•Πειραµατιζόµενο•Πειραµατιζόµενο



4.4.4. ª·ıËÛÈ·Î¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Î·È ÂÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë

Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι τα παιδιά έρχονται στις πρώτες τάξεις του σχο-
λείου χωρίς να έχουν παγιώσει µαθησικές στρατηγικές, πέρα από αυτές της πρώ-
της τους αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον. Συνεπώς µια συµπεριφοριστικού
τύπου διδασκαλία, βασισµένη στην αποστήθιση, εκκινεί µια διαδικασία ανάπτυξης
µαθησιακών στρατηγικών που θα περάσει στη συνέχεια από πολλά στάδια µέχρι
να καταλήξει στο µαθησιακό στύλ του ενήλικου. Όποιοι όµως ενήλικοι εµπλακούν
επιπλέον και σε εξ αποστάσεως σπουδές, θα κληθούν να αναπτύξουν και άλλες
ικανότητες, όπως η αυτοδιαχείριση, η υπευθυνότητα και ο χρονοπρογραµµατι-
σµός. Η Sylvia Charp (1994) σηµειώνει ότι αυξάνοντας την αυτονοµία του διδα-
σκοµένου, χαρακτηριστικά όπως ενεργητική παρακολούθηση του µαθήµατος και
η ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα, σε συνθήκες δηλαδή απουσίας διδάσκοντα,
γίνονται ιδιαίτερα σηµαντικά για την επιτυχία του. Ο David Godfrey (1994) βρήκε
ότι σχεδόν 80% από τους πρώην φοιτητές του κατέχουν τέτοια χαρακτηριστικά.
Συνεπώς, η συχνή, υποστηρικτική διάδραση ανάµεσα στο διδάσκοντα και τους
διδασκοµένους και ανάµεσα στο δίκτυο των διδασκοµένων συνεισφέρει στην
αύξηση των χαρακτηριστικών αυτών και στο εναποµένον 20%, αλλά και στη διευ-
κόλυσνη της µαθησιακής διαδικασίας για το σύνολο των σπουδαστών. 

Μια έρευνα των Bernt και Bugbee (όπως αναφέρεται από τους Schlosser &
Anderson, 1994), εξέτασε δύο τύπους στρατηγικών µελέτης που χρησιµοποιούν οι
σπουδαστές ΑεξΑΕ: κύκύρριεςιες, γνωστικές στρατηγικές, όπως ενεργητική παρακο-
λούθηση, και δευτερεύδευτερεύοουυσεςσες, συναισθηµατικές στρατηγικές, όπως η ικανότη-
τα εργασίας ανεξάρτητα από τον διδάσκοντα. Όπως ήταν αναµενόµενο, οι ερευ-
νητές βρήκαν ότι οι σπουδαστές που πετύχαιναν στις εξετάσεις τους διέφεραν
σηµαντικά από αυτούς που αποτύγχαναν στις κύριες στρατηγικές σχετικές µε επί-
λυση προβληµάτων, συγκέντρωση και διαχείριση χρόνου. Αντίθετα όµως µε την
Charp, βρήκαν µικρές διαφορές µεταξύ τους στις δευτερεύουσες στρατηγικές.
Όπως η Charp και ο Godfrey, έτσι και ο Porter (1994) βρήκε ότι η διαµεσολάβη-
ση του διδάσκοντα αυξάνει το ποσοστό αυτών που ολοκληρώνουν τα ΑεξΑΕ
µαθήµατα. Βέβαια δε µπορούµε να ισχυριστούµε ότι όλοι οι σπουδαστές οξύνουν
στον ίδιο βαθµό τις δεξιότητές τους, ούτε ότι ένα θετικό κλίµα µπορεί να κάνει τη
διαφορά ανάµεσα στην επιτυχία και την αποτυχία. Οι διδασκόµενοι χρειάζονται
υποστήριξη και καθοδήγηση για να βοηθηθούν στη µετάβαση από τα παραδοσια-
κά περιβάλλοντα τάξης στα αυτό-οδηγούµενα αντίστοιχα της ΑεξΑΕ.   

Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να κατηγορούν την κακή διαχείριση του χρόνου και
τις κωλυσιεργίες των διδασκοµένων σαν υπαίτιες για τον υψηλό ρυθµό εγκατάλει-
ψης των σπουδών που παρατηρείται γενικά στην ΑεξΑΕ. Όµως σε µια έρευνα για
την αποτελεσµατικότητα των πανεπιστηµιακών µαθηµάτων µέσω τηλεδιάσκεψης
στην Αλάσκα, ο Sponder (1990) βρήκε ότι το κλίµα, η γεωγραφική θέση, η απο-
τελεσµατικότητα του ταχυδροµικού συστήµατος, η δικτυακή υποστήριξη του
πανεπιστηµίου, οι επικοινωνιακές δοµές, τα προβλήµατα ακοής των σπουδαστών,
αλλά και άλλοι παράγοντες επιδρούν ισχυρά στη µάθηση. Κακή επικοινωνία ανά-
µεσα σε διδάσκοντες και διδασκοµένους, αλλά και και µειωµένη σχετικότητα του
µαθήµατος µε τα ενδιαφέροντα του σπουδαστή, έχουν επίσης αρνητικές επιδρά-
σεις στη φοίτηση. 
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συναισθηµατικές



4.4.5. ¢‡Ô ∂˘ÚÂÙÈÎÔ› ∫·ÓfiÓÂ˜

Προτείνονται τέλος εδώ δύο ευρετικοί κανόνες, για όσους ασχολούνται µε την
Εκπαίδευση Ενηλίκων. Oι ευρετικοί κανόνες είναι κανόνες που προκύπτουν από
την εφαρµογή στην πράξη, από την εµπειρία και είναι ευρέως παραδεκτοί, αν και
δε βασίζονται άµεσα σε κάποια θεωρία, ούτε και έχουν αποδειχθεί πειραµατικά ή
επιστηµονικά. Oι κανόνες αυτοί λοιπόν λένε ότι, η µάθηση ενηλίκων πρέπει να
κυλάει ελεύθερα και ότι η παρακίνηση του ενήλικου εκπαιδευόµενου πρέπει να
διατηρείται πάντα σε υψηλά επίπεδα.

1.
Tο “η µάθηση πρέπει να κυλάει ελεύθερα” µε απλά λόγια σηµαίνει “χρη-
σιµοποιείστε την τεχνική της ελεγχόµενης σωκρατικής µαιευτικής”.

Σωκρατική µαιευτική διότι πρέπει να “βγάλουµε” µε οµαδική συζήτηση ή άλλες
παρόµοιες τεχνικές την προϋπάρχουσα γνώση του ενήλικου στην επιφάνεια, να τη
δοµήσουµε και να την παρουσιάσουµε όπως πρέπει, αλλά και ελεγχόµενη διότι σε
αυτές τις περιπτώσεις η συζήτηση τείνει να ξεφεύγει από το ζητούµενο. Eίναι ικα-
νότητα του εκπαιδευτή να λειτουργεί σα “σκηνοθέτης” και καθοδηγητής που θα
καθοδηγήσει τη συζήτηση µε µαεστρία ώστε να έχει αποτέλεσµα, και όχι σαν γνω-
στική αυθεντία που προσπαθεί να “σερβίρει” έτοιµη γνώση σε ενήλικους εκπαι-
δευόµενους.

2.
Όσο για τον παράγοντα της παρακίνησης, καλό είναι να µην αγνοούµε
τους τέσσερις παράγοντες (προσοχή, σχετικότητα, εµπιστοσύνη επιτυχίας,

και ευχαρίστηση), οι οποίοι στην πράξη έχουν αποδειχθεί ότι “δουλεύουν”.
Αναφέραµε µάλιστα (περιληπτικά) τις στρατηγικές τόνωσης αυτών των παραγό-
ντων που προτείνονται. O πετυχηµένος εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να γνωρίζει
τις στρατηγικές αυτές ώστε να διατηρεί την παρακίνηση πάντα σε υψηλά επίπεδα.

Oλοκληρώνοντας, την παράγραφο αυτή, είναι πλεόν σαφές ότι οι ικανότητες
του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι άρρηκτα συνυφασµένες µε τις βασικές αρχές της
εκπαίδευσης ενηλίκων, και έτσι πρέπει να περιγράφονται. Παράλληλα όµως, απο-
τελούν ένα αρκετά περίπλοκο πλέγµα που δεν οριοθετείται ούτε και περιγράφεται
εύκολα, καθώς κάθε εκπαιδευτής προσθέτει  επιπλέον και καθαρά προσωπικά του
χαρακτηριστικά στο “χαρµάνι” αυτό, την ιδιοσυγκρασία του, το διδακτικό του
ταµπεραµέντο, δηµιουργώντας έτσι τελικά ένα ατοµικό και προσωποκεντρικό
σύνολο το οποίο χαρακτηρίζει µονοσήµαντα τον καθένα που ασχολείται µε τον
τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
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¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·πÛÙÔÚ›·::

√ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ Î·È Ë “Ì·ÈÂ˘ÙÈÎ‹” ÙÔ˘

ΟΣωκράτης (4 Ιουνίου 470 π.Χ - 399 π.Χ) αναγνωρίζεται σαν µια από τις

σηµαντικότερες φυσιογνωµίες του Ελληνικού και παγκόσµιου πολιτι-

σµού. Αν και είναι γνωστό ότι ήπιε εθελοντικά το κώνειο γινόµενος έτσι το µεγα-

λύτερο θύµα µιας ∆ηµοκρατίας που υπέπεσε σε πολλά και τραγικά λάθη, παρε-

µένει σχετικά άγνωστη η συµβολή του στην Εκπαίδευση. Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η γνώση

µπορεί να δηµιουργηθεί εσωτερικά στον άνθρωπο µε τα κατάλληλα ερεθίσµατα και στη συνέχεια

να εκφραστεί, έθεσε τις αρχές της εποικοδοµητικής θεωρίας, γινόµενος ουσιαστικά ο πατέρας

της, πράγµα όµως που ∆ΕΝ έχει αναγνωριστεί ποτέ!

Η µέθοδος την οποία χρησιµοποιούσε και αποτελούσε βασικό χαρακτηριστικό της σωκρατι-

κής διδασκαλίαςσε συνδυασµό µε τη χρήση της ειρωνείας ονοµάστηκε “σωκρατική µαιευτικήσωκρατική µαιευτική”,

διότι όπως η µαία (η Φαιναρέτη, µητέρα του Σωκράτη, ήταν µαία) φέρνει στον κόσµο το νεογνό

έτσι και ο Σωκράτης εξήγαγε από τον συνοµιλητή του την αλήθεια. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή

ο Σωκράτης κατά τις συζητήσεις του, προσποιούµενος την πλήρη άγνοια για το θέµα που συζη-

τούσε κάθε φορά, προσπαθούσε µέσα από ερωτήσεις να εκµαιεύσει την αλήθεια από τον συνο-

µιλητή του. Ουσιαστικά ο Σωκράτης επωµιζόταν το ρόλο της συνείδησης και µέσα από αυτή τη

διαδικασία ερωταπαντήσεων δηµιουργούσε ένα διαλογικό πνεύµα και ιδιαίτερη πνευµατική

εγρήγορση στους συνοµιλητές του. Αυτοί συµµετέχοντας πρόθυµα στις συζητήσεις έφταναν τελι-

κά σε συµπεράσµατα, τα οποία ο Σωκράτης τους προκαλούσε να τα συγκρίνουν µε τους στόχους

των συζητήσεων. Αναγκάζονταν τότε να παραδεχτούν ότι είχαν φτάσει στην “αλήθεια”, σε ένα

µέρος της τουλάχιστον που αφορούσε τη δεδοµένη συζήτηση. 

Στη σύγχρονη τώρα εποχή και εκπαίδευση υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι υπέρ της µεθόδου,

αλλά και σηµαντικά προβλήµατα που περιορίζουν την εφαρµοσιµότητά της. Βασικό υπέρ της

είναι ότι ικανοποιεί σχεδόν όλες τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (εκτός από τους

εξωτερικούς περιορισµούς): σχετικότητα, συµµετοχικότητα, κριτικότητα, αλληλεπίδραση και

συµβατότητα µε όλα τα µαθησιακά στύλ.

Όµως η µέθοδος παρουσιάζει επίσης σηµαντικούς περιορισµούς. Μια προϋπόθεση είναι η

σχετική οµοιογένεια της οµάδας. Άτοµα µε πολύ διαφορετικό υπόβαθρο δε θα µπορέσουν να

συντονιστούν, ακόµα και µε πολλή προσπάθεια από τον εισηγητή. Αυτό στην ΑεξΑΕ είναι σηµα-

ντικό, µιας και δε µπορούµε να προϋποθέσουµε οµοιογένεια στις τάξεις µας. Επίσης δεν είναι

εύκολο να εφαρµοστεί για τη διδασκαλία οποιουδήποτε θέµατος, ούτε και µπορεί να εγγυηθεί

την επιτυχία των αποτελεσµάτων. Γνωστικά αντικείµενα τεχνικής φύσεως είναι εξαιρετικά

δύσκολο να εκµαιευτούν από άτοµα που δεν έχουν προηγούµενη γνώση. Θέµατα για τα οποία

ενδείκνυται η µέθοδος αυτή είναι τα λεγόµενα «soft skills», δηλαδή θέµατα σχετικά µε µάνα-

τζµεντ, επικοινωνία, γενικότερα πιο θεωρητικά θέµατα, αλλά και πάλι χωρίς εγγύηση επιτυχίας. 

Όµως το βασικότερο πρόβληµα εφαρµογής της και ο βασικός παράγοντας που κρατάει τη

µέθοδο αυτή διδασκαλίας στη λήθη για περισσότερους από 24 αιώνες είναι ότι προϋποθέτει

εξαιρετικά έµπειρο και ικανό εισηγητή. Ας µην κρυβόµαστε, ένας Σωκράτης την εφεύρε και την

εφάρµοζε, δεν είναι µέθοδος για τον καθένα, αλλά µόνο για προικισµένους δασκάλους. Όµως

τα αποτελέσµατα της µπορούν να είναι εκπληκτικά: η γνώση που δοµήθηκε µε αυτόν τον τρόπο

είναι απόλυτο κτήµα του ατόµου και δε θα ξεχαστεί ποτέ. Πολλοί άλλοι εποικοδοµητιστές θα

ήθελαν να µπορούν να το ισχυριστούν αυτό και για τα δικά τους µαθήµατα…



4.5. Εκπαίδευση Ανηλίκων: η Παιδαγωγική

Π ροφανώς το κεφάλαιο αυτό δε σκοπεύει να καλύψει το αχανές πεδίο της
Παιδαγωγικής Επιστήµης. Άρα το µόνο βασικό ερώτηµα εδώ είναι το

γιατί η ΑεξΑΕ δυσκολεύεται όταν έρχεται αντιµέτωπη µε την εκπαίδευση ανηλί-
κων. Από µόνο του το ερώτηµα αυτό είναι ενδιαφέρον, αν αναλογισθεί κανείς ποιό
ποσοστό του πληθυσµού αφορά...

4.5.1. ∏ ∞˘ıÂÓÙ›· ÙÔ˘ ¢·ÛÎ¿ÏÔ˘

Η Παιδαγωγική αναφέρεται στην επιστήµη της εκπαίδευσης των παιδιών,
όµως συχνά χρησιµοποιείται σαν συνώνυµο της διδασκαλίας. Αυτό δεν είναι ακρι-
βώς σωστό, αφού η παιδαγωγική αναφέρεται πρωτίστως στις ικανότητες τουικανότητες του
παιδαγωγούπαιδαγωγού. Προϋποτίθεται δηλαδή η υπευθυνότητα του παιδαγωγού για επι-
λογές όπως το τι πρέπει να µαθευτεί, µε ποιό τρόπο και πότε. Στην παιδαγωγική
οι δάσκαλοι κατευθύνουν τη µάθηση. 

Το ενδιαφέρον σηµείο εδώ είναι ότι µεγάλοι αρχαίοι παιδαγωγοί, από τον
Κοµφούκιο µέχρι τον Πλάτωνα, δεν επεδίωκαν αυτές τις «εξουσιαστικές» πρακτι-
κές. Απ’ ότι γνωρίζουµε, όλοι αυτοί έβλεπαν τη µάθηση σαν µια διεργασία ενερ-
γητικής διερεύνησης και όχι παθητικής απόκτησης. Είναι λοιπόν απορίας άξιο, το
πώς το δασκαλο-εξουσιαστικό µοντέλο επικράτησε τελικά στην τυπική εκπαίδευ-
ση.

Υπάρχουν κάποιες θεωρίες γι’ αυτό. Μια εξήγηση υποστηρίζει ότι η δασκαλο-
κεντρική µορφή ανάγεται στους Καλβινιστές µοναχούς, οι οποίοι πίστευαν ότι η
γνώση ήταν κακή. Υπέδειξαν συνεπώς ότι οι ενήλικοι πρέπει να κατευθύνουν, να
ελέγχουν και τελικά να περιορίζουν τη γνώση των παιδιών, ώστε να κρατηθούν
αυτά αγνά.

Μια άλλη, λιγότερο σκοταδιστική προσέγγιση, ήταν προσανατολισµένη στο να
οδηγήσει τους µαθητές των σχολείων του έβδοµου αιώνα προς το µοναχισµό, την
πίστη και την αγνότητα. Όµως πολλούς αιώνες αργότερα, όταν πια η πίστη και η
αγνότητα δεν ήταν πρωταρχικές επιδιώξεις του εκπαιδευτικού συστήµατος, πολλά
σχολεία συνέχιζαν αυτά τα αυστηρά προγράµµατα. 

Και η Εκπαίδευση Ενηλίκων έπεσε µε τη σειρά της θύµα του δασκαλοκεντρι-
κού µοντέλου. To 1926 όµως, η Αµερικανική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(American Association for Adult Education) ξεκίνησε ένα πρόγραµµα έρευνας για
να βρεθούν καλύτεροι µέθοδοι να εκπαιδεύονται ενήλικοι. 

Όσον αφορά την τυπική εκπαίδευση και επηρρεασµένος από τη δουλειά του
Dewey, ο Eduard Lindeman (1926/89) γράφει: “Το ακαδηµαϊκό µας σύστηµα
προχωράει ανάποδα. Τα (γνωστικά) αντικείµενα και οι δάσκαλοι συνιστούν το
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σηµείο εκκίνησης και οι µαθητές έρχονται δεύτεροι. Στη συµβατική µας εκπαί-
δευση απαιτείται από το διδασκόµενο να προσαρµοστεί σε ένα προκαθορισµένο
πρόγραµµα. Μεγάλο µέρος της µάθησης συνίσταται στην αναµάσηση της εµπει-
ρίας και της γνώσης κάποιου άλλου. Όµως η ψυχολογία µας λέει ότι µαθαίνουµε
ό,τι κάνουµε. Μόνο η εµπειρία είναι τελικά το ζωντανό εγχειρίδιο του σπουδαστή”. 

∆υστυχώς, µόνο λίγες από τις θεωρίες του Dewey και του Lindeman διεισδύ-
ουν στις µοντέρνες τάξεις τυπικής εκπαίδευσης, είτε παιδιών, είτε ενηλίκων. Έναν
αιώνα µετά την πρόταση του Dewey για ένα µαθητοκεντρικότερο µοντέλο, το µεγα-
λύτερο µέρος της τυπικής εκπαίδευσης εξακολουθεί πεισµατικά να εστιάζει στο
δάσκαλο. Το αποτέλεσµα είναι ότι πολλοί µαθητές ακόµα και σήµερα εγκαταλεί-
πουν το σχολείο έχοντας χάσει πλέον κάθε ενδιαφέρον για µάθηση. Η εγκατάλει-
ψη δηλαδή των σπουδών είναι παρούσα, εδώ και αιώνες και στην τυπική εκπαί-
δευση, απλά θεωρείται ένα παραδεκτό κοινωνικό φαινόµενο και ζούµε µε αυτό! 

4.5.2. ∞ÂÍ∞∂ ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ;

Τι συµβαίνει όµως αν θέλουµε να εφαρµόσουµε κάποιες από τις αρχές αυτού
του κεφαλαίου στην Παιδαγωγική; Είδαµε ότι υποστηρίχθηκε ότι οι αρχές της
Ανδραγωγικής µπορούν να ισχύσουν, ίσως και µε προσαρµογές, και στην
Παιδαγωγική. Επέκταση του ερωτήµατος αυτού: ποιά µπορεί να είναι η σύντηξη
της ΑεξΑΕ και της εκπαίδευσης ανηλίκων; Ας δούµε την επόµενη µελέτη περί-
πτωσης.
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ªÂÏ¤ÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜: ªÈ· ÎÚ·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜...

Το Μάιο του 1914 το Victorian Education Department στην Αυστραλία έλαβε ένα γράµµα από

έναν αγρότη γονέα, ο οποίος κατοικούσε στο Beech Forest, οκτώ µίλια µακριά από το πλησιέστε-

ρο σχολείο. «Ποιος µπορεί να κάνει κάτι για να µάθουν γράµµατα τα δύο αγόρια µου;» ήταν τα

απελπισµένα λόγια του γονέα. Ο Γενικός Επιθεωρητής µετέφερε αυτή την κραυγή στον J. McRae,

υποδιευθυντή του Teacher College, µε την ελπίδα ότι θα µπορούσε να ζητήσει από τους εκπαιδευ-

τικούς να στέλνουν µαθήµατα µε το ταχυδροµείο στα δύο παιδιά. Πέντε καταρτιζόµενοι εκπαι-

δευτικοί του Κολλεγίου πράγµατι δέχτηκαν να σχεδιάσουν µαθήµατα δι’ αλληλογραφίας, τα

οποία, αφού τα διαµόρφωναν κατάλληλα, τα έστελναν κάθε δεκαπενθήµερο στα δύο παιδιά. Αυτά

όχι µόνο κατάφεραν µε αυτόν τον τρόπο να διδαχθούν τα συνήθη αντικείµενα του σχολικού προ-

γράµµατος, αλλά επιπλέον έκαναν και πρακτική µε συστηµατικές παρατηρήσεις για τα καιρικά

φαινόµενα και την ανάπτυξη των φυτών και των ζώων στην περιοχή τους! Στο τέλος του έτους

έλαβαν µέρος µε επιτυχία στις εξετάσεις του συµβατικού σχολείου. Την επόµενη χρονιά η διδα-

σκαλία συνεχίστηκε µε τον ίδιο τρόπο, ενώ και ο νεότερος αδελφός, πέντε ετών, προστέθηκε στην

«τάξη» (Holmberg, 1986). Η κίνηση αυτή διαδόθηκε γρήγορα και σε άλλες περιοχές της

Αυστραλίας, στη Νέα Ζηλανδία, στη ∆υτική Αφρική και στον Καναδά. Και όχι µόνο. Χιλιάδες

οικογένειες, κυρίως αγροτικές σε γεωγραφικά αποµονωµένες περιοχές (η απόσταση από το κοντι-

νότερο σχολείο πολλές φορές υπερβαίνει τα 1.000 χιλιόµετρα), χωρίς ικανοποιητικούς τρόπους

µετακίνησης και µε δύσκολες κλιµατολογικές συνθήκες, δεν έχουν καν δυνατότητα πρόσβασης στη

σχολική εκπαίδευση! Είναι οι µαθητές που κατοικούν στις στέπες της Ασίας και της Αυστραλίας,

στις παγωµένες περιοχές της Σκανδιναβίας και της Αλάσκας και στις ερήµους της Αφρικής...

Albert Einstein:Albert Einstein:

Το υπέρτατο επί-
τευγµα του δασκά-
λου είναι να µπορέ-
σει να ξυπνήσει τη
χαρά και τη δηµι-
ουργική έκφραση
µέσα στη γνώση. 



1.
Αυτή µπορεί να είναι η πρώτη συνδροµή της ΑεξΑΕ στη σχολική εκπαί-
δευση ανηλίκων, η αυτοδαυτοδύνύναµη ΑεξΑΕ ανηλίκωναµη ΑεξΑΕ ανηλίκων. Η Βασάλα (2005)

αναφέρει πολλές και διάφορες κατηγορίες παιδιών που για διάφορους λόγους δεν
έχουν καν πρόσβαση στο Σχολείο ή χρειάζονται ιδιαίτερη µεταχείριση. Αν τις οµα-
δοποιήσουµε, τέσσερις βασικές κατηγορίες διακρίνονται:

• Προβλήµατα τόπου. Αποµακρυσµένοι ή µετακινούµενοι πληθυσµοί. Παιδιά
που ζουν σε αποµονωµένες περιοχές ή παιδιά των οποίων οι γονείς είναι πλανόδι-
οι ή νοµάδες ή µαθητές που εµπλέκονται σε αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες και
αναγκάζονται να προπονούνται ή να ταξιδεύουν συχνά ή µαθητές που ζουν µακριά
από τη χώρα τους και επιθυµούν την εκπαίδευση της πατρίδας τους. Για όλους
αυτούς τους µαθητές το τοπικά “σταθερό” σχολείο δεν αποτελεί λύση...

• Προβλήµατα υγείας. Παιδιά µε κινητικές και άλλες αναπηρίες (ειδικές ανά-
γκες) ή που νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο ή στο σπίτι. Επίσης µαθητές που αντι-
µετωπίζουν ψυχολογικά προβλήµατα και έχουν ανάγκη ειδικών προγραµµάτων
εκπαίδευσης, αν και εδώ η απουσία επιβλέποντος είναι ένα µεγάλο ερώτηµα.
Πάντως εφαρµόζονται εξ αποστάσεως µοντέλα εκπαίδευσης αυτών των µαθητών.

• Χαρισµατικοί µαθητές. Μαθητές που έχουν ιδιαίτερα ταλέντα σε διάφορους
τοµείς, όπως στη ζωγραφική, τη µουσική, τη λογοτεχνία κλπ., αλλά και µαθητές
του συµβατικού σχολείου που επιθυµούν να διδαχτούν µαθήµατα που δεν προ-
σφέρει το συµβατικό σχολείο.

•  Κοινωνικός αποκλεισµός. Νεαρές γυναίκες (µαθήτριες) σε εγκυµοσύνη,
γυναίκες µε φροντίδα παιδιού, γυναίκες που εµποδίζονται να πάνε στο σχολείο
εξαιτίας τοπικών παραδόσεων (συνηθισµένο φαινόµενο δυστυχώς σε πολλές κοι-
νωνίες) ή ενήλικες που δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης παλαιότερα στη σχο-
λική εκπαίδευση για διάφορους λόγους. 

Προφανώς η τελευταία κατηγορία δεν αφορά την εκπαίδευση ανηλίκων, όµως
αποτελεί ένα ακόµα προβληµατικό πεδίο που “ταιριάζει” και θεραπεύεται οµοίως
µε τα προαναφερθέντα. Η θεραπεία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να είναι
η ΑεξΑΕ, σε βαθµό που να ποικίλλει από το “καλύτερο απ’ το τίποτα” µέχρι µια
ιδιαίτερα ποιοτική εκπαίδευση που θα ζήλευαν και καλά παραδοσιακά σχολεία...

2.
Εκτός όµως από τις µειονεκτούσες οµάδες, τόσο στο πρωτοβάθµιο όσο και
στο δευτεροβάθµιο επίπεδο η ΑεξΑΕ µπορεί να εξυπηρετήσει και τον

εµπλουτισµό του αναλυτικού προγράµµατος µε πρόσθετη διδακτική στήριξη, αλλά
και µε συνεχείς τηλεπικοινωνιακές παρεµβολές, για παράδειγµα µε την εκπαιδευ-
τική τηλεόραση. Μιλάµε δηλαδή για συµπληρωµατική ΑεξΑΕ ανηλίκωνσυµπληρωµατική ΑεξΑΕ ανηλίκων.
Υπάρχουν κάποιοι καλοί λόγοι για την υποστήριξη µε ΑεξΑΕ της παραδοσιακής
διδασκαλίας. 

ä Ο σηµαντικότερος είναι οι ΤΠΕ. Οι νέες γενιές µαθητών είναι εξοικειωµέ-
νες µε το τεχνολογικό περιβάλλον, άρα ο αυξηµένος παρακινητικός παράγοντας
που αυτό προσφέρει αποτελεί ίσως τη µεγαλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του
εγχειρήµατος. Όµως το θέµα αυτό θα συζητηθεί αργότερα, στην Τηλεκπαίδευση. 
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ä Ένας πιο πεζός λόγος είναι τα συνεχή παράπονα των δασκάλων ότι “δε φτά-
νει ο χρόνος”. Η παράλληλη κατ’ ιδίαν ενασχόληση δίνει µια λύση. Φυσικά, θα
έχουµε τη γκρίνια των µαθητών για τον αυξηµένο φόρτο, οπότε η σωστή ισορρο-
πία και το ενδιαφέρον υλικό είναι εδώ τα ζητούµενα.

ä Οδηγούµαστε έτσι στον τρίτο λόγο. Το ενδιαφέρον υλικό, έστω και δεύτε-
ρης γενιάς, όπως βιντεοταινίες, εκπαιδευτική τηλεόραση, αναζητήσεις σε βιβλιο-
θήκες ή εφηµερίδες. Αν οι µαθητές ξεφεύγουν από τα “βαρετά” σχολικά µαθήµα-
τα και ασχολούνται µε πιο ενδιαφέρουσες εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης,
µήπως θα είχαµε µε ένα σµπάρο δυό τρυγόνια; Και υποστήριξη της παραδοσιακής
διδασκαλίας δηλαδή µε ΑεξΑΕ, αλλά και αύξηση του ενδιαφέροντος, συνεπώς και
της επίδοσης των µαθητών;

Το θέµα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή έρευνα στο πεδίο αυτό, γεγονός µάλλον
ανεξήγητο. Υπάρχει αρκετή έρευνα στις ΗΠΑ, όπου όµως η εκπαίδευση είναι
ιδιωτική και τα προγράµµατα αυτά αυτοχρηµατοδοτούνται. Σε σχέση όµως µε
άλλα πεδία της ΑεξΑΕ, αλλά και σε σχέση µε τη σηµασία του θέµατος αυτού -
ΑεξΑΕ στη σχολική εκπαίδευση - οι υπάρχουσες µαρτυρίες είναι απελπιστικά
λίγες, συνεπώς και η εφαρµογή της παραµένει οµιχλώδης και στις καλύτερες περι-
πτώσεις σε πιλοτικό στάδιο. Προσωπική µου εκτίµηση είναι ότι θα δούµε µια
πραγµατική έκρηξη ενδιαφέροντος στο εγγύς µέλλον στο θέµα αυτό, οπότε και
εγώ θα χαρώ ιδιαίτερα σε επόµενη έκδοση του παρόντος βιβλίου να αναθεωρήσω
τελείως αυτό το κεφάλαιο!

4.5.3. ∆· 4 ∞ Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎ¤˜ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂÈ˜

Ένα σηµαντικό πρόβληµα στην εφαρµογή της ΑεξΑΕ στην εκπαίδευση ανηλί-
κων είναι όµως γνωστό και έχει να κάνει πάλι µε ψυχολογικούς λόγους, όπως όλη
η βάση της Εκπαίδευσης. 

Στην Παιδαγωγική και στις µικρότερες ηλικίες, οι δάσκαλοι αντιµετωπίζουν το
σύµπλεγµα των 4 Α: ανυποµονησία, ανοργανωτικότητα, αποσπασµατικότητα, και
αφαιρετικότητα. Πριν προχωρήσουµε όµως στη συζήτηση αυτών των παραγό-
ντων, πρέπει να τονίσουµε ότι τα φαινόµενα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά στα
παιδιά και δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται σα µειονεκτήµατα. Το πρωταρχικό
µέληµα της εκπαίδευσης είναι συνεπώς να καθοδηγήσει τα παιδιά, λαµβάνοντας
αυτά τα χαρακτηριστικά υπόψη, προς τη γνώση και την ενηλικίωση.
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∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·ÛÙÂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÔÈ¿ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ fiÙÈ Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌ¿¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ∞ÂÍ∞∂; ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ¤˜ ÏÂ˘Ú¤˜

ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi
·fiÛÙ·ÛË; ™ËÌÂÈÒÛÙÂ ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ¿ Î·È ‰È·‚¿ÛÙÂ ÌÂÙ¿ ·Ú·Î¿Ùˆ.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..1155..



o Ανυποµονησία: Βιαζόµαστε να φτάσουµε στο ποθητό αποτέλεσµα, πιστεύ-
ουµε µάλιστα ότι είναι γρήγορα εφικτό. Μόλις ξεκινήσει το αυτοκίνητο, τα παιδιά
συχνά ρωτάνε “φτάσαµε;”

p Ανοργανωτικότητα: ∆εν υπάρχουν οι απαραίτητες δεξιότητες ταξινόµησης
και ιεράρχησης ενεργειών ακόµα. Το αποτέλεσµα είναι χαοτικό.

q Αποσπασµατικότητα: Μια µικρή πρόοδος προς το στόχο µπορεί να θεωρη-
θεί αρκετή. Την προσοχή τραβάει µια άλλη οντότητα ή συµβάν. Ακόµα και µια
µικρή αποτυχία µπορεί να οδηγήσει σε εγκατάλειψη.

r Αφαιρετικότητα: Το ενδιαφέρον δε µπορεί να εστιάσει για πολύ. Το µάτι του
παιδιού παραµένει στα επιφανειακά χαρακτηριστικά (τα οποία εξαντλούνται γρή-
γορα) ενώ και τα σηµασιολογικά δίκτυα (παράγραφος 2.2.1.) στα οποία κατατάσ-
σονται οι οντότητες δεν είναι ακόµα ανεπτυγµένα. Το αποτέλεσµα είναι η εξασθέ-
νηση της προσοχής.

Το σηµείο που µας ενδιαφέρει εδώ είναι η σχέση αυτών των χαρακτηριστικών
µε την ΑεξΑΕ. Είναι µάλλον προφανές ότι τα χαρακτηριστικά αυτά έρχονται σε
αντίθεση µε τα χαρακτηριστικά της ενηλικιότητας.
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∂ÈÛÙÚ¤„ÙÂ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2.4.3., ÛÙÔÓ Piaget. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ ÙÒÚ· Ó· ÂÚÌË-
ÓÂ‡ÛÂÙÂ ·˘Ù¿ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿-

ÚˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ÙÔ˘ Piaget. ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¿Ô„Ë
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 44..77..

¶Ò˜; ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÁÚ¿„ÂÙÂ ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙÂ Ò˜ ·˘Ù¿ Ù·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÂÓËÏÈÎÈfi-

ÙËÙ·˜ (ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4.1.1.); ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Û·Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù¿ Ô˘
ÁÚ¿„·ÙÂ ÛÙËÓ ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 4.1.

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 44..88..

¶fiÙÂ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ¿;
∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ (ÌÂ ‰˘Ô-ÙÚÂ›˜ Ï¤ÍÂÈ˜) ÙË ÛÎ¤„Ë Û·˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜

ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..1166..



Συνέπεια αυτών των παραγόντων είναι ότι δε µπορούµε να δοµήσουµε ένα ίδο
περιβάλλον µε των ενηλίκων, που να προορίζεται για παιδιά. Η εκούσια µάθηση
εδώ νικιέται από την έλλειψη στοχοθεσίας, και η αυτορρύθµιση από την ανοργα-
νωτικότητα. Πρέπει συνεπώς να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για αυτά τα χαρακτηρι-
στικά, πράγµα που µε τη σηµερινή στάθµη της παγκόσµιας έρευνας (όπως ήδη
είπαµε) δεν είναι εύκολο. Ίσως όµως και να υπάρχει µια άποψη που να υποδει-
κνύει µια κατεύθυνση.

Ο Dewey στην έρευνά του υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση των παιδιών πρέπει
να στηρίζεται στις φυσικές παρορµήσεις τους για έρευναέρευνα, κατασκευήκατασκευή, επικοιεπικοι--
νωνίανωνία και έκφρασηέκφραση και να εκµεταλλεύεται τη φυσική τους τάση για κατασκευή
και αλληλεπίδραση µε ενεργές αναπαραστάσειςενεργές αναπαραστάσεις (active representations), θέτο-
ντας έτσι τα θεµέλια της διερευνητικής µάθησης (inquiry learning) (Dewey,
1997a). Η κατασκευή ενεργών αναπαραστάσεων και η αλληλεπίδραση µε αυτές
παρουσιάζεται απο πολύ µικρή ηλικία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ σε
µεγαλύτερες ηλικίες οι ενεργές αυτές αναπαραστάσεις παίρνουν τη µορφή έξυ-
πνων µοντέλων, έξυπνων µηχανών ή προσοµοιώσεων. Ο Dewey καθόρισε τρείς
φάσεις στη διαδικασία εξέλιξης του παιδιού:

¬ Αρχικά έχουµε την προβληµατική κατάστασηπροβληµατική κατάσταση (problematic situation),
όπου οι ενστικτώδεις αντιδράσεις ή οι αντιδράσεις συνήθειας του οργανισµού
προς το περιβάλλον είναι ανεπαρκείς για τη διαχείριση της δραστηριότητας που
καταπιάνεται και αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και επιδιώξεις του.
Ο Dewey υποστηρίζει ότι η προβληµατική αυτή κατάσταση δεν είναι γνωστική,
αλλά µάλλον πρακτική και υπαρξιακή, µε άλλα λόγια δεν αντιµετωπίζεται σαν
πρόβληµα σκέψης, αλλά σαν πρακτικό πρόβληµα και τα γνωστικά στοιχεία εισέρ-
χονται σιγά σιγά σαν αντίδραση στην “κακοτυχία”. 

 Η δεύτερη φάση της εξέλιξηςφάση της εξέλιξης εµπλέκει την αποµόνωση των δεδοµένων
του προβλήµατος και των παραµέτρων που αποτελούν την κατάσταση που ανα-
ζητά λύση. Το παιδί παρατηρεί και επεξεργάζεται στη φάση αυτή.

® Στην τρίτη φάση, την ανακλαστική φάσηανακλαστική φάση, τα γνωστικά στοιχεία της έρευ-
νάς του, ιδέες, υποθέσεις, θεωρίες κλπ., επιστρατεύονται σαν πιθανές λύσεις στο
πρόβληµά του και οι επιπλοκές της εφαρµογής τους θεωρούνται επίσης πολύ
αχνά. Η πρακτική εφαρµογή τους θα δείξει ποιές ευσταθούν, οπότε αυτές θα
πάψουν πια να αποτελούν γνωστικές υποθέσεις, αλλά θα περάσουν στη σφαίρα
των υπαρκτών συστατικών της ίδιας της ζωής. 
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παρορµήσεις:παρορµήσεις:

í Έρευνα

í Κατασκευή

í Επικοινωνία

í Έκφραση



Κάπου εδώ βρίσκεται τελικά όλη η ουσία της θεωρίας του πραγµατισµού
(pragmatism) του Dewey, η άποψη δηλαδή ότι κάθε αποδεκτό κοµµάτι γνώσης
παραµένει σαν τέτοιο µόνο µε την προϋπόθεση ότι µπορεί να υποστηρίξει µια
σαφή άποψη για τον κόσµο και να αποτελέσει στιβαρή βάση για τις ανθρώπινες
ενέργειες. Το τι είναι ο κόσµος, εξαρτάται από το τι κάνουµε εµείς σ’ αυτόν.
Αναλύοντας περαιτέρω τα σχήµατα της σκέψης µας, ο Dewey καθορίζει µια δια-
δικασία έξι βηµάτων:

1. Η παρουσία µιας αδιευκρίνιστης κατάστασηςαδιευκρίνιστης κατάστασης του κόσµου στην οποία
αντιδρούµε αρχικά µε αµφιβολία. 

2. Αναγνωρίζουµε την κατάσταση αυτή σαν πρόβληµαπρόβληµα που πρέπει να εφαρ-
µοστούν οι διερευνητικές αρχές µας. 

3. Εφευρίσκουµε διάφορες υποθέσειςυποθέσεις σαν πιθανές λύσεις που θα µπορού-
σαν να λύσουν το πρόβληµα. 

4. Αιτιολογούµε προσεκτικά την έννοιαέννοια αυτών των λύσεων σχετικά µε το
πρόβληµα και τις πεποιθήσεις µας.

5. Εφαρµόζουµε τα αποτελέσµατα στα δεδοµέναδεδοµένα της κατάστασης, µε άλλα
λόγια παρατηρούµε τι έγινε σε σχέση µε το τι κάναµε. 

6. Παραδεχόµαστε µια επιστηµονική ή κοινής λογικής εξήγησηεπιστηµονική ή κοινής λογικής εξήγηση της
κατάστασης που προσωρινά µειώνει την αρχική αβεβαιότητα. 

Σε κάθε φάση αυτής της διαδικασίας ο Dewey τονίζει τη δυναµική και την προ-
σωρινότητα της γνώσης µας για τον κόσµο. Με άλλα λόγια, µπορούµε να ελπί-
ζουµε σε δόκιµα αποτελέσµατα µόνο βασιζόµενοι σε δράσεις για τις οποίες δεν
προϋποθέτουµε την ανεξαρτησία τους ή τη γενικότητά τους ή την αντοχή τους στο
χρόνο. 

Η άποψη του John Dewey δεν είχε τελικά την απήχηση που πολλοί προέβλε-
ψαν στην παραδοσιακή εκπαίδευση. Ο υπερβολικός “πραγµατισµός”, η άµεση
σύνδεση δηλαδή µε τον κόσµο, έρχεται σε αντίθεση µε τις απαιτήσεις για τάξη και
πειθαρχία που κυριαρχούν στην παιδαγωγική, αλλά και την ακαδηµαϊκή τάση για
τη θεωρητική θεµελίωση των πάντων. Είναι όµως αυτό αλήθεια και για την ΑεξΑΕ,
µε τη µαθητοκεντρικότερη και πιο ευέλικτη φιλοσοφία;

Εκπονήστε την επόµενη άσκηση.
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4.5.4. ∆Ô ¶Ú·ÎÙÈÎfi ¶Úfi‚ÏËÌ·

Υπάρχουν δύο ακόµα λεπτά σηµεία που επιδρούν άµεσα στην καθιέρωση της
ΑεξΑΕ σε µικρότερες ηλικίες, Το πρώτο είναι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
για τη χρήση της, θέµα µεγάλο που εµπεριέχει πολιτική βούληση. Για το λόγο αυτό
δε θα συζητηθεί εδώ, όµως θα δούµε κάποια πρακτικά πράγµατα για την επιµόρ-
φωση των εκπαιδευτικών στο κεφάλαιο των Ανθρώπινων Πόρων, στην παράγρα-
φο 6.4.3. Στο σηµείο αυτό θέλουµε να θίξουµε ένα, µάλλον άβολο θέµα, που ο
κόσµος αποφεύγει να το συζητά. Ακόµα και εκπαιδευµένοι δάσκαλοι, µε δεδοµέ-
νο τον αυξηµένο φόρτο εργασίας που απαιτεί η ΑεξΑΕ, αρνούνται να την εµπλέ-
ξουν ενεργά στη διδασκαλία τους, χωρίς κίνητρο. Πρόκειται πάλι για πολιτικό
φαινόµενο, άρα πάλι δε θα επεκταθούµε εδώ. 

Όµως δεν πρόκειται µόνο για δικό µας φαινόµενο! Η “Αγορά των Σχολείων”
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αποτελεί µια τεράστια παγκό-
σµια αγορά, τόσο σε κάθε χώρα χωριστά, (και στην χώρα µας), όσο και στο σύνο-
λό της, καθότι ο δυνητικός πληθυσµός των χρηστών είναι εξαιρετικά µεγάλος:
δάσκαλοι, µαθητές, γονείς και άλλοι εµπλεκόµενοι.

Τα µεγέθη επενδύσεων  στις Η.Π.Α. που έχουν 110.000 σχολεία και 53 εκα-
τοµµύρια µαθητές, είναι µεγάλα σε έκταση και µε τεράστια χρηµατοδοτικά προ-
γράµµατα (συγκρινόµενα µε τα δικά µας), είτε από την κυβέρνηση είτε από τον

ιδιωτικό τοµέα. Για
παράδειγµα, το Ε-
rate πρόγραµµα το
1996 έκανε επενδύ-
σεις ύψους 2,5 εκα-
τοµµυρίων δολλα-
ρίων και 1,3 εκα-
τοµµυρίων το 2000
για τη διασύνδεση
47.000 σχολείων
και βιβλιοθηκών µε
30 εκατοµµύρια

µαθητές. Όµως η διασύνδεση στο ∆ιαδίκτυο υπολογιζόταν σε κάτω του 50%.
Ακόµα χειρότερα, οι σχετικές µελέτες και αναλύσεις για την επιτυχία της ΑεξΑΕ
στα σχολεία επέµεναν να είναι πολύ επιφυλακτικές. Ο κυριότερος παράγοντας που
καθυστερεί την µαζική
υιοθέτηση της ΑεξΑΕ
αποδεικνύονται να
είναι οι ίδιοι οι δάσκα-
λοι! Το διάγραµµα
παρουσιάζει µία µόνο
όψη αυτού του προ-
βλήµατος, το ποσοστό
δηλαδή των δασκάλων
που είχαν το 1999 σύν-
δεση στο ∆ιαδίκτυο,
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είτε από το σπίτι τους, είτε από τη δουλειά τους, είτε και τα δύο. Αν αυτή η κατά-
σταση επικρατούσε στις ΗΠΑ (ποσοστά κάτω του 35%), µπορούµε να φαντα-
στούµε την αντίστοιχη στη χώρα µας.

Το συµπέρασµα σε αυτή τη (µικρή) παράγραφο είναι ότι ίσως ο ανθρώπινος
παράγοντας, η δική µας θέληση δηλαδή, είναι και το µεγαλύτερο φρένο στην εξά-
πλωση της ΑεξΑΕ, ιδιαίτερα σε µικρότερες ηλικίες. Ο λόγος αρχίζει να γίνεται
εµφανής και είναι η απροθυµία των δασκάλων και καθηγητών να εµπλακούν σε
τέτοιες περιπέτειες, τόσο λόγω της (δικαιολογηµένης) άγνοιάς τους για τις νέες
τεχνολογίες (που εµπεριέχουν και το χειρισµό του υπολογιστή), όσο και λόγω του
αυξηµένου φόρτου εργασίας που απαιτείται για την υλοποίηση προγραµµάτων
ΑεξΑΕ, αλλά επίσης και η έλλειψη γνώσεων για το πώς οι ΤΠΕ και τα ΤΥΠΕ µπο-
ρούν να υποβοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

- 185 -Κεφ. 4ο: Η Εκπαίδευση Ενηλίκων

¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË¶·Ú¿ÏÏËÏË ªÂÏ¤ÙË

Γενικές πηγές στο ∆ιαδίκτυο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων:

Learnativity.com http://www.learnativity.com/ 

The Cambridge Center for Adult Education http://www.ccae.org/

NIACE Homepage http://www.niace.org.uk/

Adult Continuing Education Homepage http://adulted.about.com/

Georgia Department of Technical and Adult Education http://www.dtae.org/

Τhe Boston Center for Adult Education http://www.bcae.org/

Επιστηµονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων http://www.adulteduc.gr/

Ίσως όµως η καλύτερη πηγή παράλληλης µελέτης

για αυτό το κεφάλαιο είναι η Encyclopedia of

Informal Education στο http://www.infed.org.

Στο http://www.infed.org/thinkers/ θα

βρείτε επίσης µια λίστα µε τους σηµαντικότερους

(σύγχρονους και µη) στοχαστές, τη βιογραφία τους

και το έργο τους.

∆ιάφορες άλλες πηγές είναι:

30 Things We Know for Sure about Adult Learning

http://www.hcc.hawaii.edu/education/hcc/facdev/30things.html 

Principles of Adult Learners 

http://www.hcc.hawaii.edu/education/hcc/facdev/AdultLearners.html 

Pedagogy: Learning Styles http://www.cyg.net/~jblackmo/diglib/styl-a.html

Adult Learning: Styles and Preference for Technology Programs 

http://www2.nu.edu/nuri/llconf/conf1995/birkey.html 

Seven Characteristics of Highly Effective Adult Learning Programs 

http://www.newhorizons.org/article_billington1.html 

Αdult Learning: An Overview  http://www.cln.org/inservice/itpd/alearn.html 

Σαµποτάζ;Σαµποτάζ;
Μήπως εµείς οι

ίδιοι σαµποτάρουµε

(αγνοούµε ή υποτι-

µούµε) την ΑεξΑΕ,

λόγω της άγνοιάς

µας και του αυξηµέ-

νου φόρτου εργα-

σίας που απαιτεί;



Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε τα θέµατα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ξεκινώντας
από την έννοια της ενηλικιότητας (ωριµότητα, αίσθηση προοπτικής, αυτο-

νοµία) στη θεωρία της Ανδραγωγικής του Malcolm Knowles (οι ενήλικοι σπουδα-
στές ξέρουν τι, πώς και γιατί θέλουν να µάθουν και χρειάζονται τη βοήθειά µας για
να το µάθουν). Απόρροια αυτών είναι οι βασικές αρχές της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων: σχετικότητασχετικότητα µε τη ζωή τους, συµµετοχικότητασυµµετοχικότητα στην πορεία της
µάθησης, κριτικότητακριτικότητα στα διδασκόµενα, αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση µε το υλικό και τον
εκπαιδευτή, εξωτερικοί περιορισµοίπεριορισµοί και διαφορετικά µαθησιακά στύλµαθησιακά στύλ.

Ακολούθως είδαµε το πιθανό πρόβληµα ασυννενοησίας µεταξύ του εκπαιδευ-
τικού οργανισµού και του εκπαιδευοµένου, την ασαφή όψηασαφή όψη που µπορούν να
έχουν ο ένας για τον άλλο και τις επακόλουθες λανθάνουσες απαιτήσειςλανθάνουσες απαιτήσεις που
δηµιουργούνται. Η λύση ακούει στο όνοµα µαθησιακό συµβόλαιοµαθησιακό συµβόλαιο και αποτελεί
µια τίµια προκήρυξη και περιγραφή του προγράµµατος, ώστε ο ενήλικος να ξέρει
τι του προσφέρεται και ανάλογα να επιλέξει. Το µαθησιακό συµβόλαιο πραγµα-
τεύεται την αναγγελία του προγράµαµτος και τις χρονικές, τοπικές, εκπαιδευτικές
και οικονοµικές παραµέτρους, αλλά και άλλες λεπτοµέρειες.

Οι αρχές αυτές απαιτούν στην πράξη ιδιαίτερα αυξηµένες ικανότητες από
µέρους του εκπαιδευτή ενηλίκωνεκπαιδευτή ενηλίκων. Φαίνεται όµως ότι το σηµαντικότερο στοιχείο
είναι η ικανότητα του εκπαιδευτή να προσαρµόζει το ρυθµό του στο ρυθµό και τις
απαιτήσεις της τάξης (και όχι το ανάποδο!), αλλά και η ικανότητά του να εξυπη-
ρετήσει και να συνδυάσει τα διαφορετικά µαθησιακά στύλµαθησιακά στύλ των ενηλίκων, για τα
οποία διαπιστώσαµε ότι δεν υπάρχει και απόλυτη οµοφωνία των ερευνητών.

Τέλος, η εκπαίδευση ανηλίκωνεκπαίδευση ανηλίκων και η ΑεξΑΕ φαίνεται να συναντώνται µόνο
σε λίγους και συγκεκριµµένους τοµείς. Οι δυσκολίες εστιάζονται στους µαθησια-
κούς παράγοντες που επηρρεάζουν τις µικρές ηλικίες, αλλά και στη γενικότερη
έλλειψη ενδιαφέροντος - ανεξήγητη ίσως...
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. Η ΑΑνδραγνδραγωγικήωγική µελετάει το πεδίο της µάθησης ενηλίκων.

. Η ανυποανυποµοµονηνησίασία, η ανορανοργανγανωτικότηταωτικότητα, η αποσπασµατικότητααποσπασµατικότητα και
η αφαιρετικότητααφαιρετικότητα είναι φυσιολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών, τα οποία
όµως αντιδρούν ισχυρά στην εφαρµογή της ΑεξΑΕ στις µικρές ηλικίες.

. Ο ΕκπαιδευτήΕκπαιδευτής Ενηλίκωνς Ενηλίκων πρέπει να έχει ιδιαίτερα αυξηµένα προσόντα

. Η ΕνηλικιότηταΕνηλικιότητα περιγράφεται ως η ωριµότητα, η αίσθηση προοπτικής
και η αυτονοµία που παρουσιάζει το ενήλικο άτοµο.

. Τα ΜΜαθηαθησιακά Στύλσιακά Στύλ καθορίζουν τον τρόπο που µαθαίνει ο κάθε άνθρω-
πος.

. Το ΜΜαθηαθησιακό Συµβόλαιοσιακό Συµβόλαιο καθορίζει το περίγραµµα του µαθήµατος και
διευκρινίζει λεπτοµέρειες.

. Το όρόργανο Myers-Briggsγανο Myers-Briggs καταδεικνύει το µαθησιακό στύλ και είναι ευρέ-
ως παραδεκτό στις µέρες µας.

. Η Σωκρατική ΜΣωκρατική Μαιευτικήαιευτική είναι ίσως η καλύτερη µέθοδος για την
Εκπαίδευση Ενηλίκων, αλλά µε σηµαντικά µειονεκτήµατα ως προς το χρόνο και
την καλυπτικότητα της ύλης (συνιστάται δηλαδή µόνο σε εποικοδοµητικού τύπου
µαθησιακά περιβάλλοντα).
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Στο σηµείο αυτό πλέον είστε σε θέση:

3 Να εξηγήσετε τι ακριβώς είναι ο “ενήλικος” και τι πρεσβεύει η θεωρία της
ανδραγωγικής.

3 Να αναφέρετε και εξηγήσετε συνοπτικά τις βασικές αρχές της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.

3 Να συζητήσετε το Μαθησιακό Συµβόλαιο, τις ανάγκες που το κάνουν απα-
ραίτητο και τη βασική δοµή του.

3 Να προσαρµόσετε τις βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στα προσό-
ντα του εκπαιδευτή ενηλίκων και να συζητήσετε εκτενώς γι’ αυτά.

3 Να αναγνωρίζετε µαθησιακά στύλ (και γνωστικά στύλ) και να αναφέρετε τα
βασικά χαρακτηριστικά κάθε ενός.

3 Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της µάθησης παιδιών που εµποδίζουν την
απρόσκοπτη εφαρµογή της ΑεξΑΕ στις µικρότερες ηλικίες.

3 Να συζητήσετε πρακτικά προβλήµατα σχετικά µε την εφαρµογή της ΑεξΑΕ
στα σχολεία σε µεγάλη κλίµακα.

Αν θέλετε, µπορείτε να απαντήσετε γραπτά αυτά τα σηµεία για να βεβαιωθείτε
για τις γνώσεις σας. Μην επεκταθείτε όµως πολύ, δείτε τα απλά σαν µια “άσκηση
επιβεβαίωσης”.
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∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·



¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..22..

¶ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›Û·ÙÂ Î·È ÂÛÂ›˜ (·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¿ÏÏˆÛÙÂ Û·ÊÒ˜ ÛÙÔ ÎÂ›-
ÌÂÓÔ) fiÙÈ ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ (3Ë ·Ú¯‹) ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜

ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡ÌÂ ÛÙÔ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ê¤ÚÔ˘Ó
Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ Ú·ÎÙÈÎ‹...

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 44..22.. 

£· Ì¿ıÔ˘ÌÂ ÏÔÈfiÓ Ì·ÁÂÈÚÈÎ‹. £· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· (Ô ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ‰ÂÓ Ù· ¿ÂÈ
Î·Ï¿ ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›·), ı· ÙÔ Ì¿ıÔ˘ÌÂ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ (Ë ·Ú¯‹ ÙË˜ Û¯ÂÙÈ-

ÎfiÙËÙ·˜), ‹Úı·ÌÂ ÁÈ·Ù› Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë È‰¤· Ó· Ì¿ıÔ˘ÌÂ Ó· Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘ÌÂ (Î·È ÙÔ ÂÚÁ·-
ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ÁÂÈÚÈÎ‹˜ ı· ¤¯ÂÈ Ï¿Î·). ª¤ÓÂÈ Ë ‚Ô‹ıÂÈ·. £· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ ÏÔÈfiÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
ÂÎ·È‰Â˘Ù‹, ÔÏÏ¿ Û¯ÂÙÈÎ¿ ¤ÓÙ˘· ‚ÔËı‹Ì·Ù· Î·È ÙÛÂÏÂÌÂÓÙ¤‰Â˜ Î·È ı· ÚÔ‚Ï¤-
„Ô˘ÌÂ fiÏ· Ù· ÂÚÁ·ÏÂ›· Î·È ˘ÏÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ·.

ªÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÓÂÏÈ¿: ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎÔ‡
Ù‡Ô˘ Ì·ı‹Ì·Ù·. √ Î¿ıÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆÓ ı· Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜ Ó· ·ÛÎËıÂ› ÛÙÈ˜
‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ ı· ‚ÈÒÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÈ ı· Â› Ó· Â›Û·È Ì¿Ó·-
Ù˙ÂÚ ÛÂ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Ù¿ÍË!

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 44..11.. 

£ÂˆÚÔ‡ÌÂ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ˆÚ›Ì·ÛÂ, fiÙ·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Ï¤ÂÈ ¤¯Ô˘Ó ÓfiËÌ·, ÎÚ›ÓÂÈ ‰ËÏ·-
‰‹ ÛˆÛÙ¿, Í¤ÚÂÈ ÔÈfi˜ ¤ÈÓ·È Î·È ÙÈ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆ-

Ó›· Î·È ·›ÚÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, fi¯È ‰ËÏ·‰‹ ÂÈfi-
Ï·ÈÂ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ·˜.

∆Ô Ó· ‚Ï¤ÂÈ Î·È Ó· ÚÔ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·
Ï‹„Ë˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙË ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË ÌÈ·˜ Èı·Ó‹˜ ÔÚÂ›·˜,
·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, Î·È Ô ÛÙ·‰È·Îfi˜ Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··Ú·›-
ÙËÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÂ›· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

∆¤ÏÔ˜ Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·, ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÔÈÔfi˜
Â›Ì·È Î·È Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Î·È ÙË˜ Ï‹„Ë˜ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÌÂ
Ù· ÈÛÙÂ‡ˆ ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÌÔ˘ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ë Ï‹„Ë ÂÈÏ¤ÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ
·ÔÊ¿ÛÂˆÓ fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ Î·È
Ù¤ÏÔ˜, fiÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ‰ÈÎ¤˜ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ˘·ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ·fi
¿ÏÏÔÓ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ Ï·›ÛÔ (ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎfi) ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔ-
ÔÈÔ‡Ì·È.
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¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..66..

√›Ó·Î·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Î·È Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ Î¿ıÂ ÛˆÛÙ‹ ÚÔ-
Î‹Ú˘ÍË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË. ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÙÂ ÂÎÂ› ı·

‰Â›ÙÂ fiÙÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÎ‹Ú˘ÍË ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜, ÙfiÔ˜, ·ÚÔ¯¤·˜ Î·È ÙÔ
ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 44..44.. 

∏·¿ÓÙËÛË ¤¯ÂÈ ‰ÔıÂ› ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË (ÙË˜ ·Ú·Î›ÓËÛË˜), fiÌˆ˜ ·fi ÙËÓ
·Ú·ÎÈÓËÙÈÎ‹ ÛÎÔÈ¿. ∞Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ fiÚÔ˘˜ ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜

ÂÓËÏ›ÎˆÓ, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ fiÏÂ˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙË˜:

∏ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·, Î·ıÒ˜ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÚÔ·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤Ó·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ Ù· ·ÚÂ¯fiÌÂÓ· ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·

∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ Ë ÔÚÂ›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË.

∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë, ·ÊÔ‡ Ô ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚˆÙ¿Ù·È, ·Ï¿ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÚÔ˜
·ÔÛÙ‹ıÈÛË ÁÓÒÛË.

∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ·Ó Î·È Â›Ó·È ·ÚÒÓ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂÈ˜, Â›Ó·È Â›ÛË˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜.

√È ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ˘’ fi„ÈÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·Ó·‚·ıÌÈ-
˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜) ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂÈ˜.

∆· Ì·ıËÛÈ·Î¿ ÛÙ‡Ï Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ˘’ fi„ÈÓ, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ
Ï¤ÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 44..33.. 

ŸÛÔ Î·È ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁÔ, ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ (Ì¤Ûˆ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂˆÓ) ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜
ÙËÓ ÚÔÛÌÔÓ‹ ÂÈÙ˘¯›·˜ (·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ 3). √ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ˜ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ

Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Û˘¯Ó¿ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÔÏ‡ ·fi Ù· ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ˘Ê‹˜ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·-
Ù·, Ï‡ÓÂÈ Ú·ÎÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È ÛÂ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜,
ÔfiÙÂ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi “‰È¿‚·ÛÌ·” Î·È Ë ÚÔÛ¤ÏÂ˘ÛË ÛÂ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÛÙfi-
¯Ô˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ÌÂ ·ÌÊ›‚ÔÏË Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÈÙ˘¯›·˜!

ŸÌˆ˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ 4‚) ÙË˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ
ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·Ú·ÎÈÓËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ÙÔÓ Ô‰ËÁÂ› fiÌˆ˜ ÛÂ ÌÈ· ·ıËÙÈÎ‹ Î·È ·Ì˘ÓÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË, Ë ÔÔ›· ‚¤‚·È·
Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ÁÓÒÛË˜...
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¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..1100..

°È· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ‰‡Ô ¿ÍÔÓÂ˜: ÔÚÒÙÔ˜ ¤ÈÓ·È Ó·
¤¯Ô˘ÌÂ Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· Î¿ıÂ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙË˜ Ô˘ ÁÂÓÓ¿Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È-

‰Â˘ÔÌ¤ÓÔ˘˜, Î·È Ó· ÌËÓ ÙËÓ Î·Ù·È¤˙Ô˘ÌÂ (ÁÈ· Ó· ‚ÁÂ› Ë ‡ÏË). °È · ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔ-
Ú¤È Ó· ‰Â¯ıÔ‡ÌÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ (“‰¿ÛÎ·ÏÂ, ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚· Î·Ï¿ ·˘Ùfi...”), ‹ ÚÔÙÚÔ¤˜
(“ÌÔÚÂ›˜ Ó· Ì·˜ Â›˜ ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË;”), ‹ ·›ÙËÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (“Ó·È, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ
Ì·ı·›ÓÂÙ·È ·;ÔÙË ÌÈ· Ì¤Ú· ÛÙËÓ ¿ÏÏË” - ı¤ÏÂÈ Ó· Â› Â‰Ò fiÙÈ ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÍ¿ÛÎËÛË) ‹
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· (“‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ...”) Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·
Ù¤ÙÔÈ·. °ÂÓÈÎ¿, Î¿ıÂ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜.

ŒÓ·˜ Î·Ïfi˜ Î·ÓfiÓ·˜ Â‰Ò Â›Ó·È Ó· ÌËÓ “ÚÔÛÂÚÓ¿ÌÂ” Î·ÌÌÈ¿ ÂÚÒÙËÛË. ∞ÎfiÌ· ÎÈ
·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘ÌÂ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘ÌÂ ÙËÓ
ÂÚÒÙËÛË Î·È ÛÂ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÚˆÙ¿ÌÂ: “Î‡ÚÈÂ˜ ∆¿‰Â, Î¿ÙÈ ı¤Ï·ÙÂ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ”

√ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Â›Ó·È fiÙ·Ó Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎ¿ ÔÏ‡ ¯·ÌË-
Ï‹ (“ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È”) Î·È ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÙËÓ ‰ÈÂÁÂ›ÚÔ˘ÌÂ. √È ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Â‰Ò Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÂ˜ ÌÂ
ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·, ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÈ˜ ÚÔÎ·ÏÔ‡ÌÂ ÂÌÂ›˜. ∫·Ù·ÊÂ‡ÁÔ˘ÌÂ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÛÂ
·ÏÏÂ¿ÏÏËÏÂ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ·Ó·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂ¯Â›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜, ÒÛÙÂ Ó· “Í˘Ó‹-
ÛÔ˘ÌÂ” ÙËÓ Ù¿ÍË...

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..99..

√È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓÔ‡Ó ÔÏÏ¤˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ÕÚ· ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘ÌÂ:

- ¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ ÙÔ ÎÚÈÙÈÎfi ÓÂ‡Ì· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¤˜ ‚¿ÛÂÈ˜;
µ·Û›˙ÔÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ¿ÓÙÔÙÂ ÔÈ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÛÂ ÁÓÒÛÂÈ˜, ‹ Û˘¯Ó¿ Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ‚·ÛÈ-
˙fiÌÂÓÔÈ ÛÂ ÈÛÙ¤˘ˆ Ì·˜, ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ‹ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜;

- ¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ ÌÈ· “ÎÚÈÙÈÎ‹ ÔÚÂ› ·ÚÔ˜ ÙË ÁÓÒÛË” ÌÔÚÂ› Ó· Ì·˜ ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ
ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ ÂÍˆÙÂÚÈÎ¤˜ ËÁ¤˜ Î·È ‚ÔËı‹Ì·Ù·;

- ¶ÈÛÙ¤˘ÂÙÂ fiÙÈ Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ ÔÚÂ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ
Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜; °È·Ù›;

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..88..

™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5.9.4. ı· ‰Ô‡ÌÂ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜. ∂‰Ò ·˜ ··ÓÙ‹-
ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂÒ˜ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Û·Ó Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙË Û˘˙‹-

ÙËÛË, ÙÔ ·›ÍÈÌÔ ÚfiÏˆÓ, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔ˘˜, ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
ÔÌ¿‰Â˜, ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÂ ËÁ¤˜ ÎÏ. 
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¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..1144..

∏Û˘˙‹ÙËÛË ÙÚ·‚¿ÂÈ ÛÂ Ì¿ÎÚÔ˜ (fiÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Ó· ÙËÓ Â·Ó·Ê¤-
ÚÔ˘ÌÂ) Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘ÌÂ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ÂÎÙfi˜ ‡ÏË˜. ∏ Ú¿ÍË ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÛÂ

Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔÈ Ó· Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜, ˘¿Ú¯ÂÈ
ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯¿ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ·Ó “Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë Ù¿ÍË”. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ë Ú¿ÍË Â›Ó·È fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÂ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Û¯Â-
‰fiÓ ¿ÓÙ· ÛÂ ÌÈ· Û‡ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Î·È ÛÂ Ì·ıËÛÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
“¶Â›ıÔÓÙ·È” ‰ËÏ·‰‹ Î¿ÔÈÔÈ ·fi Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ¿ÏÏˆÓ, Ë ÁÓÒÛË ‰ËÏ·‰‹ ÈÛ¯˘ÚÔ-
ÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ‹ Â·Ó·ıÂˆÚÂ›Ù·È ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜.  √È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÏÔÈfiÓ
Ì·˜ Ï¤ÓÂ ÌÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ· Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘ÌÂ ÙËÓ ‡ÏË Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘ ıÂÔ‡,
Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ó· ÙÚ·‚¿ÂÈ fiÔ˘ ı¤ÏÂÈ, ‰ÈfiÙÈ fiÙ·Ó ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔ
Ì·ıËÛÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (¤ÛÙˆ Î·È ÂÎÙfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜), ¤¯Ô˘ÌÂ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÂÏÈÎ¿ Û·Ó ÂÎ·›-
‰Â˘ÛË. 

¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›ÙÂ: Ë Ú¿ÍË ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ¿ÏÈ fiÙÈ ÙÔ Î·Ïfi ÎÏ›Ì· Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› È‰È·›ÙÂÚ· ·Ú·ÎÈÓËÙÈÎ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË˜ Î·È ÛÙ· “ÂÓÙfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜” Â‰›·, Ô˘ ·Ó·fiÊÂ˘ÎÙ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ
›‰ÈÔ ‹ ÛÂ ÂfiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ·. √È ›‰ÈÔÈ ÔÈ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓÔÈ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ÙÂÏÈÎ¿ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ
Â‰›Ô Ï‹Úˆ˜, ·Ó Î·È ÂÌÂ›˜ Í¤ÚÔ˘ÌÂ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·
Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÒıËÎ·Ó...

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..1111..

√È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÂÓËÏ›ÎÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÛÙË
Ì¿ıËÛ‹ ÙÔ˘. ÕÚ· ı· ÙÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È ÙÈ˜ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›Â˜

Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. 

7 ÃÚfiÓÔ˜. ∏ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ‰˘ÛÎÔÏ›·. √ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÂ ¤Ó·
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ú¤ÂÈ Ó· “ÎÏ¤„ÂÈ” ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·˘Ùfi ·fi ·ÏÏÔ‡. 

7 √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·È‰È¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ ÚÔËÁÂ›Ù·È
ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

7 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔÓ ÎÚ·-
Ù‹ÛÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ‹ Ó· ÙÔÓ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Î¿ÔÈÔ˜ ÌÂ
‚Ú·‰˘Ó‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÚÂ› Â‡ÎÔÏ· Úˆ˚Ó¿ Ì·ı‹Ì·Ù·.

7 ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘ Ù¿ÍË ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎ¤˜ ‰ÂÛÌÂ‡ÛÂÈ˜. ¶¯. Ô ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Ì·˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ì¿ıÂÈ Ì·˙› Ì·˜ ¯Ú‹ÛË
˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ...

7 ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÊfiÚÙÈÛË. √ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ¤ÈÓ·È Û˘¯Ó¿ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¿ ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓÔ˜
Î·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈÎ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ∫ÔÈÓˆÓÈÎ¿ Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÛÂ Ê›ÏÔ˘˜
Î·È Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙÔÓ ÂËÚÚÂ¿˙Ô˘Ó Î·È ·˘Ùfi ÂÈ‰Ú¿ ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘.

7 ™ˆÌ·ÙÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·ÛË˜, ·ÎÔ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÈÓËÙÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈ‰ÚÔ‡Ó Â›ÛË˜ ÛÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘.

7 ÕÏÏÂ˜ ‰ÂÛÌÂ‡ÛÂÈ˜. ∂›Ó·È ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔ-
Ù‹ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.
™·Ó ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ·ÊÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ Ì‡Á·˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Ú·ÛÙÂ›
ÛÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›¯Â ¤Ó· ÌÈÎÚÔ·Ù‡¯ËÌ· ÌÂ ÙÔ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ
Ô˘ ı· ÙÔ˘ ¯·Ï¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ‚Ú·‰˘Ófi ÙÔ˘ Ì¿ıËÌ·...
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ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 44..99.. 

√È Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ê˘ÛÈÎ¤˜ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂÈ˜ (¤ÚÂ˘Ó·, Î·Ù·ÛÎÂ˘‹, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¤ÊÚ·ÛË)
Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¤˜ ÌÂ Ù· 4∞, ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·

ÂÈÛÎÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ù· ¯·ÏÈÓ·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ó. ∏ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ù·
·ÓÔÈÎÙ¿ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ¿ ∆À¶∂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ··ÓÔÈÎÙ¿ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ¿ ∆À¶∂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ Dewey, ÔfiÙÂ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘ÌÂ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÌÏÔÎ‹ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ÕÚ· Ë ∞ÂÍ∞∂
¤¯ÂÈ ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ó· “Í˘Ó‹ÛÂÈ” Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ Dewey...

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 44..88.. 

¶¿ÏÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó· ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË, ·ÏÏ¿ fiÏ· Ì·˙› ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó·
·Ó·‰˘ıÔ‡Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÂÓËÏÈÎÈfiÙËÙ·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,

Ë ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ˘Ô¯ˆÚÂ› fiÛÔ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ı¤ÙÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ, Î·È Ë ·ÓÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfiÙËÙ· ‰›ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙË˜ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË
Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ∏ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÓÈÎÈ¤Ù·È ·fi
ÙËÓ ÂÈ‰›ˆÍË ÈÛÔÚÚÔ›·˜, Ë ÔÔ›· ˙ËÙ¿ÂÈ ÙË Û˘ÓÂ¯‹ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÂ
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜-ÎÏÂÈ‰È¿, ÂÓÒ Ë ·Ê·ÈÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÓÈÎÈ¤Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÎÔ‡ÛÈ·,
·˘ÙfiÓÔÌË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› ÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÛÂ fi,ÙÈ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÂÎÂ›ÓË ÙË
ÛÙÈÁÌ‹.

º˘ÛÈÎ¿ ÂÛÂ›˜ ı· ‚Ú‹Î·ÙÂ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›-
ÔÈ Â›ÛË˜ Â˘ÛÙ·ıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi fiÔ˘ fiÏ· Â›Ó·È
·ÏÏËÏ¤Ó‰ÂÙ·.

ÕÕÛÛÎÎËËÛÛËË ∞∞˘̆ÙÙÔÔ··ÍÍÈÈÔÔÏÏfifiÁÁËËÛÛËË˜̃ 44..77.. 

¢ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Î¿ıÂ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ·fi Î¿ıÂ ÛÙ¿‰ÈÔ
ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿, fiˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·ÓÂ›˜ Ó· Â› ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¿. ™˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î·È

·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔ
¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ∏ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ê·ÈÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô-
ÓÙ·È ‹‰Ë ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰› ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÈ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ (Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÙÔ˘) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ-
ÛË ÙË˜ ·ÓÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÛÙÔÈ¯ÂÈˆ‰Ò˜ ÔÈ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∏ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·ÚÎ¤ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ
ÙË˜ Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ÂÊ‹‚Ô˘.

ŒÓ· È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› ¤ÈÓ·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·›˙ÂÈ Ë ·ÚÂ¯fiÌÂÓË ÌÔÚÊ‹ ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ˘Â‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ (‹ Û¯Â‰fiÓ
ÙÂÏÈÎ‹) ÂÍ¿ÏÏÂÈ„‹ ÙÔ˘˜. ªÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·, Â›ÔÓË Î·È ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË
·fi ÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Î¿ıÂ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ...

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 44..1166..

ŸÙ·Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÊË‚Â›·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·˘Ùfi
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ (ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜) ÂÏÏÈ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.

ªÈÏ¿ÌÂ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ì·˜
Â‰Ò...
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∆ οµήστε ένα µαθησιακό συµβόλαιο για ένα πρόγραµµα ΑεξΑΕ. Αν δε σας
έρχεται κάτι στο µυαλό, χρησιµοποιήστε την πρόταση που κάνατε στη

∆ραστηριότητα 1.1. Το ζητούµενο στην εργασία αυτή είναι να λάβετε υπόψη σας
τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων της παραγράφου 4.2. Μην κάνετε ένα περιλη-
πτικό µαθησιακό συµβόλαιο, αλλά περιγράψτε το σαν να κάνετε ρεπορτάζ σε
κάποιο περιοδικό µε σκοπό να γνωστοποιήσετε το πρόγραµµά σας στο κοινό. Με
άλλα λόγια, ζητείται µια αναλυτική περιγραφή, µε σκελετό το µαθησιακό συµβό-
λαιο, ενός προγράµµατος ΑεξΑΕ που να απευθύνεται σε ενηλίκους.

Μια τέτοια εργασία θα πρέπει να έχει γύρω στις 2.000-2.500 λέξεις (4-5 σελί-
δες).

- 194 - Μέρος 1ο: Οι Βασικές Αρχές της ΑεξΑΕ

∆ÂÏÈÎ‹ ∂ÚÁ·Û›·



1.
Θεωρήστε στην παράγραφο 4.5.3. τα 4Α σαν ερευνητικό ερώτηµα, ανε-
ξάρτητα από τις θέσεις του John Dewey. Ενδιαφέρον έχει η “εφεύρεση”

υποστηρικτικών εργαλείων που θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν κάποιο από
αυτά τα χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, ένα αυστηρότερο “χρονοπρόγραµµα” µε
σαφή παραδοτέα θα µπορούσε να καθοδηγήσει στη µελέτη και να βοηθήσει την
ανοργανωτικότητα; Μπορούν πολλές τέτοιες ιδέες να δοκιµαστούν, το θέµα είναι
να βρεθούν εργαλεία που να δουλεύουν - και µόνο η επιστηµονική έρευνα µπορεί
να το αποδείξει αυτό.

2.
Η πρότασή µας για εφαρµογή των θέσεων του Dewey στην ΑεξΑΕ ανηλί-
κων δεν έχει ερευνηθεί καθόλου. Η διερευνητική µάθηση είναι στο στοιχείο

της σε περιβάλλοντα Τηλεκπαίδευσης, τρίτης γενιάς δηλαδή ΑεξΑΕ. Όµως δεν
υπάρχει έρευνα για την αποδοτικότητά της, όπως την οραµατίστηκε ο Dewey. Ένα
πραγµατιστικό (pragmatistic) και διερευνητικό (inquiry) προσοµοιωτικό περιβάλ-
λον θα µπορούσε λοιπόν να ικανοποιήσει την ανάγκη για απο απόσταση εκπαί-
δευση ανηλίκων και για ποιά γνωστικά πεδία;

3.
Υπάρχει συνεχιζόµενη συζήτηση για το αν οι αρχές της ανδραγωγικής
ισχύουν ή όχι και στα παιδιά. Μπορούν να ερευνηθούν και να αποδειχθούν

(ή να απορριφθούν) πειραµατικά. Αν έχετε πρόσβαση σε τάξη, τότε η διερεύνηση
αυτού του ερωτήµατος έχει ενδιαφέρον.

4.
Πώς ακριβώς εφαρµόζονται οι 4 παράγοντες της παρακίνησης στην εκπαί-
δευση ενηλίκων; Το ενδιαφέρον εδώ προκύπτει κυρίως από την πολυποι-

κιλότητα των προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, που οδηγεί σε διαφορετική
σύσταση της παρακίνησης σε κάθε περίπτωση. Άρα η µελέτη κάθε φορά πρέπει να
γίνεται µε διαφορετικές συνθήκες.

5.
Η θεωρία του εποικοδοµητισµού, ξεκινώντας µάλιστα από την εργασία του
Piaget, εστιάζει κυρίως στα παιδιά. Όπως όµως υπαινίχθηκε (στην παρά-

γραφο 4.4.4.) και διερευνήθηκε (στη ∆ραστηριότητα 4.14.), φαίνεται ότι είναι επί-
σης ταιριαστή και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οποιαδήποτε έρευνα στην κατεύ-
θυνση αυτή είναι συνεπώς ευπρόσδεκτη.
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