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Πρόλογος- Ευχαριστiες
Η ζωή μας εμπεριέχει διάφορους κύκλους. Ένας από τους προσωπικούς μου κύκλους
ξεκίνησε το 1984 στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης όταν το σύστημα εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα για την εγγραφή μου στο
Τμήμα των Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στο Ηράκλειο.
Ήταν όμως ένας κύκλος του οποίου η διαδρομή σταμάτησε λίγο μετά το ξεκίνημά του, για να
δώσει τη θέση του σε έναν άλλο κύκλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
στη συνέχεια σε μια σειρά από άλλες δαιδαλώδεις εκπαιδευτικές διαδρομές. Το 2005 όταν
έγινε δεκτή η αίτησή μου για την εκπόνηση αυτής της διδακτορικής διατριβής, στο Ρέθυμνο
και στη Φιλοσοφική Σχολή, αισθάνθηκα ότι εκτός όλων των άλλων θα είχα και την ευκαιρία
να «κλείσω» τον κύκλο που ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια στο ίδιο Πανεπιστήμιο.
Η εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής δεν είναι μια εύκολη διαδικασία ούτε μια
ανεμπόδιστη διεργασία. Ιδιαίτερα όταν οι απαιτήσεις της κινούνται παράλληλα με μια σειρά
από άλλες, σημαντικές και σημαίνουσες υποχρεώσεις που συνδέονται με την ιδιότητα του
ενήλικου εκπαιδευόμενου. Και φυσικά όπως και σε άλλα ζητήματα της ζωής μας όλα
γίνονται πιο εύκολα όταν η προσπάθειές μας υποστηρίζονται από τους ανθρώπους γύρω μας.
Στη δική μου προσπάθεια ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής να έχω αρωγούς πολλούς ανθρώπους τους
οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω σύντομα σε αυτόν τον πρόλογο.
Έχω την πεποίθηση ότι όλη η προσπάθεια δε θα είχε ποτέ ολοκληρωθεί αν ο Δρ.
Ζαχαρίας Παληός, Επίκουρος Καθηγητής και επιβλέπων της διατριβής δεν είχε την έμπνευση
αλλά και τη συνεχή θετική και ανοικτή διάθεση να με οδηγήσει στα δύσβατα μονοπάτια της
ποιοτικής έρευνας και να συζητήσει διεξοδικά μαζί μου όλους μου τους ερευνητικούς
πειραματισμούς και τις προσωπικές φιλοσοφικές μου ανησυχίες. Αυτή η στάση ήταν
ιδιαίτερα κρίσιμη για μένα εφόσον πολλά από τα ζητήματα που ανέκυπταν ερχόταν συχνά σε
ευθεία αντίθεση με το εγχαραγμένο επιστημονικό πλαίσιο αναφοράς μου. Όλο το διάστημα
της συνεργασίας μας αναπτύχθηκε ένας δημιουργικός διάλογος που πιστεύω ότι οδήγησε σε
μια γόνιμη διανοητική συνάντηση. Μαζί του θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα άλλα δύο μέλη
της τριμελούς επιτροπής, Δρ. Βασίλειο Μακράκη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και
Δρ. Αλέξιο Κόκκο, Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για τις επισημάνσεις
και τις παρατηρήσεις τους. Επίσης επιθυμώ να ευχαριστήσω τους: Δρ. Μιχάλη Δαμανάκη,
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δρ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο Αναπληρωτή
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δρ. Ελένη Πρόκου, Λέκτορα του Παντείου
Πανεπιστημίου και Δρ. Στέλιο Χιωτάκη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι
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μαζί με την τριμελή επιτροπή αποτέλεσαν την επταμελή επιτροπή τελικής αξιολόγησης και
κρίσης αυτής της διατριβής.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους: Δρ. Ελένη Γιαννακοπούλου, ΣύμβουλοΚαθηγήτρια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Δρ. Παύλο Πανταζή Επίκουρο
Καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,

Δρ. Βασιλική Ρήγα, Λέκτορα του

Πανεπιστημίου Πατρών και την Δρ. Ήρα Παπαγεωργίου, Σύμβουλο-Καθηγήτρια του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, τον Prof. Henning Salling Olesen, Πρύτανη του
Roskilde University και τον Prof. Peter Jarvis, Ομότιμο Καθηγητή του University of Surrey,
που με υποστήριξαν ο καθένας με τον τρόπο του σε αυτή τη διαδρομή. Μαζί τους θα
επιθυμούσα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους μου στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο που δέχτηκαν να πάρουν μέρος στο ερευνητικό μου εγχείρημα και να μου
αφηγηθούν τις βιογραφίες τους. Η θετική τους αναγνώριση ήταν για μένα ιδιαίτερης
εμψυχωτικής σημασίας.
Ιδιαίτερα επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στη σημαντική υποστήριξη που δέχτηκα από
τον Γρηγόρη Μουλαδούδη, Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΣΠΑΙΤΕ με τον οποίο
συζητούσαμε πολύ συχνά τόσο την πορεία μου όσο και τους προσωπικούς μου
προβληματισμούς. Δυστυχώς λίγο πριν ολοκληρωθεί η διατριβή αυτή ο Γρηγόρης έφυγε από
τη ζωή. Ωστόσο, θα ήθελα έστω και μέσα από τις γραμμές αυτές, έστω και εκ των υστέρων,
να εκφράσω τις ευχαριστίες μου.
Όπως είναι φυσικό σε όλη αυτή την προσπάθεια με στήριξε η σύντροφός μου και
μητέρα των παιδιών μου, Ελπίδα, αλλά και τα παιδιά μου η Ιωάννα-Ναταλία και ο Αρχιμήδης
που λόγω των νυχτερινών μου συγγραφικών περιπετειών και αναζητήσεων στις ιστορίες
άλλων, στερήθηκαν πολλές νύχτες παραμυθιών τις οποίες και δεσμεύομαι να αναπληρώσω
μέχρι να αποφασίσουν να μου πουν τα δικά τους παραμύθια και ίσως και τη δική τους
ιστορία.

Γιώργος Κουλαουζίδης, 2009
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EΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ Η

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η διατριβή αυτή έχει ως στόχο να συνεισφέρει στον προβληματισμό σχετικά με τους
παράγοντες που διαμορφώνουν την αντίληψη των συμβούλων-καθηγητών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου αναφορικά με τη λειτουργία τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων.
Όπως είναι γνωστό το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της
λειτουργίας του (βλ. νόμος 2552/1997) απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους1.

Το

ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 ξεκίνησε τη λειτουργία του στο πλαίσιο των σπουδών του
Ε.Α.Π. το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Ενηλίκων»2. Τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος αναφορικά με τους φοιτητές που το
παρακολουθούν είναι να:
•

γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις ιδιαιτερότητές της
σε σχέση με άλλα επιστημονικά πεδία,

•

αντιλαμβάνονται την κοινωνική-οικονομική λειτουργία της,

•

γνωρίζουν σφαιρικά τη μεθοδολογία λειτουργίας των προγραμμάτων της (είτε πρόκειται
για επιχειρησιακά προγράμματα με εθνική εμβέλεια είτε για επιμέρους προγράμματα
που απευθύνονται σε ομάδες εκπαιδευόμενων),

1

•

είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να οργανώσουν αυτά τα προγράμματα,

•

είναι ικανοί να εκπαιδεύσουν ενηλίκους,

•

μπορούν να μελετούν ζητήματα & να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Για την ενηλικιότητα ο συγγραφέας δέχεται τον σύντομο αλλά περιεκτικό ορισμό του Peter Jarvis (1983, σ. 58)

σύμφωνα με τον οποίο «Η ενηλικιότητα αποκτάται όταν το άτομο αντιμετωπίζεται από τους άλλους ως
κοινωνικά ώριμο και ταυτόχρονα το ίδιο θεωρεί ότι έχει κατακτήσει αυτό το επίπεδο [αποδοχής και
ωριμότητας]». Στην περίπτωση του Ε.Α.Π., ο νομοθέτης θέλοντας να διασφαλίσει την συμμετοχή ενηλίκων στα
προγράμματα σπουδών όρισε στο άρθρο 5, παράγραφος 5α, του Νόμου 2552/1997, ως κριτήριο προτεραιότητας
για την εγγραφή στο Ε.Α.Π., τη συμπλήρωση του 23ου έτους ηλικίας από τους υποψήφιους.
2

Πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου προγράμματος, το Ε.Α.Π. προσέφερε μόνο την θεματική ενότητα

«ΕΚΠ-64: Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο πλαίσιο άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που είτε
οδηγούσαν σε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση») είτε σε πιστοποιητικό
μεταπτυχιακής επιμόρφωσης.
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(Κόκκος, 2005α, σελ. 16)
Στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο 140
νέοι φοιτητές οι οποίοι σύμφωνα με τα όσα είναι δημοσιευμένα στην επίσημη ιστοσελίδα του
πανεπιστημίου (www.eap.gr) είναι

απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή Α.Τ.Ε.Ι. ή κάτοχοι

αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών του εξωτερικού οι οποίοι εργάζονται ή
εργάστηκαν στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) ή στη Γενική
Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ή σε Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ή σε Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας, ή σε προγράμματα Συμβουλευτικής Γονέων, ή σε Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, ή σε Κ.Ε.ΣΥ.Υ.
πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ή σε Ν.Ε.Λ.Ε., ή στις Διαχειριστικές Αρχές/Ειδικές
υπηρεσίες Υπουργείων και Περιφερειών οι οποίες ιδρύθηκαν βάσει του Ν. 2860/2000, ή στο
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Επίσης στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί και όσοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών άνω των 200 ωρών, ή είναι εκπαιδευτές ενηλίκων συνεργαζόμενοι
με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., ή είναι εγγεγραμμένοι
στο εισαγωγικό μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ., ή εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο
Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας, ή στο Μητρώο Αξιολογητών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ή στο
Μητρώο Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ή είναι απόφοιτοι του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιπρόσθετα το
Ε.Α.Π. έχει καθορίσει ένα ειδικό ποσοστό συμμετοχής για τους αποφοίτους των
καταργηθέντων του προγραμμάτων μεταπτυχιακής επιμόρφωσης καθώς και για τους
διδάσκοντες στα Α.Τ.Ε.Ι που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Από την παραπάνω εκτενή παράθεση των τυπικών προσόντων των εισακτέων, γίνεται
φανερή η πρόθεση του πανεπιστημίου να κάνει δεκτούς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν άμεση επαγγελματική σχέση με
το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Με άλλα λόγια ο σχεδιασμός του πανεπιστημίου για το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι η εισαγωγή φοιτητών
με υψηλά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα.

Ο σχεδιασμός αυτός έχει άμεση

συνέπεια και στην ίδια την εκπαιδευτική διεργασία τόσο αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό
όσο και με τους συμβούλους-καθηγητές που καλούνται να υποστηρίξουν και να
αξιολογήσουν τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
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Για να ανταποκριθεί στο έργο της εκπαίδευσης των ενήλικων φοιτητών και
φοιτητριών του, το Ε.Α.Π. χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με
την

υποστήριξη

συμβούλων-καθηγητών

που

χαρακτηρίζονται

ως

Συνεργαζόμενο

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (στο εξής Σ.Ε.Π.).
Σύμφωνα με το Ε.Α.Π. (Κόκκος, 2001α, σελ. 3) η λειτουργία ενός μέλους Σ.Ε.Π. στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έγκειται στα εξής:
1. Δεν διδάσκει [πλάγια γράμματα στο πρωτότυπο κείμενο] με την κλασική
σημασία της έννοιας. Στην Εκπαίδευση από Απόσταση ο φοιτητής διδάσκεται
μέσω του διδακτικού υλικού. Το μέλος Σ.Ε.Π. συμβουλεύει τους φοιτητές
(έχει περίπου 30) τους βοηθάει να αξιοποιήσουν το διδακτικό υλικό, τους
εμψυχώνει, τους υποστηρίζει στην πορεία της μάθησης.
2. Αξιολογεί τις γραπτές εργασίες που του στέλνουν οι φοιτητές και παρέχει
πλήρη ανατροφοδότηση.
3. Επικοινωνεί τακτικά με τους φοιτητές (ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή
ηλεκτρονικά)
4. Συναντά τους φοιτητές πέντε φορές το χρόνο στις Ομαδικές Συμβουλευτικές
Συναντήσεις όπου δίνει επεξηγήσεις και πληροφορίες για τις σπουδές και
συντονίζει την επεξεργασία απόψεων σχετικά με τα μελετώμενα ζητήματα.
5. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής στρατηγικής που ακολουθούν
τα μέλη Σ.Ε.Π. της ίδιας Θεματικής Ενότητας
Πέρα από τα παραπάνω πέντε σημεία που αποτελούν και επίσημη θέση του Ε.Α.Π.,
τα υπόλοιπα τυπικά καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συμβούλων-καθηγητών, απέναντι
στους ενήλικους εκπαιδευόμενους τους, προσδιορίζονται με μεγάλη σαφήνεια και στα
διάφορα κανονιστικά διοικητικά και συμβατικά κείμενα του Ε.Α.Π. (κανονισμοί σπουδών,
συμβάσεις έργου, κ.λπ.).
Ειδικότερα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» η λειτουργία
των συμβούλων-καθηγητών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τον τρόπο που είναι
δομημένο το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας.

Το υλικό της ενότητας είναι έτσι

διαμορφωμένο ώστε να ενισχύει την τάση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων για αυτοδιαχείριση
της μάθησής τους ενώ δίνει πολλές ευκαιρίες για ανατροφοδότηση και υποστήριξη.
Υπάρχουν πολλές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, ευρετικές ερωτήσεις καθώς και ασκήσεις που
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λειτουργούν ενισχυτικά στην προσπάθεια των φοιτητών να κατακτήσουν το γνωστικό μέρος
της κάθε θεματικής ενότητας (Κόκκος, 2005α).
Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι σύμβουλοι-καθηγητές
του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών πέρα από τα τυπικά προσόντα
που απαιτούνται για την απασχόλησή τους στο πρόγραμμα, κατέχουν και μια ιδιαίτερη
ευαισθησία αναφορικά με τις συνθήκες μάθησης των ενηλίκων, η οποία προέρχεται τόσο από
τη γνώση των θεωριών μάθησης των ενηλίκων με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι λόγω των
σπουδών τους όσο και από τα υποστηρικτικά και κανονιστικά κείμενα περιγραφής του ρόλου
τους. Αυτός ο ισχυρισμός λειτουργεί και ως υπόθεση εργασίας για την έρευνά μας.
Ωστόσο, παρά τη συγκεκριμένη περιγραφή του ρόλου, των καθηκόντων και των
υποχρεώσεων των συμβούλων καθηγητών, παρατηρείται διαφοροποίηση στον τρόπο
υποστήριξης των εκπαιδευόμενων, δηλαδή στον τρόπο που οι σύμβουλοι-καθηγητές
λειτουργούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Η αναζήτηση παραγόντων που μπορούν να
αιτιολογήσουν τη διαφοροποίηση αυτή αποτέλεσε τη πηγή γέννησης του προβληματισμού
της έρευνάς μας.
Ο γενικός ερευνητικός μας προβληματισμός σε σχέση με τα παραπάνω εντοπίζεται
στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται σε έναν σύμβουλο-καθηγητή η αντίληψη που έχει
για τη λειτουργία του ως εκπαιδευτής ενηλίκων. Περισσότερο εξειδικευμένα το κεντρικό
ερώτημα της έρευνάς μας εστιάζεται στο εάν και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται και τελικά
νομιμοποιείται, η εκπαιδευτική λειτουργία ενός εκπαιδευτή ενηλίκων από το βιογραφικό του
παράδειγμα. Το παραπάνω ερώτημα θα ήταν δύσκολο να αποσχιστεί από τον κλασσικό
προβληματισμό αναφορικά με το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό του επαγγέλματος
του εκπαιδευτή ενηλίκων από αυτόν του χειραφετητικού κοινωνικού ακτιβιστή από τη μια
μεριά και του απόλυτου επαγγελματία από την άλλη.
Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε το παραπάνω ερώτημα απευθυνθήκαμε στους
ίδιους τους συμβούλους-καθηγητές αναζητώντας στον βίο τους στοιχεία που θα μπορούσαν
να αποτελούν διαμορφωτικούς παράγοντες ως προς την αντίληψη που έχουν για τη
λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων.
Η διατριβή αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τέσσερα
κεφάλαια και το δεύτερο μέρος από δύο κεφάλαια.
Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την οριοθέτηση του πλαισίου το οποίο υποστηρίζει την
ανάπτυξη των δράσεων της σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο κεφάλαιο αυτό
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επιχειρούμε καταρχήν μια σύντομη περιγραφή της εξέλιξης και της σημερινής κατάστασης
του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αποσαφηνίζουμε από την
οπτική γωνία της εκπαίδευσης ενηλίκων τις έννοιες της μετανεοτερικότητας και της
παγκοσμιοποίησης και αναφερόμαστε στις διαστάσεις των εννοιών αυτών που επηρεάζουν τη
θεωρία και κατά συνέπεια την πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο
αναφερόμαστε και προσδιορίζουμε την έννοια της δια βίου μάθησης η οποία αποτελεί έναν
από τους βασικότερους σύγχρονους όρους των κειμένων εκπαιδευτικής πολιτικής που
αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο αποτελούν την επισκόπηση του επιστημονικού
πεδίου της έρευνάς μας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιεκτική παρουσίαση των
θεωρητικών προσεγγίσεων αναφορικά με τη διεργασία της μάθησης των ενηλίκων.
Παρουσιάζουμε τις απόψεις των σημαντικότερων επιστημόνων-συγγραφέων του πεδίου της
εκπαίδευσης ενηλίκων που έχουν ασχοληθεί με τη διεργασία της μάθησης καθώς και στοιχεία
της κριτικής που έχουν διατυπωθεί για κάθε μια προσέγγιση.

Η παρουσίαση των θεωριών

γίνεται με κριτήριο τη θέση της εμπειρίας στη διεργασία της μάθησης. Μελετήσαμε και
παρουσιάζουμε τις θεωρίες μάθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων επειδή με βάση τις θεωρίες
αυτές έχουν διαμορφωθεί οι απόψεις που επικρατούν στη βιβλιογραφία σχετικά με τη
λειτουργία των εκπαιδευτών. Η επισκόπηση του πεδίου ολοκληρώνεται στο τρίτο κεφάλαιο
στο οποίο γίνεται η παρουσίαση των απόψεων που διατυπώνονται στη διεθνή και ελληνική
βιβλιογραφία σχετικά με τη λειτουργία των εκπαιδευτών ενηλίκων. Για κάθε όρο που
περιγράφει τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων αναφερόμαστε στις απόψεις των
κυριότερων στοχαστών του πεδίου ενώ ταυτόχρονα γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πράξης που συνδέονται με τον όρο αυτό. Στο
τρίτο κεφάλαιο κάνουμε επίσης μια επισκόπηση αναφορικά με το ζήτημα της συγκρότησης
ενός εκπαιδευτή ενηλίκων και αναφερόμαστε επίσης στην πρακτική του εκπαιδευτή ενηλίκων
στην εκπαίδευση από απόσταση και στις δεξιότητες που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο του πρώτου μέρους, παρουσιάζουμε
τη μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε για να πραγματοποιηθεί το ερευνητικό
εγχείρημα μας. Αναφερόμαστε στην επιλογή του ποιοτικού ερευνητικού παραδείγματος και
επιχειρηματολογούμε για την επιλογή της αφηγηματικής ανάλυσης.
Για τη συγκέντρωση των πληροφοριών της έρευνάς μας διεξήχθησαν βιογραφικές
συνεντεύξεις.

Έτσι, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία λήψης των
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βιογραφικών συνεντεύξεων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ερευνητής που επιλέγει τη
βιογραφική συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, τη μεθοδολογία της ανάλυσης των
συνεντεύξεων, τα κριτήρια με τα οποία επιλέξαμε τα υποκείμενα (τους πληροφορητές) αυτής
της έρευνας ενώ αναφερόμαστε επίσης και σε μια σειρά από ηθικά και ερευνητικά ζητήματα
που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία καθώς και τον τρόπο που τα
αντιμετωπίσαμε κατά τη διενέργεια της έρευνάς μας.
Το δεύτερο μέρος της διατριβής αποτελείται από το πέμπτο και το έκτο κεφάλαιο.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε το πραγματολογικό υλικό της έρευνάς μας.
Ενεργοποιώντας τη μέθοδο της αφηγηματικής ανάλυσης παρουσιάζουμε το σύνολο των
βιογραφικών συνεντεύξεων που πραγματοποιήσαμε. Κάθε βιογραφία ανασυγκροτείται με
βάση τις θεματικές κατηγορίες που αναδύονται από το εμπειρικό υλικό και για κάθε μία
βιογραφία διατυπώνονται ειδικότερα συμπεράσματα και εκτιμήσεις που αναδεικνύουν το
ιδιόγραφο της κάθε περίπτωσης.
Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής περιλαμβάνει την παράθεση των
γενικότερων συμπερασμάτων μας. Στο κεφάλαιο αυτό εκτός από τη συζήτηση και τον
συμπερασματικό σχολιασμό των στοιχείων που αναδύθηκαν από την ανάλυση των
βιογραφιών κατατίθενται οι σκέψεις και οι προβληματισμοί μας που προέκυψαν ως
αποτέλεσμα της όλης ερευνητικής προσπάθειας. Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρούμε επίσης να
διατυπώσουμε προτάσεις σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών
ενηλίκων

και

ειδικότερα

των

συμβούλων-καθηγητών

του

Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου.
Η έρευνα μας στηρίζεται στη συλλογή και ανάλυση τεκμηρίων ζωής συμβούλωνκαθηγητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να
τονίσουμε ότι η προσπάθεια της παρουσίασης και της ερμηνείας των τεκμηρίων αυτών ήταν
μια διεργασία που μας έφερε αντιμέτωπους με πολλούς προβληματισμούς. Μια τέτοιου
είδους έρευνα είναι εξαρχής δυσχερής και απαιτεί από τον ερευνητή, θεωρητική και
εμπειρική γνώση του επιστημονικού πεδίου καθώς και κριτική ικανότητα έτσι ώστε να
αναδειχθούν μέσα από την ερμηνεία των προσωπικών τεκμηρίων τα στοιχεία εκείνα που είναι
δυνατόν να αποτελέσουν τους διαμορφωτικούς παράγοντες της αντίληψης για τη λειτουργία
των εκπαιδευτών ενηλίκων. Γνωρίζουμε επίσης ότι η ερμηνεία προσωπικών τεκμηρίων δεν
μπορεί να ανακαλύψει ποτέ μια έσχατη αλήθεια που να γενικεύεται και να παρουσιάζει όλα
τα στοιχεία που επηρεάζουν την αντίληψη ενός εκπαιδευτή ενηλίκων.
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Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα συνεισφέρει θετικά, κατά τη γνώμη μας, στο
επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων γιατί αφενός προσφέρει στον αναγνώστη μια
ξεκάθαρη άποψη για το τι παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της λειτουργικής ταυτότητας3 ενός
εκπαιδευτή ενηλίκων και αφετέρου επειδή εμπλουτίζει το πεδίο με «φρέσκο» υλικό του
οποίου η περαιτέρω συστηματική διερεύνηση είναι σε θέση να συνεισφέρει στην ατομική και
συλλογική επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
εκπαίδευσης ενηλίκων ως εκπαιδευτές και ιδιαίτερα σε όσους λειτουργούν ως σύμβουλοικαθηγητές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

3 Χρησιμοποιούμε τον όρο «λειτουργική ταυτότητα» για να περιγράψουμε την ταυτότητα έργου ενός
ατόμου δηλαδή το νοηματοδοτικό πλαίσιο με τη χρήση του οποίου ένα άτομο αντιλαμβάνεται και
τελικά αιτιολογεί τις πράξεις του στο πλαίσιο ενός έργου. Η ταυτότητα έργου ενός ατόμου προκύπτει
μέσα από την εμπειρία της συμμετοχής του στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου όπως γενικά η εργασία
(βλ. Castells, 2004) και πιο ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, η εκπαιδευτική πράξη.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

- 15-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ :

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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1.1 Εισαγωγή
Αποτελεί συχνό και ίσως αιτιολογημένο φαινόμενο η εκπαίδευση των ενηλίκων να
αντιμετωπίζεται ως ο «φτωχός συγγενής» της οικογένειας ενός εκπαιδευτικού συστήματος το
οποίο εξυπηρετεί κυρίως παιδιά, και εφήβους (Griffin, 1987, σελ. 129-130).

Ο

χαρακτηρισμός αυτός οφείλεται μάλλον στο γεγονός ότι στις απαρχές τους τα προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων, στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ήταν σχεδόν στο σύνολό
τους προγράμματα καταπολέμησης του αναλφαβητισμού (OECD 1973, Βεργίδης κ.ά. 1999,
σελ. 15, Παληός, 2003α, σελ. 33, Κόκκος, 2005β, σελ. 19) στο πλαίσιο των προσπαθειών που
κατέβαλαν μεμονωμένα κράτη αλλά και υπερεθνικοί οργανισμοί για την εξάλειψη της
συγκεκριμένης αυτής διάστασης του φαινομένου της υποεκπαίδευσης (Βεργίδης, 1995). Σε
αυτό το πλαίσιο οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων γίνονται αντιληπτές ως
διορθωτικές παρεμβάσεις που προσπαθούν να απαλύνουν ή και να εξαλείψουν αδυναμίες του
επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και μάλιστα μιας μόνο λειτουργίας του και κατά
συνέπεια ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων μοιάζει να είναι περιορισμένος.
Ωστόσο, από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, οι ραγδαίες
οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις έχουν συμβάλλει στην
ριζική αλλαγή του χαρακτήρα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το πεδίο που αναπτύσσεται η
εκπαίδευση ενηλίκων είναι πλέον πολυδιάστατο. Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των δημοσίων υπαλλήλων, η λαϊκή επιμόρφωση, η
συμβουλευτική γονέων, η υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού και ανάπτυξης της
συνείδησης του ενεργού πολίτη και η κατάρτιση ανέργων είναι μερικά παραδείγματα των
σύγχρονων διαστάσεων του πεδίου που εμφανίζονται στη χώρα μας.
Από τα παραπάνω παράγονται δύο θεμελιώδη ερωτήματα, η απάντηση των οποίων
συνεισφέρει στην οριοθέτηση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Τα
ερωτήματα αυτά είναι: α) πώς φτάσαμε στο σημερινό πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης
ενηλίκων στην Ελλάδα; και β) ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που διαμορφώνουν και
επηρεάζουν σήμερα τη θεωρία και την πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων σε διεθνές
επίπεδο;
Για να δοθούν απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα και να γίνει έτσι καλύτερα
αντιληπτό το πλαίσιο δράσης και ο σύγχρονος ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων αρχικά θα
περιγράψουμε την κατάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα παρουσιάζοντας
στοιχεία από την ιστορική εξέλιξή της και αναδεικνύοντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας

της.

Στη

συνέχεια

θα

αναφερθούμε
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αλληλοεξαρτώμενες έννοιες οι οποίες εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στα διεθνή κείμενα
πολιτικής της εκπαίδευσης ενηλίκων και φαίνεται ότι διαμορφώνουν και επηρεάζουν άμεσα
και έμμεσα την εξέλιξη, την πρακτική αλλά και τη θεωρητική ανάπτυξη του πεδίου. Οι
έννοιες αυτές είναι η μετανεοτερικότητα, η παγκοσμιοποίηση και η δια βίου μάθηση.

1.2 Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορικά στοιχεία και σύγχρονη
ελληνική πραγματικότητα
1.2.1 Από τον 19ο αιώνα ως το τέλος της δεκαετίας του 1970

Η εκπαίδευση ενηλίκων εμφανίζεται οργανωμένα στην Ελλάδα το δεύτερο μισό 19ου
αιώνα μέσα από τις προσπάθειες ιδιωτικών οργανώσεων και μορφωτικών συλλόγων που
στόχο είχαν την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού (Βεργίδης, κ.α., 1999, σελ. 15, Κόκκος,
2008α) Οι Φουρρέ και Θεοδοσόπουλος (1966, σελ. 12) αναφέρουν ως τέτοιους συλλόγους
τον «Φιλολογικό Σύνδεσμο Παρνασσός», την «Ελληνική Μέριμνα», το «Λύκειο Ελληνίδων»
και τον «Πειραϊκό Σύνδεσμο» και τον «Σύλλογο κυριών υπέρ της γυναικείας παιδεύσεως».
Το επίσημο ελληνικό κράτος εκφράζει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον του για την
εκπαίδευση ενηλίκων το 1929, με το νόμο 4397 όπου και αναγνωρίζεται θεσμικά πλέον το
πρόβλημα του αναλφαβητισμού. Ωστόσο, μετά από τα πρώιμα αυτά βήματα παρουσιάζεται
μια στασιμότητα στην εξέλιξη του πεδίου ενδεχομένως επειδή μεταξύ άλλων ιστορικών,
κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων (Κόκκος, 2008β) ο θεσμός της εκπαίδευσης ενηλίκων
εξυπηρέτησε κατά κύριο λόγο τις πολιτικό-ιδεολογικές στρατηγικές των εκάστοτε
κυβερνήσεων (Βεργίδης, κ.α. 1999). Μία μάλιστα από τις χαρακτηριστικότερες περιόδους
της πολιτικό-ιδεολογικής λογικής που επικρατούσε στην ανάπτυξη του πεδίου της
εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας είναι η περίοδος της επτάχρονης στρατιωτικής
δικτατορίας 1967-1974 κατά τη διάρκεια της οποίας η Υπηρεσία Λαϊκής Επιμόρφωσης του
Υπουργείου Παιδείας λειτούργησε προπαγανδιστικά:
«Η επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας έπαιξε, λοιπόν, καθοριστικό ρόλο
στον προσανατολισμό της λαϊκής επιμόρφωσης. Ήδη από το 1967-1968 οι
επιμορφωτικές εκδηλώσεις αποτελούσαν τη σημαντικότερη ποσοτικά
δραστηριότητά της. Όσον αφορά το περιεχόμενο των εκδηλώσεων αυτών,
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εντασσόταν κυρίως στις θεματικές
κατηγορίες: Θρησκεία, Οικογένεια, Εθνικά και Κοινωνικά Θέματα ή
Κοινωνική Αγωγή».
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(Βεργίδης, ο.π., σελ. 20)
Με άλλα λόγια από τις αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1980 η
εκπαίδευση ενηλίκων δεν αποτελεί αναγνωρισμένο στοιχείο της κοινωνικής πρακτικής
(Κόκκος, 2008β) δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση ενώ στην
καλύτερη περίπτωση οι δράσεις της είναι κυρίως προσανατολισμένες στην καταπολέμηση
του αναλφαβητισμού (Καραλής, 2006). Όμως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στη δεκαετία
του 1950 έγιναν κάποιες σημαντικές προσπάθειες ανάπτυξης της επαγγελματικής κατάρτισης
ενηλίκων μέσω εξειδικευμένων δραστηριοτήτων, κυρίως από δημόσιους φορείς, όπως η
υπηρεσία των γεωργικών εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας (Koutsouris, 1999). Ωστόσο,
οι δραστηριότητες αυτές δεν κατάφεραν να προσδώσουν έναν ευρύτερο κοινωνικό ρόλο στην
εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία μέχρι και τη δεκαετία του 1980, δεν αποτελεί θεσμό με
κοινωνική αποδοχή (Κόκκος, 2008β). Η Ελλάδα δεν ακολουθεί την πορεία των υπολοίπων
δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο η εκπαίδευση
ενηλίκων όχι μόνο είναι ένας αποδεκτός και αναγνωρίσιμος κοινωνικός θεσμός αλλά την
περίοδο της δεκαετίας του 1960 διέρχεται μια περίοδο αμφισβήτησης αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα της να καταπολεμήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές
ανισότητες (Karabel & Halsey, 1977, Rubenson, 2004).

1.2.2 Η άνθιση της λαϊκής επιμόρφωσης (1981-1985)
Στη χώρα μας η εκπαίδευση ενηλίκων εμφανίζεται δυναμικά στο προσκήνιο μετά την
εισδοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981 (Χασάπης, 2000, σελ. 7-9,
Κόκκος, 2008β).

Η εκλογή των σοσιαλιστών στην κυβέρνηση της χώρας

το 1981

σηματοδοτεί την προσπάθεια για ένα νέο ξεκίνημα για το θεσμό της λαϊκής επιμόρφωσης4.
Σύμφωνα με τον Κόκκο, την εποχή 1981-1985 έγιναν μια σειρά από καινοτομίες που
οδήγησαν στην αναβάθμιση του θεσμού:
«Ιδρύθηκε και στελεχώθηκε με αξιόλογο προσωπικό η Γενική Γραμματεία
Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.), που με τη σειρά της επέλεξε και
τοποθέτησε σε όλους τους Νομούς Συμβούλους Λαϊκής Επιμόρφωσης με
μέση ηλικία 30-35 ετών και με αρμοδιότητες τη μελέτη των εκπαιδευτικών
αναγκών και το συντονισμό των δραστηριοτήτων. Επίσης ιδρύθηκε και
χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία το Κέντρο Μελετών και
4

Αναφερόμαστε στην εκλογική νίκη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, στις 18 Οκτωβρίου του 1981.
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Αυτομόρφωσης (Κ.Ε.Μ.Ε.Α.), το οποίο ανέλαβε την επιμόρφωση των
στελεχών της Λαϊκής Επιμόρφωσης, την έκδοση του περιοδικού
“Αυτομόρφωση” και βιβλίων, καθώς και τη διοργάνωση διεθνών
συνεδρίων…. Αποκορύφωμα ήταν η επίσκεψη του ίδιου του Freire στην
Ελλάδα, με τον οποίο συζητήθηκε ο τρόπος εφαρμογής των ιδεών του
στην ελληνική πραγματικότητα».
(2008β, σελ. 4)
Ο θεσμός της λαϊκής επιμόρφωσης αρχίζει να γίνεται συνειδητά αποδεκτός από την
κοινωνία. Την περίοδο εκείνη λειτουργούν 350 Κέντρα Επιμόρφωσης σε όλη τη χώρα τα
οποία συνιστούν ένα δίκτυο το οποίο χρηματοδοτείται γενναιόδωρα από το κράτος
(Καραλής, 2002, Κόκκος, 2008β). Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες του δικτύου της λαϊκής
επιμόρφωσης έχουν ως αρχές την ανάπτυξη της κριτικής συνειδητοποίησης των
συμμετεχόντων με απώτερο στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις κοινωνικές
διαδικασίες (Παπαϊωάννου & Παληός, 1998). Το αποτέλεσμα του αναπροσανατολισμού των
στόχων αλλά και της οργάνωσης της λαϊκής επιμόρφωσης είναι η θεαματική συμμετοχή στα
εκπαιδευτικά της προγράμματα. Ο μέσος όρος της συμμετοχής αγγίζει για τη πενταετία
1981-1985 τον αριθμό των 213.000 ενηλίκων εκπαιδευόμενων (Κόκκος, 2008β) οπότε
δικαιολογημένα η εποχή αυτή θεωρείται ως η εποχή της άνθισης της λαϊκής επιμόρφωσης
στην Ελλάδα.

1.2.3 Από το 1986 ως τις μέρες μας
1.2.3.1 Η έμφαση στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
Μετά όμως από αυτήν την περίοδο της «άνθισης», ο θεσμός της λαϊκής επιμόρφωσης
άρχισε να φθίνει σταδιακά και από το 1986 και μετά παρατηρείται μια στροφή προς την
παροχή συμπληρωματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών με στόχο την κάλυψη των κενών ή και
των ανεπαρκειών του εκπαιδευτικού συστήματος (Καραλής, 2002, Κόκκος, 2005β).
Άλλωστε και διεθνώς η περίοδος αυτή σύμφωνα με τον Rubenson (2004, σελ. 30)
χαρακτηρίζεται από μια οικονομίστικη θέαση της ανάπτυξης. Οι οικονομολόγοι της εποχής
υποστήριζαν ότι οι τεχνολογικές αλλαγές λειτουργούν ως ένα μέσο για την προώθηση της
ζήτησης στην εκπαίδευση, η οποία προσανατολιζόμενη προς την κατεύθυνση της τεχνολογίας
θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτήν την εποχή ο
Ο.Ο.Σ.Α. (OECD, 1989) δημοσιεύει την έκθεση με τίτλο «Education and the economy in a
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To μοντέλο του ΟΟΣΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία του

ανθρώπινου δυναμικού υψηλών τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και στην τεχνολογία και την
επιστήμη. Αυτή η προσέγγιση υιοθετείται από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε
Ε.Ο.Κ.) με έναν σχεδόν μονομερή τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα όπου
ακολουθώντας τις οδηγίες της Ε.Ε. και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου

αναδεικνύεται

ως

κυρίαρχη

στρατηγική

στην

εκπαίδευση

ενηλίκων

η

συμπληρωματική κατάρτιση και η επιστημονική εξειδίκευση (Κόκκος, 2005β, 2008β). Η
λαϊκή επιμόρφωση (ή αλλιώς η γενική εκπαίδευση ενηλίκων), περνάει από το προσκήνιο στο
παρασκήνιο.
Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων αυτή την εποχή
αναπτύσσεται στον τομέα των τεχνολογιών γενικότερα και της πληροφορικής ειδικότερα.
Έτσι από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το πεδίο
της εκπαίδευσης ενηλίκων εμφανίζει μεν ταχύτατη ανάπτυξη, αλλά η αιτία μοιάζει να είναι η
αναγκαιότητα για απορρόφηση διαθέσιμων πόρων, κυρίως όσων προέρχονταν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές

αυτού του είδους η ανάπτυξη

αποδεικνύεται στρεβλή και δε συμβάλλει στη δόμηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος
εκπαίδευσης ενηλίκων αφού υπάρχει μια εμφανής μονομέρεια προς την συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση (Karalis & Vergidis, 2004, Παληός [επιμ.] 2003α, Κόκκος, 2005β).
Επιπρόσθετα για την περίοδο αυτή έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο σχεδιασμός προγραμμάτων
έγινε δίχως προηγούμενη διερεύνηση των πραγματικών αναγκών κατάρτισης και αυτό το
γεγονός σε συνδυασμό με την απουσία αξιολόγησης και την έλλειψη συντονισμού των
δράσεων και των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων, οδήγησε σε μη ορθολογική κατανομή των
διαθέσιμων πόρων (Βεργίδης & Πρόκου 2005, σελ. 59-70, Πρόκου, 2007).
Έτσι με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό των φορέων και κατόπιν σχετικών
οδηγιών από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Εργασίας επιφορτίζεται
με τη διαχείριση και την παρακολούθηση των ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης. Κατά συνέπεια παίρνονται αποφάσεις και καθορίζονται οι προδιαγραφές για την
ίδρυση δημόσιων και ιδιωτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ), που
πιστοποιούνται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) το οποίο λειτουργεί από το 1997
(Κόκκος, 2005β, Πρόκου, 2007) ενώ αργότερα το 2003 ψηφίζεται και ειδικός νόμος
(Ν.3191/2003), µε τον οποίο δημιουργήθηκε Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Αρχικής και της
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Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης µε την Απασχόληση
(ΕΣΣΕΕΚΑ). Αργότερα, το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προχώρησε επίσης στην πιστοποίηση των
εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας
ένα πρωτότυπο εθνικής κλίμακας πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Καραλής &
Κόκκος, 2008). Παρόλα αυτά ακόμη και σε αυτό το συγκεντρωτικό σύστημα υπάρχουν στις
μέρες μας πολλοί φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί (για παράδειγμα αναφέρουμε το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, ο Οργανισμός Γεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το
Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε.) που είτε χωρίς πιστοποίηση είτε
με

εσωτερικές

διαδικασίες

εγκυρότητας

προσφέρουν

προγράμματα

συνεχιζόμενης

επαγγελματικής κατάρτισης (Κόκκος, 2005β).

1.2.3.2 Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων στο προσκήνιο
Το πεδίο της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων άρχισε να βγαίνει πάλι από το
παρασκήνιο προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέσω των προγραμμάτων της Γενικής
Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σημερινή Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης) η
οποία διαδέχθηκε τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης.

Με αιχμές τα Σχολεία

Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) από το 1997 και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
από το 2003, οι δομές της Γενικής Γραμματείας, έχουν ως αντικείμενο την καταπολέμηση
του αναλφαβητισμού την κατάρτιση και επιμόρφωση ειδικών ομάδων που απειλούνται από
κοινωνικό αποκλεισμό, την υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας καθώς και την εκπαίδευσης στον τομέα των νέων τεχνολογιών (Κόκκος,
2008β, Prokou, 2008). Επίσης, οι δομές της Γενικής Γραμματείας προσφέρουν εκπαίδευση
και επιμόρφωση σε θέματα πολιτισμού, υγείας και περιβάλλοντος καθώς και ενημέρωση για
θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και ευρωπαϊκά ενώ πρόσφατα ξεκίνησε η διαδικασία
εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εκπαιδευτών που απασχολούνται στα προγράμματα αυτά
με στόχο την δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Για το λόγο αυτό η

Γραμματεία σχεδίασε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα
εκπαίδευσης των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων της
(βλ. Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2007).
Στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην
ανάπτυξη του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας είναι η λειτουργία του
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Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) το 1997.

Το Ε.Α.Π. είναι το μοναδικό

ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας του οποίου όλα τα προγράμματα προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού επίπεδου απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους. Όπως αναφέραμε και
προηγούμενα στο πλαίσιο του Ε.Α.Π. λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με
ειδίκευση την εκπαίδευση ενηλίκων ενώ πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών με θέματα
που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων ή μεμονωμένα μαθήματα για την εκπαίδευση
ενηλίκων προσφέρονται σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο και από άλλα
πανεπιστήμια όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Μακεδονίας, Αθηνών και Πατρών. Τέλος, ένα στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί
ως ενδεικτικό της πορείας εξέλιξης της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα είναι το ότι μόλις
μετά το 2003 ξεκινά η ίδρυση μη-κυβερνητικών επιστημονικών φορέων και ενώσεων για την
εκπαίδευση

ενηλίκων

όπως

η

Επιστημονική

Ένωση

Εκπαίδευσης

Ενηλίκων

(www.adulteduc.gr) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκπαιδευτών Ενηλίκων (www.pasee.gr).
Οι δραστηριότητες στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, οι δράσεις και οι
παρεμβάσεις στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, οι προσπάθειες επαγγελματισμού του πεδίου
αλλά και η εισαγωγή της εκπαίδευσης ενηλίκων ως διακριτού αντικειμένου σπουδών στα
ελληνικά πανεπιστήμια συνθέτουν έναν πολύπλοκο μωσαϊκό ανάπτυξης του πεδίου. Η
ανάπτυξη αυτή ενώ παρουσιάζει μια δυναμική αντιμετωπίζει μια σειρά από εμπόδια τα οποία
έχουν τις ρίζες τους σε μακροχρόνια στοιχεία της ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας.

1.2.4 Οι δυσλειτουργίες του πεδίου σήμερα
Στο σημερινό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων εμφανίζονται αρκετές δυσλειτουργίες οι
οποίες έχουν τις ρίζες τους σε πρακτικές προηγούμενων περιόδων. Ο Κόκκος (2008β, σελ.
12) θεωρεί ότι «οι εξελίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα δεν μπορεί
παρά να είναι αργές, με σπειροειδή μορφή και να προέρχονται κυρίως από τις προσπάθειες
ανεξάρτητων οργανισμών, μεμονωμένων ατόμων, καθώς και πυρηνικών ομάδων, που
κατορθώνουν να λειτουργούν δημιουργικά μέσα σε αντίξοες συνθήκες». Στο ίδιο κείμενο
προχωρά σε μια συνολική κριτική θεώρηση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων για τη
χώρα μας και αναφέρει ότι:
«το πεδίο αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα μεγάλη δυσκολία να αναχθεί σε
συστατικό στοιχείο του κοινωνικού ιστού … [αφού] δεν φαίνεται να
διαμορφώνονται συνθήκες που θα μπορούσαν να αμβλύνουν αποφασιστικά τις
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χρόνιες αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, οι οποίες βέβαια διαπερνούν και
τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την εκπαίδευση ενηλίκων».

Τη θέση αυτή υποστηρίζουν εμμέσως με κείμενά τους διάφοροι μελετητές της
ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας οι οποίοι διαπιστώνουν ότι ο έλεγχος της κρατικής
μηχανής από τα κόμματα και η μηχανιστική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης έχει
δημιουργήσει ένα κρατικό μηχανισμό ανίκανο να αντιδράσει ευέλικτα και να ενσωματώσει
ευρωπαϊκούς εκσυγχρονισμούς, δημιουργώντας και υποστηρίζοντας
θεσμούς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων (Μουζέλης, 2003,

έτσι κοινωνικούς

Βούλγαρης, 2008 όπως

αναφέρονται στο Κόκκος, 2008β). Η όλη αυτή κατάσταση του κρατικού μηχανισμού έχει
οδηγήσει σε ένα σύστημα της εκπαίδευσης ενηλίκων που χαρακτηρίζεται ως «κρατικιστικό
μοντέλο δια βίου μάθησης» το οποίο σημαίνει ισχυρό κρατικό έλεγχο σε συμφωνία με την
παράδοση ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος (Πρόκου, 2007, σελ. 3).
Σε διεθνές επίπεδο όμως τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά και η εξέλιξη της
πρακτικής αλλά και της θεωρίας

της εκπαίδευσης ενηλίκων μοιάζει να επηρεάζεται

σημαντικά από το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης (Jarvis, 2002), από το παράδειγμα της
μετανεοτερικότητας (Usher, Bryant & Johnston, 2001) και από τη φιλοσοφία της δια βίου
μάθησης (Rubenson, 2004). Τις τρεις αυτές έννοιες που συναντάμε με μεγάλη συχνότητα στα
κείμενα πολιτικής της εκπαίδευσης ενηλίκων θα εξετάσουμε παρακάτω.
1.3 Η εκπαίδευση ενηλίκων στην εποχή της μετανεοτερικότητας
Η μετανεοτερικότητα είναι ένας πολύπλοκος όρος που εμφανίστηκε στην
επιστημονική βιβλιογραφία ως αντικείμενο θεωρητικής και εμπειρικής μελέτης την δεκαετία
του 1980. Ένα στοιχείο που δυσκολεύει τη διατύπωση ενός γενικά αποδεκτού ορισμού είναι
το γεγονός ότι ο όρος εμφανίζεται σε ένα μεγάλο εύρος πεδίων ανθρώπινης δραστηριότητας
όπως για παράδειγμα η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η μουσική, η λογοτεχνία ενώ αποτελεί επίσης
συστατικό στοιχείο αναλύσεων σε πολλά επιστημονικά πεδία όπως η κοινωνιολογία, η
φιλοσοφία, η ψυχολογία και η εκπαίδευση.
Για κάποιους η μετανεοτερικότητα είναι ένας όρος που εκφράζει το φαινόμενο της
παγκοσμιοποίησης των οικονομικών σχέσεων και της ανάπτυξης μεταβιομηχανικών
κοινωνικών μορφωμάτων μέσα σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζεται από την πληροφορική
τεχνολογία (Edwards & Usher, 2001). Για άλλους η μετανεοτερικότητα είναι μια μορφή
ανάλυσης που διαδέχθηκε το ρεύμα της νεοτερικότητας αποκηρύσσοντας την κυριαρχία του
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επιστημονικού ορθολογισμού ως μέσου για την απόκτηση αντικειμενικής γνώσης (Jarvis,
Holford, Griffin, 1998).
Μαζί με τις παραπάνω απόψεις υπάρχει η αίσθηση ότι η μετανεοτερικότητα είναι
στην ουσία μια διεργασία προαγωγής του ατομισμού και επιβολής ενός συγκεκριμένου
τρόπου ζωής που συνδέεται με δομές οικονομίας που δεν στηρίζονται πλέον σε μια
παραγωγική κοινωνία αλλά σε μια κοινωνία κατανάλωσης (Bauman, 1998b).

Άμεση

συνέπεια της στροφής από την παραγωγική κοινωνία της νεοτερικότητας στην καταναλωτική
κοινωνία της μετανεοτερικότητας είναι ο επαναπροσδιορισμός της κοινωνικής ταυτότητας
των ατόμων (Bauman, 1995). Με άλλα λόγια η αξιοπιστία των ατόμων δεν έγκειται πλέον
στη συνεισφορά τους στην παραγωγή αγαθών (συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών
και πολιτιστικών) αλλά στην ικανότητά τους να καταναλώνουν αγαθά. Αυτή η προσέγγιση
της μετανεοτερικότητας εμπεριέχει κάποια πρώτα στοιχεία που επιδρούν στην έννοια της
γνώσης, αφού είναι κατανοητό ότι η γνώση έχει κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία δημιουργίας
νέων αγαθών και υπηρεσιών ενώ μέσω της γνώσης διαμορφώνονται και οι ανάγκες που τα
αγαθά αυτά θα εξυπηρετούν. Επίσης γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπό αυτές τις συνθήκες τα
μέλη μιας κοινωνίας «οφείλουν» συνεχώς να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να είναι σε θέση να
ικανοποιούν τις ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν στη διάρκεια του βίου τους (Kenway et
al., 1994).
Παρομοίως αλλά με μεγαλύτερη ευρύτητα ο Lyotard (1984) ισχυρίζεται ότι οι
οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές (συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών αλλαγών)
έχουν οδηγήσει σε μια μετανεοτερική κατάσταση για τη γνώση ιδιαίτερα στη διάσταση του
σκοπού που αυτή εξυπηρετεί. Υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της νεοτερικότητας η παραγωγή
και η διάχυση της γνώσης είχε ως απώτερο σκοπό την προαγωγή της αλήθειας και της
ελευθερίας ενώ έτσι αποσκοπούσε στη γενικότερη βελτίωση της ανθρωπότητας. Σε αντίθεση,
η γνώση στη μετανεοτερικότητα με τη συμβολή και της πληροφορικής τεχνολογίας
μεταβάλλεται σε αγαθό που είναι εμπορεύσιμο και η αξία του οποίου συσχετίζεται με την
ίδια την χρήση της γνώσης και όχι με τη γενικότερη συνεισφορά της. Η γνώση δηλαδή
αποκτά μια προστιθέμενη αξία εργαλειακής φύσης. Ανάλογα και η εκπαιδευτική διεργασία,
που καλείται να εξυπηρετήσει μια τέτοιου είδους γνώση, μεταμορφώνεται σε μια σχέση
«παραγωγού – καταναλωτή» ενώ η γνώση αποτελεί ένα αντικείμενο συναλλαγής που
εξαρτάται από την αξία που αυθαίρετα της προσδίδει ο «καταναλωτής» της. Σε αυτό το
περιβάλλον ο «καταναλωτής» του εκπαιδευτικού προϊόντος έχει προφανώς τη δυνατότητα να
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διαχειριστεί την προσωπική εμπειρία του ως αγαθό και ακόμη να την πιστοποιήσει μέσω της
απόκτησης ενός τίτλου σπουδών (Usher, 1992).
Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η θέση της εκπαίδευσης ενηλίκων στο
πλαίσιο της μετανεοτερικότητας αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού.

Σύμφωνα με τους

Edwards & Usher (2001) αυτό συμβαίνει επειδή η μετανεοτερικότητα με οποιαδήποτε
ερμηνεία της φαίνεται να υπονομεύει την παραδοσιακή δέσμευση της εκπαίδευσης ενηλίκων
απέναντι στην κοινωνική δράση και την ιστορική της συμπόρευση με τις οργανώσεις της
εργατικής τάξης και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων ενώ ταυτόχρονα αμφισβητεί την
αξία της επιλογής της απόκτησης γνώσης με στόχο την ίδια τη γνώση.
Υπάρχει επίσης η άποψη ότι η εκπαίδευση ενηλίκων δυσκολεύεται να βρει θέση στη
συγκεκριμένη εποχή επειδή η μέχρι σήμερα έρευνα που υποστηρίζει το πεδίο είναι
θεμελιωμένη σχεδόν αποκλειστικά σε ορθολογικές επιστημονικές μεθόδους τις οποίες
αμφισβητεί το μετανεοτερικό ερευνητικό παράδειγμα (Briton, 1996). Συνάμα μια από τις
βασικότερες έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων αυτή της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης
προϋποθέτει ότι τα ενήλικα άτομα έχουν αυτονομία δράσης κάτι που αμφισβητείται από τη
ρητορική της μετανεοτερικότητας (Stanage, 1996). Μάλιστα έχει διατυπωθεί και η άποψη
ότι ακόμη και η απελευθερωτική εκπαίδευση ενηλίκων που αποτελεί τη πιο ριζοσπαστική
θεώρηση του σκοπού της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι δυνατό να θεωρηθεί ως μία από τις
ύποπτες «μεγάλες αφηγήσεις» (Lyotard, 1984), η αξία των οποίων απορρίφθηκε από τους
διανοουμένους της μετανεοτερικότητας (Pietrykowski, 1996).
Μια σειρά από συγγραφείς μελέτησαν και προσπάθησαν να προσδιορίσουν τις
ιδιότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων στην εποχή της μετανεοτερικότητας (Campbell, 1993,
Bagnall, 1994, Britton, 1996, Jarvis, 1996, 1997, Usher, Bryant, Johnston, 2001). Ο Bagnall
(1994) μετά από μια συγκριτική ανάλυση των στοιχείων της νεοτερικότητας και της
μετανεοτερικότητας κατέληξε στα εξής χαρακτηριστικά (ή τάσεις) που καθορίζουν την
εκπαίδευση ενηλίκων στην νέα αυτή εποχή:
1. Απόρριψη κάθε κεντρικού σχεδιασμού, συστηματοποίησης, εκπαίδευσης με βάση
στόχους, αξιολόγησης με βάση στόχους και γενικά κάθε προσχεδιασμένης
ενέργειας.
2. Αβεβαιότητα, απροσδιοριστία, και έλλειψη πρόβλεψης αναφορικά με την
αρμοδιότητα της λήψης αποφάσεων για την εκπαιδευτική διεργασία.
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3. Αυθόρμητη και στοχαστική ανταπόκριση στις μη-γνωστικές και συναισθηματικές
τάσεις και προτιμήσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα εκπαίδευσης
ενηλίκων.
4. Συμμετοχή των εκπαιδευομένων τόσο στο σχεδιασμό όσο και στον έλεγχο της
μαθησιακής διεργασίας.
5. Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων πέρα από παραδόσεις, συμβάσεις
και δόγματα με μεγαλύτερη μεταβλητότητα, περισσότερο συγκεκριμένα και με
πρόσκαιρο χαρακτήρα.
6. Έμφαση στην ενδογενή αξία της μάθησης και στη μαθησιακή διεργασία και όχι στο
αποτέλεσμά της.
7. Κατανόηση των εννοιών της γνώσης και του νοήματος με τρόπο που είναι μονίμως
ανοιχτός σε επανερμηνείες, αποδομήσεις και αναθεωρήσεις. Δεν υπάρχει
αδιαμφισβήτητο η συναινετικό αναλυτικό πρόγραμμα ή προδιαγραφές που
καθοδηγούν, περιορίζουν ή ορίζουν τη δόμησή του.
8. Η εκπαίδευση ενηλίκων δεν υφίσταται ως αυτόνομος θεσμός αλλά διαχέεται σε
όλους τους θεσμούς της κοινωνίας.
Τα παραπάνω οκτώ σημεία στην ουσία χαρτογραφούν μια ιδιαίτερη κατάσταση στην
οποία έχει εισέλθει η εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με τους θεωρητικούς της
μετανεοτερικότητας. Σε αυτή τη νέα κατάσταση η εκπαίδευση ενηλίκων δε σημαίνει απλά
μάθηση εκτός του σχολικού περιβάλλοντος ή των σχολικών θεσμών ή και ακόμη μια δεύτερη
ευκαιρία στο πλαίσιο διευρυμένων δυνατοτήτων για μάθηση. Αυτό που διαφαίνεται είναι η
ελαχιστοποίηση της δυνατότητας από την πλευρά των εκπαιδευτών και των σχεδιαστών να
προσδιορίσουν τι πραγματικά είναι αξιόλογη γνώση, τι σημαίνει αποτελεσματική μαθησιακή
διεργασία ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται μια αμφισβήτηση για την έννοια του κανονικού και
προβάλει έντονα η άρνηση της θέσης ότι κάθε μαθησιακή διεργασία θα πρέπει να
διαμορφώνεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αντίληψης προόδου και ευημερίας (Usher,
Bryant, Johnston, 2001).
Ταυτόχρονα με τα προηγούμενα είναι πλέον φανερό ότι η εκπαίδευση ενηλίκων δεν
μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα σύνολο από τεχνικές και μεθοδολογίες χωρίς πραγματικό
ενδιαφέρον για τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά ως μια κοινωνικοιστορική και πολιτική πρακτική
στην οποία «όλα όσα είχαν αγνοηθεί στο πλαίσιο της νεοτερικότητας όπως τα συναισθήματα,
η ενσυναίσθηση, η διαίσθηση, ο στοχασμός, η εικοτολογία, η ατομική εμπειρία, τα έθιμα, η
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μεταφυσική, η παράδοση, η κοσμολογία, ο μύθος, το θρησκευτικό συναίσθημα και η
μυστικιστική εμπειρία…αποκτούν νέο νόημα» (Rosenau, 1992, σελ. 6, όπως αναφέρεται στο
Britton, 1996, σελ. 116).
Ωστόσο, όπως προαναφέραμε η μετανεοτερικότητα κατά μία ερμηνεία συνδέεται με
την έννοια της παγκοσμιοποίησης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις οικονομικές, πολιτικές και
πολιτιστικές σχέσεις και γι΄ αυτόν τον λόγο στην επόμενη ενότητα θα σχολιάσουμε τη σχέση
εκπαίδευσης ενηλίκων και παγκοσμιοποίησης.

1.4 Εκπαίδευση ενηλίκων και παγκοσμιοποίηση
Η παγκοσμιοποίηση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως μια διαμορφωτική δύναμη που
ουσιαστικά αναδομεί τον κόσμο και επιβάλλει την πολιτισμική ομογενοποίηση (Robertson,
1992). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι η
παγκοσμιοποίηση μπορεί να περιγραφεί ως μια πλανητική διεργασία κοινωνικής συμπίεσης
που οδηγεί στην ανάπτυξη μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης (βλ. White, 2004).
Έχοντας υπόψη και τις δύο παραπάνω προτάσεις στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε να
περιγράψουμε τις διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης που επηρεάζουν τη πρακτική και κατά
συνέπεια τη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στο βιβλίο «Globalization: The Human Consequences», ο Bauman (1998a)
υποστηρίζει ότι η παγκοσμιοποίηση δεν σχετίζεται με την επιθυμία ή την ελπίδα μας για το τι
πρόκειται να συμβεί. Αντιθέτως, σχετίζεται με αυτό που πραγματικά μας συμβαίνει αφού οι
συνέπειες της παγκοσμιοποίησης μοιάζουν μάλλον απροσδόκητες και απρόβλεπτες.

Η

παγκοσμιοποίηση είναι μια σύνθετη κατάσταση, ένα πολύπλοκο σύνολο διεργασιών που ενώ
φαινομενικά αναπτύσσεται στην οικονομική διάσταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,
κατ’ ουσία επηρεάζει την πολιτική, την πολιτιστική και τεχνολογική διάσταση των κοινωνιών
μας (Beck, 2000, Giddens, 2001). Επηρεάζει δηλαδή το σύνολο των κανόνων και
διαδικασιών όπως επίσης και το σύνολο των ιδεών και των αξιών της σύγχρονης κοινωνίας.
Το φαινόμενο αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου νέο, αφού στοιχεία παγκόσμιας
οικονομίας και συνεπώς η αίσθηση της ύπαρξης μιας παγκόσμιας κοινωνίας εμφανίζονται
ήδη από τον 16ο αιώνα (Μουζέλης, 2004). Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα
οποία καθιστούν τη σύγχρονη παγκοσμιοποίηση μοναδική, και αυτά είναι: η μεγαλύτερη
επεκτατικότητα δηλαδή η ενσωμάτωση και η συμμετοχή στο φαινόμενο ολοένα και
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περισσότερων περιοχών του πλανήτη, η μεγαλύτερη περιεκτικότητα του φαινομένου που
σημαίνει την εξάπλωση της παγκόσμιας παραγωγής και στον χώρο των υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η μεγαλύτερη διεισδυτικότητα
λόγω της ανάπτυξης της πληροφορικής τεχνολογίας (Μουζέλης, ο.π., σελ. 12 ).
Αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, η επίδραση της παγκοσμιοποίησης μπορεί
να γίνει κατανοητή αν εξεταστούν οι συνέπειές της στις εξής τρεις κοινωνικές διαστάσεις:
την οικονομική, την πολιτική και την πολιτιστική.

Στην οικονομική διάσταση, το

σημαντικότερο στοιχείο σχετίζεται με τις αλλαγές που συντελούνται στη δομή του εργατικού
δυναμικού. Σε μια παγκόσμια αγορά η κινητήρια δύναμη που ωθεί την ανάπτυξη είναι ο
ανταγωνισμός ο οποίος όμως εμπεριέχει πλέον ως βασικό συστατικό του στοιχείο τη γνώση
(Rifkin, 1995).
Ακολουθώντας μια απλή προσέγγιση που αγγίζει το κλασικό μαρξιστικό μοντέλο για
τη δόμηση της κοινωνίας, ο Jarvis (2002, σελ. 7) ισχυρίζεται ότι οι δομές της παγκόσμιας
κοινωνίας είναι δυνατό να γίνουν κατανοητές αν θεωρήσουμε πλέον ότι συνολικά ο κόσμος,
και όχι κάθε κοινωνία, αποτελείται από μια υπερδομή και μια υποδομή. Στη θεώρηση αυτή
στην υποδομή εδράζει ο έλεγχος του οικονομικού και διανοητικού κεφαλαίου που είναι
ουσιώδες για μια κοινωνία της γνώσης5, ενώ η ενεργοποίηση του κεφαλαίου διευκολύνεται
από τον έλεγχο της πληροφορικής τεχνολογίας. Η υπερδομή του παγκοσμιοποιημένου
5 Η έννοια της κοινωνίας της γνώσης δεν είναι προσδιορισμένη με επάρκεια τόσο θεωρητικά όσο και
εμπειρικά (Ευστράτογλου, 2007). O Edwards (1997) σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης της έννοιας
της κοινωνίας της γνώσης διακρίνει τρεις επιστημολογικές ιδιότητές της που τη χαρακτηρίζουν και
προσδιορίζουν την οπτική της χρήσης του συγκεκριμένου όρου στα κείμενα της εκπαιδευτικής
πολιτικής. Πρώτον, η κοινωνία της γνώσης είναι μια κοινωνία μορφωμένων ενεργών πολιτών,
δημοκρατίας και ίσων ευκαιριών. Αυτή η ιδιότητα είναι συνδεδεμένη με τον νεοτερικό λόγο και
υποστηρίζει την έννοια τη δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής των
σοσιαλδημοκρατιών. Δεύτερον, η κοινωνία της γνώσης είναι μια αγορά γνώσης που δίνει τη
δυνατότητα σε θεσμικούς φορείς να παρέχουν υπηρεσίες γνώσης στο πλαίσιο της υποστήριξης της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Αυτή η ιδιότητα συνδέεται με τις απαιτήσεις των εργοδοτικών
φορέων στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στην αβεβαιότητα της οικονομίας της αγοράς.
Τρίτον, η κοινωνία της γνώσης είναι μια κοινωνία όπου οι πολίτες υιοθετούν μια προσέγγιση μάθησης
για την ίδια τους τη ζωή, αντλώντας γνώση από ένα ευρύ φάσμα δικτύων και πηγών με στόχο την
υποστήριξη του διακριτού τρόπου ζωής τους. Αυτή η ιδιότητα που αναδεικνύει την τυχαιότητα, την
αίσθηση του εφήμερου και την ετερογένεια της κοινωνίας αποτελεί στοιχείο του μετανεοτερικού
λόγου.
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κόσμου περιλαμβάνει το κράτος, την εργασία, την κουλτούρα (στην οποία εμπεριέχεται η
εκπαίδευση και άρα και η γνώση), την αναψυχή και πολλά άλλα.
Σημαντικό στοιχείο αυτής της θεώρησης είναι το ότι σε μια διεθνή ανταγωνιστική
αγορά που λειτουργεί στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας ο έλεγχος όλων των
μορφών κεφαλαίου δεν οδηγεί πλέον στον ατομικό πλούτο αλλά γίνεται τώρα μηχανισμός για
την εταιρική ανάπτυξη και κυριαρχία η οποία οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας τάξης
απρόσωπων προνομιούχων. Όλα αυτά συνιστούν μια νέα μορφή καπιταλισμού την οποία ο
Jarvis ορίζει ως προηγμένο καπιταλισμό:
«....η κοινωνία μας ελέγχεται από τον προηγμένο καπιταλισμό ο οποίος περικλείει
την πληροφορική τεχνολογία και έτσι είναι φανερό ότι η επιστημονική και η
τεχνολογική γνώση γίνονται, σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση, τα βασικά
συστατικά στοιχεία (η καρδιά) της κοινωνικής εξέλιξης... Νομίζω ότι [η
εκπαίδευση ενηλίκων] μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο πλαίσιο πολύ
συγκεκριμένων ορίων και τα όρια αυτά ελέγχονται από τη χρηματοδότηση και η
χρηματοδότηση θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δυνάμεων που ελέγχουν
την κοινωνία μας»
(Jarvis 2005, σελ. 189)

Αυτή η μετακίνηση προς μια παγκόσμια οικονομία με θεμέλιο λίθο την επιστημονική
και τεχνολογική γνώση οδηγεί με γοργούς ρυθμούς και στη μεταβολή της δομής του
εργατικού δυναμικού, με άμεση συνέπεια την μείωση της προσφοράς θέσεων εργασίας στον
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και την αύξηση της ζήτησης για θέσεις εργασίας που
έχουν ως βασικό στοιχείο τη γνώση (Κουτρούκης & Κουλαουζίδης, 2005). Ο Reich (1991)
διατύπωσε την άποψη ότι σε αυτό το περιβάλλον έχουν διαμορφωθεί πλέον τρεις κύριες
κατηγορίες εργαζομένων: οι εργαζόμενοι της γνώσης, οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών και οι
εργαζόμενοι της παραγωγής. Παρόμοια διατύπωση έκανε και ο Castells (1996, σελ. 47) ο
οποίος πρότεινε τέσσερις τύπους εργαζομένων: τους παραγωγούς υψηλής αξίας (εργαζόμενοι
έντασης γνώσης), τους παραγωγούς υψηλού όγκου (με βάση το χαμηλό εργατικό κόστος),
τους παραγωγούς πρώτων υλών και τους πλεονάζοντες παραγωγούς (το απαξιωμένο δηλαδή
εργατικό δυναμικό). Η προαναφερόμενη κατανομή του εργατικού δυναμικού παρουσιάζεται
σήμερα στις περισσότερες κοινωνίες, με τις πλουσιότερες χώρες να εμφανίζουν υψηλά
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ποσοστά εργαζομένων έντασης γνώσης και τις φτωχότερες χώρες να παρουσιάζουν υψηλά
ποσοστά πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού και να οδηγούνται - ως χώρες πια - σε μια
κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού, ένα στοιχείο που σύμφωνα με τον Bauman (1998b)
είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης.
Στη διάσταση της πολιτικής το διακύβευμα ξεκινά από το βαθμό της εθνικής
κυριαρχίας που έχουν πλέον τα κράτη και στις συνέπειες αυτού του διακυβεύματος στην
έννοια του ενεργού πολίτη. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό με τη βοήθεια της πληροφορικής
τεχνολογίας προάγεται η διακρατική κίνηση οικονομικών κεφαλαίων ενώ σε πολλές
περιπτώσεις (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση) η κατάργηση των συνόρων διευκολύνει τη
μετακίνηση και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η εθνική κυριαρχία των κρατών υπόκειται πλέον
σε περιορισμούς που προέρχονται από τις διεθνείς ανάγκες κεφαλαίου, από τις υπερεθνικές
πολιτικές πιέσεις αλλά και από τις εσωτερικές και κοινωνικές ανάγκες με αποτέλεσμα ο
πολιτικός έλεγχος να κινείται σε στενά πλαίσια (Bauman, 1998a). Κατά συνέπεια η έννοια
της ενεργού πολιτειότητας (active citizenship) βρίσκεται υπό συνεχή διερεύνηση αφού η
έννοια αυτή έχει τις ρίζες της στην εθνική κυριαρχία των κρατών όπου υπάρχουν
καθορισμένοι ρόλοι, υποχρεώσεις και δικαιώματα για κάθε πολίτη.
Το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται ως ένας [ιδεολογικός] μηχανισμός που
αναπαράγει την ταυτότητα και τα συμφέροντα των κυρίαρχων ομάδων σε μια κοινωνία και
εντέλει οδηγεί στη νομιμοποίηση του ίδιου του κράτους (Φραγκουδάκη, 1985, Bourdieu &
Passeron, 1996, Jarvis, Holford, Griffin, 1998). Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Apple (1996) το
σχολικό σύστημα επίσημα μέσα από το αναλυτικό του πρόγραμμα διδάσκει την πολιτιστική
γνώση που απαιτείται για την δημιουργία της αίσθησης της κοινωνικής συνοχής και της
εθνικής ταυτότητας. Από την άλλη πλευρά όμως οι συνθήκες που δημιουργούνται από την
παγκοσμιοποίηση απαιτούν από τους πολίτες να κατέχουν δεξιότητες προσαρμογής και
ευελιξίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε πολύπλοκους ρόλους, ενώ
ταυτόχρονα η συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα απαιτεί ενεργούς πολίτες με
αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες ή αλλιώς με ικανότητα κριτικής σκέψης (Guilherme,
2002) . Υπάρχει κατά συνέπεια μια ένταση μεταξύ της κοινωνικής συνοχής που προάγει το
σχολικό σύστημα ανταποκρινόμενο στις προδιαγραφές που καθορίζει η έννοια της εθνικής
κυριαρχίας και της ατομικής ευελιξίας και κριτικής ικανότητας που απαιτούνται από τις
συνθήκες που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση. Είναι παραπάνω από φανερό ότι η
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εξομάλυνση της έντασης αυτής είναι ένα πεδίο που καλείται να εξυπηρετήσει η εκπαίδευση
ενηλίκων
Η επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην πολιτιστική διάσταση της κοινωνίας ξεκινά
από την έννοια της κουλτούρας. Υιοθετώντας τον ορισμό της κουλτούρας των Horton και
Hunt οι οποίοι ισχυρίζονται ότι «κουλτούρα είναι καθετί που είναι αντικείμενο κοινωνικής
μάθησης και είναι κοινό για κάθε μέλος της κοινωνίας» (1976, σελ. 46) γίνεται αντιληπτό ότι
η παγκοσμιοποίηση μέσω των τυποποιητικών πιέσεων που ασκεί αποτελεί παράγοντα που
επηρεάζει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την κουλτούρα κάθε κοινωνίας. Και αυτό είναι
σημαντικό στο βαθμό που η κουλτούρα είναι ένας από τους παράγοντες που έχει άμεση
σχέση με τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας κάθε ατόμου
(Νασιάκου, 2002). Ο Bauman (1995, σελ. 186) γράφει χαρακτηριστικά:
«Οι ανησυχίες για την προσωπική ταυτότητα θα αναζητήσουν με βεβαιότητα
αγκυροβόλι, στην περιοχή που ταξινομείται ως «κουλτούρα». Η κουλτούρα
είναι η τελευταία σταγόνα ελπίδας για όσους αναζητούν συμπαγείς και
σταθερές ταυτότητες σε ένα μετανεοτερικό κόσμο τυχαιότητας»
Οι τυποποιητικές πιέσεις στην κουλτούρα μιας κοινωνίας σε συνδυασμό με την
παγκόσμια κυκλοφορία ιδεών, πληροφοριών και γενικώς πολιτιστικών αγαθών συμβάλλουν
στη δημιουργία αυτού που πολλοί ονομάζουν «παγκόσμια κουλτούρα» ή πολιτιστική
ομογενοποίηση. Ο Stuart Hall υποστηρίζει μάλιστα ότι η συνεχής επέκταση του φαινομένου
της παγκοσμιοποίησης υποδαυλίζει την ατομική και συλλογική πολιτιστική ταυτότητα, η
οποία αποκολλάται από χρονικά, τοπικά και ιστορικά πλαίσια και παραδόσεις και μοιάζει να
ακολουθεί μια «ελεύθερη πλεύση» (Hall, 1992, σελ. 303).

Όμως αυτή η αίσθηση της

«ελεύθερης πλεύσης» δεν είναι σίγουρο ότι αποτελεί παράγοντα ευδαιμονίας. Αντιθέτως η
αίσθηση του «μη-ανήκειν» μπορεί να σε πολλές περιπτώσεις να γίνει ανυπόφορη στο σημείο
που οι άνθρωποι να προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους αναζητώντας
πολιτιστικές αναφορές σε τοπικές και εθνικές κουλτούρες, δημιουργώντας έτσι ένα νέο
διακύβευμα αναφορικά με το περιεχόμενο της αναζήτησης αυτής αλλά και προσδιορίζοντας
ένα νέο πεδίο δραστηριοποίησης των θεσμών της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Όλα τα προηγούμενα έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό αποδεκτά και επηρεάζουν τη
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μάλιστα, στην Λευκή Βίβλο για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, αναγνώρισε
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τους παραπάνω παράγοντες ως παραμέτρους παγκόσμιας «αναστάτωσης» οι οποίοι
επηρεάζουν καταλυτικά και τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία. (European Commission
1995). Με άλλα λόγια η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης με τον τρόπο που επηρεάζει τις
βασικές διαστάσεις της κοινωνικής ζωής ασκεί μεγάλη επιρροή στη λογική και τη φιλοσοφία
της εκπαίδευσης ενηλίκων η οποία καλείται να υπηρετήσει μια κοινωνία η οποία απαιτεί από
τα μέλη της να κατέχουν συγκεκριμένες, υψηλής τάξης, ικανότητες που απαιτούνται για την
ανταπόκριση στις απρόβλεπτα μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές
συνθήκες που ορίζονται από τις ίδιες δυνάμεις που κινούν τις διαδικασίες της αλλαγής
(Πρόκου 2004, σελ. 5). Τις προκλήσεις του νέου αυτού πλαισίου λειτουργίας της
εκπαίδευσης ενηλίκων αναγνωρίζουν οι Merriam και Brockett (1997) υποστηρίζοντας
μάλιστα την αναγκαιότητα για την αναδιατύπωση του γενικού οράματος του πεδίου και του
επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας των εκπαιδευτών ενηλίκων (Κουλαουζίδης, 2006).
Έχοντας αναφερθεί στην παγκοσμιοποίηση και στον τρόπο που επιδρά στην
εκπαίδευση ενηλίκων θα δούμε παρακάτω τη σχέση δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης
ενηλίκων αφού για αρκετούς συγγραφείς η μετάβαση από την «εκπαίδευση» στη «δια βίου
μάθηση» αποτελεί στοιχείο που συνδέεται τόσο με την έννοια της μετανεοτερικότητας
(Edwards & Usher, 2001) όσο και με το φαινόμενο ή την κατάσταση της παγκοσμιοποίησης
(Griffin, 2001, Jarvis, 2002).

1.5 Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων
Ο Bernstein (1971) είχε εύστοχα παρατηρήσει ότι η «εκπαίδευση» ασχολείται
περισσότερο με την επίλυση προβλημάτων που διαμορφώνονται από τη γενικότερη
πολιτική συγκυρία και λιγότερο με ζητήματα που αναδύονται μέσα από την ίδια την
πρακτική της. Κατά συνέπεια είναι λογικό να αναδεικνύονται κατά καιρούς από το
εννοιολογικό οπλοστάσιο της εκπαίδευσης συγκεκριμένες έννοιες και ορισμοί που
χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για να ανταποκριθεί η εκπαίδευση στις επιταγές των
εκάστοτε κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων. Μία τέτοια έννοια είναι και αυτή
της «δια βίου μάθησης» που την τελευταία δεκαετία μοιάζει να κυριαρχεί στον
γραπτό και προφορικό πολιτικό λόγο της εκπαίδευσης.
Ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται εκτενώς από την εποχή που ο ΟΟΣΑ
(OECD, 1996) δημοσίευσε την έκθεσή του με τίτλο «Δια Βίου Μάθηση για Όλους»
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και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε με πρωτοβουλία της Ιρλανδικής Προεδρίας
μια «στρατηγική» Δια Βίου Μάθησης το 1996. Μάλιστα μια σειρά από συγγραφείς
(Levin, 1998, Griffin, 1999b, Edwards & Usher, 2000) υποστηρίζουν ότι η δυναμική
εμφάνιση του όρου «δια βίου μάθηση» ως συστατικό της εκπαιδευτικής πολιτικής
ήταν αναπόφευκτη από τη στιγμή που οι βασικοί στόχοι της ρητορικής της δια βίου
μάθησης μοιάζει να συμπίπτουν με τα στοιχεία που καθορίζουν την εποχή της
παγκοσμιοποίησης:
«Σε κάθε ερμηνεία ή προσέγγιση, η δια βίου μάθηση για όλους, και η
δημιουργία και κατανομή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων,
αποτελούν ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για τους διαμορφωτές πολιτικής
λόγω της ταυτόχρονης επίδρασης στην οικονομική απόδοση και στην αγορά
εργασίας και στους θεμελιώδεις κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς
στόχους»
(Chapman & Aspin 1997 : 49)
Από τότε που εμφανίστηκε ο όρος «δια βίου μάθηση» έγινε αντικείμενο ανάλυσης και
κριτικής από πολλούς επιστήμονες του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικά
αναφέρουμε τους Longworth & Davies, 1996, Jansen & van der Veen, 1996, Walters, 1997,
Alheit & Kammler, 1998, Griffin, 1999a, 1999b, 2001, Βεργίδης, 2000, Jarvis, 2004a, 2004b,
Olesen, 2004, Κόκκος, 2005β).
Η έννοια της δια βίου μάθησης είναι πολύπλοκη και δημιουργεί σύγχυση αφού
συμπεριλαμβάνει δύο στοιχεία: το ατομικό στοιχείο της μάθησης και το στοιχείο της
θεσμοθετημένης μάθησης (Jarvis, 2004a, σελ. 64). Για αυτό τον λόγο μάλιστα είναι
συνηθισμένο φαινόμενο να αντιμετωπίζεται η δια βίου μάθηση ως συνώνυμο της δια
βίου εκπαίδευσης, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές
ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες. Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται και από το γεγονός
ότι όταν μιλάμε για μάθηση, αυτή είναι συνήθως κατανοητή μέσα στο πλαίσιο της
σχολικής εκπαίδευσης σε κάθε της βαθμίδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια,
τριτοβάθμια). Σε αυτή τη λογική οι έννοιες εκπαίδευση και μάθηση είναι ταυτισμένες
και η εκπαίδευση έχει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα όπου ο σκοπός είναι, μέσα
από τη σχολική διαδικασία, η μετάδοση (μέσω της μάθησης) από γενιά σε γενιά
αξιών, γνώσεων και δεξιοτήτων. Από τη στιγμή όμως που η εκπαίδευση άρχισε να
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λειτουργεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς, η σχολική εκπαίδευση αποτελεί πλέον
μία από τις πολλές και διαφορετικές πηγές παροχής μάθησης και δεν αποτελεί
αξιοπερίεργο γεγονός οι υπεύθυνοι παραγωγής υλικών μάθησης να μην είναι καν
εκπαιδευτικοί και ίσως να μη γνωρίζουν ούτε πως να προάγουν τη μάθηση
αποτελεσματικά (Jarvis, Holford, Griffin, 1998).
Μια προσπάθεια ορισμού της έννοιας της δια βίου μάθησης στο παραπάνω
πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει μια «μάταια αναζήτηση» (Chapman & Aspin 1997, σελ.
28-31) ενώ σύμφωνα και με τον Griffin (χ.χ. σελ. 17) «Η δια βίου μάθηση μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής [ανάλυσης] μόνο σε σχέση με μερικές από τις
νοηματοδοτήσεις της, ειδικότερα, αυτές που περιορίζουν τη δια βίου μάθηση στην
αύξηση των ευκαιριών για εκπαίδευση και κατάρτιση». Έτσι χωρίς να γίνει
προσπάθεια ορισμού θα δούμε τη δια βίου μάθηση ως προς τις τρεις βασικές
λειτουργικές της ιδιότητες (Cropley & Dave, 1978, Galbraith, 1992, Rubenson, 1998).
Οι ιδιότητες αυτές είναι: η οριζόντια διάσταση της έννοιας δια βίου (lifelong) β) η
κάθετη διάσταση της ίδιας έννοιας (lifewide) και γ) το κίνητρο και η δυνατότητα για
μάθηση.
Πιο συγκεκριμένα η οριζόντια διάσταση είναι στην ουσία η λογική που
υποστηρίζει τη σύνδεση εκπαίδευσης και ζωής. Η ιδιότητα αυτή αναδεικνύει το
γεγονός ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν συνεχώς κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό
απαιτεί την ύπαρξη ενός συνεχούς πλαισίου λειτουργίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ
των διαφόρων επιπέδων του εκπαιδευτικού συστήματος, με έμφαση στα σημεία
εκείνα που μπορεί να χαρακτηριστούν ως μεταίχμια μέσα στο ίδιο το σύστημα, και
μεταξύ του συστήματος και του κόσμου της εργασίας. Κατά συνέπεια αυτή η ιδιότητα
σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες στην κοινωνία που εμπλέκονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία (θεσμοθετημένη και μη), ενώ η γνώση αυτή καθαυτή
θεωρείται ως ένα ευρύ και ολοκληρωμένο δίκτυο πηγών γνώσης. Η κάθετη διάσταση
αναδεικνύει το ότι η σχολική διαδικασία και η εκπαίδευση δεν αποτελούν πλέον
συνώνυμες διαδικασίες. Η δεύτερη αυτή διάσταση δεν απορρίπτει τη σχολική
διαδικασία, αλλά δέχεται ότι οι πιο ραγδαίες και πολύπλοκες αλλαγές στη διαδικασία
της προσωπικής ανάπτυξης συμβαίνουν πολύ πριν την έναρξη της συμμετοχής του
ατόμου στη σχολική διαδικασία και το σημαντικότερο σε διάρκεια μέρος της ζωής
ενός ανθρώπου είναι αυτό που ξεκινά μετά τη λήξη της σχολικής διαδικασίας
(Cropley & Dave, 1978). Η διάσταση αυτή
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ευέλικτων θεσμών παροχής μάθησης (όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και
πιστοποίησης της κατεχόμενης γνώσης (π.χ. η αναγνώριση και πιστοποίηση της
επαγγελματικής εμπειρίας ως παράγοντα κατοχής συγκεκριμένης γνώσης). Είναι η
διάσταση αυτή που αναδεικνύει επίσης τη δυσκολία του συντονισμού και της
υποστήριξης της δια βίου μάθησης.
Τέλος, το κίνητρο και η δυνατότητα για μάθηση αποτελούν την ιδιότητα
εκείνη της δια βίου μάθησης που προσθέτει τη διάσταση της γνώσης της αξίας της
μάθησης (Galbraith, 1992). Αυτή η διάσταση υποστηρίζει ότι μια καλλιεργημένη
κοινωνία απαιτεί από τα μέλη της να γνωρίζουν πώς να μαθαίνουν. Πρόκειται για μια
θεμελιώδη ιδιότητα της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης γιατί από την μια πλευρά
είναι αυτή η ιδιότητα που επικουρεί στην ανάδειξη του ζωτικού ζητήματος της
προσβασιμότητας αλλά και του γεγονότος του ότι οι ευκαιρίες για μάθηση οφείλουν
να είναι προσαρμοσμένες στο πολιτιστικό γίγνεσθαι και τις ανάγκες των μελών μιας
κοινωνίας (Griffin, 2001). Από την άλλη όμως πλευρά είναι και η ιδιότητα που
αναδεικνύει την ατομικότητα της δια βίου μάθησης (Jarvis, 1995a, σελ. 65) αφού
στην ουσία σημαίνει ότι κάθε μέλος της κοινωνίας θα πρέπει να είναι σε θέση να
αναγνωρίζει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες, να θέτει εκπαιδευτικούς στόχους, να
εντοπίζει και να αναγνωρίζει τις πηγές μάθησης που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες
του, να σχεδιάζει τρόπους μάθησης, να υλοποιεί τα σχέδια μάθησης και τέλος να
αξιολογεί τα αποτελέσματα (Galbraith, 1995). Οι προαναφερόμενες διαστάσεις της
δια βίου μάθησης δημιουργούν ένα πλαίσιο λειτουργίας και για την εκπαίδευση
ενηλίκων με κυρίαρχα ζητήματα τη σχέση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων
εκπαίδευσης τις εναλλαγές μεταξύ των επιπέδων αυτών αλλά και το ζήτημα της
αμφίδρομης και συνεχούς μετακίνησης από τον κόσμο της εργασίας σε αυτόν της
εκπαίδευσης.
1.6 Σχόλιο κεφαλαίου
Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου ήταν να παρουσιάσει τα κύρια στοιχεία που
οριοθετούν το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Με άλλα λόγια, στόχος μας ήταν να
περιγράψουμε την θεσμική εξέλιξη του πεδίου στη χώρα μας και να αποσαφηνίσουμε τις
επιστημονικές εκείνες έννοιες που επηρεάζουν και σε ένα βαθμό καθορίζουν διεθνώς, και ως
ένα βαθμό και στη χώρα μας, τη σύγχρονη λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό που
μοιάζει να αναδύεται από τα όσα αναφέραμε παραπάνω είναι ότι το πεδίο της εκπαίδευσης
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ενηλίκων δεν μένει ανεπηρέαστο από την πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας ιδιαίτερα
όταν αυτή ιδωθεί μέσα από το πρίσμα της μετανεοτερικότητας.
Οι βαθύτατες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές της εποχής μας αλλά
και ο ρυθμός με τον οποίο βιώνονται οι αλλαγές από την κοινωνία δυσκολεύει όλο και
περισσότερο την προσπάθεια σαφούς καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας της εκπαίδευσης
ενηλίκων. Οι νέες μορφές μάθησης που ενισχύονται από την πληροφορική τεχνολογία, η
μεγάλη διαφοροποίηση των αναγκών του κοινού που καλούνται να εξυπηρετήσουν οι θεσμοί
της εκπαίδευσης ενηλίκων και το μεγάλου εύρους περιεχόμενο της συνακόλουθης μάθησης
είναι μερικά από τα στοιχεία που αυξάνουν την αβεβαιότητα του πεδίου και ενισχύουν τον
προβληματισμό για το αν υπάρχει τελικά μια θεωρία μάθησης που μπορεί να εξυπηρετήσει
τις προσωπικές αλλά και επαγγελματικές αναζητήσεις των εκπαιδευτών ενηλίκων.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις
της μάθησης στους ενήλικους σε μια προσπάθεια να ανοίξουμε ένα μονοπάτι που θα
οδηγήσει στην κατανόηση της λειτουργίας του εκπαιδευτή ενηλίκων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

I am learning
I am learning the art of listening
I wish to be an eternal student
I am learning the art of believing
I wish to be an eternal believer
I am learning the art of serving
I wish to be an eternal servant
I am learning the art of becoming
I wish to be
The father of my silver dreams
I wish to be
The son of my golden realities
Sri Chinmoy
Από το ποίημα The Dance Of Life, Μέρος 2
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2.1 Εισαγωγή
Ένα από τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τόσο τους θεωρητικούς
στοχαστές όσο και τους εκπαιδευτές του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η διατύπωση
μιας συνεκτικής θεωρίας που να είναι σε θέση αφενός να περιγράφει με πληρότητα τη
μαθησιακή διεργασία στους ενήλικους και αφετέρου να υποστηρίζει τη πρακτική της
εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα τη λειτουργία των εκπαιδευτών (βλ. μεταξύ άλλων τους
Knox, 1977 , Cross, 1981, Mezirow, 1991, Jarvis, Holford, Griffin, 1998, Wenger, 1998a,
Merriam & Caffarella, 1999, Rogers, 2003, Jarvis & Parker, 2005 ).
Διατρέχοντας τα κείμενα των στοχαστών όπως οι Cross, Jarvis, Knowles, Kolb,
Merriam & Caffarella, Mezirow, Rogers, και Wenger που ασχολήθηκαν επισταμένα με το
παραπάνω εγχείρημα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι θεωρητικές αναζητήσεις σχετικά με
τη μάθηση στους ενήλικους αναπτύσσονται γύρω από δύο έννοιες: την εμπειρία και τον
στοχασμό. Μάλιστα οι δύο αυτές έννοιες είναι αλληλοεξαρτώμενες εφόσον η εμπειρία
(παροντική ή παρελθοντική) αποτελεί το έναυσμα για στοχασμό ενώ ταυτόχρονα η ίδια η
εμπειρική μάθηση στηρίζεται πάνω στη διεργασία του στοχασμού.
Με δεδομένη την παραπάνω παρατήρηση στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν
μαθησιακές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων δίχως την χρήση των κλασικών
ταξινομήσεων των θεωριών μάθησης (συμπεριφορικές, γνωστικές, θεωρίες κοινωνικής
μάθησης, κ.λπ.) αλλά ακολουθώντας μια εναλλακτική κατηγοριοποίηση.

Στην πρώτη

κατηγορία θα παρουσιαστούν θεωρίες μάθησης που στηρίζονται στη λογική της πρότασης
«μαθαίνω από την εμπειρία» ενώ στη δεύτερη κατηγορία θα παρουσιαστούν προσεγγίσεις
που ακολουθούν την πρόταση «μαθαίνω μέσα από την εμπειρία». Στη πρώτη κατηγορία το
ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ενήλικοι επεξεργάζονται την εμπειρία τους, με
κυρίαρχες θεωρίες αυτές της εμπειρικής μάθησης (experiential learning) του Kolb, της
ανδραγωγικής

(andragogy)

του

Knowles

και

της

μετασχηματίζουσας

μάθησης

(transformative learning) του Mezirow. Στη δεύτερη κατηγορία το κυρίαρχο θέμα είναι το
πλαίσιο που λαμβάνει χώρα η επεξεργασία της εμπειρίας από τους ενηλίκους. Σε αυτή τη
κατηγορία παρουσιάζουμε την προσέγγιση των Lave και Wenger για την τοποθετημένη
(εγκαθιδρυμένη) μάθηση (situated learning) που προκύπτει από τη συμμετοχή σε κοινότητες
πρακτικής (communities of practice), όπως είναι για παράδειγμα η συμμετοχή σε κοινωνικά
κινήματα.
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Το κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της ολιστικής υπαρξιακής
προσέγγισης της μάθησης των ενηλίκων όπως αυτή διατυπώθηκε πρόσφατα από τον Jarvis
(Jarvis & Parker, 2005) που αποτελεί μια συνθετική περιγραφή της μαθησιακής διεργασίας
στους ενήλικους.
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2.2 Μάθηση από την εμπειρία
2.2.1 Εμπειρική μάθηση: ο κύκλος μάθησης του Kolb
2.2.1.1 Ορίζοντας την εμπειρική μάθηση
Η εμπειρία ως αφετηρία ή και ως μέσο μάθησης αποτελεί κεντρικό στοιχείο των
απόψεων σχετικά με τη μαθησιακή διεργασία για πολλούς συγγραφείς της εκπαίδευσης
ενηλίκων (Belenky et al., 1996, Lave & Wenger, 1991, Mezirow, 1991). Σύμφωνα με τον Jarvis
(2004a, σελ. 90) η εμπειρική μάθηση έχει γίνει πολύ δημοφιλής στις μέρες μας επειδή ένα
μεγάλο μέρος του πεδίου καλύπτεται από δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης όπου δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία των εκπαιδευόμενων. Παρόλα
αυτά ο ορισμός της εμπειρικής μάθησης είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν υπάρχει ακόμη
συναίνεση αναφορικά με τα συστατικά του στοιχεία. Όπως αναφέρει ο Brookfield (1983,
σελ. 16) υπάρχει μια διπλή ερμηνεία του όρου από τους διάφορους συγγραφείς. Από τη μια
πλευρά ως εμπειρική μάθηση νοείται η βιωματική μάθηση δηλαδή η μαθησιακή διεργασία
που δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν ή να εφαρμόσουν γνώσεις
δεξιότητες και συναισθήματα σε ένα σχετικό και άμεσο με τη μάθηση περιβάλλον. Αυτή η
προσέγγιση ταιριάζει με τα ιδανικά της προοδευτικής εκπαίδευσης η οποία τοποθετεί τον
εκπαιδευόμενο και την εμπειρία του στο κέντρο της μαθησιακής διεργασίας (Jarvis, Holford,
Griffin, 1998).
Η δεύτερη ερμηνεία είναι αυτή που θεωρεί την εμπειρική μάθηση ως την
«εκπαίδευση που συμβαίνει ως αποτέλεσμα της άμεσης συμμετοχής στα γεγονότα της ζωής»
(Houle, 1980, σελ. 221). Σε αυτή την περίπτωση η μάθηση δεν είναι θεσμοποιημένη αλλά
επιτυγχάνεται μέσω του στοχασμού επάνω στην καθημερινή εμπειρία. O Jarvis σχολιάζει τις
διαφορετικές χρήσεις του όρου (Jarvis, 2004a, σελ. 91) αναφέροντας την κατηγοριοποίηση
των Weil και McGill (1989, σελ. 4-19) οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά
νοήματα και σκοποί της εμπειρικής μάθησης:
•

Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της πρότερης μάθησης που αποκτήθηκε από την
εργασιακή εμπειρία αλλά και την ίδια τη ζωή.

•

Η εμπειρική μάθηση ως μέσο πρόκλησης αλλαγής στις δομές της κατάρτισης και της
μη-τυπικής εκπαίδευσης

•

Η εμπειρική μάθηση ως στοιχείο κοινωνικής αλλαγής

•

Η εμπειρική μάθηση ως παράγοντας προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας.
Μολονότι όπως φαίνεται από τα παραπάνω αρκετοί συγγραφείς ασχολήθηκαν με την

εμπειρική μάθηση, ήταν το έργο του Kolb (1976, 1981, 1984) που ανέδειξε στη διεθνή
βιβλιογραφία την εμπειρική μάθηση. Ο κύκλος της μάθησης του Kolb αποτελεί ίσως μια από
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τις πλέον δημοφιλείς αναφορές στα κείμενα που ασχολούνται με τη μαθησιακή θεωρία των
ενηλίκων.

2.2.1.2 Ο κύκλος μάθησης του Kolb
Σύμφωνα με τον Kolb η εμπειρική μάθηση είναι μια διεργασία όπου η γνώση
δημιουργείται μέσω του στοχασμού επάνω στις εμπειρίες, με στόχο να προκύψουν ιδέες που
θα οδηγήσουν σε νέα δράση η οποία με τη σειρά της προσφέρει εναύσματα για βαθύτερη
κατανόηση και επιτρέπει τη ενεργητική συμμετοχή στην πραγματικότητα (Κόκκος, 2005β,
σελ. 64). Η εμπειρική μάθηση με την οπτική του Kolb μπορεί να οριστεί ως μια διεργασία
που έχει ως σκοπό τον μετασχηματισμό της εμπειρίας σε γνώση, δεξιότητες, στάσεις, αξίες,
πεποιθήσεις και συμπεριφορές. Θα τολμούσαμε να ισχυριστούμε ότι η εμπειρική μάθηση
γίνεται έτσι μια διεργασία επαναπροσδιορισμού του ίδιου μας του εαυτού.

Συγκεκριμένη
εμπειρία
[1]

Δοκιμή σε
πραγματικές
καταστάσεις

Παρατήρηση και
στοχασμός
[2]

[4]

Διαμόρφωση
αφηρημένων
εννοιών
[3]

Σχήμα 1: Ο κύκλος μάθησης του Kolb
Ο Kolb μαζί με τον Roger Fry προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο που να
περιγράφει τη παραπάνω διεργασία της εμπειρικής μάθησης και έτσι παρουσίασαν το 1975
τον περίφημο «κύκλο της μάθησης» που αποτελείτο από τέσσερα στοιχεία: τη συγκεκριμένη
εμπειρία, την παρατήρηση και τον στοχασμό, τη διαμόρφωση αφηρημένων εννοιών και τη
δοκιμή σε πραγματικές καταστάσεις. Οι Kolb και Fry (1975) υποστηρίζουν ότι ο κύκλος της
μάθησης μπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε από τα τέσσερα σημεία του και στην ουσία
τον θεωρούν έναν συνεχόμενο κύκλο ή ακόμη μια σπείρα (Jarvis, 2004a).
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Η διεργασία μάθησης που προτείνεται με το παραπάνω μοντέλο στην ουσία θεωρεί ότι
μια μαθησιακή διεργασία ξεκινά όταν ένα άτομο βιώνει μια εμπειρία, όταν δηλαδή δρα με
κάποιο τρόπο (διανοητικό, χειρωνακτικό, αισθητικό, κ.λπ.) και αντιλαμβάνεται την επίδραση
της δράσης αυτής. Το επόμενο βήμα σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα είναι η κατανόηση
των επιδράσεων στο συγκεκριμένο πλαίσιο που βιώθηκε η εμπειρία καθώς και η αναγωγή
τους σε άλλα πλαίσια ή καταστάσεις.
Στο τρίτο βήμα το βασικό στοιχείο είναι η διαμόρφωση κανόνων που περιγράφουν τη
γενική αρχή στην οποία υπάγεται η συγκεκριμένη δράση. Με άλλα λόγια στο στάδιο αυτό η
εμπειρία εξετάζεται προσεκτικά, γίνεται επεξεργασία των επιδράσεων και εξάγονται
συμπεράσματα (Κόκκος, 2005β, σελ. 65). Τέλος όταν εξαχθούν συμπεράσματα και γίνει
κατανοητή η αρχή που διέπει τη δράση, το τελευταίο βήμα, σύμφωνα με τον Kolb, είναι η
εφαρμογή, δηλαδή η νέα δράση σε νέες καταστάσεις.
Πέρα από την όποια άλλη αξία έχει ένα μοντέλο που προσπαθεί να περιγράψει μια
σύνθετη διεργασία όπως αυτή της μάθησης, η θεώρηση του Kolb για την εμπειρική
μαθησιακή διεργασία εμπεριέχει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Πρώτο, το στοιχείο της
«συγκεκριμένης εμπειρίας» που χρησιμοποιείται για να δοκιμαστούν ιδέες, και δεύτερο, τη
«χρήση της ανατροφοδότησης» για να αλλαχθούν θεωρίες και πρακτικές (Kolb, 1984).

2.2.1.3 Στοιχεία από την κριτική στο μοντέλο μάθησης του Kolb
Στο μοντέλο του Kolb ασκήθηκε κριτική από διάφορους συγγραφείς. Καταρχήν οι Boud
et al. (1983) σημειώνουν ότι ενώ το μοντέλο του Kolb είναι χρήσιμο στο σχεδιασμό
μαθησιακών δραστηριοτήτων δεν είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό αναφορικά με το στοιχείο
του στοχασμού (σελ. 13). Από μια οπτική γωνία που συνδέεται περισσότερο με την κοινοτική
εκπαίδευση ενηλίκων ο Rogers σημειώνει ότι η «μάθηση περιλαμβάνει στόχους, σκοπούς,
προθέσεις, επιλογές και λήψη αποφάσεων και δεν είναι διόλου εμφανές που όλα αυτά
ταιριάζουν στον κύκλο της μάθησης» (Rogers, 1999, σελ. 154). Την άποψη του Rogers
στηρίζει από την πλευρά της ψυχολογίας και ο Heron (1992, σελ. 197) ο οποίος επισημαίνει
ότι η θεωρία του Kolb δεν παρουσιάζει ευρύτητα και δεν είναι αρκούντως ανεπτυγμένη ενώ η
φιλοσοφική της αιτιολόγηση δεν είναι έγκυρη αφού στην ουσία είναι δομημένη έτσι ώστε να
υποστηρίξει την παραδειγματική σκοπιά που προτιμά ο Kolb αναφορικά με την ερευνητική
αναζήτηση.

Ο Miettinen (2000) αναφέρει ότι ο κύκλος μάθησης του Kolb είναι επιστημολογικά
προβληματικός αφού δεν απεικονίζει το γεγονός ότι η εμπειρική σκέψη που βασίζεται στη
δράση έχει περιορισμούς και άρα είναι πιθανόν να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα, δεν
είναι σίγουρο ότι μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε την
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αλλαγή και τις νέες εμπειρίες και μπορεί να οδηγήσει σε διανοητική αδράνεια και εν τέλει σε
δογματική σκέψη. Η κριτική αυτή στηρίζεται στο ότι η εμπειρία και ο στοχασμός του κύκλου
μάθησης του Kolb με τον τρόπο που παρουσιάζονται μοιάζει να συμβαίνουν σε ατομικό
επίπεδο και άρα δεν δίνουν την ευκαιρία στο άτομο να έρθει σε επαφή με άλλα άτομα ή και
με το περιβάλλον έτσι ώστε να ενισχυθούν οι λογικές διεργασίες και να εξαχθούν
περισσότερο περιεκτικά συμπεράσματα. Τέλος, ο Tennant (1997) ασκεί κριτική στο μοντέλο
του κύκλου μάθησης του Kolb επειδή θεωρεί ότι [το μοντέλο] δε λαμβάνει υπόψη τη
διαφορετικότητα στα γνωστικά και επικοινωνιακά πρότυπα που υπάρχουν στα διάφορα
πολιτισμικά πλαίσια.
Μολονότι η κριτική στο μοντέλο του Kolb είναι έντονη, δεν μπορούμε να
παραβλέψουμε τη χρησιμότητα της συμβολής του στη μαθησιακή θεωρία της εκπαίδευσης
των ενηλίκων. Ο Tennant (1997, σελ. 92) σημειώνει ότι «το μοντέλο [του Kolb] μας παρέχει
ένα εξαιρετικό πλαίσιο για σχεδιασμό διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων και είναι
δυνατό να φανεί χρήσιμο στη κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών στην επαγγελματική
συμβουλευτική».
Η σημαντικότερη συμβολή όμως του μοντέλου αυτού είναι ότι παρά τους όποιους
περιορισμούς έχει βοηθήσει σημαντικά να μετακινηθεί το κέντρο της εκπαιδευτικής σκέψης
από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο. Όπως πολλοί συγγραφείς της εκπαίδευσης
ενηλίκων σημειώνουν μετά το μοντέλο που παρουσίασε ο Kolb η εμπειρία έγινε ξανά
αντικείμενο συζήτησης (Brookfield, 1990, Cross, 1981, Jarvis, 1995a, Knowles, 1989).

2.2.2 Η Ανδραγωγική του Malcolm Knowles
2.2.2.1 Ορίζοντας της Ανδραγωγική

Ο όρος ανδραγωγική είναι συνδεδεμένος με τον Malcolm Knowles6 ο οποίος τον
χρησιμοποίησε και τον έκανε ευρύτερα γνωστό στις αρχές της δεκαετίας του 1970, στην
προσπάθειά του να διαμορφώσει ένα περιεκτικό θεωρητικό πλαίσιο που θα περιέγραφε τη
διεργασία της μάθησης στους ενηλίκους. O αρχικός ορισμός που χρησιμοποίησε για να
ορίσει την ανδραγωγική ήταν: «Ανδραγωγική είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθά τους
ενηλίκους να μαθαίνουν, σε αντίθεση με την παιδαγωγική επιστήμη και τέχνη που αφορά

6

Ο όρος ανδραγωγική χρησιμοποιήθηκε στην εκπαίδευση ενηλίκων αρχικά από τον Lindeman αλλά όπως

αναφέρει ο Jarvis (2007, σελ. 208), ο Knowles τον έμαθε από τον Σέρβο Dusan Savicevic.
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μόνο στα παιδιά» (Knowles, 1970). Για τον Knowles η θεωρία της ανδραγωγικής στηρίζεται
σε τέσσερις παραδοχές που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων
και οι οποίες δημιουργούν ουσιαστικά τη διαφορά μεταξύ της μάθησης στους ανήλικους από
τη μάθηση στους ενήλικους. Οι παραδοχές αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν
στην αυτοαντίληψη, την εμπειρία, την ετοιμότητα για μάθηση και τον προσανατολισμό της
μάθησης:
•

Καθώς το άτομο ωριμάζει η αυτοαντίληψή του μετακινείται από την αίσθηση
της εξαρτημένης προσωπικότητας στην αίσθηση του αυτοκαθορισμού
(αυτοαντίληψη).

•

Καθώς ένα άτομο ωριμάζει αποκτά ένα συνεχώς αυξανόμενο απόθεμα από
εμπειρίες που μπορεί να γίνουν μια σημαντική πηγή μάθησης (εμπειρία).

•

Καθώς ένα άτομο ωριμάζει η ετοιμότητά του για μάθηση προσανατολίζεται
προς τα προβλήματα που συνδέονται με τους κοινωνικούς του ρόλους
(ετοιμότητα για μάθηση).

•

Καθώς ένα άτομο ωριμάζει αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το χρόνο
και έτσι απαιτεί την άμεση εφαρμογή της γνώσης. Κατά συνέπεια ο
προσανατολισμός της μάθησής του αλλάζει και τον κεντρικό ρόλο δεν παίζουν
πια τα θεματικά πεδία της γνώσης αλλά συγκεκριμένα προβλήματα.
(προσανατολισμός μάθησης).

Αργότερα στις τέσσερις αυτές παραδοχές προστέθηκε και μια ακόμη που αφορούσε στα
κίνητρα για μάθηση (Knowles et al., 1984 σελ.12):
•

Καθώς ένα άτομο ωριμάζει το κίνητρό του για μάθηση γίνεται εσωτερικό.

Για τον Knowles, η θεωρία της ανδραγωγικής υποστηρίζεται από ένα σύνολο
πρακτικών και μεθόδων εκπαίδευσης που δίνει στους ανεξάρτητους και αυτοκαθοριζόμενους
ενηλίκους την ελευθερία να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες εμπειρίες τους για να μάθουν
από τις καταστάσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σε αντίθεση με τις
παιδαγωγικές θεωρίες τις οποίες θεωρεί ότι απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά (τα οποία
αξιολογεί ως εξαρτημένες και ετεροκαθορισμένες προσωπικότητες) και εμπεριέχουν τεχνικές
που οδηγούν τους μαθητές στο να μαθαίνουν αποκλειστικά και μόνο το υλικό που τους
διδάσκεται.

2.2.2.2 Συνέπειες της θεωρίας της ανδραγωγικής
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Η παραπάνω θεώρηση του Knowles είχε σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη νέων
προσεγγίσεων αναφορικά με τη διδασκαλία των ενηλίκων. Σύμφωνα με τον Knowles (1980,
σελ. 47-48) η επιθυμία του ενήλικου για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση έρχεται σε ευθεία
αντίθεση με την παραδοσιακή πρακτική της εκπαίδευσης όπου ο εκπαιδευτές ουσιαστικά
είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος. Αυτή η τάση για αυτοκατεύθυνση έχει μια σειρά από
συνέπειες σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού μιας μαθησιακής δράσης.
Η ανδραγωγική υποστηρίζει ότι στους ενήλικους η διάγνωση των εκπαιδευτικών
αναγκών αποτελεί ευθύνη και του εκπαιδευόμενου (αυτοδιάγνωση) και συνεπώς ο
εκπαιδευτής οφείλει να δημιουργήσει ένα πρότυπο από δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να
επιτευχθεί ένα ιδανικό μοντέλο απόδοσης και κατόπιν να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη
δυνατότητα να διαγνώσουν μόνοι τους το επίπεδο των δεξιοτήτων τους αναφορικά με το
πρότυπο αυτό.

Έτσι σύμφωνα με τη προσέγγιση της ανδραγωγικής οι εκπαιδευόμενοι

εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό της μάθησής τους, ενώ ο εκπαιδευτής λειτουργεί
περισσότερο ως οδηγός ή διευκολυντής της διεργασίας. Κατά συνέπεια η ευθύνη της
μάθησης αποκτά μια αμοιβαιότητα που επεκτείνεται και στο επίπεδο της αξιολόγησης αφού
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Knowles: «Πιθανόν το πιο συντριπτικό κτύπημα σε κάθε
αυτοπροσδιορισμένο άτομο είναι η πράξη ενός άλλου ατόμου που το βαθμολογεί. Αυτό δεν
αποτελεί αξιολόγηση με εκπαιδευτικούς όρους. Στην πραγματικότητα δεν έχει να κάνει με
μάθηση. Είναι αντι-μάθηση...Η αξιολόγηση σύμφωνα με την ανδραγωγική είναι στην
πραγματικότητα μια επανάληψη της αυτοδιάγνωσης» (1968, σελ. 352).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τις παραδοχές του Knowles, οι
ενήλικοι λόγω της προσωπικής αλλά και επαγγελματικής τους διαδρομής αποτελούν μια
μοναδική

πηγή

εμπειριών.

Μαθαίνουν

καλύτερα

ακούγοντας,

αναλύοντας

και

αμφισβητώντας ο ένας τις εμπειρίες του άλλου και κατά συνέπεια ο εκπαιδευτής οφείλει να
εκμεταλλευτεί αυτή την εμπειρία επιλέγοντας κατάλληλες τεχνικές διδασκαλίας και
προσδίδοντας έμφαση στην εφαρμογή του περιεχομένου της μάθησης στη ζωή των
εκπαιδευομένων. Για τον Knowles η διαφορά μεταξύ της εκπαίδευσης των ενηλίκων και
αυτής των ανηλίκων είναι ότι η παιδαγωγική είναι μια εκπαίδευση που επιβάλλεται «άνωθεν»
ενώ η ανδραγωγική είναι μια εκπαίδευση μεταξύ ίσων (Jarvis, 1985).
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι παραδοχές του Knowles για την παιδαγωγική και
την ανδραγωγική.
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Παιδαγωγική

Ανδραγωγική

Εξαρτημένος.

Κινείται προς την
ανεξαρτησίαΑυτοκατευθυνόμενος

Ο δάσκαλος καθοδηγεί το
τι, πότε και πως ένα θέμα
θα γίνει αντικείμενο
μάθησης και ελέγχει τη
μάθηση.

Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει και
προάγει αυτή την κίνηση

Η εμπειρία του
εκπαιδευόμενου

Μικρής αξίας.

Μια πλούσια πηγή μάθησης.

Κατά συνέπεια οι
διδακτικές μέθοδοι είναι
παραδοσιακοί.

Κατά συνέπεια οι μέθοδοι
περιλαμβάνουν συζήτηση,
επίλυση προβλημάτων, κ.λπ.

Ετοιμότητα για μάθηση

Τα άτομα μαθαίνουν
όσα οι κοινωνία
αναμένει να μάθουν.

Τα άτομα μαθαίνουν αυτά
που χρειάζεται να μάθουν.

Συνεπώς το αναλυτικό
πρόγραμμα είναι
προδιαγεγραμμένο.
Προσανατολισμός

Απόκτηση γνώσεων σε
αντικείμενα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα
είναι δομημένο κατά
θέματα.

Συνεπώς τα αναλυτικά
προγράμματα προσαρμόζονται
σε πραγματικές καταστάσεις
της ζωής.
Οι μαθησιακές εμπειρίες
πρέπει να βασίζονται στην
εμπειρία, αφού τα άτομα είναι
προσανατολισμένα γύρω από
συγκεκριμένα προβλήματα
(απόδοση)

Πίνακας 1: Μια σύγκριση των παραδοχών για την παιδαγωγική και την
ανδραγωγική σύμφωνα με τον Knowles (στο Jarvis, 1985, σελ. 51)

2.2.2.3 Στοιχεία κριτικής της ανδραγωγικής θεωρίας
Ο Knowles πίστευε ότι οι παιδαγωγικές μέθοδοι «βασιζόταν σε παρωχημένα θεμέλια –
δηλαδή στην ιδέα ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η μετάδοση της κουλτούρας» (Draper,
1998, σελ.14). Πίστευε ότι η ανδραγωγική προσέγγιση στη διδασκαλία των ενήλικων ήταν
βαρύνουσας σημασίας εάν ο στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν να ανταποκριθεί
στις μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων και να «διδάξει τους ενήλικους πώς να μαθαίνουν»
(Knowles, 1970, σελ. 39). Σύμφωνα με τη θεωρία της ανδραγωγικής οι κλασικές μέθοδοι
διδακτικής που εδράζονταν στην παιδαγωγική δεν ήταν επαρκείς για να βοηθήσουν τους
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ενήλικους να ανταποκριθούν στις ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας. Μολονότι η συλλογιστική
του Knowles ήταν στη σύλληψή της σωστή, η θεωρία της ανδραγωγικής δέχτηκε μια σειρά
από επικρίσεις τις οποίες και θα παρουσιάσουμε συνοπτικά.

Αρχικά όπως πολύ σωστά τόνισαν οι Merriam και Caffarella (1991, σελ. 249) η
προσέγγιση του Knowles είναι μια προσπάθεια να δομηθεί μια περιεκτική θεωρία για την
μάθηση στους ενήλικους που βασίζεται αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά των ενηλίκων
εκπαιδευόμενων. Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προσεγγίσεις που εστιάζουν
στην κατάσταση της ζωής ενός ενήλικου, δηλαδή στις διαστάσεις της ενηλικιότητας (Jarvis,
2007β) και με τις αλλαγές στη συνειδητότητα του ενήλικου ατόμου (Mezirow, 1991).
Επιπρόσθετα, όπως ισχυρίζεται η Hartree (1984) η ανδραγωγική δεν είναι ξεκάθαρο αν
αποτελεί ένα σύνολο από παραδοχές για την ενήλικη μάθηση ή ένα μοντέλο διδασκαλίας, με
αποτέλεσμα να στερείται επιστημολογίας.
Για το ζήτημα της αυτοαντίληψης των ενηλίκων που αποτελεί μία από τις πέντε
βασικές παραδοχές του Knowles, ο Brookfield (1986) σχολιάζει ότι τόσο ο Erikson όσο και ο
Piaget έχουν ισχυριστεί ότι υπάρχουν στοιχεία αυτοκατεύθυνσης και στη μάθηση των
ανηλίκων (σελ. 93) Τα παιδιά δεν είναι πάντα εξαρτημένα αναφορικά με τη μάθησή τους
ενώ όπως λέει και ο Tennant (1997, σελ 21) «η μάθηση γι’ αυτά είναι μια φυσική
δραστηριότητα». Από την άλλη η έννοια του αυτοκαθορισμού και συνεπώς της
αυτοκατεύθυνσης που προβάλλει η ανδραγωγική είναι πολιτιστικά εξαρτημένη και κυρίως
συνδέεται με τον τρόπο που βιώνεται η ενηλικιότητα στις δυτικές κοινωνίες.
Ένα άλλο σημείο κριτικής είναι το ζήτημα της εμπειρίας. Εδώ το θέμα είναι ότι τόσο τα
παιδιά όσο και οι έφηβοι έχουν επίσης εμπειρίες που πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονες
από αυτές των ενηλίκων. Το ζήτημα της ηλικίας πρέπει να ιδωθεί με σκεπτικισμό αφού αν
επιστρέψουμε σε κλασικά κείμενα όπως του

Dewey (1980) αλλά και σε κείμενα που

αφορούν στο στοχασμό (Boud et al., 1983) θα δούμε ότι αναφορικά με την εμπειρία η ηλικία
και ο «όγκος» της εμπειρίας δεν παίζουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στη μαθησιακή διεργασία.
Ο Knowles ισχυρίζεται ότι στους ενήλικους ο προσανατολισμός της μάθησης αλλάζει
και τον κεντρικό ρόλο δεν παίζουν πια τα θεματικά πεδία της γνώσης αλλά συγκεκριμένα
προβλήματα. Η παραδοχή αυτή όμως δε σχετίζεται τόσο με την ηλικία και την ωριμότητα
όσο με την διδακτική προσέγγιση ή ακόμη τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Ο Brookfield (1986)
ισχυρίζεται για αυτή την παραδοχή της ανδραγωγικής ότι υποτιμά και τελικά δεν
συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος μάθησης στους ενήλικους που γίνεται μόνο και μόνο για
χάρη της ίδιας της μάθησης.
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Σύμφωνα με τον Peter Jarvis (2007, σελ. 225) «Η ανδραγωγική του Malcolm Knowles
αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια να διαμορφωθεί στη Δύση μια περιεκτική θεωρία
της εκπαίδευσης ενηλίκων». Μολονότι η θεωρία του δεν είναι τόσο περιεκτική, το συνολικό
έργο του Knowles άσκησε σημαντική επιρροή εστιάζοντας στα ανθρωπιστικά ιδεώδη της
εκπαίδευσης ενηλίκων και δημιουργώντας τη βάση για σημαντικές συζητήσεις σχετικά με
τη φύση και την πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2005β, Jarvis, 2007β).

2.2.3 Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης έκανε την εμφάνισή της στη βιβλιογραφία
της εκπαίδευσης ενηλίκων (Mezirow, 1975, 1977, 1991) υποστηρίζοντας την ύπαρξη ενός
γενικού αναπτυξιακού μοντέλου σύμφωνα με το οποίο υπάρχει μια ποιοτική διαφοροποίηση
μεταξύ της μάθησης στην παιδική ηλικία και της μάθησης στην ενηλικιότητα. Στη μια
πλευρά του μοντέλου αυτού βρίσκεται η μάθηση στη παιδική ηλικία η οποία ορίζεται ως μια
διαμορφωτική διαδικασία στην οποία περιλαμβάνεται η αφομοίωση των θεμελιωδών
πεποιθήσεων και ρόλων που αφορούν στον εαυτό και τον κόσμο και συμβάλλουν στη
διεργασία της κοινωνικοποίησης. Από την άλλη πλευρά, η μάθηση στην ενηλικιότητα
διατυπώνεται ως μια μετασχηματιστική διεργασία η οποία περιλαμβάνει την δυνατότητα για
απομάκρυνση από τους ρόλους της ενήλικης ζωής και την επαναπλαισίωση των υφιστάμενων
πεποιθήσεων στη βάση νέων παραδοχών με μεγαλύτερο βαθμό αυτοπροσδιορισμού.

2.2.3.1 Οι βασικοί άξονες της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, ο Mezirow άρχισε να επιδεικνύει ένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τον τρόπο που οι ενήλικοι αλλάζουν τις αξίες τους, τα πιστεύω τους και τη
στάση της ζωής τους. Με αφορμή τις εμπειρίες της συζύγου του, η οποία επέστρεψε ως
ενήλικη στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ο Mezirow ξεκίνησε μια έρευνα σε εθνικό επίπεδο
στις Η.Π.Α., για τις γυναίκες που επιστρέφουν στα πανεπιστημιακά έδρανα (1975),
προσπαθώντας αφενός να ταυτοποίησει τις αλλαγές που βιώνουν από την εμπειρία αυτή και
αφετέρου να δημιουργήσει μια τυπολογία προτύπων προσωπικής αλλαγής (Griffin, 1987,
Cranton, 2000). Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής, η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα να
είναι με μεγάλη διαφορά η μεγαλύτερη ποιοτική έρευνα για τη μετασχηματίζουσα μάθηση
(Taylor, 2000), ήταν η απαρχή για τη διατύπωση της θεωρίας της μετασχηματίζουσας
μάθησης η οποία παρουσιάστηκε στην πιο πλήρη της μορφή το 1991 στο σύγγραμμα με τίτλο
«Transformative dimensions of adult learning» (εκδ. Jossey-Bass).
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Ο Mezirow ξεκινά με την παραδοχή ότι ο κάθε ενήλικος ερμηνεύει την πραγματικότητα
με βάση ένα σύστημα αντιλήψεων που έχει οικοδομηθεί κατά τη διαδικασία της
κοινωνικοποίησής του (1991, σελ. 2 – 7). Υποστηρίζει μάλιστα ότι τo σύστημα αυτό, το
οποίο έχει εγχαραχθεί στην προσωπικότητα κάθε ενηλίκου, είναι αποτέλεσμα του
πολιτισμικού πλαισίου που έλαβε χώρα η κοινωνικοποίηση του ενήλικου ατόμου (Κόκκος,
2005β, σελ. 75). Με άλλα λόγια ο Mezirow αποδέχεται την ύπαρξη ενός συστήματος
προδιαθέσεων το οποίο είναι αποτέλεσμα των διάφορων κοινωνικοποιήσεων που ένα άτομο
διέρχεται στην πορεία προς την ενηλικίωση. Η οπτική του Mezirow στο σημείο αυτό έχει
πολλά κοινά στοιχεία με αυτή του Pierre Bourdieu ο οποίος (το 1977) με την έννοια-κλειδί
habitus, έχει εισάγει με μεγάλη ακρίβεια στην κοινωνιολογία της παιδείας την ύπαρξη ενός
συστήματος προδιαθέσεων που επηρεάζει την κοινωνική αντίληψη, δράση και αξιολόγηση
κάθε ατόμου (Μουζέλης, 1994).
Συνακόλουθα ο Mezirow (1977, 1981) συνάγει και την παραδοχή ότι σε έναν ενήλικο
δημιουργείται κίνητρο για μάθηση όταν η αντίληψή του για την πραγματικότητα βρεθεί σε
δυσαρμονία με μια συγκεκριμένη κατάσταση, όταν δηλαδή δεν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ
πραγματικότητας και εμπειρίας. Αυτή η παραδοχή του Mezirow επιβεβαιώνεται και από άλλους
θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων που προέρχονται από τον χώρο της κοινωνιολογίας.
Καταρχήν ο Jarvis, αναφέρει ότι «μια πιθανή κατάσταση μάθησης προκύπτει όταν υπάρχει μια
δυναμική ένταση μεταξύ των εμπειριών των ατόμων και των φορέων μετάδοσης της κουλτούρας της
κοινωνίας» (1995a, σελ. 54). Παρόμοια άποψη, για το κίνητρο που οδηγεί στην ανάγκη για μάθηση,
έχει διατυπωθεί και με βάση τη ταξινόμηση των κοινωνικών ταυτοτήτων του Manuel Castells (2004,
σελ. 6 – 12) και συγκεκριμένα με την αδυναμία της νομιμοποιητικής ταυτότητας του ατόμου να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας λειτουργικής ταυτότητας ενός έργου που το άτομο καλείται να
ικανοποιήσει στην πορεία προς την προσωπική κοινωνική ολοκλήρωσή του (Κουλαουζίδης, 2006).

Έχοντας λοιπόν καταλήξει στα αίτια που δυνητικά οδηγούν τους ενήλικους στη μάθηση
ο Mezirow προχωρά στη διαμόρφωση μιας διπλής τυπολογίας. Καταρχήν διαχωρίζει τη
μάθηση σε διαμορφωτική και μετασχηματίζουσα. Γράφει χαρακτηριστικά «η διαμορφωτική
μάθηση στην παιδική ηλικία γίνεται μετασχηματίζουσα μάθηση στην ενηλικίωση» (1991,
σελ. 3), υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά δέχονται μάθηση από πηγές εξουσίας και ότι αυτή η
πρώιμη μάθηση είναι για τα παιδιά μια μορφή κοινωνικοποίησης ενώ σε αντίθεση, οι
ενήλικοι έχουν περισσότερο την ανάγκη να αποκτήσουν νέες νοηματοδοτικές προοπτικές στα
ήδη υπάρχοντα νοηματοδοτικά τους σχήματα με τα οποία ερμηνεύουν την πραγματικότητα.
Σαφώς επηρεασμένος από το έργο του Habermas (1971) ο οποίος περιγράφει τρεις περιοχές
στις οποίες το ανθρώπινο ενδιαφέρον παράγει γνώση: την τεχνική, την πρακτική και την
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απελευθερωτική, ο Mezirow (1990, σελ. 1-20 και 1991, σελ. 72-89) προχωρά σε έναν νέο
τριμερή χωρισμό της μάθησης. Η πρώτη μορφή μάθησης, κατά τον Mezirow, είναι η
τελεσιουργική μάθηση (instrumental learning). Η κεντρική ιδέα εδώ είναι ότι η μάθηση
προκύπτει μέσα από την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και από τον καθορισμό της
σχέσης μεταξύ αίτιου και αιτιατού. Ως δεύτερη μορφή μάθησης ορίζει την επικοινωνιακή
μάθηση (communicative learning), η οποία είναι η προσπάθεια να γίνει κάποιος κατανοητός
και να κατανοήσει τους άλλους στο πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών μέσω του προφορικού και
γραπτού λόγου αλλά και όλων των μορφών τέχνης και δημιουργίας.
Τέλος την τρίτη μορφή μάθησης, ο Mezirow, την ονομάζει απελευθερωτική ή
χειραφετητική μάθηση (emancipatory learning). Η μάθηση αυτή περιλαμβάνει την
αναγνώριση και την αμφισβήτηση απόψεων και νοημάτων μέσα από μια διαδικασία κριτικού
στοχασμού. Αυτήν την τρίτη μορφή μάθησης ο Mezirow τη θεωρεί ως μια μορφή που
σχεδόν μοναδικά αφορά στους ενήλικους και θεωρεί ότι η μοναδικότητά της αυτή έχει
επιπτώσεις στην λειτουργία των εκπαιδευτών ενηλίκων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην
υποστήριξη των εκπαιδευόμενων, τις προσεγγίσεις που ακολουθούν ώστε να διευκολύνουν τη
μάθηση, τις μεθόδους έρευνας και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(Mezirow & Associates, 1990).
Σε ότι αφορά την εφαρμογή του μηχανισμού της μετασχηματίζουσας μάθησης στην
πράξη υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την προσέγγιση που προτείνει ο
Mezirow στη θεωρία του: η εμπειρία (experience), ο κριτικός στοχασμός (critical reflection)
και η επικοινωνία που βασίζεται στον ορθολογικό διάλογο (rational discourse).
Αρχικά η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης υποστηρίζει ότι η εμπειρία ζωής των
εκπαιδευόμενων οφείλει να είναι το σημείο εκκίνησης που θα οδηγήσει στον
μετασχηματισμό των νοηματοδοτικών πλαισίων και κατά συνέπεια η αξιοποίησή της από τον
εκπαιδευτή αποκτά θεμελιώδη σημασία (Mezirow, 1991).
Για τον Mezirow η διαδικασία του κριτικού στοχασμού κατέχει κεντρικό ρόλο στην
μετασχηματίζουσα μάθηση για να καταστεί αυτή απελευθερωτική (Κόκκος, 2005β, σελ. 76).
Ο κριτικός στοχασμός στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης αφορά την προσεκτική,
οξυδερκή και σε βάθος διεργασία εξέτασης των παραδοχών πάνω στις οποίες στηρίζεται η
κοσμοθεωρία κάποιου καθώς και τη διερεύνηση των γενεσιουργών πηγών και των συνεπειών
τους. Δηλαδή στην ουσία ο κριτικός στοχασμός αναφέρεται στην αμφισβήτηση της
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εγκυρότητας των προτέρων υποθέσεων της προαποκτηθείσας μάθησης (Mezirow και συν.,
1990).
Όμως αν η εμπειρία αποτελεί το σημείο εκκίνησης και ο κριτικός στοχασμός έχει τον
κεντρικό ρόλο στη διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης, η επικοινωνία που εδράζει
στον ορθολογικό διάλογο, είναι ο καταλύτης για τον μετασχηματισμό αφού διαμέσου αυτού
παρακινούνται και τελικά «πείθονται» οι εκπαιδευόμενοι να αναζητήσουν το βάθος στο
νόημα των απόψεων τους για τον κόσμο και να κοινωνήσουν τις ιδέες τους αυτές ως
συνεκτικό και κριτικό λόγο με τον εκπαιδευτή και τους συνεκπαιδευομένους τους (Mezirow
1991, σελ.78). Ο ορθολογικός διάλογος με την έννοια που τον χρησιμοποιεί ο Mezirow είναι
μια ιδιαίτερη μορφή συζήτησης κατά την οποία οι άνθρωποι ανταλλάσσουν και
διαπραγματεύονται με ορθολογικό τρόπο τις απόψεις τους, παρουσιάζοντας αποδείξεις και
επιχειρήματα τα οποία λειτουργούν ως τεκμήρια της γνώμης τους.
Με άλλα λόγια, η μετασχηματίζουσα μάθηση εκκινεί από τον τρόπο με τον οποίο
επικοινωνούν οι άνθρωποι και συνδέεται αποκλειστικά με σημαίνοντα γεγονότα στη ζωή του
εκπαιδευόμενου. Σύμφωνα με τον Mezirow (1997) η ανάπτυξη της ικανότητας του κριτικού
στοχασμού σε συνδυασμό με την επικοινωνία που εδράζει στον ορθολογικό διάλογο, είναι τα
δύο στοιχεία που οδηγούν στην επίγνωση. Η επίγνωση αυτή θεωρείται ο σημαντικότερος
στόχος της εκπαίδευσης των ενηλίκων αφού επιτρέπει στους ενήλικους να αναθεωρήσουν
η/και να ανασκευάσουν τις (πιθανώς) εσφαλμένες αντιλήψεις τους, έτσι ώστε να
προχωρήσουν στη συγκρότηση μίας ικανοποιητικότερης, καλύτερα οργανωμένης και
ταξινομημένης εικόνας του κόσμου και των σχέσεών τους με τον εαυτό τους και τους άλλους
(Παληός, 2003β). Ο Mezirow αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Η ανάπτυξη στην ενηλικιότητα αντιμετωπίζεται [στο πλαίσιο της
μετασχηματίζουσας μάθησης] ως η προοδευτική ανάπτυξη της
ικανότητας των ενηλίκων να αξιολογούν την υπάρχουσα μάθηση μέσω
μιας στοχαστικής διαδικασίας και να ενεργούν με βάση τη νέα γνώση
που θα προκύψει. Οτιδήποτε, οδηγεί το άτομο προς μια κατεύθυνση
περισσότερο περιεκτική, διαφοροποιημένη, ανοικτή σε άλλες οπτικές
γωνίες, και σε ολοκληρωμένα νοηματοδοτικά σχήματα, η αξιοπιστία
των οποίων τεκμηριώνεται διαμέσου ορθολογικής επικοινωνίας,
συνεισφέρει στην ανάπτυξη των ενηλίκων»

(Mezirow, 1991, σελ. 7)
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Για τον Mezirow (2000), το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μετασχηματίζουσας
μάθησης για τον εκπαιδευόμενο είναι η ανάπτυξη της αυτονομίας του ως ατόμου, η οποία
αποτελεί μια καθοριστική συνθήκη της ενηλικιότητας, επισημαίνοντας ωστόσο τη
διαφορετική έμφαση που μπορεί να έχει η μετασχηματίζουσα μάθηση ανάλογα με τα
πολιτισμικά πλαίσια που πραγματοποιείται αφού οι εκάστοτε πολιτισμικές πρακτικές
εμπλέκονται στη μάθηση, και κατά συνέπεια η κάθε μορφής κατανόηση διευκολύνεται αλλά
και περιορίζεται από τα ιστορικά δίκτυα γνώσης-ισχύος στα οποία είναι εγχαραγμένη.
Το ζητούμενο τελικά από την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας της μετασχηματίζουσας
μάθησης είναι να βοηθήσει κάθε ενήλικο άτομο να γίνει καλύτερο προκαλώντας και
αλλάζοντας, αν είναι αναγκαίο, στοιχεία της ίδιας της δομής της προσωπικότητάς του. Έτσι,
για τον Mezirow ένας υπεύθυνος (στο πρωτότυπο responsible) εκπαιδευτής ενηλίκων στο
πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης οφείλει να αναπτύσσει μια αμοιβαία σχέση με τους
εκπαιδευόμενους με στόχο τον προσωπικό μετασχηματισμό και την κοινωνική αλλαγή πέρα
από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (ο.π. σελ. 354-376). Με την προϋπόθεση ότι η
διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης δημιουργεί καλύτερα άτομα, η κρυφή ελπίδα ή
με άλλα λόγια ο ανθρωπιστικός στόχος πίσω από την εφαρμογή της είναι η δημιουργία ενός
καλύτερου κόσμου.

2.2.3.2 Στοιχεία από την κριτική στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης

Όπως σημειώνει ο Kegan (2000) σε κάποιες περιπτώσεις στην ακαδημαϊκή έρευνα η
διατύπωση ενός νέου όρου (όπως για παράδειγμα ο όρος της «πολλαπλής νοημοσύνης» που
εισήγαγε ο Gardner) καταφέρνει να εκφράσει μία πλούσια ομάδα από καινούριες ιδέες με
αποτέλεσμα το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο στο οποίο αναφέρεται ο όρος να
«απογειώνεται».
Η εισαγωγή του όρου της «μετασχηματίζουσας μάθησης» είναι ένα τέτοιο παράδειγμα
αφού από τότε που έκανε την αρχική του εμφάνιση στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης
ενηλίκων μέχρι και σήμερα, δόθηκε η δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού
κριτικού διαλόγου που συνέβαλε στην βαθύτερη κατανόηση της διεργασίας της μάθησης
στους ενήλικους. Στις επόμενες παραγράφους θα παρουσιαστεί η βασική κριτική που
ασκήθηκε στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, η οποία οδήγησε και στην ανάπτυξη
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ενός ιδιαίτερα ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού διαλόγου (βλ. Mezirow, 1989, 1992, 1996, 1998a
και 1998b).
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι κάθε θεωρία μάθησης αξιολογείται
με βάση δύο θεμελιώδη κριτήρια. Πρώτο κριτήριο αποτελεί η ικανότητα της θεωρίας να
περιγράφει τη διαδικασία της μάθησης και δεύτερο κριτήριο αποτελεί η δυναμική της
θεωρίας να καθοδηγεί τους ερευνητές με τρόπο ώστε τα αποτελέσματα που προκύπτουν από
τις ερευνητικές τους δράσεις να κατευθύνουν, ουσιαστικά, τον σχεδιασμό των μαθησιακών
δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, να έχει η θεωρία πρακτικό αποτέλεσμα. Με βάση αυτά τα
δύο κριτήρια ασκήθηκε κριτική και στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης.
O Griffin (1987, σελ. 179 – 183) επέκρινε τον Mezirow για το ότι με τη θεωρία του
αποκλείει την διάσταση της κοινωνικής πολιτικής από την εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης
αμφισβητεί την παραδοχή του Mezirow ότι τα άτομα αποδέχονται χωρίς κριτική τις
επικρατούσες ιδεολογίες:
«Πολιτικές,

οικονομικές

σεξουαλικές,

τεχνολογικές

και

άλλες

πολιτιστικές ιδεολογίες που έχουν συσσωρευτεί μετατρέπονται σε ένα
σύνολο από κανόνες, ρόλους και κοινωνικές προσδοκίες που κυβερνούν
τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε, σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και
πράττουμε»
(Mezirow, 1983, σελ. 129 όπως αναφέρεται στο
Griffin, 1987, σελ 181)
Αυτή τη παραπάνω άποψη, όπου τα άτομα μοιάζει να θεωρούνται κοινωνικά
παράγωγα, ο Griffin τη θεωρεί μια μορφή λειτουργισμού. Η κριτική του Griffin καταλήγει
στο ότι ο Mezirow με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης προσπάθησε περισσότερο
να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα κατοχύρωναν το επάγγελμα του εκπαιδευτή
ενηλίκων παρά να αναπτύξει μια κριτική θεωρία για την εκπαίδευση ενηλίκων.
Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης επικρίθηκε ακόμη για το ότι εξατομικεύει
και εσωτερικοποιεί τον μετασχηματισμό χωρίς να συνυπολογίζει τις κοινωνικές επιπτώσεις
διαμέσου της άμεσης κοινωνικής δράσης (Collard & Law, 1989, Clark & Wilson, 1991,
Tennant, 1993). Όπως αναφέρει ο Κόκκος (2005β, σελ 77-78) ο Mezirow είναι
επιφυλακτικός ως προς το ζήτημα της άμεσης κοινωνικής δράσης των εκπαιδευόμενων (σε
αντίθεση με τον Freire) και επίσης θεωρεί ότι εκπαιδευτής οφείλει να διατηρεί ουδέτερη
στάση και να μην παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους προς κάποια μορφή δράσης.
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αποτέλεσμα αυτής της στάσης είναι ότι ακόμη και αν τα άτομα μετασχηματιστούν εφόσον
δεν θα υπάρχει άμεση κοινωνική δράση οι δομές που καταπιέζουν αλλά και οι «καταπιεστές»
θα μπορούν απρόκλητα να συνεχίζουν να ενεργούν και άρα η κοινωνία που αυτοί ενεργούν
θα παραμείνει απαράλλακτη.
Μια άλλη διάσταση της κριτικής στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης
σχετίζεται με το αν είναι δυνατόν από αυτήν να ωφεληθούν όλες οι κοινωνικές τάξεις, από τη
στιγμή που αποτελεί κεντρική της διεργασία ο κριτικός στοχασμός, (King, 2005). Ο
προβληματισμός αυτός βασίζεται σε μια άποψη του Freire η οποία μάλιστα φαίνεται να έχει
επηρεάσει τον Mezirow (1991, σελ. 135-137). Ο Freire (1970, 1973) υποστηρίζει ότι οι
καταπιεσμένοι έχουν χάσει την ικανότητα να αμφισβητούν τις συνθήκες ζωής τους και να
σκέπτονται για τη ζωή. Δεν έχουν πια την αυτοπεποίθηση να δρουν ως ανεξάρτητοι
στοχαστές και κατά συνέπεια σε αυτή την περίπτωση ο κριτικός στοχασμός δεν είναι δυνατό
να επιτευχθεί. Έτσι όπως σημειώνει και ο Κόκκος «…. τα άτομα ακριβώς επειδή έχουν
υποστεί αλλοτριωτικές επιδράσεις από το κυρίαρχο ιδεολογικό και αξιακό σύστημα, συχνά
δεν διαθέτουν κριτήρια για να διακρίνουν τις βιώσιμες λύσεις. Έτσι εγκυμονείται [sic] η
πιθανότητα να μετασχηματίζουν μεν τις προηγούμενες αντιλήψεις τους αλλά οι νέες να είναι
εξίσου δυσλειτουργικές» (2005β, σελ. 78).
Το ζήτημα της ηλικίας ήταν ένα σημείο στο οποίο επίσης ασκήθηκε κριτική. Ο
Mezirow θέλοντας να αποδώσει την μετασχηματίζουσα μάθηση αποκλειστικά στους
ενήλικους ισχυρίζεται ότι η ανάπτυξη των ατόμων σχετίζεται με την πάροδο της ηλικίας,
οδηγώντας στο συμπέρασμα περί μεγαλύτερης αυτογνωσίας των ηλικιωμένων ατόμων σε
σχέση με τα νεότερα άτομα, μια θέση που σύμφωνα με τον Jarvis χρειάζεται περισσότερη
έρευνα και τεκμηρίωση (Jarvis, 1995a, 2004a).

Αυτή η κριτική του Jarvis μοιάζει να

επιβεβαιώνεται και από μια σειρά εμπειρικών ερευνών που δεν έδειξαν άμεση συσχέτιση
μεταξύ ηλικίας και δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασία μετασχηματίζουσας μάθησης
(King, 2002, 2003).
Η αρχική έρευνα του Mezirow, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υλοποιήθηκε σε ένα
περιβάλλον εκπαίδευσης γυναικών και αυτή η διάσταση δημιουργεί προβληματισμούς
(Griffin, 1987). Έτσι τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο θα πρέπει να περιμένουμε
διαφορετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης
μεταξύ ανδρών και γυναικών αφού σε πολλά πολιτιστικά πλαίσια οι γυναίκες έχουν την τάση
να μαθαίνουν περισσότερο με βάση τη διαίσθηση και το στοχασμό ενώ οι άντρες
παρουσιάζουν μια πιο γνωστική μαθησιακή συμπεριφορά (Hayes & Flannery, 2000).
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Τέλος, ο Taylor έχοντας μελετήσει σε βάθος (Taylor, 1998) τις έρευνες που σχετίζονται
με τη θεωρία του Mezirow, σχολιάζει τη σχέση της μετασχηματίζουσας μάθησης με άλλες
μορφές μάθησης και παρατηρεί:
«Με βάση τις έρευνες μοιάζει καθαρά ότι ο κριτικός στοχασμός και η
συναισθηματική

μάθηση

παίζουν

σημαντικό

ρόλο

στη

διαδικασία

του

μετασχηματισμού…. Ο Mezirow αλλά και άλλες μελέτες έχουν δει αυτές τις δύο
έννοιες ξεχωριστά και δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην αλληλεξάρτηση που
έχουν στην διαδικασία του μετασχηματισμού»
(Taylor, 2000, σελ. 303)
Στις περισσότερες από τις παραπάνω απόψεις ο Mezirow απάντησε επισταμένα με
άρθρα του στις σελίδες του Adult Education Quarterly και πολλές από αυτές τις απόψεις τις
χρησιμοποίησε για να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τη θεωρία του κάνοντας έτσι πράξη την
ίδια του τη θεωρία ενώ μια μεγάλη ποικιλία από έρευνες στο πλαίσιο εκπόνησης
διδακτορικών διατριβών ασχολήθηκαν με τη μετασχηματίζουσα μάθηση και την εφαρμογή
της σε πολλά και διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια (για λεπτομέρειες βλ. Taylor, 2000). Στο
τελευταίο μάλιστα συλλογικό έργο που επιμελήθηκε, ο Mezirow, έχοντας επεξεργαστεί τη
θεωρία του με βάση τις κριτικές που δέχθηκε, καταλήγει σε δύο πολύ σημαντικές θέσεις για
την εκπαίδευση ενηλίκων και τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων. Αναφέρει
χαρακτηριστικά:
«Ο απώτερος στόχος, ο σκοπός, της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να
βοηθάει τους ενηλίκους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους να
γίνονται

περισσότερο

χειραφετημένοι,

κοινωνικά

υπεύθυνοι

και

αυτοδύναμοι μανθάνοντες….Οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν μπορεί να είναι
ουδέτεροι. Είναι πολιτισμικοί ακτιβιστές, δεσμευμένοι να υποστηρίζουν
και να διευρύνουν τους κανόνες, τις κοινωνικές πρακτικές, τους θεσμούς
και τα συστήματα που ενισχύουν την πληρέστερη και πιο ελεύθερη
συμμετοχή στο διάλογο, στη μετασχηματίζουσα μάθηση, στη στοχαστική
δράση και στη μεγαλύτερη ενεργοποίηση των συµµετεχόντων»
(2000, σελ. 26-31)

Η θεωρία του Mezirow αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές συνεισφορές στην
εκπαίδευση ενηλίκων. Συνδυάζοντας τις θέσεις πολλών στοχαστών της κριτικής θεωρίας
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όπως οι Pierre Bourdieu, Jurgen Habermas και Paulo Freire παρουσίασε μια συνθετική
θεωρία για τη μάθηση στους ενήλικους προσπαθώντας να εφοδιάσει την εκπαίδευση
ενηλίκων με μια συνεκτική θεωρία μάθησης και να ενισχύσει έτσι τη διακριτότητα αλλά και
τον επαγγελματισμό του πεδίου:
«Η

εκπαίδευση

ενηλίκων

έχει

ανταποκριθεί

σε

πέντε

κύριους

προσανατολισμούς της σύγχρονης επιστημολογίας: τη φαινομενολογία, την
κριτική θεωρία, την ερμηνευτική, τον μεταδομισμό και τον φεμινισμό. Το
ενδιαφέρον μου στην μετασχηματίζουσα μάθηση ξεπήδησε μέσα από ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κριτική θεωρία η οποία πιστεύω ότι δεν
διαφοροποιεί αρκετά τις άλλες λειτουργίες της από τον κριτικό στοχασμό
των γνωστικών παραδοχών – μια διαδικασία που οι αναπτυξιακοί
ψυχολόγοι έχουν βρει ότι αποτελεί ένα μοναδικό «ενήλικο» τρόπο
μάθησης»
(14/6/2006, προσωπική επικοινωνία με τον συγγραφέα)
Αν και η θεωρία του Mezirow, ως θεωρία μάθησης δέχτηκε κριτική και θεωρήθηκε ότι
παρουσιάζει αδυναμίες είναι ιδιαίτερης σημασίας και αποτελεί σπουδαία συμβολή στη
βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων (Jarvis, 2004a). Η κύρια ενασχόληση της θεωρίας
του Mezirow είναι τα νοηματοδοτικά σχήματα των ενηλίκων και ο μετασχηματισμός τους,
και αυτή η έμφαση εφοδιάζει το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων με μια στερεή θέση για το
πώς οι ενήλικοι μαθαίνουν ενώ ταυτόχρονα οριοθετεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και τη
λειτουργία των εκπαιδευτών ενηλίκων ως φορέων προσωπικής χειραφέτησης και κοινωνικής
αλλαγής.

2.3 Μαθαίνοντας μέσα στην εμπειρία
Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω θεωρούν την εμπειρία
ως μέσο μάθησης με την έννοια ότι οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται την εμπειρία τους (π.χ.
με στοχασμό ή με κριτικό στοχασμό και ορθολογικό διάλογο) με απώτερο στόχο την αλλαγή
των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεών τους. Μολονότι, τόσο η θεώρηση του Kolb
όσο και του Knowles αλλά ιδιαίτερα του Mezirow αναδεικνύουν άμεσα ή έμμεσα τη
σημαντικότητα του περιβάλλοντος της μάθησης, και οι τρεις απόψεις έχουν μελετήσει τη
μάθηση εξετάζοντας τον τρόπο που κάθε ενήλικος μαθαίνει ως άτομο, ως διακριτή δηλαδή
οντότητα. Με άλλα λόγια, η μάθηση έχει εκτιμηθεί ως μια ατομική διεργασία και αυτή η

- 57-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

προσέγγιση είναι σχετικά συχνή στις μελέτες που αφορούν στη μαθησιακή διεργασία, ενώ
είναι γνωστό ότι το φαινόμενο της μάθησης έχει μια σαφέστατη κοινωνική διάσταση ή
αλλιώς επηρεάζεται από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται (Bandura, 1977,
Jarvis, Holford,Griffin, 1998, σελ. 37).
Έτσι, στην ενότητα αυτή και στον τρόπο που θα προσεγγιστεί η μαθησιακή διεργασία,
η εμπειρία συνεχίζει να έχει σημαίνοντα ρόλο, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο είναι πλέον το
πλαίσιο. Με άλλα λόγια στην παρακάτω προσέγγιση η μαθησιακή διεργασία γίνεται
αντιληπτή ως στοιχείο ή ως λειτουργία της δράσης, του πλαισίου και της κουλτούρας στην
οποία αυτή πραγματοποιείται, με άλλα λόγια η μάθηση θεωρείται τοποθετημένη ή
εγκατεστημένη στο κοινωνικό πλαίσιο που συμβαίνει.

2.3.1 Η τοποθετημένη (εγκαθιδρυμένη) μάθηση (Lave και Wenger)

Όπως αναφέραμε και στην αρχή αυτής της ενότητας οι περισσότερες από τις θεωρίες
της μάθησης των ενηλίκων αντιμετωπίζουν τη μάθηση ως ένα καθαρά προσωπικό ζήτημα.
Αν όμως θεωρήσουμε ότι η μάθηση είναι κοινωνική διεργασία τότε σχηματίζεται μια
διαφορετική εικόνα για τη διαδικασία της μάθησης. Αυτή ακριβώς η διαπίστωση είναι που
οδήγησε δύο ερευνητές προερχόμενους από εντελώς διαφορετικά επιστημονικά πεδία – την
Jean Lave και τον Ettiene Wenger – να προσπαθήσουν να διαμορφώσουν μια εναλλακτική
θεωρία μάθησης την οποία ονόμασαν θεωρία της «τοποθετημένης

μάθησης» (situated

learning). Σύμφωνα με το πρότυπο της τοποθετημένης μάθησης, η διεργασία της μάθησης
περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης οι οποίες ονομάζονται «κοινότητες
πρακτικής» (communities of practice) (Lave & Wenger, 1991, Smith, 2003)
Η θεώρηση των Lave και Wenger στην ουσία ισχυρίζεται ότι μάθηση είναι η
δημιουργία νοήματος μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση, δηλαδή η ερμηνεία της
εμπειρίας μέσα σε πραγματικές καταστάσεις και βιώματα. Τοποθέτηση (με την έννοια της
πλαισίωσης) της μάθησης σημαίνει ότι τοποθετούμε την σκέψη και τη δράση σε
συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Τοποθέτηση της μάθησης σημαίνει επίσης ότι εμπλέκουμε
στη μάθησή μας και άλλους μανθάνοντες, το περιβάλλον της μάθησης καθώς και τις
δραστηριότητες για την δημιουργία νοήματος.
Αυτή η προσέγγιση σημαίνει για την πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων ότι κατά
την μαθησιακή διεργασία θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες υπό τις οποίες οι
ενήλικοι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να βιώσουν την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα
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του πραγματικού κόσμου. Με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να συνθέσουν
τη γνώση τους μέσα από την ίδια την εμπειρία δηλαδή από τις σχέσεις τους με τους άλλους
εκπαιδευόμενους, την κοινωνική οργάνωση της ομάδας τους κλπ. Το μοντέλο της
τοποθετημένης μάθησης στηρίζεται στις εξής παραδοχές (Anderson, Reder, Simon, 1996,
Tennant, 1997, Wilson, 1993):
I.

Η

μάθηση

ενυπάρχει

σε

ένα

πολύπλοκο

δίκτυο

αλληλεπιδρώντων

περιβαλλόντων που αποτελούνται από ενεργούντες, από ενέργειες και από
καταστάσεις.
II.

H μάθηση είναι θεμελιωμένη στις δραστηριότητες της καθημερινότητας

III. Η μάθηση είναι το αποτέλεσμα μια κοινωνικής διεργασίας μέσα στις κοινότητες
μάθησης

όπου

αναπτύσσονται

τρόποι

σκέψης

και

μέθοδοι

επίλυσης

προβλημάτων μέσω αλληλεπίδρασης.
IV. Δεν υπάρχει γνώση αφηρημένου ή γενικού χαρακτήρα. Είναι αναγκαίο, η γνώση
να τοποθετείται και να μαθαίνεται σε αυθεντικά περιβάλλοντα-πλαίσια, δηλαδή
σε πλαίσια που περιλαμβάνουν τη γνώση μέσα σε εμπειρικές συνθήκες.
V.

Η γνώση που αποκτάται εντός του πλαισίου μεταφέρεται σε παρόμοιες
καταστάσεις

Στη βάση των παραπάνω αξόνων οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται σε κοινότητες
πρακτικής (τυπικές ή και άτυπες) δεχόμενοι συγκεκριμένες αντιλήψεις και συμπεριφορές για
το τι είναι αναμενόμενο. Σημειώνουμε ότι η ιδιότητα του μέλους σε μια κοινότητα πρακτικής
επικυρώνεται από τη συμμετοχή και όχι από κάποιου είδους επίσημη διαδικασία.
Μέσα στην κοινότητα της πρακτικής οι συμμετέχοντες προβληματίζονται,
αναστοχάζονται και ερμηνεύουν την εμπειρία τους, μοιράζονται τις σιωπηρές αποδοχές τους
και δημιουργούν γνώση μέσα από το βίωμα της κοινής εμπειρίας (Wenger, 2000).

Οι

κοινότητες πρακτικής δεν είναι ομάδες εργασίας αφού αυτό που δένει τα μέλη της κοινότητας
είναι η κοινή μάθηση. Μια κοινότητα πρακτικής προσδιορίζεται κυρίως από τη γνώση, και
όχι από την εκτέλεση μιας άσκησης ή ενός έργου, ενώ ο κύκλος της ζωής μιας κοινότητας
πρακτικής εξαρτάται από την αξία που αυτή έχει για τα μέλη της και όχι από ένα
χρονοδιάγραμμα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή μιας δραστηριότητας. Οι κοινότητες
πρακτικής διαφέρουν και από τα δίκτυα μάθησης αφού η κοινότητα πέρα από ένα σύνολο
από σχέσεις προσδίδει και διαμορφώνει την ταυτότητα των μελών της (Wenger, 1998a).
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Σύμφωνα με το πρότυπο της τοποθετημένης μάθησης, στα πρώτα στάδια της
συμμετοχής σε μια κοινότητα πρακτικής τα μέλη έχουν μια «περιφερειακή» ιδιότητα, αλλά
όσο γίνονται πιο ικανοί και έμπειροι προχωρούν προς το «κέντρο» της κοινότητας (Wenger,
1998b). Η διεργασία αυτή έχει οριστεί από τους Lave και Wenger (1991) ως
«νομιμοποιημένη

περιφερειακή

συμμετοχή»

(legitimate

peripheral

participation).

«Νομιμοποιημένη» γιατί όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη θέση του εκπαιδευόμενου ως
μέλους της κοινότητας μάθησης, «περιφερειακή» γιατί αρχικά οι συμμετέχοντες βρίσκονται
στην περιφέρεια της μαθησιακής κοινότητας μέχρι που να εμπλακούν σε πιο σημαντικά
πράγματα και, τέλος, «συμμετοχική» γιατί η γνώση αποκτιέται μέσω ενεργητικής συμμετοχής
των ατόμων που εμπλέκονται.
Σημειώνουμε ότι πέρα από

τους Lave και Wenger, και άλλοι ερευνητές έχουν

ασχοληθεί με το μοντέλο της τοποθετημένης μάθησης με πιο γνωστούς τους Brown, Collins
και Duguid (1989) οι οποίοι προτείνουν σχεδόν το ίδιο πρότυπο χρησιμοποιώντας όμως τον
όρο «γνωστική μαθητεία» (cognitive apprenticeship) για να δηλώσουν την απόκτηση γνώσης
και γνωστικών εργαλείων μέσω αυθεντικών και άμεσων δραστηριοτήτων.
Ένα παράδειγμα που αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων και το οποίο είναι
χαρακτηριστικό της εφαρμογής της θεωρίας της τοποθετημένης μάθησης εντοπίζεται στο
χώρο των κοινωνικών κινημάτων7, ακριβώς επειδή τα κοινωνικά κινήματα έχουν ως κύρια
χαρακτηριστικά, την ύπαρξη δικτύων άτυπης αλληλοεπίδρασης μεταξύ των μελών τους, την
ύπαρξη κοινών πεποιθήσεων και αλληλεγγύης, και την συλλογική δράση προς την επίτευξη
κοινών στόχων και κοινωνικής αλλαγής (Della Porta & Diani, 1999). Με βάση τα παραπάνω
ως κοινωνικά κινήματα μπορούν να εκληφθούν μεταξύ άλλων τα πολιτικά κινήματα
(οργανωμένα και μη), τα οικολογικά κινήματα, το φεμινιστικό κίνημα, τα φοιτητικά
κινήματα, τα κινήματα με στόχο την παγκόσμια ειρήνη, τα αντιρατσιστικά κινήματα καθώς
και εκπαιδευτικά κινήματα όπως το κίνημα της λαϊκής επιμόρφωσης με τον τρόπο που
οριοθετήθηκε από τον Paulo Freire (i.a. Finger, 1989, Holford, 1995, McLaren, 2000). Η
συμμετοχή σε κοινωνικά κινήματα θεωρείται ως σημαντική μαθησιακή διεργασία ιδιαίτερα
στους ενηλίκους (Finger, 1989, Holford, 1995, Spencer, 1995, Foley, 1999, Summer, 2005,
7

Την έννοια κοινωνικό κίνημα την αντιλαμβανόμαστε σύμφωνα με τον ορισμό των Snow, Soule και Kriesi

(2004, σελ. 11) : «Τα κοινωνικά κινήματα μπορεί να εκληφθούν ως [με πλάγια γράμματα στο πρωτότυπο
κείμενο] συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται, έχοντας ένα επίπεδο οργάνωσης και συνέχειας, με στόχο την
αμφισβήτηση ή την υποστήριξη υπαρχόντων δομών εξουσίας, που υπάρχουν είτε θεσμικά είτε πολιτισμικά,
μέσα στην ομάδα, τον οργανισμό, την κοινωνία, τον πολιτισμό ή τον κόσμο του οποίου αποτελούν κομμάτι»
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Walters, 2005). Οι Hall και Clover (2005, σελ. 584-589) μάλιστα θεωρούν ότι τα κοινωνικά
κινήματα ενισχύουν τη μάθηση τόσο εντός τους από την αλληλεπίδραση των ατόμων που
συμμετέχουν στις κοινές δράσεις του κινήματος όσο και έξω από αυτά από την
αλληλεπίδραση των μελών ενός κινήματος με τα μέλη της κοινωνίας ή και ακόμη εξαιτίας
της ίδιας της ύπαρξης του κινήματος.
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2.4 Η ολιστική προσέγγιση του Peter Jarvis
Η προσέγγιση του Peter Jarvis παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι αποτελεί μια
συνεχώς εξελισσόμενη θεώρηση η οποία μάλιστα αποκτά τα νέα της στοιχεία, τις
αναθεωρήσεις της, μέσα από την ίδια την πρακτική του, ως εκπαιδευτή ενηλίκων.
Το θεωρητικό μοντέλο που προτείνει ο Jarvis δομήθηκε πάνω στις προσεγγίσεις των
Freire (1970), Knowles (1970), Kolb (1984) και Mezirow (1991) και εντάσσεται στο πλαίσιο
των θεωριών της εκπαίδευσης ενηλίκων που συνδέονται άμεσα με την κοινωνική εμπειρία.
(Κόκκος, 2005β, Le Cornu, 2005).

O Jarvis αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όλη μας η ζωή

μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συνεχές φαινόμενο μάθησης, το οποίο αναπτύσσεται σε ένα
πολύπλοκο και ποικιλόμορφο κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον (Jarvis, 1987).
Εκκινώντας από το μοντέλο μάθησης του Kolb, και για μια μεγάλη χρονική περίοδο ο
Jarvis πειραματίστηκε με αυτό, ζητώντας από συμμετέχοντες σε σεμινάρια εκπαίδευσης
εκπαιδευτών να προσπαθήσουν να προσαρμόσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες στον κύκλο
μάθησης (Jarvis, 2004a, σελ. 105). Λαμβάνοντας υπόψη τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων
στην έρευνά του, κατέληξε σε έναν πρώτο ορισμό για τη μάθηση στους ενήλικους: «μάθηση
είναι ο μετασχηματισμός της εμπειρίας σε γνώση, δεξιότητες και στάσεις» (Jarvis, 1987,
σελ.8).
Στην αρχική του αυτή θεώρηση ο Jarvis υποστηρίζει ότι η διαδικασία της μάθησης
ξεκινά από τη στιγμή που το άτομο έρχεται σε επαφή με κάποια κοινωνική εμπειρία η οποία
προσφέρει τη δυνατότητα μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση μάθησης, τα
πάντα ξεκινούν από μια κατάσταση σύγκρουσης μεταξύ της βιογραφίας του κάθε ενηλίκου
εκπαιδευόμενου με μια νέα εμπειρία (Jarvis, 1995a). Δηλαδή η επιθυμία για μάθηση στους
ενήλικους, είναι τις περισσότερες φορές αποτέλεσμα μιας αποτυχημένης προσπάθειας του
ατόμου να αντεπεξέλθει σε μία απρόβλεπτη κατάσταση κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Ο Jarvis διαχώρισε τη μάθηση των ενηλίκων σε στοχαστική (reflective) και μηστοχαστική μάθηση (non-reflective) ενώ εισήγαγε και την έννοια της μη-μάθησης (nonlearning) κατά την οποία οι εμπειρίες που βιώνει ένας ενήλικος δεν οδηγούν σε μάθηση για
λόγους όπως ο φόβος για αλλαγή, η αλαζονεία ή η απλή απόρριψη της μαθησιακής
διάστασης της εμπειρίας.
Σύμφωνα με τον Jarvis η στοχαστική μάθηση ευνοεί την κριτική σκέψη και στάση
των εκπαιδευόμενων. Αυτό σημαίνει κριτική ανάλυση της κάθε κατάστασης (ή του υλικού
προς μάθηση) και στη συνέχεια αποδοχή της ή/και προσπάθεια αλλαγής της. Σε αντίθεση η
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μη-στοχαστική μάθηση είναι η απλή διαδικασία αποδοχής του μαθησιακού υλικού (η μιας
κατάστασης)

και

στη

συνέχεια

προσπάθεια

απομνημόνευσης

και

επανάληψης

(Κουλαουζίδης, 2001).

Το άτομο (1)

Το άτομο: ενισχυμένο
αλλά σχετικά
αμετάβλητο
(4)

Κατάσταση (2)
Εμπειρία (3)

Πειραματισμός εφαρμογή στην πράξη
(5)

Απομνημόνευση
(6)

Αξιολόγηση
(8)

Αιτιολόγηση και
στοχασμός
(7)

Το άτομο:
αλλαγμένο και πιο
έμπειρο
(9)

Σχήμα 2: Ο κύκλος μάθησης από τον Peter Jarvis (Jarvis, 1995a, σελ. 70)

Η μη-στοχαστική μάθηση, κατά τον Jarvis, τείνει να αναπαραγάγει τις υπάρχουσες
κοινωνικές δομές (και άρα είναι

μια αναπαραγωγική πολιτιστική διαδικασία) ενώ η

στοχαστική μάθηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συμφωνία (conformity) την επίκριση
(criticality) ή την δημιουργικότητα (creativity) (Jarvis, 1995a). Η μάθηση θεωρείται το
αποτέλεσμα της ποικίλης γνωσιακής επεξεργασίας των εξωτερικών ερεθισμάτων και
υπαγορεύεται από τη συμμετοχή του ατόμου στα κοινά (Παληός, 2003β). Η επεξεργασία των
ερεθισμάτων αυτών καταλήγει στην κατάκτηση της γνώσης και αποτελεί προϋπόθεση για
την επιτυχημένη αντιμετώπιση των απρόβλεπτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια του βίου.
Με βάση όλα τα παραπάνω οδηγήθηκε στη δημιουργία του σχηματικού πρότυπου
(Σχήμα 2) για τη μαθησιακή διαδικασία που αποτελεί μια εξελιγμένη και πιο αναλυτική
σχηματική παράσταση του γνωστού κύκλου μάθησης του Kolb (Jarvis, 1995a, σελ. 70). Η
αρχική αυτή προσέγγιση του Jarvis φαίνεται να καλύπτει αρκετά ικανοποιητικά τις πλευρές
του φαινομένου της μάθησης στους ενηλίκους.
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Όμως όπως ο ίδιος αναφέρει σε κάποια δεδομένη στιγμή συνειδητοποίησε ότι το
παρακάτω μοντέλο ήταν επίσης αρκετά περιορισμένο ή και εγκλωβισμένο στον «Καρτεσιανό
δυϊσμό» (Jarvis & Parker, 2005, σελ. 7), στον διαχωρισμό σώματος και νου.

Κοινωνική κατάσταση
(2)

Χρόνος

Το ΄Ατομο ως Όλον:
Σώμα-Νους-ΕγωΒιογραφία
(1)

Το Άτομο
αμετάβλητο
(4)

Χρόνος

Μια εμπειρία κοινωνικά
δομημένη
(3)

Σκέψη/στοχασμός
(5)
Συναίσθημα
(6)

Δράση (7)

Το Άτομο (Σώμα/Νους/Εγώ) αλλαγμένο –
Εγχάραξη των αλλαγών.
Πιο έμπειρο Άτομο
(8)

Χρόνος

Σχήμα 3: Ένα αναθεωρημένο πρότυπο για τη διεργασία της μάθησης
(Jarvis & Parker, 2005, σελ. 8)

Η μαθησιακή διεργασία στα πιο σύγχρονα κείμενά του (Jarvis, 2004, 2006)
παρουσιάζεται με μια ολιστική φύση στην οποία εμπλέκονται όλες οι ανθρώπινες διαστάσεις:
«… μάθηση είναι το σύνολο των διεργασιών όπου το όλον άτομο – σώμα (γενετικό,
φυσικό και βιολογικό) και νους (γνώση, δεξιότητες, στάσεις, συναισθήματα,
πεποιθήσεις, αξίες και αισθήσεις) – βρισκόμενο σε μια κοινωνική κατάσταση,
δομεί μια εμπειρία η οποία μετασχηματίζεται γνωστικά, συναισθηματικά ή
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πρακτικά (ή με κάποιο συνδυασμό των προηγουμένων) και ενσωματώνεται στην
ατομική βιογραφία του»

(Jarvis & Parker, 2005, σελ. 7)
Κατανοώντας τον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι διεργασίες μπορούμε να
κατανοήσουμε τον τρόπο που η δια βίου μάθηση αποτελεί μέρος της συνολικής ζωής ενός
ατόμου αφού η ανθρώπινη μάθηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη ανάπτυξη.
Έτσι ο άνθρωπος δεν είναι άλλο παρά το σύνολο της μάθησής του ενώ η εμπειρία δεν είναι
άλλο παρά η προσωπική ενσυναίσθηση του Άλλου η οποία συμβαίνει στο σημείο που
συναντάται ο εσωτερικός μας εαυτός με τον έξω κόσμο (Jarvis, 20041).
Ο παραπάνω ορισμός σχηματοποιείται στο σχήμα 3 όπου τα βέλη που εισέρχονται
στο ορθογώνιο 1 και εξέρχονται από τα ορθογώνια 4 και 8 συμβολίζουν το πέρασμα του
χρόνου ενώ τα βέλη που ξεκινούν από τα ορθογώνια 4 και 8 και καταλήγουν στο ορθογώνιο 1
συμβολίζουν τη διαρκή (δια βίου) φύση του φαινομένου της μάθησης. Στο ορθογώνιο 1 ο
Jarvis στην ουσία δηλώνει κατηγορηματικά ότι το άτομο πρέπει να ιδωθεί ως όλον, ως σώμα
και νους. Με αυτό τον τρόπο το άτομο γίνεται «πρόσωπο» και είναι σε μια συνεχή
αλληλεπίδραση με το Άλλο αφού κάθε κατάσταση είναι κοινωνικά δομημένη. Η
ενσυναίσθηση του κόσμου (ορθογώνια, 1,2 &3) γίνεται αντιληπτή μέσα από τη συνεχή μας
αντιπαράθεση με το άγνωστο, με το καινούργιο ή σε τελική ανάλυση με εκείνο που η
βιογραφία μας δε βρίσκεται σε αρμονία. Σε αυτή την αντιπαράθεση δημιουργούνται
σύμφωνα με τον Jarvis συνθήκες στοχαστικής σκέψης, αναδρομικής ή και μελλοντικής
φύσης. Όταν δημιουργείται αυτή η δυσαρμονία τότε γίνεται κατανοητός ο διαχωρισμός μας
από τους άλλους και δημιουργείται η ανάγκη για αποκατάσταση της αρμονίας.
Δημιουργείται, με άλλα λόγια η ανάγκη για μάθηση (Jarvis, 2004b). Η σύνθετη φύση της
εμπειρίας αναπαριστάται από τα ορθογώνια 1,2,3, και 8. Η εμπειρία μπορεί να είναι
περιστασιακή ή δια βίου, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης του εσωτερικού
μας κόσμου με τον εξωτερικό, να είναι πολυδιάστατη (γνωστική, φυσική και
συναισθηματική), πρωτεύουσα (άμεση) ή και δευτερεύουσα (έμμεση, π.χ. μέσω ενός
δασκάλου). Η εμπειρία μπορεί να γίνει αποδεκτή ως έναυσμα για μάθηση (μετάβαση από το
ορθογώνιο 3 στο ορθογώνιο 8) ή να απορριφθεί ως τέτοια (μετάβαση από το ορθογώνιο 3 στο
ορθογώνιο 4). Από τη στιγμή όμως που γίνεται αποδεκτή μια εμπειρία, αρχίζει ο
μετασχηματισμός της ο οποίος έχει περιγραφεί και από άλλους θεωρητικούς (Mezirow, 1991,
2007). Στο σχήμα του Jarvis ο μετασχηματισμός της εμπειρίας (ορθογώνια 5, 6 και 7)
εμφανίζεται να εμπλέκει τη σκέψη, τη δράση και το συναίσθημα με τρόπους
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αλληλοεξαρτώμενους. Έτσι αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι ο μετασχηματισμός με
οποιοδήποτε τρόπο και αν επιτυγχάνεται στο τέλος αφορά όλο το άτομο: «…καθώς ο χρόνος
κυλά και οι εμπειρίες μετασχηματίζονται οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια συνεχή διεργασία
«γίγνεσθαι». Η ανθρώπινη ουσία συνεχίζει να αναπτύσσεται μέσα στην ίδια την ύπαρξη
τους» (2004b, σελ 11). Τέλος στο ορθογώνιο 8, το άτομο προκύπτει ως αλλαγμένο ως προς
κάθε του διάσταση και έτοιμο για να εισέλθει στην επόμενη εμπειρία ενώ η όλη διεργασία
που προηγήθηκε αποτελεί πλέον τμήμα της βιογραφίας του. Το πρότυπο της μάθησης του
Jarvis εμφανίζει τις μαθησιακές διεργασίες ως συστατικά στοιχεία της ίδια της ύπαρξης του
ατόμου και της κοινωνικής του ιδιότητας. Αποτελεί μια προσέγγιση της μάθησης που αφορά
κάθε

ηλικιακή

φάση

του

ανθρώπου

και

μολονότι

συνεχίζει

να

έχει

στόχους

προσανατολισμένους προς ένα περισσότερο έμπειρο και αναπτυγμένο άτομο (Bron, 2005)
αποτελεί ένα ιδιαίτερα διαφωτιστικό και ολοκληρωμένο πρότυπο με προεκτάσεις που
επηρεάζουν το έργο και το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων (Κόκκος, 2005β).
Η κριτική της θεωρητικής προσέγγισης του Jarvis έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη
διάσταση αφορά στο ιδεολογικό πλαίσιο αναφοράς του Jarvis ενώ η δεύτερη διάσταση αφορά
αυτόν καθ’ αυτόν τον τρόπο που περιγράφει τη διεργασία της μάθησης στα μοντέλα του. Ο
Κόκκος (2005β, σελ. 83) μολονότι αναγνωρίζει την πληρότητα και τη σημαντικότητα της
συνθετικής προσέγγισης του Jarvis, σημειώνει ότι η προσέγγισή του «…δεν επεξεργάζεται τη
δυνητική συμβολή της ψυχαναλυτικής-ψυχοδυναμικής θεωρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων,
με αποτέλεσμα … να μην υπεισέρχεται στα ζητήματα της δυναμικής των σχέσεων και της
επικοινωνίας που αναπτύσσονται μέσα στις εκπαιδευόμενες ομάδες». Αυτό το έλλειμμα στην
προσέγγιση του Jarvis είναι σύμφωνα με τον Κόκκο (2005γ, σελ. 11) αποτέλεσμα του
ευρύτερου ιδεολογικού πλαισίου αναφοράς του Jarvis, το οποίο επηρεασμένο από τα ιδεώδη
του ριζοσπαστικού χριστιανισμού και την άποψη που θέλει την εκπαίδευση ενηλίκων
συνδεδεμένη με τα κοινωνικά κινήματα τον οδηγεί στο να μην δίνει την ίδια προσοχή στο
ζήτημα της δυναμικής των σχέσεων ή ακόμη και σε αυτό του χειραφετητικού ρόλου του
ατομικού κριτικού στοχασμού.
Τέλος, η άλλη διάσταση της κριτικής στην ολιστική προσέγγιση του Jarvis, σχετίζεται
με τον τρόπο που το μοντέλο του περιγράφει τη μαθησιακή διεργασία. Η Le Cornu (2005)
επεξεργαζόμενη το ολιστικό μοντέλο του Jarvis επισημαίνει ως «προβληματική» τη σχέση
του μοντέλου με το χρόνο και συνακόλουθα θεωρεί ως προβληματική την έννοια της μημάθησης ή με άλλα λόγια της περίπτωσης μια εμπειρία να αφήσει ένα άτομο αμετάβλητο.
Σύμφωνα με την Le Cornu η προσέγγιση του Jarvis συνδέει πολύ στενά τη μάθηση, την
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εμπειρία και την έννοια του χρόνου και έτσι το μοντέλο παρουσιάζει μια κίνηση στο χρόνο με
προσανατολισμό από αριστέρα προς τα δεξιά. Δηλαδή η μάθηση εμφανίζεται να έχει αρχή,
τέλος και αποτέλεσμα. Αυτή η γραμμικότητα έχει σαν αποτέλεσμα η μάθηση να γίνεται
αντιληπτή μονοσήμαντα ως αντενεργή δηλαδή, ως αντίδραση σε μια εμπειρία δυσαρμονίας
κάτι που όμως δεν μπορεί να περιγράψει τις περιπτώσεις όπου η εμπλοκή σε μια διεργασία
μάθησης είναι μια ενέργεια που μπορεί να έχει χαρακτήρα πρόληψης της δυσαρμονίας. Αυτή
η μονοσήμαντη αντίληψη εξυπηρετεί και την έννοια της μη-μάθησης αφού η γραμμική
διεργασία που προτείνει ο Jarvis μπορεί να διακοπεί από μια εξωτερική ή εσωτερική
παρέμβαση. H Le Cornu ισχυρίζεται όμως ότι από τη στιγμή που η μάθηση δεν κατανοηθεί
ως μια γραμμική διεργασία τότε μάθηση υπάρχει πάντα ακόμη και αν αυτή είναι μηαναγνωρίσιμη ή τυχαία και άρα ένα άτομο δεν είναι δυνατό να μείνει αμετάβλητο μετά το
βίωμα μιας εμπειρίας (σελ. 171) .

2.5 Σχόλιο κεφαλαίου
Η διεργασία της μάθησης είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη αντικείμενα
προβληματισμού στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η ανάδειξη των μοναδικών στοιχείων
της «ενήλικης» μάθησης αποτελεί άλλωστε τον ακρογωνιαίο λίθο της οικοδόμησης του
κλάδου της εκπαίδευσης ενηλίκων ως διακριτού επιστημονικού πεδίου των επιστημών της
αγωγής και έτσι δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αποτελέσει το αντικείμενο
συνεχούς ενασχόλησης για πολλούς θεωρητικούς αλλά και ανθρώπους της πράξης του χώρου
της εκπαίδευσης των ενηλίκων (π.χ. Brookfield, Illeris, Jarvis, Kolb, Knowles, Mezirow,
Rogers, Wenger κ.α.).
Οι θεωρίες μάθησης που ασχολούνται με τη μάθηση «από την εμπειρία» εξετάζουν τη
μαθησιακή διεργασία από την πλευρά της ψυχολογίας ενώ οι προσεγγίσεις που εκτιμούν ότι η
μάθηση πραγματοποιείται «μέσα στην εμπειρία» έχουν περισσότερο κοινωνιολογική υφή. Η
συνθετική προσέγγιση του Jarvis μοιάζει να παντρεύει και τις δύο οπτικές αλλά σε όλες τις
περιπτώσεις ο κοινός παρονομαστής όλων των θεωριών για τη μάθηση στους ενήλικους είναι
το ζήτημα της εμπειρίας και της διαχείρισής της. Ο βαθμός της συνειδητοποίησης της
εμπειρίας αλλά και η ικανότητα για επεξεργασία, για κριτικό στοχασμό επάνω σε κάθε
διάστασή της και για αναθεώρηση θέσεων με βάση την κριτική της προσωπικής εμπειρίας ή
της εμπειρίας των άλλων, είναι τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν τον ενήλικο
μανθάνοντα και «ενηλικιώνουν» τη μάθηση ως διεργασία. Με άλλα λόγια είτε
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προσεγγίσουμε τη μάθηση των ενηλίκων με όρους ανθρωπιστικής ψυχολογίας (Kolb,
Knowles, Mezirow) είτε την προσεγγίσουμε με όρους κοινωνικών θεωριών (Wenger και
Lave) είτε τη δούμε ολιστικά (Jarvis) αυτό που αναδεικνύεται ως τομή όλων των
προσεγγίσεων είναι ότι η ενσυναίσθηση της εμπειρίας, που συνδέεται με την έννοια της
ενηλικιότητας, κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στη μαθησιακή διεργασία των ενηλίκων.
Αυτή η αναγωγή της εμπειρίας σε βασικό παράγοντα μάθησης προσδίδει μια ιδιαίτερη
φύση στη μαθησιακή διεργασία των ενηλίκων και κατά συνέπεια έχει άμεση επίπτωση στη
λειτουργία του εκπαιδευτή. Έτσι στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τις πολλαπλές
διαστάσεις της λειτουργίας του εκπαιδευτή ενηλίκων όπως αυτός παρουσιάζεται στην
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις ιδιαιτερότητες του
εκπαιδευτή ενηλίκων που λειτουργεί σε περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

“Washing one's hands of the conflict between
the powerful and the powerless means to side
with the powerful, not to be neutral”
Paulo Freire
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3.1 Εισαγωγή
Στα δύο προηγούμενα κεφάλαια αυτού του μέρους περιγράφηκαν οι άξονες και το
περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ο θεσμός της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και οι
θεωρίες της μάθησης που έχουν αναπτυχθεί για να περιγράψουν τη μαθησιακή διεργασία
στους ενήλικους.
Η εφαρμογή των θεωριών μάθησης των ενηλίκων στην πράξη αποτελεί έργο των
εκπαιδευτών ενηλίκων η λειτουργία των οποίων θα μας απασχολήσει στο κεφάλαιο αυτό. Η
λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων έχει προσδιοριστεί με πολλούς τρόπους.
Μια αρκετά συνηθισμένη προσέγγιση της λειτουργίας του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως
παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία, είναι αυτή που συσχετίζει τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις για
την εκπαίδευση ενηλίκων και τις λειτουργίες που υπαγορεύονται από τις πεποιθήσεις αυτές.
Για παράδειγμα, η Cunningham (1996) που υποστηρίζει την ριζοσπαστική προσέγγιση της
εκπαίδευσης ενηλίκων, προτείνει στους εκπαιδευτές να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα
ευαισθητοποιήσουν τους εκπαιδευόμενους ως προς την αξία της συμμετοχικής δημοκρατίας
που εμπεριέχει στοιχεία όπως αυτά της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ενεργού
πολιτειότητας. Σε μια άλλη μελέτη για τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων η Johnston
(1998) ανέδειξε όρους που μπορεί να ενταχθούν σε ένα ευρύ φάσμα που εμπεριέχει
φιλελεύθερες, εργαλειακές αλλά και ριζοσπαστικές

φιλοσοφίες. Στην έρευνά της

παρουσιάζονται όροι για τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων όπως: φορέας δικτύωσης,
πηγή πληροφοριών, καθοδηγητής εκπαίδευσης και δάσκαλος.
Ωστόσο, οι πιο γνωστοί και διαδεδομένοι χαρακτηρισμοί που έχουν άμεση σχέση με
τη μαθησιακή διεργασία και σχετίζονται με τη λειτουργία του εκπαιδευτή είναι οι εξής:
δάσκαλος, διευκολυντής της μάθησης, μέντορας και εμψυχωτής (Brookfield, 1986, σελ. 123,
Jarvis, 2004a, σελ. 295, Knowles, 1989, Κόκκος, 1999, σελ 85).

Τους όρους αυτούς θα

μελετήσουμε περισσότερο αναλυτικά παρακάτω, αποδεχόμενοι ότι σε κάθε περίπτωση οι
εκπαιδευόμενοι και η εμπειρία τους αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς της λειτουργίας
ενός εκπαιδευτή ενηλίκων (Boud & Miller, 1998). Επίσης στο κεφάλαιο αυτό θα
αναφερθούμε στα βιβλιογραφικά δεδομένα που σχετίζονται με το ζήτημα της συγκρότησης
της λειτουργικής ταυτότητας ενός εκπαιδευτή ενηλίκων.
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3.2 Η έννοια του δάσκαλου στην εκπαίδευση ενηλίκων
Η χρησιμοποίηση του όρου «δάσκαλος» συναντάται τόσο σε κείμενα ριζοσπαστικά
(Freire, 1970, 1973) όσο και σε πιο εργαλειακές (Noye-Piveteau, 1998, Rogers, 1999, Jaques,
2004) ή και συντηρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων (Cantor, 2001). Το κοινό
χαρακτηριστικό όλων αυτών των προσεγγίσεων είναι η ηγετική λειτουργία που υιοθετεί ο
εκπαιδευτής στο συντονισμό της μαθησιακής διεργασίας. Ωστόσο, η ηγετική αυτή λειτουργία
παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους.
Ο Cantor που προέρχεται από τον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και της
τεχνικής εκπαίδευσης αναφέρεται στη λειτουργία αυτή απευθυνόμενος σε πρώτο πρόσωπο
στον μελλοντικό εκπαιδευτή ενηλίκων, ως εξής:
«Ένας καλός ηγέτης είναι ικανός να εμπνεύσει τους υφισταμένους [sic] του να
δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους…Ως δάσκαλος οφείλεις να ηγείσαι, να
οδηγείς, να κατευθύνεις και να δείχνεις το δρόμο. Κατά συνέπεια πρέπει να
διασφαλίσεις ότι οι εκπαιδευόμενοι σου καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
στο μαθησιακό εγχείρημα. Οι μαθησιακοί στόχοι σου είναι δυνατό να
επιτευχθούν

με

μεγαλύτερη

αποτελεσματικότητα

μέσω

συνδυασμένων

ενεργειών δικών σου και των εκπαιδευόμενων. Σε τελική ανάλυση όμως οι
ενήλικοι μαθαίνουν ατομικά. Η πρόκληση, η υπευθυνότητα και η ευκαιρία για
σένα έγκειται στο να πλάσεις νέο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της διδακτικής
σου ηγεσίας»
(2001, σελ. 8-9)
Στην παραπάνω προσέγγιση η λειτουργία του εκπαιδευτή έχει διαμορφωθεί σχεδόν
αποκλειστικά γύρω από τον ίδιο. Ο καθορισμός των μαθησιακών στόχων αλλά και η ευθύνη
της μάθησης αποτελούν ζητήματα του εκπαιδευτή ενώ φαίνεται οι εκπαιδευόμενοι να
κατέχουν έναν παθητικό ρόλο περιμένοντας την εμπνευσμένη ηγεσία του εκπαιδευτή να τους
δείξει το μονοπάτι που οδηγεί στη μάθηση. Σε μια άλλη προσέγγιση στο ζήτημα του
δασκάλου της εκπαίδευσης ενηλίκων στο βιβλίο των Π. Φουρρέ και Κ. Θεοδοσόπουλου
(1966) παρατηρούμε μια παρόμοια διάσταση ηγεσίας. Περιγράφοντας τους διάφορους τύπους
δασκάλων οι συγγραφείς σημειώνουν:
«Ο ένας με τη σφραγίδα της θείας δωρεάς και με το πάθος της διδασκαλίας,
παιδαγωγός είχε τη δύναμη να καταστήσει τους συνανθρώπους του ικανούς να
μετέχουν στα πνευματικά αγαθά που είχαν ανάγκη. Ο άλλος διαθέτοντας
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κυρίως οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες μεταχειριζόταν τον καλύτερο
τρόπο να παρακινεί τους άλλους…Ο τρίτος διέθετε τόσο φυσικό κύρος ώστε
κατόρθωσε οι προτάσεις του να πραγματοποιούνται χωρίς αντιρρήσεις. Ενώ
αντίθετα ένας άλλος, αθόρυβος και ταπεινός επηρέαζε με το παράδειγμά του».
(1966, σελ. 15-16)
Η παραπάνω αναφορά στον «δάσκαλο της εκπαίδευσης ενηλίκων» αποτελεί στοιχείο
ενός εγχειριδίου, πιθανώς του πρώτου στην Ελλάδα, που γράφηκε σε μια εποχή που στη χώρα
γίνονταν τα πρώτα ουσιαστικά βήματα θεσμοθέτησης της εκπαίδευσης ενηλίκων και έτσι δεν
θα πρέπει να κριθεί με την αυστηρότητα της σημερινής γνώσης και άποψης για τη λειτουργία
του εκπαιδευτή. Είναι όμως χαρακτηριστική περιγραφή ενός ηγετικού ρόλου για τον
εκπαιδευτή ενηλίκων που «καθιστά ικανούς», «παρακινεί», «κατορθώνει», «επηρεάζει» και
για άλλη μια φορά περιθωριοποιεί ή ακόμη αγνοεί τη δυνατότητα για ενεργή συμμετοχή των
εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή διεργασία.
Στον αντίποδα των παραπάνω απόψεων η έννοια του δασκάλου έχει περιγραφεί και
από πιο ανθρωπιστικές και ριζοσπαστικές προσεγγίσεις όπως αυτή του Freire (1970, 1973,
2006) στην οποία ο δάσκαλος/μαθητής εργάζεται με τους μαθητές/δασκάλους σε ένα
περιβάλλον μαθησιακής κοινότητας (Johnston, 1998). Ο Freire ζώντας σ ένα περιβάλλον
έντονης κοινωνικής ανισότητας, ανέπτυξε και εφάρμοσε μια ριζοσπαστική εκπαιδευτική
προσέγγιση που θεωρεί την εκπαίδευση ως διεργασία ατομικής χειραφέτησης και κοινωνικού
μετασχηματισμού.

Σε ένα μοναδικό κράμα χριστιανισμού, μαρξισμού και υπαρξισμού

(Jarvis, 1995a) η διδακτική προσέγγιση του Freire έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά, τον
μετασχηματισμό

της

αντίληψης

για

την

πραγματικότητα

που

περιβάλλει

τους

εκπαιδευόμενους, την ανάπτυξη ενδιαφέροντος για αλλαγή, την ρεαλιστική εκτίμηση των
εφοδίων αλλά και των εμποδίων για μια τέτοιου είδους διεργασία καθώς και των
συγκρούσεων που αυτή αναπόφευκτα θα προκαλέσει, με τελικό στόχο την δράση για αλλαγή
(Rogers, 1999 σελ. 145). Η μάθηση σύμφωνα με την Freire επιτυγχάνεται συλλογικά μέσα
από την συνεργασία και την αλληλεγγύη και την κοινή επεξεργασία ιδεών και γνώσεων στο
πλαίσιο της ομάδας (Παληός, 2003β, σελ 81).
Σ’ αυτό το μοντέλο καταλυτική είναι η λειτουργία του εκπαιδευτή τον οποίο ο Freire
δεν αποκαλεί απλά δάσκαλο αλλά «προοδευτικό» δάσκαλο (Freire, 2006). Ο προοδευτικός
δάσκαλος δίνει εναύσματα, θέτει σε συζήτηση όλα τα προβλήματα και ενισχύει την κοινή
προσπάθεια για την αποκάλυψη της πραγματικότητας. Κατά τον Freire ο δάσκαλος των
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χαρακτηρίζεται

από

ταπεινοφροσύνη

και

θάρρος,

αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμό και σεβασμό στους τρίτους. Η λειτουργία του εκπαιδευτή
ενηλίκων για τον Freire είναι να θέτει συστηματικά την υπάρχουσα κατάσταση ως πρόβλημα
(Κόκκος 2005α, σελ.61) και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εκπαιδευόμενων για
ελευθερία στην διδασκαλία, ελεύθερη έκφραση της γνώμη τους, για επιμόρφωση και
ειλικρίνεια:
«Οι προοδευτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να πείσουν τον εαυτό τους ότι δεν είναι
μόνο δάσκαλοι – κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί – δεν είναι μόνο ειδικοί της
διδασκαλίας. Είμαστε πολιτικοί αγωνιστές, επειδή είμαστε δάσκαλοι. Η
δουλειά μας δεν τελειώνει στη διδασκαλία των μαθηματικών, της γεωγραφίας,
του συντακτικού, της ιστορίας. Η δουλειά μας είναι να διδάξουμε αυτά τα
πράγματα με σοβαρότητα και επιδεξιότητα, αλλά και να συμμετέχουμε, να
αφιερωθούμε στον αγώνα για να νικηθεί η κοινωνική αδικία».
(Freire, 2006, σελ. 185)
Και σε αυτή την προσέγγιση είναι εμφανής η ηγετική λειτουργία του εκπαιδευτή με
τη διαφορά όμως ότι μαζί της ενυπάρχει συμβιωτικά και μια «ενσαρκωτική προσέγγιση στην
οποία ο εκπαιδευτής προσπαθεί να ταυτιστεί με τον εκπαιδευόμενο προκειμένου να μάθει όχι
μόνο το λεξιλόγιό του αλλά και τον τρόπο σκέψης του» (Jarvis & Parker, 2005). Με άλλα
λόγια, ο Freire προτείνει μια ανθρωπιστική προσέγγιση της διδασκαλίας των ενηλίκων που
δεν θεωρεί ότι ο εκπαιδευόμενος και ο εκπαιδευτής έχουν διακριτούς ρόλους αλλά πιστεύει
ότι σε ένα πλαίσιο διαλόγου ο εκπαιδευτής «διδάσκει» και οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν και
διδάσκουν τον εκπαιδευτή (Jarvis, 1995a, σελ. 150).

3.3 Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ως διευκολυντής μάθησης
Η χρησιμοποίηση του όρου «διευκολυντής» της μαθησιακής διεργασίας συναντάται
σε πολλά κείμενα των σημαντικότερων συγγραφέων της εκπαίδευσης ενηλίκων στα σημεία
που περιγράφουν την λειτουργία του εκπαιδευτή (Brookfield, 1986, Knowles, 1989,
Mezirow, 1991, Jarvis, 1995a, 2004a). Όμως η εισαγωγή της έννοιας της διευκόλυνσης της
μαθησιακής διεργασίας και του διευκολυντή της μάθησης ως λειτουργίας του εκπαιδευτή
έγινε από τον ψυχολόγο Carl Rogers (Rogers, 1969, 1983) και κατά συνέπεια ξεκινάμε την
διερεύνηση αυτής της λειτουργίας από τα όσα έχει γράψει ο σημαντικός αυτός Αμερικανός
ψυχολόγος.

- 73-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

O Rogers διατύπωσε τη ρηξικέλευθη θέση ότι η κλασική διδασκαλία, αυτή που στην
ουσία επιβάλει την εμπειρία του εκπαιδευτή, έχει ελάχιστη ή και μηδενική επίδραση στη
συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου (1969, σελ. 103). Αντιθέτως θεωρεί ότι αποτελεσματική
εκπαίδευση είναι αυτή που βοηθά τον άνθρωπο να εξελιχθεί μέσω της αναζήτησης της
γνώσης, μέσω της συνειδητοποίησης των γνώσεων που πρέπει να αποκτηθούν και των
προβλημάτων που πρέπει να ρυθμιστούν (Bertrand & Valois, 2000 , Κοσμόπουλος &
Μουλαδούδης, 2003).
Αυτή η διεργασία είναι εφικτή σε ένα μαθησιακό κλίμα, που ανταποκρίνεται στις
ρεαλιστικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευόμενου και δεν καταστρέφει την
ιδιαιτερότητα του προσωπικού τρόπου ζωής. Σε αυτή τη διεργασία ο Rogers ορίζει τον
εκπαιδευτή ως διευκολυντή της μάθησης που απελευθερώνει την περιέργεια, επιτρέπει την
κίνηση προς νέες κατευθύνσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευόμενου,
αποδεσμεύει τη διάθεση για έρευνα, και εμπιστεύεται τη δημιουργική τάση του ατόμου
(Rogers, 1983, σελ. 120, Rogers & Freiberg, 1994, σελ. 160-161).
Η διευκόλυνση της μάθησης συναντάται ως όρος που περιγράφει τη μαθησιακή
διεργασία ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που γίνεται λόγος για μάθηση σε περιβάλλον ομάδας
(βλ. Jaques, 2004). Η χρήση του όρου «διευκολυντής» στην περίπτωση της μάθησης σε
ομάδες χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για ένα
συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον και αυτή η υπευθυνότητα συνεπάγεται και
συγκεκριμένες προσδοκίες για τον τρόπο που το άτομο αυτό θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις
της λειτουργίας του. Συνήθως, από έναν διευκολυντή ομάδας προσδοκάται να ενθαρρύνει,
να υποστηρίξει και να βοηθήσει την επίτευξη μαθησιακών στόχων μοιραζόμενος την ευθύνη
της διεργασίας με τους εκπαιδευόμενους (Imel & Tisdell, 1996). Επιπρόσθετα, ο
διευκολυντής είναι υπεύθυνος για την δημιουργία και την συντήρηση του ομαδικού
μαθησιακού περιβάλλοντος και αναμένεται να παρέχει πληροφορίες για τον τρόπου που τα
μέλη της ομάδας θα εργαστούν. Παρά τον παραπάνω προσδιορισμό, υπάρχουν διάφορες
προσεγγίσεις για το πώς θα επιτευχθούν αυτές οι διαστάσεις της λειτουργίας του
διευκολυντή.

Η Cranton (1996) θεωρεί ότι η λειτουργία και οι υπευθυνότητες του

διευκολυντή μεταβάλλονται ανάλογα με τους στόχους και τους σκοπούς της ομάδας. Στις
ομάδες συνεργατικής μάθησης, ο διευκολυντής φτιάχνει ασκήσεις και δραστηριότητες, και
διαχειρίζεται το χρόνο και τα μέσα ή τις πηγές. Στις ομάδες μετασχηματίζουσας μάθησης,
όμως όπου η μαθησιακή διεργασία έχει χειραφετητικό χαρακτήρα ο διευκολυντής είναι
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περισσότερο ένας ισότιμος εταίρος στη μαθησιακή διεργασία παρόλο που σε κάθε περίπτωση
έχει την ευθύνη της διαχείρισης της όλης ομαδικής διεργασίας.
Από μια άλλη οπτική, ο Heimlich (1996) διαφωνεί με όσους «θεωρούν τον
εκπαιδευτή ισότιμο με τους εκπαιδευόμενους στην ομάδα….αφού παρόλο που ο εκπαιδευτής
ενηλίκων είναι πάντα ένας δυνητικός μανθάνων στη διεργασίας της διδασκαλίας-μάθησης,
κάποιος οφείλει να θέσει στην ομάδα τις ιδέες ή τα ζητήματα που η ομάδα θα επεξεργαστεί
και ίσως και να απορρίψει» (σελ. 42). Ο Heimlich αντιλαμβάνεται (όπως και η Cranton στην
περίπτωση της συνεργατικής μάθησης) τον διευκολυντή ως κάποιον που σχεδιάζει
δραστηριότητες και φροντίζει για την υλοποίησή τους.
Συνοψίζοντας τις παραπάνω απόψεις μπορούμε να ισχυριστούμε ότι διευκόλυνση της
μάθησης σημαίνει την θέληση του εκπαιδευτή να απομακρυνθεί από τις τεχνικές και τις
μεθόδους που είναι δασκαλοκεντρικές. Σημαίνει την αναζήτηση του τρόπου για τη
δημιουργία ενσυναίσθησης αναφορικά με μια συγκεκριμένη μαθησιακή ανάγκη ενός
εκπαιδευόμενου, την τροφοδότηση των εκπαιδευομένων περισσότερο με ερωτήματα από ότι
με απαντήσεις και την έκθεση των εκπαιδευόμενων σε εμπειρίες με την ταυτόχρονη
ενθάρρυνσή για κριτικό στοχασμό επάνω σε αυτές (Jarvis, 2004a, σελ. 153). Συνεπώς η
λειτουργία του διευκολυντή είναι να επικουρεί τη μαθησιακή διεργασία ενός ενηλίκου
δημιουργώντας ή δημιουργώντας το περιβάλλον εκείνο στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί
μάθηση χωρίς να καθορίζει το αποτέλεσμα της μαθησιακής διεργασίας.
Έχοντας αυτό υπόψη ο Jarvis (1995a, σελ. 113) θεωρεί ότι η λειτουργία ενός
διευκολυντή είναι ιδιαίτερα δύσκολη αφού η διευκολυντική μάθηση είναι στην ουσία μια
ανοικτή εμπειρία και συνεπώς οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να καταλήξουν σε θέσεις αντίθετες
με τα πιστεύω των εκπαιδευτών οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβάλουν
την άποψή τους στην ομάδα των εκπαιδευομένων. Παρόμοια επισήμανση με αυτή του Jarvis
διατυπώνει και ο Brookfield (1986, σελ. 124) ο οποίος υποστηρίζει ότι η διευκόλυνση της
μάθησης ως λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους υψηλό
βαθμό αυτογνωσίας και κριτικής ενσυναίσθησης. Η λειτουργία του διευκολυντή είναι να
βοηθάει τους ενηλίκους να συνειδητοποιήσουν ότι οι γνώσεις, οι αποδεκτές αλήθειες, οι
κοινές αξίες και οι συμπεριφορές που συνιστούν τον κόσμο τους είναι κοινωνικώς δομημένες
(ο.π. σελ. 125). Η επίτευξη των παραπάνω μπορεί να συμβεί μέσω της προαγωγής της
ανάλυσης των πεποιθήσεων, της εξέτασης της αξίας εναλλακτικών συμπεριφορών και
κοινωνικών μορφών, δηλαδή μέσω του κριτικού στοχασμού. Αυτή η διεργασία σύμφωνα με
τον συγγραφέα είναι πολλές φορές ανοίκεια και προκαλεί οδύνη στον εκπαιδευτή. Μια οδύνη
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που ο Brookfield θεωρεί αναπόφευκτο και αναπόσπαστο τμήμα της διευκολυντικής
εκπαιδευτικής πράξης του εκπαιδευτή ενηλίκων.
Οι επιφυλάξεις και ο προβληματισμός για τις δυσκολίες της λειτουργίας του
εκπαιδευτή ενηλίκων ως διευκολυντή συναντώνται και στην περίπτωση που το ζήτημα είναι
η διευκόλυνση της μάθησης σε ομάδες.

Σύμφωνα με διάφορους συγγραφείς οι

ανθρωπιστικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να οδηγήσουν τον εκπαιδευτή σε
υπερβολικές συμπεριφορές. Ο Ben Knights (1993) υποστηρίζει ότι η παροχή υπερβολικής
υποστήριξης μπορεί να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους να αποφύγουν εντελώς «τον μόχθο
της μάθησης (σελ. 196), προσθέτοντας ότι τα μέλη μιας ομάδας είναι σε θέση να
υποστηριχθούν ικανοποιητικά μεταξύ τους και να ελαφρύνουν έτσι τον εκπαιδευτή. Τέλος ο
Foley (1992) επισημαίνει ότι επειδή πολλά στοιχεία που σχετίζονται με μια ομάδα είναι εκτός
ελέγχου της ομάδας, οι διευκολυντές θα πρέπει να μην παγιδευτούν στη λογική του ότι «για
κάθε πρόβλημα διευκόλυνσης υπάρχει μια κατάλληλη τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί
αρκεί ο εκπαιδευτής να είναι αρκετά έμπειρος και ικανός» (σελ. 158-159) αφού αυτή η
συλλογιστική μπορεί να τους οδηγήσει σε εργασιακή εξάντληση.

3.4 Η λειτουργία του μέντορα στην ενήλικη μάθηση
Στην ελληνική μυθολογία ο Μέντορας (Μέντωρ) ήταν ένα πρόσωπο της Οδύσσειας
στο οποίο ο Οδυσσέας, όταν έφευγε για τον Τρωικό Πόλεμο, εμπιστεύθηκε «τα του οίκου
του» και ιδιαίτερα τη φροντίδα του γιου του Τηλέμαχου. Παρόμοια όταν ο Δάντης ταξίδεψε
στον κάτω κόσμο είχε μαζί τους έναν μέντορα – τον Βίρτζιλ ενώ σε όλη την ιστορία της
ανθρωπότητας μπορεί κανείς να συναντήσει περιπτώσεις όπου γηραιότερα και πιο έμπειρα
άτομα λειτουργούν ως μέντορες σε νέους με λιγότερη εμπειρία (Jarvis, 1997, σελ. 89).
Αναφορικά με την ενήλικη μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων υπάρχουν αρκετοί
ορισμοί για τη λειτουργία του μέντορα. Η Caffarella (1992, σελ 38) ορίζει τη λειτουργία αυτή
ως «μια έντονη σχέση στοργής στην οποία τα άτομα με τη μεγαλύτερη εμπειρία εργάζονται
με άτομα λιγότερης εμπειρίας προάγοντας έτσι την επαγγελματική και προσωπική
ανάπτυξη». Ο Daloz (1986 σελ. 17 ) περιγράφει τους μέντορες ως οδηγούς που «μας
καθοδηγούν στο ταξίδι της ζωής…., ρίχνουν φως στο δρόμο, ερμηνεύουν τα δυσνόητα
σημάδια, μας προειδοποιούν για τους κινδύνους και αναγνωρίζουν τις απρόσμενες χαρές της
διαδρομής». Ο Murray (1991, σελ. 5) υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο σχολές σκέψης για τη
λειτουργία του μέντορα. Η πρώτη υποστηρίζει ότι η λειτουργία αυτή είναι δυνατό να
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οικοδομηθεί και να διευκολυνθεί σε κάθε περίπτωση ενώ η δεύτερη υποστηρίζει ότι μπορεί
να συμβεί μόνο όταν υπάρξει η κατάλληλη «χημεία» μεταξύ δύο ατόμων. Όμοια σχεδόν ο
Levinson (1978, σελ. 98) μεταφέρει το κέντρο του ενδιαφέροντος από τους ορισμούς και τους
όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγραφεί ο μέντορας και η λειτουργία τους, στη σχέση
που η λειτουργία αυτή υπηρετεί.
Σύμφωνα με τον Jarvis (1997) είναι ακριβώς αυτή η σχέση που έχει πραγματική
σημασία όταν αναφερόμαστε στη λειτουργία του μέντορα στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Μάλιστα θεωρεί ότι η σχέση αυτή περιγράφεται με ιδανικό τρόπο από την ορολογία «σχέση
Εγώ-Συ»

του Martin Buber (1959) ο οποίος την χρησιμοποιεί σχεδόν απόλυτα όταν

περιγράφει την εκπαιδευτική σχέση:
«…έχω χαρακτηρίσει την σχέση του γνήσιου εκπαιδευτή με τον μαθητή του
ως μια σχέση αυτού του είδους. Αν ο στόχος είναι να βοηθηθεί η εκπλήρωση
της βέλτιστης δυνατότητας στη ζωή του μαθητή, θα πρέπει ο δάσκαλος να τον
κατανοήσει ως το απόλυτο πρόσωπο στην δυνατότητά και πραγματικότητά
του με μεγαλύτερη ακρίβεια δεν πρέπει να τον γνωρίσει ως το απλό σύνολο
των αξιών του, των προσπαθειών του και των αναστολών του, θα πρέπει να
τον γνωρίσει ως όλον και να τον αποδεχθεί στην ολότητά του. Αλλά αυτό
μπορεί να συμβεί μόνο αν το συναντήσει ξανά και ξανά ως σύντροφος σε μια
διπολική κατάσταση».
(1959, σελ. 131-132)

Αναφορικά με τη λειτουργία του μέντορα στην εκπαίδευση ενηλίκων ο Daloz (1986,
σελ. 215-235) αναφέρει τρία βασικά στοιχεία που οι καλοί μέντορες κάνουν στις περιπτώσεις
που λειτουργούν με ενήλικους εκπαιδευόμενους. Τα στοιχεία αυτά είναι υποστήριξη,
πρόκληση και όραμα, ενώ στη συνέχεια αναλύει τα στοιχεία αυτά σε επιμέρους λειτουργίες:
•

Υποστήριξη – ακρόαση, παροχή στήριξης, έκφραση θετικών προσδοκιών,
αμοιβαιότητα, και εξιδανίκευση της κατάστασης.

•

Πρόκληση – ορισμός στόχων, εμπλοκή σε συζήτηση, δόμηση υποθέσεων, ορισμός
υψηλών προδιαγραφών.

•

Όραμα – τυποποίηση, διατήρηση των παραδόσεων, προσφορά οδηγιών, πρόταση
νέας γλώσσας, παροχή ενός «καθρέπτη».
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά κάποιο τρόπο η λειτουργία ενός μέντορα είναι
να βοηθά τους εκπαιδευόμενους (και προστατευόμενούς του) να στοχαστούν την πρακτική
τους να μάθουν από τις εμπειρίες τους και τελικά να βελτιώσουν την πρακτική τους έτσι ώστε
να αποκτήσουν περισσότερη ειδίκευση (Jarvis, 1997). O Cohen (1995) επίσης παρουσίασε
έξι διαστάσεις της λειτουργίας του μέντορα οι οποίες περιλαμβάνουν, την ανάπτυξη μιας
αμοιβαίας σχέσης, την αμοιβαία χρήση πληροφοριών, την εστίαση στον στοχασμό και την
εναλλακτική σκέψη, τη δημιουργία προτύπων και τη διαμόρφωση ενός οράματος έτσι ώστε ο
εκπαιδευόμενος να ξεκινήσει την προσωπική του ανάπτυξη και μάθηση. Τέλος ο Mezirow
(1990) υποστηρίζει ότι η λειτουργία του μέντορα μπορεί να ενισχύσει τη μετασχηματίζουσα
μάθηση και ανάπτυξη ενισχύοντας και ενθαρρύνοντας την εξέταση των υποκείμενων
παραδοχών, προάγοντας την στοχαστική σχέση μεταξύ μέντορα και εκπαιδευόμενου,
προωθώντας τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της εξουσίας στις σχέσεις και
αναπτύσσοντας περισσότερο αλληλεπιδραστικούς τρόπους σκέψης (Brookfield, 1997,
Heaney & Horton, 1990).
H λειτουργία του μέντορα μοιάζει σύμφωνα με τα παραπάνω ως μια παραγωγική και
ενεργητική δραστηριότητα που εμπεριέχει υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης και θετικής
προδιάθεσης και που τελικά είναι θετική τόσο για τον εκπαιδευτή που υιοθετεί το ρόλο του
μέντορα όσο και για τον εκπαιδευόμενο. Όμως υπάρχουν και αρκετά σημεία δυσλειτουργίας
της σχέσης μέντορα – εκπαιδευόμενου που έχουν επισημανθεί από διάφορους ερευνητές. Ο
Daloz (1999) για παράδειγμα έχει επισημάνει τις δυσκολίες που υπάρχουν στη λειτουργία του
μέντορα στην εκπαίδευση ενηλίκων όταν υπάρχει ζήτημα διαφορετικού φύλου ή
πολιτισμικού πλαισίου. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να οφείλονται σε στερεοτυπικές
αντιλήψεις αναφορικά με το ρόλο του κάθε φύλου ή της εθνικής προέλευσης ή της
κοινωνικής τάξης. Σε ένα άλλο τομέα που ανήκει στο πεδίο δράσης της εκπαίδευσης
ενήλικων, στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση πολλοί οργανισμοί υποστηρίζουν και
εφαρμόζουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης που στηρίζονται στη λειτουργία του
μέντορα, αναθέτοντας σε εμπειρότερα στελέχη την καθοδήγηση των νεότερων και
θεωρώντας εκ των προτέρων ότι το αρχαιότερο και πιο έμπειρο στέλεχος είναι εκ φύσεως
ικανό να αναγνωρίσει τις ικανότητες, τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες του νεότερου. Ο
Daresh και οι συνεργάτες του (2001) υποστηρίζουν ότι αυτό είναι μια τακτική εντελώς
ακατάλληλη αφού αφενός είναι πολύ πιθανή η σχέση να μετατραπεί γρήγορα σε σχέση
αξιολόγησης αλλά και αφετέρου η σχέση ισχύος που υπάρχει μεταξύ αρχαιότερου και
νεότερου στελέχους πιθανόν να εμποδίζει την ελεύθερη επικοινωνία και την ανάπτυξη του
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κλίματος εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία του
μέντορα.
Η λειτουργία του μέντορα στην εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται αποτελεσματική. Τη
θέση αυτή στηρίζουν τόσο ποσοτικές έρευνες (Murray, 1991) αλλά και ποιοτικές
διερευνήσεις αποτίμησης του ρόλου του μέντορα (Daloz, 1986). Η επιτυχία της λειτουργίας
του μέντορα οφείλεται κατά το Jarvis (1997, σελ. 95) στο γεγονός ότι στην καρδιά κάθε
ανθρώπινης εμπειρίας, και άρα και μαθησιακής εμπειρίας, βρίσκεται η σχέση «Εγώ- Συ» που
αναδεικνύει την ανθρώπινη αίσθηση της οντότητας, μετατρέπει την απλή ύπαρξη σε ζωή και
δείχνει ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια συνεχή διεργασία γίγνεσθαι.

3.5 Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ως εμψυχωτής
Η λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων ως εμψυχωτή εδράζει στον τρόπο με τον οποίο
γίνεται αντιληπτή η έννοια της εμψύχωσης. Σύμφωνα με τους Boud και Miller (1996), η
έννοια της εμψύχωσης βρίσκεται πέρα από το δίπολο μάθηση-διδασκαλία.
Η διεργασία της εμψύχωσης μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μια ατομική αλλά και
συλλογική δραστηριότητα που εμπλέκει το νου και το σώμα. Μια δραστηριότητα στην οποία
σημαντικό ρόλο παίζουν τα γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία της μάθησης. Μια πιο
πρακτική προσέγγιση της λειτουργίας του εμψυχωτή μας δίνει ο Κόκκος σύμφωνα με τον
οποίον «εμψύχωση είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης και των δεξιοτήτων μέσα
από σχέσεις που βασίζονται στη συνεργατικότητα, την πρωτοβουλία, και την αμοιβαία
εμπιστοσύνη. Εμψύχωση είναι ακόμη η κινητοποίηση μιας ομάδας προς την κατεύθυνση ενός
στόχου, η προσέγγιση του οποίου σηματοδοτεί την ενεργητική παρουσία της ομάδας στην
κοινωνία» (2003, σελ.212).
Αναφορικά με τα στοιχεία που συνθέτουν τη λειτουργία του εμψυχωτή η Courau
(2000, σελ. 101) θεωρεί ξεκινά με τη θέση ότι η εμψύχωση δεν είναι ένα έμφυτο χάρισμα και
καταλήγει στο ότι ένας εμψυχωτής οφείλει να γνωρίζει τις αρχές συντονισμού μιας ομάδας,
να είναι σε θέση να ανιχνεύει τους διάφορους ρόλους μέσα σε αυτήν και να είναι ικανός να
χρησιμοποιεί τεχνικές εμψύχωσης και διαχείρισης των σχέσεων. Ο Κόκκος από την πλευρά
του (2001β, σελ. 49) αναφέρει ότι ένας εκπαιδευτής – εμψυχωτής πρέπει να είναι σε θέση να
αναλύει τις κοινωνικές-οικονομικές δομές της κοινωνίας καθώς και τις αντίστοιχες ανάγκες
κατάρτισης, να σχεδιάζει προγράμματα κατάρτισης και να συντονίζει την πορεία υλοποίησης
των προγραμμάτων, και θεωρεί τις δεξιότητες της επικοινωνίας, της συνεργασίας της
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στοχοθεσίας και λήψης αποφάσεων καθώς και της δημιουργίας σχέσεων ως ικανότητες
κλειδιά για την επιτυχία του έργου του.
Οι Boud και Miller (1998) με τη σειρά τους υποστηρίζουν ότι τα όρια μεταξύ των
εννοιών του δασκάλου, του διευκολυντή και του εμψυχωτή δεν είναι σαφώς προσδιορισμένα.
Θεωρούν όμως ότι υπάρχουν τρία ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να πρέπει
να αναλυθούν περαιτέρω αναφορικά με τη λειτουργία του εμψυχωτή στην ενήλικη μάθηση.
Τα ζητήματα αυτά είναι το πλαίσιο, η ταυτότητα και οι σχέσεις. Το πλαίσιο αναφέρεται στο
κοινωνικό, πολιτισμικό, πολιτικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι όπου κάθε μαθησιακή δράση
συμβαίνει. Το πλαίσιο προσδιορίζει το εύρος του εφικτού και του επιτρεπτού αναφορικά με
τα αποτελέσματα μιας μαθησιακής δράσης. Μία από τις λειτουργίες του εμψυχωτή στην
εκπαίδευση ενηλίκων είναι να προβληματιστεί αναφορικά με το πλαίσιο, να το αμφισβητήσει
και ακόμη και να το ανατρέψει ή να το αποδεχθεί προκειμένου να προαχθεί η μάθηση (Boud
& Walker, 1998). Η δράση ενός εμψυχωτή επηρεάζεται πολύ από τον τρόπο που δομεί τη
λειτουργική του ταυτότητά και κατά συνέπεια

αντιλαμβάνεται την αποστολή του ως

εκπαιδευτή (βλ. Κουλαουζίδης, 2006). Η ταυτότητα ενός εμψυχωτή μπορεί να λειτουργήσει
ανασταλτικά ή και ενισχυτικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. Ως εκ τούτου η
αυτοστοχαστική λειτουργία ενός εκπαιδευτή ενηλίκων είναι μια από τις βασικότερες
ιδιότητες και πρακτικές που οφείλει να υιοθετήσει ένας εμψυχωτής περισσότερο ίσως από
κάθε άλλη πρακτική που σχετίζεται πιο άμεσα με τους εκπαιδευόμενους.
Τέλος το ζήτημα των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ εμψυχωτή και ομάδας
εκπαιδευόμενων αποτελεί ένα στοιχείο προς διερεύνηση. Οι εμψυχωτές φέρουν ιδιαίτερη
ευθύνη για τη φύση των σχέσεών τους με την ομάδα. Για παράδειγμα, με δεδομένη την
απουσία κάθετων ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτή ενηλίκων και εκπαιδευόμενων
(Rogers, 2003) ένα κρίσιμο σημείο αναφορικά με τις σχέσεις αυτές είναι ο τρόπος της
διαπραγμάτευσης των μαθησιακών αναγκών και στόχων στο βαθμό που η συναίνεση σε αυτά
τα δύο στοιχεία είναι απαραίτητη για την πορεία της μαθησιακής διεργασίας.
Προσπαθώντας να συνδυάσουμε τις παραπάνω σκέψεις μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι η εμψύχωση δεν είναι ούτε οργάνωση μιας μαθησιακής δραστηριότητας ούτε διδασκαλία,
αλλά περισσότερο είναι μια συμβουλευτική, καταλυτική δράση που εμπεριέχει τα στοιχεία
της κινητοποίησης. Είναι η προσπάθεια από την πλευρά του εκπαιδευτή να ενεργοποιήσει τα
μέλη της ομάδας των εκπαιδευόμενων να αποκτήσουν ενσυναίσθηση των μαθησιακών τους
αναγκών ως ομάδα έτσι ώστε να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα μέσα για να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές και τελικά να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
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3.6 Η πρακτική του εκπαιδευτή ενηλίκων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μια μορφή
εκπαίδευσης η οποία λόγω και της μεγάλης εξέλιξης της πληροφορικής τεχνολογίας
αναπτύσσεται με δραματικά ταχείς ρυθμούς (Beaudoin, 1990). Σύμφωνα μάλιστα με τον
Jarvis (1997, σελ. 111) η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αντανακλά τα χαρακτηριστικά της
μετανεοτερικής κοινωνίας (βλ. ενότητα 1.2) και αποτελεί γνήσιο παιδί των καιρών της. Στην
ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σύντομα στα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης από απόσταση
αλλά και στη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων που δρα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο όπου
εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μέθοδος. Όπως θα διαφανεί στις παρακάτω υποενότητες η
λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δε διαφοροποιείται
ιδιαίτερα από τα όσα έχουμε ήδη αναφέρει μολονότι η ποιότητα της σχέσης μεταξύ
εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου είναι διαφοροποιημένη από αυτή του συμβατικού
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

3.6.1 Τι χαρακτηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση;

Οι προσπάθειες περιγραφής της εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πολλές. Ο Keegan
(1993, 1996, 2000) αναφέρει πολλές από αυτές τις προσπάθειες που έχουν προκύψει από την
πρακτική των ιδρυμάτων εξ αποστάσεων εκπαίδευσης.
Ο Holmberg (1989) θεωρεί ότι ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» περιλαμβάνει
διάφορες μορφές εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα όπου δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από
τους διδάσκοντες, οι οποίοι βρίσκονται μαζί με τους φοιτητές τους σε αίθουσες διδασκαλίας
ή στις ίδιες εγκαταστάσεις, αλλά που τελικά η μαθησιακή διαδικασία αξιοποιεί την οργάνωση
την καθοδήγηση και τη διδακτική υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού-υποστηρικτικού
οργανισμού.
Μια λιγότερο γνωστή περιγραφή που όμως δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και το ρόλο του εκπαιδευτή δίνεται από τον Koro (1993)
σύμφωνα με τον οποίο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια μέθοδος που υποστηρίζει την
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση προσχεδιασμένων θεμάτων και στην οποία ο στόχος είναι η
συμβουλευτική υποστήριξη της μαθησιακής διεργασίας από τον εκπαιδευτή, με ευέλικτες
μεθόδους αμοιβαίας επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή και με αξιολόγηση
που έχει ως επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο.
- 81-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

Όλες οι παραπάνω προσπάθειες περιγραφής της μεθόδου καταφέρνουν να
περιγράψουν με πληρότητα την εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως αυτό που μοιάζει να μην
περιλαμβάνεται είναι η εκπαιδευτική διεργασία και ιδιαίτερα η σχέση μεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευόμενου. Έτσι σε μια περισσότερο υπαρξιακή προσέγγιση ο Jarvis θεωρεί ως
σημαντικότερο διακύβευμα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση τη διατάραξη της σχέσης
μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου που προκαλείται από τον παράγοντα «απόσταση»:
«[η εξ αποστάσεως εκπαίδευση] θεωρείται ότι έχει πλεονεκτήματα από τη
στιγμή που οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μελετήσουν, ατομικά, όπως και
όποτε τους βολεύει...Αυτό αντανακλά μια ιδιότητα της μετανεοτερικής
κοινωνίας που σχετίζεται με την εξατομίκευσή της. Ενώ όμως υπάρχουν
πλεονεκτήματα από την έμφαση που προσδίδεται στο άτομο υπάρχουν
μειονεκτήματα τόσο για τη μάθηση όσο και για διαστάσεις της ίδιας της ζωής,
αφού μόνο μέσω της «σχέσης» είναι δυνατό να καταφανεί το γενικώς
αποδεκτό ηθικό καλό. Μόνο όταν το Άλλο προσκρούει στον αυθορμητισμό
του Εγώ υπάρχει η δυνατότητα θετικής ηθικής εκδήλωσης»
(1997, σελ. 112)

Αυτή η σημαντική τοποθέτηση που τονίζει την εξατομίκευση της μαθησιακής
διεργασίας είναι θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων ο οποίος
δρα σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Καταρχήν υπάρχει μια σημαντική δυσκολία
καθορισμού της ταυτότητας του εκπαιδευτή. Ποιος είναι άραγε ο εκπαιδευτής; Είναι αυτός
που προετοιμάζει το εκπαιδευτικό υλικό; Είναι ο κριτικός αναγνώστης του υλικού; Είναι
αυτός που υποστηρίζει και αξιολογεί τους φοιτητές ως καθηγητής-σύμβουλος; Υπάρχει
δηλαδή μια αλλαγή στην «ηθική ευθύνη του εκπαιδευτή» (Jarvis 1997,. σελ. 115) εφόσον η
διδασκαλία είναι στην ουσία η αμοιβαία αποδοχή για την ανάπτυξη μιας σχέσης με στόχο το
κοινό καλό.
Η σχέση «Εγώ-Συ» (Buber, 1959) που περιγράφει με τον πληρέστερο τρόπο την
διδακτική αυτή σχέση διαφοροποιείται στο περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αφού
για παράδειγμα δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτός ή αυτή που προετοίμασε το
εκπαιδευτικό υλικό θα δημιουργήσει οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και επιφανειακή, με τους
«ωφελούμενους» τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του υλικού όσο και κατά τη
διάρκεια της πραγματικής χρήσης του. Έχοντας αυτόν τον προβληματισμό υπόψη θα δούμε
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παρακάτω πως περιγράφεται η λειτουργία του εξ αποστάσεως εκπαιδευτή ενηλίκων στη
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

3.6.2 Η λειτουργία του εκπαιδευτή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Όπως είναι κατανοητό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η διδασκαλία είναι μια
υπηρεσία που «καταναλώνεται» σε χρόνο και τόπο διαφορετικό από αυτόν από τον οποίο
παράγεται. Έτσι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναπτύσσεται σε ένα σύστημα με κέντρο της
τον εκπαιδευόμενο όπου στην ουσία η διδακτική δράση επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της
μαθησιακής διεργασίας. Η διδασκαλία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν απαξιώνεται
απλά μετασχηματίζεται με δραματικό τρόπο (Beaudoin, 1990).
Αυτή η νέα μορφή διδασκαλίας οδήγησε εκείνους που προσφέρουν εκπαιδευτικό
έργο με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και που απευθύνονται κυρίως σε
ενήλικους, να απορρίψουν για τη λειτουργία τους τον όρο «δάσκαλος ή καθηγητής»
ωθούμενοι από μια αντίληψη ακαταλληλότητας των τυπικών μεθόδων διδασκαλίας που
εφαρμόζονται στο σχολείο ή σε μια αίθουσα μαθημάτων για το δικό τους ιδιαίτερο
εκπαιδευτικό περιβάλλον (Παπαγεωργίου, 2001). Υιοθετήθηκαν λοιπόν άλλοι όροι για την
περιγραφή αυτών των εκπαιδευτικών ρόλων όπως μέντορες (Mendell & Herman, 1996,
English & Yazdani, 1999), διευκολυντές (Collison, et. al, 2000, Marjanovic, 1999),
εμψυχωτές (Beaudoin, 1990) και σύμβουλοι- καθηγητές (Gerrard, 2002). Από αυτούς τους
χαρακτηρισμούς ο μόνος που δεν έχει αναλυθεί, σε αυτό το κεφάλαιο, είναι αυτός του
σύμβουλου-καθηγητή (tutor) ο οποίος έχει μια σημαντικότητα στο βαθμό που αποτελεί τον
όρο που χρησιμοποιεί και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για να ορίσει τη λειτουργία
του εκπαιδευτή ενηλίκων στο πλαίσιό του (βλ. την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΠ
http://www.eap.gr).
Σύμφωνα με τις Παπαγεωργίου και Βασάλα (2005). «ο καθηγητής-σύμβουλος (ΚΣ)
[sic], είναι το πρόσωπο κλειδί στα προγράμματα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
λειτουργώντας ως σύνδεσμος ανάμεσα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και τους φοιτητές και
λαμβάνοντας πρόνοια για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των σπουδών τους». Με
άλλα λόγια ο σύμβουλος-καθηγητής αναλαμβάνει να βοηθά τους συμμετέχοντες στη
μαθησιακή διαδικασία. Έτσι, η πράξη της διδασκαλίας γίνεται στην ουσία αντιληπτή ως
διευκόλυνση και υποστήριξη μιας αυτοκατευθυνόμενης μάθησης. Η νέα αυτή αντίληψη δίνει
έμφαση στη μάθηση και τη μαθησιακή διεργασία και περικλείει περισσότερο τις έννοιες της

- 83-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

διαπραγμάτευσης,

της

Διδακτορική Διατριβή

αναγνώρισης

της

εμπειρίας

και

της

συνεργασίας

μεταξύ

εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998).
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω υπάρχουν διαφορές μεταξύ της συμβατικής
διδασκαλίας και της διδασκαλίας από απόσταση. Αυτό έχει σαν συνέπεια να απαιτείται από
τους εξ αποστάσεως εκπαιδευτές ενηλίκων να έχουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να
προσαρμόσουν τις διδακτικές τους μεθόδους στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
(Dillon & Walsh, 1992).
Σε μια προσπάθεια εντοπισμού των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους
συμβούλους- καθηγητές οι Thach & Murphy (1995) διενήργησαν έρευνα σε 103 ειδικούς εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η έρευνά τους κατέδειξε τις παρακάτω
δεκαεπτά δεξιότητες (με σειρά προτεραιότητας) ως

απαραίτητες για τους συμβούλους-

καθηγητές: δεξιότητες προγραμματισμού, δεξιότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού,
γνώση του αντικειμένου, ικανότητα αποτίμησης αναγκών των εκπαιδευόμενων, δεξιότητες
διαπροσωπικής επικοινωνίας, δεξιότητες ανάδρασης, δεξιότητες παρουσίασης, θεμελιώδεις
γνώση τεχνολογίας, δεξιότητες αξιολόγησης, ομαδικότητα / συνεργασία, γνώση διδακτικών
στρατηγικών, γνώση χειρισμού ομάδων, δεξιότητες συμπεριφοράς, δεξιότητες υποβολής
ερωτήσεων, γνώση θεωρίας εκπαίδευσης ενηλίκων, δεξιότητες συμβουλευτικής και γνώση
υπηρεσιών υποστήριξης.
Πιο ειδικά και συγκεκριμένα σε σχέση με την επικοινωνία, το χειρισμό των ομάδων
αλλά και την υποστήριξη των φοιτητών έχουν διατυπωθεί και άλλες θέσεις. Χαρακτηριστικά
όπως η φιλικότητα, η ζεστασιά, η ενσυναίσθηση, η αλληλοαποδοχή η ανοικτότητα, η διάθεση
να ακούς το συνομιλητή και να επικοινωνείς μαζί του θεωρούνται βασικά χαρακτηριστικά
του ρόλου του συμβούλου-καθηγητή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Simpson, 2002, όπως
αναφέρεται στο Παπαγεωργίου & Βασάλα, 2005).
Οι παραπάνω κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του συμβούλου-καθηγητή
επιτρέπουν την εξατομίκευση της διδασκαλίας και την ένταξη του εκπαιδευόμενου στη
μαθησιακή διαδικασία, δύο στοιχεία που έχουν αναγνωριστεί επίσης ως πολύ στοιχεία
επιτυχίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Dillon & Walsh, 1992). Τέλος, μια ακόμη
κοινωνική δεξιότητα που έχει ολοκληρώνει τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του
συμβούλου-καθηγητή είναι αυτή της ικανότητας να υποβάλλει στους εκπαιδευόμενους
κατάλληλες ερωτήσεις, κάτι που θεωρείται μάλιστα ακόμη πιο σημαντικό από το να δίνει τις
κατάλληλες απαντήσεις (Berge, 1997).
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3.7 H συγκρότηση της λειτουργικής ταυτότητας ενός εκπαιδευτή ενηλίκων
Μολονότι στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων υπάρχουν πολλές και
σημαντικές θεωρητικές μελέτες για τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων, από τις οποίες
αντλήθηκε και το υλικό για την επισκόπηση των προηγουμένων ενοτήτων, η αναζήτηση
θεωρητικών ή και εμπειρικών προσεγγίσεων του ζητήματος της συγκρότησης της
λειτουργικής ταυτότητας ενός εκπαιδευτή ενηλίκων δεν έχει το ίδιο πλούσιο αποτέλεσμα.
Υπάρχουν βέβαια μελέτες που έχουν αναζητήσει τη σύνδεση μεταξύ των πεποιθήσεων των
εκπαιδευτών ενηλίκων και της πρακτικής τους (μεταξύ άλλων Dirkx & Spurgin, 1992, Taylor
et al. 2001, Taylor, 2002). Σε αυτές τις μελέτες αυτό που αναδεικνύεται είναι η σημαντική
σχέση που έχουν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτών για τη σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων
αναφορικά με τον τρόπο που αυτοί επιλέγουν να ασκήσουν την πρακτική τους. Ωστόσο αυτό
που δεν εξετάζεται περαιτέρω είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί οι πεποιθήσεις
αυτές δηλαδή δεν έχουν διερευνηθεί οι παράγοντες που διαμορφώνουν το νοηματοδοτικό
πλαίσιο αναφοράς ενός εκπαιδευτή ενηλίκων (Mezirow, 2007) το οποίο και υπαγορεύει την
υιοθέτηση ενός τρόπου λειτουργίας ή με άλλα λόγια προκρίνει την υιοθέτηση μιας
λειτουργικής ταυτότητας στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Μια μερική διερεύνηση των παραπάνω παραγόντων έκανε ο Taylor (2003)
στηρίζοντας την έρευνά του στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow, 2007)
αλλά και στην κλασική κοινωνιολογική μελέτη του Lortie (1975) για τους εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη μελέτη του ο Taylor αναζήτησε την
επίδραση των σχολικών εμπειριών των εκπαιδευτών στην διαμόρφωση των πεποιθήσεών
τους για την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Η μελέτη του περιελάμβανε ημιδομημένες

συνεντεύξεις με δεκαέξι (16) εκπαιδευτές ενηλίκων από διαφορετικούς χώρους συμβατικής
εκπαίδευσης

ενηλίκων

(επαγγελματική

κατάρτιση,

ενδοεπιχειρησιακή

κατάρτιση,

καταπολέμηση αναλφαβητισμού κλπ). Στη μελέτη του Taylor αναδείχθηκε ότι οι θετικές
εμπειρίες από δασκάλους των σχολικών χρόνων αλλά και οι θετικές μαθησιακές εμπειρίες
των εκπαιδευτών ενηλίκων αποτελούσαν παράγοντες που επηρέαζαν τον τρόπο με τον οποίο
οι ίδιοι έβλεπαν τους εαυτούς τους ως εκπαιδευτές αλλά και τις προσδοκίες που είχαν από
τους εκπαιδευόμενούς τους.
Πέρα από τις σχολικές εμπειρίες η σημασία των πρώτων βιωμάτων και το πώς αυτά
είναι δυνατό να επιδράσουν τη ζωή και τον επαγγελματικό βίο ενός ατόμου έχουν εξεταστεί
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σε βάθος από την Larsen (1999, 2004a, 2004b). Η Larsen μελέτησε τον παράγοντα των
πρώτων βιωμάτων χρησιμοποιώντας βιογραφικές συνεντεύξεις και τεκμήρια ζωής με μια
ομάδα 6 εκπαιδευτών ενηλίκων από το χώρο της συμβουλευτικής. Σύμφωνα με την Larsen
(1999) οι πρώτες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας σε κάθε βιογραφία παρέχουν πολλές
ενδείξεις για τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία αφού δείχνουν μια αρχική
προδιάθεση που μπορεί να ιδωθεί και ως η αρχή μια εσωτερικής δύναμης που οδηγεί προς
μια κατεύθυνση.
Σε μία άλλη προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων διαμόρφωσης της
λειτουργικής ταυτότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων οι Rose, Jeris, Smith (2005)
χρησιμοποίησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις και παρατήρηση με εννέα (9) εκπαιδευτές
ενηλίκων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Η συγκεκριμένη έρευνα ήταν μια μελέτη
περίπτωσης η οποία ανέδειξε ότι η διεργασία της διαμόρφωσης της αντίληψης ενός
εκπαιδευτή ενηλίκων για την λειτουργία του επηρεάζεται από αξίες που αναπτύσσονται στον
χώρο της εργασίας τους. Τα συμπεράσματά τους μάλιστα συμφωνούν με τις θεωρητικές
θέσεις που έχουν διατυπώσει και άλλοι μελετητές του ρόλου των εκπαιδευτών ενηλίκων όπως
οι Collins (1995) και Eraut (1994). Στη συγκεκριμένη έρευνα μάλιστα οι ερευνητές θέτουν
και το ερώτημα της ύπαρξης και άλλων παραγόντων εκτός εργασιακής ζωής δίχως όμως να
το διερευνούν περαιτέρω.
Τέλος μία ακόμη έρευνα για το ίδιο ζήτημα παρουσιάστηκε από τους Lichtner &
Milana (2000) οι οποίοι μελέτησαν μια ομάδα από εθελόντριες γυναίκες εκπαιδεύτριες
ενηλίκων επαγγελματικής κατάρτισης. Η έρευνά τους χρησιμοποίησε βιογραφικές
συνεντεύξεις και στην πρώτη παρουσίασή της ανέδειξε τη σχέση μεταξύ των μαθησιακών
προτύπων των συμμετεχόντων τα οποία διαμορφώθηκαν μέσα από τις ποικίλες μορφωτικές
εμπειρίες (σχολικές αλλά και εκτός εκπαιδευτικού συστήματος) και της επαγγελματικής
πρακτικής τους. Οι ερευνητές μάλιστα προτείνουν την περαιτέρω χρήση του εργαλείου των
βιογραφικών συνεντεύξεων για την αναζήτηση και άλλων παραγόντων διαμόρφωσης της
αντίληψης των εκπαιδευτών ενηλίκων για τη λειτουργία τους.

3.8 Σχόλιο κεφαλαίου
Ο Kidd (1973) περιέγραψε την διδασκαλία και τη μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
ως μια μορφή «συνδιαλλαγής» και ως ένα βαθμό αυτό αληθεύει αφού κατά τη διάρκεια κάθε
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μαθησιακής διεργασίας υπάρχει μια άρρητη μορφή ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτή
και εκπαιδευόμενου.
Στην προσπάθειά να αναδείξουμε τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων σε αυτή τη
«συνδιαλλαγή», στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι πιο διαδεδομένες θέσεις σχετικά με
τα χαρακτηριστικά της κάθε λειτουργίας, έγινε αναφορά στη λειτουργία του εκπαιδευτή
ενηλίκων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και σε αποτελέσματα ερευνών σχετικά με
την συγκρότηση της αντίληψης ενός εκπαιδευτή ενηλίκων για τη λειτουργία του.
Αυτό που προκύπτει ως αποτέλεσμα της επισκόπησής μας είναι ότι τελικά εκείνο που
μετράει περισσότερο πέρα από όρους και ορισμούς είναι η διάθεση του εκπαιδευτή να
εμπλακεί σε μια ανοικτή, ενεργή, αμοιβαία και αλληλεπιδραστική σχέση με τον ενήλικο
εκπαιδευόμενο είτε ο τελευταίος αποτελεί μέλος μιας ομάδας είτε όχι. Αυτή η δυνατότητα για
την ανάπτυξη αμοιβαιότητας δημιουργεί μια ηθική ευθύνη τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και
από τον εκπαιδευόμενο (Jarvis, 1995a) και από αυτό συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευτής οφείλει
να είναι μαζί με τους εκπαιδευόμενους σε όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και
να είναι διαθέσιμος να εξυπηρετήσει κάθε μαθησιακή τους ανάγκη.
Σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφόρων προσεγγίσεων για τη λειτουργία του
εκπαιδευτή ενηλίκων η Ross (1995, σελ. 235) αναφέρει: «Η δουλειά του εκπαιδευτή
ενηλίκων είναι να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις ομάδες, να ενθαρρύνει κριτικά
πληροφορημένες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, να υποστηρίζει δομές και πληροφορίες,
και ακόμη πιο ουσιαστικά, είναι να βοηθά τις ομάδες και τα άτομα να επεξεργάζονται τις
δικές τους ιδέες και αναλαμβάνουν δράση για αυτές». Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει τη θέληση να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του άλλου «σε
μια εποχή που οι άνθρωποι γενικά δεν είναι διαθέσιμοι ο ένας για τον άλλο» (MacQuarrie,
1973, σελ. 111, όπως αναφέρεται στο Jarvis, 1997, σελ. 87). Με άλλα λόγια, όπως έχει
δηλώσει ο Jarvis για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων: «η πρώτη
προτεραιότητα για έναν εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να είναι καλός άνθρωπος» (Jarvis, 2005,
σελ. 193).
Με το τρίτο αυτό κεφάλαιο ολοκληρώνεται η προσπάθεια περιγραφής του
θεωρητικού πλαισίου λειτουργίας των εκπαιδευτών ενηλίκων. Το πλαίσιο περιγράφηκε τόσο
σε σχέση με τους εξωγενείς παράγοντες, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μοιάζει ότι
επηρεάζουν τη λειτουργία του (μετανεοτερικότητα, παγκοσμιοποίηση, δια βίου μάθηση) όσο
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και σε σχέση με τους ενδογενείς παράγοντες που διαμορφώνουν την ίδια τη λειτουργία του
πεδίου (μαθησιακές θεωρίες, πρακτική των εκπαιδευτών).
Στο επόμενο κεφάλαιο που ολoκληρώνει το εισαγωγικό –πρώτο—μέρος αυτής της
διατριβής θα παρουσιαστούν οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις και επιλογές του ερευνητικού
εγχειρήματός μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Είναι κάτι φωνές παλιές
που ένα γύρω μου έχουν κάτσει
σ’ όλους τους τοίχους, στο ταβάνι,
στις πολυθρόνες και τα κάδρα.
Πότε ακούγονται σβησμένες
πότε ηχούν μ’ επαναλήψεις
κι ουρλιάζουν τότε και ρωτάνε.
Θέση αλλάζω, αλλάζω φίλους
μα πάντα αυτές μ’ ακολουθάνε.
Με επιμονή στυφή κι απαίτηση
στριφογυρίζουν, πολεμιώνται.

Επτά ποιήματα
Αλέξης Κόκκος (2001, σελ.7)

- 89-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

4.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό του πρώτου μέρους θα παρουσιαστεί η μεθοδολογική προσέγγιση
που εφαρμόστηκε για να πραγματοποιηθεί το ερευνητικό εγχείρημα της διατριβής. Μολονότι
θα αιτιολογηθούν με επάρκεια οι βασικές ερευνητικές μεθοδολογικές επιλογές, στο κεφάλαιο
αυτό δε θα γίνει προσπάθεια εξονυχιστικής αντιπαραβολής πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων των διαφόρων ερευνητικών παραδειγμάτων αφού κάτι τέτοιο θα αποτελούσε
από μόνο του μια ερευνητική δραστηριότητα η οποία μάλιστα έχει γίνει σε πολλές
περιπτώσεις από περισσότερο ειδικούς συγγραφείς (βλ. π.χ. Atkinson, Delamont,
Hammersley, 1988, Eisner, 1992, Cohen & Manion, 1994).
Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων η
επικρατούσα ερευνητική παράδοση είναι αυτή του θετικισμού (Darkenwald & Merriam,
1982). Οι μεθοδολογίες αυτής της ερευνητικής παράδοσης έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά
τη γραμμικότητα, την αντιστρεψιμότητα και την αιτιοκρατία. Εκκινώντας από μια
αντιμετώπιση του κόσμου ως ενός διακριτού συνόλου μονάδων, η παράδοση αυτή, θεωρεί ότι
η απάντηση σε κάθε ερευνητικό ερώτημα και κατά συνέπεια η λύση σε κάθε πρόβλημα
μπορεί να αναδυθεί μέσω της κατανόησης της εσχατολογικής μορφής των μερών της υλικής
πραγματικότητας (Banathy, 1991, Χατζηκωνσταντίνου, 1998, Κουρμάτζης Α. και συν.,
2002). Έτσι οι ερευνητικές προσεγγίσεις και στην εκπαίδευση ενηλίκων ήταν και σε μεγάλο
βαθμό συνεχίζουν να στηρίζονται σε ένα μοντέλο που ξεκινά από την παρατήρηση ή την
καταγραφή της εμπειρίας (δεδομένων ή γεγονότων) και μέσω μιας υποθετικο-επαγωγικής
μεθόδου αναζητά το νόημα ή την αλήθεια των όσων παρατηρούνται (Briton, 1996, Πανταζής,
2004).
Όμως, η μετανεοτερικότητα ως πλαίσιο κοινωνικής λειτουργίας οδηγεί την
ανθρωπότητα σε μια μετακίνηση από το παράδειγμα του θετικισμού, της νευτώνειας και
κοπερνίκειας λογικής στο παράδειγμα του πολύπλοκου και του αβέβαιου (Banathy, 1991). Σε
ένα τέτοιο περιβάλλον, η γραμμική προσέγγιση του θετικισμού στην έρευνα των κοινωνικών
επιστημών εγκαταλείπεται, ακριβώς γιατί η ερμηνεία του κόσμου με εργαλεία που
βρίσκονται σε δυσαρμονία με την πραγματικότητα δεν είναι μόνο εντελώς αναποτελεσματική
αλλά συμβάλλει επιπρόσθετα και επιβαρυντικά στη δημιουργία συγχύσεων σε ό,τι αφορά το
ρεαλιστικό ή ουτοπικό περιεχόμενο της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Britton, 1996, Weber,
1999, Πανταζής, 2004).
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O Rosenau μας υπενθυμίζει (1992, σελ. 6) ότι η μετανεοτερικότητα ως πλαίσιο
κοινωνικής λειτουργίας αμφισβητεί όλες τις «…παγκόσμιες και πανθομολογούμενες
κοσμοθεωρίες, είτε πολιτικές, είτε θρησκευτικές είτε κοινωνικές….[τις οποίες θεωρεί] ως
λογοκεντρικές, διαπερατές και ολοκληρωτικές μετα-αφηγήσεις που προκατασκευάζουν τις
ερωτήσεις για τις οποίες έχουν προαποφασισμένες απαντήσεις».
Ειδικότερα, στην έρευνα της συγκεκριμένης διατριβής το ερευνητικό ερώτημα αφορά
στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η αντίληψη που έχει κάθε
σύμβουλος-καθηγητής για τη λειτουργία του ως εκπαιδευτής ενηλίκων. Συγκεκριμένα
αναζητήσαμε στις εμπειρίες κάθε σύμβουλου-καθηγητή τους παράγοντες που ο ίδιος θεωρεί
ως σημαντικούς για τη διαμόρφωση της προαναφερόμενης αντίληψης.
Με άλλα λόγια αναζητήσαμε τους παράγοντες αυτούς στα συνθετικά στοιχεία του
βίου κάθε σύμβουλου-καθηγητή. Γνωρίζαμε ότι αυτή η αναζήτηση είναι πολύ πιθανό να μην
οδηγήσει, σε κοινές θέσεις, κοινά πλαίσια αναφοράς ή κοινές νοηματοδοτικές προσεγγίσεις
για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, μολονότι υπήρχε η αίσθηση ότι από την ερευνητική
προσπάθεια μπορούσαν να αναδυθούν κοινά στοιχεία. Ωστόσο κρίναμε ότι τα βιογραφικά
στοιχεία είναι ουσιώδη για την διαφώτιση του ερευνητικού μας ερωτήματος.
Το εγχείρημα της αναζήτησης στοιχείων στο βίο ενός ατόμου ενώ φαινομενικά
μοιάζει σαφώς προσδιορισμένο στην πραγματικότητα κρύβει σημαντικά ερωτήματα και
παραδοχές επιστημολογικής φύσης με βασικότερο ερώτημα την αναζήτηση της γνωστικής
λειτουργίας που μας οδηγεί τελικά στο να γνωρίζουμε τα όσα γνωρίζουμε (Abercrombie, Hill
& Turner, 1988).

4.2 Η επιλογή της αφηγηματικής ανάλυσης.
Η αναζήτηση απάντησης στο παραπάνω επιστημολογικό ερώτημα αποτέλεσε
καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή της ερευνητικής μεθοδολογίας της διατριβής. Μία
από τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις που συνεισφέρει ουσιαστικά στην απάντηση του
επιστημολογικού αυτού ερωτήματος είναι αυτή του Jerome Bruner. Ο Bruner (1986, 1990,
1996) αναγνωρίζει δύο διακριτούς τύπους γνωστικής λειτουργίας : αυτή που βασίζεται στην
αφηγηματική αιτιολόγηση και αυτή που στηρίζεται στην παραδειγματική αιτιολόγηση. Η
διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού όπως αναφέρει ο Δοξιάδης (2003) :
«Αν και ήταν και πρωτύτερα προφανές ότι υπήρχαν ειδικές περιπτώσεις
αφήγησης µε σκοπιµότητα µη-καλλιτεχνική (π.χ. τα αφηγήµατα ενός
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Ηροδότου ή Ξενοφώντος) ο Bruner είναι ο πρώτος που έθεσε το θέµα στη
γενικότητά του, τονίζοντας ότι ο ανθρώπινος νους έχει δύο εντελώς
διαφορετικούς τρόπους να γνωρίζει την πραγµατικότητα: αυτόν που
αποκαλεί

παραδειγµατικό

(paradigmatic)

δηλαδή

τον

ταξινοµικό,

‘επαγωγικό’ (inductive) ή ‘παραγωγικό’ (deductive) της επιστήµης, και
δεύτερο τον αφηγηµατικό (narrative), που είναι διάφορος του πρώτου σε
μορφή, πρόθεση και λειτουργία – και οι δυο τρόποι, ενώ μπορούν να
συνεργαστούν, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ο ένας τον άλλον. Αυτή η
πρώτη δήλωση, ενισχυµένη αναµφισβήτητα από το επιστηµονικό εκτόπισµα
του Bruner, λειτούργησε λυτρωτικά, επιτρέποντας να οµολογήσουµε αυτό
που ως τότε όλοι σκεφτόµασταν. Ότι ναι, η αφήγηση, εκτός από µηχανισµός
παραγωγής συναισθηµατικών αντιδράσεων, είναι και µορφή γνώσης. Η
συµβολή του Βruner, όσο κι αν μοιάζει στοιχειώδης, είναι τεράστια.
Ονομάζοντας και ορίζοντας τη γνωστική (σε αντίθεση με την απλά
αισθητική ή/και συναισθηματική) λειτουργία του αφηγηματικού τρόπου στη
γενικότητά του, ο Bruner, νομιμοποίησε αλλά και υποκίνησε ουσιαστικά την
στο εξής μελέτη της αφήγησης και υπό αυτό το πρίσμα»
(2003, σελ. 2-3)

Οι πληροφορίες που αναζητήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού μας εγχειρήματος
έχουν ως πλαίσιο αναφοράς την αφηγηματική αιτιολόγηση. Στην αφηγηματική αιτιολόγηση
τα γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου νοηματοδοτούνται μέσω της διασύνδεσής τους, δηλαδή
γίνονται κατανοητά σε σχέση με άλλα γεγονότα. Έτσι στην ουσία τα γεγονότα συνδεόμενα
μεταξύ τους αποκτούν πλοκή και δημιουργούν μια ιστορία. Σε αυτή τη μορφή
νοηματοδότησης οι προηγούμενες εμπειρίες και ο τρόπος που ερμηνεύονται μοιάζει να
επηρεάζει τις συνακόλουθες πράξεις.
Από την άλλη η παραδειγματική αιτιολόγηση στηρίζεται σε μια κατηγοριοποίηση η
οποία ορίζεται από ένα σύνολο κοινών ιδιοτήτων που υπάρχουν σε όλα τα μέλη της
κατηγορίας (Polkinghorne, 1995). Αυτή η προσέγγιση σχετίζεται περισσότερο με την
εμπειρικοστατιστική προσέγγιση του θετικισμού που λαμβάνει ως παραδοχές «τον αυστηρό
διαχωρισμό υποκειμένων και αντικειμένων της εμπειρικής έρευνας, την ουδετερότητα του
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ερευνητή, την απόδοση λογικής ακολουθίας και ομοιομορφίας στις αντιδράσεις των
υποκειμένων και τη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων» (Πανταζής, 2004, σελ. 55).
Στο ερευνητικό μας εγχείρημα ο στόχος δεν είναι να καταγραφούν οι διαστάσεις της
ζωής που ήταν κοινές σε όλους τους συμμετέχοντες, χωρίς να αποκλείεται φυσικά η ύπαρξη
κοινών διαδρομών. Το σημαντικό είναι να αναδειχθούν οι εμπειρίες (μορφωτικές,
εκπαιδευτικές και άλλες) που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες επιλέγουν να αφηγηθούν ως
νοηματοδοτικές αναφορικά με την διαμόρφωση της αντίληψής τους για τη λειτουργία του
εκπαιδευτή ενηλίκων.

Θέλουμε με άλλα λόγια να αναδείξουμε την αφηγηματική

αιτιολόγηση την οποία ο κάθε σύμβουλος-καθηγητής του ΕΑΠ χρησιμοποιεί για να υποδείξει
τους καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης της λειτουργικής του ταυτότητας εντός του
πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Αυτή η ερευνητική προσδοκία στην ουσία καθόρισε και την επιλογή της ερευνητικής
μεθοδολογίας αφού το επιστημολογικό υπόβαθρο που απαιτείται για την πραγμάτωση της
συγκεκριμένης προσδοκίας αποκλείει αρκετές ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις.
Η αρχική ιδέα για την προσέγγιση του θέματος ήταν να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο
μέτρησης, όπως για παράδειγμα ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα μπορούσε να δώσει
ποσοτικά μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία θα οδηγούσαν στη δημιουργία τύπων και
κατηγοριών. Πολύ σύντομα όμως αναγνωρίστηκε ότι οποιαδήποτε ποσοτική μεθοδολογία δε
θα ήταν θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης έρευνας αφού οι ποσοτικές
προσεγγίσεις στηρίζονται στην παραδειγματική αιτιολόγηση θεωρώντας ότι τα κοινωνικά
φαινόμενα μπορεί να αντιμετωπιστούν όμοια με τα φυσικά φαινόμενα δηλαδή να εξηγηθούν
μέσω κανονικών σχέσεων (νόμων) αιτίου και αιτιατού (Banathy, 1991, Τσιώλης, 2006, σελ.
38-42).

Έτσι, η ιδέα της ποσοτικής μεθόδου εγκαταλείφθηκε αφού η διατύπωση του

ερευνητικού μας ερωτήματος έμοιαζε να απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση μακριά από τη
θετικιστική μεθοδολογία έρευνας που επικρατεί στο χώρο της έρευνας του πεδίου της
εκπαίδευσης ενηλίκων, ως κληρονομιά της ερευνητικής παράδοσης της κοινωνιολογίας και
της ψυχολογίας (Darkenwald & Merriam, 1982).

Κατά συνέπεια στραφήκαμε προς τις

ποιοτικές μεθόδους οι οποίες μάλιστα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον επειδή έχουν
μεγαλύτερη εμβέλεια και ξεχωριστές δυνατότητες ανάλυσης για τη μελέτη ομάδων, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από υψηλή συμβολική κυριαρχία όπως αυτές των εκπαιδευτικών (Παληός,
χ.χ.β).
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Κατόπιν μας απασχόλησε το ζήτημα του ερμηνευτικού πλαισίου. Από τις ποιοτικές
προσεγγίσεις ανάλυσης αυτές που έμοιαζαν να αποτελούν κατάλληλες επιλογές ήταν η
θεμελιωμένη θεωρία (Glaser & Strauss, 1967) και η προσέγγιση της φαινομενολογίας
(Schutz, 1972). Η θεμελιωμένη θεωρία θα μπορούσε να αποτελέσει μεθοδολογική επιλογή
αναφορικά με το ερευνητικό μας ερώτημα στο βαθμό που στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
προσέγγισης τα αποτελέσματα που προκύπτουν βασίζονται σε στοιχεία που αναδύονται από
τους συμμετέχοντες στην έρευνα και όχι σε προαποφασισμένες κατηγορίες που έχουν οριστεί
από την ερευνητή. Με άλλα λόγια οι φάσεις της συλλογής των δεδομένων και της ανάλυσης
τους είναι αλληλένδετες και επιδρούν η μια με την άλλη (Ιωσηφίδης, 2003). Ωστόσο, ακόμη
και σε αυτή την περίπτωση ο στόχος της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, δηλαδή η παραγωγή
θεωρίας (Strauss & Corbin, 1994) απαιτεί περισσότερο παραδειγματική αιτιολόγηση στη
αναζήτηση κοινών κατηγοριών και διεργασιών παρά αφηγηματική κατανόηση και
νοηματοδότηση.
Από την άλλη πλευρά είναι φανερό ότι η φαινομενολογική μεθοδολογία έχει πολλά
κοινά στοιχεία με την αφηγηματική μεθοδολογία ανάλυσης. Και οι δύο μεθοδολογίες
στηρίζονται στην σημαντικότητα της εμπειρίας των συμμετεχόντων και αναζητούν αδρές
περιγραφές από τους συμμετέχοντες οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως συνερευνητές (Holstein &
Gubrium, 1994, Ιωσηφίδης, 2003, Πηγιάκη, 2004). Όμως υπάρχουν και σημαντικές διαφορές
αφού η φαινομενολογία εστιάζει στις «[νοηματικές] δομές που είναι τυπικές στον γενικό
πληθυσμό» (Polkinghorne, 1989) δηλαδή στηρίζεται και αυτή σε μια μορφή παραδειγματικής
αιτιολόγησης.

Γενικά, η φαινομενολογική μεθοδολογία έρευνας έχει προκύψει από τη

φιλοσοφική θεώρηση του Edmund Husserl του οποίου η βασική θέση είναι ότι η εμπειρία μας
για τον κόσμο εξαρτάται από την ικανότητα να κατανοούμε την ουσία των φαινομένων που
αντιλαμβανόμαστε (Πηγιάκη, 2004, σελ 35). Αυτή η θέση στην ουσία αναγνωρίζει την
σημαντικότητα της υποκειμενικής εμπειρίας κάτι που ταιριάζει και με το μετανεοτερικό
ερευνητικό παράδειγμα στο οποίο στηρίζεται η αφηγηματική ανάλυση (Usher, Bryant,
Johnston, 2001, σελ. 171-190).
Το σημείο όμως που η αφηγηματική ανάλυση διαχωρίζεται από την φαινομενολογική
μεθοδολογία είναι το ότι στην τελευταία η εκ των προτέρων γνώση και εμπειρία του
ερευνητή θεωρείται ότι είναι δυνατό να αναγνωριστεί και να μπει σε παρένθεση ως ένα είδος
δεσμευτικών προκαταλήψεων (Osborne, 1990, Πηγιάκη, 2004). Με άλλα λόγια η
φαινομενολογική ανάλυση προκρίνει την αποστασιοποίηση του ερευνητή από την ερευνητική
διεργασία.

- 94-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

Από την άλλη πλευρά η αφηγηματική ανάλυση στηριζόμενη περισσότερο στο
μετανεοτερικό ερευνητικό παράδειγμα που είναι σε μεγαλύτερο βαθμό εκλεκτικό αντί
ενοποιητικό, που αναδεικνύει το «ιδιόγραφο» κάθε ερευνούμενου υποκειμένου χωρίς
προσπάθεια κανονικοποίησης των ιδιαίτερων στοιχείων του και που εκτιμά ως περισσότερο
σημαντικό το εφήμερο από το αιώνιο (Britton, 1996, σελ. 94) θεωρεί ότι η ενσυναίσθηση που
προκύπτει από την εμπειρία και τον τρόπο που κατανοούμε την πραγματικότητα αλλάζει
συνεχώς και δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί. Έτσι, ο ερευνητής του μετανεοτερικού
ερευνητικού παραδείγματος της αφηγηματικής ανάλυσης μετέχει με όλο του το είναι στην
ερευνητική διεργασία δίχως την αυταπάτη της ουδετερότητας (Πανταζής, 2004, σελ. 67), ο
ερευνητής δεν συμμετέχει ως σαν ένας ουδέτερος ή μεταμφιεσμένος παρατηρητής αλλά ως
ουσιαστικός συμμετέχων και συμπαραγωγός (βλ. και Παναγιωτόπουλος, 2008, σελ. 636638). Στην αφηγηματική ανάλυση ο ερευνητής και μαζί με αυτόν οι προκαταλήψεις του,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε ερευνητικής προσπάθειας αφού σε αντίθετη περίπτωση
σύμφωνα με τον Plummer (2000) μάλλον δημιουργούνται στρεβλώσεις:
«Η εκκαθάριση των πηγών προκατάληψης [του ερευνητή] ισοδυναμεί με
απογύμνωση της έρευνας από τα στοιχεία της ανθρώπινης ζωής. Γιατί
προϋποθέτει ότι από τη στιγμή που αφαιρεθούν όλες οι προκαταλήψεις,
μια ‘πραγματική’ αλήθεια μπορεί να αναδειχθεί. Όμως μια τέτοια ιδανική
κατάσταση θα συνεπαγόταν έναν ερευνητή χωρίς πρόσωπο και
συναισθήματα, ένα υποκείμενο με καθαρή και συνολική γνώση που δεν τη
διαμορφώνουν οι συνθήκες, ένα ουδέτερο πλαίσιο, κ.ο.κ. Κάθε αλήθεια
θεμελιωμένη σε ένα τέτοιο άυλο και ουδέτερο πλαίσιο αναφοράς, θα είναι
πραγματικά πολύ παράξενη»
(2000, σελ. 181-183)
Το τελευταίο αυτό στοιχείο αποτέλεσε στοιχείο βαρύνουσας σημασίας για την
επιλογή της αφηγηματικής ανάλυσης ως ερμηνευτικής μεθοδολογίας σε αυτή την έρευνα
αφού φαινόταν αδύνατο να απομονωθούν οι θεωρητικές προκατανοήσεις, η εμπειρία και οι
γνώσεις του ερευνητή από το συνολικό ερευνητικό εγχείρημα και ιδιαίτερα από τη φάση της
μεταφοράς και επεξεργασίας των ιστοριών που επρόκειτο να αφηγηθούν οι συμμετέχοντες
στην έρευνα εκπαιδευτές ενηλίκων.
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4.3 Αφήγηση, βιογραφία και εκπαιδευτική βιογραφία
4.3.1 Η αφήγηση ως διεργασία και δημιουργία

Οι άνθρωποι αφηγούνται ιστορίες εκ φύσεως. Σύμφωνα με τις Leiblich, Mashiach &
Zilber οι αφηγήσεις προσδίδουν συνοχή και συνέχεια στην προσωπική εμπειρία και
αποτελούν έναν από τους βασικούς τρόπους επικοινωνίας με τους άλλους:
«Η θεωρητική μας θέση … είναι ότι… ένα από τα καθαρότερα κανάλια για
να μάθουμε τον εσωτερικό κόσμο είναι μέσα από προφορικές μαρτυρίες και
ιστορίες που παρουσιάζονται από τους ίδιους τους αφηγητές σχετικά με τη
ζωή τους και την βιωμένη εμπειρία τους. Με άλλα λόγια οι αφηγήσεις μας
προσφέρουν πρόσβαση στην ταυτότητα και στην προσωπικότητα των
ατόμων»
(1998, σελ. 7)
Μια αφήγηση μπορεί να εκληφθεί ταυτόχρονα ως διεργασία και ως δημιουργία
(Polkinghorne, 1998). Ως διεργασία είναι μία δράση που συνίσταται στην νοηματοδότηση
των εμπειριών μας ή όπως αναφέρει ο Habermas (1981):
«Στην

γραμματική

των

αφηγήσεων

μπορεί

να

αναγνωστεί

πως

αναγνωρίζουμε και περιγράφουμε [sic] καταστάσεις και συμβάντα που
ανακύπτουν σε ένα βιόκοσμο, πώς διασυνδέουμε σε σύνθετες ενότητες και
οργανώνουμε την αλληλουχία των διαδράσεων μελών ομάδων σε
κοινωνικούς χώρους και ιστορικούς χρόνους, πώς ερμηνεύουμε από τη
σκοπιά της διεκπεραίωσης των καταστάσεων τις δράσεις των ατόμων και τα
συμβάντα που αντιμετωπίζουν, τις ενέργειες των συλλογικοτήτων και τα
πεπρωμένα που υφίστανται.»
(όπως αναφέρεται στο Τσιώλης, 2006, σελ.55)
Οι αφηγήσεις ως διεργασία ενυπάρχουν μέσα στον καθένα μας και καθώς αλλάζουν
τα πλαίσια και οι περιστάσεις, αλλάζουν και οι ιστορίες που αφηγούμαστε για τον εαυτό μας
καθώς και η αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας (White & Epston, 1990). Ωστόσο, οι
αφηγήσεις είναι και δημιουργίες, με την έννοια ότι αποτελούν ιστορίες. Είναι οι ιστορίες που
αφηγούμαστε, σε κάποιες περιπτώσεις επαναλαμβανόμενα, για τον εαυτό μας και οι οποίες
νοηματοδοτούν τη σκέψη μας και αιτιολογούν την συμπεριφορά μας. Η κονστρουκτιβιστική
προσέγγιση (Gergen, 1991) υποστηρίζει ότι τα άτομα δομούν την εικόνα που έχουν για τον
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εαυτό τους μέσα από την αλληλοεπίδραση σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο διαπροσωπικό
πλαίσιο. Βασισμένες σε αυτή την λογική οι Leiblich, Mashiach & Zilber (1998)
υποστηρίζουν ότι μέσω της μελέτης και της ανάλυσης αφηγήσεων εκτός από τον τρόπο
νοηματοδότησης είναι δυνατή η αναγνώριση, της κουλτούρας και του κοινωνικού κόσμου
του αφηγητή.

4.3.2 Η έννοια της βιογραφίας

Η έννοια της βιογραφίας δεν αναπτύχθηκε αρχικά στο χώρο της εκπαιδευτικής
έρευνας αφού αποτελεί περισσότερο μια ιδιαίτερη προσέγγιση στο χώρο της κοινωνιολογίας
(Τσιώλης, 2006) και της ψυχολογίας (Πανταζής, 2004). Η βιογραφία ως αφηγηματικό
κείμενο στην έρευνα της συγκεκριμένης διατριβής εμπεριέχει και τις δύο διαστάσεις της
διεργασίας και της δημιουργίας και γίνεται αντιληπτή με την έννοια που της έχει προσδώσει
σε προσωπικά ή συλλογικά κείμενα ο κοινωνιολόγος Peter Alheit (1994, 1995, 2007).
Σύμφωνα με αυτή την οπτική οι βιογραφίες αποτελούν μια ατομική καταγραφή (δημιουργία)
με σχετική εσωτερική συνέπεια-- μέσω συνεντεύξεων -- του τρόπου που κάθε άτομο
κατανοεί τη ζωή του (διεργασία νοηματοδότησης). Έτσι οι βιογραφίες θεωρείται ότι
εμπεριέχουν μια στοχαστική διάσταση που εκ των πραγμάτων προσδίδει έμφαση στην
διαρκώς μεταβαλλόμενη περιγραφή του εαυτού μέσα από τη βιωμένη εμπειρία. Η βιογραφία
περιέχει ιστορίες που αφορούν τις πεποιθήσεις του αφηγητή για τον εαυτό του καθώς και τις
προσδοκίες από τον εαυτό του. Με άλλα λόγια η βιογραφική αφήγηση εμπεριέχει το πλαίσιο
αναφοράς του αφηγητή (όπως αυτό προσδιορίζεται από τον Mezirow, 1991)
Ταυτόχρονα σε μια βιογραφική αφήγηση αναδύονται συχνά οι οικογενειακές και οι
πολιτισμικές πεποιθήσεις ή αλλιώς το κοινωνικό περιβάλλον με το οποίο αντιπαρατέθηκε ο
αφηγητές κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Τη σχέση βιογραφίας και κοινωνικού

περιβάλλοντος πραγματεύτηκαν οι Alheit και Dausien (2000, όπως αναφέρεται στο Τσιώλης,
2006) οι οποίοι θεωρούν ότι η βιογραφία είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να μελετηθούν
οι διαδικασίες με τις οποίες ένα άτομο προσοικειώνεται τον κοινωνικό κόσμο, δηλαδή
εσωτερικεύει δυναμικά τις κοινωνικές δομές ενώ συνακόλουθα η γνώση που απορρέει από
τη βιογραφική εμπειρία πέρα από το ότι ερμηνεύει το παρελθόν και το παρόν αποτελεί μια
νοηματοδοτική πηγή για τους μελλοντικούς προσανατολισμούς του ατόμου (ο.π. σελ. 152156).
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Τέλος σύμφωνα πάντα με τον Τσιώλη (2006, σελ. 166-167) οι βιογραφίες ως
αφηγηματικά κείμενα έχουν υψηλή αξία δεδομένου ότι: α) η βιογραφική αφήγηση αποτελεί
σημαντική πηγή πληροφοριών για την κατανόηση των σημαντικών γεγονότων και σταθμών
στη ζωή ενός ατόμου, β) η βιογραφική αφήγηση παραπέμπει στις σημαντικές εμπειρίες που
βίωσε ένα άτομο και αναδεικνύει τη βιωματική επένδυση στους προσανατολισμούς δράσης
του, γ) η βιογραφική αφήγηση παραπέμπει στη βιογραφία [sic] δηλαδή στον τρόπο που
αναπαριστά τα στοιχεία του παρελθόντος που καθορίζουν τους μελλοντικούς σχεδιασμούς,
δ) η βιογραφική αφήγηση παραπέμπει στην εσωτερική κανονικότητα που διαπερνά τον
προσωπικό βίο και αναδεικνύει τα γνωστικά σχήματα που χρησιμοποιούνται για την
ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας, ε) η βιογραφική αφήγηση αποτελεί μια ειδική
μορφή αυτοπαρουσίασης και παραπέμπει στο πλαίσιο της επικοινωνιακής διάδρασης που
παράγεται και στ) η βιογραφική αφήγηση συνδέει την ατομική εμπειρία με το σύστημα της
κουλτούρας (παραδόσεις, μνήμες, νοοτροπίες, κλπ).
Έτσι η βιογραφία ως αφηγηματικό κείμενο είναι εξαιρετικής σημασίας αφού εξαιτίας
της πολυεπίπεδης αναφορικότητάς της παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή για σύνθετες
ερμηνείες και για διεισδύσεις σε περιοχές της υποκειμενικής πραγματικότητας του ατόμου
που άλλα μεθοδολογικά εργαλεία δεν είναι ικανά να επιτύχουν (Πανταζής, 2004, σελ. 70).
Οι βιογραφικές αφηγήσεις υπερβαίνουν τα όρια μιας ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης
αφού η μελέτη τους προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης του μετανεοτερικού
κατακερματισμένου συλλογικού διαμέσου της ανάπτυξης ενός ιδιότυπου διαλόγου μεταξύ
φαινομενικά ανόμοιων προσωπικών διαδρομών (Kridel, 1998, σελ. 10-12). Όπως πολύ
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Dominice (1990) η βιογραφική προσέγγιση στην εκπαιδευτική
έρευνα προκαλεί τον κανονικό, και οργανωμένο κόσμο της εκπαίδευσης και οδηγεί σε μια
διαλεκτική μεταξύ του «πραγματικού» κόσμου και της «αταξίας» της υποκειμενικής
ανθρώπινης εμπειρίας.

4.3.3 Η εκπαιδευτική βιογραφία

Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος εκπαιδευτική βιογραφία γίνεται κατανοητός ως η
μελέτη της ζωής σημαντικών εκπαιδευτικών ή ανθρώπων των οποίων η ζωή είναι
εκπαιδευτικού χαρακτήρα (βλ. για παράδειγμα Kridel, 1998 ή την ιστοσελίδα της

- 98-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

International

Society

Διδακτορική Διατριβή

of

Educational

Biography

στον

δικτυακό

τόπο

http://iseb.blogs.edu.yorku.ca) αλλά και ως η προφορική ή γραπτή μαρτυρία ενός ατόμου
αναφορικά με το άθροισμα των μορφωτικών του εμπειριών είτε εντός είτε εκτός του
εκπαιδευτικού συστήματος. (Alheit, et al., 1995, Dominice, 1990, 2000, 2007)
Στο πλαίσιο της ερευνητικού εγχειρήματος αυτής της διατριβής ερευνήσαμε την
εκπαιδευτική βιογραφία των υποκειμένων της έρευνάς μας αφού μελετήθηκαν οι αφηγήσεις
ζωής εκπαιδευτών ενηλίκων (συγκεκριμένα συμβούλων-καθηγητών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου) στις οποίες επιδιώξαμε να συμπεριληφθούν και στοιχεία από την μορφωτική
τους διαδρομή.
Oι εκπαιδευτικές βιογραφίες αποτελούν θεματικά τεκμήρια ζωής στα οποία το υλικό
των δεδομένων είναι αυτό που οργανώνεται γύρω από το θέμα των μορφωτικών εμπειριών
ενός ατόμου (Plummer, 2000, σελ. 190). Αρχικά η εκπαιδευτική βιογραφία ενός ατόμου
εμπεριέχει την ιστορία της οικοδόμησης του τρόπου με τον οποίο το άτομο μαθαίνει
(Demetrio, 1991).

Επιπρόσθετα όμως μια εκπαιδευτική βιογραφία εμπεριέχει σχεδόν

αναπόφευκτα και την αλληλεπίδραση του κάθε ατόμου με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα
κεντρικά και περιφερειακά στοιχεία του (Miller, 1998, Dominice, 1990, 2000, 2007).
Ιδιαίτερα όμως η εκπαιδευτική βιογραφία ενός εκπαιδευτή δεν περιέχει μόνο ζητήματα
μορφωτικών εμπειριών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας αλλά περιλαμβάνει και διαστάσεις
της οικογενειακής ζωής, της σχολικής ζωής, ατομικά χαρακτηριστικά, αξίες καθώς και
ιδιαίτερα στοιχεία που είναι στην ουσία επιρροές προς τις επαγγελματικές επιλογές, δηλαδή
προς το ίδιο το επάγγελμα του εκπαιδευτή (Atkinson, 1998).
Οι εκπαιδευτικές βιογραφίες, όπως και οι βιογραφίες γενικότερα, είναι το αποτέλεσμα
προσωπικών διαδρομών που δεν είναι δυνατό να περιγραφούν από ένα μοντέλο και φυσικά
δεν είναι δυνατό να επαναληφθούν ή να οδηγήσουν σε γενικεύσεις (Kirk & Miller, 1986,
Πανταζής, 2004, Τσιώλης, 2006). Παρόλα αυτά η εκπαιδευτική βιογραφία ενός ατόμου αλλά
ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικές βιογραφίες των εκπαιδευτικών παρουσιάζουν εύγλωττα και
μοναδικά, τον τρόπο που τα άτομα αλληλεπιδρούν με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και
δομούν τη διαδρομή που οδηγεί στην ανάπτυξη και συντήρηση της αντίληψής τους για την
επαγγελματική λειτουργία τους (Grumet, 1990, Dominice, 2000, Olesen, 2000).
Κατά συνέπεια ο στόχος μιας εκπαιδευτικής βιογραφίας είναι να αναδείξει το πλαίσιο
αναφοράς της μαθησιακής διεργασίας μέσω της οποίας τα άτομα (στην περίπτωσή μας οι
εκπαιδευτές ενηλίκων της έρευνάς μας) δομούν τη ζωή τους και αποκτούν τις ικανότητές
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τους. Η ερμηνεία μιας εκπαιδευτικής βιογραφίας εμπεριέχει ρητές αλήθειες. Αλήθειες που
έχουν ειπωθεί ή μάλλον που έχουν επιλεχθεί να ειπωθούν από τον πληροφορητή. Αλλά η
αλήθεια στις βιογραφικές προσεγγίσεις δεν στηρίζεται τόσο σε αδιαμφισβήτητα ιστορικά
γεγονότα όσο στην αξιοπιστία της αναδόμησης της βιογραφίας από τον αφηγητή καθώς και
στην πειστικότητα με την οποία ερμηνεύονται τόσο οι μεμονωμένες εμπειρίες του αφηγητή
όσο και η συνολική του ανάπτυξη (Πανταζής, 2004).

4.4 Η βιογραφική συνέντευξη και οι πληροφορητές: γενικά και ειδικά
ζητήματα.
Η διαδικασία με την οποία παράχθηκαν οι βιογραφίες που αναλύθηκαν στη διατριβή
αυτή είναι η θεματική βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη (Πανταζής, 2004) την οποία με
συντομία θα περιγράψουμε σε αυτή την υποενότητα.
Γενικά η συνέντευξη αποτελεί την πιο διαδομένη μέθοδο άντλησης ποιοτικού υλικού
και ως τέτοια έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές διαφόρων πεδίων των κοινωνικών
ερευνών. (βλ. π.χ. Πηγιάκη, 1988, Cohen & Manion, 1994, Ιωσηφίδης, 2003,
Παναγιωτόπουλος, 2008).

Οι συνεντεύξεις στην εκπαιδευτική έρευνα συναντώνται με

διάφορες μορφές, από δομημένες συνεντεύξεις, ημιδομημένες συνεντεύξεις μέχρι και
ανοικτές συνεντεύξεις. Οι επιθετικοί προσδιορισμοί που προαναφέρθηκαν σχετίζονται κυρίως
με το βαθμό προκαθορισμού του περιεχομένου και της αλληλουχίας των ερωτήσεων που
υποβάλλει ο ερευνητής στον πληροφορητή. Με άλλα λόγια η διάκριση των τύπων της
συνέντευξης βασίζεται στο ύφος της δομής της το οποίο μπορεί να είναι από αυστηρά
προκαθορισμένο ή και να φτάνει στον ελεύθερο συνειρμό (Cohen & Manion, 1994, σελ. 271298). Η συνέντευξη όμως πέρα από οποιαδήποτε υφολογική κατηγοριοποίηση είναι μια
κοινωνική σχέση, μια συνδιαλλαγή, που διαφέρει από κάθε άλλη αφού έχει άμεση επίδραση
στο αποτέλεσμα που παράγει (Bourdieu, 1993).

Αυτή η συνδιαλλαγή καθορίζεται σε

σημαντικό βαθμό από τους διαφορετικούς ρόλους και τις προσδοκίες των δύο μερών
(πληροφορητή και ερευνητή) και από τα διάφορα επίπεδα προσωπικής εμπλοκής τους που
κυμαίνονται από την απόλυτη επιβολή απόψεων ως την απόλυτη ουδετερότητα.
Η βιογραφική συνέντευξη είναι ένα είδος συνέντευξης που αναπτύχθηκε από τον Fritz
Schütze (Τσιώλης, 2006):
«Η βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη είναι ένα είδος «ανοικτής»
συνέντευξης, στην οποία ο ερωτώμενος καλείται απροσχεδίαστα να
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αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του ή μια περίοδό της ανακαλώντας
στη μνήμη του προσωπικές εμπειρίες και βιώματα, γεγονότα στα
οποία ο ίδιος είχε προσωπική ανάμειξη».
(ο.π., σελ. 170)
Η βιογραφική συνέντευξη διαφέρει από μια άλλου τύπου σε βάθος συνέντευξη επειδή
δεν απαιτεί απλά από τον ερευνητή δεξιότητες έκφρασης και ακοής. Η βιογραφική
συνέντευξη απαιτεί ευαισθησία, διαπροσωπική κατανόηση διανοητική οξύτητα και
πειθαρχία, ενώ ο ερευνητής πρέπει να είναι ικανός να αντιλαμβάνεται τις «λεπτές αποχρώσεις
της διυποκειμενικής σχέσης στη συγκεκριμένη ερευνητική περίσταση» (Πανταζής, 2004, σελ.
83). Σύμφωνα με τους Demazière and Dubar (1999), σε μια βιογραφική συνέντευξη κάθε
συμμετέχων, με διακριτό ρόλο, χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως μέσο για την ανταλλαγή λέξεων
και την παραγωγή αφηγηματικού υλικού. Ο πληροφορητής εμπλέκεται σε έναν αναδρομικό
και ταυτόχρονα παροντικό στοχασμό μέσα από τον οποίο παρουσιάζει τα σημαίνοντα
γεγονότα της ζωής του, στο πλαίσιο του θεματικού εύρους της αφήγησης (Τσιώλης 2006,
σελ. 170-172). Ο ερευνητής από την άλλη πλευρά έχει ένα ρόλο ενεργού ακροατή και κατά
συνέπεια συμπαραγωγού της αφήγησης.
Οι βιογραφικές συνεντεύξεις μπορούν να αποκαλύψουν τον τρόπο ανάγνωσης και τις
επιρροές των συμβολικών και μη- κοινωνικών συγκροτήσεων, των κοινωνικών οργανώσεων
και των συνθηκών αλλαγής ή αδράνειας στα μέλη των κοινωνιών (Παληός, χ.χ. β). Έτσι η
ίδια η εμπειρία μιας βιογραφικής συνέντευξης είναι σύμφωνα με τον Τσιώλη (ο.π. σελ. 173):
«μια εμπειρία έντονης συναισθηματικής φόρτισης και ανταλλαγής…[με] βασική προϋπόθεση
για την επιτυχία της συνέντευξης …[την] οικοδόμηση μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης
[sic] μεταξύ του αφηγητή και του συνεντευκτή». Ομοίως ο Plummer σημειώνει:
«Η έρευνα ενός τεκμηρίου ζωής προϋποθέτει, περισσότερο από άλλες
έρευνες, την εδραίωση και διατήρηση μιας στενής και οικείας σχέσης με
το ερευνώμενο υποκείμενο, η οποία συχνά συνεχίζεται για αρκετά
χρόνια…Μια τέτοια σχέση είναι αδύνατο να διατηρηθεί αν ανάμεσα στα
άτομα υπάρχει κάποια κρυφή αντιπάθεια, έλλειψη σεβασμού ή και
εχθρότητα»
(2000, σελ. 159)
Η προϋπόθεση της αμοιβαίας αποδοχής, κατανόησης και εμπιστοσύνης προδιαγράφει
την ποιότητα της σχεσιακής διάστασης της βιογραφικής συνέντευξης δηλαδή της σχέσης
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ερευνητή και πληροφορητή που στην ουσία προσδιορίζει τον βαθμό «συμπαραγωγής» του
αφηγηματικού υλικού (Πανταζής, ο.π. σελ. 84, Παναγιωτόπουλος, 2008, σελ. 640), αλλά
συνάμα προκαθορίζει, ουσιαστικά, και τον αριθμό τον πληροφορητών που έχουν τη
δυνατότητα και τη θέληση να γίνουν μέτοχοι και συμμέτοχοι σε μια τέτοιου είδους
ερευνητική εμπειρία αφού η οικειότητα που απαιτείται δεν μπορεί να είναι παραχθεί τεχνητά
(Τσιώλης, ο.π. σελ. 179).
Σε αντιπαραβολή με άλλες μορφές συνέντευξης, η βιογραφική συνέντευξη δεν
βασίζεται σε ένα σχήμα «ερώτηση» - «απάντηση» αλλά στηρίζεται περισσότερο στην αρχή
της ανοικτότητας (Τσιώλης, 2006) δηλαδή δίνεται χρόνος στον πληροφορητή να εκφράσει
την άποψή του, να διηγηθεί χωρίς διακοπές και σχόλια την ιστορία του.
Στη συγκεκριμένη διατριβή οι βιογραφικές συνεντεύξεις ακολούθησαν το πρότυπο που
περιγράφεται από τον Τσιώλη (2006, σελ. 174-181) ενώ σημαντικά μας επηρέασαν και οι
απόψεις των Atkinson (1998) και Plummer (2000).
Γενικά κάθε βιογραφική συνέντευξη αποτελείτο από τρεις φάσεις:
1. τη κύρια αφήγηση,
2. τη φάση των παρεπομένων ή διευκρινιστικών ερωτήσεων
3. τη φάση των ερωτήσεων απολογισμού
Κάθε βιογραφική συνέντευξη ξεκινούσε με την ίδια παρακάτω παραίνεση από την
πλευρά του ερευνητή:

«Θα ήθελα να μου αφηγηθείτε την προσωπική σας ιστορία, τη βιογραφία σας,
όπως τη θυμάστε μέχρι και σήμερα. Με ενδιαφέρει η πορεία σας σε όλη σας τη
ζωή. Οτιδήποτε σας έρχεται στο νου από τα πρώτα ακόμη χρόνια της ζωής σας.
Θα ήθελα στην αφήγησή σας να συμπεριλάβετε και τις εκπαιδευτικές και
μορφωτικές εμπειρίες σας. Θα έχετε όσο χρόνο χρειάζεστε. Προς το παρόν σε
αυτή τη φάση της συνέντευξης δε θα ρωτήσω κάτι άλλο. Θα κρατάω όμως
σημειώσεις για κάποια ζητήματα που θα ήθελα να ρωτήσω αργότερα»

Για τη δεύτερη φάση της συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή ένα είδος
φύλλου ελέγχου (Atkinson, 1998, σελ. 46-47) που περιείχε ερωτήσεις τις οποίες ο ερευνητής
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θεωρούσε ως απαραίτητα στοιχεία της εκπαιδευτικής βιογραφίας. Στις περισσότερες
περιπτώσεις οι ερωτήσεις του φύλλου (βλ. Παράρτημα) αυτού δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή
είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην αφήγηση των πληροφορητών. Η τρίτη φάση εμπεριείχε μια
αποτίμηση της συνέντευξης, πολλές φορές μη λεκτική, και τη διασφάλιση της δυνατότητας
για νέα συνάντηση αν αυτό κρινόταν απαραίτητο.
Οι βιογραφικές συνεντεύξεις σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Cohen & Manion, 1994,
Atkinson, 1998, Dominice, 2000, Τσιώλης, 2006) δεν έχουν προκαθορισμένη διάρκεια και
μπορεί να διαρκέσουν από «10 λεπτά ως και μία ώρα» (Τσιώλης, ο.π., σελ. 175) ή και
περισσότερες ώρες. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τη διάρκεια αλλά και τον τόπο και χώρο
των συνεντεύξεων της έρευνάς μας:

Κωδικός
πληροφορητή

Φύλο

Χρονική διάρκεια

Τόπος

Χώρος

συνέντευξης

Ε1

Γ

57΄και 32΄΄

Θεσσαλονίκη

Εργασία

Ε2

Α

63΄και 41΄΄

Αθήνα

Εργασία

Ε3

Α

59΄και 32΄΄

Αθήνα

Άλλος Χώρος

Ε4

Α

46΄και 26΄΄

Θεσσαλονίκη

Εργασία

Ε5

Α

51΄και 27΄΄

Θεσσαλονίκη

Οικία

Ε6

Α

54΄και 03΄΄

Θεσσαλονίκη

Εργασία

Ε7

Α

48΄και 11΄΄

Αθήνα

Εργασία

Ε8

Α

52΄και 16΄΄

Αθήνα

Άλλος Χώρος

Ε9

Α

34΄και 57 ΄΄

Αθήνα

Άλλος Χώρος

Ε10

Γ

40΄και 03΄΄

Αθήνα

Εργασία

Ε11

Γ

53΄και 52΄΄

Αθήνα

Άλλος χώρος

Ε12

Α

48΄και 37΄΄

Θεσσαλονίκη

Άλλος χώρος

Ε13

Γ

50΄και 12΄΄

Θεσσαλονίκη

Εργασία

Ε14

Γ

43΄και 16΄΄

Αθήνα

Οικία

Ε15

Γ

43΄και 25 ΄΄

Αθήνα

Εργασία

Πίνακας 2: Διάρκεια, τόπος και χώρος πραγματοποίησης της συνέντευξης.
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Η χρονική διάρκεια των συνεντεύξεων που αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα
αφορά τον καθαρό χρόνο συνέντευξης δηλαδή παραγωγής αφηγηματικού υλικού και δεν
περιλαμβάνει το χρόνο προετοιμασίας του ερευνητή αλλά και της ίδιας της συνέντευξης σε
κάθε περίσταση.
Σύμφωνα με τον Πανταζή (2004, σελ. 88-90) στη βιογραφική προσέγγιση ο αριθμός
των πληροφορητών δεν καθορίζεται με όρους και κανόνες στατιστικής αφού η ανάλυση των
βιογραφικών αφηγήσεων δεν στοχεύει στο να παρουσιάσει αποτελέσματα αντιπροσωπευτικά
για ένα μεγάλο μέρος ενός πληθυσμού, αλλά προσανατολίζεται στην ανάδειξη της
δραστηριότητας, του βιώματος και της νοηματοδότησής της εμπειρία των υποκειμένων. Ο
ερευνητής στη βιογραφική έρευνα επιλέγει τους πληροφορητές του με κριτήριο το πόσο
πλούσια πληροφοριακά είναι κάθε περίπτωση και η επιλογή σταματά στο βαθμό που κατά
την κρίση του ερευνητή έχει επέλθει πληροφοριακός κορεσμός (Johnson, 1990, Cohen &
Manion, 1994).
Έχοντας τα παραπάνω υπόψη επιλέχθηκαν οι πληροφορητές της έρευνάς μας. Τα
κριτήρια ήταν :
1. Η ιδιότητα του μέλους ΣΕΠ του ΕΑΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
«Εκπαίδευση Ενηλίκων» στις θεματικές ενότητες που σχετίζονται άμεσα με τη θεωρία
και την πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων8. Την ακαδημαϊκή χρονιά (2006–2007) που
πραγματοποιήθηκε η έρευνα οι ΣΕΠ στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες ήταν 19
άτομα (μη συμπεριλαμβανομένου του ερευνητή)9. Σημειώνουμε ότι επειδή η επιλογή
ενός μέλους ΣΕΠ στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες απαιτεί σημαντική θεωρητική
αλλά και πρακτική εμπειρία στο πεδίο, εκτιμήσαμε ότι οι συγκεκριμένοι ΣΕΠ είναι
πληροφορητές μεγάλης «προστιθέμενης» αξίας για το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
2. Η σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό το διασφαλίσαμε με δύο
τρόπους. Από τη μια πλευρά επιλέξαμε πληροφορητές που είχαν ενεργή και συνεχή
ενασχόληση με την εκπαίδευση ενηλίκων, με την ιδιότητα του εκπαιδευτή, και εκτός
8

Πρόκειται για τις θεματικές ενότητες: α) ΕΚΕ 50 - Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων και β) ΕΚΕ 51 -

Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι ενότητες αυτές προήλθαν από τον
διαχωρισμό μιας περισσότερο γενικής θεματικής ενότητας για την εκπαίδευση ενηλίκων η οποία είχε τον τίτλο
«ΕΚΠ 64 – Εκπαίδευση Ενηλίκων» και η οποία ενώ δεν περιλαμβάνεται πλέον στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων», το ακαδημαϊκό έτος της έρευνας ήταν ακόμη ενεργή (είχε φοιτητές και
τμήματα).
9

Από τα 19 αυτά άτομα τα έντεκα (11) ήταν άντρες και τα οκτώ (8) γυναίκες.
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του πλαισίου των προγραμμάτων του ΕΑΠ και από την άλλη θέσαμε τα πέντε (5)
χρόνια ως ελάχιστο χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας στο πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων.
3. Η οικειότητα με τον ερευνητή. Με δεδομένη την απαίτηση για οικειότητα σε ένα
ερευνητικό εγχείρημα βιογραφικής προσέγγισης ο ερευνητής συνάντησε τους
ανθρώπους εκείνους που αισθανόταν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και συναισθηματική
οικειότητα.
4. Τα ζητήματα της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας. Ο στόχος του ερευνητή
ήταν η άντληση βιογραφικού αφηγηματικού υλικού από εκπαιδευτές ενηλίκων που
είναι ενεργοί στο χώρο. Αυτό απαιτούσε μια συγκεκριμένη διάθεση συμμετοχής και την
κατοχή ερευνητικής κουλτούρας από την πλευρά των συμμετεχόντων έτσι ώστε να είναι
σε θέση να «θυσιάσουν» επαγγελματικό ή προσωπικό χρόνο για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων της έρευνας.
Λαμβάνοντας

υπόψη

τα

παραπάνω

κριτήρια

διαμορφώθηκε

η

ομάδα

των

συμμετεχόντων στην έρευνα (δεκαπέντε [15] από τους δεκαεννέα [19] απασχολούμενους
ΣΕΠ). Κρίναμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα εμπεριέχει έναν ποιοτικά επαρκή αριθμό
πληροφορητών που θα μπορούσε να μας δώσει σημαντικό όγκο πληροφοριών οι οποίες
μάλιστα θα ήταν δυνητικά αξιοποιήσιμες και από μελλοντικές ευρύτερες ερευνητικές
προσπάθειες.
Ο

παρακάτω

πίνακας

περιγράφει

μερικά

προσωπικά

χαρακτηριστικά

των

συμμετεχόντων.
Μεταπτυχιακές σπουδές

Κωδικός
πληροφορητή

Φύλο

Ηλικία

Βασικές σπουδές

Ε1

Γ

40 – 50

Θετικές Επιστήμες

Ε2

Α

50 - 60

Πολυτεχνείο

Επιστήμες της αγωγής

Ε > 15 έτη

Ε3

Α

40 – 50

Θετικές Επιστήμες

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ε > 15 έτη

Ε4

Α

40 – 50

Οικονομικά

Οικονομικά

Ε > 15 έτη

Ε5

Α

50 – 60

Θετικές Επιστήμες

Ε6

Α

50 – 60

Θετικές Επιστήμες

Μαθηματικά, Ψυχολογία

Ε > 20 έτη

Ε7

Α

50 – 60

Οικονομικά

Οικονομικά

Ε > 20 έτη
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Στατιστική
Επιστήμες της αγωγής

Μαθηματικά
Επιστήμες της Αγωγής

Ε = εμπειρία

Ε > 10 έτη

Ε > 20 έτη
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Ε8

Α

40 – 50

Πολυτεχνείο

Επιστήμες της αγωγής

Ε > 15 έτη

Ε9

Α

50 - 60

Διοικ Επιχειρήσεων

Διοικ. Επιχειρήσεων

Ε > 20 έτη

Ε10

Γ

40 – 50

Παιδαγωγικά

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ε > 20 έτη

Ε11

Γ

40 – 50

Παιδαγωγικά

Παιδαγωγικά

Ε > 8 έτη

Ε12

Α

40 – 50

Ψυχολογία

Ψυχολογία

Ε > 15 έτη

Ε13

Γ

40 – 50

Φιλολογία

Συμβουλευτική

Ε > 10 έτη

Ε14

Γ

40 – 50

Παιδαγωγικά

Ψυχολογία

Ε > 10 έτη

Ε15

Γ

40 – 50

Ανθρωπιστικές

Ανθρωπιστικές Εκπαίδευση

Επιστήμες

Ενηλίκων

Ε > 15 έτη

Πίνακας 3: Στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα

4.5 Η μεθοδολογία της ανάλυσης
Με την πεποίθηση ότι η αφηγηματική ανάλυση και η χρήση της βιογραφικής
προσέγγισης θα ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ερευνητικών
ερωτημάτων αναζητήθηκαν στη βιβλιογραφία μοντέλα αφηγηματικής ανάλυσης.
Γενικά, η αφηγηματική ανάλυση είναι στην ουσία η κατανόηση μιας χρονολογικά
δομημένης αφήγησης (Labov, 1972, 1982). Ο Polkinghorne (1995) διαχωρίζει την
αφηγηματική ανάλυση από την ανάλυση αφηγήσεων. Ο όρος ανάλυση αφηγήσεων αναφέρεται
σε ποιοτικές αναλυτικές μεθόδους που στοχεύουν στη διαμόρφωση κατηγοριών κοινού
νοήματος μεταξύ διαφορετικών εμπειριών του ίδιου φαινομένου. Ουσιαστικά πρόκειται για
φαινομενολογική μεθοδολογία ανάλυσης.
Από την άλλη πλευρά η αφηγηματική ανάλυση προσπαθεί να αναδείξει τη μοναδική
«εφήμερη και αναπτυσσόμενη διάσταση της ανθρώπινης εμπειρίας οργανώνοντας τα
γεγονότα των δεδομένων σε ένα χρονικό συνεχές πριν-μετά» (Polkinghorne, 1995).
Έτσι, στην αφηγηματική ανάλυση η έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο τα
γεγονότα αφηγήθηκαν, στην αιτιολόγηση της διαφορετικής αξιολόγησης κάποιων γεγονότων
από τον αφηγητή, στον τρόπο που τα παρελθοντικά νοηματικά σχήματα συμβάλλουν στην
κατανόηση του παρόντος, στον τρόπο που τα παροντικά νοηματικά σχήματα συμβάλλουν
στην ερμηνεία του παρελθόντος και στο πως και τα δύο συμβάλλουν στην αντίληψη του
μέλλοντος.
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Στο ίδιο άρθρο ο Polkinghorne προβάλει επτά οδηγίες για την πραγματοποίηση
αφηγηματικής ανάλυσης τις οποίες πρωτοπαρουσίασε ο Dollard (1935). Οι οδηγίες
συνοψίζονται ως εξής:
1. O ερευνητής πρέπει έχει προκατανόηση του ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου
που διαδραματίζεται η ιστορία.
2. Ο ερευνητής οφείλει να λάβει υπόψη του τη φύση του συμμετέχοντα (π.χ. φύλο,
ανάπτυξη).
3. Ο ερευνητής οφείλει να είναι ευαίσθητος στη σημαντικότητα των σημαντικών
άλλων προσώπων και στις σχέσεις που αναπτύσσονται και επηρεάζουν τους
στόχους και τη δράση του συμμετέχοντα.
4. Ο ερευνητής οφείλει να επικεντρώσει στις επιλογές και τις δράσεις του
κεντρικού

προσώπου.

Για

να

καταλάβουμε

το

πρόσωπο

πρέπει

να

κατανοήσουμε το πλαίσιο αναφοράς του.
5. Προσοχή πρέπει να δοθεί σε παρελθοντικά κοινωνικά γεγονότα που επηρέασαν
τη δράση του συμμετέχοντα.
6. Ως ιστορία, ο ερευνητής χρειάζεται ένα χρονικό φάσμα, μια αρχή, μια μέση και
ένα τέλος, στο οποίο θα περιγράφεται με σαφήνεια η θέση κάθε ατόμου
αναφορικά με κάθε ειδικό γεγονός.
7. Τέλος, η αφηγηματική ανάλυση πρέπει να είναι κατανοητή και εύλογη.
Αυτές οι οδηγίες αποτέλεσαν κεντρικό σημείο αναφοράς τόσο κατά τη διεξαγωγή των
συνεντεύξεων, όσο και κατά τη διάρκεια της μεταγραφής των λεκτικών σχημάτων της
αφήγησης, και τελικά της συγγραφής της διατριβής. Η προσδοκία μας ήταν κάθε ιστορία να
αντικατοπτρίζει τη μοναδικότητα της προσωπικότητας, των μορφωτικών εμπειριών και των
βιωμένων καταστάσεων του κάθε συμμετέχοντα.
Τα παραπάνω οδήγησαν στην υιοθέτηση του μοντέλου της αφηγηματικής ανάλυσης
που περιγράφεται από τις Lieblich, Mashiach, και Zilber (1998) ως ολιστική ανάλυση του
περιεχομένου της αφήγησης (σελ. 13, 15 και 62-87). Σύμφωνα με τις συγγραφείς, η ανάλυση
αυτή χρησιμοποιεί όλη την αφήγηση ενός ατόμου και επικεντρώνει στο σύνολο του
περιεχομένου της ενώ ο ερευνητής αναλύει το νόημα κάθε μέρους λαμβάνοντας υπόψη το
περιεχόμενο που αναδύεται από όλη την αφήγηση και από το πλαίσιο της ιστορίας σε όλο της
το εύρος. Η αφηγηματική γνώση που προκύπτει από αυτό το είδος της ανάλυσης δεν είναι
γνώση που μπορεί να αποτελέσει το περιεχόμενο αυστηρών ορισμών. Σύμφωνα με τον
Polkinghorne (1995) η αφήγηση θα πρέπει να παρουσιάζει «μια αιτιολόγηση που είναι
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αναδρομική και συνδέει παλαιά γεγονότα μαζί, ούτως ώστε να αναδεικνύεται πως έχει
προκύψει ένα τελικό αποτέλεσμα» (σελ. 16).
Κατά συνέπεια αναζητήσαμε μαζί με τους συμμετέχοντες, που στην ουσία ήταν
συνερευνητές, την κατανόηση των εμπειριών της προσωπικής τους ιστορίας, ιδιαίτερα των
μορφωτικών τους εμπειριών, καθώς επίσης και τον τρόπο που αυτές γίνονταν κατανοητές υπό
το φως της παροντικής τους δράσης και νοηματοδότησης ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Το
τελικό προϊόν της αφηγηματικής ανάλυσης σε κάθε περίπτωση είναι μια «αφηγηματική
σύνθεση και σύνδεση» γεγονότων, σκέψεων και συναισθημάτων σε μια χρονική ακολουθία
που προσπαθεί να αποδώσει την ουσία της εξέλιξης ενός μοναδικού ανθρώπινου όντος
(Plummer, 2000).

4.6 Αντιμετώπιση ερευνητικών και ηθικών ζητημάτων
Η χρήση της βιογραφικής συνέντευξης αλλά και η επιλογή της αφηγηματικής ανάλυσης
εγείρουν διάφορα ζητήματα με σημαντικότερα αυτά της υποκειμενικότητας του κειμένου
αλλά και της «πατρότητας» της αφήγησης. Το ερευνητικό μας εγχείρημα έχει ως «φόντο» τη
μετανεοτερικότητα. Σε αυτό το φόντο τα ερωτήματα για τον ερευνητή είναι πολλά. Που
οριοθετείται η συμμετοχή του ερευνητή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης; Πως διασφαλίζεται η
πιστότητα στην αναπαραγωγή των βιωμένων εμπειριών ενός άλλου; Πως είναι δυνατόν το
συγκεκριμένο ερευνητικό εγχείρημα να δομηθεί με τρόπο που να παρουσιάζει με τη μεγαλύτερη
δυνατή αξιοπιστία και εγκυρότητα τις απόψεις των υποκειμένων της έρευνας; Στη συνέχεια
αυτής της ενότητας θα δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αλλά και θα
καταγράψουμε μεθοδολογικές ανησυχίες που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας μας.

4.6.1 Ηθικά ζητήματα

Αρχικά οφείλουμε να σημειώσουμε ότι τα δύο πρώτα ερωτήματα ενισχύονται με ένα
επιπλέον συναισθηματικό φορτίο που παραγόταν από το γεγονός του ότι η έρευνα γινόταν
μεταξύ ατόμων που κατείχαν την ιδιότητα του «συναδέλφου» με τον ερευνητή. Αυτή η
φαινομενικά

εύκολη

«περίπτωση

έρευνας»

μεταξύ

συναδέλφων

από

την

αρχή

αντιμετωπίστηκε με συνειδητή επιφυλακτικότητα από τον ερευνητή αφού πέρα από την
οικειότητα, τη θετική διάθεση και την εμπιστοσύνη που δημιουργείται μεταξύ συναδέλφων
λόγω της μακροχρόνιας επαφής και συνεργασίας, η συναδελφική σχέση εμπεριέχει
λανθάνοντα στοιχεία ανταγωνισμού και εξουσίας.
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Έτσι κρίναμε ότι αυτή η «επιστροφή» σε έναν «οικείο χώρο» με άλλη όμως ταυτότητα
– αυτή του ερευνητή— έπρεπε να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη ευαισθησία. Μετά από τη
μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με τη διαδικασία των βιογραφικών συνεντεύξεων
συνειδητοποιήσαμε ότι αναπόφευκτα σε κάθε συνέντευξη θα εισερχόμασταν στο πεδίο της
ζωής του κάθε πληροφορητή και αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να γίνουμε μέρος της
υποκειμενικότητας του ενώ ταυτόχρονα θα έπρεπε να διατηρηθεί σε όσο το δυνατό
μεγαλύτερο βαθμό η

επιστημονική αντικειμενικότητα και κρίση μας (Atkinson, 1998,

Παληός, χ.χ.a, Le Gallais, 2003, Plummer, 2000, Τσιώλης, 2006).
Έτσι για να απαλυνθεί η εσωτερική αυτή διαδικαστική αλλά και ουσιαστική αντίφαση
υιοθετήθηκε η «στρατηγική της χιονοστιβάδας» (Πανταζής, 2004). Με άλλα λόγια η
μετάβαση από πληροφορητή σε πληροφορητή έγινε με ιδιαίτερη προσοχή εκκινώντας από
τους περισσότερο οικείους προς τους λιγότερο οικείους και αφού πρώτα μετά από κάθε
συνέντευξη ακολουθούσαν πολλαπλές ακροάσεις και η ανάλυση της κάθε μιας συνέντευξης.
Έτσι κάθε αφήγηση παραγόταν υπό το φως των προηγουμένων διατηρώντας φυσικά την
αυτονομία της (Πανταζής, ο.π. σελ. 86) και ο ερευνητής αισθανόταν από αφήγηση σε
αφήγηση μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αναφορικά με τη διεργασία της λήψης της συνέντευξης
αλλά και της ανάλυσης της αφήγησης.
Η βιογραφική συνέντευξη δεν είναι μια συζήτηση ζωής μεταξύ φίλων. Πρόκειται για
μια απαιτητική μέθοδο συλλογής ποιοτικού ερευνητικού υλικού όπου αποκαλύπτονται
προσωπικές εμπειρίες, απόψεις, ιδέες και συναισθήματα. Κατά συνέπεια απαιτεί ηθική
υπευθυνότητα αφού οτιδήποτε ειπωθεί στον πληροφορητή για τους σκοπούς και τους λόγους
πραγματοποίησης της συνέντευξης καθώς και για τη μεταχείριση και την προσβασιμότητα
του αφηγηματικού υλικού έχει ηθικές προεκτάσεις (Jackson, 1987).

Η βιογραφική

συνέντευξη αποτελεί μια συνεργατική διεργασία. Όμως η αφήγηση αποτελεί σε τελική
ανάλυση «ιδιοκτησία» του αφηγητή. Κατά συνέπεια η χρήση και γενικά η επεξεργασία μιας
βιογραφικής αφήγησης πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ πληροφορητών
και ερευνητή (Spradley, 1979, Atkinson, 1998, Πηγιάκη, 2004).
Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε ακολουθήθηκαν και σειρά από αρχές που
διασφάλιζαν την συμφωνία χρήσης του αφηγηματικού υλικού. Έτσι αρχικά και για ένα
σημαντικό χρονικό διάστημα (περισσότερο από έξι μήνες) ο ερευνητής διαπραγματεύτηκε με
κάθε πληροφορητή τη συμμετοχή του/της στην έρευνα.

Η διαπραγμάτευση θεωρήθηκε

απαραίτητη επειδή κρίναμε ότι η συμμετοχή στη συγκεκριμένη έρευνα έπρεπε να ήταν
απαλλαγμένη από κάθε είδους πίεση που πιθανόν να είχε τις ρίζες της στην κοινή ιδιότητα
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του ερευνητή με τους πληροφορητές. Έτσι ενημερώσαμε προσωπικά και αναλυτικά όλους
τους πληροφορητές για τους στόχους της έρευνας, το είδος της συνέντευξης καθώς και για τη
μεταχείριση του παραγόμενου υλικού ενώ

η ανωνυμία των πληροφορητών αποτέλεσε

αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της συμφωνίας συμμετοχής. Όσα στοιχεία από το πραγματολογικό
υλικό μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του πληροφορητή δεν αποκαλύφθηκαν.

4.6.2 Εσωτερική συνέπεια, επιβεβαίωση, πραγματική χρησιμότητα

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πανταζής (2004, σελ.87) : «…η ερευνητική
στρατηγική [της βιογραφικής προσέγγισης]… δίνει και ένα διαφορετικό νόημα στις
έννοιες…, αντιπρoσωπευτικότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία, γενίκευση, από αυτό που έχουν στο
πλαίσιο του κλασσικού μοντέλου των μεταβλητών», ενώ συμπληρώνει παρακάτω (σελ. 88)
«Η βιογραφική προσέγγιση επιδιώκει να πετύχει μια αντιπροσωπευτικότητα ποιοτικού
χαρακτήρα, μια αντιπροσωπευτικότητα ποιοτικής ομοιογένειας αλλά και ποιοτικής
διαφοροποίησης των κοινωνικών σχέσεων και της βιωμένης εμπειρίας των υποκειμένων της
έρευνας».

Παρόμοιες απόψεις έχουν και άλλοι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τη

βιογραφική προσέγγιση, την αφηγηματική ανάλυση και γενικότερα την ποιοτική έρευνα (βλ.
Atkinson, 1998, σελ. 58-62 και Lieblich, Mashiach, και

Zilber, 1998, σελ. 171-174,

Plummer, 2000). Επιπρόσθετα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι μια βιογραφική συνέντευξη δεν είναι
δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε και να αναλυθεί με τον ίδιο τρόπο από διαφορετικούς
ερευνητές (Jackson, 1987). Ακόμη και αν ακολουθηθούν αυστηρές προδιαγραφές στη λήψη
της συνέντευξης, η ερμηνεία των αφηγηματικών κειμένων που θα προκύψουν θα είναι εκ των
πραγμάτων διαφορετική αφού σημαίνοντα ρόλο στην ερμηνεία παίζουν οι θεωρητικές
προκατανοήσεις κάθε ερευνητή (Τσιώλης, 2006) και η εμπειρία του ερευνητή στο πεδίο
διεξαγωγής της έρευνας (Atkinson, 1998). Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια που καθιστούν μια
έρευνα που είναι βασισμένη στην αφηγηματική ανάλυση βιογραφιών (στην περίπτωσή μας
εκπαιδευτικών βιογραφιών) έγκυρη και αξιόπιστη;
Ο Atkinson (1998, σελ. 61) αλλά και οι Lieblich, Mashiach, και

Zilber (1998)

προτείνουν ως κριτήρια ελέγχου την «εσωτερική συνέπεια» και την «επιβεβαίωση». Τα δύο
αυτά κριτήρια σχετίζονται με τη λειτουργία του πληροφορητή ως φορέα εγκυρότητας του
αφηγηματικού κειμένου.

Με τον όρο «εσωτερική συνέπεια» προσδιορίζεται η έλλειψη

αντιφάσεων στο περιεχόμενο της αφήγησης καθώς και η πληρότητα της αφήγησης. Όπως
γίνεται φανερό ο έλεγχος της εσωτερικής συνέπειας είναι δυνατό να γίνει τόσο από τον
ερευνητή όσο και από τον πληροφορητή. Από την άλλη με τον όρο «επιβεβαίωση» ορίζεται
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η υποκειμενική επιβεβαίωση που προέρχεται από τον ίδιο τον πληροφορητή, ο οποίος
καλείται να μελετήσει την μεταγεγραμμένη αφήγηση και να πιστοποιήσει ότι το αφηγηματικό
κείμενο απεικονίζει το περιεχόμενο της βιογραφικής συνέντευξης.
Υιοθετώντας τα κριτήρια αυτά στην έρευνά μας, κάθε εκπαιδευτική βιογραφία που
αντλήθηκε από τους πληροφορητές της έρευνας, αφού μεταγράφηκε διανεμήθηκε στους
πληροφορητές (Plummer, 2000, σελ. 173) οι οποίοι είχαν έτσι τη δυνατότητα να σχολιάσουν
την ίδια τους τη βιογραφία και ιδιαίτερα να παρέμβουν αν θεωρούσαν ότι κάποια σημεία δεν
αποδόθηκαν όπως αυτοί θεωρούσαν ότι έπρεπε να γίνει, κατά τη διαδικασία της μεταγραφής.
Η βιογραφική συνέντευξη είναι όπως αναφέραμε μια συνεργατική διεργασία και στην
διεργασία αυτή ο πρωταγωνιστικός ρόλος είναι αυτός των πληροφορητών οι οποίοι πέρα από
τα ηθικά ζητήματα που επιβάλλουν την ενεργή εμπλοκή τους είναι οι μόνοι ουσιαστικά
αρμόδιοι να αποφανθούν για ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας του πραγματολογικού
υλικού δηλαδή των βιογραφιών τους.
Πέρα από τα παραπάνω προχωρήσαμε σε έλεγχο της «πραγματικής χρησιμότητας»
του ερευνητικού εγχειρήματος. Με τον όρο «πραγματική χρησιμότητα» εννοούμε τη βασική
αίσθηση ότι τα εμπειρικά δεδομένα και η ερμηνεία τους είναι σε θέση να δώσουν στον
αναγνώστη της έρευνας τη δυνατότητα να αυξήσει την ενσυναίσθησή του για το πεδίο που
πραγματοποιείται η έρευνα αλλά και να τον εισάγουν σε μια μετασχηματιστική διεργασία
των απόψεων του. Σύμφωνα με τον Polkinghorne (1995, σελ. 20): «Η αξιολόγηση μιας
ιστορίας έχει πραγματικές διαστάσεις με την έννοια ότι η αξία της σχετίζεται με την
ικανότητα να παρέχει στον αναγνώστη δυνατότητες βαθύτερης κατανόησης». Επιπρόσθετα,
ένα ερευνητικό αφηγηματικό εγχείρημα θεωρείται ότι έχει αξία αν δημιουργήσει
ερωτηματικά στον αναγνώστη σχετικά με την ίδια τη μεθοδολογία της έρευνας και τη σχέση
της με την παραγόμενη από αυτό «αλήθεια» έτσι ώστε να αποτελέσει υπόβαθρο για
περαιτέρω προβληματισμό (Riessman, 1993).
Για να ικανοποιηθεί το τελευταίο αυτό κριτήριο, διαφορετικά μέρη του
πραγματολογικού υλικού έτσι όπως αυτό παρουσιάζεται στη διατριβή, δόθηκαν σε τρεις (3)
κριτικούς αναγνώστες, οι οποίοι λειτουργούν στο πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο στο
πλαίσιο του Ε.Α.Π. όσο και έξω από αυτό. Από τους κριτικούς αναγνώστες ζητήθηκε να
εκφράσουν τις σκέψεις τους τόσο για τη μεθοδολογία όσο και για την αξία της έρευνας
καθώς και για την αναγνωσιμότητα των βιογραφιών. Για την αναγνωσιμότητα του κειμένου
και τη σημασία της ο Richardson (1994) αναφέρει:
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«Σε αντίθεση με την ποσοτική έρευνα που αναδεικνύει το νόημά της μέσα
από πίνακες και γραφήματα, η ποιοτική έρευνα εξαρτάται από την
ανάγνωση και κατανόηση του πραγματολογικού υλικού…Το νόημα της
ποιοτικής έρευνας εξαρτάται από την αναγνωσιμότητα των κειμένων, η
ποιοτική έρευνα πρέπει να διαβαστεί και όχι να απλά να εξεταστεί»
(1994, σελ. 517)
Τα σχόλια των κριτικών αναγνωστών ήταν θετικά με την έννοια ότι και οι τρεις
θεώρησαν ότι τόσο οι ίδιες οι βιογραφίες όσο και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε τους
οδήγησε σε νέες σκέψεις για την ερευνητική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε αλλά και για
τη λειτουργία του συμβούλου-καθηγητή του ΕΑΠ ως εκπαιδευτή ενηλίκων καθώς και για την
εκπαίδευση ενηλίκων γενικότερα.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ημέρες...
ή μάλλον ώρες της ζωής μου
δεμένες με βάρος, ξανάρχονται
εμπρός μου, γύρω μου δε φεύγουν.
Φαντάσματα του χρόνου,
του εκείνου δικού μου καιρού,
ανήσυχες ψυχές από στιγμές
που μείναν ανάρμοστα οδυνηρές,
δίχως απάντηση, στο γιατί της οδύνης.
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Ζωή Καρέλλη
Από το ποίημα Αναμνήσεις (Φαντασία του χρόνου, 1949)
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5.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί το πραγματολογικό υλικό της διατριβής, δηλαδή
οι δεκαπέντε (15) βιογραφίες των πληροφορητών που συμμετείχαν στην έρευνα. Κατά την
ανάλυση των βιογραφιών χρησιμοποιήσαμε μια σειρά από ψευδώνυμα τόσο για πρακτικούς
λόγους όσο και για να διασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Τα ψευδώνυμα αυτά
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Κωδικός
πληροφορητή
Ε1
Ε2
Ε3
Ε4
Ε5
Ε6
Ε7
Ε8
Ε9
Ε10
Ε11
Ε12
Ε13
Ε14
Ε15

Ψευδώνυμο
Δήμητρα
Ιούλιος
Κώστας
Παναγιώτης
Μενέλαος
Έκτορας
Ταξιάρχης
Χάρης
Βαγγέλης
Αγγελική
Ιωσηφίνα
Σταμάτης
Ευαγγελία
Χαρά
Μαριάννα

… στις
συνεντεύξεις
Δ.
Ι.
Κ.
Π.
Μ.
Ε.
Τ.
Χ.
Β.
Α.
Ι.
Σ.
Ε.
Χ.
Μ.

Πίνακας 4: Ψευδώνυμα

Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε προσωπικές συναντήσεις με τον
ερευνητή.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και επειδή η κάθε συνάντηση απαιτούσε την

μετακίνηση στον τόπο διαμονής του πληροφορητή, η συνολική διαδικασία λήψης και
ανάλυσης των συνεντεύξεων διήρκεσε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Επίσης, όλες οι
συνεντεύξεις μεταγράφηκαν από τον ερευνητή. Η διαδικασία αυτή προτιμήθηκε από την
επαγγελματική απομαγνητοφώνηση επειδή θεωρήθηκε πολύ σημαντική η εκτίμηση των
διάφορων μη λεκτικών στοιχείων της συνέντευξης η οποία μπορούσε να γίνει μόνο από τον
ίδιο τον ερευνητή ο οποίος βίωσε την διεργασία.
Οι κρίσεις του ερευνητή που εμφανίζονται στην ανάλυση κάθε συνέντευξης έγιναν με
βάση την προσωπική κατανόηση της μεθόδου της αφηγηματικής ανάλυσης όπως αυτή
παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η «φωνή του ερευνητή» δηλαδή το γεγονός της
παρείσδυσης στο πραγματολογικό υλικό έγινε καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι
ώστε αφενός να μη χαθεί το αυθεντικό νόημα της κάθε αφήγησης και αφετέρου να
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παρουσιαστεί κάθε βιογραφία ως μια δομημένη και κατανοητή γραπτή κατάθεση (Plummer,
2000, σελ. 192-200).
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5.2 Βιογραφίες
5.2.1 Η Δήμητρα: «…. σαν να κληρονομήσω το μαγαζί του πατέρα μου»

Η πρώτη βιογραφία που παρουσιάζουμε αφορά τη Δήμητρα. Η Δ. είναι μια
εκπαιδεύτρια που εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος ενώ ταυτόχρονα εργάζεται και ως
σύμβουλος καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η Δ. έχει εργαστεί σε
προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών καθώς και σε προγράμματα κατάρτισης στο
πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η συνέντευξη με τη Δ.

πραγματοποιήθηκε στο χώρο της εργασίας της. Επιλέχθηκε ένας φιλικός και σχετικά μικρός
χώρος συνεδριάσεων ο οποίος δημιουργούσε ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς εξωτερικές
παρεμβάσεις και χρονικές πιέσεις.

Το υποστηρικτικό περιβάλλον – παρακίνηση για εκπαίδευση
Ένα από τα στοιχεία που αναδύθηκαν με εμφατικό τρόπο από τις πρώτες στιγμές της
αφήγησης της Δ. ήταν ο ιδιαίτερος τρόπος που βίωσε το σχολικό περιβάλλον και γενικά το
ζήτημα της συμμετοχής της στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο σχολείο υπάρχει «μια σχέση»
όπως λέει η ίδια. Μια σχέση που έχει τις ρίζες της στο γεγονός ότι η ίδια ήταν παιδί
εκπαιδευτικών. Μάλιστα αυτή η ιδιαίτερη σχέση ξεκινά από την προσχολική ηλικία ακόμη,
όπου η σχολική τάξη ερμηνεύεται εκ των υστέρων ως χώρος «baby-sitting»:
«…ξεκινάω εκπαιδευτικά λίγο νωρίτερα από τα άλλα παιδιά της γενιάς μου
γιατί οι γονείς μου είναι εκπαιδευτικοί και γιατί δεν υπάρχουν παιδικοί
σταθμοί στη δικιά μας εποχή σε μια μικρή πόλη που γεννιέμαι και
μεγαλώνω, την [αναφέρει το όνομα μιας επαρχιακής πόλης], και πηγαίνω
στην πρώτη τάξη πολύ πριν να είμαι στην ηλικία της πρώτης τάξης επειδή η
δασκάλα της πρώτης τάξης είναι φίλη της μάνας μου και γίνεται κάτι σαν
baby-sitting …»
Η ιδιότητα του μέλους μιας ευρύτερης κοινότητας εκπαιδευτικών έχει επίσης ακόμη
μια διάσταση η οποία σχετίζεται με τον τρόπο που γίνεται αντιληπτό το σχολείο. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το σχολικό περιβάλλον δεν αντιμετωπίζεται τόσο ως χώρος παροχής
γνώσης αλλά ως τόπος ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων, κάτι που ευνοεί και
την εξοικείωση με το λειτούργημα του εκπαιδευτικού. Μια εξοικείωση που η Δ. την
αφηγείται χρησιμοποιώντας τη λέξη «καθήκον»:
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«…ως παιδιά δασκάλων...μορφωτικά, … το επίπεδο του σπιτιού ήτανε πιο
ισχυρό από το περιβάλλον του σχολείου άρα το κυρίαρχο στο σχολείο ήταν
να παίξουμε δεν ήταν να μάθουμε γράμματα, δηλαδή εγώ ψιλό-είχα μάθει να
διαβάζω και να γράφω από το σπίτι μου. Δεν πήγα να μάθω να διαβάζω
στο σχολείο...άρα το καθήκον με μας που θεωρούμασταν λίγο ψιλοπρονομιούχα παιδιά ήταν να βοηθάμε τη δασκάλα να βοηθήσει τα πιο
αδύναμα τα πιο φτωχά παιδιά. Δεν είχαμε… δεν ήταν το μορφωτικό που
κυριαρχούσε στο σχολείο, τουλάχιστον στο δημοτικό από ότι θυμάμαι..»
Η αίσθηση του σχολείου ως χώρου κοινωνικοποίησης μοιάζει να αποτελεί μια καλά
ριζωμένη πεποίθηση αφού όταν προς το τέλος της συνέντευξης την προσκαλέσαμε να
θυμηθεί τις πιο καλές αναμνήσεις από το σχολικό περιβάλλον η απάντηση ήταν ανάλογη:
«Η καλή ανάμνηση ήταν οι καλές παρέες και οι καλές σχέσεις με τις
συμμαθήτριες και τους συμμαθητές, με τους συμμαθητές στις πρώτες τάξεις
που ήτανε μικτά. Στην [αναφέρει το όνομα μιας πόλης] ήτανε θηλέων όποτε
μόνο με φίλες… με πολλές από τις οποίες είμαι ακόμη και τώρα φίλη. Οι
κοινωνικοί λόγοι δηλαδή και όχι οι εκπαιδευτικοί κυριαρχούσαν. Άλλα
στοιχεία, το να πάμε εκδρομή το να παίξουμε, να βρεθούμε στην πλατεία…»
Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι είναι και η ίδια μέλος της ευρύτερης εκπαιδευτικής
οικογένειας δημιουργεί για την ίδια ένα «προστατευμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον» το οποίο
ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις στενές κοινωνικές σχέσεις που έτσι κι αλλιώς
αναπτύσσονται στις επαρχιακές πόλεις:
«Το Δημοτικό λοιπόν αρχίζει κανονικά είναι ένα εξατάξιο σχολείο με όμως
γενικά προστατευμένο εκπαιδευτικά περιβάλλον γιατί στις μικρές πόλεις όλοι
γνωρίζουν όλους άρα το βασικό κριτήριο. και πρόβλημα συγχρόνως είναι
ότι υπάρχει μια σχέση.. η δασκάλα είναι μαθήτρια της μάνας μου, είναι
συνάδελφος της μάνας μου, είναι συγγενής, είναι κάτι είναι, πάντως υπάρχει
μια τέτοια σχέση»
Αυτή η ιδιαίτερη σχέση δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ανάπτυξη αφού
αφενός υπάρχει μια de facto ευνοϊκή αντιμετώπιση και αφετέρου δημιουργούνται προσδοκίες
που κατά κάποιο τρόπο πιέζουν προς τη σχολική επιτυχία:
«….υφίσταμαι νομίζω μια εύνοια από τους δασκάλους ακριβώς γιατί είναι
συνάδελφοι των γονιών μου και από την άλλη υφίσταμαι και μια πίεση από
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τους συμμαθητές γιατί θεωρούν ότι ως κόρη, του καθηγητή και της
καθηγήτριας πρέπει να είμαι καλή, άρα μονίμως είμαι υπό εύνοια…»
Πέρα όμως από τα θετικά στοιχεία το ειδικό αυτό περιβάλλον δημιουργεί και μια
σειρά από αρνητικά βιώματα. Η πρώιμη ιδιότητα του μέλους της εκπαιδευτικής κοινότητας
εμπεριέχει και απαιτήσεις-πιέσεις που όμως εκ των πραγμάτων οδηγούν σε μεγαλύτερη
προσπάθεια. Για τη Δ. η σχολική επιτυχία που γενικά ταυτίζεται με την είσοδο στο
πανεπιστήμιο είναι σχεδόν «μονόδρομος»:
«..ενώ όλοι κάνανε ένα χαβαλέ εγώ δεν μπορούσα, πάντα αισθανόμουνα ότι
έπρεπε να ήμουνα ένα βήμα πίσω στο χαβαλέ γιατί εξέθετα άλλους όχι
εμένα. Δηλαδή θυμάμαι παρατήρηση γιατί εγώ που η μάνα μου είναι
καθηγήτρια γιατί εγώ να μην έχω καθαρό γιακά ας πούμε, γιατί η δικιά μου
ποδιά να είναι δύο πόντους κοντύτερη από αυτό που είχε ορίσει ο
δάσκαλος... θυμάμαι στη πρώτη γυμνασίου όπου κάνοντας ένα λάθος στις
εξετάσεις εγώ γράφω - υποτίθεται ότι γενικά είμαι πολύ καλή στα
μαθηματικά - γράφω 10 δηλαδή χάνω το ένα θέμα από τα δύο και περίπου
ανάγεται σε ένα μείζον θέμα το πώς είναι δυνατόν εγώ να έγραψα
μαθηματικά «10» δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ο δάσκαλος,
δηλαδή ο καθηγητής των μαθηματικών ήτανε να το πει στη μάνα μου, όχι σε
μένα…δεν μπήκε ποτέ θέμα ότι δεν θα είμαι καλή μαθήτρια δεν συζητήσαμε
ποτέ ότι εγώ δεν θα μπω στο πανεπιστήμιο. Ήτανε μονόδρομος»
Σε άλλο σημείο της αφήγησής της αναφέρει:
«Η εκπαίδευση είναι όμως το αυτονόητο, το ότι εγώ θα σπουδάσω δεν
συζητιέται, το ότι πρέπει να είμαι καλή στο σχολείο είναι εκ των ων ουκ
άνευ, δεν συζητάει κανείς

αν θα μπει τέτοιο θέμα, είναι κάτι σαν να

κληρονομήσω το μαγαζί του πατέρα μου, περί αυτού. Δηλαδή όλοι σε
μένα…. ούτε εκπλήσσεται κανείς όταν εγώ είμαι καλή μαθήτρια ή όταν
παίρνω βραβείο.. είναι ας πούμε αυτονόητο»
Οι φράσεις κλειδιά εμπεριέχονται στην τελευταία αυτή παράγραφο. Η συμμετοχή της
σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού συστήματος είναι μια αυτονόητη πορεία που σχεδόν
παίρνει το χαρακτήρα της τυπικής διαδικασίας. Στη φάση της αφήγησης όπου περιγράφεται η
περίοδος της εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής η Δ. αναφέρει «είναι μια ιστορία από
την οποία δεν μπορώ και να παραιτηθώ εύκολα. Ουσιαστικά το αισθανόμουν ως δέσμευση ότι
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έπρεπε να κάνω κάποτε ένα διδακτορικό…» Από την άλλη μοιάζει ότι η «κληρονομιά» του
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού είναι κάτι που μαζί με τη σχολική επιτυχία έχει εγχαραχθεί
ως καθήκον στο πλαίσιο αναφοράς της από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης της όπου
καλείται να βοηθήσει τη δασκάλα με τους αδύναμους μαθητές. Θα δούμε παρακάτω ότι παρά
την ενασχόληση με μια ποικιλία δραστηριοτήτων, η προσωπική ικανοποίησή της
παρουσιάζεται πιο έντονα όταν η ίδια πλέον βρίσκεται στη θέση του διδάσκοντα.

Πλουραλισμός μορφωτικών εμπειριών - έκθεση στην καινοτομία
Τα πρώτα στοιχεία πλουραλισμού στις μορφωτικές εμπειρίες της Δ. ξεκινούν να
αποκαλύπτονται στην αφήγησή της την εποχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι μάλιστα
αρκετά ενδιαφέρον ότι ο πλουραλισμός αυτός έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση, η πιο
αδύναμη, είναι καθαρά συνυφασμένη με τις τυπικές σπουδές, αυτές δηλαδή που γίνονται στο
πλαίσιο των σπουδών και η άλλη διάσταση σχετίζεται με έναν πολιτιστικό πλουραλισμό ο
οποίος μοιάζει και λόγω «της εποχής» να είναι ιδιαίτερα ισχυρός. Αυτό το στοιχείο συνεχίζει
να φανερώνει τη θεώρηση της Δ. για το τυπικό χαρακτήρα των σπουδών της. Οι
περιφερειακές εμπειρίες και τα ερεθίσματα μάλλον έχουν μεγαλύτερη σημασία από αυτό που
θεωρείται ως ο πυρήνας της εκπαιδευτικής διεργασίας, δηλαδή η απόκτηση συγκεκριμένων
γνώσεων σε ένα επιστημονικό πεδίο. Από την άλλη αυτή η πολλαπλών επιπέδων και
διαστάσεων αναζήτηση συνδυάζεται και με την ανάγκη φυγής που με σαφήνεια διατυπώνει
στην αφήγησή της:
«…ήταν τα χαρακτηριστικά εκείνης της εποχής η οποία ήταν καθοριστική
δηλαδή φαντάσου ότι είμαστε παιδιά που φεύγουμε από την επαρχία από την
απόλυτη νέκρα όπου δεν υπήρχε τίποτα…. Δηλαδή εγώ δεν έφυγα από την
επαρχία για να σπουδάσω…. έφυγα από την επαρχία για να φύγω από την
επαρχία»
Την εποχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η Δ. συμμετέχει σε πολύ περισσότερα
πράγματα πέρα από τις τυπικές υποχρεώσεις στο πανεπιστήμιο:
«…για μένα η Αθήνα είναι τα πάντα. Είναι θέατρο, είναι σινεμά, είναι
παρέες είναι βιβλιοπωλεία, είναι διαλέξεις, είναι τα πάντα. Και αυτό είναι
ορμητικό, είναι πολιτικοποίηση, είναι διάβασμα, πολιτικό διάβασμα,
διαβάζουμε τα πάντα, τα πάντα, διαβάζουμε μαρξισμό, διαβάζουμε ιστορία,
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διαβάζουμε μυθιστορήματα, τα πάντα δηλαδή είναι μια εποχή που δεν
προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε…»
Αυτός ο πολιτιστικός πλουραλισμός και η έκθεση σε νέες αισθητικές και γνωστικές
εμπειρίες γίνεται σχεδόν τρόπος ζωής. Η αίσθηση της αυτονομίας είναι χαρακτηριστική ενώ
θεωρεί την επαφή της αυτή ως μια μορφή εκπαίδευσης:
«εγώ δεν είχα ξαναπάει θέατρα, πάω θέατρο και το επιλέγω μόνη μου, και
πάω στο Θέατρο Τέχνης, πάω στη Λαμπέτη, πάω να δω τον Κατράκη.
Έμενα τότε και στην [αναφέρει την περιοχή που έμενε], εξαιρετικές
παραστάσεις, για μένα ήταν όλα εξαιρετικά δεν μπορώ να πω. Ή σινεμά,
σινεμά πηγαίναμε συνέχεια ή θερινά σινεμά αλλά ακόμη και τα φεστιβάλ
που γίνονται τότε, δηλαδή τα φεστιβάλ που γίνονται, δηλαδή θυμάμαι να
φεύγω με τα χέρια γεμάτα με βιβλία τα οποία μέχρι αύριο έπρεπε να
διαβάσουμε, δεν προλαβαίναμε να διαβάσουμε. Από κλασική λογοτεχνία
Μπαλζάκ και Ντοστογιέφσκι μέχρι Σαμαράκη. Τον είχαμε βέβαια διαβάσει
στο σχολείο αλλά εκεί μας τον επιβάλλανε. Ήταν τελείως διαφορετικό το
τότε από το τώρα και διαβάζαμε τα πάντα από τη αρχή και Φάουστ θυμάμαι
και κυκλοφορούσαν τα βιβλία μεταξύ μας. Τα βιβλία χάνονταν,
κλεβόντουσαν ξανάρχονταν, κυκλοφορούσαν μεταξύ μας βιβλία τέτοιου
τύπου και λογοτεχνία και ιστορία και πολιτικό βιβλίο»
«..δεν ήξερα εγώ τι σημαίνει γκαλερί και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι
υπάρχουν γκαλερί. Φυσικά ευνοούσανε σε αυτό, ήταν εισαγωγή, ξεψάρωμα
σε αυτά, ήταν λίγο τα φεστιβάλ που λέω, δηλαδή τα φεστιβάλ ήτανε ένα
τέτοιο πράγμα. Δηλαδή θυμάμαι τις πρώτες εκθέσεις ζωγραφικής τις είδα σε
φεστιβάλ και μετά είπα «Α! ωραίο πράγμα» και άρχισα να πηγαίνω … ήταν
μια μορφή εκπαίδευσης»
Αυτή η παράλληλη αλλά πολύ έντονη και ορμητική αναζήτηση πέρα από το
«αναλυτικό πρόγραμμα» είναι κάτι που συνεχίζεται και στις μεταπτυχιακές της σπουδές στο
εξωτερικό:
«..τότε με 8 φράγκα που ήταν τότε ξέρω γω 80 δραχμές μπορούσες να πας
στην όπερα να πας στο Theatre de la Ville που έχει εκπληκτικές
παραστάσεις, φτηνά εισιτήρια φτηνά φοιτητικά ή νεανικά. Ήτανε
συγκλονιστικό τι μπορούσες να κάνεις….Ή ξέρω γω τα βιβλιοπωλεία τα
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second-hand όλα τα υπόγεια και του Gilbert και του Folio τα υπόγειά τους
ήτανε γεμάτα με second-hand βιβλία τα οποία ήταν πάμφθηνα και έβρισκες
βιβλία και αγόραζες βιβλία ή υπήρχαν οι δημόσιες βιβλιοθήκες. Όπως το
Beaubourg. Και το Πανεπιστήμιο είχαν βιβλιοθήκες και ήταν προσιτές και
σε δανείζανε και ήσαν χώροι στους οποίους μπορούσες να πας και να
διαβάζεις. Ε και αυτό για μένα ήταν το top»
Από την άλλη πλευρά η έκθεση στη καινοτομία αναφορικά με τη διδασκαλία στο
εκπαιδευτικό σύστημα είναι περιορισμένη στην αφήγηση της. Στα πανεπιστημιακά χρόνια
της εποχής της η κυριότερη καινοτομία σχετίζεται με τον τρόπο εκπαιδευτικής αξιολόγησης:
«Επίσης η καινοτομία του [αναφέρει το όνομα ενός καθηγητή] τότε είναι ότι
εισάγει το θεσμό της προόδου το οποίο ήταν άγνωστο, και του εξαμηνιαίου
μαθήματος άρα μας έδωσε τη δυνατότητα να δώσουμε εξετάσεις πολύ νωρίς
και εκεί πάθαμε πανωλεθρία δεν κατάλαβε κανείς τίποτε…»
Ενώ αυτή η εικόνα αλλάζει λίγο στις μεταπτυχιακές σπουδές όπου μας περιγράφει τα
«απίθανα πράγματα» που παρακολουθεί στις μεταπτυχιακές της σπουδές:
«…βρέθηκα να παρακολουθώ απίθανα πράγματα γιατί έτσι και αλλιώς η
Σορβόννη λειτουργούσε παράλληλα με το CNRS το κέντρο έρευνας,
κοινωνικής έρευνας, στο οποίο έτσι και αλλιώς μας υποχρέωναν τους
σπουδαστές να κάνουμε και εκπαιδευτικά αντικείμενα παραπλήσια. Δηλαδή
στο DEA ήμουνα υποχρεωμένη να κάνω και κάτι που να μην έχει σχέση με
μαθηματικά. Έτσι βρέθηκα να παρακολουθώ από Ιστορία μέχρι Ανάλυση
Χαρτών, Αεροφωτογραφίες μέχρι τον Καστοριάδη»
Όμως ακόμη και στο ζήτημα της εκπαιδευτικής καινοτομίας, το πολιτιστικό στοιχείο
είναι πιο ισχυρό στην αφήγηση της Δ. Η μοναδική φορά που η ίδια ανιχνεύει στοιχεία τα
οποία και σχετίζονται και με θεμελιώδεις πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων προέρχονται
πάλι από το χώρο του πολιτιστικού γίγνεσθαι της εποχής των σπουδών της. Στην πρόσκλησή
μας να θυμηθεί τα πιο καινοτομικά στοιχεία της εκπαιδευτικής της διαδρομής αναφέρει τα
παρακάτω:
«… τώρα που το σκέφτομαι έτσι, τότε δεν το σκεφτόμουν έτσι ή οι πρώτες
θεατρικές παραστάσεις, οι θεατρικές παραστάσεις όμως οι συμμετοχικές.
Δηλαδή θυμάμαι θέατρο για παιδιά που οργανώνονταν τότε στο φεστιβάλ
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και συμμετείχε και το κοινό δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι
αυτή η σχέση θα έχει ρήξεις νόμισα ότι ήταν μόνο από την μια μεριά»
«...αυτοσχεδιασμό, νέες μορφές, όπως θεατρικό παιχνίδι, εγώ πρώτη φορά
βλέπω θεατρικό παιχνίδι εκεί και μετά το βλέπω και στο φεστιβάλ επειδή
έτυχε τότε να έχω ανιψάκι μικρό. Τολμάω να πάω και στο παιδικό θέατρο
εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι υπάρχει παιδικό
θέατρο. Τι είναι αυτό; Νόμιζα ότι παιδικά είναι μόνο το τσίρκο ή άντε ο
καραγκιόζης βαριά-βαριά»
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν εμπεριέχει μόνο στοιχεία απόκτησης γνώσεων ή
δεξιοτήτων. Πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών έρχεται σε επαφή με
πολιτιστικά ρεύματα, πολιτικές ιδέες και ανθρώπινες αξίες που εκ των υστέρων
αναγνωρίζονται ως τα κύρια χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής της διαδρομής και την
ευαισθητοποιούν σε ζητήματα κοινωνικής φύσης.

Επαγγελματική ικανοποίηση, επαγγελματικές επιλογές– η λειτουργία του εκπαιδευτή
ενηλίκων
Η επαγγελματική διαδρομή της Δ. συμπεριλαμβάνεται σε αρκετά σημεία της
αφήγησής της μολονότι η βασική ερώτηση της συνέντευξης την προσκαλούσε να αφηγηθεί
την εκπαιδευτική της πορεία. Αλλά ο τρόπος που βλέπει την επαγγελματική της πορεία είναι
σχεδόν πάντα συσχετισμένος με μια εκπαιδευτική διεργασία. Η πορεία της ξεκινά από ένα
διεπιστημονικό περιβάλλον όπου πραγματεύονται ζητήματα κοινωνιολογικής φύσης. Η Δ.
αφηγείται την εμπειρία αυτή ως «χαρά Θεού» κάτι που με βεβαιότητα εκφράζει την
επαγγελματική ικανοποίηση που αντλεί από το συγκεκριμένο περιβάλλον:
«Μετά έρχομαι στην Ελλάδα όπου είμαι και πάλι πολύ τυχερή διότι εκείνη
την εποχή γίνονται πολλές έρευνες γίνονται παρά πολλά πράγματα τέτοιου
τύπου και μετέχω σε μιαν ομάδα έρευνας τότε για τους απόδημους έλληνες η
οποία συνδυάζει όλα αυτά. Είναι αυτό που ήθελα να κάνω πάντα. Είναι μια
ομάδα ερευνητική που σχεδιάζει στατιστική, σχεδιάζει τη δειγματοληψία
μιας ευρύτερης έρευνας, όπου είναι κοινωνιολόγοι, δημογράφοι, εθνολόγοι,
στατιστικοί, ιστορικοί και είναι χαρά Θεού, είναι χαρά, δηλαδή ότι
μπορούσα να φανταστώ. Και έτσι περνάω αυτά τα χρόνια πάρα πολύ καλά
γιατί ουσιαστικά αυτό είναι όλα, είναι και λίγο θεωρία, και λίγο εφαρμογή»
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Η εκπαίδευση όμως συνεχίζει να είναι κομμάτι της συγκεκριμένης επαγγελματικής
εμπειρίας:
«…παράλληλα όμως γίνονται σεμινάρια αυτό το πράγμα έχει και θεωρητικές
συναντήσεις, τότε είναι ο Τσουκαλάς στο ΕΚΚΕ. Υπάρχει επίσης, έχουν
έρθει πάρα πολλοί από τη Γαλλία κοινωνιολόγοι, υπάρχει έτσι ένα κλίμα
πάρα πολύ αισιόδοξο θετικό που συνδυάζει τα πάντα δηλαδή είναι άτομα
που συγχρόνως κάνουν ακαδημαϊσμό, κάνουν επιστήμη, κάνουν έρευνα,
κάνουμε εφαρμογή όλα-όλα»
Πολύ γρήγορα στην αφήγηση η εκπαιδευτική διεργασία επανέρχεται στο προσκήνιο
με τρόπο μάλιστα σύνθετο αφού για μια περίοδο η αφηγήτρια αναλαμβάνει δύο ρόλους τόσο
του διδάσκοντα όσο και του διδασκόμενου. Τόσο του εκπαιδευτή ενηλίκων όσο και του
ενήλικου εκπαιδευόμενου:
«...και εγώ βρίσκομαι να κάνω κάποια σεμινάρια στο πανεπιστήμιο,
στατιστικής, να παραδίδω σεμινάρια στο στατιστικό ινστιτούτο το οποίο
κάνει επιμόρφωση στατιστικής και να ξαναγυρνάω πίσω σε αυτά που είχα
σπουδάσει γιατί είχα κάνει ουσιαστικά αναλογικά μαθηματικά … ανοίγουν
τότε κάποια σεμινάρια πάλι επιδοτούμενα από την Κοινότητα που
διδάσκουνε για να μάθουμε τα στατιστικά πακέτα και υπάρχει έτσι αυτό το
πράγμα αυτή η κινητικότητα η ακαδημαϊκή η οποία μας συντηρεί έτσι σε ένα
καλό εκπαιδευτικό ... μοιάζουμε ακόμη ότι σπουδάζουμε …»
Από κει και πέρα τα πράγματα είναι αρκετά πιο εμφανή. Μολονότι η κύρια
απασχόλησή της είναι στο δημόσιο σε ένα τομέα που δεν έχει άμεση σχέση με άσκηση
εκπαιδευτικού έργου, της δίνεται η δυνατότητα να διδάξει με μερική απασχόληση, και αύτη
τη δραστηριότητα τη θεωρεί η ίδια ως «βασική απασχόληση»:
«….α! μάλλον παράλληλα εγώ διδάσκω… διδάσκω σε κάποια σεμινάρια
ασκώ δηλαδή και ένα εκπαιδευτικό έργο έτσι περιθωριακό…. όχι τόσο
περιθωριακό ή μάλλον καθόλου περιθωριακό αφού αυτό θεωρώ τη βασική
μου απασχόληση και όχι το δημόσιο στο οποίο είναι η κανονική μου
δουλειά»
Η απασχόληση αυτή της Δ. πάντα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων επεκτείνεται
και είναι φανερό ότι αυτή η συναναστροφή της, με την ιδιότητα της εκπαιδεύτριας, με
ώριμους και έμπειρους ενήλικους εκπαιδευόμενους της προσδίδει επαγγελματική
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ικανοποίηση. Η κανονική (πλήρους απασχόλησης) εργασία της στη δημόσιο δεν αναφέρεται
ξανά σε κανένα σημείο της αφήγησης. Μοιάζει πλέον σαν να μην υπάρχει. Η Δ. αρχίζει να
επιβεβαιώνει την επαγγελματική της ταυτότητα αφού μοιάζει ότι πλέον αποδέχεται την
«κληρονομιά», το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και
μάλιστα σε πανεπιστημιακό περιβάλλον όπου πέρα από τη διδασκαλία,

συνδυάζει και

έρευνα:
«Και μετά βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους …όπου
διδάσκω στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» εδώ στη Θεσσαλονίκη κάνω
το μάθημα οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και παράλληλα έχω και
τα ερευνητικά για το ίδιο αντικείμενο και αυτό ήτανε μια πάρα πολύ καλή
φάση γιατί διδάσκοντας τους δασκάλους και μάλιστα οι οποίοι έρχονται…
έχουνε… είναι δάσκαλοι οι οποίοι εργάζονται ως δάσκαλοι και μάλιστα με
αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας έχω τη δυνατότητα να εφαρμόσω πολλές
διαφορετικές πλευρές αυτού του πράγματος και να προχωρήσω και σε
κάποιες δημοσιεύσεις έχοντας πια ένα υλικό πιο επεξεργασμένο και
ακαδημαϊκό και εμπειρικό»
Η ενασχόληση με την εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική από τη
στιγμή που «μπαίνει» να διδάξει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Αυτή η ευκαιρία
όμως αντιμετωπίζεται και ως πρόκληση για περαιτέρω εκπαίδευση της ίδιας:
«…συγχρόνως μπαίνω και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο με αντικείμενο την
Εκπαίδευση

Ενηλίκων,

ο

συνδυασμός

τους

πια

με

βοηθάει

να

επαναπροσδιορίσω έναν άλλο εκπαιδευτικό μια άλλη… έναν άλλο χώρο
αναζήτησης επιμόρφωσης».
Από την εμπειρία της στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αλλά και από τη
συμμετοχή της σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων η Δ. διαμορφώνει την
αντίληψή της για τη λειτουργία του εκπαιδευτή εκπαιδευτών και κατ’ επέκταση του
εκπαιδευτή ενηλίκων:
«Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι κατά τη γνώμη μου επαρκής και
επιτυχημένος αν καταφέρει υποψιάσει [sic] τους υποψήφιους εκπαιδευτές
ενηλίκων και να τους κάνει να αμφιβάλουν, να τους δημιουργήσει απορίες…
να αναρωτιόμαστε μαζί τους, να νοιαζόμαστε μαζί τους για το τι μας λείπει,
τι πρέπει να αλλάξει.. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να καλλιεργήσουμε το
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αίτημα της επιθυμίας για γνώση. Δεν μπορείς να αναζητήσεις λύσεις για κάτι
για το οποίο δεν αμφιβάλεις, για πρόβλημα που δεν έχεις θέσει. Η κριτική
σκέψη μαθαίνει έτσι να αντιπαλεύει σε κάθε σημείο με την κοινή λογική ή
την συνήθεια...»
Η άσκηση του εκπαιδευτικού έργου μοιάζει να είναι ο φυσικός επαγγελματικός της
χώρος, η περιοχή όπου αισθάνεται η ίδια περισσότερο παραγωγική. Η εκπαίδευση είναι «η
καλύτερη φάση». Κλείνοντας αυτή την αφηγηματική ενότητα μας αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Βρέθηκα ας πούμε σε μια φάση να διδάσκω συγχρόνως Διοίκηση και
Οργάνωσης της Εκπαίδευσης στο Διδασκαλείο, Εκπαιδευτική Έρευνα σε ένα
πρόγραμμα εξομοίωσης των δασκάλων και Εκπαίδευση Ενηλίκων στο
Ε.Α.Π. Ήταν από τις καλύτερες και τις πιο παραγωγικές φάσεις της ζωής
μου»

Ιδεαλισμός για την εκπαίδευση
Η αφήγηση της Δ. σε πολλά σημεία αναδεικνύει την προσωπική της φιλοσοφία για
την εκπαίδευση. Μια φιλοσοφία που εκκινεί όπως είδαμε από τα πρώτα σχολικά χρόνια όπου
η διεργασία της κοινωνικοποίησης εμφανίζεται να έχει κάπως μεγαλύτερη αξία από τη
γνωστική διεργασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Την εποχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
τα πράγματα αποκτούν μια διαφορετική υφή. Τη θέση της κοινωνικοποίησης παίρνει η
πολιτικοποίηση και η κοινωνική δράση:
«….τότε τις χρονιές τις δικές μου δηλαδή γύρω στις αρχές του 80 η τάση
ήτανε δεν πατάμε στα Πανεπιστήμια η μόδα είναι βαριά πολιτικοποίηση και
καθόλου μαθήματα δεν παρακολουθούμε τίποτα, τρέχουμε στις συνελεύσεις,
στις καταλήψεις τότε ήταν και ο 815 ένας νόμος φοβερός…»
Στο πλαίσιο που περιγράφεται από την αφήγηση της σημασία πια δεν έχουν οι
σπουδές ως γνωστικό αντικείμενο. Η προσοχή της στρέφεται προς τη δόμηση της ιδεολογικής
της ταυτότητας και μάλιστα με ένα τρόπο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως
κριτικός:
«….ασχολούμαστε με πιο πολιτικοποιημένα πράγματα και τέτοια. …… Η
πολιτικοποίηση εκείνης της εποχής είχε ευεργετική επίδραση, παράδειγμα
θυμάμαι ότι βρισκόμασταν μια φορά τη βδομάδα ή δυο φορές τη βδομάδα,
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σίγουρα πάντως πολύ συχνά και πολύ συχνά μεταξύ μας σε μικρότερες
ομάδες και το ζητούμενο ήταν να επεξεργαστούμε πράγματα που
διαβάσαμε….κάνοντας μια επισκόπηση ή μια κρίση ή μια κριτική γύρω από
τι έγραψε ή πως, δηλαδή επαναδιατυπώνοντας την ειδησεογραφία … για να
επισημάνουμε ποια ήταν τα γεγονότα ή πως τα παρουσιάζανε, είτε βιβλία»
Αυτή η κριτική ενασχόληση με τα κοινωνικά ζητήματα έχει και ως συνέπεια η
εκπαίδευση να μην θεωρείται απαραίτητα ως μέσο για την επαγγελματική αποκατάσταση:
«...θεωρήθηκε αυτονόητο ότι θα κάνουμε ακαδημαϊκές σπουδές και δεν θα
ασχοληθούμε με το να βρούμε δουλειά….. κανείς δεν νοιάζεται για λεφτά ή
για ανεργία»
Αυτή η θεώρηση την ακολουθεί και στις μεταπτυχιακές σπουδές της και είναι μάλιστα
ένας από τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στο να συνεχίσει στο εξωτερικό,
μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές, και για διδακτορικό. Οι σπουδές πρέπει να έχουν ένα
ιδεαλιστικό-ακαδημαϊκό χαρακτήρα αλλιώς, στην προσωπική φιλοσοφία της απαξιώνονται:
«... εκείνη

την εποχή …. υπήρχαν τα doctorat troisième cycle και τα

doctorat d’ état. Τα doctorat troisième cycle ήτανε μια σαχλαμάρα και
μισή που… τα απαξιώναμε. Μετά εξισώθηκαν. Εκείνη την εποχή αν μου
έλεγες ότι θα κάνω doctorat troisième cycle θα σου έλεγα «καλά πλάκα
κάνεις αυτά είναι για γέλια»
Αυτή η φιλοσοφία που βλέπει την εκπαίδευση ιδεαλιστικά και πέρα από απολαβές και
επαγγελματική αποκατάσταση συνεχίζει να εμφανίζεται στην αφήγηση της και την εποχή που
περιγράφει την αρχή της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας:
«…και ξανά πίσω και συνεργασία ομαδική. Είναι ένα πολύ ωραίο σενάριο
που τότε μου δίνει και κάποια λεφτά και είναι όλοι σαν και μένα οι
περισσότεροι που είμαστε εκεί, δηλαδή έχουμε κάνει ένα μεταπτυχιακό όλοι
δουλεύουνε σε ένα part time ωράριο και όλα πάνε μια χαρά…»
Μάλιστα σε αντίθεση με ότι θα περίμενε κανείς η μονιμοποίηση της στο δημόσιο δεν
αντιμετωπίζεται και ως το πιο ευτυχές γεγονός. Πιθανόν επειδή ο χώρος της μονιμοποίησης
δεν είναι ένας χώρος συγγενής με την εκπαίδευση:
«…αυτό τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα……και αρχίζει η θλιβερή
πραγματικότητα όπου με ένα νόμο τότε μας δίνεται η δυνατότητα να
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μονιμοποιηθούμε στο δημόσιο, μονιμοποιούμαστε στο δημόσιο και
τελειώνει αυτή η ιστορία»
Η Δ. αντιμετωπίζει τη εκπαίδευση ως ένα ιδανικό και μάλιστα ως μια αξία με πολύ
μεγάλο ειδικό βάρος. Σημασία για την ίδια μοιάζει να έχει η συμμετοχή στην εκπαίδευση όχι
με στόχο την απόκτηση μιας καλύτερης θέσης στην οικονομική ή εισοδηματική ταξινόμηση
της κοινωνίας:
«… το να βγάζεις λεφτά δεν έλεγε σε κανέναν τίποτε. Είσαι πλούσιος και
λοιπόν; Με τις βιβλιοθήκες μετριόντουσαν τα σπίτια δεν μετριόντουσαν με
τα έπιπλα ούτε με τα ασημικά. Δηλαδή σε μεγάλη εκτίμηση σε όλο αυτό το
περιβάλλον, όλα αυτά τα χρόνια που ζω και που ζούσα και που πέρασε, δεν
υπήρξε ποτέ περιβάλλον από το σπίτι, από το νηπιαγωγείο, από τα πρώτα
παιδικά χρόνια, μέχρι τώρα δεν υπήρξε περιβάλλον. στο οποίο να
εκτιμήθηκε, να αποτελούσε σημείο θαυμασμού ότι είχε πάρα πολλά
πράγματα άλλα δεν είχε βιβλιοθήκη. Δεν υπήρξε ποτέ, δεν θυμάμαι ποτέ να
μπαίνω σε σπίτι όπου δεν υπήρξε βιβλιοθήκη. Ακόμη και τώρα. Όλως
τυχαίως όλοι είχανε μια βιβλιοθήκη και μάλιστα να τη χρησιμοποιούνε όχι
να τη δείχνουνε»

Συνολική εντύπωση από την αφήγηση της Δ.
Η εκπαιδευτική βιογραφία της Δ. εμπεριέχει μια σειρά από στοιχεία-σταθμούς. Η
αφετηρία της διαδρομής από ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει ή μάλλον εμπεριέχει συνθήκες
εξοικείωσης με την εκπαιδευτική διεργασία μοιάζει να είναι καταλυτικό στοιχείο. Στην
περίπτωση της Δ. το σύνολο σχεδόν των μελών του άμεσου οικογενειακού της περιβάλλοντος
δημιουργούσε συνθήκες (θετικές και αρνητικές) που ενίσχυσαν την προδιάθεση της για
συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διεργασίες. Ένα δεύτερο πολύ ισχυρό στοιχείο στη διαδρομή της
είναι η έκθεσή της σε ένα σύνθετο πλέγμα από μορφωτικές εμπειρίες οι οποίες οδήγησαν
αφενός στη διεύρυνση των γνώσεων της και αφετέρου μέσα από πολιτισμικές διεργασίες
κοινωνικής και πολιτικής συνειδητοποίησης βοήθησαν στην δόμηση ενός συστήματος αξιών
και μιας προσωπικής φιλοσοφίας για την εκπαίδευση που παρουσιάζει ξεκάθαρα έναν
ανθρωπιστικό και άρα ηθικό χαρακτήρα.
Έτσι με τα συγκεκριμένα έντονα στοιχεία που διαμορφώνουν το πλαίσιο αναφοράς
της Δ. μοιάζει φυσιολογικό, η συνεχής αναζήτηση για αυτό-εκπλήρωση να ικανοποιείται
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επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο όταν συμμετέχει ενεργά σε μια εκπαιδευτική
διεργασία αναλαμβάνοντας λειτουργώντας ως εκπαιδεύτρια, έχοντας βέβαια με αυτό τον
τρόπο ικανοποιήσει και το άρρητο ζητούμενο της «συνέχειας» στην οικογενειακή παράδοση.
Η εκπαίδευση είναι ο φυσικός χώρος της μολονότι με χιούμορ η ίδια δηλώνει στο τέλος της
αφήγησής της ότι «... εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμη τι θα γίνω όταν θα μεγαλώσω».
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5.2.2 Ο Ιούλιος: «…είμαι εκπαιδευτικός… Δεν δηλώνω καθηγητής. Όποτε με λένε
κύριε καθηγητά … είναι αφορμή για να εξεγερθώ και να πω ότι δεν καθηγούμαι
κανενός»

Η συνέντευξη με τον Ι. έγινε στο γραφείο του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου
υπηρετεί. Ο Ι. είναι απόφοιτος Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές σπουδές στις επιστήμες της
αγωγής και ιδιαίτερη ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Η εμπειρία του ως εκπαιδευτικού είναι
πολύπλευρη αφού έχει ασχοληθεί με την εκπαίδευση πολλών ηλικιακών ομάδων. Στο πεδίο
της εκπαίδευσης ενηλίκων η δραστηριότητά του σχετίζεται με την επιμόρφωση
εκπαιδευτικών σε ζητήματα ειδικής αγωγής αλλά και με την εκπαίδευση εκπαιδευτών
συνεχιζόμενης επαγγελματική κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Ι. εκτός από
την επαγγελματική του δραστηριότητα ως σύμβουλος-καθηγητής του Ε.Α.Π., είναι
εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής (ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης).
Η καταγραφή της εκπαιδευτικής βιογραφίας του Ι. ήταν χρονικά η μεγαλύτερη από
αυτές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το ερευνητικό εγχείρημα και κατά συνέπεια
εμπεριέχει πολλές πληροφορίες που συμπλέκονται σε όλη την έκταση της αφήγησης.
Ωστόσο, η αφήγηση του Ι. μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις ενότητες: η πρώτη αφηγηματική
ενότητα αφορά στις πρώτες αναμνήσεις, τη διαδρομή του δημοτικού σχολείου και τα χρόνια
του γυμνασίου, η δεύτερη σχετίζεται με τα χρόνια στο πανεπιστήμιο ενώ η τρίτη
περιλαμβάνει στοιχεία από την επαγγελματική διαδρομή μέσα στην οποία ενυπάρχουν πολλά
γεγονότα που τον οδήγησαν αρχικά στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και κατόπιν στο πεδίο
της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Δημοτικό και γυμνάσιο: πρώτες αναμνήσεις και προδιαθέσεις
Ο Ι. ξεκινά την αφήγησή του από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού σχολείου. Η
επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα του (στρατιωτικός) υποχρεώνει την οικογένεια σε συχνές
μετακινήσεις με αποτέλεσμα ο Ι. να μην έχει τη δυνατότητα να βιώσει ένα σταθερό σχολικό
περιβάλλον στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής του.

Τα χρόνια στο δημοτικό σχολείο

μοιάζουν όπως λέει ο ίδιος με τη ζωή ενός «τσιγγάνου», με μια «περιπέτεια» στην οποία οι
συχνές εναλλαγές οδηγούν σε νέους τόπους, νέες γνωριμίες και νέα βιώματα.
Τα πρώτα χρόνια του δημοτικού σχολείου βιώνονται στην επαρχία και οι εικόνες που
ανακαλούνται

στην

αφήγηση

περιλαμβάνουν
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συναισθήματα μαζί με έντονες μνήμες από τις δυσκολίες που χαρακτήριζαν την κοινωνική
και οικονομική ζωή στην ελληνική επαρχία στο τέλος της δεκαετίας του 1950 :
«… δημοτικό ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη. Αν θυμάμαι καλά στην Καλαμαριά
… θυμάμαι μία δασκάλα η οποία με φώναζε στις τάξεις που δίδασκε για να
της τραγουδήσω ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο της, που της άρεσε πάρα
πολύ …τρίτη και τετάρτη δημοτικού βρέθηκα στις Σέρρες... θυμάμαι πάρα
πολύ τρυφερά και θετικά τη χειροτεχνία που κάναμε, την οποία τη
συνάντησα και αργότερα στο δημοτικό και μετά ως εκπαιδευτικός, δεν την
ξαναείδα ποτέ και το θεωρούσα και περίεργο και παράξενο και
καταστροφικό το γεγονός ότι δεν κάνουνε πλέον τα παιδιά αυτά που κάναμε
τότε… Θυμάμαι πολύ ξυλίκι, θυμάμαι πολύ παιχνίδι στους δρόμους…
Θυμάμαι κομμάτια της κοινωνικής ζωής των Σερρών, θυμάμαι…ένα
τεράστιο όγκο κόσμου μαζεμένο γύρω από το σπίτι μας στο οποίο
στεγαζότανε και το γραφείο εύρεσης εργασίας που ερχόντουσαν και σχεδόν
παρακαλούσαν για τις διαδικασίες που χρειαζόντουσαν για να πάνε στην
Γερμανία…. Χιλιάδες κόσμος, θυμάμαι, πλήθη απίστευτα, τα οποία
συνωστιζόντουσαν για να εξασφαλίσουν, δε θυμάμαι τι, βίζα, δε θυμάμαι
γιατί ερχόντουσαν. Θυμάμαι πολύ μιζέρια, θυμάμαι πολύ φτώχια»
Αργότερα η οικογένεια μετακινείται από την επαρχία στην πρωτεύουσα. Εδώ ο Ι.
βιώνει το «πρωτευουσιάνικο εκπαιδευτικό περιβάλλον». Η σχολική ζωή στην Αθήνα είναι
αρκετά διαφορετική αφού η πίεση των σχολείων της πρωτεύουσας στους μαθητές μοιάζει να
είναι μεγαλύτερη από αυτή που ο Ι. βίωσε στην επαρχία. Σε αυτά τα τμήματα της αφήγησης
παρουσιάζονται οι πρώτες αναμνήσεις από το σχολικό σύστημα. Τα βιώματα αυτά μοιάζει να
αποτελούν για τον Ι. μια πρώτη βάση αμφισβήτησης του παραδοσιακού συστήματος
διδασκαλίας που έχει ως κύριο εργαλείο την απομνημόνευση :
«Θυμάμαι αρκετή πίεση, θυμάμαι αρκετή παπαγαλία, πολλές φορές
αναρωτιέμαι γιατί θυμάμαι ακόμα πράγματα από εκείνη την περίοδο..
Θυμάμαι τις εξαιρέσεις ενός κανόνα γραμματικής χωρίς να θυμάμαι τον
κανόνα. Και θυμάμαι τις εξαιρέσεις γιατί ο δάσκαλος τότε, πριν μάθω για
τον μηχανισμό της μνήμης, πολύ- πολύ αργότερα, χρησιμοποιούσε τεχνικές
απομνημόνευσης. Κι έτσι θυμάμαι για τη γραία που ήτανε μαία, που έφαγε
μια σφαίρα, που είχε φτιαχτεί με σφύρα, είχε φτιάξει μια ιστοριούλα δηλαδή,
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με την οποία η ιστορία είχε συνδέσει τις εξαιρούμενες λέξεις από έναν
κανόνα. Θυμάμαι τις εξαιρούμενες, δε θυμάμαι τον κανόνα»
Σε αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον ο Ι. ολοκληρώνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
και προχωρά στο επόμενο στάδιο: στο εξατάξιο γυμνάσιο . Χάρη μάλιστα σε μια σειρά από
ευνοϊκές ρυθμίσεις που εφαρμόζει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας της εποχής ο Ι.
καταφέρνει μετά την πρώτη γυμνασίου να εισαχθεί σε ένα από τα κατά κοινή ομολογία καλά
γυμνάσια της πρωτεύουσας. Εκεί βρίσκεται σε ένα περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον
στο οποίο όμως γίνονται διάφορες καινοτομικές ενέργειες. Μία από αυτές είναι η ανάπτυξη
προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού.

Σε αυτό το πρόγραμμα γίνεται μια

«διάγνωση» για τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία του αφηγητή:
«Στο [αναφέρει το όνομα του γυμνασίου], αντιμετώπισα μία καινούργια
κατάσταση, γιατί βρέθηκα ξαφνικά σε παιδιά με πολύ υψηλότερες επιδόσεις
από εμένα. Άρχισε μία πτώση βαθμολογική, ενώ μέχρι τότε ξεχώριζα στις
τάξεις που βρισκόμουνα, … έγινα μία μετριότητα. Στη δευτέρα γυμνασίου,
έγινε κάτι αρκετά σημαντικό. Ως πρότυπο σχολείο το [όνομα του γυμνασίου]
φιλοξένησε δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού. Περνώντας
μια διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού, με ψυχοτεχνικά κριτήρια,
με συνέντευξη,. θυμάμαι έναν πολύ καλό δάσκαλο φιλόλογο, ο οποίος είχε
αναλάβει να κάνει αυτή τη δουλειά, ο οποίος μετά από αυτή τη διαδικασία,
διέγνωσε ότι θα μπορούσα να γίνω ένας καλός δάσκαλος. Εμένα όμως τα
μυαλά μου ήταν αλλού…»
Πράγματι η συγκεκριμένη εποχή (οι δεκαετίες 1960-1970) ήταν γεμάτη από
τεχνολογικά επιτεύγματα και ο Ι. δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις αυτές. Το
ενδιαφέρον του αυτό είναι η βάση για πολλές ευχάριστες στιγμές στην εκπαιδευτική του
διαδρομή και δρα καταλυτικά για τις εκπαιδευτικές επιλογές του:
«Εγώ ζούσα τότε στην [περιοχή της Αθήνας], η οποία ήταν σχεδόν χωριό.
Ξαπλώναμε λοιπόν τα βράδια στην αυλή της γιαγιάς και βλέπαμε τον
ουρανό με τα αστέρια και τα ελικοφόρα αεροπλάνα εκείνης της εποχής. Ο
ήχος αυτός μαζί με τα αστέρια, μαζί με τη νύχτα που ήτανε νύχτα δεν υπήρχε
φωτορύπανση όπως υπάρχει στις μέρες μας, ενεργοποίησε, κινητοποίησε τη
φαντασία μου και άρχισα να ταξιδεύω. Πολύ πριν πάει ο άνθρωπος στο
φεγγάρι εγώ είχα πάει. …Πέρναγα απίστευτες ώρες κοιτώντας τον
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ουρανό…. Ίσως εκείνο που μένει είναι ότι, ένα από τα πρώτα πράγματα που
με ενεργοποίησε μορφωτικά, ώστε να διεκδικήσω ένα χώρο γνώσης ήταν τα
αστέρια, η αστρονομία. Όταν, λοιπόν, ο καλός μου δάσκαλος μου είπε ότι θα
μπορούσα να γίνω καλός δάσκαλος κι εγώ, εγώ είχα ήδη δρομολογήσει
εξελίξεις προς τα αστέρια.….Μια σημαντική στιγμή ήταν το ότι
παρακινήθηκα από το Φυσικό μου στην τετάρτη γυμνασίου και έγραψα ένα
άρθρο στο Φυσικό Κόσμο… Τότε ήτανε από τα ελάχιστα περιοδικά τέτοιου
είδους που κυκλοφορούσαν στα σχολεία. Φυσικά το άρθρο μου αναφερόταν
στα αστέρια, ήταν το μόνο πράγμα που αγαπούσα και είχα αρχίσει να το
γνωρίζω πλέον. Ήξερα πράγματα που δεν τα ήξεραν οι άλλοι και μπορούσα
έτσι να περάσω… Γράφω, λοιπόν, ένα άρθρο. Γίνομαι για λίγες βδομάδες,
το αστέρι της τάξης, γιατί ήταν σημαντικό πράγμα σε ένα περιοδικό
πανελλήνιας εμβέλειας να γράψει κάποιος…»
Η πορεία όμως προς την εκπλήρωση των προσδοκιών του δεν είναι εύκολη. Το
απαιτητικό και ανελαστικό αναλυτικό πρόγραμμα της εποχής δεν δίνει πολλά περιθώρια για
να ικανοποιηθούν τα όνειρα του Ι. για περισσότερη μελέτη του ουρανού. Σε κάποια στιγμή
όπως μας αφηγείται περνάει από του νου του ακόμη και η σκέψη της διακοπής του σχολείου:
«Ήρθε όμως το εμπόδιο των μαθηματικών. Για να γίνω αστρονόμος θα
έπρεπε να περάσω από κανάλι φυσικομαθηματικής, για τα ελληνικά
δεδομένα, αλλά και για οποιαδήποτε άλλα δεδομένα. Όταν το διαπίστωσα
αυτό, εκεί στη μέση του εξατάξιου γυμνασίου, κατάλαβα ότι μάλλον δε θα
γινόμουνα ποτέ ένας μεγάλος αστρονόμος. Αστροναύτης δύσκολα θα
γινόμουν γιατί είχα ήδη μυωπία και είχα διαβάσει, είχα ακούσει ότι θα
έπρεπε να είχες τερατώδη υγεία για να ταξιδέψεις στα αστέρια.
Εξακολουθούσα να έχω αγάπη για τα αστέρια, αλλά άρχισα να κάνω
σκέψεις για εναλλακτικά αντικείμενα…. Μαζί με την ταλαιπωρία που είχα
στα Αρχαία, στην τετάρτη γυμνασίου βρέθηκα πάρα πολύ κοντά στο να
διακόψω το σχολείο...»
Η σκέψη αυτή όμως ξεπερνιέται μάλλον λόγω του οικογενειακού περιβάλλοντος
αφού όπως ο ίδιος μας λέει η συνέχιση των σπουδών δεν αποτελεί μια διαπραγματεύσιμη
πορεία. Ο Ι. οφείλει να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στο πανεπιστήμιο. Σε αυτό το σημείο
της αφήγησης αποκαλύπτεται και ένας «σημαντικός άλλος» που μοιάζει να επηρεάζει την
εκπαιδευτική διαδρομή του αφηγητή:
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«..τόσο πολύ.. Συνέχισα όσο μπορούσα πιο συστηματικά να καλύψω κάποια
κενά κι έτσι μπόρεσα και τελείωσα το σχολείο…Οι σπουδές στην
τριτοβάθμια ήταν σχεδόν αδιαπραγμάτευτος στόχος. Δηλαδή, δεν υπήρχε
περίπτωση να σκεφτώ κάτι άλλο. Εκτός από συνέχιση σπουδών στην
τριτοβάθμια. Και το οικογενειακό περιβάλλον που ήταν αρκετά ψηλού
επιπέδου ακαδημαϊκού με επιτυχημένους επιστήμονες, με καθηγητές
πανεπιστημίου, σπρώχνανε προς αυτή την κατεύθυνση…Ιδιαίτερα ένας
αδερφός της γιαγιάς μου, τον οποίο αγαπούσα και εκτιμούσα ιδιαίτερα.
Ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, βιολόγος και ήτανε ένα καλό παράδειγμα
για το τι θα έπρεπε να κάνουμε. Υπήρχε όμως το εμπόδιο του σχολείου..
Πλησιάζοντας προς το τέλος του γυμνασίου, έπρεπε να παρθούν κάποιες
αποφάσεις. Ήμουνα σε πρακτικό τμήμα, θεωρούσα το μυαλό μου πρακτικό.
Ξεκίνησα λοιπόν προετοιμασία για κάποια θετική σχολή»
Εκτός όμως από το συγγενικό περιβάλλον από όπου αντλούνται πρότυπα για το
μέλλον ο Ι. αναφέρει στην αφήγησή του και άλλες προσωπικότητες που ο ίδιος θεωρούσε ως
πρότυπα. Τα πρόσωπα που επιλέγει να μας αναφέρει ιο Ι. χαρακτηρίζονται από πνευματική
επαναστατικότητα και αλτρουισμό:
«…θαύμαζα πάντοτε τους ανθρώπους που δε χαρακτηριζόντουσαν τόσο
πολύ από την επαναστατικότητα των πράξεών τους, όσο των σκέψεών τους.
Δηλαδή, είχα πρότυπο των Γκάντι. Με τρέλαινε αυτή η παθητική του
επανάσταση απέναντι στους Εγγλέζους. Δε θα σηκώσω όπλο, κάθομαι εδώ,
δηλώνω την αντίδρασή μου και συνιστώ το ίδιο και στους οπαδούς. Με
τρέλαινε ο Σβάιτσερ, ο γιατρός. Μπορεί να ήταν προσωπικότητα περίεργη
όπως διάβασα πολύ αργότερα, αλλά αυτό που ήξερα σαν παιδί γιατί σου
μιλάω τώρα για ήρωα που είχα στα 14 μου, στα 15 μου, ήξερα για κάποιον
γιατρό ο οποίος παράτησε το δυτικό κόσμο και πήγε και γιάτρευε στην
Αφρική. Με τρέλαινε αυτό το πράγμα»

Η εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση: πολιτική συνειδητοποίηση
Η αφηγηματική ενότητα της παρουσίας του Ι. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι
σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένη στη διεργασία της «πολιτικής συνειδητοποίησης» όπως την
αναφέρει ο ίδιος.
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Το αρχικό δίλημμα που εμφανίζεται είναι η επιλογή του κλάδου των σπουδών που θα
ακολουθούσε μετά το γυμνάσιο. Έχοντας εγκαταλείψει τα σχέδια περί «άστρων», ο Ι. αρχίζει
να επιλέγει μεταξύ άλλων θετικών σχολών.

Τελικά καταλήγει στην επιλογή του

πολυτεχνείου και ξεκινά την πορεία του στα μονοπάτια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η
πορεία αυτή όμως ξεκινά κάπως αναπάντεχα αφού ο Ι. βιώνει την αποτυχία στην προσπάθεια
εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Μια αποτυχία που μοιάζει να έχει μεγάλη σημασία για τον
κοινωνικό του περίγυρο:
«..κάποια στιγμή επικράτησε η άποψη της αξιοποίησης ενός ταλέντου που
είχα, το οποίο δεν μου είχε δώσει ποτέ την σκέψη ή την ιδέα ότι θα
μπορούσε να γίνει και επαγγελματική επιστημονική δραστηριότητα. Ήταν
απλά ένα ταλέντο. Ζωγράφιζα καλά. Κι έτσι, αποκλείοντας και τη
φυσικομαθηματική, κατέληξα στο Πολυτεχνείο στην Αρχιτεκτονική και γι’
αυτό προετοιμάστηκα. Όταν ήρθε η ώρα των εξετάσεων το μόνο θετικό που
είχα εγώ ήταν ότι ήμουν απόφοιτος ενός καλού σχολείου εκείνης της εποχής.
Δεν ήμουνα καλά προετοιμασμένος, είχα πάρα πολλές ελλείψεις και δεν
πέτυχα την πρώτη χρονιά. Για ‘κεινο το σχολείο και για το δικό μου
περίγυρο, ήταν αρκετά σημαντικό γεγονός, αρνητικό το να μη πετύχεις»
Έτσι όπως πολλοί νέοι της εποχής του ο Ι. αποφασίζει να μεταναστεύσει για σπουδές
στο εξωτερικό. Αυτή η ιδέα όμως εγκαταλείπεται σχετικά γρήγορα και αρχίζει η
προετοιμασία για τη δεύτερη προσπάθεια η οποία όμως είναι και αυτή λίγο προβληματική και
μπροστά στο ενδεχόμενο μιας δεύτερης αποτυχίας ο Ι. αποφασίζει να δώσει εξετάσεις και στη
μοναδική ανώτερη σχολή της εποχής. Το σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο όμως τον
ευνοεί και έτσι βρίσκεται πρωτοετής φοιτητής στο Πολυτεχνείο σε μια εποχή έντονων
πολιτικών διεργασιών (1972):
«Δεν έβλεπα καμία ουσία, δεν είχα και πολύ όρεξη για διάβασμα. Δεν ήμουν
ποτέ ιδιαίτερα μελετηρό παιδί. Το φροντιστήριο, εντάξει, βολόδερνε κι αυτό.
Χωρίς να έχω βιώσει, έτσι, κάποια ουσιαστική βελτίωση στο κομμάτι της
προετοιμασίας, παρουσιάζομαι για δεύτερη φορά στις εξετάσεις, και για να’
μαι σίγουρος, δίνω και στις τότε ανώτερες σχολές ηλεκτρονικών. Ήταν ο
πρόδρομος των ΚΑΤΕΕ και μετά των ΤΕΙ αυτές οι σχολές. Ήταν ιδιωτικές
σχολές ηλεκτρονικών. Από εκεί βγαίνανε οι ηλεκτρονικοί. Ήταν η μόνη
διέξοδος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανώτερης και όχι ανώτατης
βαθμίδας….. Όταν ήρθε η ώρα των αποτελεσμάτων, δεν πετυχαίνω, δεύτερη
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φορά στο Πολυτεχνείο. Πετυχαίνω στη σχολή Ηλεκτρονικών με πολύ καλή
σειρά και θέση. Ήτανε αρκετά πιο εύκολες οι εξετάσεις εκεί. Άλλες
εξετάσεις, δεν ήτανε ενιαίο το σύστημα των πανελληνίων. Αλλά εκείνη τη
χρονιά το 1972, στην Αρχιτεκτονική μπήκανε πάρα πολλοί λίγοι γιατί ίσχυε
βάση. Μετά από λίγες μέρες το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να
συμπληρώσει τον αριθμό των εισαγομένων, ανεξαρτήτως βάσης. Δηλαδή,
πήρε τη βαθμολογία ποιος είναι ο επόμενος; Ποιος είναι ο επόμενος; Ποιος
είναι… πάρ’ τους αυτούς τους υπόλοιπους μέχρι… Σ’ αυτή, λοιπόν, τη
δεύτερη φουρνιά, μπαίνω στη Θεσσαλονίκη, στην Αρχιτεκτονική της
Θεσσαλονίκης και παρουσιάζομαι, λοιπόν, το 1972, το φθινόπωρο του
1972, …, με μαλλιά μέχρι τους ώμους, αγριωπός, φιλόδοξος φοιτητής
Αρχιτεκτονικής... Εκεί, έρχομαι για πρώτη φορά με ένα κοινωνικό και
πολιτικό περιβάλλον, που μου ήταν εντελώς άγνωστο»
Το πολυτεχνείο είναι για τον Ι. ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον. Βρίσκεται για
πρώτη φορά μακριά από το σπίτι του, την οικογένειά του και επιπρόσθετα «με όλη την παρέα
να βρίσκεται σε έναν πολιτικό και ιδεολογικό χώρο που τον έβλεπα από πολύ επιφυλακτικά
έως αρνητικά». Η αρνητική αυτή εικόνα έχει δημιουργηθεί στον Ι. από το οικογενειακό του
περιβάλλον το οποίο δεν ήταν τόσο «αριστερό» όπως αναφέρει:
«Δε μ’ αρέσει η διάκριση αριστερά, δεξιά, αλλά το λέω για να
οριοθετήσουμε αυτό που γενικά πιστεύεται ως αριστερό και δεξιό κι ειδικά
εκείνη την εποχή ήταν ξεκάθαρο τι ήταν το αριστερό και τι ήταν το δεξιό.
Εγώ, ως προερχόμενος από περιβάλλον στρατιωτικό, ήμουνα μουδιασμένος
έως αρνητικός απέναντι σε οτιδήποτε σηματοδοτούσε διαδήλωση, φωνές,
συλλαλητήρια κ.λπ.»
Όμως αυτή η εικόνα ανατρέπεται πολύ γρήγορα από γεγονότα τα οποία ο Ι. θυμάται
και περιγράφει έντονα. Σε αυτό το περιβάλλον η εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της
αρχιτεκτονικής περνά σε δεύτερο πλάνο. Εκπαίδευση υπάρχει, όπως μας λέει ο Ι. αλλά αφορά
άλλα πεδία. Αφορά περισσότερο στην ανάπτυξη κοινωνικής και πολιτικής ενσυναίσθησης και
μάλιστα όχι μέσα από θεωρητικές αναζητήσεις αλλά μέσα από την ανάπτυξη ενεργούς
πολιτικής δράσης. Η περιγραφή του Ι. είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική :
«Όταν είδα για πρώτη φορά φίλους μου, κολλητούς μου, από την παρέα μου
να γυρνάνε από την ασφάλεια μαυρισμένοι στο ξύλο, τότε κατάλαβα τι
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συμβαίνει. Και εκεί έγινε μια μεγάλη, έτσι, μεταστροφή, μεσούσης της
χούντας, προς το τέλος μάλλον της χούντας, γιατί ήταν η τελευταία χρονιά,
μιλάμε τώρα, γιατί για την ακαδημαϊκή χρονιά ’72-’73. Σε μια σχολή πάρα
πολύ ζωηρή και ζωντανή σε θέμα κινητοποιήσεων. Με καθημερινές
συνελεύσεις και συναντήσεις. Σε ένα περιβάλλον αστυνομικού κράτους που
πάντα ξεχώριζε τη Θεσσαλονίκη. Τότε στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μία
τριανδρία, δε θέλω να αναφέρω τα ονόματα εδώ, αλλά για όποιον έζησε
εκείνη την εποχή είναι πολύ γνωστοί, στην ασφάλεια. Ο ένας ήτανε γιος
σημαίνοντος προσώπου της δολοφονίας του Λαμπράκη, ο άλλος ήταν ένας
μοίραρχος της χωροφυλακής, υπήρχε χωροφυλακή τότε, του οποίου και
μόνο το όνομα, μόνο ο ήχος του ονόματος δημιουργούσε καταστάσεις, έτσι
περίεργες στην ψυχολογία μας και ένας άλλος αξιωματικός της
χωροφυλακής μαζί με τους ενοίκους του ενυδρείου. Ενυδρείο λέγαμε το
θυρωρείο της Σχολής, το οποίο έμοιαζε με ενυδρείο και μέσα ήταν τα
ψάρια, γιατί εκεί ήταν οι ασφαλίτες που είχαν ως έργο την εποπτεία του
έργου της Πολυτεχνικής. Τέλος πάντων, εκεί υπήρξε μια μεταστροφή. Δε
μιλάω φυσικά για σπουδές και ειδικά στο πρώτο έτος. Δεν υπήρξανε
σπουδές. Ήτανε μια χρονιά πολιτικής συνειδητοποίησης. Τη δεύτερη χρονιά,
φθινόπωρο του ’73, είχαμε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Η Θεσσαλονίκη
ακολούθησε με διάστημα λίγων ημερών την κινητοποίηση του Πολυτεχνείου
της Αθήνας. Είχαν προηγηθεί κάποια σημαντικά επεισόδια και γεγονότα στο
Χημείο της Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστά στο φοιτητικό κόσμο εκείνης της
εποχής. Η βραδιά του Πολυτεχνείου ήταν καθοριστική για εμένα, γιατί, λόγω
εμφάνισης περισσότερο και λιγότερο λόγω πραγματικής ενεργοποίησης, δεν
υπήρξα ήρωας, ήμουνα από τους λίγους του έτους μου που τους συνέλαβαν,
το βράδυ του Πολυτεχνείου όταν αποφασίσαμε να βγούμε έξω. Δύο
συλλάβανε από τη δικιά μου τη φουρνιά της Αρχιτεκτονικής. Έναν που τώρα
είναι καθηγητής εδώ στην Αθήνα και εμένα…. Μιλάμε για εποχές πάρα πολύ
άγριες. Πάρα πολύ επικίνδυνες. Μιλάμε για πολύ αστυνομικό κράτος. Και
ξανατονίζω ότι δε μιλάμε για εκπαίδευση εκείνη την εποχή. Ή μάλλον
εκπαίδευση γινόταν, αλλά γινόταν σε άλλους τομείς και όχι στην
Αρχιτεκτονική»
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Έτσι στην αρχή των πανεπιστημιακών του σπουδών δεν υπάρχει χώρος για ανάπτυξη
στο επιστημονικό πεδίο της αρχιτεκτονικής. Άλλωστε οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής
δίνουν αναπόφευκτα στην εκπαίδευση ένα δεύτερο ρόλο. Μετά όμως από την πτώση της
δικτατορίας ξεκινά μια νέα προσπάθεια σε όλους τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας και
κατά συνέπεια και στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα κενά όμως είναι μεγάλα:
«…στη συνέχεια, έρχεται η μεταπολίτευση. Προσπαθεί να στηθεί πάλι η
εκπαίδευση. Η Σχολή μας είχε κάποια ονόματα, κάποιους καθηγητές.
Μερικοί από αυτούς είναι ακόμα πολίτες ενεργοί της κοινωνίας της
Θεσσαλονίκης, ο Μίμης ο Φατούρος.. κι έτσι υπήρχαν αρκετά ερεθίσματα
και για πολιτική και για κοινωνική και για εκπαιδευτική συνειδητοποίηση.
Αλλά, τελείωσα την Αρχιτεκτονική με αρκετές ελλείψεις. Με αρκετές
ελλείψεις πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο. Δε ξέρω αν είναι τυχαίο, ότι
από τη δικιά μου τη φουρνιά, δεν είχαμε μεγάλους αρχιτέκτονες. Είναι τώρα
από εκείνες τις εποχές, είναι ακριβώς τριάντα χρόνια. Θα έπρεπε στατιστικά
να είχαμε δυο-τρεις, δυο-τρία ονόματα μεγάλα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Μεγάλα, επιπέδου που να αγγίζουν, έτσι, παγκόσμια εμβέλεια. Δεν είχαμε.
Είχαμε

επιτυχημένους

επαγγελματίες,

είχαμε

πολλούς

ετεροαπασχολούμενους, ζωγράφους, φωτογράφους, σχεδιαστές εστιατορίων.
Κάποιος βρέθηκε μουσικός στο Βέλγιο. Είχαμε δηλαδή ανήσυχα παιδιά, η
δικιά μου η φουρνιά. Μεγάλους πολύ μεγάλους αρχιτέκτονες όμως δεν
νομίζω ότι είχαμε»
Εδώ τελειώνει η αφήγηση του Ι. για τα χρόνια του στο πανεπιστήμιο. Η πορεία του Ι.
τα χρόνια αυτά τον εφοδιάζει με πολλές κοινωνικές και πολιτικές ευαισθησίες αλλά δίχως
γνώσεις και δεξιότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ισχυρά επαγγελματικά εφόδια.
Έτσι ξεκινά την επόμενη φάση της ζωής του με αρκετές ανασφάλειες οι οποίες όμως τον
οδηγούν σε μια σειρά από αποφάσεις που τελικά τον οδηγούν στον επάγγελμα του
εκπαιδευτικού.

Επαγγελματική

διαδρομή

–

εκπαιδευτικά

«σάλτα»

και

το

«πένθος

της

εκπαιδευτικής διαδικασίας»

Η πορεία του Ι. μετά το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια διαδρομή
που περιορίζεται στα στενά επαγγελματικά πλαίσια ενός επαγγέλματος όπως ίσως να
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περιμέναμε από έναν απόφοιτο μιας πολυτεχνικής σχολής. Τουναντίον η σταδιοδρομία του
Ι. στο χώρο της εργασίας εμπεριέχει πολλές εμπειρίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και
στις οποίες ο Ι. συμμετέχει είτε ως εκπαιδευόμενος είτε ως εκπαιδευτής. Αρχικά μοιάζει ότι
το επάγγελμα του αρχιτέκτονα δεν συγκινεί ιδιαίτερα τον Ι. κάτι που ενισχύεται και από την
έλλειψη κάποιου είδους οικογενειακής παράδοσης στο συγκεκριμένο χώρο:
«Τελειώνοντας ο στρατός, ήμουνα ήδη παντρεμένος με ένα παιδί, ήμουν ήδη
πατέρας. Δεν είχα πάρα πολύ μεγάλη πολυτέλεια να σκεφτώ για το
βιοπορισμό μου. Δεν είχα κανένα προηγούμενο αρχιτεκτονικό, ένα
προηγούμενο οικοδομικών δραστηριοτήτων. Δε βρήκα κάτι έτοιμο, με
αποτέλεσμα να ανοίξω την εφημερίδα και να απαντήσω στην πρώτη αγγελία
που βρήκα. Η οποία ήταν μια θέση, σχεδόν πωλητή, σε μια εταιρεία
οικοδομικών υλικών, που μου προσέφερε, όμως, τα βασικά για να ζήσω
εκείνη την εποχή… χωρίς να πολυνοιάζομαι για το αν θα γίνω ή όχι
αρχιτέκτονας»
Έχοντας κατά κάποιο τρόπο διασφαλίσει έναν βασικό επίπεδο διαβίωσης ο Ι. αρχίζει
πάλι να αναζητά ένα χώρο που θα του προσέφερε μεγαλύτερη επαγγελματική και προσωπική
ικανοποίηση και αρχίζει να συμμετέχει σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα ως
εκπαιδευόμενος. Το πιο κρίσιμο από αυτά τα προγράμματα είναι το πρόγραμμα παιδαγωγικής
κατάρτισης της ΣΕΛΕΤΕ (σημερινή ΑΣΠΑΙΤΕ) το οποίο του δίνει στην ουσία τη δυνατότητα
να γίνει εκπαιδευτικός:
«…άρχισα, έτσι, να κάνω διάφορα εκπαιδευτικά σάλτα. Τα οποία δε ξέρω
αν ήταν τυχαία, δε ξέρω αν είναι θέμα διαίσθησης, λειτούργησαν, στη
συνέχεια, στη σταδιοδρομία μου, πάρα πολύ θετικά. Το πρώτο σάλτο που
έκανα ήταν ένα αρκετά βαρύ σεμινάριο μάνατζμεντ, οργάνωσης και
διοίκησης. Το οποίο στη συνέχεια το βρήκα παντού μπροστά μου. Οτιδήποτε
έκανα, οτιδήποτε είχε μέσα σκοπό, προγραμματισμό, οργάνωση, διοίκηση,
αξιολόγηση, το ευαγγέλιο δηλαδή του μάνατζμεντ, το έβρισκα μπροστά μου.
Το δεύτερο ήταν ότι αποφάσισα να πάω να τελειώσω την ΠΑΤΕΣ, την
παιδαγωγική σχολή την ΣΕΛΕΤΕ, ώστε να αποκτήσω την ιδιότητα του
εκπαιδευτικού. Εδώ ξύπνησε ξανά εκείνο το μήνυμα που είχα πάρει στη 2α
γυμνασίου. Και το τρίτο, που κι αυτό ήταν πάρα-πάρα πολύ σημαντικό, ήταν
ένα διετές σεμινάριο του τότε ΕΛΚΕΠΑ, στην ανάλυση συστημάτων
υπολογιστών. Οπότε μπήκα αρκετά δυνατά μέσα στο χώρο των τεχνολογιών
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της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Πήρα ένα γερό εφόδιο πάνω στην
οργάνωση και τη διοίκηση και έγινα και εκπαιδευτικός»
Από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει η ενασχόληση του Ι. με την εκπαίδευση από την
πλευρά όμως του εκπαιδευτικού στην αρχή ως δεύτερη απασχόληση. Συμμετέχει ως
εκπαιδευτής σε διάφορα προγράμματα ενώ αποφασίζει πλέον να στραφεί εντελώς προς την
εκπαίδευση και αυτή του η απόφαση τον οδηγεί σε ένα ειδικό σχολείο. Όμως στο χώρο της
εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της ειδικής εκπαίδευσης ο Ι. δεν έχει κάποιου είδους νομιμοποίηση
που να προκύπτει από τις σπουδές του. Έτσι δεν αντιμετωπίζεται πάντα με αισθήματα
αποδοχής από τους συναδέλφους του:
«Η πρώτη μου επαφή, περίεργο, ήταν η σχολή Ικάρων. Βρέθηκα στη σχολή
Ικάρων να κάνω σχέδιο σε πρωτοετείς μηχανικούς... Το δεύτερο περίεργο
πράγμα που συνέβη εκείνη την εποχή ήταν ότι καταλαβαίνοντας ότι δεν μου
ταιριάζει η εμπορία ειδών υγιεινής και επίπλων κουζίνας, άνοιξα πάλι τις
εφημερίδες και απαντώ σε μια αγγελία η οποία ζητούσε κάποιον απόφοιτο
ανώτατης σχολής, χωρίς να προσδιορίζει σχολή, με παιδαγωγική
επιμόρφωση. Αυτά ήταν τα μόνα που ζητούσε. Και βρίσκομαι χωρίς να το
γνωρίζω, προϊστάμενος στα Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης
Παιδιών με Νοητική Καθυστέρηση σε ένα Ίδρυμα εδώ στην Αθήνα, στο
Σισκαρίδειο Ίδρυμα, το οποίο είναι από τα ιστορικά ιδρύματα της Αθήνας,
σ’ αυτό το χώρο. Εκεί, μετά την αστρονομία, ίσως γνώρισα τον δεύτερο
μεγάλο έρωτα της ζωής μου, κάθομαι ένα χρόνο σ’ αυτό το ίδρυμα, μου
αρέσει το αντικείμενο, το βρίσκω πάρα πολύ ελκυστικό, το βρίσκω να έχει
πολλές προσκλήσεις μέσα, αναπτύσσομαι γρήγορα σ’ αυτό το χώρο,
σχηματίζω δύο κύκλους. Ο ένας κύκλος ήταν ανθρώπων που με βοήθησαν
πάρα πολύ και αναγνώρισαν ότι έκανα, και δίπλα ένας άλλος κύκλος ο
οποίος με πολεμούσε με απίστευτη ένταση γιατί ήμουνα ένας ξένος στην
ουσία, σε ένα χώρο που τον.. κυριαρχούσε σ’ αυτό το χώρο η ιερή τριάδα
όπως λέγαμε, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ψυχολόγος και ο ψυχίατρος. Εγώ
ήμουνα ένας μεταλλαγμένος αρχιτέκτονας. Τι έκανα εκεί; Βρήκα λόγο για το
τι έκανα, συνέχισα άλλα τρία χρόνια σε μία άλλη μονάδα, τέσσερα χρόνια
συνολικά, δούλεψα σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με
νοητική καθυστέρηση»
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Ταυτόχρονα και με εφόδιο την παιδαγωγική του κατάρτιση ο Ι. διορίζεται στη
δημόσια τεχνική εκπαίδευση ενώ από «τύχη» όπως παραδέχεται ο ίδιος βρίσκεται μπροστά
στη πρόκληση να συνεχίσει τις σπουδές του αυτή τη φορά σε επίπεδο διδακτορικών
σπουδών:
«Το ’87, διορίζομαι στο δημόσιο. Ως μηχανικός διορίστηκα για πρώτη
χρονιά στο τεχνικό λύκειο, σ ’ένα τεχνικό λύκειο της Χαλκίδας…. Την ίδια
χρονιά, με τυχαία αφορμή, δηλαδή αφορμή η οποία δεν είχε δουλευτεί μέσα
μου, βρέθηκα σ’ ένα σπίτι και βρέθηκα μπροστά στον κατάλογο που εκδίδει
κάθε χρόνο το ΙΚΥ, το ίδρυμα κρατικών υποτροφιών. Και μία φίλη η οποία
ήταν ήδη υπότροφος, με παρακινεί … Και κάνω αίτηση στο γνωστικό πεδίο
της ειδικής αγωγής. Στον κύκλο μου έπεσε αρκετό γέλιο. Ένας αρχιτέκτονας
τώρα να κάνει αίτηση στο πεδίο της ειδικής αγωγής με συνυποψήφιους,
κατά κύριο λόγο, απόφοιτους φιλοσοφικών σχολών, ψυχολογικών σχολών,
διδασκαλικών σχολών. Εκεί πάλι μου κάνει ένα παιχνίδι η τύχη.. απ’ τα
παιχνίδια που θυμάμαι έτσι και γελάω με την τύχη μου, την έχω απέναντι
μου και γελάω. Δηλαδή ήταν δύο οι θέσεις της υποτροφίας κι εγώ έρχομαι
τέταρτος. Τέταρτος αλλά επιτυχών. Δηλαδή είχα περάσει τις βάσεις που είχε
και νομίζω έχει ακόμα το ΙΚΥ, αλλά οι θέσεις ήταν δύο. ... Μετά από λίγες
μέρες δέχομαι ένα τηλέφωνο από το ΙΚΥ, ότι ξέρετε υπήρξαν ειδικότητες
που δεν υπήρξε επιτυχών και τις δίνουμε τις υποτροφίες σε ειδικότητες που
υπήρξαν επιτυχόντες»
Αυτή η εύνοια της τύχης είναι καταλυτική για τον Ι. αφού αισθάνεται ότι ως
υποψήφιος διδάκτορας πλέον εισέρχεται με μεγαλύτερη νομιμοποίηση στο χώρο της
εκπαίδευσης:
«Εκεί καταλαβαίνεις τα συναισθήματα που με κυρίευσαν. Ήταν ένας
κατακλυσμός γιατί από ένας ακροβάτης, σαλταδόρος της εκπαίδευσης και
της ζωής γενικά, βρέθηκα μπροστά σε μία πρόκληση, η οποία είχε ένα άλλο
κουστούμι. Υποψήφιος διδάκτορας. Και μιλάμε κατευθείαν για διδακτορικό.
Δεν υπήρχαν τότε μεταπτυχιακά. Αλλά είπα να αποδεχτώ τα πράγματα όπως
ήρθαν. Δεν είχα λόγο να ακολουθήσω κάποια άλλη πορεία από αυτή που
ήταν μπροστά μου….Τελείωσα το καλοκαίρι του ’95 με μία καλή σύγκρουση
την ώρα της υποστήριξης με κάποιον από το σώμα που παρακολουθούσε ο
οποίος είχε περάσει από υπηρεσίες τις οποίες εγώ έκρινα μέσω του
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διδακτορικού μου και αυτό κάπως τον πείραξε. Αλλά τελικά ολοκληρώθηκε
η διαδικασία και απέκτησα μ’ αυτόν τον τρόπο ένα τυπικό προσόν σε ένα
χώρο που είχα δουλέψει αλλά που δεν είχα ακόμα την αναγνώριση,
δικαιολογημένα δεν την είχα, εξακολουθούσα να είμαι ένας αρχιτέκτονας»
Παράλληλα με τις διδακτορικές του σπουδές ο Ι. αρχίζει πια να εκπαιδεύει ενήλικους
και συγκεκριμένα δασκάλους σε ζητήματα ειδικής αγωγής:
«Παράλληλα, εκπαιδεύω και εκπαιδεύομαι στο Μαράσλειο Διδασκαλείο,
που λόγω της εμπειρίας μου στην επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με
ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα με νοητική καθυστέρηση, μου ζήτησαν να
κάνω ένα μάθημα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα εκείνη την εποχή.
Σχετικά νέος ακόμα, σχετικά νέος, να βρίσκομαι και να εκπαιδεύω
δασκάλους. Ενηλίκους. Πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι ιδιαίτερα την
πρώτη χρονιά που ήμουν έτσι και πιο διστακτικός. Κυκλοφορούσε πάρα
πολύ συναίσθημα σε εκείνο το τμήμα, πάρα πολύ συναίσθημα. Χωρίσαμε με
δάκρυα..»
Η ενασχόληση του Ι. με την εκπαίδευση ενηλίκων συνεχίζεται αφού η δεκαετία του
1990 είναι μια δεκαετία που στην Ελλάδα αρχίζει να διαμορφώνεται το σύστημα της
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με αποτέλεσμα να

διοργανώνονται πολλά

σεμινάρια:
«Εκείνη περίπου την εποχή, δηλαδή, όλη τη δεκαετία του ’90 είχε αρχίσει να
αναπτύσσεται και το άτυπο σύστημα συνεχιζόμενης κατάρτισης, μέσω
επιχορηγούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή είχα
αποκτήσει ένα αρκετά καλό όνομα σ’ αυτό το χώρο, είχα απαντήσει σε
αρκετές, έτσι, αιτήσεις θετικά, είχα διδάξει σε αρκετά προγράμματα, ήταν
κάτι που μου άρεσε και κάτι που πληρωνόταν και ικανοποιητικά. Ήταν μια
εποχή που υπήρχε μια σχετική ανέχεια ακόμα, ανέχεια σε σχέση με τις
προσδοκίες που είχε κάποιος ο οποίος είχε περάσει κάποιες δεκάδες χρόνια
σε κάποιο σχολείο, τα σεμινάρια πληρώνανε καλούτσικα»
Έχοντας ανακαλύψει μια νέα επαγγελματική ενασχόληση ο Ι. συνεχίζει την
προσπάθεια της προσωπικής του ανάπτυξης και ξαναβρίσκεται στη θέση του εκπαιδευόμενου
σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών όπου και αρχίζει να συνειδητοποιεί τη
διαφορετικότητα της λειτουργίας ενός εκπαιδευτή ενηλίκων:
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«…αρχίζει να κυκλοφορεί η ιδέα της οργάνωσης του χώρου της
συνεχιζόμενης

κατάρτισης,

μέσα

από

την

ίδρυση

του

ΕΚΕΠΙΣ.

Ανακοινώνονται κάποια πράγματα, εγώ θεωρούσα ότι αυτό που ζητούσε να
πιστοποιήσει το ΕΚΕΠΙΣ, ήδη το έκανα, και απλά μου έλειπε η πιστοποίηση
και έτσι έκανα αμέσως τα χαρτιά μου με πάρα πολλές καθυστερήσεις
φτάσαμε στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών, στο πρόγραμμα εκπαίδευση
εκπαιδευτών, στο οποίο συμμετείχα ως εκπαιδευόμενος, με πολλές
αναστολές, δηλαδή, αναρωτιόμουνα πάρα πολλές φορές μέσα μου τι έχει
τώρα να μου προσφέρει αυτός ο [αναφέρει έναν εκπαιδευτή], τα μισά ξέρει
από εμένα, τη μισή εμπειρία έχει από τη δική μου. Αυτά γρήγορα
αναθεωρήθηκαν γιατί κατάλαβα ότι ο [αναφέρει το όνομα του εκπαιδευτή]
δεν ήταν ο ακαδημαϊκός δάσκαλος αλλά ήταν ο καταλύτης. Ήταν η μαγιά.
Ήταν ο καθρέφτης μας. Ο καθρέφτης μιας ομάδας η οποία, στη συνέχεια,
αναπτύχθηκε μόνη της»
Αυτή τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών επιλέγει ο Ι. για να
κλείσει την αφήγησή του, την εκπαιδευτική του βιογραφία. Παραδέχεται όμως ότι έκτοτε
έχει συνεχίσει να συμμετέχει σε «δεκάδες» σεμιναρίων τα οποία προσθέτουν συνεχώς
στοιχεία στην ταυτότητά του και τον βοηθάν να «γεμίσει τις μπαταρίες του».

Η συνολική εντύπωση από την αφήγηση του Ι. – η λειτουργία του εκπαιδευτή

Η αφήγηση του Ι. είναι γεμάτη από συναισθήματα και ενδιαφέροντα σταυροδρόμια
αποφάσεων. Μεγαλωμένος σε ένα περιβάλλον που εκτιμάται η μόρφωση και η εκπαίδευση ο
Ι. από μικρός αποκτά πρότυπα που μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα συσχετιζόμενα με το
επάγγελμα του εκπαιδευτικού αλλά εμπεριέχουν στοιχεία που σχετίζονται με αυτό.
Η τυχαία ενασχόλησή του με την αστρονομία που στη συνέχεια εξελίσσεται σε μια
από τις πολύ σημαντικές για τον ίδιο δραστηριότητες, του δίνει τη δυνατότητα να ονειρεύεται
και να αναπτύσσει τη φαντασία του. Με άλλα λόγια δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο
μπορεί να επεξεργάζεται και να εκφράζει τα συναισθήματά του. Δεν είναι τυχαίο ότι
αναφέρει ως σημαντικό του επίτευγμα τη συγγραφή ενός κειμένου για την αστρονομία. Αυτή
τη δυνατότητα έκφρασης θα την καλλιεργήσει και θα την κρατήσει ως στοιχείο της
εκπαιδευτικής του πρακτικής αρχικά στην λειτουργία του ως εκπαιδευτής σε ανηλίκους:
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«….προσπαθώντας να συνδυάσω τον πρώτο μου έρωτα, την αστρονομία,
δημιούργησα ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με το όνομα
«Εργαστήρι Ονείρων», μέσα από το οποίο εγώ μέσα μου έκανα αυτό που
έλεγα, δηλαδή προσπαθούσα να κάνω τα παιδιά να ερωτευτούν… να
ονειρευτούν. Το μέσο για να γίνει αυτός ο σκοπός πράξη ήταν ο ουρανός.
Αλλά δεν ήταν γνωστικός στόχος ο ουρανός. Δε μ’ ενδιέφερε πολύ δηλαδή
εάν θα μάθουν τα παιδιά πόσοι και ποιοι είναι οι δορυφόροι του Δία. Με
ενδιέφερε να δουν τον Δία, να τον θαυμάσουν. …. Όλα αυτά τα πράγματα
έφτιαξαν μια πάρα πολύ ατμόσφαιρα κι ήταν κάτι που με βοήθησε να
αντιμετωπίσω τη μιζέρια του σχολείου»
Όπως όμως είναι λογικό το πλαίσιο της δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης δεν
προσφέρεται για πολλές καινοτομικές πρακτικές και πρωτοβουλίες με αποτέλεσμα ο Ι. να
συνεχίζει να ψάχνει ένα χώρο όπου θα μπορέσει να λειτουργήσει ως εναλλακτικός
εκπαιδευτικός. Είναι άλλωστε ένας «μεταλλαγμένος αρχιτέκτονας».
Από την άλλη πλευρά στην εκπαιδευτική του πορεία ο Ι. βιώνει εποχές έντονης
πολιτικοποίησης και κοινωνικής δράσης. Μιας εποχής που είχε ως όραμα την κοινωνική
αλλαγή. Έτσι από τη στιγμή που μέσα από διάφορες επιλογές καταλήγει να λειτουργεί στο
πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι μάλλον φυσιολογικό να θεωρεί τον συγκεκριμένο
χώρο επαγγελματικής δραστηριοποίησης ως αυτόν που του δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση.
Λέει χαρακτηριστικά : «… νομίζω ότι αν κατάφερνα ποτέ στη ζωή μου να κρατήσω την
αστρονομία και την εκπαίδευση ενηλίκων, νομίζω ότι δε θα ‘θελα τίποτα άλλο».
Στην εκπαίδευση ενηλίκων ο Ι. μπορεί πλέον να λειτουργήσει έτσι όπως αυτός
αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του εκπαιδευτικού, μια λειτουργία αλληλεπιδραστική,
συνεργατική και συναισθηματική:
«Τον ρόλο μου τον βλέπω κυρίως συμβουλευτικό, υποστηρικτικό,
καθοδηγητικό, εμψυχωτικό, ενδυναμωτικό.

Καθόλου καθηγητικό. Δεν

καθηγούμαι. Και αυτό το τονίζω με κάθε ευκαιρία. Δεν καθηγούμαι. Και το
τονίζω και το εννοώ. Δεν είναι σχήμα λόγου. Σπάνια χρειάστηκε να κάνω
διάλεξη. Αντιθέτως όταν, όσες φορές οργάνωσα δραστηριότητες, που
έδωσαν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους και στις εκπαιδευόμενες να
εξωτερικεύσουν συναισθήματα, να κάνουν προτάσεις, να διηγηθούν
εμπειρίες, κάθε φορά που συνέβη αυτό, τότε διαπίστωσα πολύ ενέργεια,
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κυκλοφόρησε πάρα πολύ ενέργεια και γι’ αυτό το συνεχίζω. Θέλω πάρα
πολύ να πάρω ένα κομμάτι από τις εμπειρίες τους, από τη γνώση τους, από
τις επιθυμίες τους, να το ανακατέψω με το δικό μου και να φτιάξουμε κάτι
καινούργιο πάνω στο αντικείμενο, φυσικά, το οποίο δουλεύουμε, δεν είμαι
χαοτικός»
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5.2.3 Ο Κώστας: «…την ώρα που κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να
αντιλαμβάνεσαι τον άλλον ως το κέντρο του κόσμου»

Η συνάντηση με τον Κ. για την πραγματοποίηση της συνέντευξης πραγματοποιήθηκε
σε έναν ουδέτερο χώρο εκτός οικογενειακού ή εργασιακού περιβάλλοντος. Ο Κ. προέρχεται
από τον χώρο των θετικών επιστημών. Με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση υπηρετεί
σήμερα ως μέλος ΔΕΠ σε περιφερειακό πανεπιστήμιο της χώρας μας ενώ είναι από τους
πρώτους ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Η ενασχόλησή του με την εκπαίδευση ενηλίκων είναι μακροχρόνια και πολύπλευρη. Ως
σχεδιαστής, συντονιστής, εκπαιδευτής και αρκετές φορές ως

εκπαιδευόμενος έχει μια

πολυδιάστατη εμπειρία από τον χώρο ενώ η επαγγελματική του διαδρομή βρίσκεται σχεδόν
αποκλειστικά χωροθετημένη στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οικογένεια και σχολικές εκπαιδευτικές επιλογές: δύο βιογραφικά στοιχεία με
σημαίνουσα εξάρτηση
Η αφήγηση του Κ. για τη σχολική (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) εκπαίδευση
περιλαμβάνει πολλές αναφορές στο οικογενειακό του περιβάλλον. Αυτές οι αναφορές είναι
κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενες σε κάθε εκπαιδευτική βιογραφία αφού η πορεία ενός
ατόμου στο σχολικό περιβάλλον καθορίζεται τις περισσότερες φορές στα αρχικά της στάδια
από τις αποφάσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των γονιών. Από την άλλη
όμως στην αφήγηση του Κ. υπάρχει η αίσθηση μιας ξεχωριστής προσήλωσης των γονιών του
στο στόχο της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών στα παιδιά τους. Η ιδιαίτερη σημασία αυτής
της συμπεριφοράς αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο Κ. ξεκινά την αφήγηση της
εκπαιδευτικής του βιογραφίας ανασύροντας μια ανάμνηση των γονιών του στην οποία
δηλώνεται η στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση και την μόρφωση:
«Οι δύο γονείς μου ήταν άνθρωποι της μεσαίας προς μικρής τάξης,
άνθρωποι φτωχοί. Ο πατέρας μου είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς δύο τρεις
φορές μετά το Λύκειο, το οποίο γι αυτόν ήτανε για την εποχή του σ’ ένα
σχετικό υψηλό επίπεδο, να πάει στην Ανώτατη Εκπαίδευση, δεν το κατάφερε
γιατί δεν είχε τα μέσα, τα μέσα εννοώ τα οικονομικά και την υποστήριξη από
το σπίτι του. Η μητέρα μου ήταν μία ορφανή κοπέλα η οποία τέλειωσε το
Λύκειο… πιάσανε δουλειά σαν υπάλληλοι. Το όνειρο τους σαφώς ήτανε να
μορφώσουνε τα δύο τους παιδιά. Αυτή ήτανε η πρώτη τους προτεραιότητα.
Δηλαδή να είναι διαρκώς κοντά στα παιδιά τους, να τους δώσουν ότι
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περισσότερο μπορούσαν… και… να τους προσφέρουν όσες περισσότερες
εκπαιδευτικές ευκαιρίες μπορούσαν»
Εξαιτίας των προσδοκιών των γονιών του ο Κ. βρίσκεται τα πρώτα σχολικά του
χρόνια, σε ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο και κατόπιν σε ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο. Τα
χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα θεωρεί ο ίδιος πολύ σημαντικά και σε κάποιες
περιπτώσεις καθοριστικά για την μετέπειτα πορεία του όχι μόνο την εκπαιδευτική αλλά και
την επαγγελματική:
«Νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πραγμάτων που απέκτησα
στην ζωή μου, εντάξει ο καθένας από εμάς κατάφερε κάτι να κάνει, απ’
αυτά που κατάφερα εγώ σ’ ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στο Δημοτικό
Σχολείο, κυρίως λόγω της προσοχής που μας έδιναν. …. Στο συγκεκριμένο
σχολείο είχαν ιδιαίτερη μανία με την οργάνωση, με την διαχείριση του
προσωπικού χρόνου, με το να βγάζουν προγράμματα, με το να τηρούμε
προγράμματα, μας έδιναν μέχρι και το πρόγραμμα τι θα κάνουμε το
απόγευμα σπίτι μας, τι ώρα πρέπει να κοιμόμαστε…[Θ] εωρώ ότι κατά
κάποιο τρόπο επειδή στην ζωή μου έχω κάποιες δεξιότητες οργάνωσης
προσωπικού χρόνου, τακτοποίησης δουλειών, διαχείρισης εργασιών κ.λ.π…
θεωρώ ότι το 90% το οφείλω στο Δημοτικό Σχολείο»
Με την ανάμνηση της θετικής συνεισφοράς του δημοτικού σχολείου ο Κ. περνά στην
περιγραφή των χρόνων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου οι συνθήκες δεν
περιγράφονται με ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Η αρχική σκέψη των γονιών του για συνέχιση της
εκπαίδευσης σε ένα από τα πολύ γνωστά καλά γυμνάσια της εποχής εγκαταλείπεται σχετικά
γρήγορα για λόγους που είχαν να κάνουν με τον τόπο διαμονής της οικογένειας. Έτσι ο Κ.
συνεχίζει την εκπαιδευτική του διαδρομή σε ένα δημόσιο σχολείο της περιοχής του όπου
όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά με σημαντικότερο στοιχείο που περιγράφεται, την
έλλειψη προγραμματισμού:
«Τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο επειδή ήμουνα πάρα πολύ καλός
μαθητής, προτάθηκε να πάω στο [αναφέρει το όνομα ενός γνωστού
σχολείου]. Τότε μπαίναμε με εξετάσεις …. αλλά το [σχολείο] ήτανε αρκετά
μακριά από το σπίτι μου και δεν είχε μετακίνηση με λεωφορεία και όλα
αυτά, κάπου εκεί κόλλησαν οι γονείς μου και με πήγαν σ’ ένα Λύκειο της
περιοχής, συγγνώμη Γυμνάσιο της περιοχής τότε. Πέρασα βέβαια εύκολα με
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εξετάσεις. Αυτό όμως το σχολείο, με πήγανε εκεί διότι προοριζότανε για
πρότυπο. Δυστυχώς ποτέ δεν έγινε πρότυπο. Απλώς το μετέφεραν από
κάποιες χείριστες υποδομές που είχε, δηλαδή υποδομές που θύμιζαν χωριό
ας πούμε κι ακόμα χειρότερα, το μετέφεραν απλώς σ’ ένα εξαιρετικό κτήριο,
το έφτιαξαν αλλά το σχολείο έμεινε ίδιο από μέσα. Δεν υπήρχε κανένας
προγραμματισμός, οι καθηγητές ερχόντουσαν περίπου τον Δεκέμβρη,
φτιάχναμε πρόγραμμα. Θυμάμαι τους δύο πρώτους μήνες να κάνουμε
εφτάωρα όπου οι τρεις ώρες ήτανε γυμναστική, δηλαδή ένα πρόγραμμα
τελείως τυπικό και χωρίς κάποια ουσία εκεί»
Στα χρόνια αυτά η συμπαράσταση των γονιών του Κ. και ιδιαίτερα του πατέρα του
είναι συνεχής και αποφασιστική. Ο σκοπός του πατέρα του ήταν να μορφωθούν τα παιδιά του
και ο ίδιος αφοσιώθηκε στην πραγματοποίηση αυτού του σκοπού. Ο Κ. αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Ο πατέρας μου δεν πήγε ποτέ του καφενείο. Διάβαζε τα δύο του παιδιά. Αυτή
ήτανε η διασκέδαση του. Δούλευε μέχρι τις τέσσερις το μεσημέρι κι όταν δεν έκανε κάποια
δεύτερη δουλειά, διάβαζε τα δύο του παιδιά». Εκτός από τον πατέρα όμως από τη πρώτη αυτή
περίοδο της εκπαιδευτικής διαδρομής του ο Κ. θυμάται και τρεις καθηγητές για εντελώς
διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος επειδή με τη συμπεριφορά του αποσύνδεσε το επάγγελμα
του καθηγητή από το στερεότυπο του αυταρχικού ανθρώπου που κερδίζει σεβασμό και κύρος
με την αυστηρότητα, ο δεύτερος επειδή μέσω της εκπαίδευσης «κατάφερε να ξεφύγει» και ο
τρίτος επειδή η ζωή του αποτελούσε παράδειγμα της αξίας της «δεύτερης ευκαιρίας»:
«Ένας καθηγητής μου που θυμάμαι ο οποίος μου έδινε έτσι την αίσθηση του
κύρους ας πούμε, μου έδινε αυτό το πράγμα που λέμε κύρος, μας έλεγε να
τον φωνάζουμε κ. καθηγητά, ήταν όμως πολύ καλός άνθρωπος, δεν ήταν
δηλαδή ο κλασσικός τυπικός καθηγητής και έκανε και πλάκες κ.λ.π.. Και
είδα ότι το κύρος μπορεί να συνδυάζεται και με άλλες πλευρές του
χαρακτήρα. Δηλαδή να μην είναι κατ’ ανάγκη ο απόμακρος, ο κακός».
«Έναν καθηγητή μου ο οποίος είχε ξεκινήσει από πολύ φτωχή οικογένεια
και θεωρούσε φοβερό πράγμα το ότι είχε γίνει καθηγητής σε Λύκειο και μου
έδωσε αυτήν την εικόνα του ανθρώπου που καταφέρνει κάτι και λέει εγώ τα
κατάφερα. …Αυτό το πράγμα μου έχει μείνει. Δηλαδή η εικόνα του να
ξεφύγεις απ’ αυτό που είσαι... ένας άλλος Καθηγητής ο οποίος μ’ έχει
επηρεάσει πολύ, ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικός δάσκαλος, φιλόλογος στο
Λύκειο, ο οποίος είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του μία τεράστια
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περιουσία, την οποία όπως μας είπε έφαγε με διάφορες ασωτίες και μετά
σπούδασε εργαζόμενος. Απ’ αυτόν τον άνθρωπο μου έμεινε ότι τίποτα δεν
είναι οριστικό στην ζωή σου, ότι πάντα οφείλεις μία δεύτερη ευκαιρία στον
εαυτό σου»
Με διάφορες εικόνες από καθηγητές που άφηναν ο καθένας το προσωπικό του στίγμα
στην εκπαιδευτική διαδρομή του Κ. και με μια οικογένεια που στήριζε με κάθε τρόπο την
μόρφωση των παιδιών της, ο αφηγητής θυμάται τον εαυτό του ως έναν «πάρα πολύ καλό
μαθητή» ο οποίος συνεχίζει μετά και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την πορεία του στο
πανεπιστήμιο. Εδώ τίθεται το ζήτημα της επιλογής της κατεύθυνσης των σπουδών. Με
δεδομένη την έλλειψη οργανωμένου συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού η
απόφαση για την κατεύθυνση των σπουδών στο πανεπιστήμιο γίνεται με τη βοήθεια
ανθρώπων του κοινωνικού περίγυρου. Η αφήγηση του Κ. είναι χαρακτηριστική:
«Είμαι ένα θύμα αυτού που λέμε
προσανατολισμού,

τουλάχιστον

έλλειψη συστήματος επαγγελματικού
στην

εποχή

μου.

Επαγγελματικό

προσανατολισμό σε μένα έκανε ας πούμε η μορφωμένη κυρία που ζούσε
στην περιοχή. Οι γονείς μου αισθανόντουσαν αδύναμοι να κάνουν
επαγγελματικό προσανατολισμό. Υπήρχε μία κυρία η οποία είχε ζήσει και
στο εξωτερικό, ήταν δασκάλα, με ρώτησε τι θέλω να κάνω, εγώ είπα ότι
ήθελα να κάνω πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία κ.λ.π.. Τότε πολιτικές
επιστήμες και κοινωνιολογία ισοδυναμούσαν με πείνα, άρχισε μου το έφερνε
απ’ εδώ, απ’ εκεί, μου είπε μήπως να γίνεις μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος που
τότε ήταν πολύ καλό. Τρόμαξα μ’ αυτό το πράγμα, με το γεγονός ότι εγώ θα
έπρεπε, νόμιζα ότι οι ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι, γι αυτό λέω έλλειψη
επαγγελματικού προσανατολισμού, νόμιζα ότι είναι αυτοί που επινοούν
μηχανές, που βάζουνε μηχανές να δουλέψουνε κ.λ.π.. πράγμα για το οποίο
εγώ αισθανόμουν τελείως ανίκανος και ακατάλληλος. Και αποφάσισα να
ακολουθήσω μία μέση λύση, προς σχολές μαθηματικό, φυσικό, κ.λ.π. που
συνδύαζαν και κάποια θεωρητική ας πούμε γνώση, κάποια θεωρητική
κατεύθυνση και συνδύαζαν και την ευκολία να βρεις δουλειά, γιατί τότε
ακόμα διορίζονταν οι μαθηματικοί και οι φυσικοί».
Έτσι αρχίζει η διαδρομή του Κ. στο πανεπιστήμιο αφού μετά τη διαδικασία των
εισαγωγικών εξετάσεων πετυχαίνει σε μια σχολή θετικών επιστημών σε ένα περιφερειακό
πανεπιστήμιο
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Πανεπιστήμιο και επαφή με την πολιτική
Οι πανεπιστημιακές σπουδές του Κ. δεν ξεκινάν με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η
επιλογή της σχολής των θετικών επιστημών έγινε μετά από έναν ιδιότυπο «συμβιβασμό»
όπως είδαμε παραπάνω και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολύ γρήγορα ο Κ. να
συνειδητοποιήσει ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν ήταν τελικά αυτό που έψαχνε. Αυτή η
συνειδητοποίηση της «λάθος επιλογής» έχει πολλαπλές συνέπειες:
«…μπήκα σε θετική σχολή, πολύ γρήγορα ανακάλυψα δηλαδή μέσα στον
πρώτο χρόνο ότι δεν ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα για το οποίο μπήκα.
Παλινδρόμησα πάρα πολλές φορές στην διάρκεια της φοιτητικής μου ζωής,
για το εάν θα έπρεπε να τελειώσω ή όχι την συγκεκριμένη σχολή. Δεν μου
άρεσε καθόλου, δεν μου άρεσε η προοπτική του ν’ ασκήσω αυτό το
επάγγελμα, δεν μου άρεσε καθόλου να δουλέψω σ’ ένα Λύκειο με παιδιά, με
εφήβους»
Στην αφήγηση του Κ. για τα πανεπιστημιακά του χρόνια υπάρχει μια αίσθηση
«υποχρέωσης» να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Είναι αυτονόητο ότι έχοντας «πειστεί» για
την αξία της εκπαίδευσης η ιδέα της εγκατάλειψης των σπουδών δεν ήταν δυνατό να
υπερισχύσει.
«Τέλειωσα με πολλές περιπέτειες την Σχολή, δεν την ήθελα καθόλου,
διάβαζα μόνο τα θεωρητικά μαθήματα, τα άλλα φρόντιζα να τα περνάω ….
Κάποια στιγμή έκανα την κομβική επιλογή να μην σταματήσω την Σχολή και
να πάρω το πτυχίο. Αυτό το κλασσικό, το μικροαστικό. Το οποίο θεωρώ ότι
παρόλα αυτά μου βγήκε διότι όταν χρειάστηκα το πτυχίο για να κάνω ένα
μεταπτυχιακό το είχα»
Όμως τα χρόνια στο πανεπιστήμιο δεν είναι στο σύνολό τους δυσάρεστα.

Στη

διάρκεια των σπουδών του ο Κ. έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει πέρα από τα
μαθήματα της θετικής επιστήμης του και μια σειρά από μαθήματα που σχετίζονταν με την
παιδαγωγική επιστήμη, με τις επιστήμες της αγωγής. Αυτή η δυνατότητα άνοιξε στην
πραγματικότητα «ένα παράθυρο» ήταν μια επιλογή που προσδιόρισε ως ένα βαθμό την
μελλοντική του πορεία:
«Μέσα στην σχολή τώρα, πέρα από κάποια μαθήματα θεωρητικά,
Μηχανικές, Θεωρητικά Μαθηματικά, Θεωρητική Φυσική…υπήρχε ένας
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άνθρωπος ο οποίος με επηρέασε πάρα πολύ, …. ο οποίος ήταν ο πρώτος
στην Ελλάδα στον τομέα των παιδαγωγικών όπως θα λέγαμε τότε και στον
οποίο μαζευόμασταν όσοι δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι σε σχέση με την
καθαυτό επιστήμη για την οποία είχαμε μπει. Επέλεξα όλα του τα μαθήματα,
ο [αναφέρει το όνομα του καθηγητή], επέλεξα όλα του τα μαθήματα, ήταν
γύρω στα έξι μαθήματα και κάποιες φιλοσοφίες, πολιτικές επιστήμες,
δηλαδή από τα σαράντα πέντε μαθήματα που πέρασα τα δέκα δεν ήταν πάνω
στην επιστήμη μου. Και αποφάσισα μετά ν’ ασχοληθώ μ’ αυτό το πράγμα.
Έκανα την διπλωματική μου εργασία καταρχήν στα παιδαγωγικά. Άρα σιγά
– σιγά άλλαξα κατεύθυνση»
Στα χρόνια αυτά όμως, ο Κ. έρχεται σε επαφή και με την πολιτική. Συμμετέχει σε
διάφορες ανένταχτες πολιτικές ομάδες και θεωρεί τη συμμετοχή του αυτή ως ιδιαίτερα
σημαντική για τη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα το
επαγγελματικό του ήθος ενώ δε διστάζει να χαρακτηρίσει την εμπειρία αυτή και ως μια από
τις αιτίες ενασχόλησης με την εκπαίδευση ενηλίκων:
«Ένα στοιχείο το οποίο με διαμόρφωσε στη συνέχεια, το οποίο είναι, ήτανε
πολύ συνηθισμένο στην γενιά μου, δεν είναι τόσο πολύ τώρα, η επαφή με την
πολιτική. Δεν μπήκα σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, ήμουνα σε ομάδες
αλλά μέσα απ’ αυτήν την εμπλοκή την οποία την βίωσα πάρα πολύ έντονα
και με απογοητεύσεις και με προσδοκίες, πολλοί από εμάς θεωρούσαν ότι
ενδεχομένως να γίνει και επανάσταση… έτσι, αυτά τα όνειρα που στην
Ελλάδα ήταν σαν απόνερα της χούντας, του Μάη του ’68 που δεν τον
ζήσαμε τότε, των κινημάτων της Αμερικής, ε, σ’ εμάς ήρθανε τέλη δεκαετίας
’70, αρχές δεκαετίας ’80, που ήμουνα εγώ φοιτητής. Φυσικά απ’ αυτήν την
περίοδο της ζωής μου δεν μου έμεινε το ότι έγινε ή δεν έγινε επανάσταση,
μου έμεινε όμως η εικόνα του να δουλεύεις για ένα κοινό σκοπό, η εικόνα
του να δουλεύεις για τους άλλους. Θεωρώ ότι οι ρίζες του να γίνω ένας
άνθρωπος που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων που είμαι σήμερα,
εντοπίζονται μάλλον εκεί»
Σε μια άλλη χρονική στιγμή της αφήγησής του ο Κ. επανέρχεται στο θέμα αυτό και
αναφέρει συμπληρωματικά:
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«Έμαθα…τι σημαίνει να συμμετέχεις σε μία κοινή προσπάθεια. Να βάζεις
κοινούς στόχους, να δουλεύεις μαζί με άλλους για κάποιο κοινό καλό. Γι
αυτά τα οποία παλεύαμε τότε υποτίθεται ότι ήταν κάποια φοβερά ας πούμε
καλά για την κοινωνία τότε. Το ότι θ’ άλλαζε η κοινωνία, οι άνθρωποι θα
γινόντουσαν ίσοι, κ.λ.π., τα ξέρεις αυτά τώρα να μην τα λέμε, επομένως
έμαθα να δουλεύω για ένα κοινό καλό, να θέτω και στόχους, να κάνω την
αυτοκριτική μου, όχι γιατί μου το έλεγαν κάποιες οργανώσεις, ομάδες
ήμασταν, δεν είχαμε τέτοια πράγματα… είναι κάτι το οποίο με βοήθησε
γενικά στην ζωή μου ν’ αυτοαξιολογούμαι σε διάφορες καταστάσεις»
Με αυτά τα βιώματα από την εποχή των πανεπιστημιακών σπουδών του
προπτυχιακού κύκλου ο Κ. υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία την οποία θεωρεί «μεγάλο
σχολείο» επειδή μαθαίνεις «πώς να συμβιώνεις», και επιστρέφει στον πανεπιστημιακό χώρο
αρχικά ως εργαζόμενος. Η πρώτη του αυτή εργασία είναι στο πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων αφού αναλαμβάνει να συντονίσει σεμινάρια που διοργανώνει το πανεπιστήμιο που
σπούδασε:
«Εξαιρετικά τυχερός ήμουν γιατί … παρουσιάστηκε μία δουλειά συντονιστή
σεμιναρίων τότε στο πανεπιστήμιο. Χωρίς να ξέρω τίποτα από εκπαίδευση
ενηλίκων πριν, δεν ήξερα ότι υπήρχε η εκπαίδευση ενηλίκων πριν
συντονίσω σεμινάριο. Μπήκα όμως γρήγορα στα βαθιά, άρχισα κι έβγαζα
προγράμματα, ερχόμουν σ’ επαφή με τους εκπαιδευόμενους καθημερινά….
παράλληλα βλέποντας και τα πρακτικά προβλήματα που ενέκυπταν κάθε
μέρα στον συντονισμό και συζητώντας με τον άνθρωπο που είχε την γενική
ευθύνη, αποκτούσα σιγά – σιγά και μία εικόνα της θεωρίας που υπάρχει
πίσω από αυτό που λέγαμε τότε ένα απλό σεμινάριο δηλαδή να πάρεις
παρουσίες, να φτιάξεις ένα πρόγραμμα, να μπουν να βγουν οι
εκπαιδευόμενοι, να δεις ποιος εκπαιδευτής θα μπει, πως θα πληρωθεί κ.λ.π..
Τότε λοιπόν ασχολούμουν συστηματικά μ’ αυτό το πράγμα, μου άρεσε,
κάθισα και διάβασα μόνος μου»
Με αφορμή αυτήν την επαγγελματική του ενασχόληση ο Κ. ξεκινά τις μεταπτυχιακές
του σπουδές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων αφού πλέον αισθάνεται την ανάγκη να
μάθει περισσότερα, αλλά και γιατί θεωρούσε ότι ήταν ένα επιπλέον προσόν για μια καλύτερη
δουλειά. Η «πίστη» στο ότι η περισσότερη εκπαίδευση θα τον οδηγήσει σε ένα καλύτερο
μέλλον είναι ισχυρή:
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«Όταν άρχισα να συντονίζω προγράμματα και να διαβάζω θεωρητικά για
την εκπαίδευση ενηλίκων κατάλαβα πια ότι αυτά που είχα κάνει στο
πανεπιστήμιο έπρεπε να τα κάνω σ’ ένα πιο συστηματικό επίπεδο, άρχισα
και καταλάβαινα ότι ήταν ένας αυτόνομος κλάδος των επιστημών της
εκπαίδευσης και έπρεπε να πάρω ένα μεταπτυχιακό στις επιστήμες της
εκπαίδευσης. Το έκανα πέρα από το γεγονός ότι θα ήταν και ένα τυπικό
προσόν που θα με χρησίμευε για να κάνω ένα διδακτορικό, να βρω μία
καλύτερη δουλειά. Κατάλαβα όμως ότι ήταν ανάγκη σ’ έμενα να χτίσω
κάποια θεμέλια που δεν τα είχα και που τα προσωπικά μου διαβάσματα,
αυτά που ήταν πάρα πολλά γιατί τρία τέσσερα χρόνια που συντόνιζα
προγράμματα διάβασα πάρα πολύ, πολλά βιβλία, ωστόσο κατάλαβα ότι δεν
ήταν αρκετά. Δηλαδή ήθελα κάτι πιο συστηματικό. Πέρα από το τυπικό έτσι.
Είχα την κλασσική μανία των Ελλήνων να πάρω ένα πτυχίο επιπλέον»

Σημαντικοί άλλοι στην εκπαιδευτική πορεία του Κ.
Στην αφήγηση του Κ. η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος τονίστηκε από
την αρχή ως ένας καθοριστικός παράγοντας της εκπαιδευτικής του διαδρομής. Όμως πέρα
από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον ο Κ. αναφέρει με τον όρο «σημαντικός άλλος10»
έναν ακόμη συγγενή του:
«…νομίζω ότι στην δική μου ζωή αυτό που λέμε σημαντικός άλλος, ήταν
ένας θείος μου. Αδελφός της μητέρας μου. Μικρότερος από την μητέρα μου,
δηλαδή είχαμε μία διαφορά δεκαεπτά ή δεκαοχτώ χρόνια, δηλαδή αυτός
ήτανε μικρός όταν εγώ γεννήθηκα, εγώ ήμουνα το πρώτο του ανίψι από τα
έξι επτά που έκανε τελικά και επειδή ήμουνα κι αγόρι είχε όλα αυτά τα
σχετικά, να μου μάθει μπάλα, ποδήλατο, ήτανε και κοντά στην ηλικία. Αυτός
ο άνθρωπος λοιπόν, εξίσου πάρα πολύ φτωχός, δούλευε από τα εννέα του
χρόνια σε δουλειές του ποδαριού, κατάφερε να τελειώσει εργαζόμενος
Νυχτερινό Γυμνάσιο – Λύκειο, να σπουδάσει εργαζόμενος και να πάρει δύο
πτυχία και στην συνέχεια έκανε και μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Αυτός ο
10

Με την έννοια «σημαντικός άλλος» περιγράφεται ένα συγκεκριμένο άτομο του οποίου οι απόψεις, η γνώμη

και οι αντιδράσεις συνεισφέρουν και επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας (Bilton et. al,
1996, σελ. 669)
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άνθρωπος λοιπόν είχε μία τρομακτική έφεση στην μάθηση και μία
τρομακτική ικανότητα να παίρνει πάρα πολύ γρήγορα πτυχία. Να διαβάζει
οτιδήποτε, να κατανοεί οτιδήποτε και να παίρνει το αντίστοιχο
πιστοποιητικό. Είτε ήταν ξένη γλώσσα, οτιδήποτε ήθελε το κατάφερνε.
Αυτός για μένα ήταν ένα παράδειγμα. Πέρα απ’ το ότι κι άμεσα μ’ έσπρωχνε
και μ’ έλεγε ότι πρέπει να κάνεις αυτό, που επιδείκνυε ας πούμε τα
επιτεύγματα τα οποία πρέπει να έχω στην ζωή μου σε σχέση με την
εκπαίδευση. Πέρα απ’ αυτό ήτανε κι ένα ζωντανό παράδειγμα. Τον έβλεπα
να δουλεύει, να ξενυχτάει όλο το βράδυ για να πάει να δώσει την άλλη
ημέρα μάθημα. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που είχε καταθέσει τα πάντα
στην εκπαίδευση. Αυτός για μένα σίγουρα είναι αυτό που λέμε ο σημαντικός
άλλος»
Επιπρόσθετα, στην αφήγηση του Κ. εμφανίζονται ακόμη δύο πρόσωπα που μοιάζει
ότι έχουν επηρεάσει σε κάποιο βαθμό την εκπαιδευτική του διαδρομή, τις επιλογές του καθώς
και την αντίληψή του για την εκπαίδευση ενηλίκων. Πρόκειται για δύο καθηγητές από την
περίοδο των πανεπιστημιακών σπουδών, τους οποίους ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους
διδάσκοντες εκείνης της εποχής:
Σε σχέση με την σημερινή μου επιστήμη…κυρίως θα έλεγα τον επιβλέποντα
της [διδακτορικής] διατριβής τον οποίο τον είχα και καθηγητή πριν, είχαμε
συνεργαστεί σε διάφορα προγράμματα. Και όπως είπα και προηγουμένως σε
διάφορα σεμινάρια, τον [αναφέρει το όνομα ενός δεύτερου καθηγητή] που
μ’ έστρεψε προς τα εκεί, που μου έδειξε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα… που
μ’ έστρεψε σ’ αυτό, που κατάλαβα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα ως επιστήμη.
Ανεξαρτήτως του ότι δεν ήξερα ότι η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να
εντάσσεται σ’ αυτό που λέμε επιστήμες της αγωγής. Κυρίως όμως θα έλεγα
τον επιβλέποντά της διατριβής μου θυμάμαι, εντάξει ίσως και κάποιους
άλλους ανθρώπους. Είχα καλούς καθηγητές αλλά όχι αυτό που λέμε με μία
εμβληματική επίδραση».

Συνολική εντύπωση – η λειτουργία του εκπαιδευτή
Η αφήγηση του Κ. έχει δύο στοιχεία που εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση από τις
υπόλοιπες αναφορές. Το πρώτο στοιχείο είναι η παρακίνηση και η υποστήριξη για μόρφωση
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που ενυπάρχει στο οικογενειακό περιβάλλον αφού μοιάζει ότι η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση
αποτελεί το μέσο και κοινωνική κινητικότητα είναι πολύ ισχυρή. Με αυτό το υπόβαθρο η
πορεία του Κ. στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης μοιάζει να είναι φυσιολογική. Μια
δύσκολη στιγμή, ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα, το οποίο εμφανίζεται στην
εκπαιδευτική βιογραφία του Κ. είναι η συνειδητοποίηση ότι η επιλογή των θετικών σπουδών
στο πανεπιστήμιο είναι μάλλον μη-ικανοποιητική. Σε αυτή το κομβικό σημείο ο Κ. μένει στο
χώρο της εκπαίδευσης υποστηριζόμενος αφενός από το «άνοιγμα» των σπουδών του προς τις
επιστήμες της αγωγής και αφετέρου από το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που αναφέρεται από
τον φορέα της βιογραφίας και που είναι η επαφή με την πολιτική. Αυτή η συμμετοχή του Κ.
σε πολιτικές ομάδες σε συνδυασμό με την εισαγωγή του στις επιστήμες της αγωγής
διαμορφώνουν στην ουσία και την άποψή του για τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων:
«Αν λοιπόν γυρίσω προς τα πίσω, πάω σε ορισμένα σημεία τα οποία ήδη
σου ανέφερα, δηλαδή αυτό του να ζεις στην διάρκεια των φοιτητικών σου
χρόνων με κοινότητες ανθρώπων, αυτό που είπα προηγουμένως να
δουλεύεις για ένα κοινό σκοπό, να δουλεύεις για τους άλλους, γιατί πιστεύω
ότι τελικά η δουλειά, είτε είναι κάποιος εκπαιδευτής, συντονιστής, ή
οτιδήποτε έχει να κάνει με ενήλικους εκπαιδευόμενους, … είναι κατά βάση,
αυτό που λέμε μία αλλοκεντρική δουλειά. Δηλαδή την ώρα που την κάνεις
αυτήν την δουλειά.. πρέπει ν’ αντιλαμβάνεσαι τον άλλον ως το κέντρο του
κόσμου. Και για να το κάνεις αυτό, για να μπορείς να το κάνεις…να είσαι
καλός άνθρωπος,.. πρέπει να έχεις τέτοιες εμπειρίες, να έχεις γεμάτες τις
αποθήκες και να ξέρεις την αξία του να δουλεύεις για τον άλλον, να
δουλεύεις για ένα κοινό σκοπό, να δουλεύεις για το κοινό καλό που λέμε»
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«…έναν

ρόλο

που

θα

΄ναι

ταυτόχρονα

και

συμβουλευτικός…αλλά και ακαδημαϊκός…με την έννοια ότι είμαι υποτίθεται
διδάσκων»

Με τον Π. συναντηθήκαμε στους χώρους ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος της
Θεσσαλονίκης. Ο Π. σπούδασε οικονομικά και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις
οικονομικές επιστήμες και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι οι
εργασιακές σχέσεις και τα οικονομικά της εργασίας. Η εμπειρία του ως εκπαιδευτικού είναι
κυρίως εστιασμένη στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Σε κάποια χρονική στιγμή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο είχε και αυτός (όπως και ο ερευνητής) την διπλή ιδιότητα του εκπαιδευτή και
του εκπαιδευόμενου.
Η αφήγηση του Π. διαχωρίστηκε σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ο Π.
ανακαλεί μνήμες από τη σχολική του εκπαίδευση. Σε αυτή τη ενότητα κυριαρχούν αναφορές
για τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς. Στη δεύτερη ενότητα ο Π. αφηγείται την
πανεπιστημιακή του εκπαίδευση και αποκαλύπτει την απόφασή του να γίνει και ο ίδιος
πανεπιστημιακός δάσκαλος ενώ στη τρίτη ενότητα συγκεντρώνονται τα στοιχεία της
αφήγησης του Π. που σχετίζονται με τη πορεία του στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
επικεντρώνοντας κυρίως στη δραστηριότητά του ως σύμβουλος-καθηγητής στο ΕΑΠ.

Πρώτες αναμνήσεις: οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς
Οι αναμνήσεις του Π. από τα πρώτα σχολικά του χρόνια είναι ιδιαίτερα σύντομες. Η
πρώτη εικόνα που αφηγείται είναι αυτή μιας εκπαιδευτικού, συγκεκριμένα μιας νηπιαγωγού,
με την οποία θυμάται να αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση που είναι αρκετά σημαντική στο
βαθμό που όταν για κάποιο λόγο αντικαθίσταται η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός ο Π.
διακόπτει το νηπιαγωγείο.

Την επόμενη χρονιά ο Π. ξεκινά το δημοτικό και ενώ δεν

αναφέρεται με έκταση σε αυτά τα χρόνια αυτό που τονίζεται με έμφαση είναι η σχέση του με
τους εκπαιδευτικούς. Ο Π. χρωματίζει με θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα χρώματα τις
αναμνήσεις του ανάλογα με τη σχέση που αναπτύσσει με τους εκπαιδευτικούς του:
«…η πρώτη μου ανάμνηση είναι η εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο.
Θυμάμαι τη σχέση με την νηπιαγωγό που μας πρόσεχε πάρα πολύ. Κάποια
στιγμή μετά από δυο τρεις μήνες, άλλαξε η νηπιαγωγός, ήρθε μια άλλη, με
την οποία δεν είχα την ίδια σχέση, με αποτέλεσμα να… άρχισα να ‘χω
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κάποια προβλήματα μαζί της και τελικά επειδή τότε δεν ήταν και
υποχρεωτικό, διέκοψα το νηπιαγωγείο λίγο πριν τα Χριστούγεννα και δεν
ξαναπήγα όλη την υπόλοιπη χρονιά…. Οπότε ξαναπηγαίνω τον επόμενο
χρόνο, αλλάζοντας πλέον και κατοικία, δημοτικό σχολείο από την αρχή
κανονικά. Πάω 1η δημοτικού. Οι εμπειρίες θετικές ήταν. Δεν ήμουνα από
τους καλύτερους μαθητές υπό την έννοια δεν είχα καλές σχέσεις με τους
δασκάλους κ.λπ. Τώρα όταν αλλάζαμε και δάσκαλο, δασκάλα, μ’ άλλους,
φυσικά, ήταν λίγο καλύτερες οι σχέσεις, μ’ άλλους λίγο χειρότερες..»
Αναφορικά με την ίδια την εκπαιδευτική διεργασία ο Π. δεν κάνει ιδιαίτερες
αναφορές. Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι από την αφήγηση του Π. απουσιάζουν οι
αναφορές σε στοιχεία που είναι κυρίαρχα στην ηλικία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως
οι παρέες, το παιχνίδι και γενικά η κοινωνικοποιητική διάσταση της εκπαίδευσης. Από την
άλλη πλευρά ο Π. αυτοπροσδιορίζεται ως καλός μαθητής, ως «πρώτος». Μάλιστα μοιάζει
αυτός ο προσδιορισμός να γίνεται τελικά προσδοκία και για τους δασκάλους του Π. αφού
όπως ο ίδιος αναφέρει η ιδιότητα του καλού μαθητή τον συνόδευε ως ιστορία, ως
αναγνωρίσιμο βιογραφικό στοιχείο σε όλα του τα χρόνια στο δημοτικό:
«..δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία την ίδια,
ούτε στην τάξη. Απολάμβανα και το άσυλο που έχουν οι πρώτοι, οι καλοί
μαθητές, τέλος πάντων, με την έννοια ότι και να’ κανα, καμιά αταξία εγώ,
με συγχωρούσαν πολύ ευκολότερα από ότι κάποιον άλλον που έπαιρνε
χαμηλούς βαθμούς. Να θυμίσω ότι εκείνη, σε κείνη την εποχή τη δική μου,
στο δημοτικό μπορούσες να χάσεις και τάξη, δεν περνούσαν όλοι. Είχαμε
ανθρώπους που έμεναν τρία χρόνια στην 1η δημοτικού, να φανταστείς. Μ’
αυτή την έννοια ήταν μια απλή διαδρομή. Τα τελευταία χρόνια του
δημοτικού έχω μια κάμψη σαν απόδοση ως μαθητής, αλλά μάλλον τη
γλιτώνω και τελειώνω, ξέρω ‘γω, με καλούς βαθμούς, γιατί ακριβώς με
συνόδευε η ιστορία μου, το παρελθόν που μου έδινε έτσι ένα αβαντάζ, ένα
πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους»
Τα χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο ξεκινούν με ένα μικρό «σοκ» όπως ο ίδιος
παραδέχεται αφού η εισαγωγή του σε ένα πειραματικό σχολείο της πόλης τον φέρνει
αντιμέτωπο με μαθητές πολύ καλύτερου «επιπέδου» ενώ ο ίδιος αισθάνεται ότι «έπρεπε» να
είναι και πάλι ο πρώτος μαθητής.

Αυτό το σοκ ξεπερνιέται σταδιακά και ο Π. ως

συνειδητοποιημένος μαθητής «κάνει τη δουλειά του» περνώντας από τάξη σε τάξη και τελικά
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στο πανεπιστήμιο. Σε αυτή τη διαδρομή πάλι αυτό που μοιάζει να είναι σημαντικό είναι η
σχέση του με τους καθηγητές:
«…όταν πήγα στο γυμνάσιο, κληρώνομαι και πηγαίνω σε πειραματικό
σχολείο, όπου τα επίπεδα ήταν πολύ υψηλότερα κι αυτό μου δημιουργεί λίγο
ένα σοκ, με την έννοια ότι έπρεπε και στην 1η γυμνασίου να είμαι πρώτος ή
από τους πρώτους τέλος πάντων.., πηγαίνω σε ένα περιβάλλον όπου οι
άλλοι προερχόταν από το δημοτικό σχολείο του πειραματικού σχολείου
οπότε ήταν πολύ καλύτεροι σε επίπεδο από εμένα και αυτό μου δημιούργησε
ένα σοκ με την έννοια ότι ξαφνικά απ’ εκεί που είσαι άριστος να είσαι από
τους μέτριους ή τους χειρότερους από μέτριο, είναι, όσο να ‘ναι, ένα
πρόβλημα. Αυτό μου πήρε δυο-τρία χρόνια να προσαρμοστώ, μόλις στην 3η
γυμνασίου δηλαδή, αρχίζω και νιώθω ότι πλέον ισορροπώ τα πράγματα και
μπορώ να συμβαδίσω με τους άλλους, αυτό όμως δεν είναι.. δεν έγινε
εύκολα, δηλαδή, υπήρχαν αρκετές τριβές στις σχέσεις μου με τους
καθηγητές…, εγώ γενικά έκανα τη δουλειά μου τόσο όσο χρειαζόταν να
περνάω τις τάξεις μου με μια σχετική άνεση χωρίς να έχω καμιά ψύχωση με
τους βαθμούς. Το μόνο που έγινε, μάλλον τυχαία βέβαια, είναι ότι, επειδή
εγώ δε διάβαζα πολύ μέχρι τη 2α λυκείου και ξαφνικά αποφάσισα να
διαβάσω στην 3η λυκείου για να περάσω στο πανεπιστήμιο, έγραψα τελικά
εντυπωσιακά καλούς βαθμούς για τα δικά μου μέτρα στην 3η λυκείου, στις
πανελλήνιες δηλαδή. Μάλλον, ίσως διάβαζα περισσότερο από ότι
χρειαζόταν για να περάσω και τελικά πέρασα με καλή σειρά, πήρα και
υποτροφία..»

Το πέρασμα από το πανεπιστήμιο: το πρότυπο του πανεπιστημιακού
Τα χρόνια του Π. στο πανεπιστήμιο είναι κατά κάποιο τρόπο αφιερωμένα στην
εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα όσα μας αφηγείται την εποχή αυτή που οι «άλλοι» εκλάμβαναν
ως εποχή ξεκούρασης μετά το λύκειο ο ίδιος μη έχοντας καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια
και επειδή αισθανόταν ξεκούραστος αφιερώθηκε στις σπουδές του, «άρχισε να δουλεύει»:
«..τα χρόνια του Πανεπιστημίου ήταν πιο απλά, με την έννοια ότι κάποια
στιγμή…λιγάκι επειδή εγώ δε διάβαζα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, ήμουνα
αρκετά ξεκούραστος κι όταν οι άλλοι είπαν να τελειώσουν το λύκειο, να
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ξεκουραστούμε τώρα, εγώ ήταν η εποχή που άρχισα να δουλεύω. Με αυτή
την έννοια τέλειωσα αρκετά εύκολα το πανεπιστήμιο σε τέσσερα χρόνια και
με καλούς βαθμούς»
Αυτή η αίσθηση, που ταυτίζει στην ουσία τις σπουδές με «δουλειά», με εργασία
δηλαδή, υπάρχει όπως είδαμε και στα χρόνια του λυκείου ενώ και στην αφήγηση των
πανεπιστημιακών χρόνων σημαντική παράμετρος θετικής ή αρνητικής εκτίμησης είναι η
σχέση με τους καθηγητές. Η διαφορά είναι ότι στα πανεπιστημιακά χρόνια η αίσθηση της
«δουλειάς» γίνεται εντονότερη και σε αυτό παίζει ρόλο και η παρουσία ενός
πανεπιστημιακού ο οποίος παίζει έναν ρόλο «σημαντικού άλλου» και γίνεται τελικά το
πρότυπο του Π. Ο αφηγητής μας είναι πλέον αποφασισμένος να γίνει πανεπιστημιακός:
«Γενικά, ήταν μια διαδρομή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα πήγαινα καλά
και με τους καθηγητές και με το περιβάλλον, έτσι, του πανεπιστήμιου. Και
από τότε, βέβαια, άρχισα να αισθάνομαι ότι είναι η δουλειά του
πανεπιστημιακού ή του καθηγητή σε αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων, που μου
πήγαινε... Περίπου νομίζω από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου είχα
αποφασίσει σε γενικές γραμμές ότι θα ακολουθούσα κι εγώ το δρόμο μου ως
πανεπιστημιακός δηλαδή. Ήταν αρκετά έτοιμο μέσα μου πλέον….είχα,
κάποιους καλούς καθηγητές, ειδικά ένας στο 1ο έτος, μ’ είχε εντυπωσιάσει
με τη μεταδοτικότητά του κι ακόμα και σήμερα με εντυπωσιάζει, δηλαδή
νομίζω είναι χαρισματικός αυτός ο άνθρωπος. ... Και μ’ άρεσε αυτή η
ικανότητά του να μεταδίδει αρκετά εύκολα περίπου να σε ευθυγραμμίζει, να
ευθυγραμμίζει το αφτί σου, να στο πω έτσι παραστατικά, με τις ταλαντώσεις
του λόγου του, δηλαδή, τον ακολουθούσες στους κυματισμούς του λόγου του,
είχε ένα φοβερό χάρισμα. Αυτός με έκανε και να αγαπήσω τα οικονομικά,
έτσι, δηλαδή όταν έχεις καλό δάσκαλο σε φέρνει πιο κοντά, αλλά και να
αγαπήσω ακόμα περισσότερο τη δουλειά του δασκάλου. Δηλαδή,
σκεφτόμουνα τι ωραία κι εγώ μια μέρα να μπορώ να μιλάω έτσι και να μ’
ακούν από κάτω με δέος, με ανοικτό το στόμα κ.λπ. … όταν έμπαινε στο
αμφιθέατρο ή την αίθουσα, ζωγράφιζε ο άνθρωπος και αυτό ήταν πολύ
ενδιαφέρον για μένα. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, τον θυμάμαι με πολύ έτσι,
με συγκίνηση και με πολύ τρυφερά συναισθήματα, το πώς μας δίδασκε..
μίλαγε με μια τέτοια μεταδοτικότητα που σ ’έκανε να καταλαβαίνεις και να
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μπαίνεις στο βάθος των εννοιών κι όχι απλώς να σου λέει για να
διεκπεραιωθεί καλά το μάθημα και η διάλεξή του»
Αυτή η απόφαση του Π. να μοιάσει στον πανεπιστημιακό δάσκαλό του, είναι
καθοριστική για την μετέπειτα εκπαιδευτική του διαδρομή αφού σύμφωνα με τα ισχύοντα
στην ελληνική νομοθεσία υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να εισέλθεις στο
συγκεκριμένο χώρο:
«από το 1ο έτος είπα ότι, στο μυαλό μου, ότι θα προσπαθούσα τουλάχιστον
να κάνω μια πανεπιστημιακή καριέρα. Ήταν πάρα πολύ σφηνωμένο στο
μυαλό μου. Δεν ήταν απλώς αυτά που έρχονται ας πούμε για τρεις μήνες,
θέλεις να γίνεις αυτό, μετά αλλάζεις θέλεις να γίνεις κάτι άλλο κ.λπ. κ.λπ.
Φυσικά για να πας στο πανεπιστήμιο χρειαζόταν περαιτέρω σπουδές,
μεταπτυχιακά, διδακτορικά και γι’ αυτό και όντως μπήκα στη διαδικασία να
τα κάνω»
Η προσπάθεια του Π. να αποκτήσει τα προσόντα για μια καριέρα πανεπιστημιακού
δασκάλου ολοκληρώνεται με επιτυχία με τη λήψη του διδακτορικού του διπλώματος. Όμως η
εκπαιδευτική του διαδρομή συνεχίζεται και μετά το διδακτορικό με την απόκτηση και
δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αυτή τη φορά στην εκπαίδευση ενηλίκων. Με
αφορμή αυτές τις σπουδές ο Π. αναφέρεται στον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται το ρόλο
του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Η εμπειρία του ΕΑΠ και η λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων

Ο αφηγητής μας αφιερώνει σημαντικό μέρος της βιογραφίας του στην περιγραφή της
εμπειρίας του από το ΕΑΠ ως φοιτητής. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί από
τα λεγόμενα του Π. αναδεικνύεται και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του
εκπαιδευτή ενηλίκων.

Ο Π. αιτιολογεί την απόφασή του να παρακολουθήσει μετά το

διδακτορικό του έναν μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών αναδεικνύοντας το ζήτημα της
πιστοποίησης. Με άλλα λόγια της επίσημης και πιστοποιημένης απόδειξης κατοχής ενός
συνόλου γνώσεων που πιθανόν να υπάρχουν ως εμπειρική γνώση. Η αιτιολόγηση αυτή δεν
προκαλεί αίσθηση αφού η παρουσία ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης για την
απόκτηση πιστοποίησης αναφορικά με ένα σύνολο εμπειριών είναι ένα συνηθισμένο κίνητρο
συμμετοχής:
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εκπαίδευσης,

επαγγελματικής κατάρτισης, των ΚΕΚ, κ.λπ. …, ήθελα όμως αυτό που έχω
σαν εμπειρία να μεταφραστεί και σε πιστοποιημένη γνώση κατά κάποιο
τρόπο. Και το ΕΑΠ ήταν μια καλή ευκαιρία, γιατί είχε ένα πρόγραμμα που
ταίριαζε με έναν αρκετά εργαζόμενο δηλαδή, με αρκετές ώρες εργασίας. Δεν
είχε υποχρεωτικές παρακολουθήσεις κ.λπ. και μπορούσε τελειώνοντας να
σου δώσει μία πιστοποιημένη γνώση για κάτι που ήδη είχες μια εμπειρία, να
σε εμπλουτίσει λίγο και με κάποια θεωρία, γιατί εγώ είχα γνώσεις σαν
εκπαιδευτής ενηλίκων, είχα εμπειρία μάλλον, αλλά δεν είχα θεωρητική
γνώση, τις πηγές έτσι της θεωρίας της εκπαίδευσης των ενηλίκων κ.λπ. άρα
θα ‘ταν καλό να αποκτήσω κι ένα εμπλουτισμό στο θεωρητικό μου
οπλοστάσιο κι αυτό ήρθε κι έδεσε …Ήταν πολύ συνειδητό πλέον, έτσι;»
Η εμπειρία του αυτή όμως δεν ανακαλείται με θετικό τρόπο. Αυτό που μοιάζει να
ενοχλεί περισσότερο τον Π. είναι ο τρόπος λειτουργίας των συμβούλων καθηγητών ιδιαίτερα
στο πολύ κρίσιμο ζήτημα της αξιολόγησης. Για τον Π. οι συγκεκριμένοι πανεπιστημιακοί
λειτουργοί υποβάθμιζαν το κύρος του επαγγέλματος που ο ίδιος μάλιστα είχε επιλέξει ως
επαγγελματική σταδιοδρομία:
«… ταυτόχρονα με αυτή τη θέση ως ΣΕΠ στο ΕΑΠ, ήμουνα και φοιτητής τα
ίδια περίπου χρόνια, είχα το προνόμιο να βλέπω το πράγμα κι από τις δύο
οπτικές γωνίες. Ειλικρινά μπορώ να πω ότι τελειώνοντας τώρα δεν είμαι
σίγουρος ότι άξιζε τον κόπο, τα χρόνια και τα χρήματα που έδωσα, αλλά
κυρίως τα χρόνια, το χρόνο γενικότερα, και νιώθω και μια απογοήτευση...
από μια λειτουργία των ΣΕΠ, πάρα πολύ δημοσιοσχετιστική, με το μυαλό
τους προφανώς στην αξιολόγηση, φαντάζομαι ή κάτι τέτοια, μην
ενοχλήσουμε κανέναν, μη διαταράξουμε την ισορροπία του καναπέ του
καθενός, μη ταράξουμε… έτσι, γιατί τότε θα μας βάλουν χαμηλό βαθμό στην
αξιολόγηση…αισθανόμουν, ας πούμε, μια μεγάλη απογοήτευση και με
μερικούς ΣΕΠ μπορώ να σου πω και οργή, γιατί εγώ έδινα 3.000 ευρώ και
ξόδευα το χρόνο μου για να πάρω ένα ακαδημαϊκό πτυχίο κι αυτοί με τη
συμπεριφορά τους… έτσι, έβαζαν, ξέρω εγώ σε μένα 9, έβαζαν και στους
άλλους όλους, 8,5, αλλά η διαφορά αυτού του μισού βαθμού δεν
αντικατόπτριζε σε καμία περίπτωση την απόσταση των εργασιών, γιατί
μπορώ να εκτιμήσω μια γραπτή εργασία σε γενικές γραμμές, έτσι; Με
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απογοήτευσε, επίσης, πάρα πολύ το γεγονός, ότι πολλές φορές έστελνα μια
άθλια εργασία, δεν μπορούσα να στείλω χειρότερη και μου βάζανε «9».
Γιατί ήμουνα ΣΕΠ! Γιατί δε θέλανε να με δυσαρεστήσουνε, για διάφορους
λόγους…. Αυτό τελικά, σου λέω, με έκανε να φύγω με το αίσθημα ότι ίσως
δεν άξιζε και τον κόπο να ξοδέψω όλα αυτά που ξόδεψα σε χρόνο και σε
χρήμα για να πάρω κάτι το οποίο οι ίδιοι οι άνθρωποι που τους πλήρωνα,
το ευτέλιζαν σε κάποιο βαθμό… Φαντάζομαι ότι όταν μπαίνεις σε μία
δουλειά και θέλεις να διασφαλίσεις το κύρος αυτού του πράγματος, πρέπει
να προσπαθήσεις να κρατήσεις κι ένα επίπεδο. Λυπάμαι πολύ που κάποιοι
ΣΕΠ δε το κρατούσαν αυτό…»
Έτσι με αφορμή αυτή την εμπειρία ο Π. περιγράφει τη δική του λειτουργία ως
συμβούλου καθηγητή και με αυτή την περιγραφή επιλέγει να ολοκληρώσει τη βιογραφία του.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Π. το πρόβλημα στη λειτουργία του έχει κατά κύριο λόγο τη
βάση του στο ότι οι φοιτητές του ΕΑΠ δεν αντιλαμβάνονται την ακαδημαϊκότητα του
πανεπιστημίου:
«Εγώ όταν ξεκίνησα στο ΕΑΠ ως ΣΕΠ, .., ήθελα να παίξω ένα ρόλο που θα
‘ναι ταυτόχρονα και συμβουλευτικός … αλλά και ακαδημαϊκός, δηλαδή,
ήθελα να παίξω ένα συμβουλευτικό ρόλο χωρίς όμως να ήταν εκτός ο
ακαδημαϊκός, με την έννοια ότι ήμουν υποτίθεται διδάσκων σ ’ένα
μεταπτυχιακό τμήμα κι αυτό είχε κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Δυστυχώς, η γνώμη μου είναι ότι… οι περισσότεροι [φοιτητές], αν τους
έλεγες για κάτι που έχει παράδοση του ακαδημαϊκού χώρου, ότι δεν είναι
ούτε ΚΕΚ, ούτε ΠΕΚ, ούτε ΙΕΚ ούτε όλα αυτά σε «ΕΚ» ήταν πολύ μακριά
από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καμία δεοντολογία ακαδημαϊκή, καμία ηθική
ακαδημαϊκή ότι κι αν αυτό σημαίνει …Θα ήθελα περισσότερο νομίζω να
έχω ανθρώπους που είναι συνειδητοποιημένοι για αυτό που κάνουν, έτσι;
δηλαδή, να κάναμε ένα συμβόλαιο τιμής να το πω έτσι, ένα εκπαιδευτικό
συμβόλαιο, ότι εγώ μπαίνω εδώ πέρα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να
κάνω σπουδές. Όχι για κάτι άλλο….όμως η μεγάλη πλειοψηφία, είτε επειδή
ήδη είχε μια θέση εκπαιδευτικού στο δημόσιο κ.λπ. κ.λπ. είχαν δεδομένο ότι
το μόνο που θα έπαιρναν από το ΕΑΠ ήταν ένα χαρτί, θα πήγαινε να το
καταθέσει κάποια στιγμή στην υπηρεσία του κι αυτό έκανε. Δεν είχαν καμία
μα καμία φιλοδοξία πέρα από αυτό. Σ’ αυτούς τους ανθρώπους δεν
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μπορούσες να δώσεις πολλά πράγματα, μπορούσες να κάνεις μια σχέση μαζί
τους, ανθρώπινη μεν, αλλά όχι ακαδημαϊκή. Νομίζω ότι δε θα μπορούσα να
κάνω μια ακαδημαϊκή σχέση. … Νομίζω ότι ισορρόπησα έτσι σε μια θέση
απ’ τη μια ενός λειτουργού κοινωνικής πολιτικής και απ’ την άλλη ενός
συμβούλου ακαδημαϊκού προς αυτούς όμως που θα ήθελαν μια τέτοια
συμβουλή. Γιατί δεν μπορείς να δώσεις σε κάποιον μια συμβουλή αν δε
θέλει να την ακούσει»

Συνολική εντύπωση από την αφήγηση του Π.
Από την αφήγηση του Π. σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή
ενηλίκων που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ακαδημαϊκός δάσκαλος». Ο Π. αποκτά
αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα από μια εντελώς ατομική πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα,
χωρίς κάποιο οικογενειακό ιστορικό ή μια άλλη επιρροή από το ευρύτερο περιβάλλον του. Η
οικογένεια του Π. άλλωστε δεν βλέπει την εκπαίδευση ως χώρο επαγγελματικής
σταδιοδρομίας αλλά ως εργαλείο για κοινωνική και οικονομική αποκατάσταση. Στην
ερώτηση του ερευνητή για τη σχέση της οικογένειάς του με την εκπαίδευση ο Π. απαντά ως
εξής:
«..Καμία. Ούτε είχαν σπουδάσει ιδιαίτερα. Δηλαδή, και οι δύο τελείωσαν το
Λύκειο της εποχής τους έτσι, εξατάξιο γυμνάσιο. Είχαν βέβαια, αυτό που
είχε η μέση ελληνική οικογένεια της εποχής τους, μια λαγνεία προς την
εκπαίδευση αλλά περισσότερο προς τον τίτλο σπουδών παρά προς την ίδια
την εκπαίδευση. Δηλαδή, θυμάμαι ακόμα και σήμερα χαρακτηριστικά τον
πατέρα μου, που έλεγε φέρτε μου απλώς ένα χαρτί ότι τελειώσατε ένα
πανεπιστήμιο. Δεν υπήρχε ποτέ συζήτηση το τι θα μάθετε στο πανεπιστήμιο.
Υπήρχε το χαρτί. Ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος, ήταν σε ένα χώρο που
αυτό που μετρούσε ήταν η τεκμηρίωση των γνώσεων και όχι οι ίδιες οι
γνώσεις κι όπως καταλαβαίνεις, είχε και για μας τη φιλοδοξία να γίνουμε κι
εμείς δημόσιοι υπάλληλοι, εγώ και ο αδερφός μου δηλαδή, ακριβώς για να
μην ρισκάρουμε να μείνουμε άνεργοι κάποτε κι όλα τα ‘μη’ που έχει στο μη
δημόσιο τομέα. ….Μας ενθάρρυνε να προχωρήσουμε μέχρι ένα σημείο,
δηλαδή, επέμενε να σπουδάσουμε, να φτάσουμε στο πρώτο πτυχίο όμως. Όχι
από κει και πέρα. Από εκεί και πέρα δε το χωρούσε ίσως το κεφάλι του.
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Δηλαδή, του τύπου ότι τώρα αντί να πας να κάνεις δύο χρόνια
μεταπτυχιακές σπουδές που θα ξοδέψεις τόσα, καλύτερα να δουλέψεις δύο
χρόνια, θα εισπράξεις και τόσα. Δηλαδή ήταν κάπως έτσι η νοοτροπία.
Δηλαδή δεν είχαν μία φόρμα σε αυτό που πλέον έχει γίνει και στους γονείς
βίωμα, ότι κάνω σπουδές κάνω τουλάχιστον και ένα μεταπτυχιακό που
κάνουν οι περισσότεροι φοιτητές.. τότε επειδή δεν είχαν και σπουδές οι
γονείς μου ήταν της άποψης ότι ένα πτυχίο φτάνει, περίπου, για να φτιάξεις
την καλή στη ζωή σου. Αυτό μάλλον αποδείχτηκε λάθος ε; αυτά τα χρόνια»
Ωστόσο, και παρά την οικογενειακή αντίληψη για την αξία της εκπαίδευσης ή μάλλον
για τα όρια αυτής της αξίας ο Π. αποφασίζει να γίνει εκπαιδευτικός. Από την αφήγησή του
διαφαίνεται ότι από μικρή ηλικία εκτιμά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, του δασκάλου, και
αυτό γίνεται φανερό και από το γεγονός ότι η προσωπική σχέση που αναπτύσσει σε κάθε
εκπαιδευτική βαθμίδα με τους λειτουργούς της είναι αυτή που καθορίζει τη θετική ή την
αρνητική αίσθηση που έχει για το εκπαιδευτικό περιβάλλον που κάθε φορά συμμετέχει. Σε
αυτό το υπόβαθρο η παρουσία ενός χαρισματικού, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Π.,
πανεπιστημιακού καθηγητή είναι καταλυτική ώστε να τον οδηγήσει στο επάγγελμα του
εκπαιδευτικού. Ο Π. υιοθετεί την εικόνα ενός εκπαιδευτικού αυθεντίας

που οι

εκπαιδευόμενοι ως ακροατές τον ακούνε με «δέος και «με ανοικτό στόμα», ενός δασκάλου
που όταν μπαίνει στην αίθουσα «ζωγραφίζει». Αυτήν την εικόνα τη συνδέει με την
ακαδημαϊκότητα και την μεταφέρει ως προσωπικό πρότυπο στη δική του εκπαιδευτική
λειτουργία . Ακόμη και στην περίπτωση των φοιτητών του ΕΑΠ που ως ενήλικοι έχουν
διαφορετικά κίνητρα, ανάγκες και τρόπους μάθησης ο Π. δε διαφοροποιεί τη λειτουργία του
σε σημείο που δεν αναγνωρίζει καμία από τις προαναφερόμενες ιδιαιτερότητες των ενηλίκων
εκπαιδευόμενων. Ο Π. κινείται στο χώρο της εκπαίδευσης με διάθεση για να βοηθήσει την
προσπάθεια των εκπαιδευόμενών του όμως η διάθεσή του αυτή περιχαρακώνεται από μια
σειρά από προϋποθέσεις που έχουν άμεση σχέση με ένα συγκεκριμένο «ακαδημαϊκό» πλαίσιο
αναφοράς. Οι εκπαιδευόμενοι που κατανοούν το πλαίσιο αυτό και ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις του αποκομίζουν «θετικά ερεθίσματα» όπως λέει ο Π. Οι υπόλοιποι δεν έχουν
την ίδια τύχη:
«Θα ήθελα να αφιερώσω πάρα πολύ από το χρόνο μου, σε ανθρώπους όμως
που θα το ήθελαν να δεχτούν αυτό που μπορώ να τους δώσω, έτσι; δηλαδή,
λυπάμαι μερικές φορές που κάποιοι άνθρωποι δεν ήθελαν, δεν μπόρεσαν,
τέλος πάντων, να ανταποκριθούν σε αυτά που θα ήθελα να τους δώσω. Γιατί
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ήθελα να τους δώσω πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω, όμως, ότι δεν ήθελαν
να το δεχτούν ή δεν ήταν έτοιμοι να το δεχτούν. Κάπως έτσι θα το
περιέγραφα»
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5.2.5 Ο Μενέλαος: «Νομίζω ότι πρέπει να αφήνεις τον ενήλικο να εκφραστεί,
ακριβώς γιατί ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό… και κυρίως τη διαφορετική του
έκφραση»

Με τον Μενέλαο συναντηθήκαμε για την πραγματοποίηση της συνέντευξης στο σπίτι
του. Ο Μενέλαος είναι μέλος ΔΕΠ σε κεντρικό πανεπιστήμιο της χώρας μας ενώ για πολλά
χρόνια υπήρξε ανώτερο στέλεχος δημόσιου οργανισμού που ασχολείται με την
επαγγελματική κατάρτιση. Η εμπειρία του στο χώρο της εκπαίδευσης είναι πολυδιάστατη και
εκτείνεται από τη διδασκαλία σε ανηλίκους και ενηλίκους μέχρι τη διοίκηση εκπαιδευτικών
μονάδων και τον κεντρικό σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων.

Μετακινήσεις, καλές επιδόσεις, αντίδραση στην ομοιομορφία και σημαντικοί άλλοι
Η εκπαιδευτική διαδρομή που αφηγείται ο Μ. ξεκινά με μια σειρά από ενδιαφέρουσες
εικόνες από την παιδική του ηλικία. Ο Μ. είναι παιδί δημόσιου υπάλληλου ο οποίος
μετακινείται συχνά λόγω μεταθέσεων με αποτέλεσμα ο αφηγητής μας να αλλάζει πολλές
φορές σχολικό περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία φαίνεται να είναι μια ευχάριστη ανάμνηση για
τον Μ. ο οποίος δεν μοιάζει να αντιμετωπίζει προβλήματα με την εκπαιδευτική διεργασία.
Αυτό που μοιάζει να δυσαρεστεί τον Μ. και του δημιουργεί προστριβές στις σχέσεις του με
τους εκπαιδευτικούς είναι οι διαδικασίες πειθαρχίας και συμμόρφωσης:
«Κοίταξε … ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον και μ’ άρεσε πάρα πολύ ήταν,
επειδή ο πατέρας μου δούλευε [αναφέρει μια δημόσια υπηρεσία] από ένα
σημείο και μετά, αλλάζαμε τόπους. Θυμάμαι τις σχολικές μου εμπειρίες, όχι
πολύ πίσω, δηλαδή, πρέπει να ‘ναι 5η, 6η δημοτικού. Υπήρξα πάντα καλός
μαθητής στο σχολείο. Είχα πολύ καλές επιδόσεις, αλλά είχα κακές διαγωγές.
Ήμουν παιδί του δρόμου, δηλαδή, στο δημοτικό, κατά κανόνα, και οι
σχέσεις μου με τους δασκάλους ήταν αμφιλεγόμενες, δηλαδή, ήμουνα πάρα
πολύ καλός μαθητής και ταυτοχρόνως ήμουνα πολύ άτακτος άνθρωπος.
Έτρωγα πολύ ξύλο, δηλαδή, στο δημοτικό. Πάρα πολύ ξύλο. Πήγα σε ένα
πολύ.. σε ένα μικρό χωριό στο δημοτικό σχολείο. Όλοι ήξεραν όλους κι ότι
γινόταν αναφέρονταν στο δάσκαλο και αντανακλούσε στο σχολείο»
Γενικά ο Μ. δείχνει ανυπακοή σε κανόνες που δεν αφορούν μόνο στο σχολικό
περιβάλλον αλλά στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της εποχής που βιώνει ως παιδί. Αυτά
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τα βιώματα μάλιστα τα θεωρεί ο ίδιος ως καθοριστικά και για την κατοπινή του στάση
απέναντι σε ανάλογες καταστάσεις:
«…ήταν βέβαια και δύσκολα χρόνια δηλαδή πήγα στο δημοτικό σχολείο στο
τέλος του πενήντα… γύρω στο ’60. Ακόμα, ακόμα θυμάμαι αυτά … που μας
μοίραζαν γάλα στο σχολείο. Μορφές πειθαρχίας δηλαδή, που έκτοτε τις
μίσησα. Ένας λόγος που, πολλές φορές, ας πούμε, αντιδρώ βίαια απέναντι
σε συμμορφώσεις και σε λοιπά, πρέπει να έρχεται από αυτή την
ομοιομορφία του δημοτικού σχολείου.. Την ανάγκη, ξέρω εγώ… το πρωί να
τρώμε όλοι γάλα. Εγώ δεν μπορούσα να πιω γάλα ας πούμε. Υπήρχε ποινή,
αν δεν μπορούσες να πιεις γάλα. Ήταν αυτά που μας μοίραζε τότε η ΟΥΝΡΑ
στο σχολείο. Εντάξει;»
Μια πρώτη μετακίνηση της οικογένειας βρίσκει τον Μ. σε ηλικία γυμνασίου σε μια
μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας. Στο γυμνάσιο η πορεία του αφηγητή μας κινείται στο ίδιο
μοτίβο: καλός μαθητής – απείθαρχος έφηβος. Τα χρόνια αυτά αρχίζει η αναζήτηση των
κλίσεων και όπως μας λέει ο αφηγητής μας την εποχή αυτή κεφαλαιοποιεί τις εμπειρίες του:
«…είμαι μονίμως διαφωνών με τις πειθαρχίες και τους κανόνες, ενώ ήμουν
πάρα πολύ καλός μαθητής, μου άρεσε να διαβάζω, να κάνω τις δουλειές μου
κ.λπ.. γυμνάσιο αρρένων. Γενικώς ήμουνα καλός μαθητής. Ήμουνα ένα
μαθητής του 15. Με πολύ καλή επίδοση στα μαθηματικά που ήθελα να γίνω
μαθηματικός αλλά δεν ήθελα και να γίνω μαθηματικός. Γιατί μ’ άρεσε και η
γλώσσα, μ’ άρεσαν τα κείμενα… απλά μισούσα τις γραμματικές, ξέρεις, όλη
αυτή η μανιέρα αυτή της αρχαίας γλώσσας κ.λ.π…. Είχαμε κλασσικό και
πρακτικό σχολείο, στην κατεύθυνση. Παρόλο που εγώ θέλω να κάνω
μαθηματικά επιλέγω κλασσικό σχολείο... Έχω μια διχαστική τάση δηλαδή…
μονίμως. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο το σχολείο είναι έτσι. Εδώ πια
αρχίζω θυμάμαι πολύ… να ’χω πολύ καλή σχέση και να καταγράφω τις
σκέψεις μου.... να κεφαλαιοποιώ τις εμπειρίες μου…»
Στη μέση του εξαταξίου γυμνασίου όμως πραγματοποιείται μια ακόμη μετακίνηση
προς μια άλλη επαρχιακή πόλη. Νέο περιβάλλον και νέοι φίλοι. Αυτή η περίοδος είναι μια
σημαντική περίοδος για τον Μ. στην οποία και αφιερώνει αρκετό τμήμα της αφήγησής του.
Είναι η εποχή που επιλέγει κλάδο πανεπιστημιακών σπουδών αλλά και διαμορφώνει φιλίες
που μοιάζει να άντεξαν στο χρόνο. Η συμβολή μιας εκπαιδευτικού στην πορεία του Μ. είναι
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καθοριστική. Μάλιστα η στάση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού αποτελεί στοιχείο που
διαμορφώνει εν μέρει και τη δική του μελλοντική στάση απέναντι στη μαθησιακή διεργασία:
«Πάλι κινείται ο πατέρας μου και καταλήγουμε [αναφέρει το όνομα μιας
πόλης] … πάλι ένα πολύ μικρό μέρος, ορεινό στην Πελοπόννησο. Περνάω
πάρα πολύ καλά. Το θυμάμαι με πολύ τρυφερότητα αυτό το σχολείο….Θα
σου πω γιατί. Γιατί είναι ένα σχολείο από το οποίο μου έμειναν οι φίλοι.
Ήταν εκεί που έκανα… ήταν η περίοδος ηλικίας που κάνεις κάποιες φιλίες
και μετά σου μένουνε. Τους ξανασυνάντησα στο πανεπιστήμιο, δηλαδή, έχω
ακόμα κάποιες σχέσεις μαζί τους. Και μάλλον εκεί διαμορφώνομαι και
αποφασίζω τι θέλω να σπουδάσω.. Πάντα σ’ αυτό το διχασμό. Γράφω πολύ
καλά, είμαι πολύ καλός στα φιλολογικά μαθήματα. Επιλέγω πάντα την
κλασική κατεύθυνση και θέλω να σπουδάσω μαθηματικά…. παίζω μονίμως
ανάμεσα στα δύο.. Με απωθεί το ότι πρέπει να μάθω την καθαρεύουσα, να
μάθω τη… τις γραμματικές, να μάθω τα αυτά… από την άλλη μεριά, μ’
αρέσει ο λόγος και όλο αυτό το πράγμα. Έχω πολύ καλούς καθηγητές
[αναφέρει το όνομα μιας πόλης]. Πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους.
Ακριβώς γιατί μου τυχαίνουνε ένα- δύο άνθρωποι, μου τυχαίνει μια
φιλόλογος σπουδαία, … η οποία, παρόλο που διαφωνούμε γιατί είναι άκρως
θρησκευόμενη, κατανοεί τη διαφορετικότητά μου. Και την αποδέχεται.
Κατανοεί δηλαδή, ότι εγώ είμαι πάρα πολύ καλός, μ’ αρέσουν πάρα πολύ τα
νέα ελληνικά που λέγαμε τότε, δεν έχω καμιά καλή σχέση με τα αρχαία. Δε
θέλω. Θέλω να σπουδάσω μαθηματικά, αλλά δεν μου αρέσει ούτε η
ακρότητα της ασκησιολογίας των μαθηματικών. Με τον μαθηματικό δεν έχω
καλές σχέσεις. Ποτέ με κανέναν μαθηματικό δεν έχω καλές σχέσεις. Η
φράση του μαθηματικού είναι: ‘άμα γίνεις εσύ ποτέ μαθηματικός εγώ θα
γίνω παπάς’, ας πούμε. Όλοι λέγαμε τι θέλαμε να γίνουμε και μες στο
κλασικό βγαίνει ένας και λέει εγώ θα σπουδάσω μαθηματικός. Το οποίο
είναι αστειότητα. Αυτό μου μένει από αυτό. Μου μένει μια καθηγήτρια, η
οποία λέει εντάξει σύμφωνοι. Έτσι θες να ‘ναι. Έτσι να’ ναι. Μου βάζει
μεγάλους βαθμούς και στα μαθήματα που δεν είμαι καλός. Δηλαδή, παίρνει
κριτήριο τα νέα ελληνικά, ότι γράφω πολύ καλές εκθέσεις, ότι ήμουν πολύ
καλός στα νέα ελληνικά και μου λέει κάτσε. Δεν πειράζει, και στα αρχαία,
δεν πειράζει. Το αντιμετωπίζει συνολικά. Εμένα αυτό μου άρεσε και μου ‘χει

- 169-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

μείνει αυτό. Μου ‘χει μείνει αυτό. Δηλαδή, αν κρατάω κάποτε μετά κάτι
στην εκπαιδευτική μου δραστηριότητα είναι.. ωραία δεν έχει σημασία το
επιμέρους… να το δούμε γενικά, κι έτσι… Και το κάνω και στην αξιολόγηση
των ανθρώπων αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί να μη γράφει καλά,
αλλά έχει μια καλή ιδέα αυτή η εργασία. Ή ανάποδα. Εντάξει… Δεν έχει
καμία ιδέα αλλά έχει καταπληκτικό γράψιμο ας πούμε. Κατάλαβες τι λέω.
Ερευνητής: Κατάλαβα
Μ.: Μ’ αρέσει να εκτιμάω… και μου ’χει μείνει από αυτό, γιατί νομίζω
είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Ο καθένας, δηλαδή, είναι σε κάτι καλός,
το οποίο κάτι μπορεί να μην είναι αυτό που του ζητάς εσύ εκείνη τη στιγμή
αλλά και το καθετί δεν μπορεί να του το πετάξεις. Έτσι δεν είναι; Αυτή είναι
μια εικόνα που έχω»

Μαθαίνοντας μαθηματικά: πανεπιστήμιο, αναστοχασμός και μεταπτυχιακές σπουδές
Ο Μ. δίνει εισαγωγικές εξετάσεις και επιτυγχάνει την εισαγωγή του στο Μαθηματικό
τμήμα περιφερειακού πανεπιστημίου. Η εποχή των σπουδών του συμπίπτει με το ξεκίνημα
της επτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας και αυτό το γεγονός δε δίνει πολλά περιθώρια για
ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Ο Μ. κινείται στους χώρους της αριστεράς με
διακριτικότητα:
«Πηγαίνω στο πανεπιστήμιο … σπουδάζω μαθηματικά. Συμπίπτει να
αρχίζω τη φοιτητική μου καριέρα με τη χούντα. Με τη χούντα… Τα χρόνια
στο πανεπιστήμιο δεν τα ’χω καταγραμμένα καθόλου. Πραγματικά, δηλαδή,
δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Πέρασα 4 χρόνια, πέντε σχεδόν μέχρι να
πάρω το πτυχίο μου. Επειδή ήταν η χούντα οι παρέες ήταν μόνο όσες παρέες
κουβαλάγαμε από το γυμνάσιο και τους ξέραμε πολύ καλά τι ήταν από τότε.
Δηλαδή, δεν είχε κοινωνικότητα η φοιτητική μου ζωή. Η κοινωνικότητα
ήταν πολύ περιορισμένη. Ξέραμε κάποιους ανθρώπους που ήμασταν… ή
στις παρυφές στο μαθητικό της νεολαίας Λαμπράκη εκείνη την εποχή, τους
συναντήσαμε στο πανεπιστήμιο και μ’ αυτούς κάναμε παρέα. Άντε να
‘ρχόταν και κανένας άλλος ο οποίος … δηλαδή, δεν είχα μεγάλες παρέες στο
πανεπιστήμιο και κυρίως δεν είχα παρέες μέσα απ’ τη σχολή μου. Καθόλου,
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καθόλου, μα καθόλου… έναν, δυο ανθρώπους που μέσα από άλλους
γνώρισα εδώ. …. Δηλαδή δεν κατάφερα να ’χω φοιτητικά χρόνια…»
Η μαθησιακή διεργασία στο πανεπιστήμιο της εποχής εκείνης δεν είναι εμπνέουν
καθόλου τον αφηγητή μας. Μολονότι ολοκληρώνει με επιτυχία τις σπουδές του ο ίδιος
αισθάνεται ότι δεν έμαθε ουσιαστικά εκείνη την εποχή. Οι σπουδές του είναι «άνευ
περιεχομένου»:
«..το πανεπιστήμιο είναι αυτό.. ένα μαθηματικό άνευ περιεχομένου, χωρίς να
είναι τίποτα, αυτές οι παραδόσεις του άκριτου μαθηματικού. Πήρα το πτυχίο
του μαθηματικού χωρίς να έχω καταλάβει τι είναι μαθηματικός. Δεν κάνω
πλάκα… είναι… κυριολεκτώ σε αυτό δηλαδή. Είχα κάνει μανιέρες, είχα κάνει
30, 40…, δε θυμάμαι τώρα πόσα μαθήματα είχα κάνει... μαθηματικά.. είχα μια
γενική εικόνα για το τι είναι μαθηματικά. Δεν έμαθα μαθηματικά στα
αλήθεια..»
Ο αρχικός στόχος του Μ. από την εποχή του γυμνασίου ήταν να γίνει μαθηματικός.
Θέλει να μάθει πραγματικά τι είναι τα μαθηματικά και έτσι από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν
έγινε στο πανεπιστήμιο, γίνεται αναπόφευκτα στη συνέχεια.

Εδώ σε αυτή τη περίοδο

εμφανίζεται το πρώτο ενδιαφέρον του Μ. για την εκπαίδευση. Ο Μ. διαβάζει μόνος του,
κάνει ένα δικό του πρόγραμμα και συνάμα ξεκινά ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
στο εξωτερικό. Εκεί μαθαίνει πάλι μαθηματικά κυρίως γιατί αισθάνεται περισσότερο
σίγουρος σε αυτόν τον τομέα:
«Δεν έμαθα μαθηματικά στο Μαθηματικό ότι έμαθα το έμαθα απ’ έξω και
αφού αναστοχάστηκα τα χρόνια στο Μαθηματικό. Δηλαδή, μετέπειτα, όταν
πήρα το πτυχίο μου και πήγα στρατιώτης, και σκέφτηκα ότι τελείωσα ένα
πτυχίο και δεν ξέρω. Κι άρχισα να διαβάζω μόνος μου. Έφτιαξα ένα δικό μου
πρόγραμμα δηλαδή. Και ξαναδιάβασα βιβλία που ήθελα, που μου άρεσαν.
Μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή, τρία, έφτιαξα ένα πρόγραμμα σπουδών που
ήθελα εγώ να είναι. Και διάβασα πολύ τα μαθηματικά. Μ’ αυτό πάω στην
Αγγλία και κάνω ένα μεταπτυχιακό στα μαθηματικά πάλι. Ήθελα να φύγω …
Διάλεξα τα μαθηματικά… ήθελα να κάνω εκπαίδευση. Διδακτική των
μαθηματικών ήθελα να κάνω. Δεν ήμουν, όμως, σίγουρος. Διάλεξα τα
μαθηματικά με κριτήριο ότι δε χρειαζόταν να ξέρεις πολύ καλά ξένη γλώσσα.
Οπότε έκανα μαθηματικά. Εντάξει και διάβασα. Κι εκεί κυρίως διάβασα…
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πήγα να πάρω ένα πτυχίο, ήθελα πολύ να πάρω ένα μεταπτυχιακό, και
εντάξει. Έζησα δύο χρόνια στο Λονδίνο, διάβασα καλά, κατάλαβα τι είναι τα
μαθηματικά πια κι αποφάσισα ότι δεν μ’ ενδιαφέρουν»
Ο Μ. αποφασίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει η καριέρα του καθαρού μαθηματικού. Όμως
μέσα από τη μαθησιακή διεργασία αυτής της εποχής, από τις αρνητικές εμπειρίες του
πανεπιστημίου και τις θετικές εμπειρίες του δικού του αναστοχασμού αλλά και των σπουδών
του στο εξωτερικό ένας νέος στόχος καθορίζεται. Ο Μ. μοιάζει να έχει αποφασίσει να
κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία του και να ασχοληθεί με τη διδακτική των μαθηματικών, με το
πώς δηλαδή δεν θα βιώσουν άλλοι τις δικές του αρνητικές μαθησιακές εμπειρίες. Έτσι ο Μ.
αρχίζει πλέον να κινείται επαγγελματικά στο χώρο της εκπαίδευσης.

Μαθησιακές εμπειρίες από την επαγγελματική σταδιοδρομία
Σε αυτήν την ενότητα ο Μ. αφηγείται την επαγγελματική του σταδιοδρομία η οποία
είναι διανθισμένη από πολλές και ενδιαφέρουσες μαθησιακές εμπειρίες. Το ξεκίνημα της
επαγγελματικής του ενασχόλησης με την εκπαίδευση γίνεται σε μια τεχνική σχολή δημόσιου
οργανισμού, που είχε ως αποστολή μεταξύ άλλων και την ταχύρυθμη εκπαίδευση
βιομηχανικών εργατών. Ο Μ. ξεκινά την καριέρα του μέσα στο πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων, και αρχίζει να βιώνει τις ιδιαιτερότητες του χώρου:
«Γύρισα στην Ελλάδα το ’78.. και δούλεψα στον [αναφέρεται το όνομα του
οργανισμού.. Βρήκα μια προκήρυξη για εκπαιδευτικούς, πήγα. Ήταν
ελάχιστοι τότε οι άνθρωποι που κάνανε αίτηση να πάνε στον [αναφέρεται το
όνομα του οργανισμού]. Γιατί οι μαθηματικοί ήταν περιζήτητη δουλειά.
Διοριζόσουνα αμέσως, αλλά εγώ δεν ήθελα να πάω στην επαρχία. …. Δε
ξέρω, μπορεί να ‘τανε και τυχαία επιλογή. Δε ξέρω. Και πρωτοξεκίνησα να
είμαι διευθυντής, επειδή είχα και πτυχίο και κάπως τέλος πάντων, στην
ενδοϋπηρεσιακή σχολή ενηλίκων των ναυπηγείων Ελευσίνας. Πήγα στα
ναυπηγεία, ήταν ιδιωτικά τότε και σε συνεργασία με τον [αναφέρεται το
όνομα του οργανισμού]… υπήρχε μια σχολή τεχνική που εκπαίδευε αγρότες,
ταχύρυθμα, μέσα σε 9 μήνες, κυρίως μαθητεία. Πάνω στην πράξη δηλαδή
ήτανε η εκπαίδευση και με κάποια θεωρητικά μαθήματα που κάνανε οι
μηχανικοί οι δάσκαλοι των ναυπηγείων, γινόταν τεχνίτες. Έκανε τους
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αγρότες των Μεγάρων και της Ελευσίνας, μαστόρους των ναυπηγείων.
Σχολή τεχνιτών ναυπηγικής βιομηχανίας λεγόταν. Αυτό… Έμεινα πολλά
χρόνια εκεί. Εντάξει. Εκεί ανακάλυψα και τι είναι βιομηχανία αλλά κυρίως
τι είναι να μαθαίνει κανένας όταν είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία. Έμαθα να
ακούω κυρίως τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί πέρα... Ήμουνα πολύ
ανεκτικός απέναντι στους ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους, στο
σχολείο.. δηλαδή, δεν υπήρξα ποτέ ένας αυστηρός δάσκαλος…»
Στην πορεία όμως στη χώρα γίνονται μεταρρυθμίσεις και σε μια από αυτές
καταργούνται οι συγκεκριμένες σχολές, και ο Μ. βρίσκεται να διδάσκει πάλι στο χώρο της
επαγγελματικής κατάρτισης στην αρχή σε κοινό που ηλικιακά θεωρείται «ανήλικο» και στη
συνέχεια σε μια σχολή μαθητείας την οποία παρακολουθούν τόσο ενήλικοι όσο και ανήλικοι
εκπαιδευόμενοι. Εκεί όμως ο Μ. βρίσκει την ευκαιρία να αντιταχθεί για άλλη μια φορά, όπως
στα μαθητικά του χρόνια, στους κανόνες και τις νόρμες. Προσπαθεί όπως λέει να
«ανθρωποποιήσει» το αναλυτικό πρόγραμμα και μέσα από αυτή τη διεργασία γεννιέται και
ένα ενδιαφέρον που τον οδηγεί στην εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής:
« Μετά κρατικοποιήθηκαν τα ναυπηγεία και το κράτος κατήργησε τη
σχολή…και έγινα διευθυντής στη σχολή που ήταν έξω, μαθητείας, στην
Ελευσίνα, αλλά ήταν ανήλικοι αυτοί...δε θυμάμαι με ποια μεταρρύθμιση απ’
όλες….Εντάξει, στην Ελευσίνα κάνω το δάσκαλο των μαθηματικών στα
παιδιά, που έχουν τελειώσει το δημοτικό σχολείο και παρακολουθούν μια
τεχνική σχολή μαθητείας. Και με πολύ σκληρούς όρους. Δηλαδή το πρωί
δουλεύουνε, κάνουνε άσκηση μέσα στα ναυπηγεία και το απόγευμα έρχονται
σχολείο. . Και μετά πηγαίνω στον Πειραιά, επίσης, ένα πολύ μεγάλο κέντρο
κατάρτισης. Κάνει… έχει και τα δύο. Και ανήλικους και ενήλικους. Έχει δύο
μορφές. Σ’ αυτή τη θητεία που σου περιγράφω, δηλαδή, στο σχολείο στην
Ελευσίνα και στο σχολείο στον Πειραιά, ουσιαστικά μαθαίνω, με πρακτικό
τρόπο να διοικώ ένα σχολείο. Να διοικώ ένα σχολείο, να παραβιάζω τους
κανόνες

στο

όνομα

της

εκπαιδευτικής

αποτελεσματικότητας,

να

ανθρωποποιώ το αναλυτικό πρόγραμμα γιατί αυτοί που το ’χουνε φτιάξει,
μάλλον δεν έχουνε δει τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνονται. …
Ταυτοχρόνως, αρχίζω να διαβάζω και μέσα από αυτά αρχίσει να με
ενδιαφέρει πια στα αλήθεια η εκπαίδευση. Δηλαδή αρχίζω να έχω ένα
θεωρητικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. Οπότε γυρνάω, βρίσκω έναν
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καθηγητή στο [αναφέρει το όνομα ενός πανεπιστημίου] … και αρχίζω να
κάνω ένα διδακτορικό, το οποίο ξεκινά με το βασικό ερώτημα τι
χρειάζονται… πόσοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των
μαθηματικών; Με είχε εντυπωσιάσει, δηλαδή, το γεγονός ότι αυτοί οι
άνθρωποι λύνανε πάρα πολύ εύκολα τα προβλήματα χωρίς να ξέρουν
μαθηματική… χωρίς να μπορούν να.. να ισχυριστείς ότι ήταν καλοί στα
μαθηματικά, από αυτά τα σχολεία. Είχε αρχίσει να με απασχολεί δηλαδή, το
πώς εκδηλώνονται ζητήματα της μάθησης χωρίς να είναι συνειδητοποιημένα
πλήρως … Το θεωρητικό μου ενδιαφέρον, δηλαδή, ουσιαστικά, για την
εκπαίδευση προκύπτει από την οργάνωση και την ασχολία μου ως διευθυντή
με τα προβλήματα των ανθρώπων που μαθαίνουνε. Ενήλικοι άνθρωποι που
μαθαίνουν ξυλουργία, ξυλουργική κάνουνε φοβερές γεωμετρικές… έχουνε
φοβερές επιδόσεις στη γεωμετρία και όταν τους ρωτάς αυτό είναι το
Πυθαγόρειο Θεώρημα, σου λένε δεν ξέρω, εγώ σου λέω πώς θα κόψουμε το
σανίδι. Έτσι ξεκινάει…»
Ταυτόχρονα ο Μ. ασχολείται ενεργά με την πολιτική και συγκεκριμένα αναπτύσσει
συνδικαλιστική δράση στο χώρο της αριστεράς έχοντας ως στόχο «να αλλάξει τον κόσμο»:
«…βέβαια

ασχολούμαι..

έχω

πολιτική

δραστηριότητα,

γράφω

κείμενα…Έχω πολιτική δραστηριότητα, ασχολούμαι συνδικαλιστικά μετά
μανίας και πάντα ασχολιόμουν συνδικαλιστικά. Εξαρχής δηλαδή από την
πρώτη μέρα που πήγα στον [αναφέρεται το όνομα του οργανισμού]
γράφτηκα στο σύλλογο κι ασχολιόμουνα με τα εκπαιδευτικά και τα
συνδικαλιστικά ζητήματα. Και πάντα είχα μία πολιτική δραστηριότητα.
Δηλαδή, μετείχα στα κόμματα της αριστεράς, έγραφα, ήθελα να αλλάξω τον
κόσμο. Αυτό το ‘χω ακόμα..»
Κάποια χρονική στιγμή και ενώ ακόμη εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή ο Μ.
μετακινείται στη διοίκηση του οργανισμού και εκεί ασχολείται με την οργάνωση, τον
σχεδιασμό και την εκπόνηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η
δουλειά είναι αρκετά απαιτητική και τον δυσκολεύει στην εκπόνηση της διατριβής του. Σε
αυτή τη περίοδο ο Μ. βιώνει ο ίδιος τις δυσκολίες ενός ενήλικου εκπαιδευόμενου. Μαζί με
αυτή τη δυσκολία αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα τα οποία όμως αποτελούν από ότι
φαίνεται ένα καλό παράδειγμα προς αποφυγή στην σημερινή επαγγελματική του πρακτική:
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«…μετά δουλεύω στη διοίκηση του [αναφέρεται το όνομα του οργανισμού],
στην ανάθεση προγραμμάτων, ασχολούμαι με διάφορα ευρωπαϊκά
προγράμματα πια, σε επίπεδο οργάνωσης και… οργάνωσης προγραμμάτων.
Κάνω το διδακτορικό μου στην Πάτρα. Πάρα πολλά χρόνια. 10 χρόνια.
Διότι το δουλεύω στον ελεύθερο χρόνο μου χωρίς να έχω δυνατότητες να
τρέχω στη βιβλιοθήκη.. τις δυνατότητες που έχει ένας φοιτητής. Ένας
άνθρωπος που δουλεύει μέχρι τις 4 η ώρα και κάποιες μέρες, κάποιες ώρες
κ.λπ. Γι’ αυτό και το τελειώνω ότι παίρνω μια υποτροφία από το ΙΚΥ και
φεύγω απ’ τη δουλειά μου για ενάμισι χρόνο με άδεια, μπορώ και το
τελειώνω το διδακτορικό μου. Η εμπειρία μου από το διδακτορικό την
οποία.. ήταν χύμα, δηλαδή, δεν είχα ουσιαστική καθοδήγηση. Δεν υπήρξε
αποφασιστικότητα. Δεν είχα καλό supervising, καθόλου. Δε με βοηθούσε σε
τίποτα, δε με καθοδηγούσε σε τίποτα… και για αυτό εγώ είμαι πολύ… το
μετέφρασα αλλιώς αυτό. Εγώ τώρα… ασχολούμαι πάρα πολύ με τους
ανθρώπους που επιβλέπω. Έχω πει ότι εγώ αυτά που έπαθα δεν μπορώ να
τα κάνω. Γενικώς δηλαδή, μεταφράζω.. προσπάθησα να μεταφράσω όλες τις
αρνητικές εμπειρίες που είχα στο σχολείο, να μην τις αναπαράγω και εγώ»
Μετά από μια μακρόχρονη πορεία στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης ο Μ.
εισέρχεται επαγγελματικά στον χώρο του πανεπιστημίου ως μέλος ΔΕΠ, επιστρέφοντας πάλι
στα μαθηματικά:
«… μετά ήρθα στο πανεπιστήμιο, από ένα σημείο και μετά. Ε, στο
πανεπιστήμιο είναι αλλιώς τα πράγματα. Στο πανεπιστήμιο είναι αλλιώς. …
Άλλαξα αντικείμενο επιστημονικό πια. Ξαναγύρισα στη διδακτική
μαθηματικών, αυτό που είχα σπουδάσει και είχα κάνει και το διδακτορικό
μου και ασχολήθηκα με τους φοιτητές. Εντάξει, ως εκπαιδευτικός
προσπαθώ να ασχολούμαι, να έχω πρώτα από όλα πολύ καλές σχέσεις με
τους φοιτητές μου. Οι όποιες, ας πούμε, απόψεις μου για το τι είναι ένας
δάσκαλος εκδηλώθηκαν κυρίως στους μεταπτυχιακούς. Εκεί μπόρεσε να
γίνει που είναι μικρή ομάδα, είναι μεγάλοι άνθρωποι, μπορείς να
συνεννοηθείς, μπορείς να καθοδηγήσεις, μπορείς να δεθείς…»
Η αφηγηματική ενότητα της επαγγελματικής πορείας του Μ. τελειώνει με την
αναφορά του στη συνεργασία του με το ΕΑΠ ως σύμβουλος καθηγητής. Εδώ ο Μ. βρίσκει
την ευκαιρία να διατυπώσει την άποψή του για την ιδιαιτερότητα των ενηλίκων
- 175-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

εκπαιδευόμενων αυτού του χώρου, αναγνωρίσει τις δυσκολίες αλλά και να ανατρέξει μια
ακόμη φορά στην πρακτική της καθηγήτριας των γυμνασιακών του χρόνων:
« Στο ΕΑΠ, τα τέσσερα τελευταία χρόνια… Εντάξει, στο ΕΑΠ τι δε μπορώ
να διαχειριστώ στο ΕΑΠ; Δεν μπορώ να διαχειριστώ την εμμονή των
συγκεκριμένων ενηλίκων να μη δέχονται μια πρόταση που τους κάνεις… Δεν
είμαι πολύ σκληρός αξιολογητής. Παρόλα αυτά βλέπω την άρνησή τους να
δεχτούν ότι εγώ αυτή την εργασία δε θεωρώ ότι είναι καλή εργασία και δε
θεωρώ για τους εξής λόγους. Αυτό δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ εκεί. Και
δεν έχω μπορέσει να διαχειριστώ γιατί με έχει πάρει από κάτω η ευαισθησία
μου απέναντι σ’ αυτό που σου λέω, την ολότητα, λέω ρε παιδί μου, εντάξει,
μπορεί να μη μπορεί να το γράψει καλά, μπορεί να… να μην εκδηλώνει κάτι
που το ’χει….Οι ενήλικοι που συνάντησα στο ΕΑΠ είναι ότι πιο δύσκολο
έχω συναντήσει, σ’ όλη αυτή την καριέρα που σου περιέγραψα. Δεν είναι οι
εργάτες. Οι εργάτες… η τεχνική εκπαίδευση των ενηλίκων, είναι κάτι σαφές
π.χ. ότι δεν ξέρει ο άλλος την οξυγονοκόλληση. Κι αυτός το ξέρει κι εσύ το
ξέρεις. Κατάλαβες τι λέω έτσι; Σε ένα θεωρητικό αντικείμενο ο ενήλικος
πάντα κάτι ξέρει. Εσύ ξέρεις ότι κάτι ξέρει αλλά δεν συμπίπτει να είναι τα
ίδια που ξέρει. Δεν είναι τα ίδια πράγματα. Στην κατάρτιση είναι σαφές.
Εδώ πρέπει λίγο να διαγνώσεις, να υποθέσεις. Είναι πιο δυναμική σχέση, γι’
αυτό και από τις πιο δύσκολες»

Συνολική εικόνα -η άποψη του Μ. για τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων
Ο αφηγητής μας φαίνεται να είναι ένας έμπειρος εκπαιδευτικός.

Ταυτόχρονα η

εκπαιδευτική του βιογραφία μοιάζει επίσης να τον έχει εφοδιάσει με μια σειρά από
καταλυτικές παραστάσεις αναφορικά με την προσωπική του πρακτική. Έχοντας εκτεθεί σε
συνεχείς αλλαγές περιβάλλοντος αναπτύσσει μια ιδιαίτερη ικανότητα προσαρμογής αλλά και
ευαισθησίας απέναντι στο εκάστοτε διαφορετικό. Συνάμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό το
γεγονός ότι σε κάποια στιγμή συναντά μια εκπαιδευτικό που και αυτή εκτιμά τη
διαφορετικότητα. Αυτά τα δύο στοιχεία μοιάζει να εγγράφονται έντονα στο πλαίσιο
αναφοράς του Μ. Σημαντικά επίσης στοιχεία που διαμορφώνουν τη στάση του ως
εκπαιδευτικού είναι οι αρνητικές εμπειρίες της μαθησιακής διεργασίας που βιώνει στο
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πανεπιστήμιο, η επαφή του με τους ενήλικους εκπαιδευόμενους στο πρώτο στάδιο της
επαγγελματικής του διαδρομής αλλά και η συμμετοχή σε πολιτικά κινήματα που
οραματίζονται να αλλάξουν τον κόσμο.
Ο Μ. είναι ένας εκπαιδευτικός, ένας εκπαιδευτής ενηλίκων, που έχει διάθεση να
εμπλακεί σε μια αλληλεπιδραστική σχέση με τους εκπαιδευόμενούς του. Δεν είναι τυχαίο ότι
αναζητά σε κάθε εκπαιδευόμενο το θετικό στοιχείο αυτό δηλαδή που ο καθένας έχει και
μπορεί να προσφέρει αλλά και ότι αντιμετωπίζει κάθε εκπαιδευόμενο ολιστικά
παραβλέποντας επιμέρους αδυναμίες και προβλήματα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι
παραδέχεται τη δυσκολία που έχει αυτή η στάση ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικό περιβάλλον
εκπαίδευσης από απόσταση που συμμετέχουν ενήλικοι. Κατά συνέπεια η θέση του Μ. είναι
για τον εκπαιδευτή ενηλίκων που εκφέρεται κάποια στιγμή στην αφήγησή του μοιάζει να
είναι σε αρμονία με όλη του τον προσωπική εκπαιδευτική διαδρομή:
« …θεωρώ ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων δίνει γραμμή απλώς. Καθοδηγεί,
υποστηρίζει λέει τι θέλουμε να πετύχουμε, τι θέλουμε να αλλάξει. Βάνει το
στόχο. Βοηθά τον εκπαιδευόμενο να καταστεί σαφής ο στόχος. Σε ανάγκη
του κάνει μια υπόδειξη, αλλά υπόδειξη του τύπου βιβλιογραφία, διάβασε
αυτό, κάνε εκείνο, κοίτα τούτο. Δε νομίζω ότι μπορεί να έχει νόημα να είναι
κανένας ένας τυπικός δάσκαλος. Δηλαδή, ‘κοίταξε να δεις πάρε το βιβλίο
και διάβασε τη σελίδα 35-38’. Δε νομίζω ότι έχει νόημα. Κυρίως νομίζω ότι
είναι υποστηρικτικός ο ρόλος. Δηλαδή, να σου πω αν τα κάνεις καλά κι αν
είσαι σε καλό δρόμο και να σου πω την άποψή μου πώς μπορείς να κάνεις
πράγματα. Τίποτα παραπέρα. Κι αυτό προσπαθώ να κάνω και το κάνω. Γι’
αυτό και αρνούμαι, ας πούμε, να κάνω συγκεκριμένες υποδείξεις. Νομίζω
ότι πρέπει να δημιουργείς μια σχέση που να αφήνει τον ενήλικο να
εκφραστεί ακριβώς γιατί ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό του και κυρίως τη
διαφορετική του έκφραση. Με τους ενήλικους είναι δύσκολο, είναι πολύ
δύσκολο, είναι από τα πιο δύσκολα»
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5.2.6 Ο Έκτορας: «…το δυνατό μου σημείο είναι να δημιουργώ κλίμα, κλίμα
μάθησης, εμπιστοσύνης και την αίσθηση στους άλλους ότι είμαι ο άνθρωπός τους
για να πετύχουν το σχέδιό τους. Να μάθουν..»

Η έκτη εκπαιδευτική βιογραφία που παρουσιάζουμε αφορά έναν έμπειρο εκπαιδευτή
ενηλίκων: τον Έκτορα. Ο Έκτορας σπούδασε μαθηματικά και ψυχολογία στην Ελλάδα και το
εξωτερικό και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων για
περισσότερα από 20 χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δραστηριοποιήθηκε στο
θεσμό της Λαϊκής Επιμόρφωσης ενώ σήμερα είναι μέλος ΔΕΠ σε ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυμα της χώρας μας με πεδίο δράσης την εκπαίδευση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Επίσης έχει συντονίσει ομάδες στο πλαίσιο προγραμμάτων εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων αλλά και σε άλλου είδους προγράμματα κατάρτισης. Η συνέντευξη
με τον Ε. πραγματοποιήθηκε στο χώρο της εργασίας του και συγκεκριμένα στο προσωπικό
γραφείο του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εργάζεται.

Διαφορετικότητα και διαφοροποίηση
Ο Ε. ξεκινά την αφήγηση της μορφωτικής του διαδρομής από τα πρώτα σχολικά του
χρόνια τα οποία βίωσε στην επαρχία, στο χωριό του, στον τόπο καταγωγής της οικογένειάς
του. Η πρώτη εικόνα που αφορά στην εκπαιδευτική του πορεία είναι για τον Ε. ένα «βιβλίο».
Συγκεκριμένα πρόκειται για το βιβλίο της γεωγραφίας που διάβαζε ο μεγαλύτερός αδερφός
του. Η εικόνα του βιβλίου αυτού περιγράφεται με έντονες εκφράσεις και καταλαμβάνει
κεντρική θέση σε αυτό το τμήμα της αφήγησης του Ε. Η συγκεκριμένη ανάμνηση όμως
εμπεριέχει ένα ισχυρό παρακείμενο στοιχείο: την εικόνα του μεγάλου αδερφού που διαβάζει
το βιβλίο. Ο Ε. μοιάζει να ξεκινά τη πορεία του έχοντας ένα πρότυπο που σχετίζεται με τη
μάθηση:
«…νομίζω ότι η πρώτη εικόνα που έχω είναι ένα βιβλίο γεωγραφίας 1ης
Γυμνασίου. Εγώ τότε πρέπει να ήμουνα 5 χρονών. Έχω πέντε αδέρφια. Ο
αδερφός μου ο αμέσως μεγαλύτερος … πήγαινε 1η γυμνασίου. Κι έτσι λοιπόν
ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με ένα βιβλίο που έβλεπα να διαβάζει ο
αδερφός μου. Το θυμάμαι σα τώρα, γιατί ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο, σε
σχέση με αυτά που έχουμε τώρα. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν λίγο
καλύτερο. Γιατί ήτανε το εξώφυλλο βαρύ σχετικά, όχι από αυτά που
ξεφτίζουν εύκολα, με μια ωραία φωτογραφία και … καφετί, ωραία
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χρωματάκια γυαλιστερά και η ράχη ήταν πανόδετη. Τότε είχε τέτοια βιβλία.
Δεν ήξερα να διαβάσω. Αλλά, το διάβαζα όταν δε το διάβαζε ο αδερφός
μου. ... Το ‘παιρνε για να διαβάσει γεωγραφία και μετά ήταν δικό μου… το
ξεφύλλιζα, είχε πολλές φωτογραφίες από όλο τον κόσμο. Ήταν γεωγραφία
ηπείρων κ.λπ. Είχε διάστημα, είχε όλα αυτά, ξέρεις, πάνε μαζί. Ακόμα πάνε
μαζί. Και πέρασα πάρα πολύ καλά εκείνη τη χρονιά με αυτό το βιβλίο, ενώ
δεν ήξερα να διαβάζω»
Η ευχάριστη αυτή πρώτη ανάμνηση του Ε. δεν έχει ανάλογη συνέχεια και στο
σχολικό περιβάλλον αφού εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από τα όσα βιώνει ο
αφηγητής μας στο σπίτι. Το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο εντάσσεται ο Ε. παρουσιάζει
πολλές δυσλειτουργίες ενώ είναι αρκετά αυστηρό και στηρίζεται στην «τιμωρία». Συνάμα, οι
γενικότερες συνθήκες της εποχής (αρχές της δεκαετίας του 1960) δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές
για τους κατοίκους της υπαίθρου. Και τα δύο αυτά στοιχεία τα περιγράφει ο Ε. στη συνέχεια
της αφήγησής του:
«…μια ακόμη εικόνα που έχω, είναι… καλά έτρωγα πολύ ξύλο τότε.
Δηλαδή, το καταπληκτικό πιο ήτανε. Ότι κάθε πρωί το χειμώνα, αλλά ο
χειμώνας διαρκούσε τότε πιο πολύ, σχεδόν συνεχώς έτσι. Τον Οκτώβρη,
Νοέμβρη ξεκινούσαμε και τέλειωνε Μάρτη, Απρίλη. Πηγαίναμε με δύο ξύλα
από το σπίτι, στο σχολειό. Το ένα ήταν το κούτσουρο για να το βάλουμε στη
σόμπα, όλοι από ένα κούτσουρο, έβγαινε η ζέστα. Το άλλο ήταν μια ωραία
βέργα την οποία φτιάχναμε εμείς. Για να έχει παρακαταθήκη ο δάσκαλος να
μας δέρνει. Τις περισσότερες φορές έσπαζε η βέργα και την άλλη μέρα
έπρεπε να ξαναφέρουμε. Έσπαζε απάνω μας. Ήτανε που έβαλε ο δάσκαλος
στον πίνακα μία αφαίρεση. Από έναν αριθμό σαν 15, να βγάλουμε έναν
αριθμό σαν τον 30. Ε, τότε.. τότε τα πράγματα ήταν ως εξής, ήταν δύο
δάσκαλοι για έξι τάξεις. Διθέσιο σχολείο. Εγώ ήμουνα πιτσιρικάς, στην
ιστορία αυτή. Ποιος θα κάνει την πράξη; Απερίσκεπτος εγώ, ήμουνα καλός
στα μαθηματικά, λέω “εγώ”. Λέει κάν’ την. Βγάζω το δεξιά νούμερο, το
κάτω, το πάνω μέχρι εκεί τα έπαιρναν καλά τα πράγματα. Μετά κόλλησα.
Πώς θα βγάλω το 3 από το 1; Λέω δε γίνεται. Μου λέει δε μου είπες ότι
μπορείς να την κάνεις; Του λέω ναι γιατί νόμιζα ότι ήταν μια κανονική
αφαίρεση αλλά αυτή δεν είναι. Λέει ε, και ποιος φταίει; Λέω εσείς. Λέει γιατί
φταίω εγώ; Γιατί μας τη βάλατε έτσι. Μας βάλατε πάνω το έτσι και κάτω
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αυτό. Εγώ φταίω ε, κατάλαβα… Μου έσπασε όλες τις βέργες που είχε
απάνω μου. Μία εμπειρία εκπαιδευτική απίστευτη. Κι άλλες τέτοιες»
Μολονότι στην περιγραφή της προηγούμενης εικόνας ο Ε. χρησιμοποιεί έντονους
επιθετικούς προσδιορισμούς όπως «καταπληκτικό» ή «απίστευτη» η συγκεκριμένη εμπειρία
δεν είναι για τον ίδιο η πιο σημαντική. Στην επόμενη τάξη η ανάγκη να συνεχίσει ο μεγάλος
αδερφός τις σπουδές στο γυμνάσιο, αλλά και η αναζήτηση και τελικά η εύρεση εργασίας από
τον πατέρα του σε ένα κοντινό αστικό κέντρο, υποχρεώνουν τον Ε. να αλλάξει περιβάλλον. Η
μετάβαση αυτή από το χωριό στην πόλη δεν είναι εύκολη. Πέρα από τις αντικειμενικές
δυσκολίες που δημιουργούνται από τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής, ο Ε. αντιλαμβάνεται
για πρώτη φορά την έννοια της διαφορετικότητας μέσα από τη κυριολεκτική αλλά και
μεταφορική χρήση της έννοιας της «γλώσσας». Ο Ε. δε μιλάει τη «γλώσσα» της πόλης και
αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο:
«…να φτάσουμε στην πιο έτσι σημαντική εμπειρία, όταν από τη μέση της
δευτέρας τάξης, επειδή η οικογένειά μου είχε μεταφερθεί στη [αναφέρει το
όνομα μιας πόλης], για να μπορεί ο αμέσως μεγαλύτερος αδερφός μου, να
πάει σ’ ένα σχολείο στη [αναφέρει το όνομα της πόλης], και γιατί ο πατέρας
μου είχε βρει δουλειά στο δήμο [αναφέρει το όνομα της πόλης], όλα αυτά
έτσι, ένα πακέτο, έπρεπε να πάω κι εγώ να ακολουθήσω. Έλα που τα
πράγματα ήταν δύσκολα… όπως και τώρα είναι δύσκολα για τα παιδάκια
που έρχονται από τα διάφορα μέρη του κόσμου εδώ, διότι μιλούσα μια άλλη
γλώσσα κι εκεί μιλούσαν μια άλλη γλώσσα. Στο μόνο πράγμα που τα
κατάφερνα ήταν στην αριθμητική, γιατί ε, τα είχα μάθει τα βασικά της
αριθμητικής και στη γυμναστική. Η αυτοπεποίθηση όμως με αυτά τα δύο
δεν… δεν φτάνει. Ήταν μια χρονιά, η πιο ζόρικη και η πιο άχαρη της ζωής
μου, δευτέρα δημοτικού, κακή διατροφή. Δεν είχαμε… ήμασταν φτωχοί. Η
φάβα, ας πούμε ήταν το καθημερινό…. σ’ ένα υπόγειο, παλιό τούρκικο
σπίτι, τώρα αν πας θα δεις ένα παρκάκι, ένα τριγωνάκι με ένα φοίνικα. Εκεί
που είναι ο φοίνικας δυο μέτρα πιο κάτω ήτανε το κρεβάτι μου.
Καταπληκτική, ακόμα και τώρα, έτσι, που περνάω από εκεί και βλέπω,
ξέρεις, εκτυλίσσεται όλο το παρελθόν εκεί, όλες αυτές οι ιστορίες… εν πάση
περιπτώσει τέλειωσε η χρονιά και ανακοινώνω στους γονείς μου “Εγώ
φεύγω” »
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Η επιθυμία του Ε. να εγκαταλείψει την πόλη γίνεται σεβαστή από τους γονείς του και
έτσι επιστρέφει στο οικείο περιβάλλον του χωριού. Εκεί περνάει μια χρονιά και μετά
επιστρέφει περισσότερο έτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνθήκες της πόλης. Έτσι η δεύτερη
προσπάθειά του Ε. στέφεται με επιτυχία. Όπως βέβαια ο ίδιος ομολογεί στην ουσία το
σχολείο δεν ήταν ένας χώρος από τον οποίο αποκόμιζε γνώσεις. Αυτό που θυμάται να είναι ο
ουσιαστικός χώρος που συμβάλλει στην μόρφωσή του σε αυτή την περίοδο είναι η
βιβλιοθήκη σε ένα κέντρο πολιτισμού της περιοχής που έμενε:
«Το σχολείο δεν ήταν βασικό, ο βασικός θεσμός από τον οποίο έπαιρνα
πράγματα. Διάβαζα εξωσχολικά βιβλία πάρα πολλά. Θυμάμαι ότι είχε στην
στέγη της Αναλήψεως μια τεράστια βιβλιοθήκη, μπορώ να πω ότι τη
διάβασα όλη. Διάβαζα σε απίστευτους ρυθμούς..»
Τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο και έχοντας πια δομήσει ένα υπόβαθρο γνώσεων
κυρίως μέσα από προσωπικές προσπάθειες διαχείρισης της μάθησής του, ο Ε. συνεχίζει στο
γυμνάσιο (εξατάξιο). Τα χρόνια του γυμνασίου είναι επίσης δύσκολα αφού βιώνονται κατά
τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας (1967 – 1974). Από αυτή την εποχή οι εικόνες που
μας αφηγείται ο Ε. δεν είναι ιδιαίτερα πολλές, και ίσως αυτή να είναι μια συνειδητή επιλογή
του. Στα λίγα αφηγηματικά δεδομένα της εποχής αυτής, όμως, αναδεικνύονται πάλι στοιχεία
διαφορετικότητας μόνο που τώρα η διαφοροποίηση είναι μια διεργασία που νομιμοποιείται,
αφού έτσι εκφράζεται η αντιπαλότητα με ένα μη αποδεκτό σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι από
αυτή την περίοδο η μόνη μορφή εκπαιδευτικού που περιγράφεται είναι ενός που κινείται
ενάντια στο κατεστημένο :
«Γυμνάσιο με εξετάσεις. Εξατάξιο…αλλά εντάξει. …. Μη ξεχνάς τώρα
είχαμε και χούντα έτσι; οι καλές εμπειρίες ήταν ότι ζήσαμε όλα αυτά που
ακούγονταν. Δηλαδή μας παίρνανε δασκάλους, μας τους εξαφανίζανε, έτσι,
καθηγητές…στα καλά καθούμενα... Νιώσαμε φοβερή έκπληξη όταν ένας
θεολόγος ξαφνικά βγήκε και έκανε έναν λόγο κατά της χούντας. Πιστεύαμε
ότι, έτσι, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και
ξαφνικά βλέπαμε έναν χριστιανό που γινόταν κι αυτός έξαλλος με τον
Παπαδόπουλο…Κάναμε και εμείς διάφορες έτσι, επαναστασούλες εκεί.
Επανάσταση της γραβάτας, το κούρεμα γουλί και διάφορα τέτοια πράγματα.
Και αποφοίτησα με το τέλος της χούντας. Εξετάσεις για το πανεπιστήμιο,
περίεργες διότι έκθεση μπορούσες να γράψεις σ’ όποια γλώσσα θέλεις,
ελληνική, διότι εν τω μεταξύ, εγώ μετά το σοκ της αστικής
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θεσσαλονικιώτικης γλώσσας, πήρα κι ένα σοκ με την γλώσσα των
συνταγματαρχών. Τα είδα όλα.. .»
Έτσι κλείνει ένας πρώτος κύκλος αφήγησης του Ε. που αφορά τα σχολικά χρόνια
μέχρι την εποχή του πανεπιστημίου. Τα βασικά στοιχεία αυτής της περιόδου μοιάζουν να
είναι η συνειδητοποίηση της έννοιας του διαφορετικού αλλά και η αναζήτηση της
διαφοροποίησης όταν αυτή συνδέεται με τη μη αποδοχή ενός καταπιεστικού συστήματος ή
μιας κατάστασης. Από δω και πέρα ο Ε. αρχίζει μια νέα αφηγηματική ενότητα που σχετίζεται
με τη διαδρομή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μαθαίνοντας εντός και εκτός των θεσμών: τα χρόνια της συνειδητοποίησης
Η αφήγηση του Ε, αναφορικά με τη διαδρομή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
περιλαμβάνει τις σπουδές του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτά τα χρόνια
μοιάζουν να είναι τα περισσότερο καθοριστικά για την μελλοντική επαγγελματική πορεία του
Ε. Σε αυτή την περίοδο γίνεται η πρώτη επαφή με ομάδες ενηλίκων εκπαιδευόμενων ενώ
κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών αρχίζει να συνειδητοποιεί την κλίση του:
να εργάζεται με ανθρώπους και να εκλαϊκεύει τη επιστημονική γνώση. Επίσης σε αυτή την
αφηγηματική ενότητα ο Ε. αναγνωρίζει την αξία της μη θεσμοθετημένης γνώσης, της γνώσης
που αποκτά κανείς όχι από την εμπειρία αλλά μέσα στην εμπειρία. Αυτή η αναγνώριση είναι
ιδιαίτερα σημαντική αφού επηρεάζει την αίσθηση που διαμορφώνει ο Ε. για το ρόλο του
εκπαιδευτή ενηλίκων:
«Πανεπιστήμιο…εδώ… στις πρώτες θέσεις στο Μαθηματικό Τμήμα, σε μας
τότε

ήταν

500

εισακτέοι,

ήμουνα

στους

30.

Καλός

φοιτητής,

παρακολουθούσα. Ενδιάμεσα υποτροφίες στα έτη κ.λπ. αλλά ταυτόχρονα
δούλευα. Βέβαια, περιττό να σου πω ότι δούλευα από μικρό παιδί. Αλλά
τώρα είπαμε να μιλήσουμε για την εκπαίδευση, αν και πολλά πράγματα, με
την ευρεία έννοια του όρου, είναι στη δουλειά, δεν είναι στο σχολείο. Γι
’αυτό σου είπα ότι το σχολείο ήταν απλά ένα κομμάτι. Λοιπόν, γιατί κι απ
ότι βλέπεις ως μπακαλόγατος μαθαίνεις πράγματα. Όταν δουλεύεις ως
σερβιτόρος μαθαίνεις. Και εγώ τις έκανα αυτές τις δουλειές και πολλές
άλλες συνάμα. Τέλος πάντων. Από 10-12 χρονών πάντοτε έβγαζα όχι μόνο
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το χαρτζιλίκι αλλά και καμιά φορά παραπάνω πράγματα για να βοηθήσω
λίγο και την οικογένεια κ.λπ. Και μετά στο Πανεπιστήμιο σκεφτόμενος ότι
θέλω να φύγω να δω πως είναι τα πράγματα έξω, έβαζα και κανένα φράγκο
στην άκρη, διότι τότε δούλευα, όπως όλοι οι συμφοιτητές, ιδιαίτερα... Μετά
μπήκα στα φροντιστήρια, σε ένα μεγάλο φροντιστήριο στο κέντρο της πόλης
και πρόλαβα να κάνω σε μαθητές οι οποίοι ήταν μεγαλύτεροι. Γιατί εγώ
μόλις είχα τελειώσει το σχολειό, ξέρεις τότε είχαν και κάτι γυμνάσια
περίεργα, όπου πηγαίνανε και μεγάλοι άνθρωποι. …., πήγαιναν κάτι
κοπέλες, οι οποίες ήταν, ας πούμε, και 25 χρονών, έτσι, και διάφορα άλλα
σχολεία. Δίδασκα, λοιπόν, τα σχολικά μαθηματικά και σε ανθρώπους που
ήταν μεγαλύτεροι»
Είναι φανερό ότι ο Ε. δε στέκεται καθόλου στο τι συμβαίνει εντός του πανεπιστημίου,
στις παραδόσεις, στα αμφιθέατρα. Αντίθετα αυτό που μοιάζει να έχει σημασία γι’ αυτόν είναι
η γνώση που κερδίζει από την εμπειρία του ως εργαζόμενος στις διάφορες δουλειές που
κάνει. Η εμπειρία μάλιστα της διδασκαλίας σε ενηλίκους σε αυτή τη φάση της διαδρομής του
Ε. είναι ιδιαίτερα σημαντική παρά το ότι από όσα λέει δε φαίνεται να τον προβληματίζει
αυτή την περίοδο η προσέγγιση της γνώσης από τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
Τα χρόνια των μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γαλλία,
είναι μια τολμηρή απόφαση για τον Ε. Δίχως ιδιαίτερες γνώσεις γαλλικών αλλά και με
περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες αποφασίζει να συνεχίσει τις σπουδές του με αρχικό
στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση στο γνωστικό του αντικείμενο, τα μαθηματικά. Αυτή η
«αποκοτιά» αποτελεί την αφορμή για την εμφάνιση ενός αποπροσανατολιστικού διλήμματος
που τελικά τον οδηγεί σε αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών και που αναδεικνύει την επιθυμία
του να ασχοληθεί με την εκπαίδευση:
«Ήτανε μια έτσι αποκοτιά θ’ έλεγα, διότι δεν είχα τους απαραίτητους όρους
να κάνω τις σπουδές εκεί πέρα στη Γαλλία, δηλαδή, τα γαλλικά μου δεν ήταν
καλά, τα οικονομικά μου δεν ήταν καλά. Όμως, παρόλα αυτά, τελευταία
χρονιά στο πανεπιστήμιο, καθόμουν κι έγραφα μόνος, επιστολές. Σε
διάφορες σχολές της Γαλλίας και τελικά για έναν παράξενο λόγο με πήραν
στο VI, το Pierre Marie Curie.… Δύσκολες σπουδές γιατί είναι ένα
πανεπιστήμιο με πολλές απαιτήσεις. Θεωρείται από τα καλύτερα στον κόσμο
στα μαθηματικά. Έπεσα στα βαθιά. Είδα εκεί τα όρια των ελληνικών
σπουδών, τα είδα όλα. Διάβασα πάρα πολύ. Μπόρεσα σε δύο χρόνια να το
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κάνω αυτό το μεταπτυχιακό, κάνοντας πρώτο χρόνο τη θεωρία δεύτερο
χρόνο τη διπλωματική. Και νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη περίοδος της
ζωής μου όσον αφορά δουλειά πνευματική, αδιάλειπτη, με μια παράλληλη
μοναξιά, διότι ήμουνα εκεί μόνος. Έπρεπε να αντιμετωπίσω διάφορα
προβλήματα, να βρω και καμιά δουλειά να βγάζω κανένα φράγκο, να βρω
σπίτι, έτσι. Κι όλα αυτά τα προβλήματα. Συνέχισα μετά όμως, αφού
διαπίστωσα, βέβαια, ότι δεν κάνω για καθαρός μαθηματικός. Ήθελε
άλλου… άλλη στόφα ανθρώπου. Ήθελε ένα κοσμοκαλόγερο. Εγώ θέλω
ανθρώπους, να κουβεντιάζω, έτσι, θέλω να λέω παραμύθια… Αυτά δεν
μπορείς να τα κάνεις. Εκεί θέλει ένα ωράριο απίστευτο, ωράριο
καλόγερου….δεν είμαι γι’ αυτό το πράγμα. Κατάλαβα τα όρια μου. Θα κάνω
διδακτική των μαθηματικών»
Σε αυτή τη χρονική στιγμή, γίνεται η μεγάλη αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδρομή του
Ε. Η στροφή από τον αυστηρό κόσμο των μαθηματικών στον πιο μεταβλητό κόσμο των
ανθρωπιστικών επιστημών χρησιμοποιώντας ως «γέφυρα» γι’ αυτό το εγχείρημα τη
διδακτική των μαθηματικών. Το βασικό κίνητρο το Ε. δεν είναι μάλλον η δυσκολία της
ενασχόλησης με την καθαρή επιστήμη αλλά το γεγονός ότι η ενασχόληση αυτή απαιτεί
απομόνωση. Και ο Ε. έχει μάθει από μικρός να είναι ανάμεσα σε κόσμο. Έτσι η στροφή αυτή
αποδεικνύεται «επιτυχής», και η περίοδος των σπουδών «ευχάριστη» αφού τώρα στο νέο
επιστημονικό του πεδίο μπορεί να κάνει αυτό που όπως λέει «πάντα επιθυμούσε»:
« Όντως ήταν επιτυχής αλλαγή διότι ξαφνικά άρχισαν τα πράγματα να
παίρνουν ένα έτσι ανθρώπινο πρόσωπο. Διάλεξα σχολειά, βλέπαμε παιδιά,
παρατηρούσαμε, κάναμε ψυχολογία, πάρα πολύ ψυχολογία και εν πάση
περιπτώσει, προσπάθησα να κάνω αυτό που μ’ άρεσε σε όλη μου τη ζωή να
κάνω. Να εκλαϊκεύουμε την επιστημονική γνώση για να μπορέσει να την
πάρει και ο μαθητής και ο απλός πολίτης. Αυτά τα άλλα δύο χρόνια, του
μεταπτυχιακού, νομίζω ήταν μια ευχάριστη περίοδος της ζωής μου. . Γιατί
ξαφνικά απόκτησα κι άλλο χρόνο, που δεν είχα»
Με επιπλέον χρόνο στη διάθεσή του ο Ε. πέρα από τις σπουδές του αρχίζει να
συμμετέχει και σε άλλες μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες μάλιστα διεξάγονται σε ένα
μαθησιακό περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από το συμβατικό-θεσμικό περιβάλλον του
πανεπιστημίου. Σε αυτές τις δραστηριότητες το μαθησιακό κλίμα στηρίζεται στην ανταλλαγή
απόψεων, η συζήτηση και η ανατροφοδότηση:
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«Το διάβασμα τώρα…ήταν διαφορετικό και μπορούσα να παρακολουθήσω
και άλλα μαθήματα σε άλλα πανεπιστήμια. Παρακολούθησα στη Σορβόννη
πάρα πολλά μαθήματα επιστημολογίας. Θυμάμαι τώρα την κυρία Suzanne
Bachelard

την κόρη του Gaston Bachelard όπου μια χρονιά

παρακολούθησα τα στοιχεία του Ευκλείδη από μια επιστημολογική, έτσι,
προσέγγιση. Παρακολούθησα ένα μάθημα του Gérard Vergneau, πάνω στην
εξελικτική ψυχολογία, προσανατολισμένη προς τα μαθηματικά, το οποίο
ήταν εξαιρετικό. Παρακολουθούσα ανελλιπώς το σεμινάριο που έκανε ο
René Thom το οποίο ήτανε γεγονός όχι του Παρισιού αλλά σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, όπου ερχόταν τεράστιες μορφές της επιστήμης. Και προσπαθούσαν
μέσα σε ένα βραδινό να δώσουν σε εμάς τις βασικές ιδέες τους της
θεώρησής τους. Και να γίνεται μετά κουβέντα. Τα γαλλικά μου είχαν
βελτιωθεί πάρα πολύ, καταλάβαινα, συμμετείχα, ήμουν ευτυχής. Λοιπόν…
αυτό ήταν από τα καλύτερά μου. Η εκπαίδευσή μου θα μπορούσα να πω ότι
ήταν στο Παρίσι, εξίσου μέσα κι εξίσου έξω από τα θεσμικά, αυτό.
Παρακολούθησα μαθήματα ψυχολογίας στο VIII. Είναι στο βορρά. Και
πρόλαβα μόλις πήγα στο Παρίσι να πάρω έτσι μια μυρωδιά από τη
Vincennes, πριν τη γκρεμίσουν. Να ζήσω λίγο το κλίμα. Το ‘ζησα και
νομίζω ήταν από τις καλές μου αναμνήσεις. Παρόλα αυτά στο Παρίσι
κάναμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα, γκρουπ διάφορα ας πούμε που
μαζευόμασταν, είτε πολιτικές κουβέντες, είτε επιστημονικές, σεμινάρια
άτυπα ή τυπικά που γινότανε, τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Ήταν
αλλιώτικος ο τρόπος που μαθαίνεις, έτσι. Διότι έχεις ανησυχίες, τις δομείς,
τις εισηγείσαι, παίρνεις ένα feedback από τους άλλους»
Με αυτές τις εικόνες ο Ε. ολοκληρώνει την αναφορά του στις σπουδές του στη
τριτοβάθμια εκπαίδευση ως φοιτητής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκπαιδευτική του
διαδρομή δεν σταματά όμως εδώ. Όπως θα δούμε στη συνέχεια ο Ε. συνεχίζει να σπουδάζει,
ως ενήλικος αυτή τη φορά, και έχοντας πλέον εισέλθει στο πεδίο της εργασιακής του ζωής.
Έτσι, ξεκινά μια διαδρομή στην οποία ο Ε. έχει σχεδόν πάντα δύο ρόλους, τόσο αυτόν του
εκπαιδευτικού όσο και αυτόν του εκπαιδευόμενου.

Οι ρόλοι είναι στενά συνδεδεμένοι

μεταξύ τους και τα στοιχεία του ενός αλληλεπιδρούν με τα στοιχεία του άλλου.

Εκπαιδευτικός και εκπαιδευόμενος: δύο ιδιότητες σε συνεχή αλληλεπίδραση
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Ο Ε. επιστρέφει από τη Γαλλία, έχοντας ολοκληρώσει δύο κύκλους μεταπτυχιακών
σπουδών, γεμάτος εμπειρίες από διεργασίες μάθησης που είχαν στοιχεία τους τη συμμετοχή
και την ανατροφοδότηση αλλά και προσανατολισμένος προς το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού. Συνακόλουθα ξεκινά στην Ελλάδα την επαγγελματική του αναζήτηση, στο
χώρο της εκπαίδευσης. Και πράγματι δεν αργεί να ξεκινήσει να ασκεί το επάγγελμα του
καθηγητή μαθηματικών στο χώρο πρώτα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης. Σε
αυτό το περιβάλλον ο Ε. προσπαθεί να μεταφέρει τις εμπειρίες του αλλά και τη φιλοσοφία
του για την εκπαίδευση μεταφέροντας, στο μέτρο του δυνατού, το κέντρο της μαθησιακής
διεργασίας από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο:
«Γύρισα εδώ, με τα δύο αυτά μεταπτυχιακά, βρήκα δουλειά αμέσως στο
ΤΕΙ, ως έκτακτος καθηγητής, δούλεψα γύρω στα 5 χρόνια εκεί. Δίδασκα
μαθηματικά σε γεωπόνους, βρεφονηπιοκόμους, οχημάτων, λογιστές, εδώ
στον Ευκλείδη, σε ηλεκτρονικούς. Σχεδόν όλα… προσπάθησα να κάνω και
καλές σημειώσεις προσανατολισμένες στις ανάγκες που είχαν τα παιδιά.
Γιατί μέχρι τότε έβλεπα τους συναδέλφους οι οποίοι έπαιρναν τα
μαθηματικά Πολυτεχνείου, του Μαθηματικού και δίδασκαν αυτά τα
μαθηματικά στους γεωπόνους. Θυμάμαι μια χρονιά, δυο, τρεις,

μας

απασχόλησε αυτό το θέμα. Κάναμε ένα γκρουπάκι τρεις άνθρωποι και στο
τέλος είχαμε σημειώσεις όπου όλα τα παραδείγματα ήτανε από τα μαθήματά
τους…. Είχαμε τυραννιστεί πάρα πολύ και δε μας το είχε ζητήσει κανένας.
Αλλά το θεωρούσαμε ότι έτσι έπρεπε να είναι τα πράγματα. Να ένα από τα
ωραία πράγματα που έκανα στη ζωή μου, λοιπόν. Γιατί φαινότανε ότι οι
φοιτητές που παίρνανε τις σημειώσεις και τις ξεφυλλίζανε, εντυπωσιάζονταν
πάρα πολύ. Έρχονταν στα μαθήματα..»
Όμως η εποχή αυτή (αρχές της δεκαετίας του 1980) είναι η εποχή της άνθισης του
θεσμού της λαϊκής επιμόρφωσης στην Ελλάδα, και ο Ε. δεν αφήνει αυτή την ευκαιρία να πάει
χαμένη. Συμμετέχει στο θεσμό και έτσι εισέρχεται στην ουσία στο πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων. Η αναφορά του Ε. σε αυτήν την περίοδο είναι εκτενής και ενδιαφέρουσα αφού
πέραν του γεγονότος ότι αποκαλύπτει τον ενθουσιασμό με τον οποίο ο αφηγητής μας
αποδέχεται τη λειτουργία του στο συγκεκριμένο πεδίο, αποτελεί και μια αξιόλογη βιωματική
μαρτυρία για τον τρόπο που λειτούργησε ο συγκεκριμένος θεσμός στη χώρα μας το δεύτερο
μισό της δεκαετίας του 1980:
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«Το 1985, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, ανοίγει μια προκήρυξη για θέσεις στην
λαϊκή επιμόρφωση, ΝΕΛΕ τότε. Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης
στη Θεσσαλονίκη. Έκανα την αίτηση. Μία επιτροπή αγνώστων κυρίων και
κυριών πήραν μια συνέντευξη…. Μετά πολλών επαίνων, με πήρανε και
δούλεψα για αρκετά χρόνια, αρκετά…. Είχα την ευθύνη του κέντρου της
πόλης, κοντά, πίσω από το Δημαρχείο, αλλά οι καιροί δεν ήταν και πολύ
εύκολοι. Δηλαδή, δεν είχαμε λεφτά τότε να πληρώσουμε επιμορφωτές. Έτσι,
σκαρφίστηκα διάφορα τερτίπια για να μπορέσω να το λειτουργήσω αυτό το
πράγμα. Με εθελοντές επιμορφωτές. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, κάνω κι εγώ
μαθήματα εκεί. Και μπορώ να πω ότι η έτσι, κάπως, μαζική επαφή με
ενήλικες εκπαιδευόμενους, ήταν εκεί. … Μια χαρά ήταν. Και άνθισε εκείνο το
κέντρο χάρη σε φίλους οι οποίοι νοιάστηκαν πολύ για αυτή την ιστορία,
λειτούργησαν ως εθελοντές επιμορφωτές. Συμμετοχή είχαμε, δόξα το Θεό.
Πολύς κόσμος ήθελε να μάθει. Ήταν μια καλή. Καλή εμπειρία. Εν τω μεταξύ,
όμως, ήμουνα και λίγο έτσι, Ράμπο της λαϊκής επιμόρφωσης. Ασχολήθηκα με
τμήματα που γίνανε μέσα στο Γεντί Κουλέ. Ποιος να μπει στο Γεντί Κουλέ;
Σήκωσα χέρι.. εθελοντής, ήτανε δύσκολες εποχές, συμβαίνανε πράγματα στις
φυλακές ήταν η εποχή Γιαταγάνα, αν θυμάσαι,. Εμείς έτσι το είδαμε κάπως
πατριωτικά το θέμα. Είπαμε ότι αν υπάρχουν μερικά μάτια μέσα στις φυλακές
και συμβαίνουν πράγματα, ή μάλλον δεν μπορούν να γίνονται τέρατα και
σημεία στις φυλακές, αν θα προσέχουμε. Και θεωρήσαμε καλό ως λαϊκή
επιμόρφωση να είμαστε εκεί…. μπήκαμε μέσα κουβεντιάζαμε με αυτούς τους
ανθρώπους, βλέπαμε τι γίνεται και νομίζω ότι είναι μια από τις καλές στιγμές,
έτσι, της εκπαιδευτικής μου δραστηριότητας χωρίς να διδάσκω εγώ. Αλλά
οργανώνοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται εκεί. Ένα
αντίστοιχο συνέβη στο ψυχιατρείο στη Σταυρούπολη. Εκεί προσπαθήσαμε να
βοηθήσουμε σαν επιμόρφωση το άνοιγμα που προσπαθούσαν να κάνουν
μερικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι εκεί, όπως ο Κώστας ο Μπαϊρακτάρης, και
τους κάναμε ζωγραφική και θέατρο. Πολύ καλή εμπειρία επίσης για να… κι
έπαιζα κι εγώ θέατρο μαζί τους και.. από εκεί να δεις πόσα μαθαίνεις..
Επίσης, … με τους τσιγγάνους, στο Δενδροπόταμο. Ακόμα προσπαθήσαμε να
βάλουμε τάξη και στη γραφειοκρατία των νοσοκομείων που τότε ήτανε στα
χειρότερά τους,…,συναντήσεις και λαϊκές συγκεντρώσεις στα Μετέωρα, για να
δούμε τα εκεί προβλήματα και πώς μπορούσανε να τα διαχειριστούν. Πολλά…
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Και κάποια στιγμή εκεί μας κάνανε αορίστου χρόνου. Κι έπρεπε να μας δίνουν
περισσότερα λεφτά και να βαράμε κάρτα. Να πηγαίνουμε το πρωί, να βαράμε
κάρτα, να πηγαίνουμε το μεσημέρι να βαράμε κάρτα. Παραιτήθηκα στις
επόμενες.. τέσσερις μέρες, γιατί είδα ότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω πια.
Δηλαδή, να βαράω κάρτα και να διασχίζω, ξέρω ‘γω, πόσα χιλιόμετρα από
εκεί που ήμουνα για να βαρέσω κάρτα. Δηλαδή το πρωί να πάω πρώτα στη
Νομαρχία και μετά οπουδήποτε αλλού κι εν τω μεταξύ μετά την κάρτα να
αρχίζει η πραγματική δουλειά μου, γιατί εμείς δουλεύαμε κυρίως τα
απογεύματα όπου οι ενήλικες είχαν χρόνο,.. παραιτήθηκα…. Μετά από λίγο
αλλάζουν και όλα τα πράγματα ας πούμε, και είδα τους καλούς μου
συναδέλφους, να μην είναι πια στην επιμόρφωση, να είναι σε γκισέ και να
βγάζουν διαβατήρια, να είναι στο Υγειονομικό και διάφορα τέτοια. Δηλαδή,
μετά το ’89, η λαϊκή επιμόρφωση τελειώνει..»
Η εμπειρία της λαϊκής επιμόρφωσης είναι σημαντική για τον Ε. αφού στην ουσία έτσι
εισέρχεται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων το οποίο και δεν εγκαταλείπει από τότε.
Βέβαια αυτά τα χρόνια ο ίδιος συνεχίζει την εκπαίδευσή του και επιστρέφει στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση ως φοιτητής της ψυχολογίας αυτή τη φορά :
«Εγώ όμως … συνεχίζω να είμαι και φοιτητής, έτσι; ’85-87 και δύο χρόνια,
κάπου ανάμεσα εκεί ήταν, ήταν και ο στρατός, τελειώνω το ψυχολογικό
μέσα σε δύο χρόνια γιατί τότε μπαίναμε με κατατακτήριες στο 3ο έτος με
πολλά μαθήματα χρεωμένος από τα πρώτα δύο. Όπου έβρισκα έμπαινα κι
έδινα εξετάσεις, αλλά επειδή ήμουνα ενήμερος επί των πραγμάτων, δηλαδή
είχα κάνει ήδη σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο ψυχολογίας, αυτά δε μου
ήταν τίποτα…. Καλός φοιτητής, επίσης, καλούς βαθμούς. Θα μπορούσα να
έχω και κατεύθυνση φιλοσοφίας. Τότε τα’ κανα όλα. Και ψυχολογία και
φιλοσοφία αλλά τελικά είπα να κρατήσω ειδικότητα ψυχολογίας. Και μετά
που τέλειωσα αυτό έκανα και ένα μεταπτυχιακό στην ψυχολογία. Εξαιρετική
εμπειρία.,, Θέλω να έχω έτσι ευρείς ορίζοντες, διεπιστημονικούς και
διαθεματικούς και … αισθάνομαι έτσι πιο, από τους τελευταίους της
ουμανιστικής προσέγγισης των πραγμάτων. Αλλά, με ευχαριστεί ιδιαίτερα
αυτό»
Εν τω μεταξύ ο Ε. διορίζεται, με το σύστημα της επετηρίδας, στη δημόσια
δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά δεν μένει πολύ σε αυτό το επίπεδο. Σχεδόν αμέσως
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αποσπάται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και αρχίζει και πάλι να διδάσκει σε μεγαλύτερες
ηλικίες. Κάποια στιγμή αρχίζει να εργάζεται σε πιο σταθερή βάση σε ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα
που μετεκπαιδεύει καθηγητές και εντέλει αποκτά μόνιμη θέση εργασίας. Ο Ε. ασχολείται
πλέον με ενήλικους ενώ συνεχίζει πάντα να αναζητά συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διεργασίες
ως εκπαιδευόμενος:
«Εν τω μεταξύ είχα διοριστεί το ’91 στη μέση εκπαίδευση. Το ’92,
αποσπώμαι στο νηπιαγωγών, ... Ωραίες στιγμές... Από το ’89, ’88 έρχομαι
εδώ [αναφέρει το εκπαιδευτικό του ίδρυμα] ως ωρομίσθιος καθηγητής και
από τότε μέχρι τώρα είμαι εδώ. Κάνοντας και χίλια άλλα πράγματα. Αλλά,
είμαι εδώ, αυτό το πράγμα δε το έχω εγκαταλείψει, γιατί ήταν βασική
επιλογή. Ήδη, δηλαδή, από το ’88, ’89 ήξερα ότι θα ασχοληθώ με την
εκπαίδευση των ενηλίκων, ειδικά μ’ αυτούς που θέλουν να γίνουν
καθηγητές… μπορώ να πω ότι επαγγελματικά είμαι ευτυχής. Δεν μου
χρειάζεται και τίποτα άλλο. Και ότι έρθει καλώς να ‘ρθει. Ούτε θα το
επιδιώξω ιδιαίτερα. Όμως, θέλω να σπουδάσω κι άλλο. …Δε ξέρω. Κάτι με
την εκπαίδευση ενηλίκων ίσως; Μπορεί, θα δείξει..»

Συνολική εντύπωση και σκέψεις του Ε. για τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων
Η ανάγνωση της εκπαιδευτικής βιογραφίας του Ε. αναδεικνύουν έναν εκπαιδευτή
ενηλίκων που κινείται στο πλαίσιο που καθορίζει η λειτουργία του εμψυχωτή. Σημειώνουμε
ότι σύμφωνα με τον Κόκκο (2003, σελ.212): «εμψύχωση είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής
έκφρασης και των δεξιοτήτων μέσα από σχέσεις που βασίζονται στη συνεργατικότητα, την
πρωτοβουλία, και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εμψύχωση είναι ακόμη η κινητοποίηση μιας
ομάδας προς την κατεύθυνση ενός στόχου, η προσέγγιση του οποίου σηματοδοτεί την
ενεργητική παρουσία της ομάδας στην κοινωνία». Πράγματι, για τον Ε. δεν είναι μόνο η
καθαρή γνώση που έχει αξία σε μια μαθησιακή διεργασία. Μεγάλη αξία έχει η ανάπτυξη μια
ειλικρινούς σχέσης μεταξύ του εκπαιδευτή και της ομάδας, έτσι ώστε η όλη διεργασία να
γίνει μια «κατάθεση ψυχής» η οποία δημιουργεί βάσεις για μια σχέση που δεν σταματά με το
τέλος ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά συνεχίζει να λειτουργεί ως συλλογικότητα. Ο
ίδιος μας λέει :
«..νομίζω ότι, ας το πω έτσι, το δυνατό μου σημείο, είναι να δημιουργώ
κλίμα. Κλίμα μάθησης. Εμπιστοσύνης και την αίσθηση στους άλλους ότι
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είμαι ο άνθρωπός τους για να πετύχουν το σχέδιο τους. Να μάθουν
πράγματα. Αν έχουν αυτό σχέδιο. Αλλά κι ακόμα αν έρχονται, όπως εδώ
πάρα πολλοί που έρχονται χωρίς σχέδιο ή για το χαρτί, ε, για μένα είναι λίγο
στοίχημα, να το σπάσω αυτό. Δηλαδή, στην πορεία να νιώσουνε καλά, να
νιώσουνε ότι άξιζε τον κόπο όχι για το χαρτί, αλλά και για το χρόνο που
διέθεσαν κι αυτός ο χρόνος δεν πήγε χαμένος. Πέρασαν καλά, ήταν μια
ωραία εμπειρία. Μάθανε πολλά. Άνοιξαν οι ορίζοντες τους. Κάνανε φίλους,
γιατί υπάρχει και πολλή μοναξιά εδώ με τους ανθρώπους πάλι. Κι αυτό
ακόμα είναι, για μένα… μέσα στους σκοπούς μου»
«…μου λένε [οι εκπαιδευόμενοι] ότι είναι πολύ αλλιώτικα από το
πανεπιστήμιο, ότι εδώ βρισκόμαστε, εδώ τα λέμε, εδώ αγαπιόμαστε βρε
αδερφέ, έτσι μου το λένε.. πετυχαίνει και μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες
τους βοηθάμε να καταθέσουν λίγο ψυχούλα εδώ, αλλά καταθέτουμε κι εμείς.
Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι, πώς το λένε, κουράζομαι αφάνταστα ψυχικά,
όχι με την έννοια ότι τυραννιέμαι, αλλά καταθέτω κι εγώ ψυχή μέσα σ’ αυτή
τη διεργασία κάθε που έχω μάθημα μαζί τους. Γι’ αυτό με βλέπεις έτσι
…άνθρωπο… νομίζω ότι.. αυτοί οι άνθρωποι, οι ενήλικοι, οι ώριμοι, δεν σε
καταργούν εύκολα μετά.

Θα σου στείλουν ένα e-mail για να σε

προσκαλέσουν κάπου, να μοιραστούμε κάποιο καλό πράγμα που
συνάντησαν, το είδαν κ.λπ.»

Ο τρόπος με τον οποίο ο Ε. αντιλαμβάνεται τη μαθησιακή διεργασία αλλά και τη
σχέση του με τους εκπαιδευόμενους μοιάζει να έχει επηρεαστεί από μια σειρά από στοιχεία
της προσωπικής του διαδρομής στο χώρο της εκπαίδευσης. Το δασκαλοκεντρικό σύστημα
που βίωσε στο δημοτικό σχολείο όπου η «τιμωρία» αποτελούσε την απάντηση στο αίτημα
της κατανόησης, η συνειδητοποίηση της σημασίας του διαφορετικού πολιτισμικού
υπόβαθρου και των προβλημάτων που αυτή η διαφορετικότητα συνεπάγεται στη μαθησιακή
διεργασία, η αναγνώριση της αξίας της μάθησης που αποκτάται μέσα στην εμπειρία και εκτός
των θεσμών, αλλά και η προστιθέμενη αξία των συμμετοχικών διεργασιών που
περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η συμμετοχή και η ανατροφοδότηση είναι μερικά από τα
στοιχεία αυτά. Συνάμα, οι εμπειρίες που απεκόμισε από τη συμμετοχή του στο κίνημα της
λαϊκής επιμόρφωσης και η βαθύτερη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι ενήλικοι
εκπαιδευόμενοι -- εμπλουτισμένη και από τη προσωπική του εμπειρία – συμπληρώνουν τα
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προαναφερόμενα στοιχεία. Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο Ε. κινείται στο χώρο της
ανθρωπιστικής

προσέγγισης

της

σχέσης

εκπαιδευτή

–

εκπαιδευόμενου

όπου

το

σημαντικότερο διακύβευμα φαίνεται να είναι η ίδια η σχέση που δημιουργείται μέσα στην
ομάδα (Jarvis, Holford & Griffin, 1998).
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5.2.7 Ο Ταξιάρχης: «…είναι κάτι που προσπάθησα να το κάνω σε όλη μου τη ζωή:
να υπηρετήσω, το καλό...να υποστηρίξω κάποιους ανθρώπους, να σταθούνε στα
πόδια τους»

Η συνάντηση με τον Ταξιάρχη πραγματοποιήθηκε στο χώρο της εργασίας του. Ο
αφηγητής μας ασχολείται επαγγελματικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Στη διάρκεια της
σταδιοδρομίας του έχει υπηρετήσει τόσο στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση όσο
και στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Η εμπειρία του Ταξιάρχη είναι περισσότερο
επικεντρωμένη στο σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης αλλά και στην έρευνα του πεδίου
και ιδιαίτερα στην οικονομική και κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Από την
άλλη πλευρά έχει λειτουργήσει σε πολλές περιπτώσεις ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενώ
επίσης έχει και σημαντική διδακτική εμπειρία από τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
πέρα από τον ρόλο του συμβούλου-καθηγητή στο Ε.Α.Π.

Ο εκπαιδευτικός ως φορέας αλλαγής και αντίστασης: δύο ισχυρές εικόνες από τα πρώτα
σχολικά χρόνια
Οι πρώτες εικόνες της αφήγησης του Τ. σχετίζονται με τους δασκάλους του
δημοτικού σχολείου και είναι πολύ ιδιαίτερες. Ο Τ. είναι το έκτο παιδί μιας πολύτεκνης
οικογένειας και μεγαλώνει σε μια «εργατική» συνοικία της πρωτεύουσας. Ως ο μικρότερος
της οικογένειας ακολουθεί τα βήματα των αδερφών του στο ίδιο σχολείο και με τους ίδιους
δασκάλους. Μάλιστα η μεγάλη του αδερφή μοιάζει να αποτελεί ένα θετικό πρότυπο αφού
από την περιγραφή του Τ. καταλαβαίνουμε ότι επρόκειτο για μια καλή μαθήτρια της οποίας
το παράδειγμα ακολουθούσαν ή θελαν να ακολουθήσουν όλα τα παιδιά της οικογένειας. Ο
θαυμασμός του Τ. για την αδερφή του είναι μεγάλος.
Σε αυτό το περιβάλλον έχει την τύχη να έρθει σε επαφή με δύο δασκάλους η
λειτουργία των οποίων θα μπορούσε να αποδοθεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τ., με τον
χαρακτηρισμό «φορείς αλλαγής».

Η παρουσία αυτών των ανθρώπων στη ζωή της

οικογένειας του Τ. είναι πολύ σημαντική και ίσως γι’ αυτό αποτελούν και την κεντρική
εικόνα της περιγραφής του Τ. για τα χρόνια του δημοτικού σχολείου:
«Εγώ είμαι το έκτο παιδί μιας οικογένειας. Πήγαινα δημοτικό [αναφέρει την
περιοχή] και είχα την τύχη να έχω τους ίδιους δασκάλους που είχανε και τα
άλλα μου πέντε αδέρφια. Ένα ζευγάρι δασκάλων… από τα χέρια τους
περάσαμε όλα τα παιδιά. Είχα την τύχη και την ατυχία η μεγάλη μου αδελφή,
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που είναι Καθηγήτρια [αναφέρει ένα πανεπιστήμιο] να είναι από τις πολύ
καλές μαθήτριες. Ένα πρόσωπο που ήτανε φαινόμενο ας πούμε κατά κάποιο
τρόπο στα εκπαιδευτικά δεδομένα της εποχής, από τους ανθρώπους που
ήταν πολύ καλό μυαλό, πολύ πειθαρχημένη, πολύ καλή μαθήτρια.
Μεγαλώνοντας σε πολύ φτωχή οικογένεια με έξι παιδιά όταν τελείωσε η
αδελφή μου το δημοτικό σχολείο, ο πατέρας μου της είπε: ‘τώρα θα πας στη
δουλειά’.

Θα σταματήσεις την εκπαίδευση. Και το πρώτο πράγμα που

θυμάμαι, και από αφηγήσεις της μητέρας μου και του πατέρα μου ήταν την
επίσκεψη αυτού του δάσκαλου, που τον είχα και αργότερα κι εγώ δάσκαλο
στο σπίτι μας, να προσπαθήσει να πείσει τον πατέρα μου, ότι η αδελφή μου
δεν πρέπει να σταματήσει το σχολείο. Ότι πρέπει να συνεχίσει το σχολείο.
Και είπε ‘αν δεν μπορείτε οικονομικά να τα αναλάβετε εσείς, όλο αυτό το
πράγμα θα το αναλάβω εγώ’. Έτσι είπε ο δάσκαλος. Ένας φτωχός δάσκαλος
της εποχής, είπε ότι την δαπάνη θα την αναλάβω εγώ!…. Μεγαλώσαμε,
λοιπόν, με αυστηρούς δασκάλους, ως προς τους κανόνες και τη
συμπεριφορά, αλλά δασκάλους, που τους εκτιμάμε, εκ των υστέρων, με όλη
τη σημασία της λέξης. Πραγματικά, όταν τους φέρνω στο μυαλό μου
συγκινούμαι. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι πήραμε άπειρα πράγματα σαν
χαρακτήρες από αυτούς τους ανθρώπους…Μου έμειναν έτσι μόνιμα στο
μυαλό μου σαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι, που επηρέασαν, ας πούμε, τον
χαρακτήρα μου πάρα πολύ»
Αυτή η έντονη εικόνα δύο εκπαιδευτικών που λειτουργούν πέρα από τα όρια του
θεσμικού τους ρόλου και παρεμβαίνουν με στόχο να αλλάξουν την ίδια τη ζωή των μαθητών
τους προς το καλύτερο μάλλον δεν αφήνει περιθώρια στον Τ. για περαιτέρω αναφορές στα
χρόνια του δημοτικού σχολείου. Τα υπόλοιπα στοιχεία της εκπαιδευτικής διεργασίας αυτής
της εποχής παραλείπονται ή μάλλον υποχωρούν μπροστά στη εικόνα αυτή. Έτσι ο Τ.
συνεχίζει την αφήγησή του με τα γυμνασιακά του χρόνια όπου πάλι συναντά έναν
εκπαιδευτικό με ιδιαίτερη συμπεριφορά:
«Στο Γυμνάσιο δεν έχω, έτσι, ιδιαίτερες αναμνήσεις... Ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό, νομίζω, θυμάμαι, μπορεί να επικαλεστώ στη μνήμη μου απ’
τα, μπορεί να έχουν ένα ενδιαφέρον στο γυμνάσιο.. είχαμε ένα γυμνασιάρχη
που ήταν Κομμουνιστής. Ήταν αριστερός μέσα στη δικτατορία. Ασφαλώς,
δεν ήταν εκδηλωμένος, ήταν γνωστό ότι ήταν δημοκρατικός γενικά, αλλά, εκ
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των υστέρων, ας πούμε, ανακαλύψαμε, μετά τη μεταπολίτευση, ότι ήτανε και
κομμουνιστής, και είχε εμπλακεί εκεί. Λοιπόν, όταν γινόντουσαν οι
σχολικές, οι γιορτές και υποχρεωτικά έπρεπε να πει το «ζήτω ο βασιλιάς»,
«ζήτω η επανάσταση», παρατηρήσαμε, ας πούμε, μετά από δυο-τρεις φορές,
ότι την ώρα που ερχόταν η στιγμή να πει το «ζήτω η επανάσταση» φώναζε
σε κάποιον από μας, «έλα εδώ ρε συ, έλα δω ρε παλιόπαιδό» ας πούμε,
εκείνη την ώρα, άρπαζε έναν από όλους που ήμασταν από κάτω, γιατί τάχα
μου φωνάξαμε, του ‘ριχνε δυο χαστούκια και περνούσε στο ντούκου και δεν
έλεγε το «ζήτω η επανάσταση». Όταν μετά πια το είχαμε καταλάβει, την ώρα
που ερχόταν να τα φωνάξει, αφού είχε βγάλει το λόγο, όλα αυτά τα «ζήτω»,
ξαφνικά κάναμε φασαρία μόνοι μας. Σπρώχναμε ο ένας τον άλλο και του
δίναμε πραγματικά την αφορμή να μη το πει»
Η παραπάνω εικόνα της ιδιόμορφης αντίστασης του γυμνασιάρχη γίνεται ανάλογα με
τους δασκάλους του δημοτικού, το κεντρικό στοιχείο της αφήγησης του Τ που αναφέρεται
στα γυμνασιακά του χρόνια. Είναι μια εμπειρία την οποία μοιάζει να την καταγράφει ο Τ. ως
μια μορφή αντίστασης ή τουλάχιστον ως μια μορφή άρνησης για συμβιβασμό.
Οι δύο αυτές εικόνες είναι οι μοναδικές που περιγράφει ο Τ. για την περίοδο της
εκπαιδευτικής του βιογραφίας που σχετίζεται με το δημοτικό και το γυμνάσιο. Αμέσως μετά
ξεκινά την περιγραφή των πανεπιστημιακών χρόνων που εξελίσσονται και πάλι την περίοδο
της στρατιωτικής δικτατορίας.

Πανεπιστήμιο: οικονομική γνώση και έντονη πολιτική δράση
Τα πανεπιστημιακά χρόνια του Τ. έχουν δύο χαρακτηριστικά που αναδύονται από το
περιεχόμενο της αφήγησής του. Το πρώτο είναι η επαφή με την πολιτική. Το στοιχείο αυτό
μάλιστα αναφέρεται πρώτο στην αφήγηση και αυτό μάλλον καταδεικνύει τη σημαντικότητά
του. Από το πρώτο κιόλας χρόνο των πανεπιστημιακών του σπουδών ο Τ. οργανώνεται σε
πολιτικά κόμματα της αριστεράς:
«Μετά στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα, προερχόμενος από μια δημοκρατική
συνοικία με φίλους που ήτανε μέσα στον αντιδικτατορικό αγώνα, κι εγώ από
το πρώτο έτος μπήκα σε μια αριστερή οργάνωση (αναφέρει το όνομα της
οργάνωσης], επειδή οι περισσότεροι οι φίλοι ήταν εκεί, και από το ’74,
μπλεχτήκαμε με [αναφέρει ένα πολιτικό κόμμα]»
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Οι εμπειρίες του Τ. από τη συμμετοχή του στους πολιτικούς σχηματισμούς της
αριστερής φοιτητικής νεολαίας είναι πολύ έντονες. Ο ίδιος μάλιστα θεωρεί ότι η πολιτική
πλευρά των φοιτητικών του χρόνων είναι αυτή που χαρακτηρίζει τις σπουδές του:
«Τα πανεπιστημιακά μου χρόνια τα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα κυρίως από
την πολιτική τους πλευρά. Ήμουνα από τους απόλυτα πολιτικοποιημένους
φοιτητές, από το πρώτο έτος, όπως σου είπα, από το πρώτο έτος που μπήκα.
Ήτανε η περίοδος του ’72 που ξεκινούσε το φοιτητικό κίνημα. Είχα την τύχη
να είμαι στην Εμπορική που ήταν η πρώτη Σχολή που ξεκίνησε, πριν ακόμα
από τη Νομική, να κάνει τις ανοικτές συνελεύσεις. Και ακολούθησαν μετά
και το κλείσιμο στη Νομική και τα… Και μάλιστα, και η Εμπορική ήταν και
η πρώτη, η πρώτη σχολή που είχε 12 άνθρωποι, 12 φοιτητές της Εμπορικής,
είχανε το κουράγιο, μέσα στη δικτατορία να υπογράψουν ένα κείμενο. Ένα
φοιτητικό κείμενο που ήταν αμιγώς πολιτικό και που κατέληγε ότι για να
επέλθει η δημοκρατία στο Πανεπιστήμιο, έπρεπε να γίνει και δημοκρατία
μέσα στην κοινωνία. Να αποκατασταθεί η δημοκρατία. Και την επόμενη
ημέρα, βέβαια, και οι 12 αυτοί πήγαν φυλακή. Και ήτανε η πρώτη, ας πούμε,
μετωπική σύγκρουση αμιγώς με το δικτατορικό καθεστώς που ξεκινούσε από
την Εμπορική. Έζησα πάρα πολύ έντονα τα φοιτητικά μου χρόνια σαν
πολιτικοποιημένος, έντονα, φοιτητής και στα και δικτατορικά και στα
μεταδικτατορικά χρόνια,…. Ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη της [αναφέρει μια
αριστερή φοιτητική οργάνωση ]. Τα 12 άτομα που υπογράψαμε το κείμενο
για τη δημιουργία της [αναφέρει μια αριστερή φοιτητική οργάνωση ], ένα
από τα 12 άτομα ήμουνα και εγώ, το καλοκαίρι του 1974, το φθινόπωρο του
1974 και ήμουνα μπλεγμένος έντονα στο πολιτικό. Από αυτή την πλευρά
έζησα έντονα το Πανεπιστήμιο»
Εκτός όμως από την πολιτική διάσταση των πανεπιστημιακών σπουδών, ο Τ. θεωρεί
ότι και σε γνωστικό επίπεδο τα χρόνια αυτά ήταν χρήσιμα. Δίχως να έχει καθηγητές που
είχαν να επιδείξουν κάποια καινοτομία στη διδακτική τους μέθοδο αλλά που όμως γνώριζαν
σε βάθος το γνωστικό τους αντικείμενο, ο Τ. έμαθε «καλά οικονομικά» και γι΄ αυτό
«ευγνωμονεί» τους κατά τα άλλα παραδοσιακούς καθηγητές της εποχής του. Μάλιστα η
αναγνώριση της εμπειρίας αυτής γίνεται όπως λέει ο ίδιος «εκ των υστέρων» και θεωρεί ότι ο
σημερινός τρόπος της γρήγορης εξειδίκευσης δεν έχει τις στέρεες βάσεις που ο ίδιος θεωρεί
μάλλον απαραίτητες για κάθε επιστήμονα:
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«Είχα καλούς καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Συντηρητικούς καθηγητές αλλά
καλούς καθηγητές. Έπεσα σε μία περίοδο τη σημασία της οποίας την
αναγνωρίζω πάλι εκ των υστέρων. Πρέπει κανείς ίσως να βγει έξω από
κάποια πράγματα, να ζήσει κάποιες άλλες καταστάσεις, για να μπορέσει να
αξιολογήσει πιο ώριμα κάποια πράγματα. Ευτύχησα να έχω καλούς
καθηγητές οικονομολόγους. Παραδοσιακούς καθηγητές.…. Ήταν, όμως,
παραδοσιακοί καθηγητές που ήξεραν καλά οικονομικά, μας έμαθαν καλά
οικονομικά και που είχαν μια αντίληψη ότι

για να γίνει κανείς, για

παράδειγμα, οικονομολόγος όπως ήμουν εγώ, έπρεπε να ξέρει μία επιστήμη
σε βάθος. Να τη μάθει. Ας πούμε, έκανα τρία χρόνια Πολιτική Οικονομία,
έκανα τρία χρόνια Μακροοικονομία, έκανα τρία χρόνια Μικροοικονομία,
έκανα Στατιστική, έκανα Οικονομετρία. Έκανα βασικά μαθήματα που τα
χρειαζόμουνα και τους ευγνωμονώ ακόμη, ότι έμαθα καλά οικονομικά. Και
αυτό το νιώθω, δηλαδή έμαθα σε βάθος μία επιστήμη. Πράγμα το οποίο δε
γίνεται σήμερα. Σήμερα ξεκινώντας, από το πρώτο ή από το δεύτερο έτος να
προσπαθούν να ειδικευτούν, να πάρουν εξειδικεύσεις που πουλιούνται στην
αγορά εργασίας, δε μαθαίνουν σε βάθος μία επιστήμη. Εγώ, νομίζω, ότι στο
Πανεπιστήμιο είχα την τύχη αυτό το πράγμα να το κάνω. Με παραδοσιακό
τρόπο, χωρίς ιδιαίτερες, ας πούμε, τεχνικές και μεθόδους, μία διάλεξη, μία
διάλεξη όμως ενός καθηγητή ο οποίος ήξερε το θέμα του πάρα πολύ καλά
και προσπαθούσε να μας το μεταδώσει και να μας το μάθει. Κι επειδή εγώ,
τουλάχιστον τα περισσότερα μαθήματα τα οικονομικά, επειδή τα αγαπούσα
και μου άρεσαν, είχα την τύχη να παρακολουθώ. Παρακολουθούσα. Ήμουνα
από τους φοιτητές που παρακολουθούσα. Κι έτσι με τις διαλέξεις, ας πούμε,
καλών οικονομολόγων έμαθα πράγματα»
Ο Τ. μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών του σπουδών και την ολοκλήρωση
των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ξεκινά την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Κατά τη
διάρκεια της σταδιοδρομίας αυτής αποφάσισε να ξεκινήσει την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής. Στην επόμενη ενότητα θα παρουσιάσουμε την αφήγηση του Τ. από αυτή την
περίοδο την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «σοβαρή μαθησιακή εμπειρία».

Η διδακτορική διατριβή: μια «σοβαρή μαθησιακή εμπειρία»
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Η περίοδος εκπόνησης της διδακτορικής του Τ. εμπεριέχει ενδιαφέροντα στοιχεία
αναφορικά με τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ενός επιβλέποντος καθηγητή και ενός
υποψηφίου διδάκτορα. Η σχέση αυτή είναι ενδιαφέρουσα γιατί στη ουσία πρόκειται για μια
σχέση μεταξύ ενός εκπαιδευτή ενηλίκων και ενός ενηλίκου εκπαιδευόμενου.

Η

συγκεκριμένη εμπειρία αποτέλεσε μάλιστα ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για τον τρόπο με
τον οποίο ο Τ. αντιλαμβάνεται το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων:
«Έκανα κατευθείαν διδακτορικό. Αυτό κράτησε μια πενταετία περίπου,
έκανα 5 χρόνια. Το διδακτορικό ήταν ένα σημαντικό πράμα, που πολλές
φορές το επικαλούμαι, ήταν μια εμπειρία το διδακτορικό για μένα. Σοβαρή
μαθησιακή εμπειρία. Γιατί είχε δύο βασικές διακριτές περιόδους. Η πρώτη
περίοδος όπου με τον καθηγητή μου, τον επιβλέποντα καθηγητή που είχα,
είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Είχα την τύχη να έχω καθηγητή έναν
άνθρωπο που ήξερε πολύ καλά οικονομικά της εργασίας, πάρα πολύ καλά
και επειδή τα πρώτα χρόνια είχαμε και μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ
μας, ήταν μία πολύ χρήσιμη εμπειρία για μένα. Έμαθα πάρα πολλά
πράγματα. Έμαθα ένα επιστημονικό πεδίο καλά»
Σε επόμενο σημείο της αφήγησής του ο Τ. αναφέρει ακόμα περισσότερες
λεπτομέρειες για τον τρόπο που μάθαινε μέσα από τη σχέση του με τον επιβλέποντα
καθηγητή:
«Είχαμε δίπλα-δίπλα γραφεία και κάθε λίγο και λιγάκι έμπαινα στο δικό του
και κουβεντιάζαμε μισή ώρα… και ήταν ένα μισάωρο, ας πούμε, που εγώ
μάθαινα διάφορα πράγματα. Και μάθαινα γιατί συμμετείχα και σαν
ερευνητής και μου διόρθωνε τα λάθη μου και τις ιστορίες μου... και έβλεπα
πως γράφει εκείνος και διάβαζα τα δικά του, έβλεπα πώς στήνει αυτός μια
έρευνα και μάθαινα και εγώ από δίπλα του. Παράλληλα, έγραφα και το
διδακτορικό μου. Στο πρώτο διάστημα όταν έγραφα το διδακτορικό, μου
διόρθωνε τα κείμενα, με καθοδηγούσε, μου έλεγε διάφορα πράγματα»
Στη συνέχεια όμως για λόγους αδιευκρίνιστους διαταράσσεται η σχέση του Τ. με τον
επιβλέποντα καθηγητή και αυτό έχει σοβαρές συνέπειες στην πορεία εκπόνησης της
διδακτορικής του διατριβής σε σημείο που εμφανίστηκαν σκέψεις εγκατάλειψης της όλης
προσπάθειας:
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“Από ένα σημείο και μετά … αυτή η εποπτεία που είχε πάνω στη διατριβή
μου, χαλάρωσε πάρα πολύ. Και έχασα ότι κέρδιζα τα πρώτα χρόνια.
Δηλαδή, για καθαρά προσωπικούς του λόγους δεν μπορούσε, δεν αφιέρωνε
χρόνο σε αυτό, μου ‘λεγε καλά πας, πολύ καλά είναι, προχώρα. Πολύ καλά
είναι προχώρα, εγώ κάθε…σε τακτά χρονικά διαστήματα του έδινα μια
δουλειά που ήταν ένα προχώρημα της διατριβής, μου έλεγε πολύ καλά είναι,
προχώρα. Συνέχιζα κι εγώ και προχώραγα. Κι έφτασα κάποια στιγμή σε ένα
σημείο να νιώθω ότι το διδακτορικό οδεύει προς το τέλος του και να
κλείσει. Είχα φτάσει, όμως, σε ένα σημείο που ένιωσα ότι κάτι δεν πάει
καλά. Άρχισα να το διαισθάνομαι.. Ενώ το θεωρητικό μου κομμάτι ήταν οι
τοπικές αγορές εργασίας, όλο το εμπειρικό υλικό που είχα και η ανάλυση
που έκανα, δεν ήταν σε τοπικό επίπεδο, ήταν σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν
είχα στοιχεία.. Ένιωθα, λοιπόν, ότι πατάω με τα δύο πόδια σε δύο βάρκες….
δηλαδή, ήμουνα σε δύο επιστημονικά πεδία. Το ένα ήταν το θεωρητικό μόνο
ήταν το τοπικό επίπεδο και το επίπεδο ανάλυσής μου ήταν περιφέρεια. Και
για να το πετύχω αυτό, το κατάλαβα πια όταν είχα γράψει τα επτά κεφάλαια
της διατριβής μου. Όταν η διατριβή μου είχε οκτώ κεφάλαια….Και το τέλος,
κάθισα και το κουβέντιασα μια μέρα μαζί του, τον στρίμωξα δηλαδή, και του
είπα ότι εδώ νιώθω ότι δεν στέκει αυτό το πράμα και μου λέει ναι, έτσι
είναι, δεν στέκει. Πρέπει να ξεκινήσεις το διδακτορικό σου από την αρχή.
Και εκεί ένιωσα, εκεί κιότεψα, φοβήθηκα, είπα όχι. Δεν έχω κουράγιο,
σταματάω, τελειώνω…”
Αυτή η αρνητική εμπειρία όμως γίνεται αμέσως θετική. Ο Τ. αντιμετωπίζει τη
δυσλειτουργική αυτή στιγμή δημιουργικά. Την βλέπει ως μια εκπαιδευτική διαδικασία, μια
εμπειρία μάθησης που τον βοήθησε να δει τις λάθος εκτιμήσεις του και συνεχίζει την
προσπάθειά του:
«Η πρώτη μου αίσθηση ήτανε απογοήτευση τεράστια, να το παρατήσω.
Κάθισα το κουβέντιασα, η σύζυγός μου πιο ψύχραιμη σ’ αυτό, μου λέει δεν
είναι δυνατόν μετά από 5 χρόνια τόσης σκληρής δουλειάς να το
σταματήσεις. Θα καθίσεις θα το τελειώσεις. Και πραγματικά, το ξανάφτιαξα
σε ένα Σαββατοκύριακο. Ξανάφτιαξα το σκελετό του, το κουβέντιασα μία
Δευτέρα, τη θυμάμαι και μετά σε ένα χρόνο μέσα κάθισα και το ‘γραψα από
την αρχή μέχρι το τέλος και το τέλειωσα. Δηλαδή, πια ένιωθα ότι. είχα
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καταλάβει που ήτανε το πρόβλημα μου. Χρησιμοποίησα ένα μέρος αυτού του
υλικού που είχα, αναδιάταξα όλο το θεωρητικό κομμάτι και μέσα σε ένα
χρόνο πια μετά το έγραψα»
Το κέρδος όμως από όλη αυτή την εμπειρία δεν είναι μόνο η απόκτηση του
διδακτορικού διπλώματος. Ο Τ. χρησιμοποιεί την προσωπική του αυτή εμπειρία στην
πρακτική του ως εκπαιδευτής ενηλίκων και ιδιαίτερα στην λειτουργία του ως σύμβουλοςκαθηγητής στο ΕΑΠ όπου πλέον επιβλέπει ο ίδιος διπλωματικές εργασίες:
«…δηλαδή ήταν μια εμπειρία αμιγώς εκπαιδευτική, μία φάση που είχα μία
καθοδήγηση πάρα πολύ καλή, έμαθα πράγματα, μια δεύτερη φάση που
δοκίμασα μόνος μου κάποια πράγματα κι έσπασα τη μούρη μου αλλά έμαθα
με έναν τρόπο …. Και νιώθω ότι αυτό με βοήθησε πολύ στο να είμαι σε
θέση σήμερα να ξεκλειδώνω, και αυτό με βοηθάει πολύ και στη δουλειά μου
τώρα, σαν καθηγητής στο Ανοιχτό, να ξεκλειδώνω αυτό που λέμε
μεθοδολογία. Τα μεθοδολογικά ζητήματα. Μπορεί κάποιος να πει για μένα
ότι σε θεωρητικό επίπεδο δε ξέρω κάποια πράγματα ή ξέρω καλά κάποια
πράγματα και δε ξέρω καλά κάποια άλλα πράγματα, αλλά νιώθω πολύ
μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά να μπορώ να υποστηρίξω κάποιους
ανθρώπους, να κάνουν καλά μια εργασία. Να σταθούνε στα πόδια τους. Η
εργασία τους να πατάει καλά. Να μην έχει μεθοδολογικά κενά»
Η επαγγελματική εμπειρία του Τ. δεν περιορίζεται μόνο στο ρόλο του ως σύμβουλουκαθηγητή στο Ε.Α.Π.

Η αφηγηματική ενότητα της επαγγελματικής του διαδρομής που

παρουσιάζεται παρακάτω αναδεικνύει πέρα από τις διαστάσεις της εμπειρίας του Τ. και την
προσωπική του θέαση για το ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Λαϊκή επιμόρφωση και πανεπιστήμιο: επαγγελματικές διαδρομές με

όραμα την

κοινωνική αλλαγή
Ο Τ. αναφέρεται σε διάφορα τμήματα της αφήγησής του για τις επαγγελματικές του
διαδρομές. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια ανασυγκρότηση των στοιχείων της αφήγησης
του Τ. που περιέχουν στοιχεία από την επαγγελματική σταδιοδρομία του και όπου
αναδεικνύεται και η προσωπική αντίληψη του Τ. για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η

επαγγελματική διαδρομή του Τ. ξεκινά από τον ιδιωτικό τομέα όπου απασχολείται ως
οικονομολόγος. Το 1984 εισέρχεται στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων συμμετέχοντας
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στη θεσμό της Λαϊκής Επιμόρφωσης και συγκεκριμένα στο τομέα εκείνο που συνέδεε τη
λαϊκή επιμόρφωση με την τοπική αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη. Εκεί ο Τ. είχε συμμετοχή
και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών:
«… Μπήκα στη λαϊκή επιμόρφωση από το 1984.…εμείς οργανώναμε
προγράμματα, εγώ δούλευα στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης τότε,
αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας, ήτανε η εκπόνηση
προγραμμάτων εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε
ανθρώπους που εμπλέκονταν σε διάφορα πεδία. Δηλαδή, εμείς οργανώναμε
προγράμματα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, να εκπαιδεύουμε
ανθρώπους που εμπλέκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και να διδάσκουμε
από το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι αναπτυξιακά
προγράμματα που μπορούσε να εκπονήσει η η τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα,
ένα κομμάτι της δικής μου δουλειάς ήτανε η οργάνωση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, η εκπαίδευση των εκπαιδευτών για αυτά τα προγράμματα,
και ασφαλώς, και ένα κομμάτι ήταν η αμιγώς εκπαίδευση. Έμπαινα μέσα ως
εκπαιδευτής. Η πιο σημαντική δραστηριότητά μου ήταν η οργάνωση αυτών
των εκπαιδευτικών… η διαμόρφωση των προϋποθέσεων ώστε αυτά τα
εκπαιδευτικά προγράμματα να είναι αποτελεσματικά…όμως, σε μεγάλο
βαθμό εμπλεκόμουνα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Δηλαδή, ήμασταν
αυτοί που παίρναμε ανθρώπους που νιώθαμε ότι πρέπει να τους μάθουμε
μερικά πράγματα για να μπούνε μέσα στην τάξη και να κάνουν μαθήματα»
Πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη σειρά των αναφορών είναι η αναγνώριση της
σχέσης που υπάρχει μεταξύ των πολιτικών θέσεων του Τ. και της απόφασής του να
συμμετάσχει στη λαϊκή επιμόρφωση. Ο Τ. πιστεύει ότι η λαϊκή επιμόρφωση συνδέεται άμεσα
με το αίτημα για κοινωνική αλλαγή και αναδιαμόρφωση των κοινωνικών δεδομένων της
εποχή:
«… επέλεξα ο ίδιος να έρθω στη Λαϊκή Επιμόρφωση, γιατί πίστευα στον
αμιγώς, ας πούμε, κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα
’λεγα στην εποχή εκείνη στον αμιγώς επαναστατικό της χαρακτήρα, δηλαδή,
από τα πρώτα μας διαβάσματα ήταν ο Φρέιρε και με μία ομάδα ανθρώπων
που βρισκόταν τότε στη λαϊκή επιμόρφωση, πιστεύαμε ότι πραγματικά
μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο και να αλλάξει την ίδια την
κοινωνία. Πιστεύαμε, δηλαδή, ότι η λαϊκή επιμόρφωση μπορούσε να παίξει
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αυτόν τον έντονα κοινωνικό ρόλο και ένιωθα ότι ήταν κάτι εξαιρετικά
σημαντικό το να συνδυάζω ένα επάγγελμα μαζί με πεποιθήσεις μιας
κοινωνικής αλλαγής και μιας ανατροπής κάποιων κοινωνικών δεδομένων.
Και αυτήν την ευκαιρία μου την έδινε η λαϊκή επιμόρφωση και ήταν μία
περίοδος στην οποία, ας πούμε, νιώθαμε ότι δουλεύαμε αλλά η δουλειά μας
ήταν απόλυτα συνυφασμένη με τις πολιτικές μας πεποιθήσεις. Και μας έδινε
η δουλειά μία διέξοδο, πράγματα που πιστεύουμε να τα κάνουμε
καθημερινότητα και πράξη. Και αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό για εκείνη
την περίοδο»
Η παραμονή του Τ. στο χώρο της λαϊκής επιμόρφωσης διακόπτεται το 1989 όταν
αποφασίζει να ξεκινήσει την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής οπότε και αποσπάται
στο πανεπιστήμιο. Εκεί έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει σε μεγαλύτερο βάθος τη λειτουργία
του πανεπιστημίου τόσο ως ερευνητής όσο και ως διδάσκων:
«…. το ’89, αποφάσισα να κάνω διδακτορικό στα θέματα της εκπαίδευσης
και της λαϊκής επιμόρφωσης, κατέληξα να κάνω ένα διδακτορικό σε αγορές
εργασίας και σε επαγγελματική κατάρτιση. Έμεινα περίπου μία δεκαετία στο
πανεπιστήμιο, από το ’89 μέχρι το ’99, τελείωσα το διδακτορικό μου εκεί
και κάθισα και 4-5 χρόνια σαν επιστημονικός συνεργάτης. Δίδασκα
μαθήματα, κυρίως οικονομικά της εργασίας και πολιτικές απασχόλησης και
κομμάτια με την επαγγελματική κατάρτιση, σαν πολιτική απασχόλησης.
Έβλεπα την επαγγελματική κατάρτιση σαν πολιτική απασχόλησης. Από το
’90 και μετά, όλο αυτό το διάστημα και σε συνεργασία και με την αδερφή
μου που ήταν ήδη καθηγήτρια, είχα και μία ερευνητική εμπειρία. Δηλαδή,
πάντα συμμετείχα σε έρευνες, και πριν το διδακτορικό αλλά και από όταν
ξεκίνησα το διδακτορικό μ1ου στο πανεπιστήμιο, ένα κομμάτι της δικής μου
δουλειάς, πέραν της εκπόνησης του διδακτορικού, ήταν η συμμετοχή σε
έρευνες….. Παρόλα αυτά βρέθηκα αρκετές φορές, να διδάσκω, έκανα
τουλάχιστον 5 ή 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο, ήμουνα μέσα σε αίθουσα, από
μεγάλη αίθουσα που ήταν το ακροατήριο 300 και 400 ατόμων, μέχρι ειδικά
μαθήματα που ήταν 5 και 10 άτομα…αυτή την εποχή κοιτούσα τα
εκπαιδευτικά ζητήματα από μία άλλη οπτική γωνία. Από τη μια πλευρά. σαν
ερευνητής και από την άλλη σαν εκπαιδευτικός στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση»
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Εφοδιασμένος με μια ακόμη ισχυρή εμπειρία όπως είναι αυτή της άσκησης
ερευνητικού και διδακτικού έργου στο πανεπιστήμιο ο Τ. επιστρέφει στη λαϊκή επιμόρφωση
όπου και συμμετέχει το σχεδιασμό ενός από τους πλέον επιτυχημένους θεσμούς της
εκπαίδευσης ενηλίκων, των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Σε αυτή το τμήμα της αφήγησης
του Τ. διαφαίνονται και στοιχεία που δείχνουν πάλι τη φιλοσοφία του για την εκπαίδευση
ενηλίκων:
«… όλη τη δεκαετία του ’90 δεν ήμουνα στη λαϊκή επιμόρφωση, επέστρεψα
πάλι το 2000. Από την πρώτη στιγμή που ξαναγύρισα στην Γραμματεία, στη
λαϊκή επιμόρφωση που μετονομάστηκε γραμματεία εκπαίδευσης ενηλίκων,
ήταν η εμπλοκή μου στο πρόγραμμα με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Ένα
πρόγραμμα που το θεωρούσα και εξακολουθώ να το θεωρώ ιδιαίτερα
σημαντικό. Ήμουνα αυτός που έκανα την πρώτη και ίσως τη μοναδική
μελέτη που υπάρχει για τη διερεύνηση αναγκών για τα σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας και μια χωροθέτηση των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, που
έπρεπε να γίνουν αυτά τα σχολεία, πώς να γίνουν. Μέσα στην αρχική ομάδα
που

σχεδιάσαμε

αυτό

το

πρόγραμμα,

υπήρχαν

άνθρωποι

που

προερχόντουσαν από την εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και άνθρωποι που
προερχόντουσαν από την τυπική εκπαίδευση και από την πρώτη στιγμή,
παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα ξεκινούσε μέσα στη γραμματεία μέσα στη
λαϊκή επιμόρφωση, υπήρχαν άνθρωποι που έβλεπαν τα σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας σαν μια προέκταση της τυπικής εκπαίδευσης. Και υπήρχαν και
άνθρωποι που από την άλλη πλευρά, στους οποίους συγκαταλεγόμουν και
εγώ, που έβλεπαν αμιγώς τα σχολεία σαν ένα πρόγραμμα απελευθερωτικής
εκπαίδευσης ενηλίκων. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, υπήρχε μια διαμάχη
που ήθελε να ρίξει το βάρος αυτού του προγράμματος προς τη μία ή την
άλλη κατεύθυνση. Επειδή ήταν ένα πρόγραμμα που γινόταν μέσα στο
πλαίσιο μιας δημόσιας υπηρεσίας, πάντα υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις που
θέλουνε να φέρνουνε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων και να το
γέρνουν προς πλευρά της τυπικής εκπαίδευσης ,διότι η τυπική εκπαίδευση
είναι και λίγο αδηφάγα. Δηλαδή, ότι γίνεται μέσα στο πλαίσιό της, θέλει να
το κάνει με τον τρόπο που αυτή κατανοεί τα πράγματα. Άρα, από την αρχή
υπήρχε μία, θα το ’λεγα, έντονη διαμάχη, τι χαρακτήρα θα πάρει αυτό το
πρόγραμμα. Αν θα είναι ένα πρόγραμμα που θα ’χει έντονα τα
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χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων ή αν θα έχει τα χαρακτηριστικά
μιας τυπικής εκπαίδευσης. Αυτή η διαμάχη εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα
και σήμερα. Σήμερα [εννοεί το 2007] κυριαρχούν σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό τα στοιχεία που τη θέλουν σαν μια τυπική εκπαίδευση και υπάρχουν
ελάχιστες δυνάμεις μέσα στο εσωτερικό αυτού του προγράμματος, που κατά
κάποιο τρόπο, αντιστέκονται και προσπαθούν να δώσουν το στίγμα αυτού
του προγράμματος σαν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων. Με ότι
μπορεί να συνεπάγεται αυτό…»
Ο Τ. κινείται στο χώρο της εκπαίδευσης. Πότε στην εκπαίδευση ενηλίκων και πότε
στην τριτοβάθμια. Οι πιο έντονες εμπειρίες του μοιάζει να προέρχονται από το χώρο της
λαϊκής επιμόρφωσης όπου τελικά βρίσκει πεδίο να εφαρμόσει την προσωπική του φιλοσοφία
για τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οικογενειακές και άλλες επιρροές
Στην αφήγηση του ο Τ. αναφέρει διάφορα πρόσωπα που επηρέασαν την εκπαιδευτική
του διαδρομή. Από το οικογενειακό του περιβάλλον ένα πρόσωπο που εμφανίζεται με
μεγαλύτερη συχνότητα και έτσι μοιάζει να κατέχει ένα περισσότερο κεντρικό ρόλο, ένα ρόλο
«σημαντικού άλλου» είναι η αδερφή του. Η μεγαλύτερη αδερφή του που με τη βοήθεια των
δασκάλων της κατάφερε να ανατρέψει τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής για τις γυναίκες,
σπούδασε και έγινε καθηγήτρια πανεπιστημίου. Η πρώτη αναφορά του Τ. στην αδερφή του
γίνεται όπως είδαμε παραπάνω όταν περιγράφει την εποχή του δημοτικού σχολείου. Η
δεύτερη αναφορά είναι η παρακάτω:
«Ο μόνος άνθρωπος από το πολύ κοντινό μου περιβάλλον που ανήκε στον
εκπαιδευτικό χώρο ήταν η αδερφή μου. Η αδερφή μου τελείωσε πολύ
γρήγορα το Πανεπιστήμιο, πήγε στην Αμερική, έκανε διδακτορικό, έμεινε
μερικά χρόνια σαν καθηγήτρια στην Αμερική και επέστρεψε έμεινε ένα πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα στο ΚΕΠΕ, από φοιτήτρια ήταν στο ΚΕΠΕ, και
μετά πήγε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σαν Καθηγήτρια. Με την αδερφή
μου συνεργάστηκα, πάρα πολύ στενά, αλλά συνεργάστηκα από πλευράς
ερευνητικής. Σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα..»
Μια τρίτη αναφορά στο πρόσωπο της μεγάλης του αδερφής κάνει ο Τ. με ευκαιρία της
περιγραφής της σχέσης του με τα βιβλία και με το διάβασμα γενικότερα:
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«Ένα πράγμα που από πολύ μικρός ανακάλυψα στη ζωή μου, και χαίρομαι
πάρα πολύ καλά που κατάφερα να το μεταδώσω και στην κόρη μου, μετά
από μια συγκυρία και η γυναίκα μου το ίδιο, είναι η αγάπη μας για τα
βιβλία. Διαβάζω πολύ. Και διαβάζω πολύ και λογοτεχνία, κυρίως, και
ποίηση, και αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης. Είναι αγαπημένα μου
θέματα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα πια στο σπίτι μας γιατί δε χωράνε τα
βιβλία. Δηλαδή, η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου θα
είναι πάνω από 5.000-6.000 τόμοι…..Εγώ αγαπούσα το διάβασμα από
μικρός. Η αδερφή μου υπήρξε καθοριστική σε αυτό. Παρά το γεγονός ότι
έλειπε στην Αμερική, ήταν η πρώτη που μου έδωσε να διαβάσω λογοτεχνία
σε μικρή ηλικία…»
Εκτός από την αδερφή του Τ., άλλο ένα πρόσωπο εμφανίζεται να τον έχει επηρεάσει
σημαντικά. Πρόκειται για έναν γείτονα ο οποίος ανήκει ιδεολογικά στο χώρο της αριστεράς
και ο οποίος δίνει στον Τ. τη δυνατότητα να διαβάζει λογοτεχνία «προοδευτικού
περιεχομένου» και ο οποίος μαζί με την αδερφή του αφηγητή μας αποτελούν καθοριστικούς
παράγοντες που οδηγούν στον να γίνει το διάβασμα για τον Τ. μια ευχάριστη συνήθεια:
«… επίσης καθοριστικός στο να με επηρεάσει και στα διαβάσματά μου ήταν
ένας φίλος και γείτονας, αριστερός άνθρωπος, μόλις είχε γυρίσει από την
εξορία, με τον οποίο κουβεντιάζαμε και σε ηλικία 13 και 14 ετών μου έδινε
και διάβαζα λογοτεχνικά βιβλία, ας το πούμε, προοδευτικού περιεχομένου.
Βιβλία ιδωμένα από την πλευρά της αριστεράς. Από ένα σημείο και μετά
αυτό πια μου έγινε βίωμα, από πολύ μικρός αγόραζα πάρα πολλά βιβλία, και
όλο μου τον ελεύθερο χρόνο τον περνούσα με το διάβασμα. Δηλαδή, το
διάβασμα είναι ένας αγαπημένος μου σύντροφος. Ένας αγαπημένος μου
φίλος. Και επιστημονικά βιβλία δηλαδή που άπτονται των οικονομικών και
αργότερα των οικονομικών της εργασίας που ειδικεύτηκα και ήταν το
διδακτορικό μου, αλλά, κυρίως, βιβλία λογοτεχνίας. Δηλαδή, είναι από τις
μεγάλες μου αγάπες η λογοτεχνία, η ποίηση….»
Συνολική εντύπωση: η λειτουργία του εκπαιδευτή μέσα από μια δήλωση αυτογνωσίας
Ο Τ. φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη μόρφωση και ένα σημαντικό
απόθεμα εμπειριών από το χώρο της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης. Μεγαλωμένος σε
μια πολυμελή οικογένεια χαμηλού εισοδήματος αποτυπώνει στην εκπαιδευτική του
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βιογραφία δυνατές εικόνες από τη συμπεριφορά δύο εκπαιδευτικών οι οποίοι αφενός
παρουσιάζουν τον κοινωνικό-παρεμβατικό ρόλο που μπορεί να έχει ένας εκπαιδευτικός στη
ζωή ενός εκπαιδευόμενου και αφετέρου καλλιεργούν στον αφηγητή μας την πεποίθηση ότι η
εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική αλλαγή. Επηρεασμένος από τον κοινωνικό
του περίγυρο ο Τ. αναπτύσσει νωρίς πολιτικές ευαισθησίες και εντάσσεται στο χώρο της
αριστεράς πιστεύοντας βαθιά στην ανάγκη για κοινωνική αλλαγή. Για τον Τ. αυτή η αλλαγή
περνά μέσα από την εκπαίδευση είτε αυτή είναι επαγγελματική κατάρτιση είτε λαϊκή
επιμόρφωση. Η εκπαίδευση ενηλίκων για τον Τ. οφείλει να είναι ριζοσπαστική.
Έχοντας αυτή τη φιλοσοφία ως υπόβαθρο οικοδομεί πάνω στις προσωπικές του
μαθησιακές εμπειρίες ένα πρότυπο εκπαιδευτή που οφείλει να γνωρίζει καλά το αντικείμενό
του αλλά και που έχει τη διάθεση να υποστηρίξει, να «υπηρετήσει» όπως λέει ο ίδιος τους
εκπαιδευόμενούς του. Αυτός ο απαιτητικός ρόλος τον οποίον ο Τ. έχει θέσει ως πρότυπο
συνοδεύεται και από μια αυτοκριτική ευαισθησία που τον οδηγεί σε μια συνεχή διεργασία
αυτογνωσίας:
« θα ήθελα να κάνω μια δήλωση, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο,
αυτογνωσίας. Εγώ δε θεωρώ τον εαυτό μου εκπαιδευτή. Δε θεωρώ τον
εαυτό μου ούτε καθηγητή, ούτε δάσκαλο, ούτε εκπαιδευτή. Τον εαυτό μου
σαν εκπαιδευτή τον φοβάμαι. Δηλαδή, δε νιώθω μια απεριόριστη ασφάλεια,
ότι μπορώ να κινούμαι εύκολα και να χειρίζομαι εύκολα όλα αυτά τα
πράγματα που συνδέονται με το να κάνει κανείς καλά το μάθημα… Από τους
περισσότερους ανθρώπους, όμως, που έτυχε να βρεθώ μαζί τους στην από
‘δω πλευρά, δηλαδή, να είμαι εκπαιδευτής σε διάφορες φάσεις της ζωής
μου, εκτιμούσαν ότι ήμουν πολύ καλός, παρά το γεγονός ότι εγώ δε
θεωρούσα τον εαυτό μου καλό….Και το αιτιολογώ με βάση αυτό που
συνάντησα.. όταν διάβαζα τώρα το καλοκαίρι τον Jarvis, και χάρηκα με
αυτό που λέει ότι «ο καλός εκπαιδευτής είναι βασικά καλός άνθρωπος».
Γιατί ο καλός άνθρωπος θα βρει το δρόμο και τον τρόπο και την διαδικασία
να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Επομένως, δε θεωρώ τον εαυτό μου
καλό εκπαιδευτή, και θα μου πεις θεωρείς τον εαυτό σου, καλό άνθρωπο; Ε,
αυτό είναι κάτι που προσπάθησα να το κάνω σε όλη μου τη ζωή. Να
υπηρετήσω, το καλό από μια κοινωνική πλευρά και, να υποστηρίξω
κάποιους ανθρώπους, να σταθούνε στα πόδια τους. Ίσως
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χαρακτήρα μπορεί να βγαίνει κάτι τέτοιο ή μπορεί και να είναι αποτέλεσμα
της προσπάθειάς μου»
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5.2.8 Ο Χάρης: «…θυμάμαι από παιδί τον εαυτό μου να έχει μια τάση
ενσυναίσθησης σε ανθρώπους που ένιωθα ότι η ζωή τους έχει αδικήσει..»

Η συνέντευξη με τον Χ. έγινε μετά από σχετική συνεννόηση στο περιθώριο μιας
κοινής μας επαγγελματικής υποχρέωσης στους χώρους ενός εκπαιδευτικού φορέα, όπου
διασφαλιζόταν η απομόνωση που απαιτείται για μια βιογραφική συνέντευξη. Ο Χ. είναι
απόφοιτος Πολυτεχνείου αλλά και Παιδαγωγικής Σχολής ενώ σήμερα υπηρετεί την
τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέλος ΔΕΠ σε περιφερειακό πανεπιστήμιο της χώρας μας. Η
εμπειρία του στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι ιδιαίτερα πλούσια κυρίως σε ζητήματα
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Έχει επίσης
συμμετάσχει σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τόσο ως
εκπαιδευτής ανέργων του χώρου της κοινωνικής εργασίας όσο και ως εκπαιδευτής
εκπαιδευτών. Η εκπαιδευτική διαδρομή του Χ. παρουσιάζει αρκετές στιγμές έντασης σε
διάφορες φάσεις της ενώ όπως και σε άλλες περιπτώσεις ο Χ. στην αφήγησή του εμπλέκει και
την επαγγελματική του πορεία την οποία μοιάζει να θεωρεί μαθησιακή εμπειρία.

Σχολική εκπαίδευση: μια πορεία με αντιθέσεις
Τα σχολικά χρόνια του Χ. χαρακτηρίζονται από αντιθέσεις. Η πορεία στο δημοτικό
σχολείο είναι μια διαδρομή χαράς και παιχνιδιού ενώ αντίθετα τα γυμνασιακά χρόνια
(εξατάξιο γυμνάσιο) είναι μια περίοδος έντονης πίεσης. Τα χρόνια του δημοτικού σχολείου
εξελίσσονται στην επαρχία και εκεί ο Χ. ξεκινά την τυπική του εκπαίδευση μια χρονιά
νωρίτερα από τα παιδιά της ηλικίας του «σαν παρατηρητής» όπως αναφέρει ο ίδιος. Τα
χρόνια αυτά περιγράφονται με ικανοποίηση:
«…πήγα σε ένα Δημοτικό Σχολείο επαρχίας, ήταν πολύ καλά αυτά τα πρώτα
παιδικά χρόνια στο Δημοτικό: ξέρεις, ένα σχολείο με έναν τεράστιο κήπο
στρεμμάτων, με διάφορα δένδρα μέσα και τα παιδιά όλα από την γειτονιά. Η
εκπαίδευση εντελώς παραδοσιακή βέβαια…. Ήταν παραδοσιακό όλο το
περιβάλλον… όπου υπήρχε πολύ καλή σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, το
Δημοτικό εντέλει ήταν ένας χώρος χαράς… χώρος παιχνιδιού και χαράς»
Σε αυτό το περιβάλλον ο Χ. θυμάται έντονα και μια πρώτη εμπειρία η οποία έχει την
αίσθηση ενός ιδιότυπου «κοινωνικού αποκλεισμού» που οφειλόταν στην παρουσία του στη
σχολική τάξη με την ταμπέλα του «παρατηρητή»:
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μικροκαμωμένος έτσι και αλλιώς από τα υπόλοιπα παιδιά, δεν φώναζαν
ποτέ το όνομά μου στο παρουσιολόγιο. Και αυτό με ενοχλούσε πολύ. Και
πήγαινα σπίτι κλαίγοντας και έλεγα «Γιατί εμένα δεν με φωνάζουνε στο
παρουσιολόγιο;»
Όμως αυτό το μικρό πρόβλημα δεν στάθηκε εμπόδιο στο να θυμάται τα χρόνια αυτά
με θετικές αναμνήσεις κάτι που δεν συμβαίνει καθόλου με την περίοδο των γυμνασιακών
χρόνων. Ένα γεγονός πέρα από τη θέλησή του, η μετάθεση του πατέρα του στην Αθήνα,
υποχρεώνει την οικογένεια να μετακινηθεί στην πρωτεύουσα όπου και ο Χ. συνεχίζει τις
γυμνασιακές του σπουδές τις οποίες έχει ξεκινήσει ήδη στην επαρχιακή πόλη που ζούσαν
μέχρι τότε. Η αλλαγή όμως δεν είναι μόνο αλλαγή περιβάλλοντος. Ο Χ. βρίσκεται
αντιμέτωπος

με

μια

εντελώς

διαφορετική

νοοτροπία

εκπαίδευσης

που

είναι

προσανατολισμένη στην «επιτυχία» που αντιστοιχεί στην εισαγωγή στο πανεπιστήμιο:
«Οι γονείς μου θεωρώντας ότι θα έπρεπε να με εξασφαλίσουν καλή
Γυμνασιακή Εκπαίδευση με έγραψαν στο [αναφέρει το όνομα ενός
σχολείου], όπου μπήκα επειδή είχα πολύ καλό βαθμό, είχα κάνει Α’
Γυμνασίου και ήρθα Β’ Γυμνασίου στην Αθήνα, και επειδή τότε είχα βαθμό
19,8 υπήρχε μια κενή θέση … και μπήκα εκεί. Και τελείωσα Γυμνάσιο και
Λύκειο στο [αναφέρει το όνομα του σχολείου]. Φρικτή εμπειρία. Θεωρώ
δηλαδή όλα αυτά τα πρότυπα σχολεία – τουλάχιστον όπως λειτουργούσαν
τότε – ήταν καταστροφικά. Αντίθετα δηλαδή με τα παιδικά χρόνια που σου
περιέγραψα πριν, που ήταν πολύ ευχάριστα και όλη η εκπαιδευτική
διαδικασία με πολύ ενδιαφέρον, το Γυμνάσιο ήταν ένας χώρος εξαιρετικά
βίαιος εκπαιδευτικά, ανταγωνιστικός, ζούσαμε για να πάρουμε το 19 και το
20. Καθηγητές απαράδεκτοι, έχω μια πολύ κακή εικόνα γι’ αυτό το σχολείο,
αντίθετη με αυτή που έβγαινε τότε προς τα έξω. Βέβαια ήτανε ένα σχολείο
που σε πέρναγε στο Πανεπιστήμιο γιατί είχε πολύ εντατικά μαθήματα,
διάβαζες πολύ κλπ. Αλλά τίποτα περισσότερο»
Σε αυτό το περιβάλλον ο Χ. «υποχρεώνεται» να κάνει μια επιλογή σχετικά με το που
θα συνεχίσει την τυπική του εκπαίδευση. Η επιλογή αυτή καθορίζεται σε αυτή τη χρονική
στιγμή από τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής αλλά και από το οικογενειακό περιβάλλον.
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«Όντας καλός μαθητής, οι επιλογές που είχαμε τότε ως καλοί μαθητές,
θετικής κατεύθυνσης πάντα, ήταν να γίνουμε ή γιατροί ή μηχανικοί. Εγώ
επειδή η μητέρα μου ήταν Οδοντογιατρός και κάπου είχα σιχαθεί όλο αυτό
το περιβάλλον τότε – την ξύπναγαν το βράδυ, υπήρχαν διάφορα- δεν μου
άρεσε, αποφάσισα να γίνω μηχανικός. Μου άρεσαν και τα μαθηματικά,
πέρασα στο πολυτεχνείο και νομίζω ότι οι επιλογές, οι εκπαιδευτικές
επιλογές της ζωής μου αρχίζουν από αυτή την φάση και μετά»
Ο Χ. με την τελευταία του αυτή πρόταση στην ουσία βάζει ένα τέλος στην
αφηγηματική ενότητα της εκπαιδευτικής του διαδρομής όπου η ευθύνη των αποφάσεων
βάρυνε περισσότερο την οικογένειά του και όχι τον ίδιο. Στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο τα
πράγματα θα είναι διαφορετικά αφού οι επιλογές είναι αποκλειστικά και μόνο προσωπική του
υπόθεση.

Τα χρόνια στο πανεπιστήμιο: πολιτικοποίηση και συνειδητοποίηση
Η αφήγηση του Χ. για τα χρόνια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιέχει πολλά
ενδιαφέροντα στοιχεία. Αρχικά όπως ο ίδιος αναφέρει οι σπουδές στο Πολυτεχνείο
χαρακτηρίζονται από την έντονη πολιτικοποίηση της εποχής. Η ένταση της εποχής και η
κοινωνική απαίτηση του φοιτητικού χώρου για συμμετοχή σε νεολαίες κομμάτων αλλά και
σε διάφορες άλλες εθελοντικές ομάδες κοινωνικού ακτιβισμού αποτελούν ένα δημιουργικό
σκαλοπάτι για τον Χ. αφού τον βοηθούν να συνειδητοποιήσει τι πραγματικά θέλει να κάνει:
«Εγώ πέρασα στο Πολυτεχνείο το 1978. Δηλαδή ήταν, ουσιαστικά ήμασταν
η δεύτερη μεταπολιτευτική γενιά. Υπήρχε πολύ έντονη πολιτικοποίηση τότε.
Είχα εμπλακεί και με κόμματα, ξέρεις, με όλο αυτό τον χώρο. Νομίζω ότι
εκεί πια καταστάλαξαν πολλά πράγματα μέσα μου, στις επιλογές που
έκανα….Και εκεί όμως νομίζω ότι το κομμάτι των σπουδών ουσιαστικά
ήταν το υπόβαθρο για να κάνω άλλα πράγματα»
Για την εποχή αυτή ο Χ. ανακαλεί και δύο σημαντικές κατά τον ίδιο μαθησιακές
εμπειρίες. Η μία έχει να κάνει με τη συμμετοχή του σε μια εθελοντική ομάδα υποστήριξης
προσφύγων. Η εμπειρία αυτή είναι η πρώτη άμεση επαφή του με τη κουλτούρα ενός άλλου
λαού και αποτελεί ένα πρώτο στοιχείο διαπολιτισμικότητας στην εκπαιδευτική του
βιογραφία. Η άλλη εμπειρία είναι ένα ταξίδι σε μια εναλλακτική κοινότητα όπου έρχεται σε
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επαφή με μια διαφορετική προσέγγιση σχολικής εκπαίδευσης. Και τα δύο αυτά γεγονότα
αποτελούν κομβικά στοιχεία στην εκπαιδευτική βιογραφία του Χ.:
« Μια πολύ καλή εμπειρία ήταν ότι κάποια στιγμή τότε που ήμουνα στο
Πολυτεχνείο, βρέθηκα σε μια ομάδα υποστήριξης των Τούρκων προσφύγων.
Ήταν η εποχή του 1980 που άρχισαν να έρχονται – λόγω της δικτατορίας
του Εβρέν – οι πρώτοι Τούρκοι πρόσφυγες. Φτιάξαμε μια ομάδα τότε –
άτυπη ομάδα εθελοντών – και κάναμε στους Τούρκους που ερχόντουσαν
Ελληνικά και από αυτούς μαθαίναμε Τουρκικά. Μάλιστα τότε εγώ για ένα
μεγάλο διάστημα ζούσα σε μια γκαρσονιέρα και φιλοξενούσα και έναν
Τούρκο πρόσφυγα για ένα μεγάλο διάστημα - τον έκρυβα βασικά γιατί ήταν,
αυτός ήταν μια περίεργη περίπτωση, που τον έψαχνε και η Τούρκικη
Αστυνομία, τέλος πάντων – και ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία
αυτή η αλληλοεκπαίδευση, έτσι, δηλαδή ήμασταν δύο ενήλικοι, είχαμε στόχο
– αυτός είχε μεγάλο κίνητρο να μάθει ελληνικά, εγώ να μάθω Τουρκικά,
υπήρχε ένα πλαίσιο, ήμασταν μια Ομάδα από πίσω που το μοιραζόμασταν
όλο αυτό, και είχε πολύ ενδιαφέρον»
«…κάποια στιγμή είχα πάει στην Αγγλία ένα ταξίδι, σε μια κοινότητα που
εκπαιδεύει τα παιδιά εκτός σχολείου. Και είχα έτσι ζήσει κάνα μήνα μαζί
τους. Με ενδιέφερε πολύ να δω πώς είναι αυτό το σύστημα όπου μια
κοινότητα έχει ουσιαστικά καταργήσει τον θεσμό και τον αντικαθιστά με
κάτι άλλο. ….. Είχανε αυτό-οργανώσει ένα Σύστημα Εκπαίδευσης. Κάθε
μέρα ένας γονιός ήταν ο δάσκαλος της κοινότητας και η εκπαίδευσή τους
δεν ήταν κλασσική - ανοίγω τα βιβλία και κάνω μάθημα-, αλλά ας πούμε
είχανε κήπους και μια μέρα τους μάθαιναν για τα φυτά και πώς μπορούνε να
κάνουνε τα, καλλιέργειες εναλλακτικές, ξέρεις, ποιο φυτό πάει μαζί με άλλο,
τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα μπορώ να σου πω ότι με κινητοποίησαν
πολύ»
Η κινητοποίηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού σε κάποια στιγμή των σπουδών
του στο πολυτεχνείο ο Χ. αποφασίζει ότι μάλλον δε θα κάνει καριέρα ως μηχανικός. Οι
σπουδές και το πτυχίο του πολυτεχνείου γίνονται απλά ένα μέσο για την εκπλήρωση μιας
άλλης επιθυμίας. Ο Χ. αποφασίζει να γίνει δάσκαλος και μάλιστα να εργαστεί σε χώρες όπου
υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες:
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«..με ενοχλεί η ιδέα ότι θα κάνω μία δουλειά.. που ουσιαστικά θα δουλέψω
κατά πάσα πιθανότητα για μία πολυεθνική, δεν θα έχω καμία σχέση τέλος
πάντως με αυτό που λένε ανθρωπιστική δουλειά, ή έναν χώρο, έναν
ανθρωπιστικό χώρο εργασίας, και ήδη από τότε αρχίζω και ψάχνω τι άλλο
θα μπορούσα να κάνω, και εντελώς συνειδητά αποφασίζω να γίνω
δάσκαλος γιατί με συγκινούσε η ιδέα του να μαθαίνω στα παιδιά γράμματα.
Τότε μάλιστα αυτό που με συγκινούσε περισσότερο ήταν να φύγω από την
Ελλάδα να πάω να δουλέψω στην Αφρική, από εδώ, από εκεί»
«Και τότε την εποχή του Πολυτεχνείου ήταν και, είχαν αρχίσει να
δημιουργούνται οι πρώτες ομάδες εθελοντών που πήγαιναν στην
Νικαράγουα, στην Κούβα, σε τέτοια πράγματα και εντάξει, εγώ σε
συνδυασμό με την Παιδαγωγική… που αποφάσισα να ακολουθήσω αυτό τον
δρόμο, με κινητοποίησε η ιδέα αυτή: να δουλέψω σε τέτοιες χώρες…»
Με όλες αυτές τις εμπειρίες ο Χ. ολοκληρώνει με επιτυχία τις σπουδές του στο
πολυτεχνείο αλλά τώρα πια οι επιλογές του αναφορικά με την επαγγελματική του
σταδιοδρομία έχουν εντελώς μεταστραφεί:
«Τέλειωσα βέβαια το Πολυτεχνείο - για λόγους κυρίως να έχω ένα πτυχίο
αλλά και γιατί -ξέρεις- όλες αυτές οι αποφάσεις θέλουν κάποιο χρόνο για να
τις πάρεις, και για να μην είναι πολύ μεγάλη σύγκρουση στο οικογενειακό
περιβάλλον, και γιατί θεωρούσα ότι είναι καλό να εξασφαλίσω κάποια
λεφτά και να έχω μια αυτονομία προκειμένου να κάνω κάτι άλλο –
τελειώνω το Πολυτεχνείο, δουλεύω ένα - δύο χρόνια σαν μηχανικός, πάω
στο Στρατό και μετά δίνω στην παιδαγωγική ακαδημία»

Επαγγελματικές επιλογές: από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων
Ο Χ. τελειώνει την Παιδαγωγική Ακαδημία και σχεδόν αμέσως βρίσκει δουλειά σε
ένα σχολείο ξεκινώντας την υλοποίηση του ονείρου του που δεν είναι άλλο από το να
μαθαίνει «γράμματα στα παιδιά». Στο ιδιωτικό σχολείο που ξεκινά την επαγγελματική του
σταδιοδρομία η οποία όμως συναντά εμπόδια:
«Τελειώνω την Παιδαγωγική Ακαδημία και βρίσκω αμέσως μία δουλειά σε
ένα ιδιωτικό σχολείο εδώ στην Αθήνα, στου [αναφέρει το όνομα του
σχολείου], που τότε είχε και φήμη αριστερού Σχολείου. Κάθομαι δύο χρόνια
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και με απολύει ο ιδιοκτήτης γιατί απεργούσα, προσπαθούσα να βγάλω προς
τα έξω όλη την βρώμα που υπήρχε πίσω από ένα ιδιωτικό σχολείο και
μάλιστα με αριστερό προσωπείο. Ήταν ένα πολύ προβληματικό σχολείο..»
Αυτή η δυσάρεστη εμπειρία όμως δεν είναι ικανή να απομακρύνει τον Χ. από τον
χώρο της εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα η δύσκολη αυτή στιγμή στην επαγγελματική
πορεία του Χ. λειτουργεί ως ευκαιρία αφού αμέσως μετά του ανοίγονται νέες και πολύ πιο
ενδιαφέρουσες διαδρομές με «συγκλονιστικές εμπειρίες» που τον φέρνουν και για πρώτη
φορά σε επαφή με την εκπαίδευση ενηλίκων:
«…αμέσως μετά πιάνω δουλειά στην Λαϊκή Επιμόρφωση και εντελώς
τυχαία αρχίζω και δουλεύω με τα παιδάκια της μουσουλμανικής
μειονότητας, τους μουσουλμάνους της Θράκης που ζούσανε εδώ στο Γκάζι,
της Αθήνας. Υπήρχε ένας ολόκληρος οικισμός γύρω από το Γκάζι – τώρα
πια δεν υπάρχει γιατί έχει αλλάξει το Γκάζι μορφή, υπάρχει μάλλον ένα πολύ
μικρό κομμάτι. Τότε ήταν πάνω από το 80% του πληθυσμού της περιοχής –
και δουλεύω σαν επιμορφωτής Λαϊκής Επιμόρφωσης, το οποίο σήμαινε ότι
πήγαινα μάζευα τα παιδάκια από τα σπίτια και μας είχε δώσει η Λαϊκή
Επιμόρφωση ένα χώρο στο Πνευματικό Κέντρο της περιοχής και η δική μου
δουλειά ήταν να τους βοηθάω στα μαθήματα. Ήταν μια συγκλονιστική
εμπειρία όλο αυτό το κομμάτι της επαφής με τον κόσμο που λίγο πολύ δεν
τον ήξερα και καθόλου, και η σχέση με αυτά τα παιδιά»
«..σε αυτή την φάση συναντάω την ομάδα της [αναφέρει ένα όνομα] που
ήρθε να κάνει μια ερευνητική δουλειά σε σχέση με αυτό τον πληθυσμό.
Εμπλέκομαι με το πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων, μου
αναθέτουν ένα κομμάτι της δουλειάς στην Θράκη, οπότε πια έχω επαφή με
την Θράκη με την μειονότητα, ένας άλλος χώρος τεράστιος, με πάρα πολύ
ενδιαφέρον και – ένας καινούργιος κόσμος για μένα, δηλαδή μια άλλη
Ελλάδα και σαν κοινωνική πραγματικότητα και σαν εκπαιδευτική
πραγματικότητα. Περνάω αρκετά χρόνια σε αυτό το Πρόγραμμα. Στο
πλαίσιο αυτού του Προγράμματος έκανα και το διδακτορικό, και
ασχολούμαι πια με αφορμή το Πρόγραμμα, συστηματικά με την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών. Δηλαδή είχα αναλάβει ένα κομμάτι να οργανώσω την
Επιμόρφωση. Εκεί είναι και η πρώτη ουσιαστική σχέση που άρχισα να έχω
με την εκπαίδευση ενηλίκων»
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Η πρώτη αυτή επαφή του Χ. με την εκπαίδευση ενηλίκων είναι αποκαλυπτική αφού
συνειδητοποιεί τις αδυναμίες του σε σχέση με τη θεωρία και την πρακτική της εκπαίδευσης
ενηλίκων και αποφασίζει να ασχοληθεί με μεγαλύτερη ένταση με το συγκεκριμένο πεδίο:
«…εκεί κατάλαβα τις αδυναμίες μου, δηλαδή ότι δεν ήμουν καταρτισμένος
όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και κυρίως ότι η εκπαίδευση
ενηλίκων στην Ελλάδα – τουλάχιστον έτσι όπως την γνώρισα εγώ – δεν
υπήρχε. Και τότε πια άρχισα να έχω μια πρώτη επαφή και με το υλικό του
ΕΑΠ και λόγω της διατριβής να με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι να θέλω να
γίνει ένα κεντρικό κομμάτι στη διατριβή μου. Ενώ δηλαδή ξεκίνησα
περισσότερο να ασχολούμαι με την διαπολιτισμική εκπαίδευση, αποφάσισα
ένας δεύτερος βασικός άξονας έρευνας να είναι η εκπαίδευση ενηλίκων και
μάλιστα εκπαίδευση ενηλίκων από ευάλωτες ομάδες»
Πέρα όμως από τη διδακτορική του διατριβή ο Χ. συμμετέχει και στο πρόγραμμα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε
στη χώρα μας το 2003 και εκεί αποκτά ακόμη περισσότερες γνώσεις για το πεδίο της
εκπαίδευσης ενηλίκων. Η συμμετοχή του αυτή είναι αποφασιστική και η εκπαίδευση
ενηλίκων μοιάζει πλέον να είναι ένας χώρος στον οποίο είναι σε θέση να λειτουργήσει και να
ικανοποιήσει τις επαγγελματικές του προσδοκίες. Στην αφήγησή του ο Χ καταθέτει μάλιστα
και μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων:
«Το κομμάτι εκπαίδευσης εκπαιδευτών είχε ενδιαφέρον. Ήρθε περισσότερο
να εμπλουτίσει θεωρητικά σε μένα, πράγματα που τα είχα σε ένα πρακτικό
βιωματικό επίπεδο δουλέψει, όπως δουλεύοντας για παράδειγμα με τους
μουσουλμάνους, τους δασκάλους κλπ., χωρίς όμως να έχω την αντίστοιχη
θεωρητική γνώση, κατάρτιση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Εκεί ήρθε
στο κατάλληλο timing να μου δώσει αυτό το υπόβαθρο. Και συγχρόνως όχι
μόνο αυτό αλλά πιστεύω ότι είμαι τυχερός που βρέθηκα στην ομάδα του
[αναφέρει το όνομα ενός καθηγητή], γιατί ήταν ένας άνθρωπος που μας
έδινε ερεθίσματα, με καθόρισε. Δηλαδή ήταν τότε πια που αποφάσισα να
ασχοληθώ με την εκπαίδευση ενηλίκων και γενικά κατάλαβα ότι αυτός ο
χώρος έχει πολλά πράγματα να μου δώσει
περισσότερο»
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«Ως εκπαιδευτής ενηλίκων εκείνο που καταρχήν προσπαθώ είναι να
εμπνεύσω τους εκπαιδευόμενους. Να τους εμπνεύσω με την έννοια να τους
κινητοποιήσω να μελετήσουν τα όποια γνωστικά αντικείμενα, όχι γιατί
πρέπει να το κάνουν επειδή τους ζητείται να εξεταστούν σε αυτά, αλλά
επειδή αξίζει να τα μελετήσουν. Προσπαθώ να τους κινητοποιήσω να
ξαναβρούν το ενδιαφέρον τους για μελέτη, έρευνα, συζήτηση, αναστοχασμό
κι όλα αυτά που πολλοί από τους ενηλίκους έχουν χάσει στη πορεία των
χρόνων. Για να το καταφέρω αυτό χρειάζεται να δημιουργήσω τόσο μια
προσωπική σχέση με τον καθένα ξεχωριστά όσο και μια σχέση ομάδας
μεταξύ μας. Αξιοποιώ πολύ τις τεχνικές της διεργασίας ομάδας, δίνω μεγάλο
βάρος στην αλληλογνωριμία, στην ανταλλαγή εμπειριών, στη συζήτηση.
Τονίζω συνέχεια, κάτι που πιστεύω και αισθάνομαι απόλυτα, ότι δεν είμαστε
ένας εκπαιδευτής και δεκαπέντε ή είκοσι εκπαιδευόμενοι, αλλά μια ομάδα
που, αν λειτουργεί σωστά, είμαστε όλοι συγχρόνως εκπαιδευτές και
εκπαιδευόμενοι. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που απολαμβάνω στην
εκπαίδευση ενηλίκων και δεν μπορεί να σου το δώσει η τυπική εκπαίδευση
όπου οι ρόλοι είναι πολύ περισσότερο καθορισμένοι»

Η συνολική εντύπωση από την αφήγηση του Χ.
Η εκπαιδευτική βιογραφία που αφηγήθηκε ο Χ. έχει ως βασικά συστατικά της τον
αντικομφορμισμό και την θέληση για παρέμβαση με σκοπό την απάλυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων. Ο Χ. μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου ο εκπαιδευτικός δεν
τυγχάνει ιδιαίτερης εκτίμησης και έτσι δεν υπάρχει κάποιου είδους παρακίνηση για
επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο αυτό: «..ο εκπαιδευτικός ήταν μόνιμα ο
υποβαθμισμένος δηλαδή, ξέρεις η δουλειά που δεν άξιζε να γίνεις. Δεν είχα, δεν πήρα δηλαδή
κάποιο κίνητρο από την οικογένεια.»
Από την άλλη όμως η οικογένειά του τον ωθεί στην εκπαίδευση και τη μόρφωση:
«…υπήρχε μια μεγάλη πίστη στην εκπαίδευση, ότι εάν μορφωθείς θα τα καταφέρεις. Ναι,
αυτό υπήρχε σαν άποψη στην οικογένεια και πέρναγε και στα παιδιά». Αυτή η υποστήριξη
παρέχει στον Χ. από την εισαγωγή του στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και έπειτα, μια
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αυτονομία που του επιτρέπει να εκτεθεί σε μια σειρά από εμπειρίες (π.χ. συμμετοχή σε
πολιτικά κόμματα, σε εθελοντικές οργανώσεις, σε εναλλακτικές κοινότητες, κλπ) που μοιάζει
ότι ενισχύουν μια προϋπάρχουσα τάση για παρέμβαση σε καταστάσεις κοινωνικής αδικίας:
«… θυμάμαι από παιδί τον εαυτό μου να – που φαντάζομαι ότι έχει να
κάνει λίγο και με τα πράγματα που είναι μέσα από την οικογένεια κλπ-, να
έχω μία τάση ενσυναίσθησης σε ανθρώπους που ένιωθα ότι η ζωή τους έχει
αδικήσει. Δηλαδή να βλέπω την κοινωνική αδικία και να μην στέκομαι
αδιάφορος αλλά να θέλω να παρέμβω με κάποιο τρόπο»
Έτσι μετά από μια σειρά από διεργασίες και βιώματα ξεκινά τη δίκη του προσωπική
«επανάσταση» που τον οδηγεί στην απόρριψη του συμβατικού και θεωρητικά
εξασφαλισμένου επαγγελματικού δρόμου που του προσφέρει η ιδιότητα του μηχανικού.
Αντιθέτως, επιλέγει μια επαγγελματική διαδρομή που του προσφέρει ηθική ικανοποίηση και
τελικά στηρίζεται στα «δικά του κίνητρα» και ικανοποιεί τις «δικές του ανάγκες». Μέσα από
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αρχικά, και την διαπολιτισμική πρωτοβάθμια εκπαίδευση
μετέπειτα, ανακαλύπτει τον κόσμο της εκπαίδευσης ενηλίκων και αποφασίζει να
λειτουργήσει σε αυτόν. Ο Χ. ανακαλύπτει έναν κόσμο όπου «…υπάρχει περισσότερο και
ουσιαστικότερο μοίρασμα, κατανόηση και συνεξέλιξη», και αποφασίζει να μείνει σε αυτόν.
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5.2.9 Ο Βαγγέλης: «…ο εκπαιδευτής νομίζω ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχει
κέφι… αλλιώς είναι αυτό που λέμε delivery…αν είναι delivery δεν είναι
εκπαίδευση»

Η συνέντευξη με τον Β. ήταν η μικρότερη σε χρονική διάρκεια συνέντευξη και
υπάρχει η αίσθηση ότι διέφερε από τις υπόλοιπες συνεντεύξεις σε ότι αφορά το περιεχόμενο
που ο αφηγητής θέλησε να καταθέσει. Ο Β. προέρχεται από τον χώρο των επιχειρήσεων και
συγκεκριμένα από τον χρηματοπιστωτικό τομέα ενώ έχει μεγάλη εμπειρία τόσο ως
εκπαιδευτής ενηλίκων αλλά και ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών. Με προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ασχολείται για πολλά χρόνια με την
εκπαίδευση και την κατάρτιση στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε
έναν μεγάλο τραπεζικό οργανισμό.

Η πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα: μια αίσθηση απαξίωσης
Ο Β. στην αφήγησή του προσπερνά τα χρόνια της συμμετοχής του στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συνοπτικό τρόπο. Οι λίγες περιγραφές από τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο της εκπαιδευτικής του διαδρομής σχετίζονται με τρεις
εκπαιδευτικούς. Η πρώτη αναφορά του Β. αφορά στη δασκάλα του νηπιαγωγείου:
«Το πρώτο που θυμάμαι στο Νηπιαγωγείο είναι μια χαμογελαστή δασκάλα
που μας καλωσόρισε. Την πρώτη, πρώτη μέρα… συστήνοντας τον εαυτό της
και λέγοντας ότι εδώ έχουμε να κάνουμε δύο πράγματα: το ένα είναι να
μάθουμε και το άλλο να περνάμε καλά»
Οι ουσιαστικές αναφορές στο Δημοτικό σχολείο απουσιάζουν πλήρως από την
αφήγηση του Β. ενώ και για τα γυμνασιακά του χρόνια (εξατάξιο γυμνάσιο) η μοναδική
αναφορά που γίνεται είναι στα πρόσωπα δύο καθηγητών που για την εποχή τους έμοιαζαν να
είναι ξεχωριστοί. :
«…[για το γυμνάσιο]…μπορώ να θυμηθώ, δύο συγκεκριμένους δάσκαλους,
καθηγητές αλλά δάσκαλους με την έννοια του Δασκάλου, ένας ο [αναφέρει
ένα όνομα] – αυτός που έγραφε τα βιβλία της Φυσικής -, ο οποίος ήταν
ένας δάσκαλος που μάθαινες Φυσική από την παράδοση, χωρίς να
διαβάζεις, χωρίς να χρειαστεί να διαβάζεις. Σαν καθηγητής ήταν δάσκαλος.
Και άλλος ένας καθηγητής επίσης δάσκαλος, Θεολόγος, ο [αναφέρει ένα
όνομα], ο οποίος έβγαινε εντελώς έξω από την όλη διδακτέα ύλη, το σχήμα
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το επίσημο κλπ., κλπ., με μία τρομερή αγωνία από μέρους του για να
μπορέσει να μας βοηθήσει πάνω στα θέματα των Θρησκευτικών, χωρίς να
στέκεται σε όλα εκείνα που διαβάζαμε στο βιβλίο του Οργανισμού κλπ. Δύο
ξεχωριστοί δάσκαλοι»
Πέρα από αυτές τις σύντομες αναφορές ο Β. προσπερνά τα χρόνια της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να αναφέρει κανένα άλλο γεγονός είτε στο πλαίσιο
της σχολικής είτε στο πλαίσιο της εξωσχολικής του ζωής. Μοιάζει να μην θεωρεί ότι υπάρχει
σε αυτά τα χρόνια κάποιο επιπλέον στοιχείο που θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στη βιογραφία
του. Η στάση αυτή συνεχίζεται και για τα πανεπιστημιακά χρόνια πιθανόν επειδή κατά τη
διάρκεια αυτών των χρόνων ο Β. εργαζόταν οπότε η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του
πανεπιστημίου μάλλον δεν υπήρχε ενώ μεγαλύτερη σημασία δίνει στις μεταπτυχιακές
σπουδές από όπου ανασύρονται θετικές αναφορές:
«Στο Πανεπιστήμιο τίποτα το ιδιαίτερο. Στο Πανεπιστήμιο βασικά εγώ
δούλευα άρα δεν μπορούσα να παρακολουθήσω…πήγαινα το καλοκαίρι,
έδινα εξετάσεις και έφευγα….Η περίοδος που καταχάρηκα ήταν η [αναφέρει
την πόλη όπου σπούδασε στη Μ. Βρετανία], στην λογική ότι εκεί τα
πράγματα ήταν πιο εστιασμένα σε έναν τομέα που μου άρεσε πολύ
περισσότερο – στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ακόμα περισσότερο το κομμάτι
της διπλωματικής μου εργασίας που ήταν σχετική με την Εκπαίδευση
Στελεχών …, και άρα εκεί πια βρισκόμουνα σε κάτι που ενδιέφερε εμένα
πάρα πολύ»
Έτσι με ένα πολύ λακωνικό τρόπο ο Β. περιγράφει όλη του την πορεία στις διάφορες
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Η αφήγησή του όμως δεν σταματά και δεν
περιορίζεται. Αντιθέτως περιλαμβάνει μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία που αποτελούν
μάλλον σημαντικότερα θέματα ή επιρροές της βιογραφίας του. Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται
όπως θα δούμε στις επόμενες αφηγηματικές ενότητες με την οικογένειά του αλλά και με την
πρακτική του ως εκπαιδευτής ενηλίκων.
Οικογενειακές επιρροές: καλλιέργεια και γνώση, μάθηση και μεθοδολογία
Η αναδρομή του Β. στο οικογενειακό του περιβάλλον και το ρόλο που αυτό έπαιξε
στην εκπαιδευτική του διαδρομή, καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της αφήγησής του. Οι
πρώτες αναφορές αφορούν στο ρόλο της μητέρας του σε σχέση με την ενθάρρυνση που του
παρείχε έτσι ώστε να σπουδάσει:
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«Στο οικογενειακό περιβάλλον υπήρχε μία τεράστια ενθάρρυνση έως πίεση
από την πλευρά της μάνας μου… ως προς το κομμάτι που η μητέρα μου
ονόμαζε καλλιέργεια του ανθρώπου»
Όπως μας λέει ο Β. η μητέρα του δεν ήταν εκπαιδευτικός, ούτε είχε προχωρήσει σε
ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να έχει μια ιδιαίτερη άποψη για
το τι σημαίνει καλλιέργεια ενός ανθρώπου και για το πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί :
«.. η μάνα μου από τυπική εκπαίδευση ουσιαστικά είχε τελειώσει το σχολείο
[εννοεί τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση] και το Ωδείο Αθηνών, στο πιάνο. Δεν
πήγε στο

πανεπιστήμιο γιατί παντρεύτηκε στα 18…, αλλά είναι ένας

άνθρωπος ο οποίος μιλάει άπταιστα δύο γλώσσες, τα ενδιαφέροντά της είναι
κυρίως φιλοσοφία, και η βιβλιοθήκη της είναι όλη γαλλική…. Η δική της
άποψη ήταν ότι … ο άνθρωπος καλλιεργείται μέσα από την γνώση, άρα
είναι απαραίτητο πέρα από τις όποιες τυπικές σπουδές που μπορεί να είναι
ένα εφόδιο επαγγελματικό, να υπάρχει η προσωπική ανάπτυξη»
Αυτή τη φιλοσοφία της προσωπικής ανάπτυξης η μητέρα του Β. προσπάθησε να την
εμφυσήσει στα παιδιά της με διάφορους τρόπους. Η εμψυχωτική στάση της μητέρας
περιγράφεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από την περιγραφή ενός παραδείγματος που
σχετίζεται με ένα δώρο. Ένα παιδικό αγγλικό βιβλίο του οποίου τον τίτλο αλλά και το
περιεχόμενο ανακαλείται στην αφήγηση:
«Αυτό το στοιχείο λοιπόν της προσωπικής ανάπτυξης εκφραζόταν με διάφορους
τρόπους όπως εγγλέζικα, γαλλικά περιοδικά, βιβλία, τα οποία ήταν συνήθως τα
δώρα μας και στα δύο παιδιά αντί να είναι παιχνίδια, ξέρω εγώ ή το παιχνίδι
μπορεί να ήταν κάτι πολύ σπάνιο σαν δώρο. Θυμάμαι ότι όταν ήμουνα στην ΣΤ’
δημοτικού όταν μου πήρε δώρο το πρώτο μου αγγλικό βιβλίο. Και αυτό ήταν
ένα μυθιστόρημα για να το διαβάσω, για να μπορέσω να μπω στην λογική του
μπορώ να πιστέψω και βλέπω ότι μπορώ να διαβάσω μια ξένη γλώσσα. Και
βέβαια αυτό ήταν ένα παιδικό βιβλίο, το θυμάμαι ακόμα, ο τίτλος του ήταν :
«Swallows and Amazons» και ήταν κάποια παιδάκια που παίζανε καλοκαίρι,
δύο αγόρια, δύο κορίτσια, μία παρέα που ακόμα θυμάμαι, και βέβαια εκείνο που
μου έμεινε ήταν ότι, όλη εκείνη η χαρά που τελειώνοντας το βιβλίο είχα
καταλάβει τι ήταν και τι πραγματευόταν και τι έλεγε, και φυσικά η πάλη της
μάνας μου ή εάν θέλεις η οδηγία την οποία ακολούθησα «Μην διαβάζεις ποτέ
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με λεξικό» γιατί εκείνη την εποχή βέβαια εμένα τα αγγλικά μου δεν ήταν σε
επίπεδο τέτοιο που να μπορώ να κατανοήσω, αλλά «Διάβασέ το και κάποια
στιγμή ξανά βλέποντας την λέξη αργότερα, μετά από πολλές φορές θα
καταλάβεις τι είναι από τα συμφραζόμενα. Και αυτό θα σου μείνει». Όπως και
«Ξανά διάβασέ το μετά από ένα χρόνο, για να δεις πόσα περισσότερα πράγματα
θα καταλάβεις». Με το συγκεκριμένο βιβλίο το έκανα και δούλεψε»
Ανάλογες αναμνήσεις έχει ο Β. και από τον πατέρα του τον οποίο θεωρεί έναν από
τους ανθρώπους που τον επηρέασε σε ότι αφορά όμως τη διεργασία της μάθησης. Αυτή τη
φορά τα στοιχεία που αναφέρονται έχουν να κάνουν με την απόκτηση αναλυτικών και
συνθετικών δεξιοτήτων ή όπως αλλιώς αναφέρει ο Β. με την «μεθοδολογία» της μάθησης, με
τον τρόπο δηλαδή της κατάκτησης της γνώσης:
« Ο άλλος άνθρωπος που με επηρέασε στο κομμάτι μάθηση ήταν ο πατέρας
μου, ο οποίος ήταν άσχετος …με την εκπαίδευση. Ο πατέρας μου ήταν
Καπετάνιος του Εμπορικού Ναυτικού και μετέπειτα τροφοδότης πλοίων,
τροφοδοσίες και εφόδια πλοίων ήταν η δουλειά του. Με τον πατέρα μου
δούλεψα τέσσερα χρόνια full time, τέσσερα χρόνια part time, δηλαδή νύχτες
γιατί το πρωί ήμουνα στην τράπεζα εκείνη την εποχή. Ο πατέρας μου ήταν ο
άνθρωπος ο οποίος, με βοήθησε να αναπτύξω ανάλυση και σύνθεση σαν
δεξιότητες στην σκέψη»
Ο Β. περιγράφει στη συνέχεια μια διεργασία σκέψης που περιλαμβάνει στάδια
αναστοχασμού και αξιολόγησης. Με βιωματικό τρόπο ο Β. εισάγεται από τον πατέρα του σε
μια από τις πλέον απαιτητικές τεχνικές εκπαίδευσης που μάλιστα χρησιμοποιείται ευρύτατα
και στην εκπαίδευση ενηλίκων, την επίλυση προβλημάτων (problem solving):
« Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος χωρίς να έχει το
background εάν θέλεις το θεωρητικό, ίσως εντελώς, μάλλον εντελώς
ενστικτωδώς, απλά από το γεγονός ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος
και πολύ υποκινημένος σε αυτή την προσπάθεια, βιωματικά με έμαθε άπειρα
πράγματα. Η προσέγγισή του ήταν πάντα αρκετά δύσκολη, στην λογική του
ότι ανέθετε κάτι και έπρεπε να το υλοποιήσεις. Μετά υπήρχε – αφού
τελείωνε η υλοποίηση –ένα στάδιο του feedback, της ανάλυσης του τι είχε
γίνει. Και στην συνέχεια μετά από αυτό υπήρχε ακόμα ένα στάδιο, του τι θα
μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικό, και τι θα ήταν πιο αποτελεσματικό. Ο
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τρόπος αυτός σκέψης λοιπόν, είναι κάτι που εγώ έχω και, εφαρμόζω …
είναι αρκετά δύσκολος γιατί σημαίνει πολύ χρόνο, και βασικά σημαίνει
τεράστια υποκίνηση και αυτο-υποκίνηση, εάν θες από τον καθοδηγητή ή τον
μέντορα, δεν ξέρω, όποια λέξη θέλεις βάζεις εκεί [εννοεί στο χαρακτηρισμό
του εκπαιδευτή]»
Οι δύο αυτές εκτεταμένες αναφορές είναι αποκαλυπτικές για τη μεγάλη σημασία που
ο Β. θεωρεί ότι είχαν οι γονείς του στην εκπαιδευτική του βιογραφία. Είναι ενδιαφέρον το
γεγονός ότι στην αφήγησή του το μεγαλύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στα στοιχεία που
θεωρεί ότι κληρονόμησε από την οικογένειά του αλλά και στα όσα έμαθε στην
επαγγελματική του διαδρομή η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της ήταν στην εκπαίδευση
στελεχών και στην εκπαίδευση εκπαιδευτών.

Στοιχεία από την επαγγελματική πορεία: η λειτουργία του εκπαιδευτή
Σε διάφορα σημεία της αφήγησής του ο Β. ανακαλεί και αναφέρει στοιχεία από την
επαγγελματική του διαδρομή κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στις αναφορές
του αυτές περιγράφονται πολλά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που
αντιλαμβάνεται το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων αλλά και με το την αίσθηση που έχει για
την εκπαιδευτική διεργασία συνολικά. Μια πρώτη αναφορά στο ρόλο του εκπαιδευτή
ενηλίκων και στο πως τον αντιλαμβάνεται ο Β. έγινε όταν σε κάποια στιγμή της συνέντευξης
χρειάστηκε να γίνει μια διευκρινιστική ερώτηση. Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός:
Ερευνητής: ….κινείσαι

στο χώρο της Εκπαίδευσης,

είσαι ένας

εκπαιδευτικός.
Β.: Είμαι εκπαιδευτής.
Ερευνητής: Εκπαιδευτής, εντάξει.
Β.:Όχι εκπαιδευτικός. Όχι. Καθηγητής όχι.
Παρακάτω ο Β. παραδέχεται ότι η θεώρηση που ο ίδιος έχει για την εκπαιδευτική
διεργασία είναι επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από την επαγγελματική του πορεία. Η
παρουσία του σε έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό, όπου οι αποφάσεις στηρίζονται σε μια
λογιστική λογική «κόστους-ωφέλειας», επηρέασε τον τρόπο που βλέπει ο Β. την υλοποίηση
μιας «εκπαιδευτικής ενέργειας»:

- 220-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

«είναι σαφές ότι η δουλειά στην τράπεζα είχε επηρεάσει την διαδρομή, στην
λογική του ότι στην τράπεζα έπρεπε πάντα να υπάρχει μία απόφαση για το
αν θα υλοποιηθεί ή όχι μια εκπαιδευτική ενέργεια, πάνω σε μία λογική Cost
- Benefit. Συνεπώς, αν θέλεις, ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό
και επηρέασε εμένα και είναι ένας παράγοντας που συνάντησα στην ζωή μου
– δεν ξέρω εάν δεν ήμουνα στην Τράπεζα εάν θα ήμουνα τόσο ευαίσθητος
σε αυτό το κομμάτι – είναι η ερώτηση «Τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι;»,
«Πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα;» και «Τι όφελος θα δώσει;». Και βέβαια
δεν μιλάμε μόνο καθαρά σε οικονομικούς όρους…»
Αυτή τη θέση για την αξία μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στην ουσία διαμορφώνει
και την αντίληψη που εκφράζεται στην αφήγησή του σχετικά με τον ρόλο του εκπαιδευτή:
«…νομίζω ότι είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα είναι εάν μπορείς στο
τέλος της εκπαίδευσης να εισπράξεις ότι [οι εκπαιδευόμενοι] έμαθαν και
απέκτησαν αυτό που προσπαθούσες εσύ να τους δώσεις. Νομίζω ότι είναι
ένα πολύ ωραίο συναίσθημα. Που έτσι και αλλιώς, ένας εκπαιδευτής πρέπει
να έχει σαν συναίσθημα, τελειώνοντας κάτι πρέπει να αισθάνεσαι έτσι για να
μπορέσεις να πάρεις το κουράγιο να συνεχίσεις. Πρέπει να αισθάνεσαι ότι οι
άνθρωποι είπαν “Άξιζε τον κόπο”…».
Ταυτόχρονα με αυτή την άποψη που έχει μια πολύ ισχυρή θέση στον τρόπο που ο Β.
αντιλαμβάνεται τον ρόλο του εκπαιδευτή ενήλικων υπάρχει και μια άλλη διάσταση την οποία
αντλήσαμε από ένα τμήμα της αφήγησης στο οποίο ο Β. περιέγραφε τη συμμετοχή του, ως
εκπαιδευτή, σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών:
«…ένα από τα πράγματα που με έκαναν να νιώσω πολύ όμορφα ήταν η
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, η γνωστή Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών… ήτανε
κάτι που έγινε με πολύ κέφι. Αυτό μου άρεσε…, ο κοινός παρονομαστής
ήτανε πολύ κέφι. Και εάν θέλεις για κλείσιμο θα σου που κάτι που εγώ δεν
το βλέπω πουθενά στην βιβλιογραφία, και θα θελα να το δω κάποτε, ………
ο εκπαιδευτής νομίζω ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχει κέφι. Πέρα λοιπόν
από όλες τις άλλες δεξιότητες και γνώσεις που έχει ή στάσεις, εκείνο που
χρειάζεται και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο είναι να κάνει κέφι αυτό που
κάνει. Και να δώσει την ψυχή του. Αλλιώς, είναι αυτό που εμείς στην
τράπεζα το λέγαμε delivery. Delivery σημαίνει: πήγαινε πες το ποίημά σου,
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δείξε τις διαφάνειες, κάνε τις ασκήσεις και βγες έξω και φύγε. Αν είναι
delivery δεν είναι εκπαίδευση»

Η συνολική εντύπωση από την αφήγηση τoυ Β.:
Διαβάζοντας συνολικά τη μικρή αλλά περιεκτική εκπαιδευτική βιογραφία του Β. δύο
στοιχεία είναι εμφανή. Από τη μια υπάρχει μια αίσθηση απαξίωσης της σχολικής αλλά και
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που προσφέρεται από τους «εκπαιδευτικούς», τους
«καθηγητές» όπως τους ονομάζει. Αυτή η αίσθηση ενισχύεται και από το ότι ο Β. επιλέγει να
αναφερθεί ελάχιστα στην περίοδο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και
όταν το κάνει αναφέρεται σε δύο ανθρώπους που τους χαρακτηρίζει «δασκάλους»
ξεχωρίζοντάς τους έτσι από κάθε άλλο εκπαιδευτικό αυτής της εποχής. Η πρώτη ανάμνηση
της ρομαντικής εικόνας της νηπιαγωγού που τον καλωσορίζει στο σχολείο δεν αντιστρέφει
αυτή την αίσθηση. Είναι φανερό ότι για τον Β. οι σημαντικότεροι άνθρωποι στην
εκπαιδευτικοί του βιογραφία ήταν οι γονείς του. Και οι δύο του, ο καθένας με τον τρόπο του
και με την δική του νοοτροπία, του έδωσαν στοιχεία που τον διαμόρφωσαν τόσο ως μαθητήφοιτητή αλλά και ως εκπαιδευτή ενηλίκων.

Ο Β. αισθάνεται έντονα το ρόλο του ως

εκπαιδευτή ενηλίκων. Τον διακρίνει από αυτόν του «εκπαιδευτικού» γενικώς. Έχοντας
γαλουχηθεί επαγγελματικά μέσα σε ένα σύστημα που κάθε επένδυση απαιτεί απόδοση,
παρουσιάζεται αρκετά επηρεασμένος (μέχρι και γλωσσικά) τόσο για το ρόλο του εκπαιδευτή
όσο και για το ζήτημα των στόχων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Για τον Β. η
λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι μια «κατάθεση» ψυχής που απαιτεί σεβασμό στις
ανάγκες των εκπαιδευόμενων έτσι ώστε και οι εκπαιδευόμενοι να «αποκτήσουν» αλλά και ο
εκπαιδευτής να «εισπράξει».
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5.2.10 Η Αγγελική: «Στους ενήλικες είναι άλλο πράμα …το κομμάτι της
εμψύχωσης ίσως είναι το πιο σημαντικό…δηλαδή ο ενήλικος είναι εργαζόμενος,
έχει ένα κάρο υποχρεώσεις …»

Η Αγγελική ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων σχεδόν όλη της την εργασιακή
ζωή. Υπήρξε από τα πρώτα στελέχη του θεσμού της λαϊκής επιμόρφωσης στη χώρα μας και
είναι σήμερα στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η εμπειρία της
είναι πολύπλευρη και εκτείνεται από το ρόλο της συντονίστριας προγραμμάτων εκπαίδευσης
ενηλίκων ως αυτόν της εκπαιδεύτριας αλλά και της εκπαιδευόμενης. Η συνέντευξη με την
Αγγελική πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική συνεννόηση, στον εργασιακό της χώρο σε μια
αίθουσα συνεδριάσεων.

Τα σχολικά χρόνια: υποστήριξη από μια «προοδευτική» οικογένεια, αντίδραση στο
σύστημα και πρόσωπα «κλειδιά»
H A. επιλέγει να ξεκινήσει την αφήγηση της εκπαιδευτικής της βιογραφίας
περιγράφοντας την υποστήριξη που δέχτηκε από την οικογένειά της αναφορικά με την
εκπαίδευσή της. Οι αναφορές στο ρόλο της οικογένειας δεν γίνονται μόνο στην αρχή της
αφήγησης αλλά αποτελούν στοιχεία σχεδόν κάθε χρονικής αλλά και αφηγηματικής ενότητας
που περιγράφεται στην αφήγηση της Α. Αυτό το γεγονός αναδεικνύει τη σημαντικότητα που
η Α. αποδίδει στο ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική της πορεία.
Έτσι αντί να περιγράψει αναμνήσεις ή πρώτες εικόνες από το νηπιαγωγείο (όπως συνέβη σε
άλλες αφηγήσεις σε αυτό το ερευνητικό εγχείρημα ) η Α. περιγράφει τον λόγο που πήγε
νηπιαγωγείο:
«Το πρώτο πράγμα που θέλω να σου πω είναι ότι μεγάλωσα σ’ ένα ιδιαίτερο
περιβάλλον… η οικογένειά μου δηλαδή ήταν άνθρωποι που ίσως λόγω του
ότι η γιαγιά μου ήταν Ιταλίδα και είχε άλλες αντιλήψεις, δεν ήταν μια
παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, με τον πατέρα αφέντη, ας πούμε... Η
μάνα μου είχε σπουδάσει, είχε τελειώσει την Πάντειο και γενικώς ήταν η
γυναίκα που ήταν υπέρ της ανεξαρτησίας των γυναικών και με σπρώχνανε
συνεχώς να κάνω πράγματα. Δηλαδή, μου παίρνανε βιβλία, μου δίνανε
λογοτεχνία να διαβάζω. Στο σχολείο τότε, γιατί δεν είμαι και μικρή, είμαι 48
χρονών γενικά υπήρχε νηπιαγωγείο. Και εκείνα τα χρόνια δεν πολύπήγαιναν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. Μάλιστα δεν υπήρχαν καν δημόσια
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νηπιαγωγεία και όμως με είχαν στείλει στο μοναδικό ιδιωτικό που υπήρχε
στο Μεσολόγγι, εκεί που γεννήθηκα και μεγάλωσα, και οι πρώτες εμπειρίες
ήταν πάρα πολύ καλές… θετικές»
Ωστόσο, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι γονείς της Α. επιλέγουν να τη στείλουν στο
νηπιαγωγείο σε αντίθεση με τα όσα συνήθιζαν οι οικογένειες της εποχής εκείνης έχοντας
ενδεχομένως και ένα επιπρόσθετο οικονομικό κόστος. Η στάση της οικογένειας δεν είναι
διαφορετική μόνο σε σχέση με το τυπικό κομμάτι της σχολικής ζωής αλλά επεκτείνεται και
στην διεργασία της μάθησης. Το απόσπασμα από την περιγραφή που αφορά στα χρόνια του
δημοτικού σχολείου είναι χαρακτηριστικό :
«Μετά στο δημοτικό πήγαινα καλά.. νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό πράγμα
που κάνανε οι δικοί μου κι αυτό έπαιξε ρόλο στο τι έκανα στη συνέχεια,
ήταν ότι από πάρα πολύ μικρή ηλικία, απ’ την 1η δημοτικού, 2α, μου
εκχωρήσανε, αν θες, την ευθύνη για το διάβασμά μου, για τις… δηλαδή, θα
γυρίσεις, θα διαβάσεις και θα βγεις να παίξεις ή πρώτα, ξέρω εγώ, βγες και
μετά διάβασε. Είχα την ευθύνη για το διάβασμά μου. Με βοηθούσανε,
ρωτούσα απορίες, με παρακολουθούσαν στο διάβασμα γιατί ήτανε σε θέση
να το κάνουνε, αλλά, ταυτόχρονα ήταν και δική μου ευθύνη. Κι αυτό, αν θες,
βοηθάει στο να παίρνεις πράγματα στα χέρια σου και να προχωράς
παραπέρα»
Η «παιδευτική» όπως την ονομάζει επιρροή των γονιών της Α. στην εκπαιδευτική της
πορεία δεν αφορά μόνο τα όσα συμβαίνουν μέσα στο σχολικό σύστημα αλλά επεκτείνονται
και πέρα από αυτό, στις ώρες του ελεύθερου χρόνου και της ψυχαγωγίας. Η επιρροή είναι
άλλοτε άμεση και άλλοτε έμμεση, με μορφή εικόνων, σαν παραδείγματα:
«…γενικά δεν ήμασταν μια τυπική οικογένεια. Ένα άλλο πράγμα, έτσι που
θυμάμαι, που ίσως δεν ήταν εκπαιδευτικό, αλλά είχα παιδευτική, ας πούμε,
σημασία. Το ότι ο πατέρας μου ζωγράφιζε. …και τον θυμάμαι ρε παιδί μου,
ώρες, ας πούμε, που είχε το καβαλέτο του και τα πινέλα του και καθόταν και
ζωγράφιζε και εμείς, ξέρεις, με τον αδερφό μου παίζαμε, τον βλέπαμε,
διαβάζαμε. Κι ίσως, αυτό το πράγμα, η ενασχόληση με ένα πράγμα που το
αγαπάς κι αυτά, ήταν κίνητρο, αν θες, παράδειγμα… και, αλλά αυτό σου
έλεγα και πριν ότι γενικώς διαβάζαμε στο σπίτι. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ και τη
μάνα μου και τον πατέρα μου με ένα βιβλίο στο χέρι, ας πούμε. Και να
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κάνουν πράγματα. Μας πήγαιναν, μας πήγαιναν θέατρο. Πάρα πολύ θέατρο.
Κινηματογράφο. Ότι υπήρχε. Δηλαδή, όταν ερχόταν κάποιος θίασος στην
επαρχία που είχε κάτι της προκοπής, έτσι, όχι, αυτές τις… κάποιες
παραστάσεις που ήταν της πλάκας κι αυτά… μας πήγαιναν. Και πάντα
ακούγαμε το θέατρο της Δευτέρας, το θέατρο της Δευτέρας, δηλαδή,
μαζευόμασταν στην κουζίνα που ήταν εκείνο το ράδιο, το αυτό.. και
καθόμασταν με ευλάβεια, ας πούμε… κι αυτό το ‘κανα θυμάμαι όταν έδινα
και τη δεύτερη χρονιά εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Διάβαζα όλη μέρα,
μου’ βγαινε η Παναγία και μετά περίμενα, το βράδυ, και καθόμουνα κι
άκουγα θέατρο Δευτέρας. Μουσική! Ο πατέρας μου έπαιζε φυσαρμόνικα και
θυμάμαι, έτσι, παρέες που μαζεύονταν στο σπίτι με κιθάρες, με… και
τραγούδαγαν, ξέρω ‘γω, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη. Δηλαδή, υπήρχε ένα
κλίμα»
Δεν ήταν όμως μόνο οι «παιδευτικές»παρεμβάσεις της οικογένειας που παίξανε ρόλο
στην πορεία της Α. Γενικότερα, όπως αφηγείται η ίδια υπήρχε μια ισότιμη μεταχείριση εντός
της οικογένειας, στο επίπεδο των απλών-καθημερινών πραγμάτων που όμως συνέβαλαν στη
διαμόρφωση της νοοτροπίας της και στην διαδρομή της στο χώρο της εκπαίδευσης:
«Και βέβαια, και νομίζω πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι ίσως λόγω
μάνας που είχε φύγει από την πεπατημένη της συζύγου κ.λπ., λόγω πατέρα,
που η μάνα του αντιμετώπιζε, ήταν τρία αδέρφια, ίδια, αγόρια και κορίτσια,
δεν ξεχωρίσανε ποτέ τον αδερφό μου κι εμένα με βάση το φύλο. Δηλαδή, δεν
είπαν πήγαινε ένα ποτήρι νερό στον αδερφό σου, είναι αγόρι δεν κάνει να
κάνει δουλειές. Δηλαδή, υπήρχε μία τέτοια ατμόσφαιρα στο σπίτι πολύ
υποστηρικτική προς τα κορίτσια. Δηλαδή, δε μου ‘παν ποτέ, άντε να
μεγαλώσεις, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά. Έλεγαν πρώτα θα
σπουδάσεις, θα πάρεις το πτυχίο, θα πιάσεις δουλειά, θα είσαι ανεξάρτητη
και μετά θα επιλέξεις»
Έτσι, βιώνοντας ένα περιβάλλον όπως αυτό που περιγράφεται από τις παραπάνω
αφηγήσεις δε μοιάζει καθόλου παράξενο το ότι το σχολικό σύστημα καταπιέζει την Α. και
επιπρόσθετα δεν είναι καθόλου αναπάντεχο το ότι η Α. εκφράζει όπως και όποτε μπορεί την
αντίδρασή της:
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«Στο σχολείο εντάξει, με καταπίεζε το σχολείο, πάρα πολύ…αλλά δεν έχω
και έτσι εμπειρίες αρνητικές που να τις θυμάμαι μετά και να θεωρώ ότι
σταθήκανε τροχοπέδη, ενδεχομένως, και λόγω χαρακτήρα, γιατί ένα πράγμα
που με καταπίεζε εγώ αντιδρούσα και προσπαθούσα να κάνω άλλα
πράγματα για να φέρω ισορροπία. Έλεγα αυτά που πίστευα πάντα με
αποτέλεσμα στο γυμνάσιο κι αυτό… εντάξει, να έχω κάποια προβλήματα,
ξέρω ‘γω βγάζαμε κάποιες εφημερίδες στο γυμνάσιο και καυτηριάζαμε τα
πάντα, έγραφα στιχάκια και τέτοια στους καθηγητές που με φέρνανε μέχρι
εκεί.. οπότε δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι αυτό το πράγμα

με πνίγει και

αντιδρούσα και προφανώς ξεπερνούσα κάποια πράγματα μέσω αυτής της
αντίδρασης…. Πιο πολύ θυμάμαι το σύστημα το σχολικό, το οποίο ήταν
άδικο. Ήταν, το θεωρούσα δηλαδή άδικο και ξεσηκωνόμουνα για… άδικο
ως προς τις βαθμολογίες που, ξέρω εγώ, τα παιδιά των δασκάλων ή
κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είχανε εξουσία στην τοπική κοινωνία,
έχαιραν ιδιαίτερης, ειδικής μεταχείρισης, ας πούμε και ξέρω εγώ, ενώ ήσουν
άριστος μαθητής δεν σε έκαναν σημαιοφόρο διότι ήταν ο γιος του τάδε ή του
τάδε και θα’ πρεπε εκείνος να πάρει τη σημαία, που σε εκείνη την ηλικία
αυτό σήμαινε πράγματα. Και, γενικώς, θυμάμαι, όλη την περίοδο αυτή στο
δημοτικό και στο γυμνάσιο μετά, σαν μία διαρκή μάχη, ας πούμε, σαν έναν
αγώνα να αντισταθείς σε ένα πράγμα το οποίο σε περιορίζει.. δηλαδή, αυτό
θυμάμαι ότι ήταν άδικο και ότι σε περιόριζε. Δεν σε άφηνε να κάνεις
πράγματα. Δεν είχε φαντασία, δεν είχε.. δεν έδινε δυνατότητες στα παιδιά»
Η Α. δε θεωρεί όπως μας αφηγείται το σχολικό σύστημα ως ένα πεδίο δημιουργικής
έκφρασης και γι’ αυτό μάλλον δεν επιλέγει να αφηγηθεί λεπτομέρειες από τη σχολική ζωή
στα χρόνια της στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Όμως θυμάται δύο πρόσωπα, δύο καθηγητές
οι οποίοι έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην διαδρομή της τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην
επαγγελματική:
«[Από τις] καλύτερες αναμνήσεις μου … σε όλο αυτό το πλαίσιο το
ασφυκτικό …ήτανε η επαφή και η επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους.
Θυμάμαι είχα γράψει μια φορά ένα άρθρο για τα Χριστούγεννα που δεν
έγραφα ότι γεννήθηκε ο Χριστός και τέτοιες αηδίες ας πούμε κι είχα γράψει
ότι θα μπορούσε να είναι μια μέρα, ξέρω ‘γω, που… για ειρήνη και τέτοια..
άλλα πράγματα και είχε γίνει χαμός. Είχε ‘ρθει ο επιθεωρητής μέσης
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εκπαίδευσης στο σχολείο κι είπε ότι… έπιασαν τους δικούς μου και τον
λυκειάρχη ότι καθοδηγούμαι, έχω μπλέξει με αριστερές οργανώσεις και
τέτοια… Αλλά ένας θεολόγος που είχαμε…ένας θεολόγος που είχαμε σ’
αυτή… στο γυμνάσιο, ο οποίος σε αυτή την ιστορία με την εφημερίδα, με
υποστήριξε. Ήταν ένας θεολόγος ο οποίος μας έδινε και διαβάζαμε και
συζητούσαμε για… Καζαντζάκη. Που ούτε καν να τον αναφέρουν οι
θεολόγοι εκείνης της εποχής… ήταν ένας άνθρωπος φωτισμένος. Και
ήτανε… ήτανε εξαιρετικά, ενθαρρυντικό και.. σου έδινε ελπίδα, ρε παιδί
μου, γιατί έβλεπες ότι μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, υπάρχουν και άνθρωποι
οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Άρα, υπάρχει ελπίδα,
διότι, ενδεχομένως, ξέρω εγώ, μεγαλώνοντας κι εγώ να μπορέσω να
λειτουργήσω αντίστοιχα σε διάφορα τέτοια, πλαίσια»
Το ένα πρόσωπο είναι ένας θεολόγος που παρουσιάζει στην Α. την άλλη πλευρά του
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Αυτήν στην οποία ο εκπαιδευτικός λειτουργεί όχι ως
αυθεντία αλλά λειτουργεί αυθεντικά δίνοντας ευκαιρίες για προβληματισμό και συζήτηση
στους εκπαιδευόμενους. Το άλλο πρόσωπο είναι ένας φιλόλογος ο οποίος ενθαρρύνει την Α.
να ασχοληθεί με αυτό που μοιάζει να την ενδιαφέρει αναφορικά με τις πανεπιστημιακές της
σπουδές και που την οδηγεί στην ουσία στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Και σε αυτό το
τμήμα της αφήγησης αναδύεται σε δεύτερο πλάνο η υποστήριξη της οικογένειας:
«.. ήμουνα πολύ καλή και στα φιλολογικά και στα μαθηματικά. Οπότε εκείνα
τα χρόνια ήταν οι κατευθύνσεις κλασικό και πρακτικό. Εγώ λοιπόν
αποφάσισα να πάω πρακτικό γιατί ήθελα να δώσω ιατρική για να βοηθήσω
τον κόσμο κ.λπ., από ανθρωπιστική τέτοια διάθεση. Αλλά, κάπου εκεί στην
τελευταία τάξη του εξατάξιου τότε, ανακάλυψα ότι με ενδιαφέρουν πάρα
πολύ οι κλασικές σπουδές. Εκεί δηλαδή που οι άλλοι λύνανε φυσική, εγώ
μετάφραζα, έκανα ελεύθερη μετάφραση Αντιγόνη, Σαπφώ και έγραφα. .….
Αυτό πρακτικά ήταν αδύνατον. Γιατί δεν μπορούσες στην τελευταία τάξη
παραμονή των εξετάσεων… και βρέθηκε ένας καθηγητής φιλόλογος ο
οποίος ερχότανε, δίδασκε στη Βαρβάκειο και ερχόταν [αναφέρει μια πόλη]
που έμενα τότε.. Μας έκανε φροντιστήριο έκθεση. Κι αυτός λοιπόν στην
δεύτερη, τρίτη έκθεση που του έδωσα, με κάλεσε μια μέρα και μου είπε τι
δουλειά έχεις εσύ στο πρακτικό; Πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Τέλος πάντων,
του είπα τον προβληματισμό μου κι αυτά, και μου είπε ότι αν δεν περάσεις,
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πες τους δικούς σου να με πάρουν ένα τηλέφωνο γιατί νομίζω ότι μπορώ να
σε βοηθήσω και μπορείς να αναπληρώσεις το διάβασμα που δεν έκανες και
να δώσεις από εκεί. Πράγματι, δεν πέρασα και το είπα στους δικούς μου οι
οποίοι παρότι είχαν αντιρρήσεις και μου λέγανε ότι είναι χαμένος κόπος
κ.λπ. μου είπαν ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να μη στη δώσουμε
αυτή την ευκαιρία και κάνε ότι νομίζεις, σε σχέση με αυτό που σου ‘λεγα, ότι
ήταν ένα περιβάλλον διαφορετικό, …Όπου ξεκίνησα, θυμάμαι, και διάβαζα,
μου έδινε αυτός κάποιες κατευθύνσεις, μου ‘πε δε θα πας φροντιστήριο
μέχρι το Πάσχα, διάβαζα μόνη μου στη [αναφέρει μια πόλη] κι ανέβαινα
κάθε 10-15 μέρες στην Αθήνα και μου’ δινε καινούργιο υλικό κ.λπ. με ένα
τελείως διαφορετικό τρόπο, δηλαδή μου’πε θα διαβάσεις, ξέρω ‘γω, του
Ξενοφώντος την Κύρου παιδεία, και ύστερα θα πας στα υπόλοιπα κείμενα.
Και χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα να διαβάζω Πλάτωνα, να διαβάζω τα
άλλα τα κείμενα, χωρίς καμία δυσκολία. Και …τελικώς, έδωσα εξετάσεις
και πέρασα στη Γαλλική φιλολογία»
Αυτοδιαχειριζόμενη τη μάθησή της και πάλι η Α. πετυχαίνει το στόχο της εισαγωγής
στο πανεπιστήμιο και οι τελευταίες αυτές αναφορές συμπληρώνουν την αφήγηση της Α. σε
ότι αφορά τα χρόνια στο σχολείο, δηλαδή στο νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο.
Στο υπόλοιπο της αφήγησης η Α. αναφέρεται στα πανεπιστημιακά της χρόνια καθώς και στην
επαγγελματική της πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μετά το σχολείο: Πανεπιστήμιο και λαϊκή επιμόρφωση
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε την αφήγηση της Α. που σχετίζεται με τα
χρόνια του πανεπιστημίου και την συνακόλουθη πορεία της αφηγήτριάς μας στο θεσμό της
λαϊκής επιμόρφωσης. Όπως είδαμε η Α. περνάει στη Γαλλική φιλολογία. Η εμπειρία της ως
φοιτήτριας από το πανεπιστημιακό σύστημα είναι μάλλον απογοητευτική. Η Α. αισθάνεται
ότι το πανεπιστήμιο με τον τρόπο που λειτουργεί δεν έχει να της προσφέρει κάτι ουσιαστικό
σε γνωστικό επίπεδο. Τα χρόνια όμως του πανεπιστημίου είναι δημιουργικά αφού η Α.
εμπλέκεται με τα κοινά και βέβαια συνεχίζει την «αυτοδιαχείριση» της μάθησής της:
«Πανεπιστήμιο δεν. Ήταν πάρα πολύ βαρετό το πανεπιστήμιο…., αν
εξαιρέσεις κάτι γλωσσολογίες και τέτοια που ήτανε έτσι, ενδιαφέρον το
αντικείμενο, ως προς το κομμάτι της γλώσσας, δεν. Και ήταν και το επίπεδο
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περίεργο, δηλαδή μπαίνανε παιδιά που είχαν βασικές γνώσεις γαλλικών και
παιδιά τα οποία είχαν πολύ προχωρημένες, οπότε δεν είχε νόημα. Και μετά
ότι διαβάσματα έκανες από μόνος σου στα βιβλία που σου δίνανε. Ούτε η
διαδικασία που προσεγγίζανε τα πράγματα ήτανε έτσι…Τίποτα. Δεν…
Έκανες μάθημα γαλλικών όπως κάνεις σε ένα φροντιστήριο γαλλικών ας
πούμε. Κι όταν ήδη τα ‘χεις κάνει αυτά τα πράγματα κι είχες κάνει
μαθήματα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, είχες ήδη δώσει εξετάσεις. Είχες ήδη
κάνει κάποια από αυτά τα βιβλία, δεν είχε νόημα. Και ο τρόπος που
διδάσκανε τη λογοτεχνία πάλι δεν ήτανε… Δηλαδή, τη διεκπεραιώνανε όπως
και τα αρχαία στο σχολείο. Με βάση τη γραμματική και το συντακτικό κι
αυτά τα πράγματα και δε μπαίνανε καθόλου στην ουσία. Κι όταν είσαι τώρα
20 χρονών, άλλα πράγματα είναι που σε ενδιαφέρουν. Δηλαδή, σαφώς θα
κάνεις και το γλωσσικό το καθαρά, το γραμματικό, το συντακτικό, αλλά, δεν
πρέπει να ασχοληθείς πιο πολύ μ’αυτό που θέλει να πει ο συγγραφέας, να το
συνδέσεις, να κάνεις άλλα πράγματα;»
Έχοντας μάθει να αναζητά συνεχώς νέα πράγματα, η ζωή «εντός» του πανεπιστημίου
δεν ενθουσιάζει την Α. στο βαθμό που να ανασύρει θετικές αναμνήσεις από αυτή την
περίοδο. Η ζωή «εκτός των τειχών» είναι μάλλον πολύ ενδιαφέρουσα. Η Α. συμμετέχει στα
κοινά, εντάσσεται σε μια αριστερή φοιτητική πολιτική οργάνωση ενώ συνεχίζει να διαβάζει
γενικώς συνεχίζοντας αυτό που έμαθε από μικρή δηλαδή να έχει την ευθύνη της μάθησής
της:
«[το πανεπιστήμιο ήταν[ βαρετό ως προς ως προς το ακαδημαϊκό κομμάτι,
έξω καθόλου. Διότι έξω είχε… τότε ήτανε λίγο μετά τη μεταπολίτευση και
είχαμε οργανώσεις πολιτικές. Στα μαθήματα δεν πολύ-πήγαινα, διότι ήταν
πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο. Εγώ είχα, ήδη, πάρει τα χαρτιά από το
Γαλλικό Ινστιτούτο και βαριόμουν αφόρητα. Πήγαινα μόνο σε κάποια
μαθήματα λογοτεχνίας που ήταν κάποιοι Γάλλοι καθηγητές και ήταν έτσι…
σου έλεγαν και πέντε πράγματα, αλλά γενικά, ήταν, ξέρεις, εκείνα τα
αμφιθέατρα. Πηγαίναμε πιο πολύ να κάνουμε την πλάκα μας. Πιο πολύ
θυμάμαι τις καταλήψεις για τον νόμο 815, που κάναμε τότε, τις πορείες, όλα
τα γεγονότα, τις επετείους, Πολυτεχνεία, πράγματα και αυτά… Πέρασα και
από… είχα οργανωθεί και [αναφέρει μια αριστερή φοιτητική οργάνωση];
Για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα διότι, επίσης, και εκεί το πλαίσιο
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ήτανε ασφυκτικό και πριν με διαγράψουν, διαγράφτηκα από μόνη μου και
σηκώθηκα και έφυγα. Αυτά θυμάμαι πιο πολύ και ξέρεις, τα διαβάσματα που
κάναμε εκείνη την εποχή από λογοτεχνία μέχρι διάφορα…. Και διάβαζα
δηλαδή μετά μανίας. Του σκοτωμού... Έπαιρνα βιβλία και μερικές φορές
απ’ τη βιασύνη μου για να τα τελειώσω, καθόμουν, ας πούμε, το βράδυ που
πέφτανε όλοι για ύπνο, με το φακό, γι’ αυτό έφτασα και τη μυωπία, δε ξέρω
πόσο, για να τελειώσω… Οπότε υπήρξανε πάρα πολλά βιβλία, ξέρεις, που σε
όλη την περίοδο της ζωής μου με συντροφεύανε… Όσο περνάν τα χρόνια,
δεν μπορώ να πω ότι, ξέρεις, ότι στέκομαι σε συγκεκριμένο βιβλίο και
υπάρχουν κάποια βιβλία ορόσημα ας πούμε»
Με το τέλος του πανεπιστημίου η Α. επιστρέφει στην πόλη που ζουν οι γονείς της και
μια νέα σελίδα αρχίζει στη ζωή της με την ένταξή της στον υπό εξέλιξη και ραγδαία
ανάπτυξη θεσμό της Λαϊκής Επιμόρφωσής. Ταυτόχρονα εισάγεται και σε μια ακόμη
πανεπιστημιακή σχολή (νηπιαγωγών). Αυτό όμως που μοιάζει να είναι πλέον ενδιαφέρον για
την Α. είναι η λαϊκή επιμόρφωση και η εκπαίδευση ενηλίκων:
«..μετά, εντάξει, τελειώνοντας τις σπουδές, μπαίνω… βρίσκω, επιστρέφω
[αναφέρει το όνομα μιας πόλης] και μπαίνω στη λαϊκή επιμόρφωση, όπου
είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία, εκεί. Ένας τελείως διαφορετικός
τρόπος, ας πούμε, προσέγγισης των πραγμάτων. Μου έρχονται τα πάνω
κάτω. Βλέπω ότι πέρα από όλα αυτά που μαθαίναμε στη σχολή ως δεδομένα
υπάρχει… υπάρχουν κι άλλες απόψεις, άλλες προσεγγίσεις.…. Κάναμε,
θυμάμαι, με το που μας πήρανε, μας πήγαν 15 μέρες στο Ναύπλιο και
κάναμε δουλειά σε ομάδες διαβάζοντας Freire. Που ήταν μία εμπειρία,
τελείως διαφορετική από αυτά τα… αλλιώς μελετούσαμε στο πανεπιστήμιο.
Αλλιώς λειτουργούσε το σύστημα στο πανεπιστήμιο, πολύ πιο απρόσωπα και
πιο, αν θες, μοναρχικά τα πράγματα, ε, και εδώ, ήταν μια τελείως
διαφορετική... ήταν μια τελείως έτσι διαφορετική εμπειρία, συν το γεγονός
ότι το συμβούλιο λαϊκής επιμόρφωσης που δούλευα ήταν συλλογικό όργανο.
Που, επίσης, πάλι αμάθητοι είμαστε από διαδικασίες συλλογικής δουλειάς.
Ε, μετά, εντάξει, κι άλλα σεμινάρια γίνανε στη δουλειά. Ήταν, έτσι, πολύ
γόνιμη περίοδος, ψαξίματος, διάβασα κι άλλα πράγματα. Ήτανε σα να
βγήκα, ξέρεις, από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και όλη αυτή η ανατροπή η
αρχική, τα πάνω κάτω… μετά λειτούργησε πάρα πολύ θετικά γιατί με έβαλε

- 230-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

σε άλλους δρόμους και ίσως τελικά γι’ αυτό ποτέ δεν έφυγα για να διοριστώ
σαν καθηγήτρια στην εκπαίδευση. M’ άρεσε όλο αυτό το κομμάτι της
διδασκαλίας, του ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους, το ότι μαθαίνεις κι εσύ
πράγματα... Ήταν ωραία εμπειρία»

Η εκπαίδευση ενηλίκων από δύο οπτικές: του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου
Η Α. ξεκινά την επαγγελματική της σταδιοδρομία στη λαϊκή επιμόρφωση, δηλαδή
στην εκπαίδευση ενηλίκων, και αποφασίζει να μείνει στο χώρο (πάλι με την υποστηρικτική
συνδρομή της οικογένειάς της) μολονότι όπως μας αφηγείται είχε και άλλες εργασιακές
ευκαιρίες. Ταυτόχρονα αναζητά συνεχώς νέες προκλήσεις και σε κάποια χρονική στιγμή
ξεκινά και πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές. Αυτή διπλή ιδιότητα του ενήλικου
εκπαιδευόμενου και της εκπαιδεύτριας ενηλίκων παίζει σημαντικό ρόλο στην άποψή της για
το ρόλο του εκπαιδευτή:΅
«Βρέθηκα κατευθείαν στη δουλειά, τελειώνοντας, και σε μια τέτοια δουλειά,
που δεν ήτανε ασφαλής.. γιατί μετά, ξέρω ‘γω, εκείνη την περίοδο
ψαχνόμουνα κι είχα δώσει διάφορους διαγωνισμούς και τέτοια πράγματα,
γιατί στην ΝΕΛΕ, ήταν με σύμβαση ενός χρόνου. Επισφαλής, τέτοια… Κι
είχα περάσει σε ένα διαγωνισμό στα δικαστήρια, σαν υπάλληλος,
διοικητικός, τέλος πάντων, που ήταν μόνιμη θέση εργασίας. Και αποφάσισα
τότε ότι εγώ δε θέλω να πάω εκεί. Και προτιμώ να παραμείνω εδώ που
μπορεί να είναι επισφαλές και θα δω τι θα κάνω. Ενδεχομένως, τότε, επειδή
υπήρχε και η επετηρίδα, είχα και την αβάντα ότι θα πάω στην εκπαίδευση.
Και πάλι εκεί οι γονείς μου, μου ‘πανε, μη πας ας πούμε. Γιατί… αφού εδώ
έχεις βρει κάποια πράγματα που σε ενδιαφέρουν και σπούδαζες τόσα
χρόνια, μη πας να γράφεις χαρτιά σε μια υπηρεσία που θα σιχαθείς τον
εαυτό σου, ας πούμε, μ’ αυτό που κάνεις. Και γι’ αυτό μετά δε σκέφτηκα να
κάνω μεταπτυχιακά, δε θα είχε νόημα, ας πούμε, να πάω στη Γαλλία και να
κάνω ένα μεταπτυχιακό σε σχέση με τη γλώσσα»
Στην πορεία η Α. δημιουργεί τη δική της οικογένεια και αυτό την απομακρύνει για
κάποια χρόνια από το χώρο της εκπαίδευσης με την ιδιότητα της εκπαιδευόμενης. Αργότερα
όμως και μόλις της δοθεί η ευκαιρία ξεκινά ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα «για να σώσει τη
ψυχή της»:
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«.., και κάποια στιγμή άνοιξε το ΕΑΠ και έκανε την εκπαίδευση ενηλίκων,
έκανα τα χαρτιά… έκανα την αίτηση και είχα την τύχη να κληρωθώ. Ε, και,
πιο πολύ το ΕΑΠ το ‘κανα, αποφάσισα, δηλαδή, να ξεκινήσω ένα
μεταπτυχιακό, πιο πολύ για να παρακολουθήσω… στην αρχή δεν ήταν τότε
το μεταπτυχιακό της εκπαίδευσης ενηλίκων, ήταν οι ενότητες. Να φύγω λίγο,
ξέρεις, απ’ τα πλαίσια γιατί ένιωθα ότι εγκλωβίζομαι στο ρόλο της μαμάς,
της συζύγου, της… ήθελα λιγάκι να κάνω και κάποια πράγματα για τον
εαυτό μου. Γιατί θεωρούσα ότι αναμασάω τα ίδια και τα ίδια κι ότι τελικά
γινόμουνα και χειρότερη μάνα και χειρότερη σύντροφος, γκρίνιαζα, άρχιζα
και γινόμουνα, ξέρεις, γυναικούλα, σε εισαγωγικά.. Ασχολιόμουνα πολύ με
το σπίτι και βασικά δηλαδή τις σπουδές στο Ανοικτό τις ξεκίνησα για να
σώσω… για τη σωτηρία της ψυχής μου…. Ε, και μετά από αυτό προκύπτει
το διδακτορικό, γιατί ξέρεις, μετά έχεις μπει σε μια διαδικασία που δεν
μπορείς να κάνεις πίσω, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, το ένα φέρνει το άλλο
και γιατί μ’ αρέσει τελικά όλη αυτή η ιστορία. Το να ψάχνεις καινούργια
πράγματα, το να διαβάζεις και να…. Οπότε είχα… όλη αυτή την εμπειρία
που είχα αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, την έβαλα σε μία τάξη, ας πούμε,
και τη μελέτησα, τη συνέδεσα με τη θεωρία και ταυτόχρονα όλα αυτά τα
καινούργια πράγματα που έβλεπα στη θεωρία είχα και την πολυτέλεια να τα
δοκιμάζω, πώς λειτουργούν στην πράξη»
Με όλα αυτά τα εφόδια αλλά κυρίως επειδή έχει βιώσει η ίδια την εμπειρία του
ενήλικου εκπαιδευόμενου η θέση της Α. για το ρόλο του εκπαιδευτή είναι καθαρή και κατά
κάποιο τρόπο αναμενόμενη:
«Στους ενήλικες η εκπαίδευση είναι άλλο πράγμα γιατί εκτίθεσαι Είναι μια
μορφή έκθεσης με την καλή έννοια, η διδασκαλία. Και

δέχεσαι

αμφισβήτηση, αλλά έχεις ανθρώπους μπροστά σου που ανεξάρτητα από το
τι έρχονται να μάθουνε, ζητάν να λειτουργήσουν σαν ομάδα, να
επικοινωνήσουνε μεταξύ τους και έτσι οφείλεις να έχεις ένα εκπαιδευτικό
υλικό το οποίο να μπορεί να αγγίζει τον καθένα από αυτούς… Και μαθαίνεις
και συ σου λέω, ..εναλλάσσεται η λειτουργία σου… Δεν είσαι δάσκαλος
όπως είσαι με τα μικρά παιδιά. Είναι μια τελείως… διαφορετική διαδικασία.
Και γενικώς είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ και νομίζω ότι όταν
αγαπάς και ψάχνεις κάτι πάρα πολύ σου βγαίνει… δηλαδή, η διάθεση που
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έχεις και το μεράκι και η… αυτό που καταθέτεις εκείνη τη στιγμή είναι…
κινητοποιεί και τον άλλο να συμμετέχει… Και, βέβαια, αυτό που είναι το πιο
σημαντικό και το είδα και πέρυσι στο Ανοικτό [εννοεί ως ΣΕΠ] … τελικά το
κομμάτι της εμψύχωσης, είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή ο άλλος κάποιες
στιγμές όταν είναι… γιατί τον καταλαβαίνεις, γιατί είναι εργαζόμενος, έχει
ένα κάρο υποχρεώσεις και τέτοια. Δηλαδή, πολύ πιο θετικά έτσι, και` πιο
αποτελεσματικό είναι να τον ακούσεις και λίγο να τον καταλάβεις, ρε παιδί
μου, και να του πεις, θα τα καταφέρεις, κι ότι και εγώ όταν ήμουν στη θέση
σου έτσι ήταν..,δηλαδή είναι πολύ πιο αποτελεσματικό αυτό από το να του
πεις εκείνη την ώρα κάποια άλλα πράγματα σε σχέση με το γνωστικό
αντικείμενο ή απ’ το να του δώσεις μια πρακτική οδηγία ή να του πεις, ξέρω
‘γω, διόρθωσε αυτόν τον άξονα στο ερωτηματολόγιο. Θα του το πεις κάποια
στιγμή και αυτό. Αλλά, ξέρεις, δηλαδή νομίζω ότι το κομμάτι της εμψύχωσης
ίσως

είναι το πιο σημαντικό κι αυτό ισχύει σε όλες τις εκπαιδευτικές

διαδικασίες με ενηλίκους»

Η συνολική εντύπωση από τη βιογραφία της Α.
Η ιστορία της Α. που αφορά την εκπαιδευτική της βιογραφία παρουσιάζει με τον
καλύτερο ίσως τρόπο την επίδραση που μπορεί να έχει το οικογενειακό περιβάλλον στη
σχέση ενός ατόμου με τον θεσμό της εκπαίδευσης αλλά και με την αποδοχή της αξίας της
μάθησης. Η Α. μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου επικρατούν πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Οι
γονείς της Α. από πολύ νωρίς εκχωρούν την ευθύνη της μάθησης στην κόρη τους ενώ
ταυτόχρονα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα που έχει μια
προστιθέμενη γνωστική αξία (π.χ. θέατρο, κινηματογράφος, ραδιόφωνο, μουσική, κλπ.).
Έτσι η αυτοδιαχείριση της μάθησης και η αναζήτηση της γνώσης πέρα από το τυπικό
περιβάλλον του σχολείου εγχαράσσεται από μικρή ηλικία στη συνείδηση της Α. και γίνεται
τρόπος ζωής και λειτουργίας. Η Α. μαθαίνει να εκφράζεται και με την υποστήριξη της
οικογένειάς της αναζητά απασχόληση με κάτι που να μην είναι απλά τυπικό αλλά να
ικανοποιεί τις δικές της προσωπικές ανάγκες δηλαδή να έχει ουσία και αξία.

Όπως

παραδέχεται και η ίδια «οι γονείς μου δε με οδηγήσανε σώνει και καλά προς την εκπαίδευση.
Μάλλον, με οδηγήσανε προς το να βρω κάτι που να το αγαπάω και να κάνω κάτι που θέλω
δηλαδή».
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Έτσι η Α. περνά μέσα από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα (νηπιαγωγείο, δημοτικό,
γυμνάσιο, πανεπιστήμιο) διαγράφοντας όμως μια παράλληλη μαθησιακή διαδρομή με
προσωπικές αναζητήσεις είτε μέσα από συλλογικές δράσεις είτε μέσα από ατομικές ενέργειες
και δραστηριότητες. Από το τυπικό σύστημα κρατά μόνο τη στάση μερικών προσώπων
(καθηγητών) που λειτουργούν με κάποια διαφορετικότητα. Τα πρόσωπα αυτά χωρίς να είναι
αναγνωρίσιμα πρότυπα κεντρίζουν το ενδιαφέρον της Α. για την εκπαίδευση. Έτσι η Α.
αναζητά έναν χώρο όπου θα μπορέσει να ικανοποιήσει την επιθυμία και διάθεσή της για
ανθρωπιστική προσφορά. Αυτός ο χώρος είναι για την Α. η λαϊκή επιμόρφωση των αρχών
της δεκαετίας του 1980. Εκεί η Α. βιώνει διεργασίες και έρχεται σε επαφές με θεωρίες που
στην ουσία εδραιώνουν την αντίληψή της για το ρόλο του εκπαιδευτικού και κατ’ επέκταση
του εκπαιδευτή ενηλίκων.
Για την Α. το σημαντικό για έναν ενήλικο εκπαιδευόμενο είναι «η αίσθηση ότι
κερδίζει ένα στοίχημα με τον εαυτό του. Ότι ξαναμπαίνει σε μια εκπαιδευτική διαδικασία που
την έχει αφήσει στην μπάντα.. και ξανά συγκρούεται και ξανά αναζητά…, το χαρτί καμία, έτσι,
σημασία δεν έχε ως χαρτί…». Κατά συνέπεια για την Α. ο εκπαιδευτής ενηλίκων οφείλει να
λειτουργεί αρχικά και πρώτιστα ως εμψυχωτής, ως εκείνος που θα ενθαρρύνει την
προσπάθεια ενός ενηλίκου που συμμετέχει σε μια εκπαιδευτική διεργασία. Και αυτό γιατί για
την Α. ένας βασικός λόγος που οδηγεί έναν ενήλικο στη συμμετοχή σε μια εκπαιδευτική
διεργασία είναι η προσωπική ανάπτυξη, «η σωτηρία της ψυχής» όπως αναφέρει, κάτι που
μοιάζει να συμβαίνει συνεχώς στην ίδια από τα πρώτα χρόνια που αρχίζει η εκπαιδευτική της
βιογραφία.
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5.2.11 Η Ιωσηφίνα: «…βρίσκομαι στην εκπαίδευση για δική μου εσωτερική
εκπλήρωση…αν νιώσω ότι δρω συμβατικά δεν έχω κανένα λόγο [ύπαρξης] μέσα
σε αυτό το χώρο»

Η ενδέκατη εκπαιδευτική βιογραφία αφορά μια γυναίκα εκπαιδευτικό η οποία έχει τη
μικρότερη εμπειρία στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, συγκριτικά με τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες στην έρευνα. Όμως η περίπτωση της Ι. κίνησε το ενδιαφέρον μας επειδή οι
πρακτικές της στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων αναφορικά με τη μαθησιακή διεργασία
και ιδιαίτερα οι προσεγγίσεις της στο ζήτημα του κριτικού στοχασμού, περιείχαν μια
εναλλακτική θέαση (χρήση της τέχνης ως μέσου για την ανάπτυξη κριτικού στοχασμού). Η Ι.
είναι κατά κύριο επάγγελμα εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ως
εκπαιδεύτρια ενηλίκων η εμπειρία της εστιάζεται στην εκπαίδευση εκπαιδευτών και στο ρόλο
της συμβούλου-καθηγήτριας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η Ι. αφηγήθηκε την
εκπαιδευτική της βιογραφία στο περιθώριο μιας κοινής επιστημονικής - επαγγελματικής
δραστηριότητας με τον ερευνητή.

Πρώτες αναμνήσεις: έμφαση στο ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος

Οι πρώτες αναμνήσεις που αφηγείται η Ι. προέρχονται από τα χρόνια της στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Μάλιστα ένα πολύ
ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την αφηγηματική ενότητα είναι το ότι η Ι. πολύ γρήγορα
επιλέγει να σταματήσει να αφηγείται στοιχεία από την τυπική σχολική ζωή και επιλέγει να
μιλήσει για το οικογενειακό της περιβάλλον το οποίο θεωρεί ότι έχει βαρύνουσα σημασία
στην εκπαιδευτική της διαδρομή.
Η Ι. μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο μολονότι δεν υπάρχει κάποιο άτομο που
να ασχολείται επαγγελματικά με την εκπαίδευση, η παιδεία και η μόρφωση μοιάζει ότι
παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προσωπική ανάπτυξη και
καλλιέργεια των μελών της οικογενείας της.
Πιο συγκεκριμένα αρχικά στην αφήγηση της Ι. εμφανίζονται τρεις εικόνες οι οποίες
διαπνέονται από θετικά συναισθήματα.

Η πρώτη εικόνα αφορά στο νηπιαγωγείο και

σχετίζεται με έναν τρόπο που βρήκε η Ι. για να διεκδικεί με επιτυχία την προσοχή των
δασκάλων της :
«…θα αρχίσω από μία ανάμνηση περίεργη που την έχω διατηρήσει στη
μνήμη από το νηπιαγωγείο, η οποία, δε ξέρω αν θα σου χρησιμεύσει, αλλά
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επειδή εγώ την έχω στο μυαλό μου πολύ έντονη τη λέω. Λοιπόν… όπως θα
φανεί αργότερα καθώς θα μιλάμε, ασχολούμαι ιδιαίτερα με τη ζωγραφική.
Όταν ήμουνα, λοιπόν, στο νηπιαγωγείο τα, όπως ξέρεις, τα παιδάκια
ζωγραφίζουν, ξέρεις… εγώ ήμουν απ’ τα λίγα παιδάκια που ζωγράφιζα μόνο
ουδέτερα. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο κι από ότι θυμάμαι τώρα, αυτός ο
λόγος μου καλλιεργήθηκε εξαιτίας αυτού του γεγονότος, βέβαια, έδειχναν
ενδιαφέρον οι δασκάλες μου για μένα, δηλαδή, γιατί αυτό το παιδί
ζωγραφίζει μόνο δέντρα, για να δούμε τι έχει, εγώ το’ χα αντιληφθεί αυτό
και ζωγράφιζα μόνο δέντρα. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι
έχω πολύ φτωχό ρεπερτόριο και… ας πούμε, δε μου αρέσει καθόλου η
ζωγραφική. Να, λοιπόν, η ανάμνησή μου από το νηπιαγωγείο»
Μετά από αυτή την πρώτη ανάμνηση η Ι. μας περιγράφει δύο ακόμη εικόνες από την
περίοδο του δημοτικού σχολείου. Η πρώτη την οποία η Ι. θεωρεί ως σημαντική είναι το
πρόσωπο της δασκάλας της: «… ίσως από τις μόνες αναμνήσεις που έχω από το δημοτικό,
έχω το χαμόγελο της δασκάλας μου στην 1η δημοτικού, …είχε αυτό το πρόσωπο… κι αυτή η
αύρα που εξέπνεε με στιγμάτισε.» Η επόμενη εικόνα που είναι επίσης θετική, αφού έτσι τη
χαρακτηρίζει η ίδια αφορά στη διεργασία της μάθησης. Η πρακτική του δασκάλου της έκτης
δημοτικού να ενισχύει και να επιβραβεύει την τάση της Ι. προς τα εικαστικά ανασύρεται ως
μια θετική εικόνα του δημοτικού σχολείο και της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πρώτα
αυτά σχολικά της χρόνια:
«Έκτη δημοτικού. Μου άρεσαν από παιδί, χωρίς να έχω ιδιαίτερη
καθοδήγηση ως προς αυτό, να κάνω εργασιούλες, ξέρεις.. να στολίζω
χαρτονάκια, να γράφω τα θέματα που θα μελετούσαμε σε χαρτόνια με
μαρκαδόρο και τέτοια. Μ’ άρεσε αυτή η δουλειά, χωρίς να ‘χω καθοδήγηση
από τους δασκάλους μου γιατί σου λέω δεν ήξεραν αυτές τις μεθόδους.
Απλώς, κάτι μου έβγαινε εμένα και έκανα τέτοιες δουλίτσες. Οι δουλειές μου
αυτές ήτανε ανορθόγραφες. Ήμουν ανορθόγραφη. Ο δάσκαλος μου
ουδέποτε μου τις κατέβαζε από το ταμπλό εξαιτίας της ανορθογραφίας τους
και ήμασταν σε μια εποχή δύσκολη τότε. …Και τώρα που είμαι δασκάλα κι
εγώ, το αναπολώ, αυτή την εποχή, το θεωρώ πολύ θετικό αυτό που έκανε.
Εγώ έβγαζα μάτι με τα ορθογραφικά μου λάθη. Δεν έπρεπε να ήταν εκεί
αυτές οι δουλειές. Αυτό ήταν το θετικό»
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Μετά από αυτές τις τρεις εικόνες που παρουσιάζουν τα πρώτα χρόνια στη σχολική
ζωή με θετικά χρώματα γίνεται μια στροφή στην αφήγηση της Ι. με την εξής χαρακτηριστική
φράση: «Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι η εκπαίδευση δεν έχει να κάνει με το καθηγητηλίκι, δηλαδή
πάρα πολλά πράγματα που έχουνε σχέση με τη τωρινή μου, έτσι, επαγγελματική ζωή, αν θες,
έχουν να κάνουν με το περιβάλλον το ευρύτερο».
Από αυτό το σημείο και για ένα αρκετό διάστημα η Ι. αφηγείται εικόνες από το
οικογενειακό της περιβάλλον. Στην αφήγησή της εμφανίζονται η μητέρα και ο πατέρας της Ι.
αλλά το πρόσωπο εκείνο που μοιάζει να έχει καταλυτική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο
κατανοεί τη διεργασία της μάθησης είναι η γιαγιά της. Η αφήγηση της Ι. έχει ως εξής:
«Το ευρύτερο… ας το πάρουμε πρώτα από την οικογένεια, υπήρχαν
μερικές... το σκέφτομαι τώρα τον τελευταίο καιρό αυτό πολύ έντονα, γιατί
κάνω και κάποιες έτσι αυτογνωσίες [sic] έτσι και προσπαθώ να σκεφτώ τι
συμβαίνει στη ζωή.. είδα, λοιπόν, έτσι, καθώς γυρνούσα προς τα πίσω, ότι
κάποιες ρουτίνες καθημερινές οικογενειακές, παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο
στη ζωή μου. Τότε δεν το συνειδητοποιούσα, τώρα όμως το έχω αντιληφθεί.
Η γιαγιά μου ήταν φοβερή στο κέντημα. Πολύ καλή. Όμως, είχε μια
ιδιαιτερότητα. Όταν είχε να κεντήσει κάτι το.. δε ξέρω αν ξέρεις από
κέντημα αλλά έχεις ένα πατρόν που δουλεύεις δεν το κάνεις εντελώς στην
τύχη.. Εκείνη πάντα ξέφευγε από το αρχικό σχέδιο. Δηλαδή ή θα άλλαζε το
ύφασμα ή θα άλλαζε την ποιότητα δηλαδή, ή θα άλλαζε το χρώμα του
υφάσματος ή θα άλλαζε κάποια μοτίβα. Αυτό το ζούσα καθημερινά, δηλαδή
ότι είχε μπροστά της ένα κέντημα, ένα κομμάτι ύφασμα και πάνω σ’ αυτό
συζητούσε με τη μάνα μου τι ακριβώς έπρεπε να κάνει, και πώς και γιατί και
τι αλλαγές θα κάνει για να γίνει διαφορετικό, όπως της άρεσε εκείνης κ.λπ.
Εγώ έζησα αυτή τη ρουτίνα για πολλά χρόνια και έχω την εντύπωση ότι με
έχει επηρεάσει αυτή η ρουτίνα. Στον τρόπο που σκέφτομαι.. Η μητέρα μου
τώρα. Απλή νοικοκυρά, εντάξει; Είχε κι εκείνη κάποιες ρουτίνες που θεωρώ
ότι με επηρέασαν. Δηλαδή, έλεγε ότι το απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 7 θα
ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Και όταν έλεγε εαυτό της, κεντούσε ή έπαιζε
πιάνο γιατί ήταν πολύ καλή πιανίστρια. Με επηρέασε κι αυτό στην
εκπαιδευτική μου ζωή πολύ. Και στην υπόλοιπη αλλά γιατί μιλάμε τώρα για
εστιασμένα για την εκπαίδευση. Και με επηρέασε πάρα πολύ στον τρόπο που
σκέφτομαι η καθημερινότητα του πατέρα μου, ο οποίος ήταν γιατρός και,
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εντάξει, έκανε ο άνθρωπος το επάγγελμά του όπως όλοι οι επαγγελματίες,
αλλά, ήταν μ’ ένα βιβλίο στο χέρι από τη στιγμή που ήταν στο σπίτι. Δηλαδή,
η δουλειά του ήταν μέρος της καθημερινότητάς του και μετά την εργασία
του. Με τα καλά και τα κακά που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα, έτσι; Αλλά
και αυτή η ρουτίνα γιατί ήταν καθημερινή και για πολλά χρόνια συνεχίστηκε,
πρέπει να διαμόρφωσε τον τρόπο που μετά εγώ χειρίστηκα πράγματα στην
εκπαίδευσή μου και στην επαγγελματοποίηση μου αργότερα»
Η σχετικά μακροσκελής αυτή αναφορά της Ι. στο οικογενειακό της περιβάλλον και
στις ιδιαίτερες «ρουτίνες» που ακολουθούσαν τα μέλη της μοιάζει να είναι μια ιδιαίτερα
συναισθηματική στιγμή για τη Ι. αφού στο σημείο που ολοκληρώνει την ιστορία αυτή χάνει
κατά κάποιο τρόπο τον ειρμό της σκέψης της, την ακολουθία της αφήγησής της. Έτσι για μία
και μοναδική φορά αναζητά τη βοήθεια του ερευνητή:
Ι.: Για βοήθησέ με τώρα λίγο…
Ερευνητής: Τελειώνεις το δημοτικό και συνεχίζεις…
Ι.: Γυμνάσιο και Λύκειο είναι ένα εκπαιδευτικό κενό. Δεν μπορώ να θυμηθώ
τίποτα το ιδιαίτερο…στο Λύκειο πρώτη φορά απέτυχα στις πανελλήνιες…

Έτσι, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα την «αποτυχία» στις πανελλήνιες εξετάσεις η Ι.
περνά στην επόμενη αφηγηματική ενότητα που αφορά στα χρόνια του πανεπιστημίου.

Ο χώρος του πανεπιστημίου – αναζωογονητικός πλουραλισμός, τέχνη και
προβληματισμός για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού

Η πανεπιστημιακή πορεία της Ι. είναι ένας «όμορφος κύκλος ζωής» όπως τον
χαρακτηρίζει η ίδια. Μέσα από τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, στην οποία
συμμετείχε δύο φορές με τη δεύτερη χρονιά να είναι περισσότερο συνειδητοποιημένη,
εισάγεται στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο
της χώρας μας. Το συγκεκριμένο τμήμα την εποχή που η Ι. ξεκινά τα πανεπιστημιακά της
χρόνια είναι υπό σύσταση και αυτό το γεγονός είναι «μια συγκλονιστική κατάσταση…μια πολύ
ωραία εμπειρία…» που συνδέεται σύμφωνα με τα λεγόμενα της Ι. με το «κέντημα της
γιαγιάς» που είδαμε παραπάνω:
«Δεύτερη χρονιά, μπαίνω σε συγκεκριμένη σχολή, δηλαδή το τμήμα
δημοτικής εκπαίδευσης στο [αναφέρει το όνομα του πανεπιστημίου], από τις
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τελευταίες στη σειρά.… Τέλειωσα τις σπουδές, πρώτη των πρώτων, δηλαδή
διάβασα τον όρκο της σχολής. Κυνήγησα στη συνέχεια την υποτροφία του
ΙΚΥ γιατί κάθε χρόνο ήμουνα η πρώτη κ.λπ. Κάτι έγινε λοιπόν τότε. Έγινε
ένα κλικ. Ένα συγκλονιστικό… μια συγκλονιστική κατάσταση, η οποία
συνέβη, τότε, στο πρώτο έτος της Σχολής. Τι γινόταν εκεί.. επειδή τότε που
ήμουν εγώ φοιτήτρια, τότε συγκροτούνταν τα παιδαγωγικά τμήματα, και δεν
ήταν ξεκάθαρο το τοπίο το ποιος εκπαιδεύει τι, φαίνεται ότι διάφοροι
καθηγητές κι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, είχαν κάνει μια πολλή
ιδιαίτερη ομάδα, δε λέω καλή αλλά πολύ ιδιαίτερη ομάδα, διδασκόντων.
Έτυχε, δηλαδή, να έχω καθηγητή ο οποίος ήτανε εθνογράφος, εθνολόγος
στην Αυστραλία. Έτυχε να έχω…από τον οποίο διδάχτηκα την ανάλυση
περιεχομένου ας πούμε. Έτυχε να έχω καθηγητή ο οποίος να είχε μια
ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού. Εκείνα τα χρόνια
αυτά ήταν εξαιρετικά ιδιαίτερα πραγματάκια. Ε, και είχαμε το ευτύχημα
επειδή ήμαστε σχολή που πρωτοσυστήνονταν και δεν μπορούσαν να
καλυφθούν οι θέσεις από τους καθηγητές, να παρακολουθούμε μαθήματα
άλλων σχολών. Του πανεπιστημίου μας. Δηλαδή, εγώ παρακολούθησα ας
πούμε μαθήματα από τη Φιλοσοφική, από το Κοινωνικών Επιστημών το
τμήμα, από το τμήμα γλωσσολογίας, το τμήμα φιλοσοφίας για να καλυφθούν
οι θεματικές ενότητες. Αυτό εμένα μου έδωσε φτερά. Δηλαδή, ξαφνικά μου
έφεραν πάρα πολλές πληροφορίες, όχι απαραίτητα εστιασμένες στο παιδί,
που άρχισαν να λειτουργούν μέσα μου, δε ξέρω γιατί, με τρόπο
αναζωογονητικό. Δηλαδή, μ’ άρεσαν τα εγχειρίδια που είχα, δεν είχα ένα
μόνο εγχειρίδιο. Μου άρεσαν οι εργασίες που έκανα, η πρακτική αυτή που
σου ανέφερα, οι καθηγητές κυρίως μας προωθούσαν για την ερευνητική
δουλειά και την ομαδική εργασία. Μέσα σ’ ένα κλίμα δηλαδή μάθησης που
δε το ’χα γνωρίσει ποτέ και το οποίο με γέμιζε…Φοβερός πλουραλισμός.
Τώρα δεν ισχύει αυτό βέβαια, έτσι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλά για τα
4 αυτά χρόνια, έζησα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία εκπαιδευτική. Που αν
θες με πάει πίσω, εκεί που σου’ πα για το κέντημα ας πούμε, της γιαγιάς
μου, που στο.. όταν είχε να επεξεργαστεί ένα θέμα το κοίταζε από πολλές
πλευρές, κατάλαβες; Και αυτή η ρουτίνα η παλιά ξαναγεννήθηκε μέσα από
αυτές τις διαδικασίες. Αυτό, βέβαια, τώρα το σκέφτομαι, εντελώς αργότερα.
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Εκείνη την εποχή όταν ήμουν 20 χρονών κι ήμουν πρωτοετής ούτε που
σκεφτόμουνα για τα κεντήματα της γιαγιάς»
Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών της σπουδών, οι οποίες μοιάζει ότι
αποτελούν μια εξαιρετικά θετική εμπειρία λόγω του πλουραλισμού και της δυνατότητας για
επαφή με μια ευρύτατη γκάμα από επιστημονικά αντικείμενα, η Ι. συνεχίζει να έχει και
παράλληλα ενδιαφέροντα τα οποία κινούνται γύρω από τα εικαστικά. Η παράλληλη αυτή
ενασχόληση με την τέχνη αποτελεί για την Ι. και την αιτία που βλέπει την εκπαίδευση με ένα
πιο «ανοιχτό μυαλό» ο λόγος που έχει μια διαφορετική θέαση για τη διεργασία της μάθησης:
«Αλλά, βέβαια, θα ήθελα να σου πω ότι παράλληλα, είχα και κάποια
ενδιαφέροντα. Δηλαδή, η ζωγραφική όπως σου είχα πει, μου άρεσε πάρα
πολύ. Άρεσε πάρα πολύ σημαίνει ότι ζωγράφιζα εγώ η ίδια πάρα πολύ... και
βέβαια ζωγραφίζω πολύ. Δηλαδή έχω συμμετάσχει σε κάποιες εκθεσούλες
ζωγραφικής, κάποια τέτοια. Το έχω συνεχίσει… κάνω και αγγειοπλαστική,
παρακολούθησα μαθήματα. Γενικά ότι έχει σχέση με τις τέχνες το πλησίαζα..
Αυτό στο λέω για να μη θεωρηθεί ότι είμαι εντελώς εστιασμένη στο χώρο
που συζητάμε τώρα έτσι Θεωρώ την εκπαίδευση πιο.. μια πιο σημαντική
υπόθεση και θεωρώ ότι δε θα είχα αυτό το ανοιχτό μυαλό αν δεν
ασχολούμουν και με τη ζωγραφική ή με το χορό που είναι κάτι άλλο που μου
αρέσει επίσης»
Με αυτές τις παράλληλες ενασχολήσεις η Ι. ολοκληρώνει τις σπουδές της στο
πανεπιστήμιο. Παρά το γεγονός ότι έχει γνωρίσει μια σειρά από επιστημονικά αντικείμενα
γύρω από το εκπαιδευτικό λειτούργημα η ίδια δεν αισθάνεται έτοιμη να «μπει» στην τάξη.
Αναζητά κάτι ακόμη και έτσι αποφασίζει να συνεχίσει τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό
επίπεδο στο ίδιο πανεπιστήμιο. Σε ένα περιβάλλον «ελευθερίας» μπόρεσε να συνδυάσει την
τέχνη με την παιδαγωγική και να αισθανθεί περισσότερο έτοιμη για να λειτουργήσει ως
εκπαιδευτικός:
«Τελειώνοντας τις σπουδές τις βασικές ένιωθα ότι σαφώς δεν είναι αρκετό
αυτό, εντάξει. Είναι πολύ λίγο για μπω σε τάξη. Είχα την εμπειρία βέβαια.
Έπρεπε να μπούμε στις πρακτικές μας μέσα σε τάξεις και να κάνουμε εμείς
υποδειγματικές και να παρακολουθήσουμε κιόλας, αλλά αυτό δε μου ήταν
αρκετό, προσωπικά εμένα δηλαδή και αποφάσισα να συνεχίσω τις σπουδές
μου και να κάνω τα μεταπτυχιακά. …. Στο μεταπτυχιακό είχε πάλι
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απεριόριστη ελευθερία το τμήμα, δηλαδή, δε καθοδηγήθηκα ποτέ στο τι να
κάνω. Υπήρχαν τα μαθήματα μεθοδολογίας της εκπαίδευσης κ.λπ. τα
υποχρεωτικά που τα κάναμε όλοι, αλλά διάλεξα ένα θέμα το οποίο άρεσε
κυρίως σε μένα. Δεν άρεσε στον καθηγητή μου δηλαδή, ούτε ήξερα και
πολλά πάνω σ’ αυτό. Εμένα μου άρεσε προσωπικά. Και ήτανε το δράμα ως
μέσο κοινωνικοποίησης του παιδιού. Με μία ομάδα πειραματική, μία
ελέγχου και να κοιτάξω τι συμβαίνει, αν τα παιδιά κοινωνικοποιούνται με
διαφορετικό τρόπο όταν εκπαιδεύονται μέσα από τη δραματική τέχνη, τι
συνέβη στο άλλο το συμβατικό τμήμα κ.λπ. Εκείνη την περίοδο είχα
υποτροφία και πήγα και στην Αγγλία με το Erasmus το πρόγραμμα και πήγα
στο Πανεπιστήμιο του [αναφέρει το όνομα του πανεπιστημίου] για κάποιο
διάστημα. Τα μεταπτυχιακά μου άρεσαν κυρίως γιατί μπήκα σε τάξη και
δούλεψα μαζί με τα παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα και προκειμένου να
κάνω την έρευνα. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό για μένα…»
Έτσι ολοκληρώνεται μια ενότητα της αφήγησης της Ι. η οποία αφορά τις
προπτυχιακές και τις πρώτες μεταπτυχιακές της σπουδές. Τα χρόνια αυτά είναι όλα βιωμένα
στο ίδιο εκπαιδευτικό περιβάλλον και από τα όσα μας αφηγήθηκε η Ι. έχουν μια συνέχεια όχι
μόνο χρονική αλλά και αναφορικά με το εκπαιδευτικό περιβάλλον (καθηγητές, μέθοδοι, κλπ)
που βιώνεται. Μάλιστα μοιάζει ότι με το τέλος των μεταπτυχιακών σπουδών αυτού του η Ι.
νιώθει ένα «κορεσμό σπουδών» και μια ανάγκη να εκτεθεί στην πραγματική λειτουργία της
εκπαίδευσης:
« Ολοκληρώνοντας τώρα τις σπουδές του μεταπτυχιακού, έτσι, χώρου, οι
καθηγητές μου, μου έλεγαν μη φύγεις, κάνε αυτό το διδακτορικό… αλλά δεν
ήθελα να συνεχίσω εγώ. Γιατί μου έλειπε η εμπειρία.. Αισθανόμουν ότι ήταν
καιρός να περάσω στην πράξη»
Αυτό το πέρασμα από τα «σχολικά» όπως τα αναφέρει η Ι. επιλέγει να αφηγηθεί στην
επόμενη ενότητα επειδή όπως λέει «είναι και αυτά μέρος της εκπαίδευσής». Είναι στη
διάρκεια αυτών των χρόνων που ωριμάζει η ιδέα του διδακτορικού και γνωρίζει το πεδίο της
εκπαίδευσης ενηλίκων.

Επαγγελματική διαδρομή: πρώτοι πειραματισμοί, διδακτορικό και εκπαίδευση
ενηλίκων
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Η πορεία που μας διηγείται η Ι. από την επαγγελματική της διαδρομή ξεκινά με μια
σύγκρουση. Στην πρώτη της επαγγελματική εμπειρία, ένα ιδιωτικό σχολείο, η Ι. προσπαθεί
να εφαρμόσει όσα έκανε στο πανεπιστήμιο και γενικά να μεταφέρει το εναλλακτικό
πλουραλιστικό κλίμα μάθησης που βίωσε στο πανεπιστήμιο. Αυτή όμως η προσπάθεια
συγκρούεται με την καταστημένη αντίληψη για τη σχολική εκπαίδευση και το αποτέλεσμα
είναι ο πρώτος χρόνος της Ι. στην εκπαίδευση να χαρακτηρίζεται ως «απογοητευτικός»:
«Ο πρώτος μισός χρόνος ήταν απογοητευτικός. Προσπάθησα να εφαρμόσω
από την πρώτη μέρα αυτά που είχα μάθει. Ειδικά το δημιουργικό κομμάτι
αυτά που είχα μάθει, με αποτέλεσμα να πεταχτώ έξω από το σύστημα.
Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, με έναν έτσι έμμεσο τρόπο, αποχώρησα από το
σχολείο. Διότι, ήρθα να ανατρέψω τα δεδομένα και δε γινόταν αυτό…σε
ιδιωτικό σχολείο δούλευα την πρώτη χρονιά. Και θυμάμαι ότι έκανα ένα
τόσο, τώρα πια που το βλέπω έτσι, τόσο αντισυμβατικό μάθημα που δεν
μπορούσε να σταθεί. Έπρεπε να ήμουνα εξαιρετικά κατοχυρωμένη
θεωρητικά και με εμπειρία πίσω μου για να πείσω τον διευθυντή μου για
αυτά που έκανα. Έτσι, έπαθα σοκ δηλαδή εκείνη την χρονιά... για να σου
δώσω να καταλάβεις ας πούμε, ανάγνωση τα παιδιά διάβαζαν μέσα από μια
κούκλα, κουκλοθέατρο ας πούμε. Μαθηματικά δεν κάναμε από το βιβλίο.
Τους έδινα εγώ ασκήσεις που θεωρούσα, όχι όμως συμβατικές ασκήσεις,
δηλαδή, να πειραματιστούν με υλικά και τέτοια. Αλλά, ξέρεις, ήταν λίγο
απότομα αυτά για το χώρο που πήγα και έτσι με έμμεσο και διακριτικό
τρόπο μου είπε ο διευθυντής: ξέρεις δε θέλουμε να συνεργαστούμε άλλο μαζί
σου»
Αυτή η πρώτη εμπειρία για την Ι. αποδεικνύεται αρκετά «διδακτική». Η Ι. δεν
εγκαταλείπει ποτέ την ιδέα της εναλλακτικής διδακτικής προσέγγισης απλά αντιλαμβάνεται
ότι για να μπορέσει να εφαρμόσει τα όσα έχει κατά νου θα πρέπει να ακολουθήσει ένα
διαφορετικό σχέδιο και επίσης κατανοεί την ανάγκη για μεγαλύτερη προσωπική θεωρητική
κατάρτιση. Έτσι στο επόμενο σχολείο που πηγαίνει να εργαστεί η συμπεριφορά της αλλάζει,
όχι στο πλαίσιο κάποιου συμβιβασμού αλλά στη λογική της νέας στρατηγικής:
«Το δεύτερο χρόνο δούλεψα πάλι σε ιδιωτικό σχολείο, άλλο αυτή τη φορά.
Με διαφορετική λογική. Αυτή τη φορά θα έκανα μόνο ότι μου ζητούσαν.
Όπερ και εγένετο την πρώτη χρονιά. Δε φάνηκε πουθενά στοιχείο
δημιουργικότητας, ας πούμε, ή στοιχείο προσωπικό δικό μου. Ακολουθούσα
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το πρόγραμμα. Ότι λέει το αναλυτικό πρόγραμμα, η φιλοσοφία η εσωτερική
του σχολείου και τίποτε άλλο. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ καλό γιατί
αντιλήφθηκα την εσωτερική κουλτούρα του σχολείου. Έτσι ήρθα στο δεύτερο
χρόνο να μπορώ σιγά-σιγά να υποστηρίξω και να τοποθετήσω μέσα στη
διδασκαλία μου τις δικές μου απόψεις, τεχνικές και να πείσω μάλιστα και
τους συναδέλφους μου για αυτές. Δηλαδή τη δεύτερη χρονιά είχαμε κάνει και
εργαστήρια θεατρικής αγωγής, βοηθούσα εγώ σ’ αυτά, είχαμε κάνει
εργαστήριο δημιουργικής γραφής. Ότι είχα μάθει το περνούσα στους
μαθητές της τάξης αλλά και σε συναδέλφους μου και αντιστοίχως και
εκείνοι...είχαμε

ένα

ωραίο

κλίμα

στο

δεύτερο

οργανισμό

που

δούλεψα...πράγματι ανταλλάσσαμε πολύ όμορφες εμπειρίες»
Μέσα από αυτή την επαγγελματική εμπειρία και τους σταδιακούς πειραματισμούς της
Ι. με την τέχνη στην εκπαίδευση ξεπηδά η διάθεσή της για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής. Στη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής η Ι. έρχεται σε επαφή
με θεωρίες και ιδέες που ενισχύουν τη θέση της για το ρόλο της τέχνης στην εκπαίδευση ενώ
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του πειραματικού μέρους της διατριβής (έρευνα δράσης)
συνεργάζεται με ένα σχολείο, διαφορετικό από εκείνο που αρχικά εργαζόταν, στο οποίο και
επιλέγει να συνεχίσει την καριέρα της:
«Πέντε χρόνια δούλεψα σ’ αυτό το σχολείο και μετά αποφάσισα να κάνω το
διδακτορικό μου. Γιατί τότε είχε ωριμάσει μέσα μου αυτό που ήθελα να
κάνω. Δηλαδή η εμπειρία με βοήθησε να εστιάσω καλύτερα σε αυτά που
θεωρητικά τα έβλεπα έτσι να κινούνται δεξιά κι αριστερά. Δηλαδή, είχα δει
ότι οι τέχνες κάπως επηρεάζουν τα παιδιά. Είχα δει ότι επηρεάζουν τον
τρόπο που σκέφτονται. Ήταν κομμάτι της εμπειρίας μου αυτό. Οπότε πια
μπορούσα να το στηρίξω και μέσα από ένα διδακτορικό να δω θεωρίες που
υποστηρίζουν κάτι τέτοιο και να δομήσω βέβαια μία έρευνα που θα
αποδείκνυε κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό και το διδακτορικό μου έχει να κάνει με
την τέχνη ως μέσο αποτελεσματικής μάθησης. Οπότε και εκεί αναζήτησα τις
θεωρίες

περί πολλαπλής νοημοσύνης, και διαφόρων ανθρώπων που

μίλησαν για την κριτική σκέψη…. Είχα πολύ καλή συνεργασία με τα σχολεία
όπου συνεργάστηκα, γιατί συνεργάστηκα με 3 σχολεία για να γίνει η έρευνα.
Ήμουνα και εγώ μέρος της ερευνητικής διαδικασίας γιατί και στην τάξη που
δούλευα αυτό το project με τις τέχνες, πήγε αυτό το πράγμα πάρα πολύ
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καλά και ολοκληρώθηκε σύντομα, δηλαδή, ενώ είχα 4 χρόνια εκπαιδευτική
άδεια, στα 3 είχα τελειώσει και διέκοψα τον τελευταίο χρόνο και ξαναγύρισα
σε καινούργιο εργασιακό περιβάλλον. Γιατί μέσα σε αυτά τα 3 σχολεία που
συνεργάστηκα, ένα από αυτά μου έκανε κλικ και πήγα σε αυτό το σχολείο
για να εργαστώ στα επόμενα χρόνια όπου εργάζομαι και μέχρι σήμερα»
Προς το τέλος της αφήγησής της αναφορικά με την επαγγελματική της σταδιοδρομία
και την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής η Ι. επιλέγει να αναφερθεί στην εμπλοκή
της με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μολονότι στην αρχή της αναφοράς της είναι
δυνατό να σχηματιστεί η εντύπωση της τυχαίας επαφής αμέσως σχεδόν το σκηνικό
ανατρέπεται με την παρέμβαση του «κεντήματος της γιαγιάς». Η Ι. βλέπει την ενασχόλησή
της με τους ενήλικους ως μια πρόκληση:
«Εκπαίδευση ενηλίκων. Ήρθε τυχαία στη ζωή μου εντελώς. Τυχαία, δηλαδή,
απλά είχα συμπληρώσει τη φόρμα εκείνη που σε κατοχύρωνε ότι ανήκεις στο
σώμα των εκπαιδευτών, έτσι, θυμάσαι, οπότε τυχαία ήρθε και η συνέντευξη
από τον [αναφέρει ένα όνομα] και κάποιους συνεργάτες του, προκειμένου
να μπω στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Κι από εκεί,
εντελώς στα τυφλά , στην αρχή παρακολούθησα πρώτα σεμινάρια που έκανε
ο [αναφέρει ένα όνομα] με την ομάδα του σχετικά με την εκπαίδευση
ενηλίκων. Μου άρεσε πάρα πολύ από την αρχή αυτό το πεδίο. Τώρα γιατί
μου άρεσε αυτό το πεδίο. Γιατί εύρισκα ότι ήταν προκλητικό αυτό το πεδίο
γιατί είχε πάρα πολλά κοινά, και το θεωρώ ακόμα αυτό, ότι υπάρχουν πάρα
πολλά κοινά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων με την ανηλίκων
παρόλο που ξέρω ότι η θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων λέμε σαφώς ότι
δεν υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, λέμε ότι είναι ανεξάρτητο πεδίο,
έχουν άλλες ανάγκες οι ενήλικες κ.λπ. Εγώ έβλεπα στα σεμινάρια αυτά
καθώς εκπαιδευόμουνα για εκπαιδεύτρια ενηλίκων ότι υπήρχαν πάρα πολλά
κοινά χαρακτηριστικά και σε πρακτικές τεχνικές αλλά και στη νοοτροπία του
ενήλικα ως μαθητή. Και διαφορές φυσικά, αλλά υπήρχαν και κοινά
χαρακτηριστικά. Και άρχισε πια να είναι πρόκληση για μένα αυτό το πεδίο.
Επανέρχομαι στο κέντημα της γιαγιάς μου, ... ήτανε πεδίο πρόκλησης. Δεν
το είδα δηλαδή ούτε σα δεύτερη εργασία ποτέ, δε σκέφτηκα ότι θα κάνω
εκπαίδευση ενηλίκων για να φύγω από την ανηλίκων. Υπηρετώ την
ανηλίκων με χαρά και ενδιαφέρον. Μ’ αρέσει η δουλειά με τα μικρά
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παιδάκια, αλλά θεωρούσα τελικά ότι άξιζε τον κόπο να μελετήσω και το
άλλο πεδίο γιατί ήθελα κι εκεί να ερευνήσω κάποια πράγματα και ήθελα να
μπω μέσα σ’ αυτή τη ρουτίνα της εκπαιδεύτριας ενηλίκων»
Με αυτή την παράγραφο ολοκληρώνεται το κύριο σώμα της αφήγησης της Ι.
Περαιτέρω αναφορές στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και στην αίσθηση που έχει για τον
ρόλο του εκπαιδευτή έγιναν στο πλαίσιο ενός μικρού διευκρινιστικού διαλόγου που
ακολούθησε με τον ερευνητή. Τα στοιχεία του διαλόγου αυτού παρουσιάζονται στην επόμενη
ενότητα.

Συνολική εντύπωση: η αίσθηση της Ι. για τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων

Η αφήγηση της Ι. αποκαλύπτει πολλά από τα στοιχεία που διαμορφώνουν τον τρόπο
που αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της ως εκπαιδευτικού τόσο στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση
όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η αναφορά της Ι. στην εκπαίδευση ενηλίκων στο κύριο
σώμα της αφήγησής της δεν είναι εκτενής. Αυτό το στοιχείο ήταν αναμενόμενο αφού η
εμπειρία της από το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι μεγάλη. Άλλωστε είναι περισσότερο ο
τρόπος που προσεγγίζει τη διεργασία της μάθησης και λιγότερο η εμπειρία στην εκπαίδευση
ενηλίκων, το στοιχείο εκείνο που οδήγησε στην επιλογή της Ι. ως πληροφορήτριας στην
έρευνα μας.
Η Ι. μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει η αίσθηση ότι δίνεται μεγάλη
αξία στη «μάθηση» και στην προσωπική ανάπτυξη και όχι τόσο στην εκπαίδευση που οδηγεί
κατ’ ανάγκη στην απόκτηση ενός τίτλου σπουδών. Αυτό μας το διευκρινίζει καθαρά η Ι. :
«..οι γονείς μου δεν ήταν ποτέ παρεμβατικοί σε θέματα εκπαίδευσης, δηλαδή
ήταν ικανοποιημένοι, σου λέω, με το να ασχοληθώ με την ζωγραφική ή με
την κηπουρική ή να ασχοληθώ με οτιδήποτε. Αρκεί να ασχοληθώ με κάτι.
Δεν τους ενδιέφερε το τι, απλά,.. θεωρούσαν εξαιρετικά σημαντικό να
μεγαλώσουν ένα παιδί, το οποίο να μάθει να σκέφτεται και να στηρίζεται
στις δυνάμεις του, αυτό θέλανε. Τώρα τι δουλειά θα κάνει και πως θα…
αυτό ήτανε καθαρά δική μου υπόθεση. .., δε με οδήγησαν ποτέ σε κανάλια,
του τύπου θα σπουδάσεις αυτό επειδή θα βγάλεις χρήματα….Με
ενθάρρυναν, αλλά δεν ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα νομίζω τελικά…
Δηλαδή, τους ενδιέφερε περισσότερο να είμαι ισορροπημένη εγώ…»
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Σε αυτές τις συνθήκες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα τυπικές η Ι. επηρεάζεται από τον
τρόπο που αντιμετωπίζουν τη μάθηση τα πρόσωπα του οικογενειακού της περιβάλλοντος. Η
φυγή από το σχέδιο και η αναζήτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων (η ρουτίνα της γιαγιάς), η
αξία στον χρόνο που αφιερώνεται για προσωπική ανάπτυξη (η ρουτίνα της μητέρας) και η
αφοσίωση στη συνεχή μελέτη (η ρουτίνα του πατέρα) είναι τρία στοιχεία που υιοθετεί στην
εκπαιδευτική διαδρομή η Ι., και τα μεταφέρει και στην διδακτική της πρακτική.

Για

παράδειγμα, οι αποφάσεις της για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών δε λαμβάνονται με το σκεπτικό της απόκτησης ενός ακόμη τίτλου ή της
επαγγελματικής αξιοποίησης του τυπικού προσόντος αλλά εξαιτίας είτε της συνειδητής
προσπάθειας για πλήρωση προσωπικών ελλείψεων σε γνώσεις και εμπειρία (περίπτωση
μεταπτυχιακού) είτε για την επιβεβαίωση της εμπειρίας μέσω της θεωρητικοποίησης και της
εμπειρικής έρευνας (περίπτωση διδακτορικού). Από την άλλη όταν η μαθησιακή διεργασία
είναι συμβατική η Ι. δεν δίνει καμία αξία σε αυτή τη διεργασία. Για παράδειγμα η περίοδος
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι μια «κενή» αφηγηματικά περίοδος και αυτό η Ι. το
αιτιολογεί ως εξής:

«.. ήταν το μάθημα τόσο συμβατικό και καθόλου δημιουργικό, δεν

μπορούσα να αισθανθώ μέσα εκεί, ήμουν μαθήτρια μέτρια, διάβαζα επειδή έπρεπε να διαβάσω,
αλλά δε χαιρόμουνα τις διαδικασία».
Οι διδακτικές προσεγγίσεις της Ι. καταρχήν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
ακολουθούν το «κέντημα της γιαγιάς» ενώ η στροφή προς την εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται
πάλι επειδή το πεδίο αποτελεί μια πρόκληση ενώ η προσέγγιση του ρόλου του εκπαιδευτή
είναι πάντα εναλλακτική. Σε μια συμπληρωματική ερώτηση η Ι. απαντά χαρακτηριστικά:
«…το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και της εκπαίδευσης ανηλίκων
για μένα προσφέρουν τα ίδια ακριβώς πράγματα. Δηλαδή, αναζήτηση,
πρωτοτυπία και πειραματισμό….το βλέπω αυτό σαν πρόκληση. Ούτε με τους
ενήλικες δρω ως τυπική δασκάλα. Δε μου ταιριάζει αυτός ο ρόλος. Μ΄
αρέσει να τους αφήνω να δημιουργούν σκέψεις, εικόνες… να στοχάζονται
να κτίζουν με βάση την εμπειρία τους… περισσότερο να τους διευκολύνω να
αναπτυχθούν ..»
Η Ι. ως καλλιτέχνης βλέπει το χώρο της εκπαίδευσης σαν ένα καβαφικό ταξίδι. Ένα
ταξίδι προς την δική της Ιθάκη, μια ρότα προς την «εσωτερική εκπλήρωση» της. Σε αυτό το
ταξίδι τα εφόδια για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που κάθε φορά ανακύπτουν αλλά και
για να σχεδιάσει την ρότα της είναι κυρίως «πραγματάκια» που πήρε από την
καθημερινότητα στην οικογένειά της:
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«Τον επαγγελματικό μου χώρο τον βλέπω καθαρά σαν πρόκληση. Δεν το
κάνω μόνο για βιοποριστικούς λόγους, γιατί ξέρεις πολύ καλά, ως
εκπαιδευτικοί δεν πληρωνόμαστε καλά και ο μόνος λόγος που βρίσκομαι
στην εκπαίδευση είναι ουσιαστικά για δική μου εσωτερική εκπλήρωση.
…..Γενικά να ξέρεις ότι η εκπαιδευτική μου διαδρομή δεν έχει να κάνει τόσο
με αυτά που έχω διαβάσει, αλλά με την καθημερινότητα που βίωνα σα μικρό
παιδί. Είναι, δηλαδή, μια στάση ζωής»
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5.2.12 Ο Σταμάτης: «….την επαγγελματική μου διαδρομή της διευκόλυνσης, έτσι
προτιμώ να τη λέω, της διευκόλυνσης, ούτε εμψύχωσης ούτε ηγεσίας»

Η συνέντευξη με τον Σ. έγινε σε έναν ουδέτερο χώρο (εκτός οικογενειακού ή
επαγγελματικού περιβάλλοντος) και συγκεκριμένα σε ένα χώρο αναψυχής, κατά τη διάρκεια
ενός απογεύματος. Στο χώρο δεν υπήρχαν άλλοι πέρα από τον ερευνητή και τον
πληροφορητή και το όλο περιβάλλον δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα θετικής και
αποκαλυπτικής διάθεσης. Ο Σ. είναι ένας έμπειρος εκπαιδευτής ενηλίκων, προερχόμενος από
το χώρο της ψυχολογίας. Διανύει την πέμπτη δεκαετία της ζωής του και η κύρια απασχόλησή
του είναι στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα συμμετέχει σε προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και της
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα πρώτα σχολικά χρόνια - ρομαντισμός και ανομία

Στην αφήγηση του Σ. αναφορικά με τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής του
παρουσιάζονται δύο «εικόνες» φορτισμένες με αντικρουόμενα συναισθήματα. Από τη μια
πλευρά αναδύεται ένα ιδανικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή του
στο εκπαιδευτικό σύστημα ενώ το περιβάλλον αυτό το διαδέχεται ένα πεδίο πρακτικής όπου
τα κυρίαρχα στοιχεία είναι αυτά της ανομίας και της αμφισβήτησης αξιών. Σε αυτή την
έντονη αντίθεση αιτιολογεί ο ίδιος το γεγονός ότι στην μετέπειτα ζωή του ενεργεί «πολύ
υποψιασμένος». Ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Τα χρόνια στο δημοτικό σχολείο περιγράφονται με ένα ιδιαίτερα ρομαντικό και
εξιδανικευμένο ύφος που αφορά αρχικά στο γενικότερο περιβάλλον:
«…τέλειωσα το δημοτικό σχολείο στον [τοπωνύμιο], απέναντι από τη
Νομαρχία. Όμορφα σχολικά χρόνια με ωραίες παρέες, ανέμελα, ξέγνοιαστα
και παιδικά με πολύ έντονη παιδικότητα…»
Σε κάποια επόμενη ενότητα της αφήγησής του, και με ανάλογο τρόπο περιγράφονται
οι εκπαιδευτικοί που συνάντησε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και τη συμπεριφορά
τους απέναντί του:
«…έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις από το δάσκαλο που είχαμε στην
έκτη δημοτικού και στην πέμπτη δημοτικού. Ήταν ο κύριος [αναφέρει ένα
όνομα], Θεός σχωρέστον τώρα πια, ένας πολύ γλυκύς άνθρωπος και ακόμη
παλαιότερα με κυρίες υπέροχες, δασκάλες τότε στα πρώτα χρόνια του
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δημοτικού….ήταν πανέμορφα χρόνια.…[αναμνήσεις] γλυκές και σεβαστικές
για την εποχή, και σπάνιες όπως άκουσα από άλλους ανθρώπους έπειτα,
κυρίως από τις συμπεριφορές από τις δασκάλες του δημοτικού σχολείου»
Τα χρόνια του δημοτικού σχολείο δεν είναι συνδεδεμένα στην αφήγηση του Σ. τόσο
με το γνωστικό περιεχόμενο αυτής καθ’ αυτής της σχολικής εμπειρίας όσο με το παιχνίδι, την
αναζήτηση και τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων. Το δημοτικό σχολείο λειτουργεί,
αναμενόμενα, ως ένας χώρος κοινωνικοποίησης:
«….θυμάμαι για παράδειγμα, επειδή γνωρίζεις και την περιοχή που ήταν το
σχολείο, τότε δεν ήταν περιφραγμένη και κατεβαίναμε στο παρκάκι εκεί στη
[αναφέρει μια οδό]…. πρέπει να λέγεται ο δρόμος και σκάβαμε όλοι μαζί
γιατί κάποιος από τους γονείς των παιδιών ήξερε ότι από κάτω περνούσαν
οι γραμμές του τραμ και σκάβαμε, σκάβαμε μέχρι που τις ανακαλύψαμε τις
γραμμές του τραμ…Θυμάμαι επίσης άλλα χρόνια να ήμαστε τρία τέσσερα
παιδιά από το δημοτικό και να πηγαίνουμε εκεί που είναι τώρα ο ναυτικός
όμιλος με τα πόδια και να παίρνουμε βαρκούλες που ήταν δεμένες και έχει
ακόμη λίγες και να πηγαίνουμε με κουπί, γιατί φοβόμασταν, δέκα δεκαπέντε
μέτρα στη θάλασσα μέσα και να ξαναγυρνάμε πάλι πίσω. Τέτοιου είδους
όμορφες σκανδαλιές θυμάμαι κάλαντα στη γειτονιά, τις γυμναστικές
επιδείξεις»
Η συνέχεια όμως όπως προαναφέραμε δεν είναι ανάλογη. Στη μετάβαση στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο αφηγητής μας βρίσκεται μπροστά σε μια δυσάρεστη
κατάσταση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «αποπροσανατολιστικό δίλημμα».
Μολονότι το πέρασμα από το δημοτικό σχολείο στο γυμνάσιο είναι για τους περισσότερους
μαθητές μια εμπειρία που κρύβει τις δυσκολίες που έτσι και αλλιώς έχει κάθε νέα αρχή, στην
περίπτωση του αφηγητή οι δυσκολίες αυτές ήταν πολλών διαστάσεων. Αρχικά, χάνεται η
προσωπική επαφή και το ειδυλλιακό περιβάλλον του δημοτικού σχολείου, τα οποία δίνουν
τη θέση τους σε πιο «απρόσωπες» καταστάσεις:

«….τα πράγματα άρχισαν να ζορίζουν στα γυμνασιακά χρόνια και
συγκεκριμένα στην πρώτη γυμνασίου όπου εκεί ο [αναφέρει το όνομά του]
έγινε [αναφέρει το επίθετό του]. Πήγα γυμνάσιο στο [αριθμός] Γυμνάσιο
στην οδό [αναφέρει την οδό], και άρχισε να υπάρχει αυτό το απρόσωπο
στην εκπαίδευση το οποίο ομολογώ ότι με στεναχώρησε, με έπνιξε, με
ξάφνιασε. Να αποκαλούνται δηλαδή οι μαθητές τόσο από τους καθηγητές
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όσο και από τους συμμαθητές τους με το επώνυμό τους και όχι με το μικρό
όνομα»
Η ένταση της αφήγησης αποκαλύπτει ότι ο αφηγητής δίνει μεγάλη σημασία στο
συγκεκριμένο γεγονός. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο Σ. μοιάζει να έχει υποστεί ένα
είδος πολιτισμικού σοκ, από το γεγονός ότι στο νέο περιβάλλον που βρίσκεται δεν υπάρχει
πια η προσωπική σχέση μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτικού. Πέρα όμως από αυτό
υπάρχει και μια ακόμη δυσλειτουργία που μάλιστα αποκαλύπτεται ως «μυστικό». Πρόκειται
για ένα περιβάλλον συναλλαγής το οποίο του δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.
Στο σημείο αυτό ξεκινά μια περίοδος η οποία περιγράφεται ως «αντίστροφη μέτρηση»:

«Οι καθηγητές εκείνη ειδικά την περίοδο προσπαθούσαν βάζοντας χαμηλή
βαθμολογία να πάρουν ιδιαίτερα από τους μαθητές τους, να τους κάνουν
ιδιαίτερα. Έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη μορφωτική μου
διαδρομή. Ενώ στο δημοτικό ήμουν άριστος μαθητής ξαφνικά βρέθηκα στον
έλεγχο της πρώτης γυμνασίου στο πρώτο τρίμηνο να έχω 10 στα
μαθηματικά, 10 στη φυσική, 10 στη χημεία, και αναρωτιόμουν γιατί έγινε
αυτό. Τελικά έμαθα το μυστικό σιγά-σιγά και παρά την ανησυχία και
προσπάθεια των γονιών μου να με πείσουν να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα με
συγκεκριμένους καθηγητές δεν το έκανα, με αποτέλεσμα το ίδιο να
συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια»
Αυτή η καθόλου ευχάριστη κατάσταση που μοιάζει να μην αποτελεί μια απλή
δικαιολογία χαμηλής επίδοσης, συνεχίζεται και συνοδεύει τον Σ. όλα τα χρόνια της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με δυσάρεστες συνέπειες κυρίως για τον ίδιο προσωπικά αφού
η αντίδρασή του στις επικρατούσες συνθήκες τον οδηγούν σε συμπεριφορές που επηρεάζουν
τη σχολική διαγωγή του και τελικά οδηγούν στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος:

«… επειδή αυτό υπήρχε ως ένταση, συνασπιστήκαμε όσοι δεν κάναμε
ιδιαίτερα από τους συμμαθητές μας και κάναμε διάφορες αταξίες για την
εποχή εκείνη, στους καθηγητές οι οποίοι εξεβίαζαν ιδιαίτερα…. Όλα αυτά
γίνονται στο [αριθμός] λύκειο κυρίως πια στα λυκειακά μου χρόνια.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της συμπεριφοράς ήταν στη δευτέρα λυκείου να έχω
κοσμία διαγωγή και να είμαι σχεδόν πρόσωπο ανεπιθύμητο.. Οπότε την
επόμενη χρονιά πήγα στο [αριθμός]
περιοχής] από όπου αποφοίτησα»

- 250-

Λύκειο στο [αναφέρει ένα όνομα

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

Η πορεία του Σ. από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια είναι μια
απολύτως πολωμένη διαδρομή. Παρουσιάζονται διακυμάνσεις από το ζενίθ στο ναδίρ, από
το ρομαντικό και το ανέμελο στο τυπικό και το υπολογισμένο.

Βιώνει όπως ο ίδιος

περιγράφει μια μετάβαση από το «ιδανικό» στο «θλιβερό». Όμως οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζει δεν τον αποτρέπουν από το να συνεχίσει την μορφωτική του διαδρομή. Δίνει
εξετάσεις και επιτυγχάνει την είσοδό του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πλουραλισμός, πρώτες επιρροές προς τη διαμόρφωση ρόλου
Στη τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται καλύτερα. Ο Σ.
επιτυγχάνει σε σχολή της επιθυμίας του, «καμαρώνει» γι’ αυτό και ξεκινά μια νέα διαδρομή
η οποία σχεδόν τον επιστρέφει σε συνθήκες ανάλογες με τα χρόνια του δημοτικού σχολείου.

«…πέρασα στο τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο [αναφέρεται το όνομα
της περιοχής του πανεπιστημίου], το οποίο καμαρώνω ακόμη και τώρα.
Ήταν το πρώτο αμιγές τμήμα ψυχολογίας με πολύ όμορφες εμπειρίες και με
έναν απαράμιλλο πλουραλισμό... Διδαχθήκαμε από υπερβατικό διαλογισμό
[και]

ψυχανάλυση, [μέχρι]

γνωστική ψυχολογία, προσωποκεντρική

προσέγγιση, τα πάντα…»
Έτσι στα χρόνια του πανεπιστήμιου έρχεται σε επαφή με ένα ανοικτό και πολύπλευρο
περιβάλλον γνώσεων το οποίο όμως πέρα από τον «πλουραλισμό» των ιδεών που προσφέρει
τον φέρνει σε επαφή με «εκλεκτούς» διδάσκοντες τους οποίους θυμάται με ευχαρίστηση:
«Οι διδάσκοντές μας ήταν εκλεκτοί ο καθένας στον τομέα του και το
πρόγραμμα σπουδών …. εκείνη την εποχή δεν είχε προσανατολισμό
συγκεκριμένο, ούτε έμμεσα, κάτι το οποίο κυκλοφορεί κατά κόρον σήμερα
στα εδώ τμήματα ψυχολογίας …..χάρη σε αυτή την ευρεία φιλοσοφία και
ανοιχτοσύνη που είχαν οι τότε ελάχιστοι διδάσκοντες που ήταν εκλεγμένα
μέλη ΔΕΠ...»
Σε αυτή τη φάση των σπουδών του μάλιστα έρχεται και σε επαφή με την
προσωποκεντρική προσέγγιση που μοιάζει να αποτελεί και καθοριστικό σημείο για τον
μελλοντικό του επαγγελματικό βίο. Η αφορμή είναι ένα βιβλίο, το οποίο όμως πέρα από την
αξία του ως κείμενο κουβαλά και μια προστιθέμενη αξία η οποία πηγάζει στο γεγονός ότι ο
διδάσκων που έχει επιλέξει τη διανομή του συγκεκριμένου συγγράμματος δεν έχει καμία
σχέση και εξάρτηση με τον συγγραφέα του βιβλίου. Το προσωπικό αυτό εύρημα είναι
ιδιαίτερα σημαντικό αφού τον επαναφέρει σε ένα ρομαντικό περιβάλλον, επουλώνοντας κατά
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τις πληγές που δημιούργησε το πέρασμά του από τη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση:
«….ομολογώ ότι ενώ ήταν πολύ μεγάλη επιθυμία να σπουδάσω ψυχολόγος
μέχρι να συναντηθώ με τις ιδέες της προσωποκεντρικής προσέγγισης κλικ
και νόημα δε μου έγινε στις σπουδές μου. Αυτό έγινε αν θυμάμαι καλά στο
τρίτο έτος και μάλιστα έγινε με έναν ονειρικό κατ’ εμέ τρόπο, στο μάθημα
της εκπαιδευτικής ψυχολογίας προσφέρθηκε ένα βιβλίο «Η σχεσιοδυναμική
παιδαγωγική του προσώπου» από έναν διδάσκοντα ο οποίος ήταν
επιστημονικός συνεργάτης. Αφού λοιπόν πέρασα με άριστα το μάθημα γιατί
με ενθουσίασε το βιβλίο πάρα πολύ, το ρούφηξα, ένοιωσα την ανάγκη να
επικοινωνήσω με το συγγραφέα τον …… ο οποίος βεβαίως δεν δίδασκε στο
[όνομα πόλης] αλλά ήταν καθηγητής στο [όνομα πανεπιστημιακού
τμήματος]. Με έκπληξή μου λοιπόν διαπίστωσα στην πρώτη τηλεφωνική
επικοινωνία που είχα ότι ο διδάσκων του μαθήματος …., στο δικό μου
τμήμα του ήταν εντελώς άγνωστος, και αυτό χτύπησε πολλά καμπανάκια
μέσα μου σε σχέση με τον τρόπο που διανέμονται τα πανεπιστημιακά
συγγράμματα στη χώρα μας και μάλιστα από τους χαμηλότερους στην
ακαδημαϊκή ιεραρχία ….. Λοιπόν η σχεσιοδυναμική παιδαγωγική του
προσώπου μου κανε τα πολλαπλά click και με έφερε σε επαφή με την
προσωποκεντρική προσέγγιση… μου άνοιξε έναν δρόμο υπέροχο»
Μετά από το πανεπιστήμιο ο Σ. συνεχίζει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην
παιδαγωγική όπου πάλι, κατά τον ίδιο, έρχεται σε επαφή με μια σειρά από σπουδαίους
ανθρώπους – διδάσκοντες, σε μια εποχή την οποία όμως δεν διστάζει να χαρακτηρίσει
«αντιπνευματική»:
«…τέλειωσα το πρώτο μεταπτυχιακό μου στην παιδαγωγική στο [όνομα του
ιδρύματος] όπου εκεί συνάντησα, και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό σε
μια άκρως αντιπνευματική εποχή στη χώρα μας και με άκρως
αντιπνευματικούς και κατ’ ευφημισμό ακαδημαϊκούς δασκάλους, να έχω την
τύχη να συναντήσω δύο σπουδαίους ανθρώπους δασκάλους με δέλτα
κεφαλαίο, ένας είναι ο [κατονομάζει τον ένα καθηγητή] και ο άλλος είναι ο
[κατονομάζει ένα ακόμη καθηγητή]…
μεταπτυχιακό

αυτό

της

Συμβουλευτικής

τέλειωσα και ένα δεύτερο
και

του

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού στο [αναφέρει ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα], μια όμορφη
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διαδρομή αλλά ποιοτικά, συναντησιακά, και μορφωτικά όχι ανάλογο με το
πρώτο στην παιδαγωγική γιατί δεν υπήρχε δάσκαλος του διαμετρήματος του
[κατονομάζει τον πρώτο καθηγητή από τους δύο προηγούμενους] στο
δεύτερο μεταπτυχιακό μου…»
Έχοντας πλέον εισέλθει σε μια «ακαδημαϊκή» τροχιά ο αφηγητής μας μετά τους
μεταπτυχιακούς κύκλους των σπουδών του ξεκινά και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Ο Σ. εδώ βρίσκεται πλέον σε μια «υπέροχη» περίοδο της μορφωτικής του διαδρομής. Η
εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής περιγράφεται ως μια «γλυκιά περιπέτεια» αλλά και ως
μια μικρή «ταλαιπωρία» που σχετίζεται κυρίως με το σύστημα της εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών. Στη φάση αυτή έρχεται πάλι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους. Η προσωπική
επαφή και η δημιουργία σχέσης είναι πολύ σημαντική :
«Το 1999 ξεκινά η εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής μια άλλη
υπέροχη μορφωτική περιπέτεια που εκεί πια είχα ως επόπτη τον ίδιο τον
[κατονομάζει το καθηγητή]…. Ήταν η συγκριτική μελέτη της έννοιας του
προσώπου στο έργο του Buber του συναντησιακού φιλοσόφου δηλαδή, και
του Rogers και η ανίχνευση των προοπτικών εφαρμογής αυτής της έννοιας
στη συμβουλευτική και στην παιδαγωγική… Ήταν μια γλυκιά περιπέτεια
ήταν και λίγο ταλαιπωρία, νιώθω πως ουσιαστικά έκανα μόνος τη διατριβή
αυτή δηλαδή θα προτιμούσα περισσότερη κατεύθυνση ή αρωγή …. Νιώθω
πως δεν είχα»
Η πορεία του Σ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περιγράφεται με θετικά χρώματα από
τον ίδιο. Στη μακρόχρονη πορεία υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία που αναδύονται με
έμφαση στην αφήγησή του. Η επαφή με τη σχεσιοδυναμική θεωρία και η επαφή του με
σημαίνοντες ανθρώπους με τους οποίους ανέπτυξε ένα είδος επικοινωνίας που ο ίδιος
αποζητούσε.

Ακόμη όμως πιο ουσιαστικό στοιχείο μοιάζει να είναι το γεγονός ότι

αποκαθίσταται η ισορροπία των αξιών που είχε διαταραχθεί σημαντικά στα προηγούμενα
χρόνια. Το «μέσο» για την αποκατάσταση αυτή είναι η προσωποκεντρική θεωρία αλλά και οι
άνθρωποι που την διδάσκουν. Το «μέσο» αυτό καθορίζει και τον ρόλο του Σ. στα κατοπινά
επαγγελματικά του βήματα.

Η επαγγελματική πορεία—η λειτουργία του διευκολυντή
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Τα πρώτα επαγγελματικά βήματα του Σ. τοποθετούνται χρονικά στη διάρκεια των
μεταπτυχιακών του σπουδών.

Αναπτύσσοντας στενή συνεργασία με τον καθηγητή του

αρχίζει να εφαρμόζει στην πράξη τη θεωρία της προσωποκεντρικής προσέγγισης. Η
διεργασία αυτή ήταν αποκαλυπτική για τον πληροφορητή μας. Η ενασχόλησή του με πολλές
και διαφορετικές ομάδες ατόμων αφενός ενίσχυσε όπως ο ίδιος θεωρεί τον χαρακτήρα του
και αφετέρου ενδυνάμωσε την πίστη του για έναν συγκεκριμένο ρόλο του εκπαιδευτή
ενηλίκων αυτόν του διευκολυντή:
«…ξεκινώ έναν μαραθώνιο συναντήσεων ως διευκολυντής ομάδων με
διάφορους πληθυσμούς γιατί κάπως έπρεπε να ζήσω. Σε αυτό το πλαίσιο
όργωσα όλη την Ελλάδα διευκολύνοντας ομάδες Ποντίων, παλιννοστούντων
δηλαδή, από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,...μειονεκτουσών
ομάδων του πληθυσμού όπως μονογονεϊκές γυναίκες άτομα με ειδικές
ανάγκες, σωματικά και ψυχικά….αλλά και ανθρώπους που θεωρούνται με ή
χωρίς εισαγωγικά φυσιολογικοί όπως σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη του δημοσίου (20)
ήταν μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή…»
Η ομορφιά της διαδρομής που περιγράφεται παραπάνω μοιάζει να έχει μια διπλή όψη
αφού από την εμπειρία αυτή ο Σ. βγαίνει όπως μας αποκαλύπτει διπλά κερδισμένος. Η
ικανοποίησή του δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός της επιτυχίας των παρεμβάσεων για την
προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων στις ομάδες που «διευκόλυνε» αλλά και στο ότι η
διεργασία αυτή είχε και προσωπικό όφελος:
«..εγώ πήγα εκεί για να διευκολύνω

στην προσωπική ανάπτυξη των

ανθρώπων αυτών και όχι μόνο έγινε αυτό, αλλά νιώθω πως έχω γίνει
καλύτερος άνθρωπος από αυτόν που ήμουν όταν τελείωσα τη Σχολή μου…
[αφού] έφυγε μέρος από την έπαρση που ομολογώ ότι και εγώ ως φοιτητής
είχα. Και είναι καλό αυτό. Σε αυτό λοιπόν βοηθήθηκα ιδιαίτερα από την
επαγγελματική μου διαδρομή της διευκόλυνσης έτσι προτιμώ να τη λέω, της
διευκόλυνσης, ούτε εμψύχωσης ούτε ηγεσίας …»

Σημαντικοί άλλοι – οικογενειακό περιβάλλον

Στην αφήγηση του Σ. κάνουν τη διακριτική τους εμφάνιση και δύο πρόσωπα κλειδιά
από το οικογενειακό του περιβάλλον που μοιάζει να παίζουν ένα ρόλο «σημαντικού άλλου»
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αναφορικά με τη διαδρομή του στο χώρο της εκπαίδευσης. Σε ένα σημείο της αφήγησής του
λέει:
«... Ήταν δύο πρόσωπα το ένα είναι ο πατέρας μου παρόλο που δεν είχε
τέτοια καριέρα [εννοεί μάλλον εκπαιδευτική διαδρομή] ήταν ιδιαίτερα
φιλομαθής άνθρωπος, και πάντοτε με ενέπνεε για αυτήν εδώ την πορεία, την
προσπάθεια μέσα όμως από τους γαλήνιους τρόπους επικοινωνίας και τους
σεβαστικούς που ανέπτυξε. Ένα πρόσωπο τέτοιο το θυμάμαι με απίστευτη
αγάπη, τον πατέρα μου..»
Πέρα από τον πατέρα του όμως ο Σ. ανακαλεί και άλλη μια μορφή από το
οικογενειακό περιβάλλον που αυτή τη φορά έχει μεγαλύτερη σχέση με την εκπαίδευση.
«… και ένα άλλο πρόσωπο ήταν ο θείος μου ο [αναφέρει το όνομα του
θείου του]. Ο θείος [αναφέρει το όνομα του θείου του] ήταν ο αδελφός της
μητέρας μου ο οποίος ήταν δάσκαλος και ήταν η συμπληρωματική φιγούρα
του πατέρα, το ίδιο σεβαστικός το ίδιο αγαπητικός το ίδιο γαλήνιος ή και
σιωπηλός μέσα στην αποδοχή του. Με βάπτισε κιόλας…. Χαίρομαι όμως
πάρα πολύ, και αυτό είναι μια πολύ ανθρώπινη δήλώση που αποπειρώμαι
να κάνω τώρα, που στην εκλογή μου… ο θείος μου [αναφέρει το όνομα του
θείου του] ήταν εκεί ...»

Η συνολική εντύπωση από την αφήγηση του Σ.

Η εκπαιδευτική διαδρομή που βίωσε ο Σ. δεν χαρακτηρίζεται από ομαλότητα. Τα
ειδυλλιακά χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα διαδέχεται μια περίοδος όπου
συγκρούεται με το σχολικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα με ένα αριθμό εκπαιδευτικών,
ενώ στη τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πράγματα εξισορροπούνται. Από τη μια πλευρά στην
αφήγηση είναι διακριτή μια αίσθηση απογοήτευσης σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο της
εκπαίδευσης, το βαθμό της αναξιοκρατίας και της ανομίας που ενυπάρχει σε αυτό ενώ από
την άλλη πλευρά είναι εμφανής η ικανοποίηση που νιώθει ο Σ. από το γεγονός ότι μέσα σε
αυτό το «αντιπνευματικό» και «θλιβερό», κατά τον ίδιο, σύστημα ήρθε σε επαφή με μια
σειρά από άτομα-εκπαιδευτικούς οι οποίοι μαζί με συγκεκριμένα άτομα του οικογενειακού
του περιβάλλοντος αποτέλεσαν πηγές έμπνευσης και ενθάρρυνσης στη μορφωτική του
διαδρομή. Σε όλη αυτή τη διαδρομή ο Σ. μοιάζει να αποζητά τη «σχέση» με τον άλλο, που
στη περίπτωση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι ο/η εκπαιδευτικός. Στις περιπτώσεις που
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οικοδομείται η «σχέση» αυτή οι εκπαιδευτικοί παίζουν το ρόλο του «σημαντικού άλλου» που
μαζί με τη συνεχή υποστήριξη συγκεκριμένων και ιδιαίτερα σημαινόντων προσώπων του
οικογενειακού του περιβάλλοντος, τον βοηθούν να πετύχει τους μορφωτικούς του στόχους.
Στις αντίθετες περιπτώσεις ο Σ. δεν μπορεί να λειτουργήσει και σε κάποιες περιπτώσεις
κινδυνεύει να βρεθεί εκτός συστήματος. Όμως ακόμη και τα αρνητικά αυτά στοιχεία παίζουν
το ρόλο τους στη διαμόρφωση της μετέπειτα πορείας του. Όπως ο ίδιος αναφέρει:
«...η άσχημη εμπειρία που είχα κυρίως στα Λυκειακά μου χρόνια με τους
καθηγητές μου με έχει κάνει προσηλωμένο στο σεβασμό προς τον
εκπαιδευόμενο. Δηλαδή, όπου μου δίνεται η δυνατότητα να είμαι σε
σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών ή εκπαιδευτικών προσπαθώ με
βιωματικό τρόπο να τους αφυπνίσω σε αυτό»
Άλλωστε δεν είναι τυχαία η ιδιαίτερη συγκίνηση που νοιώθει ο Σ. όταν έρχεται σε
επαφή με τις θεωρίες των Rogers και Buber, δύο φιλοσόφων της εκπαίδευσης, των οποίων οι
απόψεις έχουν βρει εφαρμογή κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τόσο ο Buber όσο και ο
Rogers δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της «σχέσης» μεταξύ εκπαιδευτή και
εκπαιδευόμενου, ένα στοιχείο που η παρουσία ή η απουσία του τονίζεται εμφατικά σε όλη
την αφήγηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του Σ. και συντελεί σημαντικά στην πορεία
του προς το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων.
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5.2.13 Η Ευαγγελία: «χρειάζεται… να εναλλάσσεις διαρκώς τους ρόλους σου, από
αυθεντία στο γνωστικό αντικείμενο σε σύμβουλο, από καθοδηγήτρια σε εμψυχώτρια »
Η συνάντησή με την Ε. έγινε στη Θεσσαλονίκη. Η Ε. σπούδασε κλασική φιλολογία
και συνέχισε τις σπουδές της στο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών. Σήμερα κατέχει θέση
διδάσκοντα σε περιφερειακό πανεπιστήμιο (μέλος ΔΕΠ) ενώ για πολλά χρόνια
απασχολούνταν ως αποσπασμένη ερευνήτρια σε ερευνητικό κέντρο της χώρας μας. Στην
εκπαίδευση ενηλίκων η εμπειρία της σχετίζεται κυρίως με τη διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης γλώσσας, με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και με τη συμβουλευτική
ενηλίκων. Η συνέντευξη με την Ε. έγινε στο χώρο εργασίας της και συγκεκριμένα στο
ερευνητικό κέντρο όπου εργαζόταν.

Αυτο-εικόνα, η λειτουργία του εκπαιδευτικού, στερεότυπα και προσανατολισμός
Η Ε. ξεκίνησε την αφήγηση της εκπαιδευτικής της βιογραφίας από την προσχολική
ηλικία ανασύροντας μια σειρά από αναμνήσεις από τα χρόνια του παιδικού σταθμού. Η
πρώτη ανάμνηση εμπεριέχει μια μάλλον δυσάρεστη διάσταση αφού σε αυτή την εκ των
υστέρων αναδρομή στα πρώτα χρόνια σε περιβάλλον εκπαίδευσης, ο χώρος του σχολείου
συνδυάζεται με την απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον:
«..ήτανε τραυματική η εμπειρία του παιδικού σταθμού διότι δεν ήθελα
καθόλου να πηγαίνω δηλαδή αυτό που θυμάμαι από τη φάση αυτής της
προσχολικής εκπαίδευσης είναι ότι έκλαιγα πάρα πολύ … δεν ήθελα να
φεύγω από το σπίτι μου ….και αυτό ήταν μια απειλή για μένα»
Τα χρόνια του νηπιαγωγείου δεν αναφέρονται σχεδόν καθόλου και η Ε. επιλέγει στη
συνέχεια να διηγηθεί την εμπειρία της από το δημοτικό σχολείο όπου θυμάται τον εαυτό της
να λειτουργεί ακροβατώντας μεταξύ του ρόλου της «πρώτης μαθήτριας» και του ρόλου της
«πολύ ζωηρής μαθήτριας». Η διπλή αυτή ιδιότητά της τη φέρνει σε σύγκρουση με τους
εκπαιδευτικούς και όπως είναι κατανοητό οι συγκρούσεις αυτές δεν είχαν πάντα ευχάριστη
κατάληξη. Από την άλλη πλευρά το δημοτικό σχολείο συνδέεται με την κοινωνικοποίηση
δηλαδή τις πρώτες φιλίες και το ομαδικό παιγνίδι δημιουργώντας ευχάριστες αναμνήσεις.
Κατά συνέπεια οι περιγραφές αυτής της εποχής παρουσιάζουν πολλές αντιθέσεις:
«Στο δημοτικό θυμάμαι αρκετά τον αυταρχισμό των δασκάλων εκείνα τα
χρόνια που μπορεί να ήταν και προς το τέλος της δικτατορίας,.. θυμάμαι, ότι
τρώγαμε ξύλο αυτό το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι πολύ και τις φιλίες μας και τα
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παιγνίδια μας...ήμουνα μια πρώτη μαθήτρια αλλά και πολύ ζωηρή πάντα
στα σχολικά μου χρόνια με αποτέλεσμα να θυμάμαι ότι οι δάσκαλοι ήθελαν
να πω εγώ το μάθημα ή να βοηθήσω αλλά από την άλλη έτρωγα και
τιμωρίες και ξύλο….θυμάμαι πολύ τα παιγνίδια τα κυνηγητά, τα αγόρια,
ήτανε σημαντικά αυτά στο δημοτικό»
Το γυμνάσιο αποτελεί το επόμενο στάδιο αφήγησης της Ε. Εδώ μολονότι τα
πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά αναφορικά με το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου –
το οποίο είναι πια «θηλέων—η εικόνα που έχει η Ε. για τον εαυτό της είναι περίπου η ίδια
όπως αυτή του δημοτικού αφού όπως μας λέει : «στο γυμνάσιο πάλι ήμουνα έτσι εντάξει
πολύ καλή μαθήτρια αλλά και ταυτόχρονα ζωηρή. Συνέχιζα δηλαδή αυτό το ζεύγος των
ιδιοτήτων».

Ωστόσο, στο γυμνάσιο η Ε. αναγνωρίζει στα πρόσωπα συγκεκριμένων

καθηγητών, ανθρώπους που η ίδια πιστεύει ότι την επηρέασαν στην «πορεία» της:
«…είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντες καθηγητές, νομίζω ήμουν τυχερή σ’
αυτό γιατί υπάρχουν καθηγητές από τα γυμνασιακά χρόνια και τα λυκειακά
αλλά τώρα είμαι στο γυμνάσιο που καθόρισαν πολλά πράγματα στη
μετέπειτα πορεία μου…δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φιλόλογο 2α ή
3η γυμνασίου ή 1η – 2α η οποία ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα η οποία
πέρα από τη γνώση, δηλαδή δε θυμάμαι τόσο τι μας μετέδωσε σε γνώση όσο
τι μας μετέδωσε σε αξίες μας μιλούσε θυμάμαι χαρακτηριστικά και μας έλεγε
ότι «τη ζωή μας τη φτιάχνουμε μόνοι μας, την αρπάζουμε από τα μαλλιά και
την τύχη μας κατά κάποιο τρόπο και καθορίζουμε σε μεγάλο βαθμό και εγώ
μέχρι σήμερα το έχω δει αυτό στη ζωή μου, φυσικά υπάρχει και ο
παράγοντας τύχη, της μοίρας, αλλά εν πολλοίς οι επιλογές μας, η δουλειά
μας και η προσωπικότητά μας καθορίζει και την πορεία μας»
Ανάλογη αναφορά σε καθηγητή που η συμπεριφορά και η στάση του δείχνει ότι
επηρέασαν την Ε. συναντάμε στο τμήμα της αφήγησης που συνδέεται με τα χρόνια στο
Λύκειο. Σε αυτό το τμήμα της αφήγησης αναδύεται ένα πρώτο στοιχείο για τον τρόπο που η
Ε. αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια του εκπαιδευτή
ενηλίκων:
«…εκείνα τα χρόνια του λυκείου είχαμε πάλι ένα καθηγητή, έναν φιλόλογο
που ήτανε πολύ έντονος στη δική μου εκπαιδευτική πορεία. … ήτανε πολύ
νεαρός είχε ξεκινήσει τότε να εργάζεται, πολύ σοβαρός, εγώ τον θαύμαζα …
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αυτός ο καθηγητής νομίζω ότι μου μετέδωσε κάποια πράγματα, όπως είπα
και για την καθηγήτρια, κυρίως επειδή αργότερα έγινα εκπαιδευτικός.
Θυμάμαι συγκεκριμένα από αυτόν τον φιλόλογο που έλεγε στην αρχή που θα
μπεις σε μια τάξη πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός συγκρατημένος και να
δώσεις το λιγότερο δυνατό θάρρος σιγά-σιγά από κει και πέρα όπως
γνωρίζεσαι με την τάξη αρχίζει να αφήνεσαι να πεις και το αστείο σου, μου
έχει μείνει ο τρόπος που μου το είπε και μπορώ να πω ότι το θυμάμαι κάθε
φορά που μπαίνω σε έναν κύκλο εκπαιδευόμενων ενηλίκων …»
Επίσης στην αφήγηση της Ε. για τα χρόνια του λυκείου εμφανίζεται και μια
στερεοτυπική αντίληψη που σχετίζεται με τον τρόπο εμφάνισης των κοριτσιών στο σχολείο.
Το στοιχείο αυτό είναι η αρχή από μια σειρά στερεοτύπων που φαίνεται να διατηρεί η Ε. στο
προσωπικό της πλαίσιο αναφοράς:
«…καταργήθηκαν και οι ποδιές και αυτό το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά
γιατί εγώ συγκεκριμένα είχα στεναχωρηθεί επειδή είχα μια πολύ μοδάτη
ποδιά και σχετικά καινούρια και αναγκάστηκα να την αφήσω στην άκρη.
Και θυμάμαι χαρακτηριστικά επειδή ήμουν απουσιολόγος έλεγα πως είναι
δυνατό να φορέσω παντελόνι στο σχολείο και να μπω στο γραφείο των
καθηγητών με παντελόνι…»
Προς το τέλος των χρόνων του λυκείου η Ε. αντιμετωπίζει μια κρίση
προσανατολισμού. Την εποχή που πρέπει να επιλέξει την κατεύθυνση των πανεπιστημιακών
της σπουδών αμφιταλαντεύεται μεταξύ δύο κατευθύνσεων. Σε αυτή τη φάση πηγαίνει μετά
από την προτροπή της μητέρας της σε ένα κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού όπου
όμως οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν ανακαλούνται με θετική διάθεση ενώ και πάλι κάνει
την εμφάνισή του μια στερεοτυπική εικόνα για το ρόλο της γυναίκας:
«…η μητέρα μου που ήταν ένας ανήσυχος άνθρωπος ήδη στη 3η Γυμνασίου
είχε ανακαλύψει ένα πρότυπο κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού και
με είχε πάει. Και εκεί με έβαλαν να κάνω και τεστ νοημοσύνης, ήταν κάτι
κοινωνικοί λειτουργοί, και ένας ψυχολόγος στον οποίο με έστειλαν. Με
δυσκόλεψε λίγο αυτή η διαδικασία, αν έγκειται αυτό σε κείνους ή σε μένα
δεν μπορώ να το πω τώρα, ήταν όμως σημαντική για μένα και θυμάμαι την
ερώτηση του ψυχολόγου όταν με πήγαν με τα αποτελέσματα των τεστ μου
έκανε μια πρώτη ερώτηση «Ποιος είναι ο προορισμός σου;» όπου εγώ δεν
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ήξερα τι να απαντήσω. Τι να πω – να παντρευτώ; Πολύ μπερδεύτηκα εκεί
πέρα και αυτός συνέχισε να με ρωτάει…. Προφανώς δεν του έλεγα κάτι που
ήθελε»
Χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια λοιπόν η Ε. απορρίπτει τη θετική κατεύθυνση και επιλέγει
την θεωρητική. Η ίδια θεωρεί ότι αυτή της η επιλογή ήταν μεν αποτέλεσμα μιας εσωτερικής
διεργασίας η οποία όμως λίγο ως πολύ ήταν «γραφτό να γίνει»:
«…τη δεκαετία του 80 οι πολύ καλοί μαθητές κατευθύνονταν από την
περιρρέουσα ατμόσφαιρα, από την κοινωνία να το πούμε έτσι, τον
εκπαιδευτικό και πιο έξω χώρο στις θετικές επιστήμες. Έτσι και γω βρέθηκα
από αυτή την αντίληψη που επικρατούσε να προετοιμάζομαι για θετική
κατεύθυνση… εμένα μου άρεσαν πολύ η φυσικοχημεία και ειδικά η χημεία
ήμουν πάρα πολύ καλή, και θυμάμαι ότι ξεκίνησα και φροντιστήριο… Και
ξαναγυρνάμε στη κρίση που έλεγα και εν μια νυκτί αποφασίζω να δηλώσω
θεωρητική –τρίτη δέσμη τότε, όπου με έβρισαν και με θύμωσαν πολύ όλοι
μου οι φίλοι που είχαν δηλώσει θετική, μου είπαν ότι τους παρατάω ότι τους
αδειάζω από τα φροντιστήρια και όλη αυτή την παρέα. Αλλά εγώ είπα ότι
δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτό μου βγήκε τέλος πάντων από όλη αυτή την
εσωτερική διεργασία. Και έτσι ακολούθησα την πορεία τη θεωρητική.
Πιστεύω σήμερα ότι αυτό ήταν να γίνει και έπρεπε να γίνει»
Έχοντας κάνει μια επιλογή που αρχικά δεν έμοιαζε να ήταν αυτό που πραγματικά
ήθελε, η Ε. δίνει εξετάσεις και πετυχαίνει την είσοδό της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα επιτυγχάνει στη Φιλοσοφική Σχολή και εκεί ξεκινά μια νέα πορεία η οποία
φτάνει μέχρι την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και «σημαντικοί άλλοι»

Τα χρόνια στο πανεπιστήμιο είναι αρκετά διαφορετικά από την προηγούμενη περίοδο.
Απαλλαγμένη από «το άγχος των εξετάσεων» όπως η ίδια ομολογεί πέρασε τα τέσσερα
χρόνια των προπτυχιακών σπουδών της «άνετα». Είναι σημαντικό ότι και σε αυτή την
εκπαιδευτική διαδρομή η Ε. βλέπει τον εαυτό της ως «καλή» και «τακτική» φοιτήτρια αν και
αυτή τη φορά τοποθετεί το εαυτό της ως μέλος μια ομάδας που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά:
«Αυτό που θυμάμαι από τα φοιτητικά χρόνια είναι ότι έπαψα να έχω το
άγχος των εξετάσεων, καθόλου δε με ενοχλούσαν οι εξετάσεις στο
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πανεπιστήμιο, ήταν τελείως διαφορετικό από τις εξετάσεις στο σχολείο ή τις
πανελλαδικές και ήμασταν αρκετά άνετοι, παρακολουθούσαμε βέβαια.
Ήμασταν καλοί, τακτικοί φοιτητές..»,
Σε αντίθεση μάλιστα με τη συνηθισμένη πορεία των φοιτητών και φοιτητριών της
γενιάς της η Ε. δε συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφή πολιτικής δράσης. Πολύ νωρίς
απαξιώνει τη συμμετοχή της σε «αυτά» όπως αναφέρει και στρέφει την προσοχή της προς την
ολοκλήρωση των σπουδών της:
«..τότε, μας φιλοξενούσε η Νομική Σχολή της Αθήνας που είναι και ένα
γενικότερο προπύργιο σε αγώνες, σε κόμματα, σε πολιτικά, …. και έτσι
ζήσαμε και τέτοιες ατμόσφαιρες μέσα εκεί. Άρχισα και εγώ να πηγαίνω σε
συνελεύσεις των νεολαίων εκεί … αλλά δεν τα συνέχισα πολύ αυτά γιατί
είδα ότι ήτανε η χάβρα των Εβραίων δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτε
ούτε έβγαινε και τίποτε και τα σταμάτησα».
Αναφορικά με τις σπουδές της η Ε. δε μοιάζει να είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη.
Αντιθέτως οι αναμνήσεις της και οι απόψεις της για τους «Καθηγητές»

είναι σχεδόν

αρνητικές:
«…δεν είχα καμία ιδιαίτερη προσωπικότητα για καθηγητή και μπορώ να πω
ότι μάλλον οι χαμηλόβαθμοι, κάποιοι βοηθοί δηλαδή ήταν πολύ καλύτεροι
από ότι οι καθηγητές. Δηλαδή για τους καθηγητές έχω να πω αρκετά
αρνητικά πράγματα».
Αυτό που η Ε. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό για τα πανεπιστημιακά της χρόνια είναι η
γνωριμία της με τον σύντροφό της ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατοπινή
εκπαιδευτική της διαδρομή, είναι ο σημαντικός άλλος που επηρεάζει τις αποφάσεις για τα
μετέπειτα βήματά της:
«…μπορώ να πω ότι τη μετέπειτα πορεία μου την εκπαιδευτική την οφείλω
και στο σύντροφό μου, διότι εκείνος ήτανε πολύ πιο συνειδητοποιημένος και
σκεφτόταν υποτροφίες και μεταπτυχιακά και εγώ απλώς τα άκουγα και δεν
έπαιρνα τίποτα αποφάσεις. Ακόμη ήμασταν χαλαρά…»
Η χαλαρότητα αυτή κάποια στιγμή τελειώνει αφού ο σύντροφος της Ε. φεύγει για
μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Η Ε. αποφασίζει να τον ακολουθήσει και στην αρχή
αναζητά εργασία. Στην αναζήτησή της αυτή της προκύπτει η δυνατότητα να συνεχίσει τις
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σπουδές της και μάλιστα σε ένα αντικείμενο που κατά κάποιον τρόπο τη συνέδεε με τα
χρόνια του λυκείου:
«Η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάω να δουλέψω [αναφέρει μια χώρα] που
πήγε ο άντρας μου, είδαμε όμως ότι, τα ψάξαμε από όλες τις μεριές
υπουργεία εκκλησίες και τα λοιπά και δεν γινότανε. Έπρεπε να είχα ήδη
διοριστεί για να μπορέσω να δουλέψω γιατί το πρώτο μας θέμα ήταν το
βιοποριστικό γιατί πως θα πήγαινα και γω και με τι χρήματα. Ψάχνοντας
έτσι τις διάφορες δυνατότητες κοιτάξαμε και τις υποτροφίες και τι θα με
ενδιέφερε ώστε να …να κάνω και γω κάτι σε επίπεδο εκπαίδευσης …αφού
τα ψάξαμε όλα καταλήξαμε στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, πήρα τον
οδηγό και μελέτησα τις ειδικότητες και κατευθείαν έπεσε το μάτι μου σε μια
ειδικότητα που λεγόταν Παιδαγωγική Ψυχολογία και Επαγγελματικός
Προσανατολισμός, κάτι τέτοιο. Σχεδόν δεύτερη σκέψη δεν έκανα. Είπα εγώ
σε αυτό θα δώσω και εδώ είναι τα σπέρματα που είχανε μπει από το Λύκειο
και από τις επιλογές μου και ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους και
είναι κάτι αυτό που αξίζει»
Έχοντας βρει ένα ενδιαφέρον αντικείμενο η Ε. πετυχαίνει στις εξετάσεις, παίρνει την
υποτροφία και φεύγει για το εξωτερικό ακολουθώντας τα βήματα του συζύγου της. Εκεί
όμως πέρα από τις συνηθισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας αλλοδαπός φοιτητής (π.χ.
επικοινωνία, κατανόηση, προσαρμογή σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον), η Ε. έχει να
αντιμετωπίσει ακόμη μια κατάσταση:
«..ξεκίνησα και γω με το διδακτορικό, ταυτόχρονα όμως ήρθε και μια
εγκυμοσύνη, η πρώτη εγκυμοσύνη και έτσι πήγαινε μαζί διδακτορικό και
εγκυμοσύνη και εκεί ήταν πολλά τα δύσκολα. Φυσικά σταμάτησα για λίγο
καιρό πάνω που είχα αρχίσει. Δυσκολεύτηκα μετά τη γέννηση του παιδιού
για να ξαναμπώ με όλα αυτά. Ήτανε οι συγκρουσιακές καταστάσεις πολύ
δύσκολες και βίωνα από τη μια τη μητρότητα και από την άλλη την
επιστήμη… τι να κάνουμε;»
Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν η Ε. εργάζεται πάνω στη διδακτορική
της διατριβή και με τη συνεχή υποστήριξη του συζύγου της καταφέρνει να αποκτήσει το
δίπλωμά της και επιστρέφει μαζί με όλη την οικογένειά της στην Ελλάδα όπου και αρχίζει
την επαγγελματική της σταδιοδρομία:
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«…ο άντρας μου με στήριξε πολύ σε όλα αυτά. Κάθε βράδυ όταν πλησίαζε η
εξέταση μου έκανε τον εξεταστή.. Ε πάλι εκεί με τη βοήθεια ο ένας με τον
άλλον συνέχισα και τελείωσα το διδακτορικό, υποστήριξα τη διατριβή και
αμέσως μετά γεννήθηκε το δεύτερο παιδί. Δηλαδή μόλις υποστήριξα
γεννήθηκε το δεύτερο παιδί….τελείωσα το διδακτορικό, έμεινα ακόμη ένα
χρόνο… και ..επιστρέψαμε στην Ελλάδα όπου στη συνέχεια αρχίζει η
επαγγελματική πορεία μου»
Κάπου εδώ η Ε. αποφασίζει να σταματήσει το κύριο μέρος της αφήγησης της
εκπαιδευτικής της βιογραφίας με τη φράση «..εδώ να βάλουμε την άνω τελεία.»
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Συνολική εντύπωση από την αφήγηση της Ε. – η αντίληψη της λειτουργίας του
εκπαιδευτή

Η εκπαιδευτική διαδρομή της Ε. περιλαμβάνει μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία.
Είναι εμφανές ότι οι εκπαιδευτικές της επιλογές έχουν ως πλαίσιο αναφοράς ένα
παραδοσιακό σύνολο από πεποιθήσεις και αντιλήψεις.
Στην αφήγησή της εμφανίζονται στοιχεία που σχετίζονται με μια παραδοσιακή άποψη
για το ρόλο μιας γυναίκας. Χαρακτηριστικές είναι οι αναμνήσεις που σχετίζονται με την
εμφάνιση μιας «καλής μαθήτριας» στο σχολείο αλλά και η αυθόρμητη αντίδραση στις
ερωτήσεις για τον μελλοντικό προορισμό που της τέθηκαν από τον σύμβουλο
προσανατολισμού της εποχής της («Τι να πω – να παντρευτώ;»).

Έτσι, η «ξαφνική

απόφαση» αλλαγής της κατεύθυνσης την εποχή της προετοιμασίας για το πανεπιστήμιο από
την θετική (πολυτεχνείο, φυσικομαθηματικές σχολές, κλπ.) στην θεωρητική (παιδαγωγικές,
φιλολογικές σχολές), αν εκτιμηθεί από μια άλλη σκοπιά δεν μοιάζει και τόσο αναπάντεχη.
Ακόμη και στα χρόνια των μεταπτυχιακών σπουδών η ταυτόχρονη, απαιτητική και εντέλει
αξιέπαινη ανταπόκριση στον διπλό ρόλο της μητέρας και της μεταπτυχιακής φοιτήτριας
(δίπλα στον σύζυγο της) δείχνει έναν άνθρωπο με κλασικές αξίες.
Αυτό το παραδοσιακό πλαίσιο αναφοράς της Ε. εμπλουτίζεται στη διάρκεια της
εκπαιδευτικής της διαδρομής και με απόψεις σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού που
ανήκουν σε δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις. Έτσι η άποψη της Ε. για τη λειτουργία του
εκπαιδευτή ενηλίκων έχει μια πιο έντονη χροιά δασκαλοκεντρισμού από αυτές που
συναντήθηκαν σε άλλες περιπτώσεις:
«Όταν δουλεύεις με ενήλικες, βρίσκεσαι σε μία διαρκή κινητικότητα, μια
αλλαγή σε ερεθίσματα που διαδέχονται το ένα το άλλο. Θέλει πολλή
προσοχή, ώστε να διακρίνεις και να αξιοποιήσεις αυτά τα ερεθίσματα, χωρίς
όμως να επιτρέψεις να σε αποπροσανατολίσουν από τη διαδικασία μάθησης
και από τον ρόλο σου. Χρειάζεται, δηλαδή, να βρίσκεσαι σε διαρκή
εγρήγορση, να αξιοποιείς τις δεξιότητές σου και να εναλλάσσεις διαρκώς
τους ρόλους σου: από αυθεντία στο γνωστικό αντικείμενο σε σύμβουλο, από
καθοδηγήτρια στην πορεία προς τη μάθηση σε εμψυχώτρια κ.ο.κ.»
Στο παραπάνω απόσπασμα είναι προφανές ότι η Ε. θεωρεί τη λειτουργία του
εκπαιδευτή ως κεντρικό στοιχείο στην μαθησιακή πορεία μιας ομάδας ενηλίκων. Αυτή η
διαπίστωση ενισχύεται τόσο από την επιλογή των λέξεων όπως «αυθεντία» ή
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«καθοδηγήτρια» ως αφετηρίες για την εναλλαγή του «ρόλου» ενός εκπαιδευτή ενηλίκων
αλλά και από την επιλογή της εργαλειακής λέξης «διαδικασία» για να περιγραφεί η
μαθησιακή διεργασία σε μια ομάδα. Ωστόσο, σε ένα άλλο απόσπασμα της αφήγησής της, η
Ε. αναγνωρίζει τη σημασία της ομάδας των εκπαιδευομένων και της αλληλεπίδρασης που
προκύπτει μεταξύ εκπαιδευτή και ομάδας:
«Εκείνο που αξιολογώ ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στη σχέση
μου με τους εκπαιδευόμενους, είναι αυτό της αλληλεπίδρασης…. Το να
καταφέρεις ως εκπαιδεύτρια να διαχειριστείς αυτή τη διαδικασία
αλληλεπίδρασης και να την μετουσιώσεις –πάντα σε συνεργασία με την
ομάδα– σε θετική μαθησιακή εμπειρία, είναι η πρόκληση και ο πλούτος της
εκπαίδευσης ενηλίκων»
Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η Ε. αφηγείται μια εκπαιδευτική
διαδρομή που ερμηνεύεται από την ίδια με βάση ένα πλαίσιο αναφοράς θεμελιωμένο σε μια
σειρά από «παραδοσιακές» αξίες. Αυτό το πλαίσιο αναφοράς της μοιάζει να είναι αρκετά
ισχυρό και να τη βοηθά να αντιμετωπίσει χωρίς ρήξεις τα αποπροσανατολιστικά διλήμματα
που της προκύπτουν στην εκπαιδευτική της διαδρομή (π.χ. επιλογή σπουδών, οικογένεια και
σπουδές).
Το ίδιο αυτό πλαίσιο αναφοράς της, στην ουσία διαμορφώνει και την άποψή της για
το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων. Σε αυτό το πλαίσιο μοιάζει να έχει καταγραφεί με έντονο
τρόπο η κεντρική θέση του εκπαιδευτή στη μαθησιακή διεργασία. Αυτή τη θέση αναδεικνύει
ως πρότυπο στην αφήγησή της η Ε., παρά τις επιρροές που μοιάζει να έχει δεχθεί από τη
θεωρία της μάθησης των ενηλίκων λόγω της λειτουργίας της ως εκπαιδεύτρια στον
συγκεκριμένο χώρο.
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5.2.14 Η Χαρά: «….εγώ πάντα αισθάνομαι ο άνθρωπος του περιθωρίου που
προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο και ενδεχομένως γι’ αυτό δουλεύω σε αυτή τη
δουλειά»

Η συνάντηση με την Χ. έγινε στην Αθήνα. Η Χ. προέρχεται από το χώρο της
παιδαγωγικής και της ψυχολογίας ενώ επαγγελματικά ασχολείται για πολλά χρόνια με την
εκπαίδευση ενηλίκων και μάλιστα με την εκπαίδευση ενηλίκων από κοινωνικά ευάλωτες
ομάδες. Πέρα από αυτό ασχολείται ως σύμβουλος-καθηγήτρια στο ΕΑΠ από το ξεκίνημα
σχεδόν του πανεπιστημίου και έχει συμμετάσχει σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών,
τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή τους. Η αρχική συνέντευξη έγινε στο σπίτι της
σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα ενώ μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα υλοποιήθηκε μια
συμπληρωματική συνέντευξη σε χώρο εργασίας μετά από σχετικό αίτημα του ερευνητή για
παροχή διευκρινήσεων.

Μια συνεχής πορεία αναζήτησης

Η πρώτη ξεκάθαρη ανάμνηση της Χ. από την εκπαιδευτική της διαδρομή είναι η
επιθυμία της να πάει σχολείο νωρίτερα από τα άλλα παιδιά της ηλικίας της. Μεγαλωμένη σε
ένα περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερη εκπαιδευτική κληρονομιά, χωρίς «εκπαιδευτική παράδοση»
όπως η ίδια παραδέχεται, αιτιολογεί την έντονη αυτή επιθυμία της με δύο τρόπους. Από τη
μια πλευρά υπάρχουν στην οικογένεια μεγαλύτερα αδέλφια που ήδη έχουν εισέλθει στο
εκπαιδευτικό σύστημα και μαζί τους μια σειρά από μεγαλύτερες φίλες που λειτουργούν ως
ένα κοινωνικό κίνητρο και από την άλλη υπάρχουν δυο γονείς που έχουν «μεγάλη αγάπη για
την εκπαίδευση» και οι οποίοι μολονότι οι ίδιοι δεν κατάφεραν λόγω των κοινωνικών
συνθηκών της εποχής τους να μορφωθούν μπόρεσαν να δώσουν στα παιδιά τους «μια αγάπη
για το διάβασμα, και την εκπαίδευση». Δυο γονείς που «…αγοράζανε πάντα πολλά βιβλία»
και μια θεία νηπιαγωγός διαμορφώνουν από πολύ νωρίς ένα θετικό κλίμα αποδοχής της
σχολικής τάξης.
Έτσι η αφηγήτριά μας βρίσκεται στο σχολείο ένα χρόνο νωρίτερα από το σύνηθες και
ανακαλεί την εμπειρία του νηπιαγωγείου αλλά και του δημοτικού σχολείου με ιδιαίτερα
θετικά συναισθήματα:
«…με πήγανε σε προνήπια ουσιαστικά [όμως] ήμουνα στο νηπιαγωγείο με
τα άλλα παιδιά. Μου άρεσε πάντα πάρα πολύ, ποτέ δεν είχα πρόβλημα,
πάντα περίμενα με Χ. πότε θα έρθει η μέρα να πάω σχολείο. Δεν ήμουνα
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ποτέ από τα παιδιά που ξέρεις κλαίνε, δυσκολεύονται ….Η νηπιαγωγός μου
ήτανε και θεία μου, δεν ξέρω αν αυτό κάπου με βοήθησε, γιατί και σήμερα
έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και στο σχολείο θυμάμαι ότι είχα πολύ
καλή δασκάλα τα δύο πρώτα χρόνια του Δημοτικού και ένα πάρα πολύ καλό
δάσκαλο την τελευταία χρονιά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι ενδιάμεσοι
δεν ήταν καλοί»
Τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης κυλούν χωρίς δυσκολίες με βάση τα όσα
ανασύρονται από τη μνήμη της αφηγήτριας. Σε αυτό μάλλον συμβάλλει και το γεγονός της
καλής της επίδοσης αφού όπως μας λέει με Χ. «…[ήμουν] η καλύτερη μαθήτρια, είχα πάντα
δέκα σ’ όλο το Δημοτικό». Το Γυμνάσιο και το Λύκειο δεν καταλαμβάνουν ιδιαίτερη θέση
στη συνολική αφήγηση της Χ. Το μόνο στοιχείο που ανακαλεί στην αφήγησή της είναι η
εντύπωση που της προκλήθηκε από το γεγονός ότι στα πρώτα χρόνια του γυμνασίου το
σχολείο της ήταν «θηλέων» και αυτή η ομοιομορφία της δημιουργούσε την αίσθηση ότι το
σχολείο ήταν πλέον «βαρετό».
Η μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται χωρίς δυσκολίες με εξαίρεση το
γεγονός της εισαγωγής στα «παιδαγωγικά» τμήματα της εποχής σε αντίθεση με την επιθυμία
της Χ. που είναι η συνέχιση της εκπαιδευτικής της διαδρομής σε άλλο κλάδο. Η απογοήτευση
για την «αποτυχία» αυτή ανακαλείται με έντονο τρόπο: «…όταν είδα ότι περνάω στα
Παιδαγωγικά είχα πλαντάξει στο κλάμα. Είχα στεναχωρεθεί πάρα πολύ…». Και όμως οι
σπουδές στα παιδαγωγικά είναι τελικά μια ανακάλυψη:
«…μου άρεσαν πάρα πολύ όλα τα μαθήματα ψυχολογίας. Δηλαδή εκεί
τρελάθηκα. Και είχα και την τύχη να έχω καθηγητή τον [αναφέρει το
όνομα], ο οποίος ήταν τότε νέος, έκανε το διδακτορικό του στον Καναδά και
είχα εμπλακεί σε μία έρευνα που έκανε για κλίμα στην σχολική τάξη.
Πηγαίναμε

δηλαδή

στα

σχολεία

μαζεύαμε

ερωτηματολόγια

και

συμπτωματικά πήγα στο σχολείο όπου ήμουνα μαθήτρια στην έκτη
δημοτικού και βρήκα τον δάσκαλο που είχα πριν από δέκα χρόνια… έτσι
αποφάσισα να μείνω στα Παιδαγωγικά»
Από κει και πέρα η επιθυμία της Χ. για περαιτέρω σπουδές την οδηγούν στην Αγγλία
όπου σπουδάζει πλέον ψυχολογία. Η επιλογή της αυτή σχετίζεται σύμφωνα με την ίδια στην
τάση της να κάνει πράγματα που «να έχουν πρακτική εφαρμογή στους ανθρώπους». Αυτή η
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τάση της έχει τις ρίζες της στις πρώτες επαγγελματικές εμπειρίες της, τις οποίες θα δούμε
αναλυτικότερα στην επόμενη αφηγηματική ενότητα.
Στις μεταπτυχιακές σπουδές τα πράγματα είναι πολύ θετικά ή τουλάχιστον έτσι
περιγράφονται. Η θετική αυτή διάσταση σχετίζεται τόσο με το γενικότερο εκπαιδευτικό
περιβάλλον όσο και με τους καθηγητές οι οποίοι μοιάζει να ασκούν σημαντική επιρροή στην
αφηγήτριά μας:
«Τώρα εκεί (10) εκεί είχα πάρα πολύ καλούς καθηγητές. Δηλαδή εγώ
πιστεύω ότι, ότι έμαθα το έμαθα εκεί. Δηλαδή θεωρώ ότι είχα, καταρχήν
στην κοινωνιολογία είχα τον Basil Bernstein. Ο οποίος ήτανε εκπληκτικός.
Εγώ μπορεί να μην καταλάβαινα ποιος είναι αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά
ότι είχε προβλέψει τι θα γινότανε στα αγγλικά πανεπιστήμια πριν από είκοσι
χρόνια, λέγοντας ότι ιδιαίτερα τμήματα κοινωνιολογίας θα χάνουν συνεχώς
έδαφος, ότι τα πανεπιστήμια θ’ αναγκαστούνε να εμπορευματοποιούνται την
εκπαίδευση προκειμένου να επιβιώσουνε….ήτανε καταπληκτικός»
Στη συνέχεια της αφήγησής της αναφέρονται και άλλοι καθηγητές τους οποίους η Χ.
ανακαλεί από τη μνήμη της με θετικά συναισθήματα. Όμως είναι και το εκπαιδευτικό
περιβάλλον που την ενθουσιάζει. Η ομαδική εργασία και η δυνατότητα της πρόσβασης σε
πολλές και διαφορετικές πηγές πληροφόρησης δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο
μπορεί να λειτουργήσει:
« …. καταρχήν γινότανε όλες οι συναντήσεις σε σεμινάρια με δέκα δώδεκα
φοιτητές, με πάρα πολύ συζήτηση, με διάλογο, κάτι που εγώ πρώτη φορά
είχα δει. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήτανε όταν είχαμε
πρωτοέρθει και είπανε …πάρτε έναν κατάλογο ….μας έδωσαν τα περίπου
είκοσι βιβλία και άρθρα και είπανε μέχρι την επόμενη φορά που ήτανε σε
δύο ημέρες να τα έχουμε διαβάσει και εγώ εκεί σοκαρίστηκα γιατί είχα μάθει
να έχω ένα βιβλίο. Και λέω που θα τα βρω; Και μου είπανε θα πας στην
βιβλιοθήκη, δηλαδή τι πιο φυσικό, εντάξει, καταπληκτικές βιβλιοθήκες,
πολύ ωραίο σύστημα με πολλές δυσκολίες στην αρχή μέχρι να προσαρμοστώ
αλλά νομίζω ότι έμαθα πολλά πράγματα»
Οι πολύ θετικές αυτές εμπειρίες της Χ. την οδηγούν αναπόφευκτα και στο μονοπάτι
του διδακτορικού. Και πάλι η επιλογή γίνεται με το ίδιο κριτήριο που επιλέχθηκε και η
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ψυχολογία ως μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών. Το ζήτημα είναι όπως λέει και η ίδια «..να
κάνω πάλι κάτι πρακτικό. Κάτι που να έχει εφαρμογή.» Έτσι:
«…είδα για το θέμα της χρήσης αλκοόλ στην εφηβεία. Τώρα δεν μπορώ να
πω, ούτε είχαμε στην οικογένεια κάποιον με τέτοιο ιστορικό, ούτε έπιναν,
ούτε κάπνιζαν, αλλά εν πάση περιπτώσει μου φάνηκε ενδιαφέρον και ότι
είναι κάτι που πραγματικά βοηθά τους ανθρώπους και είναι μέσα στην ζωή,
είναι κάτι πραγματικό. Πήρα λοιπόν γι αυτό μία υποτροφία, από το
Economical and Social Research Council της Αγγλίας και το ξεκίνησα …
και το τελείωσα το 1995»
Η διαδρομή της Χ. από το νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο
πανεπιστήμιο είναι γεμάτη από ευχάριστες αναμνήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και
εκπαιδευτικοί για τους οποίους εκφράζεται με θετικό τρόπο. Η πορεία της στις διάφορες
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος είναι μια συνεχής πορεία αναζήτησης η οποία
μάλιστα μοιάζει να μην έχει τελειώσει. Όπως η ίδια δηλώνει σε μια στιγμή της αφήγησής
της: «Ήθελα κάπως να κάνω κάτι. Κάτι παραπάνω. Δηλαδή το κάτι παραπάνω δεν ξέρω πως
ήρθε τότε. Αλλά πάντα έχω αυτήν την αίσθηση ότι δεν ξέρω αρκετά για ένα πράγμα. Θέλω κάτι
παραπάνω. Και τώρα το ίδιο νιώθω…»

Επαγγελματικές επιλογές -- κοινωνική αδικία, διαφορετικότητα, διευκόλυνση

Ένα θέμα που κάνει την παρουσία του αισθητή σε όλη την αφήγηση της Χ. είναι η
επαναλαμβανόμενη διάθεση για υποστήριξη ανθρώπων που κατά κάποιο τρόπο είχαν
αδικηθεί είτε από τις κοινωνικές συνθήκες είτε από άλλα άτομα. Η ευαισθησία της Χ. σε
αυτά τα ζητήματα γίνεται εμφανής στην αφήγησή της για πρώτη φορά όταν εισέρχεται στον
κόσμο της εργασίας ως δασκάλα και αναλαμβάνει να διδάξει στην πρώτη δημοτικού:
«Εκεί θυμάμαι τρία παιδάκια απ’ όλη μου την τάξη, το οποίο το ένα είχε
δυσλεξία, το άλλο είχε πολύ σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, είχαν
χωρίσει οι γονείς του και ήταν από τα παιδιά που, ξέρεις, δεν μπορούν να
σταθούνε καθόλου μέσα στην τάξη και το τρίτο θυμάμαι ότι το βαρούσε η
μάνα του μ’ ένα σίδερο στο κεφάλι. Κι αυτό με σοβαρά προβλήματα
συμπεριφοράς. Απ’ όλα τα παιδιά λοιπόν θυμάμαι αυτά τα τρία. Τότε άρχισα
να νιώθω ότι αξίζει κανείς ν’ ασχοληθεί με τα παιδιά που έχουνε πρόβλημα.
Είχα την αίσθηση ότι πρέπει να βοηθήσεις σ’ εκείνη την φάση ένα παιδί για
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να μην δεις αργότερα εντάξει, αυτό που βλέπω τώρα στην δουλειά που κάνω
στις εξαρτήσεις»
Αυτή η πρώτη επαφή είναι που την οδηγεί στην απόφαση να ασχοληθεί με την
Παιδαγωγική Ψυχολογία θέλοντας να σπουδάσει κάτι με πρακτική εφαρμογή στους
ανθρώπους. Αργότερα κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Μεγάλη Βρετανία ξεκινά να
εργάζεται με παιδιά ενώ για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με ομάδες ενηλίκων έχοντας δύο
διακριτούς ρόλους, της εκπαιδεύτριας και της εκπαιδευόμενης. Στην πρώτη περίπτωση
διδάσκει σε ομάδες ενηλίκων εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν σε προγράμματα «δεύτερης
ευκαιρίας» για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εμπειρία αυτή προσφέρει στη Χ.
εργασιακή ικανοποίηση λόγω της αίσθησης της αποδοχής της διαφορετικότητας όπως η ίδια
ομολογεί:
«.. έκανα μαθήματα …. σε μία ομάδα … οι οποίοι ήτανε δάσκαλοι μουσικής
που είχανε παρατήσει το ….ένα πρόγραμμα ειδικό που λέγεται access,
δηλαδή πρόσβασης ουσιαστικά, προσαρμοσμένο λίγο στις ιδιαιτερότητες
αυτών των ενηλίκων ....δηλαδή και παρακολουθούσανε αυτό το course για
να μπορέσουνε να μπούνε εκεί [εννοεί στο πανεπιστήμιο]. Οπότε αυτή ήταν
η πρώτη επαφή μ’ ενήλικες, οι περισσότεροι ήταν Afro Caribbean, χωρίς
φυσικά να ξέρω τι είναι εκπαίδευση ενηλίκων και τι σημαίνουν όλα αυτά
….Τώρα αυτό που έμαθα από αυτούς …ήταν πολύ ωραίοι αυτοί…ήταν ότι
ήταν ενήλικες, με μία τελείως διαφορετική κουλτούρα και από τον εγγλέζικο
και από τον ελληνικό πολιτισμό. Ε, κάτι μου άρεσε, δεν ξέρω να σου πω τι
… η αποδοχή ας πούμε της διαφορετικότητας. Αυτό ίσως. Ότι μπορείς να
δεχτείς τον άλλον που είναι πολύ έξω και πέρα από εσένα, και να κερδίσεις
πράγματα απ’ αυτήν την σχέση. Νομίζω αυτό…
Υπάρχει όμως και μια άλλου τύπου μαθησιακή εμπειρία με την εκπαίδευση
ενηλίκων στην οποία όμως η συμμετοχή της είναι από την πλευρά του
εκπαιδευόμενου:
«Παράλληλα έκανα τότε και εγώ μαθήματα ζωγραφικής με μία λίρα το
χρόνο (επειδή ήμουν φοιτήτρια), στα περίφημα Κέντρα Εκπαίδευσης
Ενηλίκων του Λονδίνου και εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν έχει σημασία η
ηλικία αλλά η διάθεση να μάθεις κάτι…συμμαθητές μου ήταν άνθρωποι 60
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και 70 ετών που τους κοιτούσα με περιέργεια καθώς μάθαιναν για πρώτη
φορά πιάνο ή ζωγραφική αλλά και με θαυμασμό…»
Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει αρχίσει να εισβάλλει στη ζωή της Χ. από τα φοιτητικά
της χρόνια όπως είδαμε παραπάνω. Μετά τις σπουδές της όμως η εμπλοκή γίνεται
μεγαλύτερη. Αναλαμβάνει μια θέση εργασίας με αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών που
ασχολούνται με άτομα που συμμετέχουν σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης Η
περίοδος αυτή είναι «πολύ δύσκολη» για την ίδια αφού η παρέμβαση της δημιουργεί
συγκρούσεις τις οποίες όμως η ίδια θεωρεί δημιουργικές. Για άλλη μια φορά ένα περιβάλλον
που εμπεριέχει ομαδική εργασία και διαφορετικότητα αποτελεί ένα χώρο στον οποίο
λειτουργεί με επιτυχία:
«Αυτό που με βοήθησε στο [αναφέρει το όνομα του οργανισμού που
εργάζεται] ήταν ότι καταρχήν υπήρχε μία ομάδα, που συνεργαστήκαμε όλα
αυτά τα χρόνια, αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Με βοήθησε το ότι υπήρχανε
πολλές συγκρούσεις … είχαμε πολλές διαφορετικές αντιλήψεις, δηλαδή
αυτοί της κλασσικής θεραπείας δεν μπορούσανε να καταλάβουνε τι θα πει
εκπαίδευση μ’ έναν τόσο συστηματικό τρόπο, εγώ μπορεί να είχα μία πολύ
ισχυρή άποψη για την εκπαίδευση, δεν σημαίνει ότι ήταν η σωστή, αλλά
μέσα απ’ αυτήν την διαφορετικότητα βγήκαν πολλά πράγματα..»
Σε κάποια χρονική στιγμή ξεκινά και την συνεργασία της με το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και αρχίζει πλέον μια ακόμη πιο συστηματική ενασχόληση με την εκπαίδευση
ενηλίκων. Το νέο αυτό εργασιακό περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα στη Χ. για μεγαλύτερη
επαγγελματική συνειδητοποίηση αναφορικά με το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων. Για
πρώτη φορά η Χ. αισθάνεται ότι ανήκει σε μια κοινότητα:
«..όταν είδα την προκήρυξη του Ανοιχτού….σκέφτηκα ΟΚ κι εγώ στην ουσία
δουλεύω στην εκπαίδευση ενηλίκων ….στην εκπαίδευση ας πούμε
ανθρώπων σε δύο κατηγορίες, πρώτον που δεν είχαν πρόσβαση στην γνώση
και θέλανε μία δεύτερη ευκαιρία, αλλά και στην εκπαίδευση επαγγελματιών
….που είχαν πολύ μεγάλες αντιστάσεις….Αυτό που βρήκα στο Ανοικτό,
κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλοι τρεις, πέντε άνθρωποι, δέκα, οι οποίοι
αντίστοιχα μ’ εμένα σε παρόμοιους χώρους προσπαθούν να εντάξουν την
εκπαίδευση των ενηλίκων. Εκεί δηλαδή κάπως κατάλαβα ότι αυτό που κάνω
είναι η εκπαίδευση των ενηλίκων και ότι έχει ένα όνομα και ότι έχει μία
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θεωρία και ότι υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό. Γιατί μέχρι τότε
μπορώ να σου πω ότι ένιωθα πολύ μεγάλη μοναξιά σ’ αυτό που έκανα. Και
νομίζω ότι αυτό ήταν που με κράτησε και στο Ανοιχτό.
Σε όλες τις επαγγελματικές επιλογές της Χ. τα στοιχεία που κυριαρχούν είναι η
ομαδικότητα και η διάθεση για υποστήριξη όσων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρέθηκαν σε
κάποιο «περιθώριο». Η προσπάθεια της Χ. εστιάζεται στο να μπορέσει να βοηθήσει τους
χωρίς όμως να τους επιβάλλει την δική της άποψη. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που
περιγράφει τη λειτουργία της ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων:
«… όταν μπω σε μια ομάδα πάντα προβληματίζομαι, εγώ κυρίως
προβληματίζομαι με το προφίλ των ανθρώπων…Το ρόλο μου [τον βλέπω]
(10) περισσότερο διευκολυντικό θα έλεγα, δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν τον
βλέπω δηλαδή δεν έχω να πω κάτι, να δώσω απαντήσεις … ιδιαίτερα στους
ενήλικες. Διευκολυντικός σε μια συζήτηση σε μια ανταλλαγή εμπειριών και
απόψεων. Αυτό»

Η συνολική εντύπωση από την αφήγηση της Χ.

Η αφήγηση της Χ. για την εκπαιδευτική της διαδρομή έχει ως κύρια χαρακτηριστικά
την συνεχή προσπάθεια για κατάκτηση γνώσης με μια ταυτόχρονη ανοικτή διάθεση για
προσφορά σε άτομα και ομάδες που είτε είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι είτε κοινωνικά
αδικημένοι. Ξεκινά την πορεία της από μια οικογένεια που δεν έχει άμεση σχέση με το
εκπαιδευτικό σύστημα αλλά που υποστηρίζει και ενισχύει την κάθε προσπάθειά της στο
συγκεκριμένο χώρο. Έτσι η Χ. περνά με επιτυχία από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και
καταλήγει να ασχολείται επαγγελματικά και συνειδητά με την εκπαίδευση. Είναι σημαντικό
να αναφερθεί ότι ενώ η υποστήριξη που δέχεται η Χ. από την οικογένειά της δεν είναι υλικής
μορφής, αφενός μοιάζει να έχει ένα εξαιρετικό αντίκτυπο στη διάθεση της για συνεχή
αναζήτηση νέων μονοπατιών γνώσης και μόρφωσης και αφετέρου συμβάλλει στη
διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης άποψης ή και ιδεολογίας για την εκπαίδευση και το
λειτούργημα του εκπαιδευτικού. Αυτή μάλιστα η άποψη φαίνεται να διαμορφώνεται στην
προσωπικότητά της από μικρή ηλικία:
«…διάβαζα πάρα πολλά λογοτεχνικά βιβλία από πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή
θυμάμαι ότι το πρώτο βιβλίο που μου πήρε δώρο ο μπαμπάς μου ήτανε ο
Αρχισιδηρουργός. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Φαίνεται λίγο και σαν
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ρομαντική ιστορία, τότε έτσι το κατάλαβα. Μετά κατάλαβα ότι έχει να κάνει
με την πάλη των τάξεων στην ουσία…»
«..σ’ ένα περιβάλλον αντίξοο... Δηλαδή εδώ δεν έχουμε μία οικογένεια που
παραδοσιακά είχε εκπαίδευση…ήταν εκπαιδευτική κ.λ.π., κ.λ.π., δεν είναι
έτσι. Και πάντα είχα αντίξοες συνθήκες, ας πούμε οικονομικές δυσκολίες
πολλές. Δεν μ’ έστειλε ο μπαμπάς μου για να σπουδάσω, δούλευα για να
σπουδάσω αλλά ήταν κάτι που με γέμιζε πολύ. Με βοηθούσε να δω με μία
άλλη ματιά τα πράγματα. Πώς να σου πω αν με ρωτήσεις …δεν μπορούσα
να έχω ποτέ στόχο να βγάλω λεφτά απ’ αυτά τα πράγματα. Ή να κάνω μία
δουλειά για λεφτά ας πούμε. Δε θαύμασα ποτέ κάποιον γιατί είχε λεφτά.
Έναν επιχειρηματία. Από μικρή αυτούς που θαύμαζα ήτανε κάποιοι
άνθρωποι της επιστήμης της γνώσης τώρα το πώς και γιατί δεν ξέρω να σου
πω. Δηλαδή όταν ήμουν μικρή θαύμαζα τον Λεονάρντο Νταβίντσι. Κάτι
παράξενους εξερευνητές ας πούμε που πηγαίνανε στην Αφρική και
κοιτάζανε, ψάχνανε, την Margaret Mead ας πούμε την κοινωνική
ανθρωπολόγο που πήγαινε στις φυλές και έκανε διάφορες έρευνες...»
Με αυτή τη διάθεση η Χ. συνεχίζει την πορεία της στο χώρο της εκπαίδευσης
ενηλίκων χωρίς η ίδια να είναι σε θέση να αιτιολογήσει με απόλυτο τρόπο τις επιλογές της
και θεωρώντας τη συνεχή πορεία της στο εκπαιδευτικό σύστημα ως μια προσωπική διέξοδο :
«…το βλέπω περισσότερο σαν ένα δρόμο να καταλάβω περισσότερο τον εαυτό μου μέσα στον
κόσμο. Σαν μία πορεία τέτοια. Και επίσης σαν μία διέξοδο απέναντι ας πούμε ενδεχομένως σε
πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω…»
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5.2.15 Η Μαριάνα: «…με ενδιαφέρει και το βλέπω ως μέρος του ρόλου μου να
επεξεργαστούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα…Είναι λοιπόν συντονιστικός ο
ρόλος μου»

Η τελευταία βιογραφία που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ερευνητικού εγχειρήματος
αυτής της διατριβής ανήκει σε μια εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Η Μ. ασχολείται αποκλειστικά με
την εκπαίδευση ενηλίκων στην επαγγελματική της ζωή. Το πεδίο στο οποίο επικεντρώνεται η
εμπειρία της είναι αυτό της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ενώ επίσης ασχολείται έντονα
και με την εκπαίδευση εκπαιδευτών. Μια αρχική συνέντευξη με την Μ. πραγματοποιήθηκε
στο χώρο της εργασίας της ενώ πραγματοποιήθηκε και μια δεύτερη συνάντηση η οποία
κρίθηκε αναγκαία για να συμπληρωθεί η εικόνα της εκπαιδευτικής της διαδρομής.

Τα σχολικά χρόνια: δυσκολίες στο οικογενειακό περιβάλλον και χαμηλές
προσδοκίες

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της αφήγησης της Μ. αναφορικά με τα σχολικά της χρόνια
(δημοτικό, γυμνάσιο λύκειο) είναι ότι δεν περιλαμβάνει σχεδόν καθόλου στοιχεία τόσο από
το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον όσο και από την ίδια τη διεργασία της μάθησης (για
παράδειγμα: μαθησιακές ή δυσκολίες κοινωνικοποίησης, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, δάσκαλοι,
καθηγητές, μαθήματα, κ.λπ.). Αντιθέτως το κεντρικό στοιχείο σε αυτή την αφηγηματική
ενότητα είναι το οικογενειακό περιβάλλον της, το οποίο την εποχή αυτή μοιάζει να επηρεάζει
καταλυτικά την όλη πορεία της Μ. αφού εμφανίζεται ως προβληματικό:
«Εγώ μεγάλωσα μέχρι τα 10 μου σε ένα περιβάλλον που είχαμε
ξυλοδαρμούς, καυγάδες, δηλαδή, ήταν άσχημες οι εικόνες που είχα..»
Το αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι ότι η Μ. αναγκάζεται να αλλάξει
σχολικό περιβάλλον αρκετές φορές και αυτές οι αλλαγές όπως είναι φυσικό επηρεάζουν την
απόδοσή της αλλά ακόμη πιο πολύ φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της
αυτοεκτίμησή της. Με την συμβολή και μιας εκπαιδευτικού, στην αρχή της εκπαιδευτικής της
διαδρομής η Μ. αισθάνεται ότι είναι «ένα τίποτα»:
«…ξεκίνησα δημοτικό στην [αναφέρει μια περιοχή]. Εκεί δε θυμάμαι πολλά
πράγματα, γενικότερα. Ήταν μία ψιλο-αλαλούμ κατάσταση, λόγω των
οικογενειακών περιστάσεων, αρχίζω, όμως, να θυμάμαι πολύ καλά, από
τότε που ‘ρχομαι στην [αναφέρει μια περιοχή], 3η δημοτικού. Γενικά το
δημοτικό μου δεν ήταν καλή εμπειρία γιατί είχα μια δασκάλα που με
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τρόμαζε πολύ και γενικά μου είχε δημιουργήσει ένα συναίσθημα ότι είμαι
ένα τίποτα. Από τις βαθμολογίες που έπαιρνα, απ’ το γεγονός ότι
αναγκαζόμουνα για να μπορέσω να ικανοποιήσω την εικόνα της για εμένα,
να αντιγράφω στο σπίτι την ορθογραφία και να κάνω ότι τη γράφω την ώρα
του μαθήματος. Αυτή με ανακάλυπτε, με έδερνε, μου έβαζε τιμωρίες και
γενικά το δημοτικό μου ήταν ένα δράμα. Εγώ θυμάμαι την [αναφέρει το
όνομα της δασκάλας] και τρέμω»
Αυτή η εικόνα της Μ. φαίνεται να μην σχετίζεται αποκλειστικά με την παρουσία της
εκπαιδευτικού που σύμφωνα πάντα με τις αναμνήσεις της Μ.
αντιπαιδαγωγικές μεθόδους.

χρησιμοποιούσε

Αυτή η εκλογίκευση και η αιτιολόγηση του άσχημου

συναισθήματος που συνεχίζει να νιώθει η Μ. στην ανάμνηση των σχολικών χρόνων φαίνεται
είναι περισσότερο συσχετισμένη με τα οικογενειακά βιώματα. Αυτό γίνεται καλύτερα
αντιληπτό αφού όταν οι συνθήκες δεν είναι πλέον δυσάρεστες, πραγματοποιείται μια ριζική
μεταστροφή της εικόνας που έχει η Μ. για τον εαυτό της. Η Μ. γίνεται «καλή μαθήτρια».
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο μιας μάλλον επιβεβλημένης οικογενειακής μετακίνησης η Μ.
εμφανίζει τον εαυτό της να έχει «διάθεση» για σχολείο και για μάθηση γενικότερα. Η Μ.
αισθάνεται ηρεμία και αυτή η αλλαγή φαίνεται και στο γεγονός ότι τώρα πια στις αναμνήσεις
αυτής της περιόδου υπάρχει μια θετική αναγνώριση στο πρόσωπό της από την πλευρά των
εκπαιδευτικών:
«…όταν φύγαμε με τη μητέρα μου και πήγαμε [αναφέρει μια περιοχή]εκεί
πια ήταν ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, ίσως και γι’ αυτό γίνομαι και
καλύτερη μαθήτρια,

γιατί έχω ηρεμία στο σπίτι. Δεν έχουμε καυγάδες,

έχουμε συζητήσεις, περνάμε καλά, γελάμε, ζωγραφίζουμε, διαβάζουμε…Κι
εκεί ξεκινάω την 6η δημοτικού, μέχρι την 3η γυμνασίου. Εκεί ξαφνικά,
επειδή είμαι σε τελείως καινούργιο περιβάλλον, μου αναπτύσσεται η διάθεση
να γίνω μία από τις καλύτερες μαθήτριες. Και πραγματικά, γίνομαι μία από
τις καλύτερες μαθήτριες. Είναι καλά τα χρόνια εκείνα, γενικά…. Θυμάμαι
ένας καθηγητής [αναφέρει περιοχή], είχε πει στη μητέρα μου, και
μαθηματικός

μάλιστα,

που

εγώ

μαθηματικά

ήμουνα…((μορφασμός

δυσαρέσκειας))…της είχε πει αυτός, της μητέρας μου ότι η κόρη σας θα πάει
πάρα πολύ μπροστά μια μέρα. Κι όταν μου το ’πε η μητέρα μου, λέω μου
λέει ψέματα για να με ενθαρρύνει και να κάτσω να διαβάσω»
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Στο τέλος του γυμνασίου όμως η Μ. μετακομίζει και πάλι. Η επιστροφή στο
προηγούμενο κοινωνικό της περιβάλλον δεν συνοδεύεται από συνέχιση της θετικής πορείας
στο σχολικό περιβάλλον. Από την εποχή αυτή η Μ. μοιάζει να μην θέλει να αναφέρει
καθόλου στοιχεία της εκπαιδευτικής της διαδρομή. Έχοντας θέσει ως στόχο να συνεχίσει τις
πανεπιστημιακές σπουδές της εκτός Ελλάδας, σε χώρα όπου ήδη έχει μεταβεί στενός
συγγενής της, η Μ. ενδιαφέρεται για τη σχολική επίδοσή της μόνο στο βαθμό που θα της
εξασφαλίσει την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό. Όλα τα άλλα
την αφήνουν αδιάφορη, χωρίς ενδιαφέρον:
«.. 3η γυμνασίου, ξαναγυρίζω στην [αναφέρει μια περιοχή]. Εκεί βρίσκω
τους φίλους μου από το δημοτικό και ξαναγίνομαι η χειρότερη μαθήτρια…..
Το περιβάλλον ήτανε πότε θα κάνουμε κοπάνα….Η μελέτη και το σχολείο
ήταν το τελευταίο που με ενδιέφερε. Μέσα στην τάξη σπάνια
παρακολουθούσα. Πάντα διάβαζα ώστε αν ήξερα ότι θα με σήκωνε την
επόμενη ημέρα, τουλάχιστον, να ξέρω, αλλά με το στόχο μόνο να περνάω.
Γενικότερα ήμουνα μαθήτρια του 16 πάνω κάτω. Δεν είχα πέσει ποτέ από
16, δεν είχα βγάλει ποτέ καμία τάξη παραπάνω από 17….Τελειώνω το
λύκειο, έχοντας ως στόχο ότι εγώ θα φύγω και θα πάω [αναφέρει μια χώρα
του εξωτερικού] για σπουδές, άρα, δε με ενδιαφέρει να πετύχω σε
πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, με ενδιαφέρει να βγάλω ένα απολυτήριο πάνω
από 16, γιατί είναι βασικό κριτήριο για να με πάρουν σε πανεπιστήμιο στην
[αναφέρει τη χώρα του εξωτερικού]. Οπότε ο στόχος μου είναι το 16.
Πράγματι, τελειώνω με 16 και 3/11 και φεύγω 17 χρονών ….Δεν μ’
ενδιέφερε, δηλαδή. Αν τότε μου λέγανε ότι εσύ θα πας πανεπιστήμιο, θα
κάνεις master, θα κάνεις διδακτορικό, θα ‘σαι στο ΕΑΠ, δε θα το πίστευα με
τίποτα. Θα ‘λεγα αποκλείεται»
Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι αναμνήσεις της Μ. από την πορεία της στη
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένες από το
περιβάλλον που βιώνει εκτός σχολείου, στο σπίτι. Η επίδραση αυτή μοιάζει να είναι τόσο
ισχυρή που σχεδόν απαλείφει την αναφορά σε κάθε άλλο βιογραφικό γεγονός στο σχολικό
περιβάλλον που θα μπορούσε να είναι καταλυτικό για την μετέπειτα εκπαιδευτική και
επαγγελματική εξέλιξή της. Από την αφήγηση αυτής της εποχής αναδύεται η αίσθηση ότι για
τη Μ. το σχολείο και η εκπαιδευτική διαδικασία όταν δεν εμπεριέχουν τραυματικά βιώματα
(πρώτες τάξεις του δημοτικού) είναι απλά τα μέσα για να μπορέσει να ξεφύγει από το
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κοινωνικό της περιβάλλον. Και πράγματι αμέσως μετά το λύκειο η Μ. φεύγει στο εξωτερικό
όπου αρχίζει τις πανεπιστημιακές της σπουδές με εντελώς διαφορετικά δεδομένα.

Πανεπιστήμιο: αυτοδιαχείριση, ατομική ευθύνη, άτυπες μορφές μάθησης

Οι πανεπιστημιακές σπουδές της Μ. πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. Εκεί η Μ.
αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερη συνείδηση ως προς την διεργασία της μάθησης και όπως
παραδέχεται η ίδια αρχίζει να καταλαβαίνει γιατί σπουδάζει, γιατί βρίσκεται εν τέλει σε ένα
εκπαιδευτικό ίδρυμα:
«…φεύγω 17 χρονών για [αναφέρει μια χώρα]. Εκεί μπορώ να πω ότι
αρχίζει εκπαιδευτικά λίγο το μυαλό μου να έρχεται στα ίσα του, να αρχίζω
να καταλαβαίνω γιατί κάνω κάποια πράγματα και να αρχίζω να είμαι πολύ
υπεύθυνη για αυτό που κάνω. Οι σπουδές μου είναι ότι πιο σημαντικό είχα
τότε. Έχω δώσει πολύ μεγάλο βάρος, χωρίς όμως να είμαι μόνο σε αυτό. Μ’
αρέσει πάρα πολύ ότι σε εκείνο το σύστημα η ευθύνη όλης της ολοκλήρωσης
είναι πάνω μου. Μ’ αρέσει το αίσθημα ότι έχω την ευθύνη εγώ να
ολοκληρώσω τις σπουδές μου, όπως ήθελα»
Η Μ. έρχεται σε επαφή με ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου το σύστημα προάγει
την αυτοδιαχείριση της μάθησης. Έρχεται σε επαφή με έναν ακαδημαϊκό κόσμο που μολονότι
οι διδακτικές μέθοδοι δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερα καινοτομικό στοιχείο το
περιβάλλον επιτρέπουν στη Μ. να αναλάβει την ευθύνη για την περαιτέρω πορεία της και
αυτή είναι μια διαδικασία που είναι ευχάριστη αλλά ταυτόχρονα μηχανιστική:
« .. στο πανεπιστήμιο η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν ήταν εισηγητική,
πολύ ακαδημαϊκή. Και στα tutorials δεν είχαμε… μία καθηγήτρια θυμάμαι
είχαμε στο πανεπιστήμιο, που μας έκανε το μάθημα των γαλλικών, η οποία
συνήθιζε να μας βγάζει στο αμφιθέατρο έξω όταν είχε καλή μέρα και μας…
αυτό ήταν το πιο ριζοσπαστικό που είχα δει, ας πούμε, να κάνει την
εισήγησή της έξω από την αίθουσα αντί μέσα στην αίθουσα. … Όμως το
περιβάλλον είναι πολύ διαφορετικό. …Θυμάμαι την πρώτη μέρα όταν μας
έδωσε ο καθηγητής μια βιβλιογραφία και μας είπε θα τα βρείτε στη
βιβλιοθήκη και πήγα στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου… πρώτα απ’ όλα
δεν ήξερα γιατί υπάρχει βιβλιοθήκη και τι τη χρειάζομαι. Ε, όταν μας έδωσε
τη λίστα με τα βιβλία, δεν ήξερα γιατί μας τα ’δωσε αυτά. Δεν ήξερα αν
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έπρεπε να τα αγοράσω ή… αλλά και να τα δανειστώ τι να τα κάνω. Αφού
υπάρχει βιβλίο για τη γλωσσολογία. Γιατί μου δίνει και όλη αυτή τη
βιβλιογραφία; Την πρώτη χρονιά στο πανεπιστήμιο δυσκολεύτηκα πολύ να
τα καταλάβω όλα αυτά. Προς το τέλος της χρονιάς συνειδητοποιώ τι
σημαίνει βιβλιοθήκη, τι σημαίνει βιβλιογραφία, τι θα κάνω εγώ αυτό το
χρόνο στη βιβλιοθήκη. Από τη δεύτερη χρονιά ….αρχίζω να οργανώνω την
ύλη μου, δηλαδή, συνειδητοποιώ ότι, ότι κάνω, σε σημειώσεις πρέπει να
υπάρχει ένα κλασέρ που να υπάρχουν οι σημειώσεις, ένα κλασέρ με τις
ασκήσεις μου. Αρχίζω και ομαδοποιώ και τον τρόπο που μελετώ»
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Μ. έχει εισέλθει σε μια νέα διαδρομή της
εκπαιδευτικής πορείας. Η συνειδητοποίηση της αξίας των όσων κάνει αλλά και η μάλλον
πετυχημένη προσπάθεια οργάνωσης των σπουδών της (και ίσως της ζωής της γενικότερα) την
οδηγούν στο να συνεχίσει τις σπουδές της και μετά το βασικό της πτυχίο. Έτσι ξεκινά
μεταπτυχιακές σπουδές:
«Έχω πολύ υποστήριξη γενικότερα, από βιβλιοθήκες, από tutors, από
άλλους φοιτητές και εκεί αντιλαμβάνομαι ότι δε θέλω μόνο να τελειώσω το
πτυχίο μου, θέλω να το πάω και λίγο παραπέρα. Γι’ αυτό και συνεχίζω με το
master μου….Στο Master μου έμαθα πώς να μαθαίνω... Αρχίζω να
συνειδητοποιώ την ευθύνη αυτών, αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι υπάρχει μια
ουσία, αλλά, και πάλι εκεί μαθαίνω με έναν άλλο τρόπο, έτσι όπως μας
καθοδηγούν οι tutors και οι λέκτορες. Με τη συζήτηση και με την επαφή,
γιατί πια αρχίζω και έχω και φιλική επαφή με τον επόπτη μου, αρχίζω να
συνειδητοποιώ ότι για να μάθω κάτι πρέπει να ερευνήσω. Και αυτά που
ερευνώ, επειδή… έτσι όπως τα παίρνω δε σημαίνει ότι θα τα δεχτώ έτσι
όπως είναι. Εκεί αρχίζω να μαθαίνω πώς να μαθαίνω κι εκεί αρχίζω να
κριτικάρω αυτά που βλέπω από την τηλεόραση μέχρι αυτά που διαβάζω.
Και εκεί συνειδητοποιώ για πρώτη φορά ότι είναι γραμμένο σε ένα βιβλίο δε
σημαίνει ότι είναι και σωστό…»
Η Μ. αρχίζει, όπως μας λέει, να σκέφτεται με έναν πιο κριτικό τρόπο τα όσα μελετά.
Σημαντικό στοιχείο για τη Μ. είναι και η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με τον «επόπτη». Στη
συνέχεια της αφήγησής της αναφέρεται πιο έντονα σε δύο καθηγητές-επόπτες οι οποίοι κατά
τη γνώμη της την βοήθησαν να σκέφτεται διαφορετικά. Από την άλλη ένα στοιχείο που
μοιάζει να θεωρεί η Μ. πολύ σημαντικό είναι το ότι οι σπουδές της ήταν στενά συνδεδεμένες
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με την επαγγελματική της διαδρομή, ενώ δε στέκεται καθόλου στη διεργασία της εκπόνησης
της διδακτορικής διατριβής της, την οποία αναφέρει σχεδόν ως μια διαδικασία:
«Έτυχε να’ χω έναν εξαιρετικό επόπτη. Για πρώτη φορά στο master μου,
στη συνεργασία μου με τον επόπτη μου για τη διπλωματική μου,
αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να ασκήσω, να έχω και κριτικό πνεύμα σε αυτά
που κάνω ακαδημαϊκά. Από εκεί αρχίζω και παίρνω μια άλλη πορεία, και
πραγματικά, την οφείλω σε εκείνον τον άνθρωπο, που με κάνει να είμαι πιο
σκεπτόμενη και να στοχάζομαι κριτικά…[Αναφέρει δύο ονόματα] είναι οι
άνθρωποι που μ’ έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Έχουν
επηρεάσει πάρα πολύ το πνεύμα μου. Άρα, όσοι με επηρέασαν ήταν
πραγματικά από το πανεπιστήμιο και μετά [εννοεί τις προπτυχιακές
σπουδές]. …Νιώθω πολύ τυχερή για ένα πράγμα. Γιατί αυτά που σπούδασα,
προς το τέλος, ξεκίνησαν από την ανάγκη μου την επαγγελματική. ….για να
έχω μια πιο ολοκληρωμένη επαγγελματική προσωπικότητα. Άρα, δεν έκανα
ένα διδακτορικό άσχετο με την πρωινή μου ζωή. Την επαγγελματική. Αυτά
τα δύο ήταν άμεσα συνδεδεμένα. Και ότι ήθελα, γι’ αυτό και όλη η έρευνά
μου… επίσης, όλη η έρευνά μου έγινε εδώ. Αυτό ήταν απίστευτο για μένα,
γιατί μέσα σ’ ένα χώρο που πρακτικά είχα δει κάποια αποτελέσματα,
μπόρεσα να τα ερευνήσω επιστημονικά και να δω και επιστημονικά κάποια
αποτελέσματα. Δηλαδή, επιβεβαίωσα αυτά που ενστικτωδώς έβλεπα και
έκανα στο επάγγελμά μου»
Πριν κλείσει αυτή η ενότητα στην οποία η Μ. αφηγείται τη διαδρομή της στην
ανώτατη εκπαίδευση είναι σημαντικό να αναδείξουμε και την αναφορά της σε μια άλλη πηγή
μάθησης που για την ίδια μοιάζει σημαντική. Η Μ. σπούδασε στηριζόμενη στις δικές της
οικονομικές δυνατότητες και έτσι ταυτόχρονα με τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο
εργαζόταν για να «επιβιώσει» όπως μας λέει. Αυτή η παράλληλη δραστηριότητα μοιάζει ότι
έδωσε πολλά στοιχεία που επηρέασαν την αντίληψη της Μ. για την αξία της μη-τυπικής
μάθησης:
«..επίσης έμαθα πάρα πολλά, ιδιαίτερα για το χειρισμό ανθρώπων, για το
χειρισμό σχέσεων, για το χειρισμό εργοδοτών, μέσα από την προσπάθειά
μου να επιβιώσω. Εκεί έμαθα πολλά πράγματα. Θυμάμαι, κι αυτό δεν θα το
ξεχάσω, όταν πρωτοπήγα [αναφέρει τη χώρα των σπουδών της], έκανα
διάφορες δουλειές. Μία από τις δουλειές που έκανα ήτανε να δουλέψω
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καμαριέρα στο [αναφέρει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση]. Λοιπόν,

στα

διαλείμματα και μεταξύ ορόφων, επειδή ήταν πολύ σκληρή δουλειά, ήμουν
μόνη μου, δεν είχα παρέες, καθάριζα και δωμάτια, δηλαδή, υπήρχαν και
μέρες που ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς, 11 η ώρα το βράδυ, εγώ είχα τη
βάρδια μου και δεν είχα που να πάω παραμονή πρωτοχρονιάς. Λοιπόν.. σε
όποιο διάλειμμα είχα στα μπλοκάκια θυμάμαι, καθόμουν και έγραφα τις
σκέψεις μου… Αυτά είχανε βγει μέσα από τα συναισθήματα που ένιωθα
εκείνη την περίοδο. Αλλά ακόμα και μικρή. Πολύ μικρή. Ότι μάθαινα ήταν ή
μέσα από παιχνίδι, ή από άλλους, παρατηρώντας άλλους. Πάντως, μάθαινα
πολύ καλύτερα, έξω από το τυπικό σύστημα. Έξω από το διάβασμα από το
βιβλίο, έξω από αυτά και κυρίως με δραστηριότητες. Ίσως γι’ αυτό και τώρα
στη δουλειά μου χρησιμοποιώ πάρα πολύ παιχνίδι και τέτοιου τύπου
δραστηριότητες για να εκπαιδεύσω εγώ. Ίσως γιατί εμένα μου ταιριάζει
καλύτερα..»
Με αυτήν την αναφορά ολοκληρώνεται η ανασυγκρότηση του μέρους της αφήγησης
της Μ. που αφορά στα χρόνια της στο πανεπιστήμιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο. Στη συνέχεια η Μ. αφηγείται πως βρέθηκε στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και
τι έχει επηρεάσει την πορεία της στον συγκεκριμένο χώρο.
Ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων: συμπτώσεις και σημαντικοί άλλοι

Η πρώτη επαφή της Μ. με το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων συντελείται στα
φοιτητικά της χρόνια όταν αρχίζει να απασχολείται εθελοντικά ως εκπαιδεύτρια σε ένα φορέα
εκπαίδευσης ενηλίκων με αναπηρία. Η λειτουργία της στο χώρο της δίνει στοιχεία που
ενισχύουν την αυτοεκτίμησή της αλλά προς το παρόν η Μ. δε μοιάζει να έχει αποφασίσει ή
να έχει συνειδητοποιήσει ότι θα σταδιοδρομήσει επαγγελματικά στο χώρο της εκπαίδευσης ή
της εκπαίδευσης ενηλίκων:
«…η πρώτη επαφή μου με το χώρο της εκπαίδευσης είναι στην [αναφέρει τη
χώρα των σποδών της] ως part time εκπαιδεύτρια σε ένα κέντρο ΑΜΕΑ.
Είναι όμως για ενήλικες, είναι, δηλαδή, από 18 μέχρι 65 χρονών, οι
άνθρωποι αυτοί. Είναι εθελοντική δουλειά. Δεν πληρώνομαι…πάω γιατί
μπαίνω σε έναν χώρο, με εκπαιδεύουν, με θεωρούν επαγγελματία, μου
δίνουν και το τίτλο του instructor και ξαφνικά νιώθω ότι μ’ αρέσει αυτό το
πράγμα…. Στην Ελλάδα δεν ήθελα να κάνω… δεν είχα σκεφτεί τότε ότι
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επαγγελματικά θα ακολουθούσα τη σταδιοδρομία της εκπαιδεύτριας και
μάλιστα ενηλίκων. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν είχα ποτέ το όνειρο
να γίνω δασκάλα, καθηγήτρια ή τέτοια πράγματα..»
Έτσι η Μ. μπαίνει στον τραπεζικό χώρο και εκεί μέσα από μια σειρά από συμπτώσεις
αρχίζει να εκπαιδεύει ενήλικους αλλά και να εκπαιδεύεται η ίδια. Από τη συμμετοχή της στα
διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα η Μ. συνειδητοποιεί ότι η ενασχόληση με την
εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάτι που της δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση και έτσι επιλέγει
να ασχοληθεί περισσότερο επαγγελματικά με το πεδίο.

Σε μια από τις δράσεις που

συμμετέχει γνωρίζει και έναν εκπαιδευτή ενηλίκων ο οποίος μοιάζει να την εμπνέει και να
αποτελεί πρότυπο για αυτήν:
«Καταλήγω να μπω στον τραπεζικό χώρο και τελείως τυχαία, από ένα
λάθος δηλαδή, από ένα σεμινάριο που θα έκανε ο τότε προϊστάμενός μου,
αλλά τελευταία στιγμή πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, μου αναθέτει να κάνω
εγώ το πρώτο σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης. Όταν το έκανα,
δήλωσα εκείνη την ημέρα ότι εγώ ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να ξανακάνω
αυτό το πράγμα. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να μου συμβεί, δεν το γουστάρω
καθόλου, δε με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το αντικείμενο. Αναγκαστικά,
όμως, μέσα στα καθήκοντα της δουλειάς μου, μου ανατίθενται κάποια
καθήκοντα σχετικά με εκπαίδευση σε σεμινάρια πωλήσεων και ποιοτικής
εξυπηρέτησης. Οπότε αρχίζω κι εγώ να σπάω λίγο τον πάγο με αυτό το
κομμάτι. Αρχίζω και βλέπω τον εαυτό μου να λειτουργεί χωρίς φόβο πια
απέναντι στην έκθεση μπροστά σε μια ομάδα και αυτό μου αρέσει. Μου
αρέσει ότι εγώ αλλάζω. Μου αρέσει ότι εγώ, μέσα από αυτά τα καθήκοντα,
γίνομαι πιο ανοιχτή γενικότερα, αποκτώ περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οπότε
κάποια στιγμή δηλώνω στην τράπεζα, στο τμήμα προσωπικού ότι εγώ θέλω
να γίνω μόνιμη εκπαιδεύτρια….. Οπότε πια φεύγω από το τότε τμήμα
μάρκετινγκ, πάω στο τμήμα προσωπικού και αναλαμβάνω το κομμάτι της
εκπαίδευσης. Τότε, έρχεται μία εγκύκλιος στην τράπεζα που λέει ότι θέλουμε
να φτιάξουμε ένα εγχειρίδιο train the trainer, αυτά είναι τα κεφάλαια, όσοι
θέλουν να αναλάβουν κάποιο κεφάλαιο, δηλώνουν συμμετοχή. Κι εγώ
δηλώνω συμμετοχή για το κεφάλαιο, η λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων.
Και τότε γνωρίζω τον [αναφέρει το όνομα ενός εκπαιδευτή ενηλίκων]. Κι
από τότε, αλλάζουν όλα τα πράγματα, πλέον, γίνονται πολύ πιο σοβαρά για
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μένα. Βλέπω έναν άνθρωπο που τον θεωρώ ότι έχει πολύ εξειδίκευση αλλά
κυρίως έχει όραμα κι αυτό το όραμα εμένα με επηρέασε πολύ»
Στη συνέχει εξηγεί ακόμη περισσότερο τον τρόπο που επηρεάστηκε από τη γνωριμία
της με το συγκεκριμένο άτομο. Είναι φανερό ότι το άτομο αυτό παίζει ένα ρόλο «σημαντικού
άλλου» στην επαγγελματική ζωή της Μ.:
«Είχε όραμα, ναι. Δηλαδή, είδα για πρώτη φορά έναν άνθρωπο να έχει και
μια στρατηγική για αυτό που κάνει. Δηλαδή, οι σκέψεις του όλες ξεκινούσαν
από κάπου και πήγαιναν προς τα κάπου και ήθελε να τις πάει και ακόμα πιο
πέρα. Δηλαδή, έβλεπα να έχει μια ολοκληρωμένη ταυτότητα σ’ αυτό το
πεδίο. Και πολύ συγκροτημένη. Κι αυτό δεν το χα ξαναδεί. Κι επίσης, αυτό
που θαύμαζα ήταν ότι αυτά που θεωρητικά έλεγε, τα βλέπαμε και στην
πράξη. Δηλαδή, όταν έλεγε ο εκπαιδευτής ενηλίκων σέβεται τους
εκπαιδευόμενούς του, το έβλεπα στην πράξη»
«…και επίσης είδα ότι δημιουργούσε συνέργιες. Δηλαδή, μου έλεγε, μίλα μ’
εκείνη την κοπέλα, που εγώ δεν την ήξερα, γι’ αυτό το θέμα μπορείτε να το
δουλέψετε μαζί. Και έτσι απέκτησα κι εγώ ένα δίκτυο γνωριμιών, το οποίο
πραγματικά ξεκίνησε από τον [αναφέρει το όνομα του εκπαιδευτή]….
δηλαδή, από τη μια το όραμα, μια το γεγονός ότι δημιουργεί συνέργιες και
δημιουργεί δίκτυα, είναι πράγματα που πρωτοθαύμασα και με έχουν
επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό που τα υιοθέτησα και εγώ. Δηλαδή το κάνω κι
εγώ πλέον. Ανάμεσα στους φοιτητές μου για παράδειγμα. Βλέπω δύο
φοιτητές που μεταξύ τους μπορεί να μην έχουν σχέση, αλλά επειδή εγώ
γνωρίζω και τους δύο, έρχονται σε… φτάνουν σε εμένα, η δουλειά τους, λέω
μίλα με τον τάδε θα βοηθηθείτε για να κάνετε αυτό. Και αυτό το ’μαθα, το
‘μαθα πραγματικά από τον [αναφέρει το όνομα του εκπαιδευτή]»
Έτσι, η Μ. μέσα από μια σειρά από γεγονότα, βρίσκεται επαγγελματικά αλλά και
εκπαιδευτικά σε ένα χώρο που της δίνει αυτοπεποίθηση, ενισχύει την προσωπική της
επαγγελματική ταυτότητα αλλά της προσφέρει και τη δυνατότητα να συναναστρέφεται με
άτομα-πρότυπα από τα οποία εμπνέεται σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Συνολική εντύπωση – η λειτουργία του εκπαιδευτή
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H M. είναι μια επαγγελματίας του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων με την έννοια ότι
η επαγγελματική της απασχόληση προσδιορίζεται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο χώρο.
Έτσι η βιογραφία της παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού πέρα από το ότι
αποκαλύπτει τον τρόπο που η ίδια εξελίχθηκε μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και έξω από
αυτό, αναδεικνύει και βιογραφικά στοιχεία που μοιάζει ότι επηρεάζουν την πρακτική της
αλλά και την αντίληψη για τη λειτουργία της.
Στην περίπτωση της Μ. φαίνεται ότι τα ατομικά της βιώματα από το οικογενειακό της
περιβάλλον έχουν παίξει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα διάφορα στάδια της
εκπαιδευτικής της διαδρομής. Υπάρχει η αίσθηση ότι στη διαδρομή της αυτή η Μ. κινείται
επικεντρωμένη στο «Εγώ» και είναι αφοσιωμένη στην προστασία του. Σχεδόν σε κανένα
σημείο της πορείας της δεν αποκαλύπτονται στοιχεία θετικής ή και αρνητικής
αλληλεπίδρασης με «άλλους» συμμέτοχους σε αυτή τη μαθησιακή πορεία (π.χ. συμμαθητές,
συμφοιτητές, συνεκπαιδευόμενους ή και ακόμη εκπαιδευόμενούς της). Ένα στοιχείο που
μοιάζει επίσης να λείπει είναι η συμμετοχή σε δομές συλλογικής δράσης. Η δράση και η
ευθύνη των αποφάσεων της Μ. διαπνέονται από προσήλωση στις ατομικές της ανάγκες ενώ
οι μοναδικές καταλυτικές επιρροές από τρίτους που η ίδια θεωρεί ως σημαντικές είναι από
τους «επιβλέποντες» της οι οποίοι δεν λειτουργούν μόνο ως σύμβουλοι αλλά και ως
καθοδηγητές και ίσως συμβολικά πρότυπα στην πορεία της.
Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της στάσης της Μ. απέναντι στους εκπαιδευόμενους
γίνεται αντιληπτό από τον παρακάτω διάλογο ο οποίος προκλήθηκε από τον ερευνητή
ακριβώς γιατί διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η έλλειψη ανάλογου τύπου
αναφορών:
Ερευνητής: Και με τους εκπαιδευόμενους τι σχέση έχεις;
Μ.: Οι εκπαιδευόμενοί μου τι; Δηλαδή;
Ερευνητής: Δηλαδή, πως τους αντιμετωπίζεις;
Μ.: Κοίτα,

αντιλαμβάνομαι

πλήρως

το…

δηλαδή,

ειδικά

τώρα,

αντιλαμβάνομαι πιο πολύ τους εκπαιδευόμενούς μου τώρα που ‘χω κάνει
παιδί. Πάω πίσω τώρα και βλέπω ανθρώπους που μου λέγανε, μα έχουμε
οικογένεια, έχουμε παιδιά, δεν προλαβαίνουμε… Πριν κάνω την κόρη μου
πίστευα ότι κάποια από αυτά είναι δικαιολογίες….αντιλαμβάνομαι πια τη
δυσκολία του να είμαι ενήλικος και να δουλεύω και να σπουδάζω, κάτι που
εγώ το θεωρούσα παιχνιδάκι γιατί εγώ το έχω κάνει από τα 17 μου. Τώρα
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όμως που ζω ένα άλλο πακέτο, είμαι ενήλικος, δουλεύω, έχω οικογένεια και
παιδιά, το θεωρώ σχεδόν ακατόρθωτο πια. Οπότε, τώρα πραγματικά τους
νιώθω αυτούς τους ανθρώπους….
Στο παραπάνω απόσπασμα φαίνεται ότι η Μ. χρησιμοποιεί την προσωπική της
εμπειρία, και μόνο αυτή, για να προσδώσει εγκυρότητα στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων
της, ίσως επειδή η προσωπική εμπειρία είναι το μόνο επικουρικό στοιχείο που έχει από την
διαδρομή της. Με αυτό το ερμηνευτικό εργαλείο στη διάθεσή της είναι μάλλον κατανοητό το
ότι η Μ. δεν εμπλέκεται. Η Μ. περιορίζεται σε έναν «συντονιστικό» ρόλο στη λειτουργία της
ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων κάτι που μπορεί να οφείλεται τόσο στην έλλειψη εμπειριών από
λειτουργία σε πλαίσιο συλλογικοτήτων όσο και στο ότι απλά δεν θέλει να εμπλακεί σε μια
πιο έντονη σχέση μαθησιακής αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευόμενους κάτι που απαιτεί
μια σημαντική συναισθηματική επένδυση από την πλευρά του εκπαιδευτή:
«… για το πώς βλέπω τον ρόλο μου, έχω καταλήξει ότι, σε τελική ανάλυση,
είμαι απλά μέσα στην ομάδα για να συντονίσω ότι η ομάδα θέλει να βγάλει.
Σε σχέση πάντα με το γνωστικό αντικείμενο που εξετάζονται. Άρα από τη
μια με ενδιαφέρει, και το βλέπω ως μέρος του ρόλου μου, να
επεξεργαστούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, άρα όχι γενικά και
αόριστα, αλλά από την άλλη θεωρώ πια ότι δεν είμαι μόνο εγώ αυτή που θα
καθορίσω αυστηρά το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα μείνουμε. Είναι λοιπόν
συντονιστικός ο ρόλος μου. Νιώθω ότι είμαι εκεί για να συντονίσω 10, 20,
30 ανθρώπους, για να πετύχουμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους που
έχουν καθοριστεί. Κυρίως συντονίζω. Συντονίζω τους ανθρώπους με τους
οποίους φτιάχνουμε ομάδα»
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5.3 Σχόλιο κεφαλαίου: η εμπειρία των βιογραφικών συνεντεύξεων
Η λήψη μιας βιογραφικής συνέντευξης αλλά και η προσπάθεια παρουσίασης μιας
βιογραφικής αφήγησης είναι μια ιδιαίτερη ερευνητική εμπειρία.

Ως τελικό σχόλιο στο

κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάζουμε μερικά στοιχεία της εμπειρίας αυτής, όπως τα βιώσαμε
κατά τη διάρκεια του ενός περίπου χρόνου που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η
συγκέντρωση του πραγματολογικού υλικού. Τα στοιχεία αυτά καταγράφηκαν ως σημειώσεις
(λέξεις ή φράσεις) κατά τη διάρκεια της λήψης των συνεντεύξεων αλλά και των κατοπινών
πολλαπλών αναγνώσεών τους.
Ένα πρώτο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι κάθε συνέντευξη και
συνακόλουθα

κάθε

βιογραφία

αποκάλυπτε

νέους

«κόσμους».

Κάθε

συνέντευξη

δημιουργούσε νέο ενδιαφέρον και στην ουσία αποτελούσε έναυσμα για μια νέα αναζήτηση.
Θα συναντούσαμε άραγε πάλι τα ίδια στοιχεία; Τι άλλο διαφορετικό θα συναντούσαμε στην
επόμενη βιογραφία;

Πολύ γρήγορα κατανοήσαμε ότι κάθε αφήγηση εμπεριείχε την

«αλήθεια» του κάθε αφηγητή και ενώ ήταν μάλλον αδύνατο να ανιχνευθούν απολύτως κοινά
στοιχεία, αυτό πού ήταν δυνατό να γίνει και που τελικά έγινε ήταν να ανιχνευτούν
παράλληλες διαδρομές.
Η συνολική ανάγνωση των βιογραφιών που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό
επιβεβαιώνει τη σκέψη μας ότι κάθε προσπάθεια αυστηρής ομαδοποίησης ή ταξινόμησης
κοινών στοιχείων των παράλληλων αυτών διαδρομών θα απαξίωνε την ιδιοσυγκρασία κάθε
αφήγησης. Το ιδιόγραφο του βίου του κάθε αφηγητή έπρεπε να παρουσιαστεί στο σύνολό του
και έτσι αναγνωρίσαμε πάλι ότι η αφηγηματική ανάλυση αποτελούσε το κατάλληλο εργαλείο
για να παρουσιαστεί με συνέπεια μια ολοκληρωμένη εικόνα της κάθε βιογραφίας.
Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο που έγινε αισθητό ήταν ότι όλοι οι συμμετέχοντες
μας περιέβαλαν με εμπιστοσύνη.

Ίσως και γι’ αυτό σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η

αφήγηση ξέφευγε από το θεματικό της πλαίσιο και γινόταν ακόμη περισσότερο
αποκαλυπτική. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα αναδύθηκαν προσωπικά βιώματα που
μάλλον δύσκολα θα είχαν αποκαλυφθεί αν η σχέση που υπήρχε πριν, κατά και μετά τη
συνέντευξη δεν απόπνεε εμπιστοσύνη και αμοιβαία θετική αναγνώριση (όπως για παράδειγμα
η περίπτωση της Μαριάννας και του Σταμάτη). Σε κάθε συνέντευξη το συναμφότερον της
οδύνης και της χαράς που προκαλεί η ανάμνηση και η αποκάλυψή της υπήρχε ως
περιρρέουσα αίσθηση.
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Ένα τρίτο και τελευταίο στοιχείο που νομίζουμε ότι πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το
σημείο ήταν ότι στο τέλος σχεδόν κάθε συνέντευξης οι συμμετέχοντες μας δήλωναν την
ευχαρίστηση τους για την ευκαιρία που τους δόθηκε να ανασυγκροτήσουν και να
ξανασκεφτούν αυτή τη διάσταση της βιογραφίας τους.
Στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της διατριβής θα συζητηθούν οι
παράλληλες διαδρομές που αναδύθηκαν από την ανάλυση των βιογραφιών και που
«φωτίζουν» τα βιώματα που φαίνεται να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ένας
εκπαιδευτής ενηλίκων αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

«To βρήκες;… Σίγουρα;»
(Αρχιμήδης Γ. Κουλαουζίδης - 2 ετών, Φεβρουάριος 2009)
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6.1 Εισαγωγή
Η ανάγνωση των βιογραφιών που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο
μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων και την πρόκληση ερωτημάτων που
πιθανόν να είναι ίσα στον αριθμό με τον αριθμό των διαφορετικών αναγνωστών της κάθε
βιογραφίας.

Έτσι στο σημείο αυτό θεωρούμε σημαντικό να σημειώσουμε ότι το κύριο

ερευνητικό ερώτημα της έρευνας μας ήταν το εάν και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται και τελικά
νομιμοποιείται, η εκπαιδευτική λειτουργία ενός εκπαιδευτή ενηλίκων από το βιογραφικό του
παράδειγμα στο πλαίσιο ενός γενικότερου προβληματισμού για τον τρόπο με τον οποίο
διαμορφώνεται σε έναν σύμβουλο-καθηγητή η αντίληψη που έχει για τη λειτουργία του ως
εκπαιδευτής ενηλίκων.
Σύμφωνα με τον Schön:
«Στην ποικιλόμορφη τοπιογραφία της επαγγελματικής πρακτικής,
υπάρχει ένα υψίπεδο με σταθερό έδαφος που βλέπει σε έναν βάλτο. Στο
υψίπεδο βρίσκονται τα διάφορα διαχειριστικά προβλήματα τα οποία
αντιμετωπίζονται με τεχνικές λύσεις που στηρίζονται στη θεωρία που
προκύπτει μέσα από την έρευνα. Στον βάλτο υπάρχουν συγκεχυμένα
προβλήματα που δημιουργούν σύγχυση και που αντιστέκονται στις
τεχνικές λύσεις. Η ειρωνεία αυτής της κατάστασης είναι ότι τα
προβλήματα του υψιπέδου μολονότι παρουσιάζουν τεχνικό ενδιαφέρον,
μοιάζει να μην έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα και την ευρύτερη
κοινωνία, αντιθέτως τα ζητήματα που βρίσκονται στον βάλτο είναι
ζητήματα τεράστιου ανθρώπινου ενδιαφέροντος.»
(1995, σελ. 27)
Η συζήτηση των ευρημάτων αυτού του ερευνητικού εγχειρήματος, τα συμπεράσματα
που αναδύονται αλλά και οι προτάσεις που παρουσιάζουμε τοποθετούνται στο «βαλτώδες
τοπίο» που περιγράφει παραπάνω ο Schön.
Από την ανάλυση των αφηγήσεων φαίνεται να αναδύονται μια σειρά από παράγοντες
που φαίνεται ότι διαμορφώνουν ένα πλαίσιο απάντησης για το ερευνητικό μας ερώτημα.
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως είναι μάλλον αναμενόμενο ότι οι αναγνώστες του
πραγματολογικού υλικού θα ανακαλύψουν επιπλέον ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν
και να αποτελέσουν στοιχεία για περαιτέρω έρευνα. Και μάλιστα τα θέματα που μπορεί να
προκύψουν από τις αφηγήσεις ως προβληματισμοί και ερωτήματα εξαρτώνται σχεδόν
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απόλυτα από την ερμηνεία που θα τους δώσει ο εκάστοτε αναγνώστης τους. Η γνώμη μας
είναι ότι αυτή ακριβώς η δυνατότητα της βιογραφικής ερευνητικής προσέγγισης να γεννά νέα
ζητήματα είναι ίσως ένα από τα περισσότερο σημαντικά και μοναδικά στοιχεία της.
Κατά συνέπεια οι παράγοντες που θα συζητηθούν σε αυτό το κεφάλαιο αποτελούν
γεννήματα ενός στοχασμού που σχετίζεται με τη δική μας «ανάγνωση» κάθε βιογραφίας. Με
άλλα λόγια είναι το αποτέλεσμα στοχαστικών διεργασιών που στηρίζονται στην κατανόηση
και την ερμηνεία των αφηγήσεων με βάση την θεωρητική και εμπειρική γνώση μας για το
πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων όπως αυτή είναι θεμελιωμένη στις θεωρητικές
προκατανοήσεις που παρουσιάστηκαν στα πρώτα κεφάλαια αυτής της διατριβής.
Σημειώνουμε επίσης ότι η συζήτηση των ευρημάτων που αναδύθηκαν από την έρευνα
και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα
πληροφορητών που πήρε μέρος στην έρευνα. Δηλαδή όπως αναφέραμε και σε άλλο σημείο,
με τη συγκεκριμένη έρευνα και με τη συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογία δεν είναι δυνατό
να γενικεύσουμε τα συμπεράσματά μας για το σύνολο των συμβούλων-καθηγητών του ΕΑΠ.
ή ακόμη και για όλους τους εκπαιδευτές ενηλίκων.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ξεκινάμε τη συζήτηση για τους παράγοντες που
διαμορφώνουν την αντίληψη των συμβούλων-καθηγητών αναφορικά με τη λειτουργία τους
ως εκπαιδευτές ενηλίκων, από το θεμελιώδες ζήτημα της προσωπικής επιλογής τους να
εμπλακούν με το χώρο της εκπαίδευσης.
Θεωρήσαμε σημαντικό πριν παρουσιαστούν τα ευρήματά μας που αφορούν σε αυτή
καθ’ αυτή τη λειτουργία των συμμετεχόντων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων να
παρουσιαστούν οι παράγοντες που οδήγησαν τους ανθρώπους αυτούς στο χώρο της
εκπαίδευσης. Η διερεύνησή μας σε αυτό τη ζήτημα αφορά τόσο στην προσωπική επιλογή
που σχετίζεται με τη μάθηση και την απόκτηση τυπικών προσόντων μέσω της εκπαίδευσης
όσο και στην επιλογή της εκπαίδευσης ως πεδίο επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Στη συζήτηση αυτή θα συζητήσουμε τους παράγοντες των πρώτων αναμνήσεων και
των πρώτων βιωμάτων από το σχολικό περιβάλλον, καθώς και το θέμα της επίδρασης του
οικογενειακού περιβάλλοντος και των σημαντικών άλλων.
Στη συνέχεια έχοντας μια εικόνα για το πώς βρέθηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης οι
συμμετέχοντες στην έρευνά μας, θα συζητήσουμε τη λειτουργία τους ως εκπαιδευτών
ενηλίκων. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι μορφές της λειτουργικής ταυτότητας των
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συμμετεχόντων που αναδύθηκαν από την ανάλυσή μας σε συνδυασμό με τους παράγοντες
εκείνους που θεωρήσαμε κύριους στη διαμόρφωση της κάθε ταυτότητας.
Ειδικότερα, θα συζητήσουμε τον παράγοντα της συμμετοχής σε κοινωνικά κινήματα,
την παρουσία αποπροσανατολιστικών εμπειριών καθώς και την παρουσία προτύπων
εκπαιδευτικής πρακτικής στο βίο των αφηγητών μας. Και οι τρεις αυτοί παράγοντες μοιάζει
να είναι ιδιαίτερα καθοριστικοί για την διαμόρφωση της αντίληψης των συμμετεχόντων για
τη λειτουργία τους στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
6.2

Η εκπαίδευση και η εκπαίδευση ενηλίκων ως προσωπική και
επαγγελματική επιλογή

6.2.1 Πρώτες αναμνήσεις και βιώματα

Εκ των πραγμάτων οι αφηγήσεις των συμμετεχόντων έχουν πολλές αναφορές από τα
πρώτα χρόνια της ζωής τους. Οι πρώτες αναμνήσεις αλλά και τα πρώτα βιώματα από τα
σχολικά χρόνια μοιάζει να αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την μελλοντική επαγγελματική
πορεία των συμμετεχόντων.
Ο λόγος μάλιστα που αναφερόμαστε σε αυτά στη συζήτηση του πραγματολογικού
μας υλικού είναι ακριβώς επειδή από την ανάλυση των συνεντεύξεων αναδύθηκαν κοινά
σημεία αλλά και αξιοσημείωτες διαφορές ιδιαίτερα στα πρώτα βιώματα των πληροφορητών
μας. Σημειώνουμε ότι με τον όρο κοινά σημεία δεν εννοούμε τόσο τα διάφορα «όμοια»
γεγονότα όπως για παράδειγμα το πρόωρο ξεκίνημα του σχολείου, μολονότι τα γεγονότα
αυτά έχουν τη δική τους σημαίνουσα αξία στο πλαίσιο κάθε βιογραφίας. Περισσότερο
εννοούμε την κοινή αίσθηση που έχουν εκ των υστέρων οι αφηγητές μας για τα πρώτα χρόνια
του σχολείου, τη μαθησιακή διεργασία και τους εκπαιδευτικούς που συνάντησαν στα χρόνια
αυτά.
Μελετώντας τα πρώτα βιώματα αναδύθηκε και το ζήτημα των πρώτων αναμνήσεων11
και το ερώτημα ποια ανάμνηση και κατά συνέπεια ποιο βίωμα θεωρείται ως πρώτο σε μια
11

Σύμφωνα με τον Adler (1931) οι αναμνήσεις είναι πάντα συναισθηματικά σημαντικές. Οι αναμνήσεις

αποτελούν προσωπικές δημιουργίες και δεν υπάρχουν «τυχαίες» αναμνήσεις από τις αμέτρητες εικόνες ενός
βίου. Αντιθέτως κάθε αφηγητής, σύμφωνα πάντα με τον Adler, επιλέγει να αφηγηθεί εκείνες τις αναμνήσεις που
έχουν μια αξία για τον ίδιο και την κατάστασή του (Adler, 1931, σελ. 73). Ιδιαίτερα για τις πρώτες αναμνήσεις ο
Adler (ο.π.) υποστηρίζει ότι έχουν μεγάλη σημασία αφού αποτελούν δείγμα της βασικής θέασης του ατόμου για
τη ζωή και κατά συνέπεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία για την αποτίμηση της προσωπικότητας
ενός ατόμου.
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βιογραφική αφήγηση; Είναι άραγε η πρώτη ανάμνηση με βάση τη χρονολογική διάσταση των
γεγονότων ή η πρώτη ανάμνηση που αφηγείται ο πληροφορητής σε μια συνέντευξη; Στο
δίλημμα αυτό η απάντηση στηρίζεται στη θέση ότι μια βιογραφική αφήγηση είναι ένα
κείμενο και ως κείμενο έχει αρχή, μέση και τέλος που έχουν σημασία (Lieblich, Mashiach,
Zilber, 1998, σελ. 80).
Με άλλα λόγια η σειρά της αφήγησης είναι αυτή που σε κάθε συγκεκριμένο πλαίσιο
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Έτσι στο πλαίσιο αυτής της διατριβής θεωρήσαμε ως πρώτη
ανάμνηση αυτή που επιλέγεται να ειπωθεί πρώτη από τον αφηγητή. Από την άλλη
αναγνωρίσαμε ως πρώτες εμπειρίες αυτές που βιώνονται ως πρώτες με βάση τη χρονολογική
σειρά της αφήγησης.
Στη περίπτωση της έρευνάς μας οι αφηγήσεις των πληροφορητών μας περιελάμβαναν
τόσο πρώτες αναμνήσεις όσο και πρώτα βιώματα. Τα πρώτα βιώματα δεν αφορούσαν τόσο
μια γενική αίσθηση ή ακόμη και σε ένα σύνολο εικόνων από τα παιδικά χρόνια αλλά και
συγκεκριμένα επεισόδια από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής. Σε κάθε βιογραφία από
αυτές που παρουσιάσαμε παρατηρήθηκαν πρώτα βιώματα που μοιάζουν μεταξύ τους και που
γι΄ αυτόν τον λόγο παρουσιάζονται ως κρίσιμα βιογραφικά στοιχεία. Τα «όμοια» αυτά
βιώματα τα ονομάζουμε παράλληλες βιογραφικές διαδρομές.
Επιχειρήσαμε έναν αναστοχασμό της βιογραφίας κάθε συμμετέχοντα υπό το πρίσμα
των πρώτων αναμνήσεων και βιωμάτων. Προφανώς οι πρώτες αναμνήσεις δεν είναι δυνατό
να κατηγοριοποιηθούν. Ωστόσο, για τη διευκόλυνση της συζήτησή μας θα προχωρήσουμε σε
μια αδρή κατηγοριοποίηση των βιωμάτων σε θετικά και μη-θετικά πρώτα βιώματα :
Θετικά βιώματα
Δήμητρα

H Δ. μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η εκπαίδευση θεωρείται αυτονόητη. Στις
πρώτες εμπειρίες της τα στοιχεία που αναδύονται είναι η γενικότερη θετική προσέγγιση του
σχολικού περιβάλλοντος, η έμφαση στην κοινωνικοποιητική διεργασία της εκπαίδευσης αλλά
ακόμη και μια πρώιμη διάθεση συμμετοχής στην εκπαιδευτική διεργασία ως εν δυνάμει
εκπαιδευτικός. Η Δ. έχει από τα πρώτα χρόνια της σχολικής της ζωής μια οικεία σχέση με το
επάγγελμα του εκπαιδευτικού και έτσι μοιάζει ως φυσική συνέπεια, σύμφωνα με την
αφήγησή της, η επαγγελματική της ικανοποίηση να γίνεται αισθητή και ρητή μόνο όταν
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συνδέεται με τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διεργασίες ιδιαίτερα από τη θέση της
εκπαιδεύτριας ενηλίκων.

Ιούλιος

Στην περίπτωση του Ι. οι πρώτες αναμνήσεις από την εκπαιδευτική του διαδρομή
περιλαμβάνουν αναφορές και θετικά συναισθήματα από το σχολείο μαζί με έντονες μνήμες
για τη κοινωνική ζωή της εποχής των παιδικών του χρόνων. Οι μνήμες μάλιστα αυτές είναι
μνήμες «κοινωνικής αδικίας». Ταυτόχρονα οι παιδικοί ήρωες του Ι. είναι όλοι μορφές που με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο εργάστηκαν ενάντια στις κοινωνικές ανισότητες. Η εκπαίδευση
είναι και στο περιβάλλον του Ι. ένας αυτονόητος στόχος ενώ η επαγγελματική ενασχόληση με
την εκπαίδευση προκύπτει μέσα από μια συνεχή διαδικασία αναζήτησης επαγγελματικής
ικανοποίησης. Η αναζήτηση αυτή μοιάζει να ολοκληρώνεται όταν ο Ι. εμπλέκεται με την
ειδική αγωγή και την εκπαίδευση ενηλίκων. Σημειώνουμε ότι και τα δύο αυτά πεδία
εκπαιδευτικής πρακτικής στοχεύουν στην εξομάλυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Ένας κύκλος
μοιάζει να κλείνει.

Κώστας

Οι πρώτες αναμνήσεις του Κ. συνδέονται με το οικογενειακό του περιβάλλον και
ιδιαίτερα με την προσήλωση των γονιών του στο στόχο της παροχής εκπαιδευτικών
ευκαιριών στα παιδιά τους. Η θετική στάση των γονιών του Κ. για την εκπαίδευση μοιάζει να
είναι καθοριστική αφού η πεποίθησή τους ότι η συμβολή της εκπαίδευσης είναι θετική στο
ζήτημα της κινητικότητα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων περνά και στην αντίληψη του Κ.
Ταυτόχρονα μεταξύ των πρώτων αναμνήσεων περιλαμβάνονται θετικές εμπειρίες από το ίδιο
το σχολικό περιβάλλον το οποίο ο Κ. θεωρεί ως καθοριστικό για τη μετέπειτα πορεία του. Η
εκπαίδευση ενηλίκων ως επαγγελματικός χώρος είναι θεωρητικά σε συμφωνία με το
περιεχόμενο των πρώτων αναμνήσεων του Κ.

Παναγιώτης

Οι πρώτες αναμνήσεις του Π. αναφέρονται στα σχολικά του χρόνια. Πρόκειται για
εικόνες που συνδέονται κυρίως με τους εκπαιδευτικούς αυτών των χρόνων. Οι πρώτες
εμπειρίες του Π. από το σχολικό περιβάλλον χρωματίζονται θετικά ή αρνητικά ανάλογα με
της σχέση τους με του εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από το πεδίο που
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λειτουργούν (δημοτικό σχολείο, πανεπιστήμιο, εκπαίδευση ενηλίκων) αποτελούν για το Π.
πρότυπα τα οποία μοιάζει να εγχαράσσονται από πολύ νωρίς στο πλαίσιο αναφοράς του. Η
επαγγελματική του σταδιοδρομία μοιάζει να είναι από πολύ νωρίς θετικά προσκείμενη στο
χώρο της εκπαίδευσης.

Μενέλαος
Οι πρώτες αναμνήσεις του Μ. σχετίζονται με το γεγονός της μετακίνησης και της
συνεχούς αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων της
οικογένειάς του. Από την άλλη οι πρώτες εκπαιδευτικές εμπειρίες φαίνονται θετικές και
περιλαμβάνουν τα κρίσιμα στοιχεία της αντίδρασης σε κάθε μορφής πειθαρχίας και της
αποδοχής της διαφορετικότητας η οποία βιώνεται μέσα από τη συμπεριφορά μιας
εκπαιδευτικού. Ο Μ. εισέρχεται στο χώρο της εκπαίδευσης για λόγους βιοποριστικούς αλλά
στη λειτουργία του μέσα σε αυτόν μένει πιστός στην αναπαραγωγή των στοιχείων των
πρώτων του εμπειριών.

Έκτορας

Στην περίπτωση του Ε. η πρώτη ανάμνηση είναι ένα βιβλίο το οποίο μάλιστα
περιγράφει με έντονο τρόπο. Όπως είδαμε αυτή η εικόνα που είναι από μόνη της ένα
«σύμβολο» εκπαίδευσης συνοδεύεται και από την θετική εικόνα του μεγάλου αδερφού που
διαβάζει. Ο Ε. στο ξεκίνημα της βιογραφίας του έχει ένα πρότυπο που σχετίζεται με τη
γνώση.

Από την άλλη η εμπειρία του δασκαλοκεντρικού συστήματος που βίωσε στο

δημοτικό σχολείο όπου η «τιμωρία» αποτελούσε την απάντηση στο αίτημα της κατανόησης,
αλλά και η πρώιμη συνειδητοποίηση της σημασίας του διαφορετικού πολιτισμικού
υπόβαθρου επηρέασαν βαθιά τον Ε.

Ο Έκτορας στρέφεται στην εκπαίδευση ενηλίκων

απαντώντας στα ζητήματα που θέτουν οι πρώτες του εμπειρίες.

Ταξιάρχης

Όπως είδαμε οι πρώτες αναμνήσεις του Τ. σχετίζονται με τους δασκάλους του
δημοτικού σχολείου και είναι πολύ ιδιαίτερες. Ο Τ. έρχεται σε επαφή με δύο δασκάλους η
λειτουργία των οποίων θα μπορούσε να αποδοθεί με τον χαρακτηρισμό «φορείς αλλαγής». Η
παρουσία αυτών των ανθρώπων στη ζωή της οικογένειας του Τ. είναι πολύ σημαντική και
ίσως γι’ αυτό αποτελούν και την κεντρική και πρώτη εικόνα της αφήγησής του. Η εικόνα των
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εκπαιδευτικών που λειτουργούν πέρα από τα όρια του θεσμικού τους ρόλου και
παρεμβαίνουν με στόχο να αλλάξουν την κοινωνία είναι πολύ έντονη. Ο Τ. οδηγείται στην
εκπαίδευση ενηλίκων πιστεύοντας ακριβώς ότι η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην
κοινωνική αλλαγή.

Χάρης

Οι πρώτες εικόνες του Χάρη χαρακτηρίζονται από δύο στοιχεία. Οι αναμνήσεις που
περιγράφονται πρώτα είναι ευχάριστες αφού το σχολείο περιγράφεται ως χώρος χαράς και
παιχνιδιού αλλά αναδύεται και μια άλλη πρώτη εμπειρία η οποία έχει την αίσθηση ενός
ιδιότυπου «κοινωνικού αποκλεισμού» και που οφειλόταν στην παρουσία του στη σχολική
τάξη με την ταμπέλα του «παρατηρητή». Ο Χ. παραδέχεται ότι επιλέγει την εκπαίδευση και
την εκπαίδευση ενηλίκων ως χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας έχοντας την επιθυμία να
αμβλύνει κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμούς.

Αγγελική

Όπως είδαμε η Α. ξεκινά την αφήγηση της εκπαιδευτικής της βιογραφίας
περιγράφοντας την υποστήριξη που δέχτηκε από την οικογένειά της αναφορικά με την
εκπαίδευσή της.

Το περιβάλλον της οικογένειας είναι αυτό που ανακαλεί ως πρώτη

ανάμνηση η Α. Είναι αυτό το περιβάλλον που διαμορφώνει τη σχέση της με τον θεσμό της
εκπαίδευσης αλλά και με την αποδοχή της αξίας της μάθησης. Το περιβάλλον που
διαμορφώνονται οι πρώτες εμπειρίες της Α. διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αναφοράς όπου η
αξία της προσωπική ανάπτυξη αποτελεί αξίωμα. Η Α. εισέρχεται στο χώρο της εκπαίδευσης
ενηλίκων με θεμέλιο το πλαίσιο αναφοράς που διαμορφώθηκε από τις πρώτες της εμπειρίες
στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Ιωσηφίνα

Η πρώτη αναμνήσεις της Ι. διαπνέονται από ευχάριστα συναισθήματα για το σχολείο
και τους εκπαιδευτικούς κάτι που δημιουργεί ένα θετικό υπόβαθρο. Σε αυτό το υπόβαθρο
έρχονται να προστεθούν οι εμπειρίες από τη λειτουργία των προσώπων του οικογενειακού
της περιβάλλοντος. Η συνεχής μελέτη, η πίστη στην αξία της συνεχούς προσπάθειας για
προσωπική ανάπτυξη και η αναζήτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων οδηγούν την Ι. να

- 294-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

επιλέξει την εκπαίδευση ως έναν επαγγελματικό χώρο όπου εκτός των άλλων βρίσκει και τις
ευκαιρίες για να «εκπληρώσει» τις απαιτήσεις των πρώιμων αυτών εμπειριών.

Σταμάτης

Οι πρώτες αναμνήσεις του Σ. είναι συναισθηματικά φορτισμένες όπως και όλη η
αφήγησή του. Οι πρώτες εμπειρίες που αφηγείται είναι από τα χρόνια στο δημοτικό σχολείο.
Στις αναμνήσεις αυτές ανακαλούνται με ένα ιδιαίτερα ρομαντικό και εξιδανικευμένο ύφος
τόσο το γενικότερο περιβάλλον όσο και οι σχέσεις που αναπτύσσουν μαζί του οι
εκπαιδευτικοί που συνάντησε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης τα πρώτα χρόνια του
σχολείου συνδέονται με την αναζήτηση και τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων. Η έννοια
της σχέσης και του σεβασμού που δέχεται ο Σ. στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής του τον
επηρεάζουν καταλυτικά τόσο αναφορικά με την επιλογή των σπουδών του αλλά και σε ότι
αφορά στη λειτουργία του στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα στην
εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών.

Χαρά

Η πρώτη ανάμνηση της Χ. από την εκπαιδευτική της διαδρομή είναι η επιθυμία της να
πάει σχολείο νωρίτερα από τα άλλα παιδιά της ηλικίας της. Επίσης η Χ. ανακαλεί τις πρώτες
της σχολικές εμπειρίες με ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα.

Από μικρή μάλιστα ηλικία

αφηγείται την αποδοχή προτύπων-ηρώων που σχετίζονται με τη γνώση και την προσφορά
στο συνάνθρωπο. Και τα δύο αυτά στοιχεία εγγράφονται ως σημαντικές αξίες ζωής για την
Χ. Ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ο ιδιαίτερος τομέας της απασχόλησής της (ο
χώρος της απεξάρτησης) είναι ένα πεδίο επαγγελματικής πρακτικής που παρουσιάζει
συμβατότητα με το πλαίσιο αναφοράς της Χ.
Μη-θετικά βιώματα
Βαγγέλης

Η πρώτη ανάμνηση του Β. είναι βέβαια μια ρομαντική εικόνα, αυτή της νηπιαγωγού
που καλωσορίζει τον αφηγητή στο σχολείο. Το σχολικά βιώματα όμως μοιάζει να μην
εμπεριέχουν στοιχεία που ο Β. να θέλει να αφηγηθεί ως σημαντικά. Ο Β. δεν δείχνει να
εκτιμά τον επαγγελματικό χώρο της σχολικής και τυπικής εκπαίδευσης. Δεν είναι τυχαίο ότι
δεν επιλέγει το χώρο της εκπαίδευσης για την επαγγελματική του αποκατάσταση. Η σύνδεσή
του με την εκπαίδευση ενηλίκων σχετίζεται κυρίως με τα βιώματα από τους γονείς του που
- 295-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

τον επηρεάζουν ως προς την αξία της προσωπικής ανάπτυξης και της συνεχούς καλλιέργειας
και εκπαίδευσης.

Ευαγγελία

Η πρώτη ανάμνηση της Ε. στην αφήγησή της είναι μια μάλλον δυσάρεστη εικόνα
αφού ο χώρος του σχολείου συνδυάζεται με την απομάκρυνση από το οικογενειακό
περιβάλλον και αυτό όπως είδαμε δεν ανακαλείται με ευχάριστο τρόπο. Από την άλλη οι
πρώτες σχολικές εμπειρίες που αφηγείται η Ε. έχουν δύο «χρωματισμούς». Η σχολική
εμπειρία ως μαθησιακή διεργασία δε φαίνεται θετική ενώ μόνο η διεργασία της
κοινωνικοποίησης προκαλεί ευχάριστες αναδρομές. Όπως είδαμε στη βιογραφία της, η Ε.
φαίνεται να επιλέγει την εκπαίδευση περισσότερο μέσα από ένα σύνολο επιρροών που
περιλαμβάνουν την αποδοχή στερεοτύπων για τα επαγγέλματα που μπορεί να ακολουθήσει
μια γυναίκα.

Μαριάνα

Οι πρώτες αναμνήσεις αλλά και οι σχολικές εμπειρίες της Μ. δεν είναι θετικές και
ευχάριστες και θα μπορούσαν ίσως να χαρακτηριστούν από μια άλλη επιστημονική οπτική
γωνία και ως τραυματικές. Το σχολικό περιβάλλον δεν είναι ένας οικείος χώρος για την Μ.
και το ίδιο ισχύει για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Η Μ. εξελίσσεται στην ουσία εκτός
εκπαιδευτικού συστήματος. Η Μ. ασχολείται επαγγελματικά με την εκπαίδευση ενηλίκων
μολονότι ο ευρύτερος χώρος της εκπαίδευσης δεν ξεκίνησε ως ένα ελκυστικό πεδίο για
αυτήν. Όπως είδαμε και στην ανάλυση της βιογραφίας της η λειτουργία της Μ. στο χώρο της
εκπαίδευσης ενηλίκων έχει επηρεαστεί τόσο από τις πρώτες της αναμνήσεις όσο και από τις
αρνητικές εμπειρίες που βίωσε στα πρώτα σχολικά της χρόνια.

Συμπερασματικό σχόλιο για το ζήτημα των πρώτων αναμνήσεων και βιωμάτων
Με την παραπάνω σύντομη αναδρομή στις εκπαιδευτικές βιογραφίες των
συμμετεχόντων στην έρευνά μας, υπό το πρίσμα των πρώτων βιωμάτων και αναμνήσεων, δεν
επιχειρούμε να δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην
εκπαίδευση ενηλίκων δραστηριοποιούνται επαγγελματικά μόνο όσοι είχαν πρώιμες θετικές
βιογραφικές αναφορές στην διεργασία της εκπαίδευσής τους.
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Ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι από την μερική αυτή διερεύνησή μας
προκύπτει ότι όσοι είχαν θετικά βιώματα και αναμνήσεις από τα σχολικά τους χρόνια
φαίνεται να κατέληξαν περισσότερο συνειδητά στον επαγγελματικό χώρο της εκπαίδευσης
και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και το επάγγελμα του
εκπαιδευτή φαίνονται πιο οικεία στα συγκεκριμένα άτομα. Η παραπάνω διαπίστωση
συμφωνεί με τα συμπεράσματα ανάλογων εμπειρικών ερευνών. Τόσο η έρευνα του Taylor
(2003) αλλά και η βιογραφική μελέτη της Larsen (1999) επιβεβαιώνουν τη κρισιμότητα των
πρώτων σχολικών βιωμάτων αλλά και των πρώτων αναμνήσεων γενικά. Οι απόψεις αυτές
αλλά και τα δικά μας ευρήματα βρίσκονται σε σύμπνοια και με τη θέση του Lortie (1975) ότι
η διεργασία του να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο κάθε
εκπαιδευτικός τη λειτουργία του ξεκινά πολύ πριν την απόφαση να παρακολουθήσει κανείς
μια παιδαγωγική σχολή. Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
ενηλίκων ο Jarvis (1997, σελ. 54) αναγνωρίζει ότι η εμπειρίες των παιδικών χρόνων
αποτελούν στην πραγματικότητα μια μορφή σιωπηρής γνώσης την οποία ένας εκπαιδευτής
ενηλίκων κεφαλαιοποιεί καθώς μεγαλώνει και χρησιμοποιεί ως αξία στην επαγγελματική του
πρακτική αλλά και στην προσωπική του ζωή.
Το εύρημά μας αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί προφανώς να γενικευθεί αλλά
που είναι κατά την άποψή μας άξιο αναφοράς λόγω της συνέπειας με την οποία εμφανίζεται
στις αφηγήσεις των πληροφορητών μας.

Έτσι, ο στοχασμός και ιδιαίτερα ο κριτικός

αναστοχασμός πάνω στα δύο αυτά στοιχεία μιας βιογραφίας, φαίνεται ότι μπορεί να
αποτελέσει μια χρήσιμη διεργασία για έναν εκπαιδευτή ενηλίκων επειδή μοιάζει ότι τόσο οι
πρώτες αναμνήσεις όσο και οι πρώτες σχολικές εμπειρίες επηρεάζουν την επαγγελματική του
διαδρομή.

6.2.2 Οικογενειακό περιβάλλον και σημαντικοί άλλοι

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάσαμε το ζήτημα των πρώτων βιωμάτων και
αναμνήσεων που αναδύονται στις εκπαιδευτικές βιογραφίες των πληροφορητών μας. Δύο
άλλα σημαντικά στοιχεία που εμφανίζονται επίσης στις βιογραφίες και μοιάζουν να είναι
σημαντικά για τη διαμόρφωση του πλαισίου αναφοράς των συμμετεχόντων στην έρευνα, με
τρόπο που να τους οδηγούν στην εκπαίδευση ως προσωπική και επαγγελματική επιλογή είναι
το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και μια σειρά ατόμων που ονομάζουμε σημαντικούς
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άλλους12. Στη περίπτωση της έρευνάς μας στις αφηγήσεις των πληροφορητών μας αναδύεται
πολύ συχνά το ζήτημα της επίδρασης του οικογενειακού περιβάλλοντος ενώ έντονη είναι και
η παρουσία προσώπων που μπορεί να χαρακτηριστούν ως σημαντικοί άλλοι. Τα δύο αυτά
βιογραφικά στοιχεία φαίνεται να διαμορφώνουν καταρχήν μια θετική προδιάθεση για την
εκπαίδευση ως διεργασία μάθησης αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις μια προδιάθεση για
επαγγελματική ενασχόληση με την εκπαίδευση και κατ’ επέκταση με το επάγγελμα του
εκπαιδευτή ενηλίκων. Παρακάτω επιχειρούμε μια σύντομη επανεξέταση των βιογραφιών
των συμμετεχόντων για να αποκτήσουμε μια πιο συνολική εικόνα της παρουσίας ή και της
απουσίας των στοιχείων αυτών.

Δήμητρα
Στη Δ. τα πράγματα είναι πολύ καθαρά αναφορικά με την επιρροή του οικογενειακού
περιβάλλοντος. Από την πρώτη στιγμή αποκαλύπτει την παρακίνηση που δέχτηκε προς την
εκπαίδευση αλλά και την οικειότητα που αισθανόταν στο σχολικό περιβάλλον ως παιδί
εκπαιδευτικών. Μάλιστα σε κάποια αποστροφή του λόγου της θεωρεί τις σπουδές της στο
πανεπιστήμιο ως μια αυτονόητη πορεία, σαν να κληρονομεί το μαγαζί του πατέρα της. Στην
περίπτωση της Δ. δεν ανιχνεύονται πρόσωπα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως
σημαντικοί άλλοι. Το οικογενειακό περιβάλλον όμως είναι αρκετά ισχυρό, την οδηγεί στην
εκπαίδευση, όπου και αισθάνεται ως ενήλικη πια, την μεγαλύτερη επαγγελματική
ικανοποίηση.

12

Ως σημαντικούς άλλους ορίζουμε τα άτομα εκείνα που έχουν σημαντική επίδραση στη ζωή ενός ατόμου και

που επηρεάζουν τα συναισθήματα, τη συμπεριφορά και τη γενικότερη αυτοαντίληψή του (Bilton, 1996). Ο όρος
«σημαντικός άλλος» χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Sullivan (1940) ο οποίος τον χρησιμοποίησε για να
περιγράψει τα άτομα του κοινωνικού περιβάλλοντος που είναι σημαντικά για ένα άλλο άτομο. Τόσο ο Sullivan
(ο.π.) όσο και αργότερα ο Mead (1967) υποστήριξαν ότι η κοινωνικοποίηση ενός ατόμου στηρίζεται στον τρόπο
που το άτομο εκτιμά την άποψη των άλλων για τον εαυτό του ως σημαντική. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη θετικών
συναισθημάτων για ένα άλλο άτομο αυξάνει τη πιθανότητα το άτομο αυτό να γίνει σημαντικό και έτσι να
αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση πεποιθήσεων και συμπεριφορών. Η ευρύτερη έννοια του όρου
δεν συνδέεται μόνο με ανθρώπους του οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και με άτομα ή πρότυπα που θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν σημαντικά. Μέσω της αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς άλλους, ένα άτομο
αποκτά την αίσθηση του εαυτού του και διαμορφώνει τον τρόπο που δρα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
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Ιούλιος
Στην αφήγηση του Ι. αναδύεται το ζήτημα του μορφωτικού κεφαλαίου. Ο Ι.
χαρακτηρίζει τις σπουδές στο πανεπιστήμιο αδιαπραγμάτευτο στόχο και αιτιολογεί τον
χαρακτηρισμό αυτό με το υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου οικογενειακό περιβάλλον.
Αποκαλύπτει επίσης ένα συγγενικό πρόσωπο, καθηγητή πανεπιστημίου ο οποίος είναι το
παράδειγμα του τι θα έπρεπε να κάνει. Πρόκειται για ένα συγγενικό πρόσωπο με το οποίο
υπάρχει μια καλή συναισθηματική σχέση. Το πρόσωπο αυτό μοιάζει να αποτελεί έναν
σημαντικό άλλο στη εκπαιδευτική βιογραφία του Ι. Επιπρόσθετα στην αφήγηση του Ι.
αναδύονται και δύο προσωπικότητες που ο ίδιος θεωρεί ως πρότυπα. Οι Γκάντι και Σβάιτσερ,
οι οποίοι μπορεί να μην είναι δυνατό να χαρακτηριστούν ως άμεσοι σημαντικοί άλλοι, όμως
εμμέσως πλην σαφώς «οδηγούν» τις προσωπικές επιλογές του Ι.

Κώστας
Στην αφήγησή του ο Κ. τονίζει σχεδόν από την αρχή την προσήλωση-όνειρο των
γονιών του στο στόχο του να σπουδάσει ο ίδιος αλλά και η αδερφή του. Μάλιστα αιτιολογεί
την προσήλωση αυτή σε μια προσπάθεια ικανοποίησης της ανεκπλήρωτης επιθυμίας του
πατέρα του να σπουδάσει ο ίδιος. Ο ίδιος ο Κ. αναφέρει την ύπαρξη σημαντικού άλλου στην
ζωή του. Χρησιμοποιεί μάλιστα συνειδητά στην αφήγησή του τον συγκεκριμένο όρο. Στην
περίπτωση του Κ. σημαντικός άλλος είναι ο αδερφός της μητέρας του οποίος χαρακτηρίζεται
ως ένας άνθρωπος με τρομακτική έφεση στη μάθηση. Ο ίδιος ο Κ. αναγνωρίζει ότι ο
συγκεκριμένος άνθρωπος του εμφύσησε την αξία της μάθησης και της εκπαίδευσης
λειτουργώντας ως ένα ζωντανό παράδειγμα.

Παναγιώτης
Η βιογραφία του Παναγιώτη δεν περιέχει στοιχεία που να αναδεικνύουν ένα είδος
οικογενειακής κληρονομιάς που να συνδέεται με την εκπαίδευση. Η οικογένεια του Π. βλέπει
την εκπαίδευση ως ένα εργαλείο που θα οδηγήσει σε επαγγελματική αποκατάσταση στο
βαθμό που σε μερικές περιπτώσεις (π.χ. στην περίοδο των μεταπτυχιακών σπουδών) να
λειτουργεί και ανασταλτικά ως προς την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Από την άλλη
όμως η αφήγηση του Π. αναδεικνύει έναν σημαντικό άλλο. Πρόκειται για έναν καθηγητή
πανεπιστημίου η λειτουργία του οποίου μοιάζει να επηρεάζει καταλυτικά την πορεία του Π.
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Ο ίδιος αφηγείται άλλωστε ότι ήταν ο καθηγητής αυτός που τον έκανε να αγαπήσει τη
δουλειά του δασκάλου.

Μενέλαος
Στην αφήγηση του Μενέλαου δεν συναντάμε στοιχεία κληρονομούμενου μορφωτικού
κεφαλαίου αλλά ούτε και πρόσωπα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν με ασφάλεια ως
σημαντικοί άλλοι. Στα όσα μας αφηγείται για την πορεία του στο εκπαιδευτικό σύστημα
υπάρχουν αναφορές σε εκπαιδευτικούς αλλά δεν φαίνεται η παρουσία τους να είναι έχει
καταλυτική επιρροή στις προσωπικές ή επαγγελματικές επιλογές του Μ. Ο αφηγητής
οδηγείται στην εκπαίδευση μέσα από άλλες διαδρομές που θα σχολιάσουμε παρακάτω.

Έκτορας
Στην περίπτωση του Έκτορα δεν αναδύονται στην βιογραφία του στοιχεία
μορφωτικού κεφαλαίου που να σχετίζονται με την οικογενειακή παράδοση. Η μοναδική
φιγούρα που αναδεικνύεται ως ένα πρότυπο είναι αυτή του μεγάλου του αδερφού ο οποίος
αποτελεί ένα πρότυπο που όμως δεν θα μπορούσαμε με απόλυτο τρόπο να το
χαρακτηρίσουμε ως σημαντικό άλλο με τα αφηγηματικά δεδομένα που μας δίνει η βιογραφία
του Ε.

Ταξιάρχης
Ο Τ. συμπεριλαμβάνει στη βιογραφία του δύο πρόσωπα που μοιάζουν να είναι
ιδιαίτερα σημαντικά για τις προσωπικές του επιλογές. Το ένα είναι η αδερφή του η οποία
παρουσιάζει μια ιδιαίτερη κλίση προς την μάθηση και η οποία έχει μια σημαντική πορεία στο
εκπαιδευτικό σύστημα με αποκορύφωμα την εκλογή της σε θέση διδάσκουσας στο
πανεπιστήμιο. Ο Τ. θεωρεί την παρουσία της αδερφής του καθοριστική. Το άλλο πρόσωπο
είναι ένας αριστερός γείτονας ο οποίος αναδεικνύεται σε ένα πρότυπο που έχει σχέση τόσο με
την αγάπη του Τ. για το διάβασμα και την μάθηση όσο και με τις ευρύτερες επιλογές της
ζωής του αφηγητή μας.
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Χάρης
Ο Χάρης μας αφηγείται ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου η εκπαίδευση αποτελεί
μια δεδομένη αξία. Υπήρχε όπως μας λέει ο ίδιος μια μεγάλη πίστη στην εκπαίδευση. Υπάρχει
η πίστη ότι με την εκπαίδευση μπορεί κάποιος να πετύχει στη ζωή του. Αυτή η πίστη σε
συνδυασμό με μια σειρά από βιώματα στα οποία θα αναφερθούμε σε επόμενη ενότητα τον
οδηγεί στο επάγγελμα του δασκάλου και κατόπιν του εκπαιδευτή ενηλίκων αφού με ο Χ.
πιστεύει καθαρά ότι μέσω της εκπαίδευσης μπορεί να αλλάξει τον κόσμο δίνοντας ευκαιρίες
σε ανθρώπους που έχουν αδικηθεί κοινωνικά.

Βαγγέλης
Η βιογραφία του Βαγγέλη παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα αναφορικά με τα
βιογραφικά στοιχεία που εξετάζουμε. Ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να αναδεικνύουν
κάποιου είδους οικογενειακή παράδοση που να σχετίζεται με την τυπική εκπαίδευση, τη
μάθηση δηλαδή εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, από την άλλη και οι δύο γονείς του Β.
έχουν με το δικό τους τρόπο συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός πλαισίου αναφοράς για τον
αφηγητή όπου η μάθηση έχει αξία. Η καλλιέργεια του ανθρώπου είναι μια έννοια που ο Β.
αποδίδει στη μητέρα του και που σχετίζεται με την συνεχή προσπάθεια για προσωπική
ανάπτυξη. Την έννοια αυτή υιοθετεί ο Β. όπως και τον τρόπο σκέψης του πατέρα του
αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων. Τα στοιχεία αυτά βέβαια και ιδιαίτερα η στάση της
μητέρας του οδηγούν τον Β. προς την εκπαίδευση αλλά δε μοιάζει να αποτελούν στοιχεία που
να τον οδηγούν να στρέψει την προσοχή τους στην εκπαίδευση ως επαγγελματική επιλογή.
Άλλωστε ο Β. όπως είδαμε όχι μόνο δεν επιλέγει την εκπαίδευση ως επάγγελμα αλλά γενικά
μοιάζει να μην εκτιμά ιδιαίτερα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Ο Β. βέβαια επιλέγει την
εκπαίδευση ενηλίκων ως επαγγελματική ενασχόληση σε κάποια στιγμή της σταδιοδρομίας
του μάλλον γιατί τη συνδέει με τη δυνατότητα να προσφέρει στους άλλους την αξία της
προσωπικής καλλιέργειας.

Αγγελική
Η Αγγελική ξεκινά την αφήγησή της με το ρόλο που έπαιξε η οικογένειά της
αναφορικά με την εκπαίδευσή της. Στο οικογενειακό περιβάλλον που μας αφηγείται η Α.
είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η μάθηση και η εκπαίδευση είναι δύο έννοιες με μεγάλη αξία.
Μάλιστα η μάθηση δεν περιορίζεται για την οικογένεια της Α. στο σχολικό περιβάλλον αλλά
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επεκτείνεται και σε άλλες μαθησιακές εμπειρίες όπως το θέατρο, η μουσική, η ζωγραφική και
γενικότερα η τέχνη. Οι σπουδές θεωρούνται αυτονόητος στόχος. Στην αφήγηση της Α.
αναδεικνύονται και δύο φιγούρες εκπαιδευτικών που κεντρίζουν το ενδιαφέρον της Α. για το
επάγγελμα του εκπαιδευτικού αλλά η παρουσία τους στη συνολική αφήγηση δεν είναι τέτοια
που να μπορούν να χαρακτηριστούν ως σημαντικοί άλλοι.

Ιωσηφίνα
Στην περίπτωση της Ιωσηφίνας, η επίδραση της οικογενείας της είναι πρόδηλη. Τόσο
ο πατέρας της, που περιγράφεται ως ένας άνθρωπος μ’ ένα βιβλίο στο χέρι, όσο και η μητέρα
της που αφιέρωνε συστηματικά χρόνο για την προσωπική της ανάπτυξη ήταν δύο άνθρωποι
που με τη στάση τους δημιούργησαν στη Ι. θετικές προδιαθέσεις για μάθηση. Ένας επίσης
σημαντικός άνθρωπος που μοιάζει με τη στάση του να επηρεάζει την σκέψη, και αργότερα
την εκπαιδευτική πρακτική της Ι., είναι η γιαγιά της. Σε πολλά σημεία της αφήγησής της η Ι.
επανέρχεται στις ρουτίνες των τριών αυτών προσώπων.

Σταμάτης
Ο Σταμάτης οδηγήθηκε στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από μια δαιδαλώδη
διαδρομή. Σε αυτή τη διαδρομή ο Σ. αναγνωρίζει την στήριξη που δέχτηκε από την
οικογένειά του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε έναν στενό συγγενή του, στον αδελφό της
μητέρας του, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο ο Σ. φαίνεται να έχει μια πολύ
ιδιαίτερη σχέση. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι εκπαιδευτικός, δάσκαλος, και δείχνει να
έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές του αφηγητή
μας.

Ευαγγελία
Στην Ευαγγελία δεν ανιχνεύτηκαν στοιχεία που να δημιουργούν την αίσθηση
πολιτισμικής κληρονομιάς σχετικής με την εκπαίδευση στην οικογένειά της. Ένα πρόσωπο
που φαίνεται όμως να έχει ρόλο σημαντικού άλλου στην εκπαιδευτική βιογραφία της Ε. είναι
αυτό του συζύγου της. Η Ε. ακολουθεί πολλές από τις επιλογές του συζύγου της, ο οποίος
φαίνεται να έχει αποφασίσει να ακολουθήσει επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της
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εκπαίδευσης. Η επιρροή του συναισθηματικού αυτού σημαντικού άλλου στη βιογραφία της
Ε. μοιάζει να είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Χαρά
Το οικογενειακό περιβάλλον της Χαράς φαίνεται να μην έχει έντονα χαρακτηριστικά
μορφωτικού κεφαλαίου όπως παρατηρήσαμε σε άλλες εκπαιδευτικές βιογραφίες. Όμως η
Χαρά αναγνωρίζει την αγάπη που είχαν οι γονείς της για την εκπαίδευση και τη μόρφωση,
μια αγάπη που μετασχηματίστηκε σε συνεχή υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδρομής της Χ.
Εδώ σημειώνουμε ότι η Χ. ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο τα βήματα των μεγαλύτερων
αδερφών της οι οποίοι περνάν με επιτυχία από όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού
συστήματος. Η εκπαίδευση όμως δεν είναι η πρώτιστη επαγγελματική επιλογή της Χ. Όμως η
Χ. αισθάνεται οικειότητα με το χώρο και αυτό σε συνδυασμό με την παρουσία μερικών
εμπνευσμένων πανεπιστημιακών δασκάλων αλλά και άλλων γεγονότων την οδηγούν στην
εκπαίδευση και τελικά στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Μαριάννα
Στην βιογραφία της τελευταίας μας αφηγήτριας δεν υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να
θεωρηθούν ως μορφωτικό κεφάλαιο. Όπως είδαμε το περιβάλλον της Μ. παρουσιάζει πολλές
ιδιαιτερότητες και δε φαίνεται να υπάρχει κάποιου είδους «κληρονομιά» που να ωθεί την Μ.
στην εκπαίδευση ως επαγγελματική επιλογή. Ωστόσο, αναφορικά με την εκπαίδευση
ενηλίκων, στην εκπαιδευτική βιογραφία της Μ. αναδεικνύεται ένα πρόσωπο, ένας
εκπαιδευτής ενηλίκων ο οποίος με την πρακτική αλλά και με τη γενικότερη στάση του
φαίνεται ότι επηρεάζει καταλυτικά την επαγγελματική διαδρομή της αφηγήτριάς μας και την
οδηγεί στο συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο.

Συμπερασματικό σχόλιο για το ζήτημα του οικογενειακό περιβάλλοντος και των
σημαντικών άλλων
Από την διακριτή ανάγνωση κάθε εκπαιδευτικής βιογραφίας αλλά και από τη
συνολική ανάγνωση των παραπάνω εκτιμήσεων των αφηγήσεων φαίνεται ότι τόσο το
κληρονομούμενο μορφωτικό κεφάλαιο όσο και το γενικότερο πλαίσιο αναφοράς του
οικογενειακού

περιβάλλοντος

που

περιλαμβάνει
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συναισθήματα, συνήθειες, κανόνες και αξιακά κριτήρια επηρεάζουν θετικά την πορεία των
πληροφορητών μας εντός του εκπαιδευτικού συστήματος.
Σε αρκετές μάλιστα εκπαιδευτικές βιογραφίες μοιάζει ότι αυτή η θετική επιρροή δεν
αφορά μόνο στην ικανοποίηση κάποιων μαθησιακών στόχων και στην κατάκτηση
ακαδημαϊκών τίτλων αλλά αφορά και στην επαγγελματική ενασχόληση του ατόμου με την
ίδια την εκπαιδευτική διεργασία. Σε περισσότερες από τις μισές εκπαιδευτικές βιογραφίες
των συμμετεχόντων στην έρευνά μας το οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται να έχει επηρεάσει
την επιλογή τους για επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της εκπαίδευσης.
Ανάλογη σημασία για το ίδιο ζήτημα φαίνεται να έχει και η παρουσία συγκεκριμένων
ατόμων τους οποίους χαρακτηρίσαμε ως σημαντικούς άλλους. Παρουσιάστηκαν περιπτώσεις
όπου η παρουσία των σημαντικών άλλων λειτουργεί συμπληρωματικά ή και στο πλαίσιο του
μορφωτικού κεφαλαίου που «κληρονομείται» ενώ σε άλλες περιπτώσεις η επίδραση των
σημαντικών άλλων έχει από μόνη της μια ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία.
Τα ευρήματα αυτά αποτελούν περισσότερο επιβεβαίωση ήδη διατυπωμένων θέσεων
για το θέμα του οικογενειακού περιβάλλοντος και της σημασίας του στη διαμόρφωση της
θετικής στάσης ενός ατόμου απέναντι στην εκπαίδευση γενικότερα αλλά και στη μάθηση
ειδικότερα13.
Έτσι η παρουσία των δύο αυτών βιογραφικών στοιχείων μπορεί να θεωρηθεί ότι
αποτελεί περισσότερο μια ικανή παρά μια αναγκαία συνθήκη για την επαγγελματική
ενασχόληση ενός ατόμου με το πεδίο της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια της εκπαίδευσης
ενηλίκων. Το γεγονός άλλωστε της ύπαρξης δύο περιπτώσεων (Μενέλαος και Έκτορας) όπου
τα βιογραφικά αυτά στοιχεία δεν επιλέγονται να παρουσιαστούν από τους αφηγητές, δηλαδή
δεν αξιολογούνται ως σημαντικά από τους ίδιους,

επιβεβαιώνει την παραπάνω σκέψη.

Ωστόσο, η συνεπής παρουσία των στοιχείων αυτών στις βιογραφίες που μελετήσαμε είναι
13

Το ζήτημα αυτό έχει μελετηθεί και αναδειχθεί αρχικά και πρώτιστα από τους Bourdieu και Passeron
([1964], 1996). Στη μελέτη τους «οι Κληρονόμοι» οι δύο συγγραφείς προκειμένου να διευκολύνουν την
κατανόηση του ρόλου του οικογενειακού περιβάλλοντος αναφορικά με τη διαμόρφωση του πλαισίου
αναφοράς ενός ατόμου, προτείνουν την κρίσιμη έννοια της πολιτισμικής κληρονομιάς, δηλαδή του
μορφωτικού κεφαλαίου το οποίο αποτελείται από στάσεις και συμπεριφορές που μεταδίδονται από γενιά
σε γενιά και εφοδιάζουν άτομα συγκεκριμένων κοινωνικών κατηγοριών με μια γενική προδιάθεση για
μάθηση (Φραγκουδάκη, 1985, σελ. 163, Παναγιωτόπουλος, 1996, σελ. 21, Μυλωνάς, 1995, σελ. 78).
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ένα ζήτημα που μπορεί και ίσως να πρέπει να αποτελέσει στοιχείο κριτικού αυτοστοχασμού
αναφορικά με την παρουσία και κατ’ επέκταση με την λειτουργία ενός ατόμου ως εκπαιδευτή
στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Σε αυτή την ενότητα συζητήσαμε τα βιογραφικά στοιχεία – βιώματα των βιογραφιών
των πληροφορητών μας που φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη σημασία αναφορικά με την
παρουσία τους στο χώρο της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στο πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων. Στην επόμενη ενότητα θα συζητήσουμε τα βιώματα εκείνα που φαίνεται να
αποτελούν τους διαμορφωτικούς παράγοντες για τον τρόπο λειτουργίας των πληροφορητών
μας ως εκπαιδευτών στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

6.3

Βιογραφικοί

παράγοντες

διαμόρφωσης

της

λειτουργίας

ενός

εκπαιδευτή ενηλίκων
Στην ενότητα αυτή θα συζητήσουμε τα ευρήματα εκείνα που φαίνεται ότι
απευθύνονται στην ουσία του ερευνητικού ερωτήματος.
Θα συζητήσουμε τα βιώματα εκείνα που φαίνεται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στον
τρόπο με τον οποίο ένας εκπαιδευτής ενηλίκων (ή μια εκπαιδεύτρια ενηλίκων)
αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του (ή αντίστοιχα την λειτουργία της).
Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση αυτή επανερχόμαστε στο θεωρητικό πλαίσιο της
έρευνας μας όπου παρουσιάσαμε τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους όρους της
βιβλιογραφίας της εκπαίδευσης ενηλίκων που επιστρατεύονται για να περιγράψουν τη
λειτουργία ενός εκπαιδευτή ενηλίκων.

Σημειώνουμε ότι οι όροι αυτοί ήταν: δάσκαλος,

εμψυχωτής, μέντορας και διευκολυντής μάθησης.
Ωστόσο, στην πορεία της ανάλυσης και του στοχασμού πάνω στο πραγματολογικό
υλικό της έρευνάς μας έγινε φανερό ότι οι όροι αυτοί δεν ήταν επαρκούσαν για να
περιγράψουμε με πληρότητα τα όσα αναδυόντουσαν από τις αφηγήσεις των πληροφορητών
μας. Και αυτό γιατί τα όσα μας αποκάλυψαν οι αφηγητές μας αναφορικά με τη λειτουργία
τους εμπεριέχουν στοιχεία που ανήκουν στα χαρακτηριστικά περισσοτέρων από μιας από τις
λειτουργίες που αναφέραμε παραπάνω.
Με άλλα λόγια, το ίδιο το πραγματολογικό υλικό υπαγόρευε την ανάγκη για τη
εισαγωγή και νέων και ίσως ευρύτερων περιγραφών. Συνακόλουθα, για να διευκολυνθεί η
συζήτηση και ο σχολιασμός των ευρημάτων χρησιμοποιήθηκαν εκτός από τους όρους που
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αναφέραμε στο θεωρητικό μέρος και νέοι όροι αναφορικά με τη λειτουργία ενός εκπαιδευτή
ενηλίκων. Έτσι στη συζήτηση που ακολουθεί εισάγουμε και χρησιμοποιούμε τον όρο
«χειραφετητικοί εκπαιδευτές» μαζί με τους όρους «διευκολυντές» και «δάσκαλοισυντονιστές».

6.3.1. Δάσκαλοι-συντονιστές: η παρουσία προτύπων εκπαιδευτικής πρακτικής
Στην πρώτη ομάδα συμβούλων-καθηγητών που φαίνεται να υπάρχει μια κοινή αντίληψη για
την λειτουργία των εκπαιδευτών ενηλίκων αποδώσαμε τον χαρακτηρισμό «δάσκαλοι-συντονιστές».
Στην ομάδα αυτή συναντήσαμε απόψεις που συνδυάζουν την εργαλειακή προσέγγιση της λειτουργίας
του δασκάλου (βλ. ενότητα 3.2) με στοιχεία από την ανδραγωγική προσέγγιση της μαθησιακής
διεργασίας των ενηλίκων. Με άλλα λόγια οι εκπαιδευτές της κατηγορίας αυτής ενώ φαίνεται να είναι
γνώστες της θεωρίας που αναγνωρίζει στον ενήλικο εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα για ίση συμμετοχή
σε μία μαθησιακή διεργασία ενηλίκων, «αφιερώνουν» τον κεντρικό ρόλο της διεργασίας αυτής στον
εκπαιδευτή. Παρακάτω υπογραμμίζουμε τα τμήματα από κάθε μία βιογραφία των συμμετεχόντων της
ομάδας αυτής, όπου αναδύεται αυτή η θέαση της λειτουργίας ενός εκπαιδευτή ενηλίκων:

Παναγιώτης
«…ένα ρόλο που θα ‘ναι ταυτόχρονα και συμβουλευτικός … αλλά και
ακαδημαϊκός, δηλαδή, ήθελα να παίξω ένα συμβουλευτικό ρόλο χωρίς όμως
να ήταν εκτός ο ακαδημαϊκός, με την έννοια ότι ήμουν υποτίθεται διδάσκων
σ ’ένα μεταπτυχιακό τμήμα κι αυτό είχε κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις…
Θα

ήθελα

περισσότερο

νομίζω

να

έχω

ανθρώπους

που

είναι

συνειδητοποιημένοι για αυτό που κάνουν, έτσι; δηλαδή, να κάναμε ένα
συμβόλαιο τιμής να το πω έτσι, ένα εκπαιδευτικό συμβόλαιο, ότι εγώ
μπαίνω

εδώ

πέρα

για

ένα

συγκεκριμένο

λόγο.

Για

να

κάνω

σπουδές….Νομίζω ότι ισορρόπησα έτσι σε μια θέση απ’ τη μια ενός
λειτουργού κοινωνικής πολιτικής και απ’ την άλλη ενός συμβούλου
ακαδημαϊκού προς αυτούς όμως που θα ήθελαν μια τέτοια συμβουλή. Γιατί
δεν μπορείς να δώσεις σε κάποιον μια συμβουλή αν δε θέλει να την
ακούσει»
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Ευαγγελία
«Όταν δουλεύεις με ενήλικες, βρίσκεσαι σε μία διαρκή κινητικότητα, μια
αλλαγή σε ερεθίσματα που διαδέχονται το ένα το άλλο. Θέλει πολλή
προσοχή, ώστε να διακρίνεις και να αξιοποιήσεις αυτά τα ερεθίσματα, χωρίς
όμως να επιτρέψεις να σε αποπροσανατολίσουν από τη διαδικασία μάθησης
και από τον ρόλο σου. Χρειάζεται, δηλαδή, να βρίσκεσαι σε διαρκή
εγρήγορση, να αξιοποιείς τις δεξιότητές σου και να εναλλάσσεις διαρκώς
τους ρόλους σου: από αυθεντία στο γνωστικό αντικείμενο σε σύμβουλο, από
καθοδηγήτρια στην πορεία προς τη μάθηση σε εμψυχώτρια κ.ο.κ.»

Μαριάννα
«…, έχω καταλήξει ότι, σε τελική ανάλυση, είμαι απλά μέσα στην ομάδα για
να συντονίσω ότι η ομάδα θέλει να βγάλει. Σε σχέση πάντα με το γνωστικό
αντικείμενο που εξετάζονται. Άρα από τη μια με ενδιαφέρει, και το βλέπω
ως μέρος του ρόλου μου, να επεξεργαστούμε κάποια συγκεκριμένα
πράγματα, άρα όχι γενικά και αόριστα, αλλά από την άλλη θεωρώ πια ότι
δεν είμαι μόνο εγώ αυτή που θα καθορίσω αυστηρά το πλαίσιο, μέσα στο
οποίο θα μείνουμε. Είναι λοιπόν συντονιστικός ο ρόλος μου. Νιώθω ότι
είμαι εκεί για να συντονίσω 10, 20, 30 ανθρώπους, για να πετύχουμε
κάποιους

συγκεκριμένους

στόχους

που

έχουν

καθοριστεί.

Κυρίως

συντονίζω. Συντονίζω τους ανθρώπους με τους οποίους φτιάχνουμε ομάδα»
Βαγγέλης
«…νομίζω ότι είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα είναι εάν μπορείς στο
τέλος της εκπαίδευσης να εισπράξεις ότι [οι εκπαιδευόμενοι] έμαθαν και
απέκτησαν αυτό που προσπαθούσες εσύ να τους δώσεις. Νομίζω ότι είναι
ένα πολύ ωραίο συναίσθημα. …. Πρέπει να αισθάνεσαι ότι οι άνθρωποι
είπαν “Άξιζε τον κόπο”……ένα από τα πράγματα που με έκαναν να νιώσω
πολύ όμορφα ήταν η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, η γνωστή Εκπαίδευση των
Εκπαιδευτών… ήτανε κάτι που έγινε με πολύ κέφι. Αυτό μου άρεσε…, ο
κοινός παρονομαστής ήτανε πολύ κέφι. Και εάν θέλεις για κλείσιμο θα σου
που κάτι που εγώ δεν το βλέπω πουθενά στην βιβλιογραφία, και θα θελα να
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το δω κάποτε, … ο εκπαιδευτής νομίζω ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχει
κέφι»
Αναζητήσαμε παράλληλες βιογραφικές διαδρομές στις αφηγήσεις των συμβούλωνκαθηγητών αυτής της ομάδας. Πέραν των όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα για τις πρώτες
σχολικές αναμνήσεις και το οικογενειακό περιβάλλον στις βιογραφίες των συμβούλωνκαθηγητών αυτής της ομάδας παρουσιάζεται το σημαντικό στοιχείο της ύπαρξης προτύπων
από αυτές τις διαδρομές. Και οι τέσσερις εκπαιδευτές αυτής της ομάδας αναφέρθηκαν στην
αφήγησή τους σε πρόσωπα των οποίων την διδακτική πρακτική θεωρούν ως πρότυπο
εκπαιδευτικής πράξης στοιχεία του οποίου προσπαθούν και οι ίδιοι να εφαρμόσουν:

Παναγιώτης
Ήταν αρκετά έτοιμο μέσα μου πλέον….είχα, κάποιους καλούς καθηγητές,
ειδικά ένας στο 1ο έτος, μ’ είχε εντυπωσιάσει με τη μεταδοτικότητά του κι
ακόμα και σήμερα με εντυπωσιάζει, δηλαδή νομίζω είναι χαρισματικός
αυτός ο άνθρωπος. ... Και μ’ άρεσε αυτή η ικανότητά του να μεταδίδει
αρκετά εύκολα περίπου να σε ευθυγραμμίζει, να ευθυγραμμίζει το αφτί σου,
να στο πω έτσι παραστατικά, με τις ταλαντώσεις του λόγου του, δηλαδή, τον
ακολουθούσες στους κυματισμούς του λόγου του, είχε ένα φοβερό χάρισμα.
Αυτός με έκανε και να αγαπήσω τα οικονομικά, έτσι, δηλαδή όταν έχεις
καλό δάσκαλο σε φέρνει πιο κοντά, αλλά και να αγαπήσω ακόμα
περισσότερο τη δουλειά του δασκάλου. Δηλαδή, σκεφτόμουνα τι ωραία κι
εγώ μια μέρα να μπορώ να μιλάω έτσι και να μ’ ακούν από κάτω με δέος, με
ανοικτό το στόμα κ.λπ. … όταν έμπαινε στο αμφιθέατρο ή την αίθουσα,
ζωγράφιζε ο άνθρωπος και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα. Ακόμα και
σήμερα, δηλαδή, τον θυμάμαι με πολύ έτσι, με συγκίνηση και με πολύ
τρυφερά συναισθήματα, το πώς μας δίδασκε.. μίλαγε με μια τέτοια
μεταδοτικότητα που σ ’έκανε να καταλαβαίνεις και να μπαίνεις στο βάθος
των εννοιών κι όχι απλώς να σου λέει για να διεκπεραιωθεί καλά το μάθημα
και η διάλεξή του»

Ευαγγελία
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«…εκείνα τα χρόνια του λυκείου είχαμε πάλι ένα καθηγητή, έναν φιλόλογο
που ήτανε πολύ έντονος στη δική μου εκπαιδευτική πορεία. … ήτανε πολύ
νεαρός είχε ξεκινήσει τότε να εργάζεται, πολύ σοβαρός, εγώ τον θαύμαζα …
αυτός ο καθηγητής νομίζω ότι μου μετέδωσε κάποια πράγματα, όπως είπα
και για την καθηγήτρια, κυρίως επειδή αργότερα έγινα εκπαιδευτικός.
Θυμάμαι συγκεκριμένα από αυτόν τον φιλόλογο που έλεγε στην αρχή που θα
μπεις σε μια τάξη πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός συγκρατημένος και να
δώσεις το λιγότερο δυνατό θάρρος σιγά-σιγά από κει και πέρα όπως
γνωρίζεσαι με την τάξη αρχίζει να αφήνεσαι να πεις και το αστείο σου, μου
έχει μείνει ο τρόπος που μου το είπε και μπορώ να πω ότι το θυμάμαι κάθε
φορά που μπαίνω σε έναν κύκλο εκπαιδευόμενων ενηλίκων …»

Μαριάννα
Κι από τότε, αλλάζουν όλα τα πράγματα, πλέον, γίνονται πολύ πιο σοβαρά
για μένα. Βλέπω έναν άνθρωπο που τον θεωρώ ότι έχει πολύ εξειδίκευση
αλλά κυρίως έχει όραμα κι αυτό το όραμα εμένα με επηρέασε πολύ…Είχε
όραμα, ναι. Δηλαδή, είδα για πρώτη φορά έναν άνθρωπο να έχει και μια
στρατηγική για αυτό που κάνει. Δηλαδή, οι σκέψεις του όλες ξεκινούσαν από
κάπου και πήγαιναν προς τα κάπου και ήθελε να τις πάει και ακόμα πιο
πέρα. Δηλαδή, έβλεπα να έχει μια ολοκληρωμένη ταυτότητα σ’ αυτό το
πεδίο. Και πολύ συγκροτημένη. Κι αυτό δεν το χα ξαναδεί. Κι επίσης, αυτό
που θαύμαζα ήταν ότι αυτά που θεωρητικά έλεγε, τα βλέπαμε και στην
πράξη. Δηλαδή, όταν έλεγε ο εκπαιδευτής ενηλίκων σέβεται τους
εκπαιδευόμενούς του, το έβλεπα στην πράξη…και επίσης είδα ότι
δημιουργούσε συνέργιες. Δηλαδή, μου έλεγε, μίλα μ’ εκείνη την κοπέλα, που
εγώ δεν την ήξερα, γι’ αυτό το θέμα μπορείτε να το δουλέψετε μαζί. Και έτσι
απέκτησα κι εγώ ένα δίκτυο γνωριμιών, το οποίο πραγματικά ξεκίνησε από
τον [αναφέρει το όνομα του εκπαιδευτή]…. δηλαδή, από τη μια το όραμα,
μια το γεγονός ότι δημιουργεί συνέργιες και δημιουργεί δίκτυα, είναι
πράγματα που πρωτοθαύμασα και με έχουν επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό που
τα υιοθέτησα και εγώ. Δηλαδή το κάνω κι εγώ πλέον. Ανάμεσα στους
φοιτητές μου για παράδειγμα. Βλέπω δύο φοιτητές που μεταξύ τους μπορεί
να μην έχουν σχέση, αλλά επειδή εγώ γνωρίζω και τους δύο, έρχονται σε…
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φτάνουν σε εμένα, η δουλειά τους, λέω μίλα με τον τάδε θα βοηθηθείτε για
να κάνετε αυτό. Και αυτό το ’μαθα, το ‘μαθα πραγματικά από τον [αναφέρει
το όνομα του εκπαιδευτή]»

Βαγγέλης
Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος χωρίς να έχει το background
εάν θέλεις το θεωρητικό, ίσως εντελώς, μάλλον εντελώς ενστικτωδώς, απλά
από το γεγονός ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος και πολύ
υποκινημένος σε αυτή την προσπάθεια, βιωματικά με έμαθε άπειρα
πράγματα. Η προσέγγισή του ήταν πάντα αρκετά δύσκολη, στην λογική του
ότι ανέθετε κάτι και έπρεπε να το υλοποιήσεις. Μετά υπήρχε – αφού
τελείωνε η υλοποίηση –ένα στάδιο του feedback, της ανάλυσης του τι είχε
γίνει. Και στην συνέχεια μετά από αυτό υπήρχε ακόμα ένα στάδιο, του τι θα
μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικό, και τι θα ήταν πιο αποτελεσματικό. Ο
τρόπος αυτός σκέψης λοιπόν, είναι κάτι που εγώ έχω και, εφαρμόζω …
είναι αρκετά δύσκολος γιατί σημαίνει πολύ χρόνο, και βασικά σημαίνει
τεράστια υποκίνηση και αυτό-υποκίνηση, εάν θες από τον καθοδηγητή ή τον
μέντορα, δεν ξέρω, όποια λέξη θέλεις βάζεις εκεί»

Στα παραπάνω αποσπάσματα αποκαλύπτεται η ύπαρξη προτύπων εκπαιδευτικής
πράξης και για τους τέσσερις συμβούλους-καθηγητές αυτής της ομάδας. Από την αφήγηση
κάθε συμμετέχοντα σε αυτή την ομάδα, φαίνεται ότι τα πρότυπα αυτά, που είτε προέρχονται
από το χώρο της τυπικής εκπαίδευσης είτε όχι, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την
αντίληψη των αφηγητών μας για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια την
πρακτική τους στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό το εύρημα βρίσκεται σε συμφωνία
με τα όσα ισχυρίζεται ο Taylor (2003) για την σημαντική σχέση που υπάρχει μεταξύ των
θετικών αναμνήσεων από δασκάλους του παρελθόντος και εκπαιδευτικής πρακτικής στους
εκπαιδευτές ενηλίκων που μελέτησε. Ωστόσο, στη δική μας έρευνα προχωράμε ένα βήμα
παραπάνω επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο βιογραφικό στοιχείο συνδέεται με μια
προσέγγιση για τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων που είναι περισσότερο
προσανατολισμένη στη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτή.
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Αυτός ο ισχυρισμός μας ενισχύεται και από την παρατήρηση ότι στο πλαίσιο της
έρευνάς μας το

συγκεκριμένο βιογραφικό στοιχείο είτε απουσιάζει εντελώς από τις

αφηγήσεις των υπολοίπων συμβούλων-καθηγητών της έρευνάς μας είτε δεν του αποδίδεται
ανάλογη έμφαση.

6.3.2 Οι διευκολυντές και ο παράγοντας των αποπροσανατολιστικών εμπειριών
Στο πραγματολογικό μας υλικό μας υπήρξαν περιπτώσεις όπου με αρκετή σαφήνεια οι
αφηγητές προσδιόριζαν τη λειτουργία τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Μια τέτοια ομάδα
ήταν όσοι χρησιμοποίησαν την έννοια του διευκολυντή της μαθησιακής διεργασίας για να
περιγράψουν την πρακτική τους. Παρακάτω υπογραμμίζουμε από τις αφηγήσεις των
συγκεκριμένων συμβούλων-καθηγητών τα τμήματα εκείνα στα οποία εμφανίζεται η χρήση
του συγκεκριμένου όρου:
Σταμάτης
«…ξεκινώ έναν μαραθώνιο συναντήσεων ως διευκολυντής ομάδων με
διάφορους ... για να διευκολύνω στην προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων
αυτών και όχι μόνο έγινε αυτό, αλλά νιώθω πως έχω γίνει καλύτερος
άνθρωπος από αυτόν που ήμουν όταν τελείωσα τη Σχολή μου… [αφού]
έφυγε μέρος από την έπαρση που ομολογώ ότι και εγώ ως φοιτητής είχα.
Και είναι καλό αυτό. Σε αυτό λοιπόν βοηθήθηκα ιδιαίτερα από την
επαγγελματική μου διαδρομή της διευκόλυνσης έτσι προτιμώ να τη λέω, της
διευκόλυνσης, ούτε εμψύχωσης ούτε ηγεσίας …»
Χαρά
«Το ρόλο μου [τον βλέπω] … περισσότερο διευκολυντικό θα έλεγα, δεν
μπορώ να σκεφτώ, δεν τον βλέπω δηλαδή δεν έχω να πω κάτι, να δώσω
απαντήσεις … ιδιαίτερα στους ενήλικες. Διευκολυντικός σε μια συζήτηση σε
μια ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. Αυτό»

Ιωσηφίνα
«…το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και της εκπαίδευσης ανηλίκων
για μένα προσφέρουν τα ίδια ακριβώς πράγματα. Δηλαδή, αναζήτηση,
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πρωτοτυπία και πειραματισμό….το βλέπω αυτό σαν πρόκληση. Ούτε με τους
ενήλικες δρω ως τυπική δασκάλα. Δε μου ταιριάζει αυτός ο ρόλος. Μ΄
αρέσει να τους αφήνω να δημιουργούν σκέψεις, εικόνες… να στοχάζονται
να κτίζουν με βάση την εμπειρία τους… περισσότερο να τους διευκολύνω να
αναπτυχθούν..»
Αναζητήσαμε στις αφηγήσεις των τριών αυτών συμβούλων-καθηγητών παράλληλα βιώματα
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες υιοθέτησης της συγκεκριμένης λειτουργίας. Εκείνο
που εντοπίσαμε ήταν ότι και στις τρεις αυτές βιογραφίες παρουσιάζονται με έμφαση βιώματα που θα

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αποπροσανατολιστικές εμπειρίες. Οι εμπειρίες αυτές
φαίνεται να επηρεάζουν το πλαίσιο αναφοράς των αφηγητών μας και κατά συνέπεια την
αντίληψή τους για το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων.
Επανερχόμαστε στο θεωρητικό μας πλαίσιο για να σημειώσουμε ότι με τον όρο
αποπροσανατολιστικές εμπειρίες εννοούμε τα βιώματα εκείνα στα οποία καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε μια ατομική ή κοινωνική κατάσταση που δεν βρίσκεται σε συμφωνία με τον
τρόπο που κατανοούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,
δηλαδή μια κατάσταση που βρίσκεται σε δυσαρμονία με την έως εκείνη τη στιγμή βιογραφία
μας (Mezirow, 1991, 2007). Τα κομβικά αυτά βιώματα είτε εμπεριέχουν μια νέα θέαση της
πραγματικότητας είτε εμπεριέχουν μια ηθική διάσταση δηλαδή εμπεριέχουν ένα ηθικό
διακύβευμα, μια διαζευκτική εκλογή μεταξύ αυτού που θεωρούμε «καλό» και ως «κακό».
Αυτού του είδους οι εμπειρίες είναι δυνατό να αποτελέσουν το έναυσμα για μια διεργασία
στοχασμού που πιθανόν να οδηγήσει σε μετασχηματισμό του πλαισίου αναφοράς ενός
ατόμου (Mezirow, 1991, 2007, Jarvis, 1995).
Ας δούμε πάλι τα βιώματα αυτά στις αφηγήσεις των τριών αφηγητών μας:

Σταμάτης

Στο Σταμάτη ξεχωρίζουμε δύο περιπτώσεις αποπροσανατολιστικών εμπειριών που ο
ίδιος θεωρεί ως σημαντικά για τον τρόπο που λειτουργεί ως εκπαιδευτής. Το πρώτο βίωμα,
που έχει μια αρνητική διάσταση είναι από τα λυκειακά του χρόνια:
«Οι καθηγητές εκείνη ειδικά την περίοδο προσπαθούσαν βάζοντας χαμηλή
βαθμολογία να πάρουν ιδιαίτερα από τους μαθητές τους, να τους κάνουν
ιδιαίτερα. Έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη μορφωτική μου
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διαδρομή. Ενώ στο δημοτικό ήμουν άριστος μαθητής ξαφνικά βρέθηκα στον
έλεγχο της πρώτης γυμνασίου στο πρώτο τρίμηνο να έχω 10 στα
μαθηματικά, 10 στη φυσική, 10 στη χημεία, και αναρωτιόμουν γιατί έγινε
αυτό. Τελικά έμαθα το μυστικό σιγά-σιγά και παρά την ανησυχία και
προσπάθεια των γονιών μου να με πείσουν να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα με
συγκεκριμένους καθηγητές δεν το έκανα, με αποτέλεσμα το ίδιο να
συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια»
Το δεύτερο βίωμα που έχει μια θετική χροιά είναι από τα χρόνια του πανεπιστημίου:
«..ομολογώ ότι ενώ ήταν πολύ μεγάλη επιθυμία να σπουδάσω ψυχολόγος
μέχρι να συναντηθώ με τις ιδέες της προσωποκεντρικής προσέγγισης κλικ
και νόημα δε μου έγινε στις σπουδές μου. Αυτό έγινε αν θυμάμαι καλά στο
τρίτο έτος και μάλιστα έγινε με έναν ονειρικό κατ’ εμέ τρόπο, στο μάθημα
της εκπαιδευτικής ψυχολογίας προσφέρθηκε ένα βιβλίο «Η σχεσιοδυναμική
παιδαγωγική του προσώπου» από έναν διδάσκοντα ο οποίος ήταν
επιστημονικός συνεργάτης. Αφού λοιπόν πέρασα με άριστα το μάθημα γιατί
με ενθουσίασε το βιβλίο πάρα πολύ, το ρούφηξα, ένοιωσα την ανάγκη να
επικοινωνήσω με το συγγραφέα τον …… ο οποίος βεβαίως δεν δίδασκε στο
[όνομα πόλης] αλλά ήταν καθηγητής στο [όνομα πανεπιστημιακού
τμήματος]. Με έκπληξή μου λοιπόν διαπίστωσα στην πρώτη τηλεφωνική
επικοινωνία που είχα ότι ο διδάσκων του μαθήματος …., στο δικό μου
τμήμα του ήταν εντελώς άγνωστος, και αυτό χτύπησε πολλά καμπανάκια
μέσα μου...»

Χαρά

Στην

περίπτωση

της

Χαράς

συναντάμε

μια

πρώτη

διαμορφωτική

αποπροσανατολιστική εμπειρία στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής της διαδρομής:
«Εκεί θυμάμαι τρία παιδάκια απ’ όλη μου την τάξη, το οποίο το ένα είχε
δυσλεξία, το άλλο είχε πολύ σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, είχαν
χωρίσει οι γονείς του και ήταν από τα παιδιά που, ξέρεις, δεν μπορούν να
σταθούνε καθόλου μέσα στην τάξη και το τρίτο θυμάμαι ότι το βαρούσε η
μάνα του μ’ ένα σίδερο στο κεφάλι. Κι αυτό με σοβαρά προβλήματα
συμπεριφοράς. Απ’ όλα τα παιδιά λοιπόν θυμάμαι αυτά τα τρία. Τότε άρχισα
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να νιώθω ότι αξίζει κανείς ν’ ασχοληθεί με τα παιδιά που έχουνε πρόβλημα.
Είχα την αίσθηση ότι πρέπει να βοηθήσεις σ’ εκείνη την φάση ένα παιδί για
να μην δεις αργότερα εντάξει, αυτό που βλέπω τώρα στην δουλειά που κάνω
στις εξαρτήσεις»
Το δεύτερο βίωμα που έχει τη μορφή αποπροσανατολιστικής εμπειρίας αφορά στην
πρώτη της επαφή με ομάδες ενηλίκων εκπαιδευομένων:
«..έκανα μαθήματα …. σε μία ομάδα … οι οποίοι ήτανε δάσκαλοι μουσικής
που είχανε παρατήσει το ….ένα πρόγραμμα ειδικό που λέγεται access,
δηλαδή πρόσβασης ουσιαστικά, προσαρμοσμένο λίγο στις ιδιαιτερότητες
αυτών των ενηλίκων ....δηλαδή και παρακολουθούσανε αυτό το course για
να μπορέσουνε να μπούνε εκεί [εννοεί στο πανεπιστήμιο]. Οπότε αυτή ήταν
η πρώτη επαφή μ’ ενήλικες, οι περισσότεροι ήταν Afro Caribbean, χωρίς
φυσικά να ξέρω τι είναι εκπαίδευση ενηλίκων και τι σημαίνουν όλα αυτά
….Τώρα αυτό που έμαθα από αυτούς …ήταν πολύ ωραίοι αυτοί…ήταν ότι
ήταν ενήλικες, με μία τελείως διαφορετική κουλτούρα και από τον εγγλέζικο
και από τον ελληνικό πολιτισμό. Ε, κάτι μου άρεσε, δεν ξέρω να σου πω τι
(10) η αποδοχή ας πούμε της διαφορετικότητας. Αυτό ίσως. Ότι μπορείς να
δεχτείς τον άλλον που είναι πολύ έξω και πέρα από εσένα, και να κερδίσεις
πράγματα απ’ αυτήν την σχέση.»

Ιωσηφίνα

Στην αφήγηση της Ιωσηφίνας το κύρια αποπροσανατολιστικό βίωμα που αναδύεται
με εμφατικό τρόπο σχετίζεται με τις καθημερινές «ρουτίνες», όπως τις ονομάζει, της
οικογενειακής της ζωής. Μία από αυτές τις ρουτίνες, στην οποία η Ι. επανέρχεται συχνά
στην αφήγησή της και που μοιάζει να έχει ιδιαίτερη αξία με τον τρόπο που η ίδια
αντιλαμβάνεται το ρόλο της σχετίζεται με την γιαγιά της:
« Η γιαγιά μου ήταν φοβερή στο κέντημα. Πολύ καλή. Όμως, είχε μια
ιδιαιτερότητα. Όταν είχε να κεντήσει κάτι το.. δε ξέρω αν ξέρεις από
κέντημα αλλά έχεις ένα πατρόν που δουλεύεις δεν το κάνεις εντελώς στην
τύχη.. Εκείνη πάντα ξέφευγε από το αρχικό σχέδιο. Δηλαδή ή θα άλλαζε το
ύφασμα ή θα άλλαζε την ποιότητα δηλαδή, ή θα άλλαζε το χρώμα του
υφάσματος ή θα άλλαζε κάποια μοτίβα. Αυτό το ζούσα καθημερινά, δηλαδή
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ότι είχε μπροστά της ένα κέντημα, ένα κομμάτι ύφασμα και πάνω σ’ αυτό
συζητούσε με τη μάνα μου τι ακριβώς έπρεπε να κάνει, και πώς και γιατί και
τι αλλαγές θα κάνει για να γίνει διαφορετικό, όπως της άρεσε εκείνης κ.λπ.
Εγώ έζησα αυτή τη ρουτίνα για πολλά χρόνια και έχω την εντύπωση ότι με
έχει επηρεάσει αυτή η ρουτίνα. Στον τρόπο που σκέφτομαι..»

Όπως πολύ εύστοχα σημειώνει ο Robert Kegan (στο Mezirow, 2007, σελ. 96), η
ανάπτυξη ενός ανθρώπου μοιάζει με τη διέλευση μιας σειράς διαδοχικών και ολοένα και πιο
επεξεργασμένων και διασταυρωνόμενων γεφυριών.

Τα αποπροσανατολιστικά βιώματα

μοιάζουν ως τα κομβικά εκείνα σημεία διασταύρωσης στο τέλος κάθε γέφυρας που μας
οδηγούν στην απόφαση της επιλογής της επόμενης γέφυρας που θα διασχίσουμε.
Για τον Σταμάτη το βίωμα της ανομίας από τα λυκειακά του χρόνια τον σημαδεύει
στο βαθμό που όπως αναφέρει και ο ίδιος σε κάθε συνάντηση με ενηλίκους και ιδιαίτερα με
εκπαιδευτικούς προσπαθεί να «αφυπνίσει» τον κόσμο για το ζήτημα του σεβασμού προς τον
εκπαιδευόμενο. Από την άλλη η θετική εμπειρία της ανιδιοτέλειας στα πανεπιστημιακά του
χρόνια τον οδήγησε τόσο στο να ανακτήσει την πίστη του στην εκπαιδευτική διεργασία αλλά
και να τον κατευθύνει προς τη μελέτη και υιοθέτηση μιας θεωρίας που μοιάζει να έχει
εφαρμόσει στην επαγγελματική του πρακτική. Για τη Χαρά συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Η
αρνητική εμπειρία από τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής της διαδρομής την οδηγεί στην
περαιτέρω αναζήτηση θεωριών για την εκπαιδευτική πρακτική ενώ η πρώτη της και
πρωτόγνωρη θετική επαφή με μια διαπολιτισμική ομάδα ενηλίκων εκπαιδευόμενων,
ουσιαστικά της έδειξε το δρόμο για μια πρακτική που έχει ως θεμέλιο την αποδοχή της
διαφορετικότητας. Τέλος το βίωμα της Ιωσηφίνας που σχετίζεται με το «κέντημα της
γιαγιάς» μοιάζει καθοριστικό. Τόσο στη δική της εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή
όσο και στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως σύμβουλος-καθηγήτρια και γενικά εκπαιδεύτρια
ενηλίκων αναζητά εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης για την ίδια αλλά και για τους
εκπαιδευόμενούς της.
Οι επιρροές αλλά και οι αποφάσεις που απορρέουν από την εμπειρία ενός
αποπροσανατολιστικού βιώματος αποτελούν και τα δομικά στοιχεία με τα οποία τελικά
κατασκευάζουμε το προσωπικό μας πλαίσιο αναφοράς το οποίο καθορίζει και τον τρόπο με
τον οποίο ερμηνεύουμε την πραγματικότητα και δρούμε μέσα σε αυτή (Kennedy, 1990). Στις
περιπτώσεις των συμβούλων-καθηγητών που αυτοχαρακτηρίζονται ως διευκολυντές, η
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σημαντικότητα των βιωμάτων-σταυροδρομιών που παρουσιάζονται στη βιογραφία τους
φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουν τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων. Και
οι τρεις φαίνεται να είναι προσηλωμένοι στην κατεύθυνση μιας εναλλακτικής εκπαιδευτικής
πρακτικής που στόχο έχει την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενών τους.

6.3.3

Οι χειραφετητικοί εκπαιδευτές και ο παράγοντας της συμμετοχής σε

κοινωνικά κινήματα

Η τρίτη και τελευταία ομάδα που φαίνεται να μοιράζεται μια κοινή αντίληψη για τη
λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι αυτή στην οποία προσδώσαμε τον χαρακτηρισμό
χειραφετητικοί εκπαιδευτές. Ο προσδιορισμός «χειραφετητικός εκπαιδευτής» έχει ως
θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς τις απόψεις του Paulo Freire για τη λειτουργία του εκπαιδευτή
ενηλίκων και τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Jack Mezirow όπως αυτές
παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό μέρος αυτής της διατριβής. Δηλαδή ο όρος «χειραφετητικός
εκπαιδευτής» περιγράφει τη διάθεση του εκπαιδευτή να εμπλακεί σε μια αμοιβαία διεργασία
ανάπτυξης, σε μια αμοιβαία σχέση με τους εκπαιδευόμενους με στόχο την προσωπική και
κοινωνική αλλαγή πέρα από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
Όπως είναι κατανοητό ο όρος αυτός είναι ευρύτερος και εμπεριέχει τις λειτουργίες που
αναλύσαμε στο τρίτο κεφάλαιο. Με άλλα λόγια ένας μέντορας, ένας εμψυχωτής ή ακόμη και
ένας διευκολυντής μπορεί να είναι χειραφετητικός ή και μη-χειραφετητικός αφού είναι
φανερό ότι το αίτημα της απόκτησης γνώσεων ή και δεξιοτήτων όταν δεν συνδέεται άμεσα με
το αίτημα της προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής προφανώς μπορεί να ικανοποιηθεί και
από έναν εκπαιδευτή που δεν εμφανίζει διάθεση ανάπτυξης σχέσης14 με τους
εκπαιδευόμενούς του.

14

Την έννοια της σχέσης την αντιλαμβανόμαστε ως τη σχέση «Εγώ-Συ» που εισήγαγε στη βιβλιογραφία της

εκπαίδευσης ενηλίκων ο Martin Buber (1959).

Η σχέση «Εγώ-Συ» καθώς και η σχέση «Εγώ-Ομάδα»

διερευνήθηκαν σε βάθος και αναφορικά με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων από τον Jarvis (1995b, 1997). O
Jarvis (1995b) μελετώντας τις δύο αυτές έννοιες ισχυρίζεται ότι αυτό που φαίνεται να είναι σημαντικό σε μια
μαθησιακή διεργασία, που αφορά ενήλικους, δεν είναι τόσο ο τρόπος ή οι μέθοδοι που επιστρατεύονται από τον
εκπαιδευτή, όσο η διάθεσή του να εισέλθει σε μια αμοιβαία σχέση με τον κάθε εκπαιδευόμενο και με όλη την
ομάδα, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια ηθική συνυπευθυνότητα και από τα δύο μέρη προς την επίτευξη ενός
μαθησιακού στόχου. Ο Jarvis (1997, σελ. 49-61) υποστηρίζει μάλιστα ότι μόνο μέσω αυτής της αμοιβαίας
εμπλοκής σε μια σχέση που χαρακτηρίζεται από πραγματικό ενδιαφέρον και θετική αναγνώριση είναι δυνατό να
βελτιωθούν μέσω μιας μαθησιακής διεργασίας οι κοινωνικές συνθήκες που θα οδηγήσουν σε κοινωνική αλλαγή.
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Παρακάτω υπογραμμίζουμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά τμήματα των
αφηγήσεων που μας οδήγησαν στην απόδοση του προαναφερόμενου όρου σε κάθε αφηγητή:
Δήμητρα
«Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι κατά τη γνώμη μου επαρκής και
επιτυχημένος αν καταφέρει να υποψιάσει τους υποψήφιους εκπαιδευτές
ενηλίκων και να τους κάνει να αμφιβάλουν, να τους δημιουργήσει απορίες…
να αναρωτιόμαστε μαζί τους, να νοιαζόμαστε μαζί τους για το τι μας λείπει,
τι πρέπει να αλλάξει. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να καλλιεργήσουμε το
αίτημα της επιθυμίας για γνώση. Δεν μπορείς να αναζητήσεις λύσεις για κάτι
για το οποίο δεν αμφιβάλεις, για πρόβλημα που δεν έχεις θέσει. Η κριτική
σκέψη μαθαίνει έτσι να αντιπαλεύει σε κάθε σημείο με την κοινή λογική ή
την συνήθεια...»»

Ιούλιος
«Τον ρόλο μου τον βλέπω κυρίως συμβουλευτικό, υποστηρικτικό,
καθοδηγητικό, εμψυχωτικό, ενδυναμωτικό.

Καθόλου καθηγητικό. Δεν

καθηγούμαι. Και αυτό το τονίζω με κάθε ευκαιρία. Δεν καθηγούμαι. Και το
τονίζω και το εννοώ. Δεν είναι σχήμα λόγου. Σπάνια χρειάστηκε να κάνω
διάλεξη. Αντιθέτως όταν, όσες φορές οργάνωσα δραστηριότητες, που
έδωσαν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους και στις εκπαιδευόμενες να
εξωτερικεύσουν συναισθήματα, να κάνουν προτάσεις, να διηγηθούν
εμπειρίες, κάθε φορά που συνέβη αυτό, τότε διαπίστωσα πολύ ενέργεια,
κυκλοφόρησε πάρα πολύ ενέργεια και γι’ αυτό το συνεχίζω. Θέλω πάρα
πολύ να πάρω ένα κομμάτι από τις εμπειρίες τους, από τη γνώση τους, από
τις επιθυμίες τους, να το ανακατέψω με το δικό μου και να φτιάξουμε κάτι
καινούργιο πάνω στο αντικείμενο, φυσικά, το οποίο δουλεύουμε, δεν είμαι
χαοτικός»

Κώστας
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«…τελικά η δουλειά, είτε είναι κάποιος εκπαιδευτής, συντονιστής, ή
οτιδήποτε έχει να κάνει με ενήλικους εκπαιδευόμενους, … είναι κατά βάση,
αυτό που λέμε μία αλλοκεντρική δουλειά. Δηλαδή την ώρα που την κάνεις
αυτήν την δουλειά.. πρέπει ν’ αντιλαμβάνεσαι τον άλλον ως το κέντρο του
κόσμου. Και για να το κάνεις αυτό, για να μπορείς να το κάνεις…να είσαι
καλός άνθρωπος... πρέπει να έχεις τέτοιες εμπειρίες, να έχεις γεμάτες τις
αποθήκες και να ξέρεις την αξία του να δουλεύεις για τον άλλον, να
δουλεύεις για ένα κοινό σκοπό, να δουλεύεις για το κοινό καλό που λέμε»

Μενέλαος
« …θεωρώ ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων δίνει γραμμή απλώς. Καθοδηγεί,
υποστηρίζει λέει τι θέλουμε να πετύχουμε, τι θέλουμε να αλλάξει. Βάνει το
στόχο. Βοηθά τον εκπαιδευόμενο να καταστεί σαφής ο στόχος. … Δε νομίζω
ότι μπορεί να έχει νόημα να είναι κανένας ένας τυπικός δάσκαλος…. Δε
νομίζω ότι έχει νόημα. Κυρίως νομίζω ότι είναι υποστηρικτικός ο ρόλος...
Γι’ αυτό και αρνούμαι, ας πούμε, να κάνω συγκεκριμένες υποδείξεις.
Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργείς μια σχέση που να αφήνει τον ενήλικο να
εκφραστεί ακριβώς γιατί ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό του και κυρίως τη
διαφορετική του έκφραση. Με τους ενήλικους είναι δύσκολο, είναι πολύ
δύσκολο, είναι από τα πιο δύσκολα»

Έκτορας
«...νομίζω ότι, ας το πω έτσι, το δυνατό μου σημείο, είναι να δημιουργώ
κλίμα, κλίμα μάθησης, εμπιστοσύνης και την αίσθηση στους άλλους ότι είμαι
ο άνθρωπός τους για να πετύχουν το σχέδιο τους. Να μάθουν πράγματα. Αν
έχουν αυτό σχέδιο. Αλλά κι ακόμα αν έρχονται, όπως εδώ πάρα πολλοί που
έρχονται χωρίς σχέδιο ή για το χαρτί, ε, για μένα είναι λίγο στοίχημα, να το
σπάσω αυτό. Δηλαδή, στην πορεία να νιώσουνε καλά, να νιώσουνε ότι άξιζε
τον κόπο όχι για το χαρτί, αλλά και για το χρόνο που διέθεσαν κι αυτός ο
χρόνος δεν πήγε χαμένος. Πέρασαν καλά, ήταν μια ωραία εμπειρία. Μάθανε
πολλά. Άνοιξαν οι ορίζοντες τους, …μου λένε ότι είναι πολύ αλλιώτικα από
το πανεπιστήμιο, ότι εδώ βρισκόμαστε, εδώ τα λέμε, εδώ αγαπιόμαστε βρε
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αδερφέ, έτσι μου το λένε.. πετυχαίνει και μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες
τους βοηθάμε να καταθέσουν λίγο ψυχούλα εδώ, αλλά καταθέτουμε κι
εμείς»

Ταξιάρχης
«..το αιτιολογώ με βάση αυτό που συνάντησα… όταν διάβαζα τώρα το
καλοκαίρι τον Jarvis, και χάρηκα με αυτό που λέει ότι «ο καλός εκπαιδευτής
είναι βασικά καλός άνθρωπος». Γιατί ο καλός άνθρωπος θα βρει το δρόμο
και τον τρόπο και την διαδικασία να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει.
Επομένως, δε θεωρώ τον εαυτό μου καλό εκπαιδευτή, και θα μου πεις
θεωρείς τον εαυτό σου, καλό άνθρωπο; Ε, αυτό είναι κάτι που προσπάθησα
να το κάνω σε όλη μου τη ζωή. Να υπηρετήσω, το καλό από μια κοινωνική
πλευρά και, να υποστηρίξω κάποιους ανθρώπους, να σταθούνε στα πόδια
τους. Ίσως και λόγω χαρακτήρα μπορεί να βγαίνει κάτι τέτοιο ή μπορεί και
να είναι αποτέλεσμα της προσπάθειάς μου»

Χάρης
«Ως εκπαιδευτής ενηλίκων εκείνο που καταρχήν προσπαθώ είναι να
εμπνεύσω τους εκπαιδευόμενους. Να τους εμπνεύσω με την έννοια να τους
κινητοποιήσω να μελετήσουν τα όποια γνωστικά αντικείμενα, όχι γιατί
πρέπει να το κάνουν επειδή τους ζητείται να εξεταστούν σε αυτά, αλλά
επειδή αξίζει να τα μελετήσουν. Προσπαθώ να τους κινητοποιήσω να
ξαναβρούν το ενδιαφέρον τους για μελέτη, έρευνα, συζήτηση, αναστοχασμό,
κι όλα αυτά που πολλοί από τους ενηλίκους έχουν χάσει στη πορεία των
χρόνων. Για να το καταφέρω αυτό χρειάζεται να δημιουργήσω τόσο μια
προσωπική σχέση με τον καθένα ξεχωριστά όσο και μια σχέση ομάδας
μεταξύ μας. Αξιοποιώ πολύ τις τεχνικές της διεργασίας ομάδας, δίνω μεγάλο
βάρος στην αλληλογνωριμία, στην ανταλλαγή εμπειριών, στη συζήτηση»
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Αγγελική
«Στους ενήλικες….εναλλάσσεται ο ρόλος σου… δεν είσαι δάσκαλος όπως
είσαι με τα μικρά παιδιά. Είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Και
γενικώς είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ και νομίζω ότι όταν αγαπάς
και ψάχνεις κάτι πάρα πολύ σου βγαίνει… δηλαδή, η διάθεση που έχεις και
το μεράκι και αυτό που καταθέτεις εκείνη τη στιγμή κινητοποιεί και τον άλλο
να συμμετέχει…τελικά το κομμάτι της εμψύχωσης, είναι το πιο σημαντικό.
Δηλαδή ο άλλος κάποιες στιγμές όταν είναι… γιατί τον καταλαβαίνεις, γιατί
είναι εργαζόμενος, έχει ένα κάρο υποχρεώσεις και τέτοια. Δηλαδή, πολύ πιο
θετικά έτσι, και` πιο αποτελεσματικό είναι να τον ακούσεις και λίγο να τον
καταλάβεις, ρε παιδί μου, και να του πεις, θα τα καταφέρεις...δηλαδή
νομίζω ότι το κομμάτι της εμψύχωσης ίσως είναι το πιο σημαντικό κι αυτό
ισχύει σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες με ενηλίκους»

Ένα στοιχείο «εμβληματικά» κοινό το οποίο αναδύθηκε από τις βιογραφίες των
χειραφετητικών συμβούλων-καθηγητών που συμμετείχαν στην έρευνά μας ήταν ότι στην
πορεία της ζωής τους συμμετείχαν σε κάποιου είδους κοινωνικό κίνημα. Τα κινήματα που
αναφέρονται στις βιογραφίες είναι κυρίως πολιτικά κινήματα καθώς και το εκπαιδευτικό
κίνημα που αναπτύχθηκε μέσα από το θεσμό της λαϊκής επιμόρφωσης στη χώρα μας. Σε
τρεις μάλιστα βιογραφίες (Χάρης, Ταξιάρχης, Αγγελική) συνυπάρχει συμμετοχή και στους
δύο αυτούς τύπους κινημάτων.
Παρακάτω υπογραμμίζουμε τα κύρια σημεία των αφηγήσεών που αναφέρονται σε
αυτή τη συμμετοχή, με στόχο να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα των παράλληλων βίων
των αφηγητών μας:

Δήμητρα

«….τότε τις χρονιές τις δικές μου δηλαδή γύρω στις αρχές του 80 η τάση
ήτανε δεν πατάμε στα Πανεπιστήμια η μόδα είναι βαριά πολιτικοποίηση και
καθόλου μαθήματα δεν παρακολουθούμε τίποτα, τρέχουμε στις συνελεύσεις,
στις καταλήψεις τότε ήταν και ο 815 ένας νόμος φοβερός…ασχολούμαστε με
πιο πολιτικοποιημένα πράγματα και τέτοια. Η πολιτικοποίηση εκείνης της
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εποχής είχε ευεργετική επίδραση, παράδειγμα θυμάμαι ότι βρισκόμασταν μια
φορά τη βδομάδα ή δυο φορές τη βδομάδα, σίγουρα πάντως πολύ συχνά και
πολύ συχνά μεταξύ μας σε μικρότερες ομάδες και το ζητούμενο ήταν να
επεξεργαστούμε πράγματα που διαβάσαμε….κάνοντας μια επισκόπηση ή μια
κρίση

ή

μια

κριτική

γύρω

από

τι

έγραψε

ή

πως,

δηλαδή

επαναδιατυπώνοντας την ειδησεογραφία … για να επισημάνουμε ποια ήταν
τα γεγονότα ή πως τα παρουσιάζανε, είτε βιβλία»

Ιούλιος

«Και εκεί έγινε μια μεγάλη, έτσι, μεταστροφή, μεσούσης της χούντας, προς
το τέλος μάλλον της χούντας, γιατί ήταν η τελευταία χρονιά, μιλάμε τώρα,
γιατί για την ακαδημαϊκή χρονιά ’72-’73. Σε μια σχολή πάρα πολύ ζωηρή
και ζωντανή σε θέμα κινητοποιήσεων…. Δε μιλάω φυσικά για σπουδές και
ειδικά στο πρώτο έτος. Δεν υπήρξανε σπουδές. Ήτανε μια χρονιά πολιτικής
συνειδητοποίησης. Τη δεύτερη χρονιά, φθινόπωρο του ’73, είχαμε τα
γεγονότα του Πολυτεχνείου. Η Θεσσαλονίκη ακολούθησε με διάστημα λίγων
ημερών την κινητοποίηση του Πολυτεχνείου της Αθήνας. Είχαν προηγηθεί
κάποια σημαντικά επεισόδια και γεγονότα στο Χημείο της Θεσσαλονίκης.
Είναι γνωστά στο φοιτητικό κόσμο εκείνης της εποχής»

Κώστας

«Ένα στοιχείο το οποίο με διαμόρφωσε στη συνέχεια, το οποίο είναι, ήτανε
πολύ συνηθισμένο στην γενιά μου, δεν είναι τόσο πολύ τώρα, η επαφή με την
πολιτική. Δεν μπήκα σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, ήμουνα σε ομάδες
αλλά μέσα απ’ αυτήν την εμπλοκή την οποία την βίωσα πάρα πολύ έντονα
και με απογοητεύσεις και με προσδοκίες, πολλοί από εμάς θεωρούσαν ότι
ενδεχομένως να γίνει και επανάσταση… έτσι, αυτά τα όνειρα που στην
Ελλάδα ήταν σαν απόνερα της χούντας, του Μάη του ’68 που δεν τον
ζήσαμε τότε, των κινημάτων της Αμερικής, ε, σ’ εμάς ήρθανε τέλη δεκαετίας
’70, αρχές δεκαετίας ’80, που ήμουνα εγώ φοιτητής. Φυσικά απ’ αυτήν την
περίοδο της ζωής μου δεν μου έμεινε το ότι έγινε ή δεν έγινε επανάσταση,
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μου έμεινε όμως η εικόνα του να δουλεύεις για ένα κοινό σκοπό, η εικόνα
του να δουλεύεις για τους άλλους»

Μενέλαος

«…βέβαια ασχολούμαι.. έχω πολιτική δραστηριότητα, γράφω κείμενα…Έχω
πολιτική δραστηριότητα, ασχολούμαι συνδικαλιστικά μετά μανίας και πάντα
ασχολιόμουν συνδικαλιστικά. Εξαρχής δηλαδή από την πρώτη μέρα που
πήγα στον [αναφέρεται το όνομα του οργανισμού] γράφτηκα στο σύλλογο κι
ασχολιόμουνα με τα εκπαιδευτικά και τα συνδικαλιστικά ζητήματα. Και
πάντα είχα μία πολιτική δραστηριότητα. Δηλαδή, μετείχα στα κόμματα της
αριστεράς, έγραφα, ήθελα να αλλάξω τον κόσμο. Αυτό το ‘χω ακόμα..»

Έκτορας

«Εν τω μεταξύ, όμως, ήμουνα και λίγο έτσι, Ράμπο της λαϊκής επιμόρφωσης.
Ασχολήθηκα με τμήματα που γίνανε μέσα στο Γεντί Κουλέ. Ποιος να μπει στο
Γεντί Κουλέ; Σήκωσα χέρι.. εθελοντής, ήτανε δύσκολες εποχές, συμβαίνανε
πράγματα στις φυλακές …. Εμείς έτσι το είδαμε κάπως πατριωτικά το θέμα.
Είπαμε ότι αν υπάρχουν μερικά μάτια μέσα στις φυλακές και συμβαίνουν
πράγματα, ή μάλλον δεν μπορούν να γίνονται τέρατα και σημεία στις φυλακές,
αν θα προσέχουμε. Και θεωρήσαμε καλό ως λαϊκή επιμόρφωση να είμαστε
εκεί…. μπήκαμε μέσα κουβεντιάζαμε με αυτούς τους ανθρώπους, βλέπαμε τι
γίνεται και νομίζω ότι είναι μια από τις καλές στιγμές, έτσι, της εκπαιδευτικής
μου δραστηριότητας χωρίς να διδάσκω εγώ. Επίσης, … με τους τσιγγάνους,
στο Δενδροπόταμο. Ακόμα προσπαθήσαμε να βάλουμε τάξη και στη
γραφειοκρατία των νοσοκομείων που τότε ήτανε στα χειρότερά τους,
συναντήσεις και λαϊκές συγκεντρώσεις στα Μετέωρα, για να δούμε τα εκεί
προβλήματα και πώς μπορούσανε να τα διαχειριστούν. Πολλά…»

Ταξιάρχης

«Μετά στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα, προερχόμενος από μια δημοκρατική
συνοικία με φίλους που ήτανε μέσα στον αντιδικτατορικό αγώνα, κι εγώ από
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το πρώτο έτος μπήκα σε μια αριστερή οργάνωση (αναφέρει το όνομα της
οργάνωσης], επειδή οι περισσότεροι οι φίλοι ήταν εκεί, και από το ’74,
μπλεχτήκαμε με [αναφέρει ένα πολιτικό κόμμα]…Τα πανεπιστημιακά μου
χρόνια τα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα κυρίως από την πολιτική τους πλευρά.
Ήμουνα από τους απόλυτα πολιτικοποιημένους φοιτητές, από το πρώτο
έτος, όπως σου είπα, από το πρώτο έτος που μπήκα. Ήτανε η περίοδος του
’72 που ξεκινούσε το φοιτητικό κίνημα. Είχα την τύχη να είμαι στην
Εμπορική που ήταν η πρώτη Σχολή που ξεκίνησε, πριν ακόμα από τη
Νομική, να κάνει τις ανοικτές συνελεύσεις. …. Έζησα πάρα πολύ έντονα τα
φοιτητικά μου χρόνια σαν πολιτικοποιημένος, έντονα, φοιτητής και στα και
δικτατορικά και στα μεταδικτατορικά χρόνια»

Χάρης

«Εγώ πέρασα στο Πολυτεχνείο το 1978. Δηλαδή ήταν, ουσιαστικά ήμασταν
η δεύτερη μεταπολιτευτική γενιά. Υπήρχε πολύ έντονη πολιτικοποίηση τότε.
Είχα εμπλακεί και με κόμματα, ξέρεις, με όλο αυτό τον χώρο. Νομίζω ότι
εκεί πια καταστάλαξαν πολλά πράγματα μέσα μου, στις επιλογές που
έκανα….Και εκεί όμως νομίζω ότι το κομμάτι των σπουδών ουσιαστικά
ήταν το υπόβαθρο για να κάνω άλλα πράγματα… Μια πολύ καλή εμπειρία
ήταν ότι κάποια στιγμή τότε που ήμουνα στο Πολυτεχνείο, βρέθηκα σε μια
ομάδα υποστήριξης των Τούρκων προσφύγων. Ήταν η εποχή του 1980 που
άρχισαν να έρχονται – λόγω της δικτατορίας του Εβρέν – οι πρώτοι Τούρκοι
πρόσφυγες. Φτιάξαμε μια ομάδα τότε – άτυπη ομάδα εθελοντών – και
κάναμε στους Τούρκους που ερχόντουσαν Ελληνικά και από αυτούς
μαθαίναμε Τουρκικά.

…ήμασταν μια ομάδα από πίσω που το

μοιραζόμασταν όλο αυτό, και είχε πολύ ενδιαφέρον»

Αγγελική

«[το πανεπιστήμιο ήταν] βαρετό ως προς ως προς το ακαδημαϊκό κομμάτι,
έξω καθόλου. Διότι έξω είχε… τότε ήτανε λίγο μετά τη μεταπολίτευση και
είχαμε οργανώσεις πολιτικές. Στα μαθήματα δεν πολύ-πήγαινα, διότι ήταν
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πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδο. …. Πιο πολύ θυμάμαι τις καταλήψεις για τον
νόμο 815, που κάναμε τότε, τις πορείες, όλα τα γεγονότα, τις επετείους,
πολυτεχνεία, πράγματα και αυτά… Πέρασα και από… είχα οργανωθεί και
[αναφέρει

μια

αριστερή

φοιτητική

οργάνωση]…..Μετά,

εντάξει,

τελειώνοντας τις σπουδές, μπαίνω… βρίσκω, επιστρέφω [αναφέρει το
όνομα μιας πόλης] και μπαίνω στη λαϊκή επιμόρφωση, όπου είναι μια
τελείως διαφορετική διαδικασία, εκεί. Ένας τελείως διαφορετικός τρόπος,
ας πούμε, προσέγγισης των πραγμάτων. Μου έρχονται τα πάνω
κάτω….Κάναμε, θυμάμαι, με το που μας πήρανε, μας πήγαν 15 μέρες στο
Ναύπλιο και κάναμε δουλειά σε ομάδες διαβάζοντας Freire»

Όπως φαίνεται παραπάνω το σύνολο των εκπαιδευτών της έρευνάς μας που
προσδιορίσαμε ως χειραφετητικούς εκπαιδευτές, αφηγούνται στην βιογραφία τους
μαθησιακές εμπειρίες από συμμετοχή σε κοινωνικά κινήματα είτε πολιτικά είτε εκπαιδευτικά.
Σημειώνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι ίδιοι οι αφηγητές μας επιλέγουν να
αναφερθούν στα συγκεκριμένα βιώματα στο πλαίσιο της βιογραφίας τους. Αυτό το στοιχείο
δείχνει ότι οι ίδιοι θεωρούν ότι η παρουσία τους σε αυτά τα κινήματα αποτελεί ένα
διαμορφωτικό μαθησιακό παράγοντα της προσωπικότητάς τους. Θεωρούν την παρουσία τους
στο χώρο των κοινωνικών κινημάτων ως παράγοντα της εκπαιδευτικής τους βιογραφίας.
Για τους πληροφορητές μας φαίνεται ότι η δραστηριοποίησή στα κοινωνικά κινήματα
της εποχής τους αποτέλεσε μια τοποθετημένη ή εγκαθιδρυμένη μαθησιακή διεργασία (βλ. και
παραπάνω Wenger, 1998a) η οποία έχει συμβάλλει στο να αναπτυχθεί στον καθένα και στην
καθεμία τους, μια κοινή αίσθηση προσφοράς που αντανακλάται στον τρόπο που
αντιλαμβάνονται τη λειτουργία τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Η αίσθηση που προκαλείται
από την ανάγνωση των αφηγήσεών τους είναι ότι οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι-καθηγητές
έχουν την πίστη ότι η λειτουργία τους στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων διαπερνά το
ζήτημα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που συχνά τίθενται ως αιτήματα σε μια
εκπαιδευτική διεργασία και συνδέεται με την πρόκληση προσωπικής ή και κοινωνικής
αλλαγής (Giroux 1993, 2002). Και αυτή η πεποίθηση φαίνεται να τους κάνει πιο έτοιμους να
εμπλακούν σε μια σχέση συνυπευθυνότητας με τους εκπαιδευόμενους τους.
Με άλλα λόγια φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι-καθηγητές επηρεασμένοι
από την εμπειρία της συμμετοχής του στα κοινωνικά κινήματα της εποχής τους υιοθετούν μια

- 324-

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

Διδακτορική Διατριβή

χειραφετητική λειτουργία που τους οδηγεί στο να αναπτύσσουν διάθεση να εμπλακούν με
τους εκπαιδευόμενούς τους σε μια σχέση διαλόγου και αμοιβαίας προσωπικής αναζήτησης. Ο
παραπάνω ισχυρισμός φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην ομάδα των πληροφορητών μας και
από την απουσία βιωμάτων συμμετοχής σε κοινωνικά κινήματα από την ομάδα των
αφηγητών μας που δεν προσδιορίστηκαν ως χειραφετητικοί.

6.4 Τελικές επισημάνσεις και προτάσεις
Η ανάλυση του πραγματολογικού υλικού και η περαιτέρω συζήτηση των ευρημάτων
μας έδωσαν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε στοιχεία που δημιουργούν μια νέα οπτική
γωνία από την οποία μπορούμε να διερευνήσουμε το υπό διαμόρφωση επάγγελμα του
εκπαιδευτή ενηλίκων στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, από τις αφηγήσεις των συμβούλωνκαθηγητών που πήραν μέρος στην έρευνά μας, φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο ένας
εκπαιδευτής (ή μια εκπαιδεύτρια) διαμορφώνει την προσωπική του αντίληψη του για τη
λειτουργία του στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων αφενός δεν επηρεάζεται τόσο από τις
γνώσεις που έχουν για τις διάφορες μαθησιακές θεωρίες του πεδίου της εκπαίδευσης
ενηλίκων ενώ αφετέρου φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από μια σειρά από
βιογραφικά στοιχεία της προσωπικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του (της)
διαδρομής.
Η ανάλυση μας επιβεβαίωσε με κατηγορηματικό τρόπο την ανεκτίμητη μοναδικότητα
κάθε θεματικής βιογραφίας. Η μοναδικότητα αυτή προσδίδει καταρχήν σε κάθε αφήγηση μια
αυτόνομη ερευνητική και αναστοχαστική αξία.
Ωστόσο, σε σχέση με τον ερευνητικό μας προβληματισμό για τη λειτουργία των
εκπαιδευτών ενηλίκων, η έρευνά μας μέσα από την συνολική ερμηνευτική εκτίμηση του
πραγματολογικού υλικού επιβεβαίωσε τη σημαντικότητα στοιχείων όπως τα βιώματα και οι
αναμνήσεις από τα σχολικά χρόνια, το οικογενειακό περιβάλλον, τα πρότυπα διδακτικής
πρακτικής καθώς και οι αποπροσανατολιστικές εμπειρίες ενώ ανέδειξε επιπλέον τη
σημαντικότητα του στοιχείου της αυξημένης κοινωνικής συνειδητοποίησης μέσα από τη
συμμετοχή σε κοινωνικά κινήματα. Τα βιώματα αυτά φαίνεται να είναι καθοριστικοί
παράγοντες για τον εντοπισμό της λειτουργίας ενός εκπαιδευτή ενηλίκων στο συνεχές που
ξεκινά από τον συντηρητικό χαρακτηρισμό του «δασκάλου» και καταλήγει στον ρηξικέλευθο
χαρακτηρισμό του «χειραφετητικού» εκπαιδευτή ενηλίκων.
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Στην πορεία της εξέλιξης της έρευνάς μας συναντήσαμε τα προβλήματα που
σχετίζονται με την υλοποίηση ενός ερευνητικού εγχειρήματος που κάνει χρήση της
βιογραφικής

μεθόδου.

Κάθε

βιογραφία

προφανώς

αποδίδει

ενοποιημένα

την

ιδιοσυγκρασιακή προσωπικότητα κάθε ατόμου και με την έννοια αυτή τα σχόλια, οι
παρατηρήσεις και οι ερμηνείες μας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαμορφώσουν
τελικές και έσχατες γενικεύσιμες απαντήσεις του ερωτήματος της έρευνάς μας μολονότι
αποτελούν βάσεις για περαιτέρω και πιο εκτεταμένη έρευνα. Ωστόσο, έχοντας παρουσιάσει
παραπάνω τα κύρια ευρήματα του ερευνητικού μας εγχειρήματος θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο
να διατυπώσουμε μια σειρά από προτάσεις που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης
απαντήσεων για τον ερευνητικό μας προβληματισμό. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν
παράγωγα ενός στοχασμού με χαρακτηριστικά την συχνή αναδρομή στο σύνολο των
δεδομένων μας και την συνεχή επανεκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του πεδίου της
εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας.
Σημειώνουμε ότι η επαγγελματική δραστηριοποίηση στο πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων είναι κάτι καινούριο για την εκπαιδευτική πραγματικότητα της χώρας μας. Το
επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων ακόμη και στη μορφή με την μεγαλύτερη συμβολική
αξία, όπως είναι η περίπτωση των συμβούλων-καθηγητών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, βρίσκεται στα πρώτα στάδια κατοχύρωσης αναφορικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις άσκησής του15.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της

κατάστασης είναι ότι τα συστηματικά προγράμματα εκπαίδευσης των ατόμων που επιθυμούν
να ασχοληθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στη χώρα μας έχουν ηλικία μικρότερη των δέκα
χρόνων και είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων προσανατολισμένα στο επίπεδο της
παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων16.
Ωστόσο, η εμπειρία μας από το ερευνητικό μας εγχείρημα, μας υπαγορεύει ότι η
κατανόηση των παραδοχών αλλά και των προσδοκιών (ηθικών, επιστημολογικών,
αισθητικών κλπ) που οδηγούν έναν εκπαιδευτή ενηλίκων στο να υιοθετήσει έναν τρόπο

15

Ενισχυτικό της θέσης αυτής είναι και η καθιέρωση της χρήσης του όρου «εκπαιδευτής ενηλίκων» που

φαίνεται να έχει άλλη αξία σε σχέση με το «εκπαιδευτικός ενηλίκων»
16

Ως τέτοια προγράμματα θεωρούμε τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Ελληνικά ΑΕΙ και ιδιαίτερα

στο ΕΑΠ, το Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (20022007) που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΕΚΕΠΙΣ (βλ. Κόκκος, 2008α) καθώς και το πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων (2007-2008) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (βλ.
Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2007)
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λειτουργίας, μοιάζει να αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο ανάλυσης για την επαγγελματική
και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων.
Έτσι εκτιμήσαμε και προτείνουμε καταρχήν τη χρήση της βιογραφίας και ιδιαίτερα
της εκπαιδευτικής βιογραφίας ως μέσου για την ανάπτυξη κριτικού αυτό-στοχασμού που θα
οδηγήσει στην συνειδητοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων
ακριβώς επειδή η βιογραφική προσέγγιση αποτελεί μια πρόκληση για τον οργανωμένο και
τυποποιημένο χώρο της επιμόρφωσης αφού οδηγεί στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού
διαλόγου μεταξύ των κανονιστικών προδιαγραφών και της υποκειμενικής ανθρώπινης
εμπειρίας.
Από τις συζητήσεις μας με τα υποκείμενα της έρευνάς μας έγινε φανερό ότι οι
κοινωνικές εμπειρίες έχουν μεγαλύτερη αξία από κάθε άλλη σχολικού τύπου μαθησιακή
εμπειρία ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την πιο ανθρωπιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης
ενηλίκων αυτής δηλαδή που οδηγεί στην ατομική χειραφέτηση και την κοινωνική αλλαγή. Η
διαπίστωση αυτή μας οδηγεί αναπόφευκτα στην πρόταση για ανασχεδιασμό των
προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων προς μία κατεύθυνση όπου η έμφαση θα
εντοπίζεται στη σχεσιακή διάσταση της μαθησιακής διεργασίας. Προτείνουμε την ανάπτυξη
προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών που αφενός θα στηρίζονται σε μια μεταγνωστική
διεργασία διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών και αφετέρου θα αναπτύσσουν τις
σχεσιοδυναμικές δεξιότητες αλληλόδρασης των εκπαιδευτών ενηλίκων (ενσυναίσθηση,
θετική αποδοχή του διαφορετικού, συναισθηματική κατανόηση, κλπ) έτσι ώστε αυτοί να
έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν με τους μελλοντικούς ενήλικους εκπαιδευόμενούς τους
ουσιαστικές σχέσεις αμοιβαίας συνυπευθυνότητας και ως δρώντες φορείς προσωπικής και
κοινωνικής αλλαγής να υπηρετούν τον στόχο της χειραφετητικής μάθησης.
Η πρότασή μας αυτή προφανώς αφορά και τους συμβούλους-καθηγητές του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα η υλοποίηση
προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση των σχεσιοδυναμικών
δεξιοτήτων των συμβούλων-καθηγητών είναι ακόμη πιο επιτακτική αφού όπως αναφέραμε
παρά τις εξελίξεις της πληροφορικής τεχνολογίας και των επικοινωνιών, η μεθοδολογία της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διευρύνει το έλλειμμα της άμεσης, συχνής, διαπροσωπικής και
ενδοομαδικής επαφής με τους εκπαιδευόμενους με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της ηθικής
δέσμευσης του εκπαιδευτή απέναντι στο στόχο της χειραφέτησης των εκπαιδευομένων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ.

Πρώτη φάση (κοινή ερώτηση σε όλους)
Θα ήθελα να μου αφηγηθείτε την προσωπική σας ιστορία, τη βιογραφία σας, όπως τη
θυμάστε μέχρι και σήμερα. Με ενδιαφέρει η πορεία σας σε όλη σας τη ζωή. Οτιδήποτε
σας έρχεται στο νου από τα πρώτα ακόμη χρόνια της ζωής σας. Θα ήθελα στην αφήγησή
σας να συμπεριλάβετε και τις εκπαιδευτικές και μορφωτικές εμπειρίες σας. Θα έχετε όσο
χρόνο χρειάζεστε. Προς το παρόν σε αυτή τη φάση της συνέντευξης δε θα ρωτήσω κάτι
άλλο. Θα κρατάω όμως σημειώσεις για κάποια ζητήματα που θα ήθελα να ρωτήσω
αργότερα

Δεύτερη φάση - Στοιχεία εκπαιδευτικής βιογραφίας (αν δεν αναφερθούν στη διάρκεια της
κύριας αφήγησης)
•

Ποια είναι η πρώτη σας ανάμνηση από το σχολικό περιβάλλον;

•

Μήπως θυμάστε πως αισθανθήκατε για το σχολείο τη πρώτη φορά;

•

Τι θυμάστε περισσότερο από το δημοτικό σχολείο;

•

Είχατε κάποιον αγαπημένο δάσκαλο ή αγαπημένη δασκάλα;

•

Μήπως μετά είχατε κάποιον αγαπημένο καθηγητή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο;

•

Νοιώθετε ότι σας επηρέασαν τα πρόσωπα αυτά;

•

Ποιες είναι οι καλύτερες αναμνήσεις σας γενικά από το σχολείο;

•

Ποιες οι χειρότερες αναμνήσεις σας από το σχολείο;

•

Πείτε μου κάτι που πετύχατε στο σχολείο και για το οποίο είστε υπερήφανος / η;

•

Τι θυμάστε από το Πανεπιστήμιο;

•

Τι νομίζετε ότι είχατε μάθει για τον εαυτό σας τα χρόνια που ήσασταν στο πανεπιστήμιο;

•

Γιατί συνεχίσατε τις σπουδές σας και μετά το βασικό σας πτυχίο;

•

Ποιο ήταν η πιο σημαντική μαθησιακή διεργασία που βιώσατε «εκτός τάξης»;
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•

Πως σας επηρέασε η οικογένειά σας σε σχέση με την εκπαίδευση σας;

•

Υπήρξε κάποιο πρόσωπο που να σας ενθάρρυνε; Είχατε κάποιο πρόσωπο ως πρότυπο στο
οικογενειακό ή φιλικό σας περιβάλλον;

•

Ποια είναι η γνώμη σας για το ρόλο της εκπαίδευσης στη ζωή ενός ανθρώπου;

•

Πως βλέπετε τη λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων;
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