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ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

Σα εκπόδηα  ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ,  ν ηξόπνο  πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

θαη  πνηα από απηά αναθύπηοςν  θαηά ηε δηαδηθαζία ηος θπηηηθού 

ζηοσαζμού θαη αςηοζηοσαζμού, με βάζε ηε  Θεωπία ηερ 

Μεηαζσεμαηίδοςζαρ Μάζεζερ  θαηά ηνλ J. Mezirow,   ζηα   ζηάδηα ηερ   

ζηοσαζηηθήρ  επεξεπγαζίαρ. 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ    

Σηελ παξνύζα εξγαζία, ζηα πιαίζηα ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο «Δηζαγσγή 

ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» ηνπ ΔΑΠ,  ζα αλαπηύμνπκε ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

ΘΔΜΑ Α  

 Αθνύ πξνζδηνξίζνπκε  θαη νκαδνπνηήζνπκε  αλά θαηεγνξία ηα εκπόδηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηα νπνία  πξέπεη λα αληηκεησπηζζνύλ 

θαηάιιεια, ζα δνύκε πώο απηά επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή δηεξγαζία, πνπ ζπλήζσο 

δελ είλαη απξόζθνπηε.  

ΘΔΜΑ Β  

Με βάζε ηε Θεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο, ε νπνία  απνηειεί 

κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ζύγρξνλεο ζεσξίεο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ζα 

δνύκε: 

Β.1 Πνηεο είλαη νη βαζηθέο παξαδνρέο ηεο Θεσξίαο απηήο θαη πνηα ηα ζηάδηα 

ζηνραζηηθήο επεμεξγαζίαο ελόο δεηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηνλ J. Mezirow  

Β.2  Πνηα από ηα εκπόδηα πνπ  παξνπζηάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, όπσο ζα 

ηα πξνζδηνξίζνπκε  ζην πξώην ζέκα ηεο εξγαζίαο απηήο, είλαη πηζαλό λα αλαθύςνπλ  

θαηά ηα ζηάδηα ηεο ζηνραζηηθήο επεμεξγαζίαο, ζηε δηαδηθαζία ηνπ  θξηηηθνύ 

ζηνραζκνύ θαη απηνζηνραζκνύ.   
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 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΔΜΑΣΩΝ  

ΘΔΜΑ Α  

«Καηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηελ εθπαίδεπζε   ελειίθσλ, ε νπνία δελ 

είλαη ζπλήζσο απξόζθνπηε, παξνπζηάδνληαη πνηθίια εκπόδηα  θαη θξαγκνί ζηε 

κάζεζε.  Αλ απηά δελ αληηκεησπηζζνύλ θαηάιιεια  είλαη πνιύ πηζαλό ε εθπαίδεπζε 

απηή  λα θαηαζηεί αλαπνηειεζκαηηθή  ή αθόκε θαη λα νδεγήζνπλ ηνλ  ελήιηθα 

εθπαηδεπόκελν ζηε δηαθνπή ηεο  ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο. 

(Κόθθνο Α. 2008) 

Όινη νη ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ βηώζεη θξαγκνύο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο καζεζηαθήο ηνπο δηεξγαζίαο. Τα εκπόδηα πνπ παξνπζηάδνληαη δελ επηηξέπνπλ 

ζην άηνκν, λα θαηαθηήζεη λέεο γλώζεηο, λα αλαπηύμεη  λέεο δεμηόηεηεο, λέεο αμίεο, 

θαη ζπκπεξηθνξέο. Απηό,  ζύκθσλα κε ηνλ A. Rogers (1998), είλαη πνιύ θπζηθό λα 

ζπκβαίλεη, αθνύ είλαη  ζπλπθαζκέλν κε ηε θύζε ηνπ αλζξώπνπ. 

Η Patricia Cross ζηε κειέηε ηεο  ¨Οη ελήιηθνη σο εθπαηδεπόκελνη¨   (όπ αλ.  

Rogers 1998), εληόπηζε ηξία βαζηθά εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθνη θαη 

απηά εμαξηώληαη από ηελ θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηα καζεζηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη ηνπο εζσηεξηθνύο θξαγκνύο θαη ηε ζηάζε πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπόκελνη ηνπο σο πξνο ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηό.    

Δκπόδηα ζηε κάζεζε είλαη όινη νη παξάγνληεο πνπ δπζθνιεύνπλ, κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο, ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζύκθσλα κε  ηνλ Rogers (1998), 

απηά ηα  εκπόδηα ζηε κάζεζε ελειίθσλ θαηαηάζζνληαη, αλάινγα κε ηηο αηηίεο από ηηο 

νπνίεο πξνθύπηνπλ,  ζε  ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

 Ωο πξνο  ηελ νξγάλσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

  Η θαθή νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκόο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ,  ε 

έιιεηςε ζηόρσλ θαη ν ιάζνο ζπληνληζκόο,  έρνπλ  αξλεηηθά  απνηειέζκαηα θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζίαο  ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  
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  Δμάιινπ αλ ηα πξνγξάκκαηα,  σο πξνο ην πεξηερόκελν,  δελ  είλαη θνληά ζηα 

ελδηαθέξνληα ηεο νκάδαο νύηε ζσζηά νξγαλσκέλα θαη επηπιένλ ππάξρεη δπζθνιία 

πξόζβαζεο ζε απηά,  ζα αηνλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ κε όηη 

αξλεηηθό απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηελ απξόζθνπηε ζπλέρηζε ηεο καζεζηαθή ηνπο 

δηεξγαζίαο.     

 Άιινη παξάγνληεο, ζε απηή ηελ θαηεγνξία, πνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν σο 

εκπόδηα ζηελ δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη νη αθαηάιιεινη θαη 

αθηιόμελνη ρώξνη δηδαζθαιίαο, ε δέζηε, ην θξύν, ε απνπζία ελόο ήξεκνπ 

πεξηβάιινληνο, ε θαζαξηόηεηα,  ηα αλεπαξθή επνπηηθά κέζα, νη αθαηάιιεινη θαη 

αθηιόμελνη ρώξνη δηδαζθαιίαο θα.  

 Οη  θνηλσληθέο ππνρξεώζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ  

 Αλ ζην ζρεδηαζκό ελόο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ δελ  ιεθζνύλ 

ππόςε ε έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ, επεηδή ν ελήιηθαο εθπαηδεπόκελνο έρεη 

απμεκέλεο επαγγεικαηηθέο, νηθνγελεηαθέο, θνηλσληθέο  θαη άιιεο ππνρξεώζεηο,  ζα 

πξνθύςεη  έλα πνιύ ζεκαληηθό εκπόδην ζηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη  είλαη πνιύ πηζαλόλ 

απηό  λα έρεη σο απνηέιεζκα αθόκε θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ  πξνγξάκκαηνο.  

 Δζσηεξηθά εκπόδηα ηα νπνία απνξξένπλ από ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ 

αηόκσλ, όπσο ηα αλαθέξεη ν Rogers A. (1998), θαη είλαη:  

 Οη πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ δηαζέηνπλ νη ελήιηθνη.  Τν γεγνλόο 

όηη  γλσξίδνπλ ήδε αξθεηά γηα ην αληηθείκελν πνπ ζα ζπνπδάζνπλ, ηνπο δπζθνιεύεη 

λα απαγθηζηξσζνύλ από ηελ παγησκέλε γλώζε θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο.  

  Οη πξνθαηαιήςεηο θαη ε βεβαηόηεηα γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ έρεη παγηώζεη 

ν θάζε ελήιηθαο δεκηνπξγνύλ έλα θόβν ζην λα αλαιύζνπκε θάηη πνπ πηζηεύνπκε 

επεηδή δελ ζέινπκε απηό λα αιιάμεη.  

 Οη  κεραληζκνί παξαίηεζεο, κε θπξηόηεξν ηε θπζηθή παξαίηεζε, όπνπ ν 

εθπαηδεπόκελνο δηαθόπηεη ηελ  παξνπζία ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ παξαθνινπζεί.  

 Η απνκάζεζε, θαηά ηελ νπνία, ν εθπαηδεπόκελνο, πξέπεη λα ¨μεκάζεη¨ όηη ήδε 

γλσξίδεη  πξνθεηκέλνπ  λα θαηαθηήζεη ηε λέα γλώζε.   
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 Σπλαηζζεκαηηθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, όπσο είλαη ην άγρνο, νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, νη κεραληζκνί απηνάκπλαο θαη νη αιιαγέο ζηάζεσλ 

απνηεινύλ εκπόδηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Τν άγρνο είλαη έλα θπξίαξρν 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη παξνπζηάδεηαη 

ζε θάπνηα θάζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Έρεη πνιιά αίηηα θαη είλαη ζύλζεην 

θαηλόκελν, αθνύ απνηειείηαη από ην θόβν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ γηα ηηο πνιιέο 

απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο  πξέπεη λα αληαπεμέιζεη, αθελόο  θαη αθεηέξνπ από ηελ 

αλεζπρία όηη δελ ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ.  

 Οη αιιαγή ζηάζεσλ ησλ ελειίθσλ είλαη ίζσο ε κεγαιύηεξε δπζθνιία αιιά θαη 

κηα κεγάιε πξόθιεζε πνπ θαιείηαη λα μεπεξάζεη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ.  

 Σηηο πεγέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνιίαο αλαθέξνπκε ην θόβν  απνηπρίαο θαη 

ηελ απξνζπκία λα δερζνύκε ηηο λέεο κεζόδνπο κάζεζεο, ελώ ζηνπο κεραληζκνύο 

απηνάκπλαο ν εθπαηδεπόκελνο δπζθνιεύεηαη λα αληηκεησπίζεη θάπνηεο απαηηεηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. Μία πνιύ ζεκαληηθή δπζθνιία επίζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη ε αιιαγή θαη θπξίσο ε ηξνπνπνίεζε ζηάζεσλ.  

  Όια απηά ηα εκπόδηα  όηαλ  παξνπζηάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, είλαη 

δπλαηό λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηξνρνπέδε ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο ή αθόκε θαη λα 

νδεγήζνπλ ζηε δηαθνπή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ. Δίλαη όκσο δπλαηό  λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαηαιπηηθά, έηζη ώζηε  ε εθπαίδεπζε λα έρεη ηα θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα.  Απηό εμαξηάηαη από ην πόζν απηά ηα εκπόδηα, πνπ αλαθέξακε ζε 

θάζε κία  από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο, ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε θαηά ην ζρεδηαζκό 

θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  Η απνπζία ηνπο ή ε 

παξνπζία ηνπο κπνξεί λα δηεπθνιύλεη θαη λα ζπκβάιεη ζηελ απξόζθνπηε θαη 

απνηειεζκαηηθή καζεζηαθή δηεξγαζία ηεο  εθπαίδεπζεο   ησλ ελειίθσλ.  

ΘΔΜΑ Β  

Β.1.α) Οη βαζηθέο παξαδνρέο ηεο Θεωξίαο ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο  

Ο ηξόπνο πνπ ν θάζε έλαο βιέπεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη δηαθνξεηηθόο θαη 

εμαξηάηαη από ηα δηαθνξεηηθά βηώκαηα πνπ έρεη ην άηνκν από ηελ νηθνγέλεηα, ην 

ζρνιείν, ηελ εξγαζία ηνπ θα. Ο θάζε έλαο είλαη δηαθνξεηηθόο θαη κνλαδηθόο θαη 

θάπνηεο  αληηιήςεηο ηνπ είλαη κεξηθέο θνξέο εζθαικέλεο.  
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Από ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ήδε είρε γίλεη αληηιεπηό από ηνπο εηδηθνύο όηη ν 

ηξόπνο πνπ καζαίλνπλ νη ελήιηθνη, είλαη δηαθνξεηηθόο από όηη ζπκβαίλεη ζηνπο 

αλειίθνπο (Κόθθνο  Α. 2008). Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην ζθνπό ηεο εθπαίδεπζεο 

ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθόο γηα  ηηο δύν απηέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπνκέλσλ.  

Απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ είλαη λα θαηαιάβεη 

ν ίδηνο ν εθπαηδεπόκελνο πνηεο είλαη νη εζθαικέλεο αληηιήςεηο ηνπ θαη  κέζα από ηνλ 

θξηηηθό ζηνραζκό λα ηηο αλαζεσξήζεη θαη λα θαηαθηήζεη  ηε λέα γλώζε θαη ηηο λέεο 

ζηάζεηο αθνύ πξώηα αλαζεσξήζεη  βαζηθά ζέκαηα. 

Η δηαδηθαζία ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ γίλεηαη πην εύθνιε θαη ιεηηνπξγηθή γηα 

ηνλ ελήιηθα εθπαηδεπόκελν όηαλ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη κε άιια άηνκα κέζα 

ζηελ νκάδα. Δπίζεο ν ζηνραζκόο γίλεηαη επθνιόηεξνο γηα ην άηνκν όζν πεξλά ε 

ειηθία ηνπ εθόζνλ αζθείηαη ζε απηόλ θαη παξάιιεια απνθηώληαο  εκπεηξία  κέζα 

από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  

 Ο J. Mezirow, πξώηνο έζεζε ηα ζεκέιηα κηαο θξηηηθήο ζεσξίαο γηα ηελ 

ελήιηθε κάζεζε θαη εθπαίδεπζε θαη κε ηα πξώηα ηνπ βηβιία, από ην 1990, όξηζε ηε 

ζεσξία ηνπ σο «ζεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο» κηαο θξηηηθήο ζεσξίαο γηα 

ηελ ελήιηθε κάζεζε θαη εθπαίδεπζε. (Κόθθνο Α. 2008)   

Με ηε ζεσξία απηή ν J. Mezirow  (1981) ππνζηεξίδεη όηη ε εκπεηξία απνηειεί 

ηε βάζε θάζε κάζεζεο, πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ πάλσ ζηελ 

εκπεηξία. ( νπ αλ. Rogers A. 1999)  

Σύκθσλα κε ηε ζεσξία απηή  ε κάζεζε ζηνπο ελειίθνπο δνκείηαη κε βάζε 

ηελ πξνϋπάξρνπζα γλώζε θαη ηηο εκπεηξίεο  πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζε λέα γλώζε. 

«Βαζηθή, επνκέλσο, αξρή, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην κνληέιν ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο κάζεζεο, είλαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ησλ νπηηθώλ, δειαδή, ηνπ 

ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη ελήιηθεο εξκελεύνπλ, λνεκαηνδνηνύλ θαη αλαδνκνύλ ηηο 

εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπο». (Κνληάθνο Α. – Γθόβαξεο Υ. 2006, ζει 33)  

 

 Έηζη, κε δεδνκέλν όηη ν θάζε έλαο αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα κε 

δηαθνξεηηθό  ηξόπν  θαη έρεη κηα παγησκέλε αληίιεςε, κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία, 

επαλεμεηάδνληαο  ηηο απόςεηο θαη αληηιήςεηο πνπ έρεη θαη ζθεπηόκελνο θξηηηθά λα 
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αλαπηύζζεη ηελ ηθαλόηεηα λα αλαζεσξεί όζα γλώξηδε θαη λα ζρεκαηίδεη λέεο γλώζεηο 

θαη ζύγρξνλεο ζηάζεηο. 

«Ο Mezirow ζεσξεί όηη ην κέζνλ γηα λα επηηεπρζνύλ ηα παξαπάλσ είλαη ν 

ζηνραζκόο, πνπ ηνλ νξίδεη σο δηεξγαζία επαλεμέηαζεο ησλ αληηιήςεσλ θαη αμηώλ κε 

βάζε ηηο νπνίεο θαηαλννύκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δξνύκε» (Mezirow J. 2000 1
ν
 

θεθ., όπ αλ. Κόθθνο Α. 2008 ζει. 78) 

Ο θξηηηθόο ζηνραζκόο θαη απηνζηνραζκόο, θαηά ηε ζεσξία ηεο 

Μεηαζρεκαηίδνπζαο  Μάζεζεο, είλαη  κηα ζεκαληηθή εκπεηξία κάζεζεο. Δίλαη 

δπλαηό λα εθαξκνζηεί θαη ζην ζρνιείν σο κεηαξξπζκίδνπζα κάζεζε, αιιά ν 

θξηηηθόο ζηνραζκόο έρεη πξσηεύνπζα ζεκαζία θαη είλαη νινθιεξσκέλνο  κόλν ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

Β.1.β)  Tα ζηάδηα δηεξγαζίαο ηεο ζηνραζηηθήο επεμεξγαζίαο ελόο δεηήκαηνο 

ζύκθωλα κε ηνλ J. Mezirow  

Ο Mezirow J. (1991, 2000),  (όπ αλ. Κόθθνο Α. 2008 ζει 79) πξνηείλεη, ζηα 

πιαίζηα ελόο πξνγξάκκαηνο   εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε δηεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο  ζηνραζηηθήο επεμεξγαζίαο ελόο δεηήκαηνο λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ 

ζηάδηα:  

1. Πξώηα γίλεηαη από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πξνζδηνξηζκόο  ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα  

2. απηό-δηεξεύλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ απνξξένπλ από απηήλ, όπσο είλαη ν 

θόβνο, ε ληξνπή, ε ελνρή, θά. Μεηά κέζα ζηελ νκάδα θαη αθνύ γίλεη  

3. θξηηηθή εμέηαζε παξαδνρώλ πνπ απνξξένπλ από ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, 

γίλεηαη o επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπο θαη αλαδεηνύληαη ελαιιαθηηθνί ηξόπνη θαη 

ιύζεηο.   

4. Πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε κεηαζρεκαηίδνπζα δηεξγαζία βεβαηώλεηαη όηη 

ππάξρεη, σο πξνο απηό, ζπκθσλία όισλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο.   

5. Τώξα αλνίγεη ην πεδίν γηα λέεο επηινγέο ξόισλ ζηελ νκάδα, ζρέζεσλ θαη 

δξάζεσλ θαη αθνύ ζπδεηεζνύλ θαη δνθηκαζηνύλ όζα ζρέδηα πξνηείλνπλ ηα κέιε 

ηεο νκάδαο θαηαιήγνπλ ζηε 

6. δηακόξθσζε ελόο ζρεδίνπ δξάζεο. 
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7. Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία θαηαθηνύληαη λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα λα γίλνπλ πξάμε ηα λέα ζρέδηα.   

8. Δπόκελε θάζε  είλαη ε πεηξακαηηθή δνθηκαζία ζηελ πξάμε λέσλ ξόισλ. 

9. Σηε ζπλέρεηα είλαη ην ζηάδην όπνπ  νηθνδνκνύληαη νη ηθαλόηεηεο θαη  ε 

απηνπεπνίζεζε γηα  ηνπο  λένπο ξόινπο. Δδώ λα ηνλίζνπκε ηε ζεκαζία πνπ έρεη 

ε  αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο.  

10.  Μέζα από  όιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έγηλαλ κε ηε κέζνδν αλάπηπμεο ηεο 

ζηνραζηηθήο επεμεξγαζίαο ελόο δεηήκαηνο ζην πιαίζην ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο όπνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά νη ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνη, όια ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα ελζσκαηώλνληαη  ζηε δσή ησλ ζπκκεηερόλησλ.  

Β.2:  Δκπόδηα πνπ  παξνπζηάδνληαη ζηα ζηάδηα ηεο ζηνραζηηθήο επεμεξγαζίαο 

Σηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε πνηα από ηα εκπόδηα, πνπ  πξνζδηνξίζακε ζην πξώην 

ζέκα ηεο εξγαζίαο απηήο  θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη 

πηζαλόλ λα αλαθύςνπλ   θαηά ηα ζηάδηα ηεο ζηνραζηηθήο επεμεξγαζίαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ  θξηηηθνύ ζηνραζκνύ θαη απηνζηνραζκνύ.   

  Οη πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ δηαζέηνπλ νη ελήιηθνη, ιόγσ ηεο 

εκκνλήο πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ζε απηέο, απνηεινύλ έλα ζνβαξό εκπόδην  θαηά 

ην πξώην ζηάδην ηεο ζηνραζηηθήο επεμεξγαζίαο  ελόο δεηήκαηνο,  ζύκθσλα κε ηνλ J. 

Mezirow J.     

Αο κε μερλάκε εμάιινπ όηη «Οη ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ ήδε επελδύζεη 

ζπλαηζζεκαηηθό θεθάιαην γηα απηή ηε γλώζε θαη εκπεηξία» (Rogers A. 1998, ζει. 

277). Δπεηδή ζε απηή ηε θάζε  γίλεηαη από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ν πξνζδηνξηζκόο 

ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη θαινύληαη ζθεπηόκελνη θξηηηθά λα 

δηεξεπλήζνπλ, κέζα ζηελ νκάδα,  ηξόπνπο γηα ηελ αλαζεώξεζε ησλ γλώζεσλ θαη 

ησλ  ζηάζεώλ ηνπο, ρξεηάδεηαη ν θαηάιιεινο ρεηξηζκόο από ηνλ εθπαηδεπηή γηα 

μεπεξάζνπλ ηε δπζθνιία απηή θαη λα ζπλερίζνπλ ζην επόκελν ζηάδην.    

  Οη πξνθαηαιήςεηο θαη ε ζηαζεξή άπνςε πνπ έρεη γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν 

θάζε ελήιηθαο, ηνλ εκπνδίδνπλ λα αιιάμεη εύθνια θαη λα αλαζεσξήζεη ηηο απόςεηο 

ηνπ. Δμάιινπ «Οη αιιαγέο ζηάζεσλ κέζσ ηεο κάζεζεο απνηεινύλ ίζσο ην πην δύζθνιν 

έξγν πνπ έρεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ» (Rogers A. 1998, ζει. 
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290).  Απηό δπζρεξαίλεη ην δεύηεξν ζηάδην όπνπ πξέπεη λα γίλεη απηό-δηεξεύλεζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ είλαη ζπλέπεηα ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

έρνπλ λα δηαρεηξηζηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη. 

 Τν ίδην ζπκβαίλεη κε ην άγρνο θαη  ηνπο  άιινπο ζπλαηζζεκαηηθνύο παξάγνληεο 

θαζώο θαη ηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο ελειίθνπο θαηά ηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Τν άγρνο «κπνξεί λα 

πξνθύπηεη από θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ζε ζπλδπαζκό κε πηέζεηο 

πνπ αζθνύληαη από ηνλ εθπαηδεπηή, ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπόκελσλ» ( Δπζπκίνπ Σ.) 

 Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπκβαίλεη λα ιεηηνπξγεί σο 

εκπόδην ε παξαίηεζε, κε απνθνξύθσζε ηε θπζηθή παξαίηεζε θαη όηη αξλεηηθό απηό 

ζπλεπάγεηαη, αθνύ ν εθπαηδεπόκελνο δηαθόπηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε καζεζηαθή 

δηεξγαζία θαη απνρσξεί από ηελ εθπαίδεπζε. Έηζη δπζρεξαίλεηαη ε όπνηα 

κεηαζρεκαηίδνπζα δηεξγαζία εμειίζζεηαη κέζα ζηελ νκάδα θαη ηα κέιε ρξεηάδεηαη 

λα θαηαβάινπλ πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα γηα λα ζπλερίζνπλ απξόζθνπηα θαη λα 

νινθιεξώζνπλ κε επηηπρία ην ζηάδην απηό.  

Δκπόδην ζην ζηάδην όπνπ γίλεηαη θξηηηθή εμέηαζε ησλ παξαδνρώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, είλαη ε δπζθνιία ζηελ αιιαγή 

παγησκέλσλ αληηιήςεσλ θαη απόςεσλ πνπ θαηέρεη κέρξη ηώξα ν εθπαηδεπόκελνο.  

Τν ίδην εκπόδην  ζηε ζπλέρεηα επεξεάδεη θαη ην επόκελν ζηάδην, ηεο 

ζηνραζηηθήο επεμεξγαζίαο, πνπ είλαη ε δηακόξθσζε από ηελ νκάδα ελόο ζρεδίνπ 

δξάζεο, πξνθεηκέλνπ κέζα από απηή ηε δηαδηθαζία λα επηηπγράλεηαη  ε απόθηεζε 

λέσλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ.  

Η ζπζηνιή ησλ εθπαηδεπόκελσλ  ελειίθσλ ζπρλά ηνπο εκπνδίδεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πεηξακαηηθή δνθηκαζία λέσλ ξόισλ.  Καηά ζπλέπεηα δελ 

πεηπραίλνπλ ηελ νηθνδόκεζε ηθαλνηήησλ θαη απηνπεπνίζεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαθηήζνπλ λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο θαη λα  ελζσκαηώζνπλ  λέεο ζηάζεηο δσήο.   

Με ην ζσζηό ρεηξηζκό ησλ εθπαηδεπηώλ είλαη εθηθηό λα  αληηκεησπηζηνύλ ηα 

εκπόδηα πνπ  παξνπζηάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, θαηά ηα ζηάδηα ηεο 

ζηνραζηηθήο επεμεξγαζίαο  έηζη ώζηε ν θξηηηθόο  ζηνραζκόο θαη απηνζηνραζκόο  λα 

γίλεη ηξόπνο δσήο, αθνύ «ε θξηηηθή εγγξακκαηνζύλε θαζηζηά ηα άηνκα ηθαλά λα 



 

Ηξαθιήο Παιεάο                                                               1ε Δξγαζία 2012 ΔΚΠ64  

10 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο θνηλσλίαο ηνπο» 

(Travers P., 1992, νπ αλ. ΥΠΔΠΘ 2008)   

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Σηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, πνπ δελ είλαη πάληα απξόζθνπηε,  

παξνπζηάδνληαη ζπρλά πνιιά εκπόδηα ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ πνξεία ηεο 

καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Τα εκπόδηα απηά έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηηο θνηλσληθέο 

ππνρξεώζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ  θαη κε ηα εζσηεξηθά 

εκπόδηα ηα νπνία απνξξένπλ από ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ αηόκσλ.  

Τα πεξηζζόηεξα από ηα εκπόδηα πνπ αλαθέξακε ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη 

πηζαλόλ λα παξνπζηαζηνύλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ-

απηνζηνραζκνύ θαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα ζηάδηα ηεο ζηνραζηηθήο 

επεμεξγαζίαο, θαηά ηνλ J. Mezirow,  όπσο απηά αλαθέξνληαη ζύκθσλα κε ηε 

Θεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο.  

Από ην ζσζηό  ζρεδηαζκό θαη ζπληνληζκό ελόο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ζηνλ νπνίν ζα ιακβάλνληαη ππόςε ηα εκπόδηα,  ε θαηάιιειε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ηα κέζα, όπσο επίζεο ε γλώζε θαη ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηώλ ησλ 

ελειίθσλ, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό θαη ε  επηηπρία ηνπ.  
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