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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επιχειρεί να μελετήσει το ρόλο που 

διαδραματίζουν τα συναισθήματα στη διεργασία της μάθησης στο πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα, στο επίκεντρο αυτού του προβληματισμού 

τίθεται η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Jack Mezirow. Ο θεμελιωτής 

της Μετασχηματίζουσας Μάθησης ανέδειξε την ορθολογική πλευρά της θεωρίας 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον κριτικό στοχασμό και τον ορθολογικό διάλογο. 

Πολλοί μελετητές συμφωνούν πως ο κριτικός στοχασμός είναι σημαντικός για τη 

μετασχηματίζουσα διεργασία ωστόσο πιστεύουν πως πρέπει να δοθεί η ανάλογη 

βαρύτητα και στη συναισθηματική πλευρά της μετασχηματίζουσας μάθησης. Στόχος 

λοιπόν της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει μια εναλλακτική 

θεώρηση της μετασχηματίζουσας μάθησης η οποία να αποδέχεται μεν τη σημασία 

του κριτικού στοχασμού βάσει της ορθολογικής θεώρησης του J. Mezirow, να τονίζει 

όμως και την ανάγκη να δοθεί η δέουσα βαρύτητα στο θέμα των συναισθημάτων και 

των μη ορθολογικών στοιχείων. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση της έννοιας του συναισθήματος, που μελετά την 

εξέλιξη της θεωρητικής ανάλυσης της συγκεκριμένης έννοιας από την εποχή της 

αρχαιότητας ως τις μέρες μας, μας βοήθησε να διαπιστώσουμε πως  ορθολογικότητα 

και  συναίσθημα εμπλέκονται σε μια διαλεκτική και αμφίδρομη σχέση. Μέσα από 

αυτή τη διαπίστωση αντιλαμβανόμαστε πως είναι λάθος ο ορθός λόγος και τα 

συναισθήματα να μελετώνται ξεχωριστά ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα που 

αφορούν τη διανοητική ζωή του ανθρώπου και τη μαθησιακή διεργασία. Επομένως 

καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως και η Μετασχηματίζουσα μάθηση, μια θεωρία που 

διατυπώθηκε από το θεμελιωτή της αρχικά με έμφαση στην ορθολογικότητα, θα 

μπορούσε να ενσωματώσει στοιχεία που αφορούν συναισθηματικές και μη 

ορθολογικές διεργασίες. 

Σημαντικοί θεωρητικοί της μετασχηματίζουσας μάθησης ανέδειξαν τον 

δυναμικό ρόλο των συναισθημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων και επεσήμαναν την 

ανάγκη έκφρασής τους για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση του J. Dirkx, ο οποίος έχει ασχοληθεί σε βάθος με 

τη συναισθηματική διάσταση της μετασχηματίζουσας μάθησης προσφέροντας έτσι 

ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στη θεωρία. Ο Dirkx μέσω της ερμηνείας του για τη 
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μετασχηματίζουσα μάθηση μας παραπέμπει σε βαθύτερα ψυχολογικά ζητήματα. Tα 

συναισθήματα εξετάζονται κάτω από το πρίσμα στοιχείων όπως τα εικονικά σχήματα, 

τα σύμβολα και η φαντασία.  

Μέσα από τη μελέτη όλων αυτών των ζητημάτων γίνεται προσπάθεια να 

μελετηθεί η μετασχηματίζουσα μάθηση με έναν πιο ολιστικό τρόπο που να εξετάζει 

όλες τις παραμέτρους που μπορεί να συμβάλουν στο μετασχηματισμό θεώρησης των 

ενηλίκων εκπαιδευομένων. Ο κριτικός στοχασμός του Mezirow και η 

συναισθηματική πλευρά της μετασχηματίζουσας μάθησης εμπλέκονται σε μια 

διαδικασία αλληλοτροφοδότησης που πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη από τους 

εκπαιδευτές και τους μελετητές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, ορθολογικότητα, συναισθήματα, 

θεωρίες συναισθήματος 
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ABSTRACT 

This study attempts to examine the role emotions play in the learning process, 

in the field of adult education. Specifically, at the center of this discussion lies the 

theory of transformative learning of Jack Mezirow. The founder of Transformative 

Learning highlighted the rational side of the theory with particular emphasis on 

critical reflection and rational discourse. Many scholars agree that critical reflection is 

important for the transformative process but they also believe that similar emphasis 

should be given  on the emotional aspect of transformative learning. Therefore, the 

aim of this study is to bring out an alternative approach of transformative learning 

which on the one hand accepts the importance of critical reflection, on the basis of the 

rational approach of J. Mezirow, but on the other hand points out the need of giving 

emphasis on emotional and non-rational elements. 

The literature review of the concept of emotion, which studies the evolution of 

the theoretical analysis of this concept from antiquity until now, has helped us to see 

that both rationality and emotion are involved in a dialectical and interactive 

relationship. Through this observation, we realize that it’s wrong to study rationality 

and feelings  separately especially regarding issues relating to intellectual life of man 

and the learning process. Therefore, we have come to the conclusion that 

transformative learning, a theory that had been initially formulated by its founder with  

emphasis on rationality, could incorporate elements that relate to emotional and 

irrational processes. 

Important theorists of transformative learning highlighted the dynamic role of 

emotions in adult education and  the need of expressing them in order to achieve 

better learning results. The approach of J. Dirkx, who has studied in depth the 

emotional aspect of transformative learning and has made an important contribution 

to the theory, is particularly interesting. Dirkx interprets the transformative learning in 

such way that leads us to deeper psychological issues. He examines emotions under 

the light of elements such as emotion-laden images, symbols and imagination. 

Thus, through the study of all these issues we attempted to examine 

transformative learning in a more holistic way that takes into account all factors that 

may contribute to the perspective transformation of adult learners. The critical 

reflection of Jack Mezirow and the emotional side of transformative learning are 

involved in a interrelationship process which must always be taken into account by 

the educators and the scholars of adult education. 

 

 

Key words: transformative learning, rationality, emotions, theories of emotion 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει κριτικά 

το ρόλο των συναισθημάτων στην εκπαιδευτική διεργασία των ενηλίκων στο πλαίσιο 

της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας μάθησης και να αναδείξει μια εναλλακτική 

θεώρηση που να αποδέχεται τη συμβατότητα των συναισθημάτων και του κριτικού 

στοχασμού. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται και οι επιμέρους στόχοι. Αρχικά, 

στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει κριτικά και ερμηνευτικά τη θεωρία της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης (J. Mezirow, 1991, 1994) ως προς το βαθμό που αυτή 

προσδιορίζεται μέσα από την έμφασή της στην ορθολογικότητα ή τον κριτικό 

στοχασμό. Επόμενος στόχος είναι να προσδιοριστεί, (μέσα από τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση των σχετικών ψυχολογικών και φιλοσοφικών θεωριών), η έννοια, οι 

διαστάσεις και η εξέλιξη της θεωρητικής ανάλυσης των συναισθημάτων και να 

αναδειχθεί ο ρόλος τους στη διανοητική ζωή των ενηλίκων. Τέλος, στόχος της 

εργασίας είναι να παρουσιάσει μια εναλλακτική θεώρηση της θεωρίας της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης (P. Cranton, R. Boyd, J. Dirkx) σύμφωνα με την 

οποία η μονομερής έμφαση στο ρόλο της ορθολογικότητας αδικεί ή και 

διαστρεβλώνει την πολλαπλότητα της ανθρώπινης φύσης και μάθησης. Τα 

συναισθήματα, κατά συνέπεια βάσει αυτής της θεώρησης, αναλαμβάνουν ένα 

δυναμικό και σημαντικό ρόλο στη μαθησιακή διεργασία και η ανάγκη έκφρασης των 

μη ορθολογικών στοιχείων θεωρείται επιτακτική για μια ολιστική και πιο 

εμπεριστατωμένη προσέγγιση της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης. 

Τα τελευταία χρόνια η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης απέκτησε 

πρόσθετη εμβέλεια στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σημαντικοί στοχαστές 

υιοθέτησαν την έννοια και τους σκοπούς της αλλά ταυτόχρονα κατέβαλλαν 

προσπάθειες να την τοποθετήσουν σε νέες βάσεις εμπλουτίζοντας την με νέα 

στοιχεία, ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις κριτικής επανεξέτασης ορισμένων  

σημείων της. Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση με βάση τον ορισμό του Mezirow 

αναφέρεται στη μαθησιακή διεργασία που χρησιμοποιεί ως μέσο τον κριτικό 

στοχασμό και τον ορθολογικό διάλογο και έχει στόχο την αναθεώρηση  των παλιών 

και άκριτων αντιλήψεων και παραδοχών, έτσι ώστε να επιτευχθεί πιο περιεκτική, 

ανοιχτή και καλύτερα αιτιολογημένη κατανόηση της ανθρώπινης εμπειρίας (Mezirow 

& Συνεργάτες, 2007). Η θεωρία του Jack Mezirow αναφέρεται σε μια  αλλαγή, σε μια  

δραματική και θεμελιώδη αλλαγή του τρόπου που βλέπουμε τον εαυτό μας και τον 
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κόσμο που μας περιβάλλει. Η προσέγγιση του Αμερικανού στοχαστή περιγράφει σε 

αδρές γραμμές μια διαδικασία μάθησης που είναι ορθολογική, αναλυτική, και 

γνωστική στην οποία είναι έμφυτη η λογική (Yorks & Kasl, 2006). Ο θεμελιωτής της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης θέτει στο επίκεντρο της θεωρία τους ορθολογικές 

διεργασίες χωρίς να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μη ορθολογικά στοιχεία, τα οποία με 

βάση τις θεωρητικές αναλύσεις σημαντικών στοχαστών της εκπαίδευσης ενηλίκων 

μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικό μετασχηματισμό της θεώρησης του ατόμου. Οι 

ενστάσεις λοιπόν πολλών μελετητών αφορούν στην έμφαση που ο Mezirow δίνει 

στον ορθολογισμό καθώς οι ίδιοι πιστεύουν πως ο μετασχηματισμός θεώρησης γεννά 

έντονα συναισθήματα και βασίζεται σε μια διαδικασία ενστικτώδη και 

συναισθηματική που διεισδύει στο βαθύτερο εσωτερικό και συναισθηματικό κόσμο 

των ενηλίκων. Άλλωστε, όπως επισημαίνεται τα τελευταία χρόνια, η ανθρώπινη 

μάθηση δεν είναι απλά μια γνωστική δραστηριότητα αλλά αφορά κάθε διάσταση της 

ανθρώπινης ύπαρξης συμπεριλαμβανομένων και των συναισθημάτων τα οποία 

διαδραματίζουν ενεργό και καθοριστικό ρόλο στη μαθησιακή διεργασία.  

Η έννοια του συναισθήματος έχει απασχολήσει ένα πλήθος φιλοσόφων, 

ερευνητών και ψυχολόγων από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Κατά καιρούς 

έχει εμφανιστεί μια πληθώρα ορισμών και έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες που 

προσπαθούν να προσεγγίσουν τη σημασία, τις διαστάσεις και την εξέλιξη της εν λόγω 

έννοιας. Η ιστορική επισκόπηση των συναισθημάτων, μέσα από τις διάφορες 

θεωρητικές αναλύσεις, αποδεικνύει πως το διανοητικό και συναισθηματικό κομμάτι 

του ατόμου δεν αποτελούν δύο αντιτιθέμενα πεδία αλλά αντιθέτως, συνεργαζόμενα 

μπορούν να οδηγήσουν στην κατάκτηση σημαντικών επιτευγμάτων. Ήδη από την 

αρχαιότητα και κυρίως μέσα από τις φιλοσοφικές τοποθετήσεις του Αριστοτέλη, τα 

συναισθήματα δεν εξετάζονταν αποκομμένα από το διανοητικό δυναμικό του 

ανθρώπου. Η κατάκτηση της αριστοτελικής έννοιας της φρόνησης, που βρίσκεται στο 

επίκεντρο της αριστοτελικής φιλοσοφίας, προϋποθέτει τόσο τη δύναμη του ορθού 

λόγου όσο και το συναίσθημα  ως θεμελιώδες κριτήριο κατάκτησης της φρόνησης.  

Σε μεταγενέστερες περιόδους οι επιρροές από την αρχαιότητα είναι εμφανείς.  Στη 

σύγχρονη εποχή, δύο είναι οι κυρίαρχες τάσεις αναφορικά με το θέμα των 

συναισθημάτων: από τη μια εκείνες οι θεωρίες που αντιλαμβάνονται το συναίσθημα 

ως απλό αισθητηριακό βίωμα, ως αποτέλεσμα ενός εξωτερικού ερεθίσματος και από 

την άλλη οι θεωρίες που εξετάζουν το συναίσθημα με ορθολογικά κριτήρια δίνοντας 
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έμφαση σε γνωστικές- διανοητικές διαδικασίες, Οι τελευταίες άρχισαν να κερδίζουν 

ήδη από τη δεκαετία του ’70 όλο και περισσότερο έδαφος. 

 Οι γνωστικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τα συναισθήματα, που  τονίζουν 

τη συμφιλίωση (ή σύμπλευση) ορθού λόγου και συναισθημάτων, αφορούν άμεσα και 

διεργασίες μάθησης. Τα συναισθήματα μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους στο χώρο της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα στο χώρο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων όπου οι εκπαιδευόμενοι φέρνουν στο μαθησιακό περιβάλουν 

ένα πλήθος εμπειριών και βιωμάτων συνοδευόμενα από πολλά συναισθήματα δεν 

είναι δυνατόν να δίνεται έμφαση μόνο σε ορθολογικές διαδικασίες. Η έννοια του 

συναισθήματος μέσα από τη θεωρία του Jack Mezirow δεν παραμερίζεται πλήρως, 

ωστόσο δεν δίνεται η δέουσα προσοχή σε έναν σημαντικό παράγοντα όπως το 

συναίσθημα που παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της αλλαγής και του 

μετασχηματισμού των πλαισίων αναφοράς. Ο Mezirow αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα 

των μη ορθολογικών στοιχείων στη  μάθηση ωστόσο δεν αναλύει σε βάθος  ζητήματα 

που αφορούν τη συναισθηματική διάστασή της. Κρίθηκε απαραίτητο λοιπόν από 

πολλούς μελετητές της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης να δοθεί ένα 

γόνιμο συμπλήρωμα στη θεωρία έτσι ώστε μέσα από μια ολιστική προσέγγιση να 

εξετάζονται όλες οι παράμετροι που οδηγούν στο μετασχηματισμό θεώρησης των 

ενηλίκων εκπαιδευομένων. 

Η αντίληψη που επικρατούσε παλαιότερα και αντιμετώπιζε τα συναισθήματα 

ως παράγοντα που αποπροσανατολίζει και επιβραδύνει την εκπαιδευτική διεργασία 

έχει πλέον εγκαταλειφθεί. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Jarvis (2006), τα 

συναισθήματα μπορούν να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις, στον τρόπο σκέψης, 

στα κίνητρα και τις αντιλήψεις του ατόμου, όπως και σε θέματα που σχετίζονται με 

τις στάσεις και τις αξίες. Σύμφωνα με τον J. Dirkx (2008), έναν από τους 

θεωρητικούς που ασχολήθηκε διεξοδικά με τη συναισθηματική διάσταση της 

Μετασχηματίζουσας μάθησης, τα συναισθήματα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο 

πάντα είχαν θέση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η μάθηση είναι από τη φύση της μια 

διαδικασία που διαπνέεται από φαντασία και συναισθήματα και χωρίς αυτά δεν είναι 

εύκολο να συλλάβει κάποιος τη γνώση. Μέσα από τα συναισθήματα γίνονται κάποιες 

συνδέσεις βαθιά προσωπικές και γεμάτες νόημα που οδηγούν το άτομο στην μάθηση 

και κατ’ επέκταση στην αλλαγή. Μαθαίνουμε λοιπόν να κατανοούμε και να 

νοηματοδοτούμε τις εμπειρίες μας μέσω της εμπλοκής των συναισθημάτων. 
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Επομένως,  το ζητούμενο που προκύπτει μέσα από την παράθεση αυτών των 

ζητημάτων είναι με ποιον τρόπο εμπλέκονται τα συναισθήματα στη σκέψη και τη 

μάθηση και με ποιον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτή ώστε να 

βοηθήσει τους εκπαιδευομένους του και να επανεξετάζουν κριτικά τις αντιλήψεις 

τους αλλά και να οδηγούνται σε ουσιαστικό μετασχηματισμό μέσα από διεργασίες 

που θέτουν στο επίκεντρο το συναισθηματικό και εσωτερικό κόσμο των 

εκπαιδευομένων. 

Θεωρούμε ότι τα παραπάνω ζητήματα καταδεικνύουν σε μεγάλο βαθμό την 

ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της έννοιας του συναισθήματος και του ρόλου 

τους στη διανοητική ζωή του ανθρώπου καθώς και του τρόπου εμπλοκής των 

συναισθημάτων στις διεργασίες της Μετασχηματίζουσας Μάθησης. Παράλληλα, 

όμως υπογραμμίζεται και ο βασικός σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, η 

οποία φιλοδοξεί να διερευνήσει κριτικά το ρόλο των συναισθημάτων στην 

εκπαιδευτική διεργασία των ενηλίκων στο πλαίσιο της θεωρίας της 

Μετασχηματίζουσας μάθησης και να αναδείξει μια εναλλακτική θεώρηση που 

αποδέχεται  αφενός μεν τη σημασία του κριτικού στοχασμού βάσει της ορθολογικής 

θεώρησης του Mezirow,  αφετέρου δε τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο θέμα των συναισθημάτων  μέσα από τις θεωρητικές αναλύσεις 

σημαντικών στοχαστών της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Ειδικότερα η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, βασιζόμενη στη μέθοδο της  

βιβλιογραφικής επισκόπησης και ερμηνείας των έντυπων και ηλεκτρονικών 

επιστημονικά έγκυρων  πηγών, διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η κριτική και ερμηνευτική παρουσίαση της 

θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης (Mezirow, 1991, 1994) ως προς το βαθμό 

που αυτή προσδιορίζεται μέσα από την έμφασή της στην ορθολογικότητα ή τον 

κριτικό στοχασμό. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό αρχικά παρουσιάζει τις 

βασικές επιρροές της θεωρίας αλλά και την εξέλιξη της. Στη συνέχεια αναδεικνύονται 

τα βασικά της σημεία (ορισμοί, βασικές έννοιες) με έμφαση στον κριτικό στοχασμό 

αλλά και τον ορθολογικό διάλογο, τα οποία με βάση και το Jack Mezirow αποτελούν 

τα δομικά  στοιχεία, τους «πυλώνες» της θεωρίας. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι κατά 

βάση ορθολογικά. Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, διαπιστώνουμε είναι 

μια θεωρία ανοιχτή και δεκτική σε ένα γόνιμο διάλογο, διαρκώς εξελισσόμενη  που 
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κατά καιρούς έχει δεχτεί διάφορες αναθεωρήσεις, εναλλακτικές προσεγγίσεις και 

κριτικές. Ανάμεσα στις κριτικές  σημαντική θέση κατέχει αυτή που υπερασπίζεται τη 

συναισθηματική διάσταση της θεωρίας  σε αντίθεση με το Mezirow που δίνει έμφαση 

στην ορθολογικότητα. Η έννοια του συναισθήματος λοιπόν και ο ρόλος του στη 

μάθηση των ενηλίκων θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στην παρούσα εργασία 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται – μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

των σχετικών ψυχολογικών και φιλοσοφικών θεωριών- ο προσδιορισμός της έννοιας, 

των διαστάσεων και της εξέλιξης της θεωρητικής ανάλυσης των συναισθημάτων,  

ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος τους στη διανοητική ζωή 

των ενηλίκων. Το κεφάλαιο αυτό μελετά τις προσεγγίσεις των συναισθημάτων από 

την εποχή της κλασικής αρχαιότητας, όπου συναντάμε την πρώτη ολοκληρωμένη 

θεωρία για τα συναισθήματα, και φτάνει μέχρι της σύγχρονες θεωρίες περί 

συναισθήματος. Το ζητούμενο αυτού του κεφαλαίου είναι να μελετήσουμε τη 

συσχέτιση μεταξύ σκέψης (ή ορθού λόγου) και συναισθήματος και τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησής τους. Στα  πλαίσια των αναζητήσεων του 

δευτέρου κεφαλαίου έγκειται και η παράθεση των ποικίλων ορισμών και των 

ποικίλων όρων που συναντώνται κυρίως στην αγγλική βιβλιογραφία (emotion, affect, 

sentiment, feeling). Η μελέτη αυτών των ζητημάτων καταδεικνύει τη συνθετότητα και 

την πολυπλοκότητα της έννοιας του συναισθήματος. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια εναλλακτική θεώρηση της θεωρίας της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης και γίνεται προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τη θεωρία 

με έναν πιο ολιστικό τρόπο. Τις βάσεις για τη νέα προσέγγιση της 

Μετασχηματίζουσας μάθησης έθεσε η φιλοσοφία του Carl Jung. Θεωρητικοί της 

εκπαίδευσης ενηλίκων όπως η Patricia Cranton, ο Robert Boyd,John Dirkx κ.α. 

δέχτηκαν βαθιές επιρροές από την γιουγκιανή θεωρία και προσπάθησαν μέσα από τη 

θεωρητική τους ανάλυση να αναδείξουν τη συναισθηματική πλευρά της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης. Μέσα από την μελέτη για τη συγγραφή της παρούσας 

εργασίας διαπιστώνουμε ότι  η θέαση του εαυτού μας με απόλυτα συνειδητό- 

ορθολογικό τρόπο βάσει της θεωρίας του Mezirow μας οδηγεί σε μια μονομερή 

εικόνα για τον εαυτό μας. Η  μονομερής αυτή έμφαση στο ρόλο της ορθολογικότητας 

(ή του κριτικού στοχασμού) αδικεί ή και διαστρεβλώνει την πολλαπλότητα της 

ανθρώπινης φύσης και μάθησης. Μέσα από τις θεωρητικές αναλύσεις μελετητών της 

θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης λοιπόν επιχειρείται η ανάδειξη του 
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δυναμικού ρόλου των συναισθημάτων στη μαθησιακή διαδικασία και επισημαίνεται η 

ανάγκη έκφρασης τους για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Τέλος η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με ένα τέταρτο 

κεφάλαιο που αποτελεί τον επίλογο. Σε αυτό το κομμάτι καταγράφονται τα 

συμπεράσματα που διεξήχθησαν καθώς και ορισμένες προτάσεις για τη βελτίωση της 

ικανότητας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων στη διαχείριση των 

συναισθηματικών ζητημάτων που προκύπτουν μέσα από διεργασίες της μάθησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ JACK MEZIROW  ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

Ο Jack Mezirow, σημαντικός μελετητής της εκπαίδευσης ενηλίκων άσκησε 

και ασκεί μέχρι και σήμερα μεγάλη επιρροή στο σύγχρονο πεδίο της μάθησης κυρίως 

στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, μεταξύ 

των οποίων και η Ελλάδα. Ο Αμερικανός στοχαστής από το 1978 μέχρι και σήμερα 

ανέπτυξε τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης στο επίκεντρο της οποίας έθεσε 

τον κριτικό στοχασμό. Ο Mezirow διατελεί επίτιμος καθηγητής εκπαίδευσης 

ενηλίκων στο Teachers College του Columbia University της Νέας Υόρκης από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1970. Η επαφή του με το κίνημα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

γυναικών στις  Η.Π.Α. τον οδήγησε στην ανακάλυψη ενός είδους μάθησης με μεγάλο 

εύρος, όπως είναι η μετασχηματίζουσα μάθηση. Το 1978, τη χρονιά που ανέδειξε τη 

μετασχηματίζουσα μάθηση, την  εφάρμοσε και στην πράξη στο Teacher College, σε 

ένα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με τίτλο «Ανεξάρτητη Καθοδηγούμενη 

Μελέτη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη θεωρία της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης, από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μετά υπάρχει 

ένας σημαντικός θεωρητικός διάλογος που αποδεικνύει πως πρόκειται για μια θεωρία 

ανοιχτή και σε πλήρη εξέλιξη. Ο διάλογος αυτός διεξάγεται μέσω σημαντικών 

επιστημονικών περιοδικών όπως το International journal of Lifelong Education και 

κυρίως το Adult Education Quarterly. Tο 2003 εκδόθηκε περιοδικό με κύριο 

αντικείμενο τη μετασχηματίζουσα μάθηση- Journal of Transformative Education και 

από το 2000 και μετά διεξάγεται κάθε χρόνο σχετικό διεθνές συνέδριο (International 

Transformative Learning Conference) (Mezirow, 2009: 126 ; Mezirow & Συνεργάτες, 

2007: 9, 12). 

Στις επόμενες σελίδες της εργασίας θα ασχοληθούμε διεξοδικότερα με τη 

θεωρία του Mezirow.  Πιο συγκεκριμένα στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε με μια 

κριτική και ερμηνευτική ματιά τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, να 

διερευνήσουμε τα σημεία στα οποία ασκείται κριτική  και να τονίσουμε ιδιαίτερα το 
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θέμα των συναισθημάτων στη διεργασία της μάθησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα είναι να προσδιορίσουμε εκείνα τα στοιχεία που επαληθεύουν τις κριτικές 

σε σχέση με την προσέγγιση του Mezirow και αναφέρονται στην έμφαση που αυτός 

δίνει στην ορθολογικότητα. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να μελετήσουμε την εξέλιξη 

της εν λόγω θεωρίας και να διερευνήσουμε κατά πόσο ο θεμελιωτής της είναι 

ανοιχτός σε νέες οπτικές που να τοποθετούν τη μετασχηματίζουσα μάθηση σε νέες 

βάσεις.   

1.1. Οι βασικές επιρροές της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης 

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης περιγράφει μια πολυσύνθετη και 

περίπλοκη διεργασία μάθησης. Συνδυάζει στοιχεία από τη γνωστική ψυχολογία, όσον 

αφορά στην γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών και την ανάπτυξη των 

γνωστικών δομών, την ανθρωπιστική θεωρία μάθησης, όσον αφορά στον κεντρικό 

ρόλο του εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία, την κοινωνική θεωρία 

μάθησης, όσον αφορά στην επίδραση του περιβάλλοντος και του κοινωνικού 

περιγύρου και την κριτική θεωρία στην εκπαίδευση ενηλίκων όσον αφορά στον 

απελευθερωτικό της χαρακτήρα. (Ζαρίφη, 2009:110).  

Οι βασικές πηγές στο θεωρητικό έργο του Mezirow είναι οι εξής (Kitchenham, 2008): 

 Η έννοια του παραδείγματος (paradigm) του Thomas Kuhn, η οποία 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο έργο του Η δομή των επιστημονικών 

επαναστάσεων (1962). Στο έργο αυτό ο Kuhn  αναφέρεται στην αλλαγή 

παραδείγματος στην περίπτωση της επιστημονικής γνώσης και συμβάλλει 

στην αλλαγή της μέχρι τότε θετικιστικής εικόνας για την ανάπτυξη της 

επιστήμης. 

 Η έννοια της συνειδητοποίησης (conscientization) του Paolo Freire, που 

παρουσιάστηκε και αναλύθηκε στο σημαντικότερο έργο του Βραζιλιάνου 

στοχαστή, Η Αγωγή του Καταπιεσμένου (1970). Η έννοια της 

συνειδητοποίησης αφορά στη μάθηση η οποία στοχεύει στον εντοπισμό των 

κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών αντιφάσεων, και στη δράση ενάντια 

των καταπιεστικών στοιχείων της πραγματικότητας στην οποία ζούμε.  

 Ιδιαίτερη επίδραση στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης άσκησε το 

έργο του Γερμανού φιλοσόφου Jungen Habermas. Ο Habermas μέσω της 
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θεωρίας του για την επικοινωνιακή δράση έθεσε την ιδέα του κριτικού 

στοχασμού ως μια μορφή αυτοδιαμόρφωσης του ανθρώπου και υπογράμμισε 

τον κεντρικό ρόλο της διαλογικής συζήτησης (discourse) στη διερεύνηση, 

αξιολόγηση και επικύρωση των πεποιθήσεων. Ο Mezirow επηρεασμένος και 

εμπνευσμένος από τον Habermas χρησιμοποιεί τη διάκριση μεταξύ της 

εργαλειακής (instrumental) και της επικοινωνιακής(communicative) μάθησης 

για να εξηγήσει τα διάφορα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να λάβει χώρα η 

μετασχηματίζουσα μάθηση. Ο Mezirow (1991: 7) ισχυρίζεται ότι « η θεωρία 

της επικοινωνιακής πράξης του Habermas  παρέχει το κοινωνικό θεωρητικό 

πλαίσιο για τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και τα γραπτά του 

βοηθούν πολύ στην κατανόηση της θεωρίας του μετασχηματισμού». 

Κατά καιρούς ο Mezirow έχει αναγνωρίσει την επιρροή και άλλων στοχαστών  

στη σύλληψη και στην επεξεργασία της θεωρίας του. Αυτό βεβαίως είναι απολύτως 

αναμενόμενο καθότι η μετασχηματίζουσα μάθηση εδώ και τρεις δεκαετίες βρίσκεται 

σε ένα συνεχή και γόνιμο διάλογο. Σε αυτό το πλαίσιο σημαντική είναι και η επιρροή 

που αφορά στο έργο ορθολογιστών φιλοσόφων όπως ο H. Siegel. Η 

μετασχηματίζουσα μάθηση αναφέρεται εξάλλου σε μια ορθολογική προσέγγιση των 

πραγμάτων που συνίσταται στην αξιοποίηση της λογικής σκέψης ως διεργασίας 

αιτιολόγησης και διαμόρφωσης ορθής κρίσης για την κατανόηση καταστάσεων και 

την επίλυση προβλημάτων (Λιντζέρης, 2010: 101). Επιπλέον, ευρέως αναγνωρισμένη 

είναι η επιρροή του Mezirow από το ρεύμα της προοδευτικής εκπαίδευσης, με βασικό 

εκπρόσωπο τον John Dewey, αναφορικά με το ρόλο της εμπειρίας στη μάθηση. Άλλη 

μια πηγή μπορεί να θεωρηθεί η προσέγγιση της Συστημικής Ανάλυσης και ειδικά οι  

εργασίες του Gregory Bateson σχετικά με τη μαθησιακή θεωρία πάνω στην οποία 

βάσισε ο Mezirow την άποψή του για τις διεργασίες μάθησης, δηλαδή για τους 

τρόπους και τα επίπεδα απόκτησης γνώσης από τους ενήλικους. (Λιντζέρης, 2007: 

41). 

Οι ρίζες της προσέγγισης του Mezirow ωστόσο, βρίσκονται ως επί το 

πλείστον στον ανθρωπισμό του Paolo Freire και στην κριτική θεωρία, ιδιαίτερα στις 

εργασίες του J. Habermas (Ζαρίφης, 2009: 111). Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν να 

αναφερθούμε διεξοδικότερα σε αυτές τις θεωρίες. 
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1.1.1.  Η Κριτική θεωρία της σχολής της Φραγκφούρτης - βασικές έννοιες και 

εκπρόσωποι 

Η κριτική σχολή της Φραγκφούρτης ανήκει σε μια ριζοσπαστική παράδοση 

για το ρόλο της εκπαίδευσης και έχει κυρίως τις καταβολές της στη μαρξιστική 

θεωρία. Η κριτική θεωρία άσκησε βαθιά επίδραση στη θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης τόσο για τον Αμερικανό 

στοχαστή Jack Mezirow όσο και για τον Βραζιλιάνο παιδαγωγό Paolo Freire, οι  

οποίοι με το έργο τους τοποθέτησαν τον κριτικό στοχασμό στο επίκεντρο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας της σχολής της Φραγκφούρτης άρχισε 

από τη δεκαετία του ΄30 να αναπτύσσεται η «κριτική θεωρία»,  η οποία βρίσκεται 

στον αντίποδα των προσεγγίσεων που αποσυνδέουν τον κριτικό στοχασμό από την 

κριτική θεώρηση της κοινωνίας. Η κριτική θεωρία αποτελεί μια διεπιστημονική 

θεωρητική προσέγγιση, που έχει τις ρίζες της στη διαλεκτική φιλοσοφία του Hegel 

και κυρίως του Marx και αντλεί στοιχεία από την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία 

και την ψυχανάλυση (Κόκκος, 2009:70). Οι υποστηρικτές της μαρξιστικής εκδοχής 

θεωρούσαν πως η εκπαίδευση συνέβαλε στη συντήρηση του καπιταλιστικού τρόπου 

οργάνωσης της κοινωνίας εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης με το 

να εμποτίζει τις συνειδήσεις των μαθητών με ιδεολογικά κατασκευάσματα που ωθούν 

το άτομο να σκέπτεται και να ενεργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο ολοκληρωτικός 

μετασχηματισμός της κοινωνίας που να στηρίζεται σε πιο σοσιαλιστικές βάσεις και 

να προάγει  το δίκαιο των πολλών μπορούσε να επέλθει με τη μεταστροφή του ρόλου 

της εκπαίδευσης έτσι ώστε να δημιουργεί ελεύθερους και αυτόνομους πολίτες.(Ellias 

& Merriam, 2005:149). Βασικό ρόλο στη διάδοση των ιδεών της σχολής είχαν τα 

έργα των ιδρυτών της  Horkheimer και Adorno (1984, 1995, 1997, 2005 Marcuse 

(1971,1978) Fromm (1973)και  Habermas (1971, 1974, 1987, 1990). 

Ο Max Horkheimer με το βιβλίο του Παραδοσιακή και κριτική θεωρία (1937) 

παρουσίασε τις αρχές της κριτικής θεωρίας, που την καθιστούν ξεχωριστή από τις 

άλλες. Το πρωταρχικό  στοιχείο της ανάλυσης της αναφέρεται στην  πάλη των 

κοινωνικών τάξεων για το ποια θα κατέχει τα αγαθά μιας οικονομίας - το οποίο 

παραμένει στο χρόνο σταθερό - μέχρις ότου επέλθει ο ολοκληρωτικός 

μετασχηματισμός της κοινωνίας. Ο κύριος σκοπός της κριτικής θεωρίας είναι να 
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αφυπνίσει τις συνειδήσεις των πολιτών και να βοηθήσει να ενεργοποιηθεί αυτός ο 

μετασχηματισμός. Το ζητούμενο δηλαδή της κριτικής θεωρίας δεν είναι να 

ερμηνεύσει τον κόσμο αλλά να τον αλλάξει μέσω τις γνώσεις έτσι ώστε τα θεμέλια 

του να είναι πιο δημοκρατικά. Η κριτική θεωρία λοιπόν οραματίζεται έναν ιδανικό 

κόσμο, τον οποίο θα διαμορφώσουν αγωνιζόμενοι πολίτες πλήρως 

συνειδητοποιημένοι. Η επαλήθευση ωστόσο της κριτικής θεωρίας δεν είναι εφικτή αν 

δε φτάσει στο στόχο της (Brookfield, 2001: 10-12). 

Λέξη κλειδί στην κριτική θεωρία είναι η ιδεολογία, που χειραγωγεί τους 

πολίτες. Η ιδεολογία είναι ένα ευρέως αποδεκτό σύστημα από αξίες, πιστεύω, 

μύθους, εξηγήσεις, το οποίο παρουσιάζεται ως δεδομένο, δίχως την ανάγκη 

εμπειρικής απόδειξης, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί για να διαιωνίζεται η 

κοινωνική ανισότητα και η πολιτική τάξη. Η ιδεολογία έχει εισχωρήσει στη γλώσσα, 

στις κοινωνικές συνήθειες και στις πολιτιστικές φόρμες, τα οποία επηρεάζουν τον 

τρόπο σκέψης του ατόμου, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να ανιχνευθεί (ό.π.: 14). 

Η κριτική θεωρία στοχεύει στην κατανόηση και στην πρόκληση των μηχανισμών της 

ιδεολογίας μέσω της κριτικής της ιδεολογίας. Η κριτική της ιδεολογίας (ideology 

critique), ωθεί τους ανθρώπους να ενεργούν βάσει των ενστίκτων και των 

παρορμήσεών τους και όχι βάσει κανόνων που τεχνηέντως εμφυτεύτηκαν σε αυτούς. 

Η κριτική της ιδεολογίας θα τους φανερώσει πως τα πολιτικά ιδεώδη, οι ηθικοί 

κανόνες, οι κοινωνικές νόρμες και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο 

αντιλαμβάνονταν την πραγματικότητα ως τώρα ήταν κοινωνικά κατασκευάσματα που 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των δυνατών και τα οποία μετατέθηκαν σε αυτούς μέσω 

της κυρίαρχης ιδεολογίας που μαθαίνεται στα σχολεία, στην οικογένεια, στους 

κοινωνικούς δεσμούς (ό.π: 16).  

 Ανάμεσα στις προτάσεις της σχολής της Φραγκφούρτης ξεχωριστή θέση 

κατέχει η «θεωρία της επικοινωνιακής πράξης» που διατύπωσε ο Habermas (1984, 

1987, 1990). Βασική ιδέα της θεωρίας αυτής είναι ότι η κοινωνία θα λειτουργούσε 

περισσότερο δημιουργικά αν ενδυναμωνόταν το ευρύ πεδίο του «βιόκοσμου» 

(lifeword) δηλαδή των άτυπων θεσμών μέσα στους οποίους οι άνθρωποι 

επικοινωνούν και μοιράζονται την καθημερινή ζωή τους (οικογένεια, σχολείο, 

κοινωνικές και εθελοντικές οργανώσεις, χώρος εργασίας κ.α.). Απαραίτητο στοιχείο 

για τη δημιουργική λειτουργία του «βιοκόσμου» είναι να ενσωματώσει διαδικασίες 
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«στοχαστικού διαλόγου» οι οποίες θεμελιώνονται στη αμοιβαία κατανόηση και στην 

ορθολογική επεξεργασία των νοημάτων της ανθρώπινης επικοινωνίας. Σύμφωνα  με 

το Γερμανό στοχαστή όσο περισσότερο οι άνθρωποι μαθαίνουν να ενσωματώνουν 

στην επικοινωνία τους διαδικασίες στοχαστικού διαλόγου, τόσο εδραιώνεται η 

χειραφέτηση και η αυτοδυναμία τους. Και όσο αναπτύσσονται αυτές οι διεργασίες 

μέσα στους θεσμούς του βιόκοσμου, τόσο αυτοί ισχυροποιούνται και μπορούν να 

αντιπαρατίθενται στους μηχανισμούς των οικονομικών συμφερόντων και της 

κρατικής γραφειοκρατίας με αποτέλεσμα το κοινωνικό σύστημα να ανταποκρίνεται 

περισσότερο στις ανθρώπινες ανάγκες.( Κόκκος, 2009: 72,73) 

1.1.2.Paolo Freire: Η κριτική συνειδητοποίηση 

Ο Paulo Freire ήταν ο πρώτος που επεξεργάστηκε σε βάθος το ζήτημα του 

κριτικού στοχασμού, τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη.  

Ο βραζιλιάνος παιδαγωγός πρωτοστάτησε στις δεκαετίες 1960-1980 στη 

δημιουργία ριζοσπαστικών κινημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων κυρίως στις χώρες της 

Λατινικής Αμερικής. Ο Freire ανέπτυξε μια προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων 

στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η κριτική συνειδητοποίηση. Η κριτική 

συνειδητοποίηση συνίσταται στο να αποκτούν οι άνθρωποι επίγνωση των 

κοινωνικών, πολιτισμικών, πολιτικών συνθηκών που καθορίζουν τη ζωή τους, να τις 

επανεξετάζουν και να διαμορφώνουν νέες αντιλήψεις που αντιστοιχούν στα ζωτικά 

τους συμφέροντα. Για το σκοπό αυτό επεξεργάστηκε μια εξαιρετικά συγκροτημένη 

μέθοδο αλφαβητισμού και ταυτόχρονα κριτικής συνειδητοποίησης. Μέσα σε αυτήν 

τη διεργασία καθοριστική σημασία έχει ο διάλογος που αναπτύσσεται, τον οποίο ο 

Freire αντιλαμβάνεται ως μια διαλεκτική σχέση μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευομένου. Ο εκπαιδευτής ενδυναμώνει την ικανότητα κριτικής σκέψης των 

συμμετεχόντων, δεν επιβάλλει τις δικές του απόψεις ούτε όμως τις κρύβει. 

Ταυτόχρονα μαθαίνει από τις σκέψεις και τις αντιδράσεις τους και επανεξετάζει 

κριτικά τις δικές του απόψεις. Από την άλλη ο Freire θεωρεί ότι για τον 

μετασχηματισμό των συνειδήσεων δεν αρκεί η θεωρία και η εκπαιδευτική πρακτική. 

Χρειάζεται και η πολιτική δράση για την κοινωνική αλλαγή, μέσα από την οποία η 

συνειδητοποίηση βαθαίνει και ολοκληρώνεται. (Κόκκος, 2010). 
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Όπως τονίζουν οι J. Ellias και S. Merriam (Ellias & Merriam, 2005: 154), δεν 

είναι εφικτό να κατανοήσει κανείς την παιδαγωγική θεωρία του Paolo Freire αν δεν 

γνωρίζει τη παρακάτω φιλοσοφική του αρχή, όπως την εξέφρασε στο βιβλίο του 

Παιδαγωγική των Καταπιεζομένων: 

«Η παιδαγωγική μου δεν υφίσταται χωρίς να οραματίζεται τον άνθρωπο και τον 

κόσμο. Σχηματοποιεί μια επιστημονική ανθρωπιστική αντίληψη που εκφράζεται με 

μια διαλεκτική πρακτική στην οποία οι δάσκαλοι και οι μαθητές μαζί, κατά την 

ανάλυση μιας πραγματικότητας στερούμενης του ανθρώπινου στοιχείου, την 

αποκηρύσσουν ενώ ταυτόχρονα διακηρύσσουν το μετασχηματισμό της στο όνομα 

της απελευθέρωσης του ανθρώπου» (Freire, 1970:4). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Freire πίστευε στη δυνατότητα του 

ατόμου να αλλάξει τον κόσμο μέσω της στοχαστικής του δράσης κατά την 

αλληλεπίδραση του με την κοινωνική πραγματικότητα, διαφορετικά θα παραμείνει 

καταπιεσμένος. 

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Jack Mezirow, αξιοποιεί 

δημιουργικά στοιχεία από την παράδοση της Κριτικής θεωρίας και από την θεωρία 

της κριτικής συνειδητοποίησης του Paolo Freire. Ο κριτικός στοχασμός και ο 

στοχαστικός διάλογος αποτελούν τα πιο κεντρικά και σταθερά μοτίβα της θεωρίας 

του Mezirow. Απώτερος στόχος της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι να βοηθάει 

τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους να γίνονται πιο 

χειραφετημένοι, κοινωνικά υπεύθυνοι και αυτοδύναμοι μανθάνοντες και έτσι να 

οδηγούνται σε πιο συνειδητές επιλογές με το να σκέφτονται περισσότερο κριτικά.  

1.2.Η γένεση και η εξέλιξη της Μετασχηματίζουσας μάθησης 

Το βιωματικό ερέθισμα για την ανάπτυξη της θεωρίας του Mezirow 

αποτέλεσαν οι εντυπώσεις που αποκόμισε από την εμπειρία της συζύγου του σχετικά 

με την προσπάθειά της να επιστρέψει στις πανεπιστημιακές της σπουδές. Το γεγονός 

αυτό έδωσε το έναυσμα στο Mezirow  να σκεφτεί το ρόλο των παραδοχών που 

στηρίζουν τις σκέψεις και τις πράξεις μας, τη σημασία της νοηματοδότησης της 

εμπειρίας και τη μορφωτική αξία του μετασχηματισμού θεώρησης που συντελείται 

μέσω του κριτικού στοχασμού. Οι σκέψεις αυτές καταγράφονται το 1978 στο βιβλίο 

του Education for Perspective Transformation: Women’s Re-entry Programs in 
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Community College και αποτελούν την πρώτη διατύπωση της θεωρίας του( ο.π.: 98). 

Στη φάση αυτή προτείνει δέκα συγκεκριμένα στάδια από τα οποία διέρχεται το άτομο 

μέχρι να καταλήξει στο μετασχηματισμό ενός νοήματος - στα στάδια αυτά θα 

αναφερθούμε στη συνέχεια. (Kitchenham, 2008). 

Στα πρώτα του γραπτά για τη «θεωρία του μετασχηματισμού» (1978-1983) ο 

Mezirow αναφέρεται σε μια κριτική θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επιρροή 

από τη σχολή της Φραγκφούρτης είναι εμφανής και ο Αμερικανός στοχαστής 

μεταφέρει την προβληματική της στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Την περίοδο 

αυτή ο Mezirow βαθιά επηρεασμένος από το Habermas υιοθετεί τις τρεις περιοχές 

μάθησης που προτείνει ο Γερμανός φιλόσοφος: την εργαλειακή, τη διαλογική και  τη 

χειραφετική (ο.π., 2008). 

Κατά την περίοδο 1983-1989, ο Mezirow επιχειρεί να εξηγήσει πιο αναλυτικά 

την προσέγγισή του. Αναπτύσσει  πλευρές της θεωρίας του, αποσαφηνίζει τις έννοιες 

που χρησιμοποιεί δίνει ορισμούς και εκλεπτύνει τις απόψεις του. Από το 1989 και 

ενώ στους κύκλους της ακαδημαϊκής κοινότητας η διατύπωση της θεωρίας του έχει 

γίνει πλέον γνωστή, ο Mezirow είναι πια έτοιμος να μπει σε μια φάση διαλόγου και 

ανατροφοδότησης, η οποία έχει καταφέρει να κρατήσει το ενδιαφέρον και την έντασή 

της μέχρι και σήμερα. Το 1991 αποτελεί κομβικό σημείο για τη θεωρία, καθώς ο 

Mezirow παρουσιάζει το βιβλίο του Transformative Dimensions of Adult Learning 

(1991) στο οποίο εκθέτει τη θεωρία της Μετασχηματίζουσας μάθησης με 

ολοκληρωμένο τρόπο. Την περίοδο αυτή πραγματοποιεί και μια αλλαγή που αφορά 

στην άποψή του για τις περιοχές μάθησης. Έτσι καταλήγει ότι αυτές είναι δύο - η 

εργαλειακή και η επικοινωνιακή και όχι τρεις όπως προτείνει ο  Habermas - 

εργαλειακή, επικοινωνιακή και χειραφετική. Από τη χρονιά αυτή και έπειτα αρκετοί 

σημαντικοί ερευνητές υιοθετούν τις γενικές ιδέες της προσέγγισης του Mezirow. Ο 

διάλογος αυτός εξελίσσεται συνεχώς, πλευρές της θεωρίας του αναπτύσσονται, 

συμπληρώνονται και διορθώνονται. Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

περίοδος διαρκούς ωρίμανσης, εμβάθυνσης και θεματικής επέκτασης. Οι έννοιες του 

κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου είναι οι αδιαμφισβήτητοι 

πρωταγωνιστές των διαφόρων διατυπώσεων της θεωρίας, καθώς οι έννοιες αυτές 

συνδέονται με το βασικό σκοπό της εκπαίδευσης ενηλίκων που είναι για το  Mezirow 

η προσωπική αυτοδυναμία και η ικανοποίηση των δικών μας ανεξάρτητων 
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επιδιώξεων αντί της επιβολής αλλότριων, ως προς τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

σκοπών (Λιντζέρης, 2007: 100, Kitchenham, 2008). 

Παρακολουθώντας επίσης διαχρονικά τις κριτικές προς τη θεωρία του 

Mezirow, που συνδέεται άμεσα όπως προαναφέρθηκε με τον κριτικό στοχασμό και 

τον ορθολογικό - στοχαστικό διάλογο, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι η 

μετασχηματίζουσα μάθηση έχει δεχθεί ευρεία κριτική αναφορικά με τη σημασία και 

το ρόλο των δύο αυτών βασικών εννοιών. Η πρώτη αμφισβήτηση έγινε έμμεσα δια 

της κριτικής στον ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο των ορθολογικών παραμέτρων στη 

διεργασία μετασχηματισμού όπως περιγράφηκε από το Mezirow. Ο κριτικός 

στοχασμός ασφαλώς μπορεί να θεωρηθεί το κατεξοχήν ορθολογικό στοιχείο στην 

προσέγγιση του Mezirow και ενισχύει έτσι την πεποίθηση ότι η μετασχηματίζουσα 

μάθηση δίνει έμφαση στην ορθολογικότητα. Η έννοια του κριτικού στοχασμού 

βασίζεται στη λογική σκέψη, στην αναζήτηση αιτιών και στην δια του ορθού λόγου 

επικύρωση ισχυρισμών. Σημαντικοί στοχαστές της μετασχηματίζουσας μάθησης 

όπως ο Taylor (1998,2001,2007) και ο Dirkx (1997,2001,2006) ασχολήθηκαν 

διεξοδικότερα με το θέμα υποστηρίζοντας μέσα από τις μελέτες τους πως στη 

διαδικασία του μετασχηματισμού συμμετέχουν και μη ορθολογικοί, μη συνειδητοί 

παράγοντες. Ασφαλώς η κριτική δεν περιορίστηκε μόνο στο θέμα της 

ορθολογικότητας αλλά επεκτείνεται και σε άλλα σημεία της θεωρίας τα οποία θα 

δούμε στην πορεία.
1
 Το 2000 αποτελεί ένα ακόμα κομβικό σημείο της θεωρίας, τη 

χρονιά αυτή εκδίδεται το βιβλίο με τίτλο Learning as Transformation. Critical 

Perspectives on a theory in Progress (Mezirow and Associates, ed. 2000). Στο βιβλίο 

αυτό παρουσιάζεται μια αναθεωρημένη έκδοση της μετασχηματίζουσας μάθησης με 

την περαιτέρω  αποσαφήνιση των βασικών εννοιών της θεωρίας εισάγοντας και τους 

όρους: νοητικές συνήθειες ( habits of mind) και νοητικές απόψεις (points of view). 

Όσον αφορά στο θέμα της ορθολογικότητας, ύστερα από μια σειρά κριτικών που 

προηγήθηκαν, ο Mezirow παραδέχεται για πρώτη φορά τη σπουδαιότητα της 

συναισθηματικής αλλά και της κοινωνιολογικής πλευράς της θεωρίας του. Τα 

επόμενα χρόνια ακολούθησαν και άλλες δημοσιεύσεις από το Mezirow που είτε 

απαντάνε στις κριτικές που δέχεται η θεωρία είτε παρουσιάζουν μια επισκόπηση της 

μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow,2003 ; Mezirow, 2004,2006 ; Mezirow,2009, 

                                                           
1
  εδώ δίνεται έμφαση στην  η κριτική που αφορά  στο θέμα της ορθολογικότητας καθώς η εν λόγω 

εργασία εστιάζει περισσότερο σε αυτό  το κομμάτι της κριτικής. 
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Mezirow, 2012). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη της 

θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης. (από Kitchenham, 2008) : 

Έτος Salient element (συστατικό στοιχείο) 

1978 Πρότεινε δέκα φάσεις μετασχηματισμού. 

 

1981 Υιοθέτησε τις περιοχές μάθησης του 

Habermas : τεχνική, πρακτική,      

χειραφετική. 

 

1985 Επέκτεινε τη θεωρία του για να 

συμπεριλάβει την εργαλειακή, την     

διαλογική και αυτό-στοχαστική μάθηση. 

 

1991 Επέκτεινε την πρώιμη έννοια του 

διαστρεβλωμένου συνόλου νοήματος. 

Υποστήριξε ότι υπάρχουν τρεις τύποι του 

συνόλου νοήματος: επιστημικός, 

κοινωνιογλωσσικός, ψυχολογικός.  

Παρουσιάζει τα τρία είδη στοχασμού επί 

της εμπειρίας: στοχασμός επί του  

περιεχομένου, επί της διεργασίας, επί των 

βασικών υποθέσεων. 
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1995 Τόνισε τη σημασία του κριτικού αυτό-

στοχασμού του μετασχηματισμού 

θεώρησης 

 

1998 ανέπτυξε τον κριτικό στοχασμό των 

υποθέσεων, ο οποίος περιλαμβάνει την 

αντικειμενική και  την υποκειμενική 

επαναπλαισίωση. 

 

2000 Παρουσίασε μια αναθεωρημένη έκδοση 

της μετασχηματίζουσας μάθησης με την    

περαιτέρω  αποσαφήνιση των βασικών 

εννοιών της θεωρίας εισάγοντας και τους 

όρους: νοητικές συνήθειες ( habits of 

mind) και νοητικές απόψεις (points of 

view) 

Παραδέχεται για πρώτη φορά τη 

σπουδαιότητα της συναισθηματικής  

αλλά και της  κοινωνιολογικής πλευράς 

της θεωρίας του. 

 

 

2003 Εισήγαγε ξεκάθαρους ορισμούς για τη 

θεωρία του 

2005 Αντιπαρατέθηκε με το J. Dirkx στο έκτο 
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διεθνές συνέδριο για τη 

μετασχηματίζουσα μάθηση και 

παραδέχτηκε ότι και οι δυο απόψεις – 

αναφορικά με την ορθολογική και την μη 

ορθολογική πλευρά της 

μετασχηματίζουσας μάθησης - θα 

μπορούσαν να συνυπάρξουν. 

 

2006 Παρουσίασε μια επισκόπηση της 

μετασχηματίζουσας μάθησης. 

 Επέκτεινε περαιτέρω τη θεωρία του 

αναφερόμενος σε νέες προσεγγίσεις: 

κονστρουκτιβιστική θεωρία, ψυχικές  

στρεβλώσεις, θεραπεία σχημάτων, 

εξατομίκευση 

 

1.3. Βασικά σημεία  της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας μάθησης. 

Στην ενότητα αυτή επιχειρούμε να ορίσουμε τη μετασχηματίζουσα μάθηση 

καθώς και να παρουσιάσουμε βασικές έννοιες και θεμελιώδη σημεία της θεωρίας που 

θα μας βοηθήσουν να αποσαφηνίσουμε περισσότερο τον χαρακτήρα  και τους 

σκοπούς της.  

1.3.1. Ορισμοί 

Κατά την ανάγνωση της βιβλιογραφίας εντοπίσαμε  μια σειρά ορισμών για τη 

θεωρία που είτε αναφέρονται από τον ίδιο το Mezirow είτε από άλλους μελετητές. 

Όπως αναφέρει η Cranton (1994: 22) η  θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης έχει 

εξελιχθεί κατά τα τελευταία τριάντα σχεδόν χρόνια σε μια συνεκτική και περίπλοκη 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι ενήλικοι μαθαίνουν, ερμηνεύουν, επικυρώνουν 

και αναδιαμορφώνουν το νόημα των εμπειριών τους.  
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Ο ίδιος ο Mezirow  έχει επιχειρήσει να ορίσει τη μετασχηματίζουσα μάθηση 

παρουσιάζοντας διάφορες διατυπώσεις. Ο συνηθέστερος ορισμός της 

μετασχηματίζουσας μάθησης είναι κατά το Mezirow ο εξής: 

«Η μετασχηματίζουσα μάθηση αναφέρεται στη διεργασία κατά την οποία 

μετασχηματίζουμε δεδομένα πλαίσια αναφοράς (νοητικές συνήθειες, νοηματοδοτικές 

προοπτικές, νοητικά σύνολα) έτσι ώστε αυτά να γίνουν πιο περιεκτικά, πολυσχιδή, 

ανοιχτά, συναισθηματικά έτοιμα για αλλαγή και στοχαστικά, προκειμένου να 

παραγάγουν πεποιθήσεις και απόψεις που θα αποδειχθούν περισσότερο αληθινές ή 

πιο ικανές να δικαιολογήσουν την παρώθηση σε δράση. Η μετασχηματίζουσα 

μάθηση περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε έναν γόνιμο διάλογο που αξιοποιεί την 

εμπειρία των άλλων προκειμένου να αξιολογήσει τους λόγους που δικαιολογούν 

αυτές τις παραδοχές και με στόχο να ληφθούν αποφάσεις για δράση θεμελιωμένες 

στη νέα αντίληψη που προκύπτει.» (Mezirow, 2007: 47). 

Μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του Mezirow για τη μετασχηματίζουσα 

μάθηση διατυπώνεται στο διάλογο του με τον J. Dirkx ο οποίος όπως θα δούμε στη 

συνέχεια υπερασπίζεται τη συναισθηματική, μη ορθολογική πλευρά της 

μετασχηματίζουσας μάθησης σε αντίθεση με το Mezirow που υπερασπίζεται την πιο 

ορθολογική. Ο Mezirow λοιπόν αναφέρει: 

«Να το πώς βλέπω τη μετασχηματίζουσα μάθηση: Αυτή η ορθολογική διεργασία 

μάθησης που συντελείται συνειδητά είναι μια μεταγνωστική εφαρμογή της κριτικής 

σκέψης, η οποία μετασχηματίζει ένα αποκτηθέν πλαίσιο αναφοράς - δηλαδή μια 

δέσμη αντιλήψεων ή κοσμοθεωριών που αποτελείται από γενικές παραδοχές και 

προσδοκίες οι οποίες περιλαμβάνουν αξίες πεποιθήσεις και έννοιες αποτιμώντας τις 

επιστημολογικές παραδοχές.  Η συνειδητή διεργασία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης περιέχει: ( Mezirow στο Dirkx & Mezirow, 2006:124) 

 Αναγνώριση ότι ένας εναλλακτικός τρόπος κατανόησης θα μπορούσε να 

προσφέρει νέες σκέψεις για ένα πρόβλημα. 

 Ενημερότητα αναφορικά με το πλαίσιο των πηγών, της φύσης και των 

συνεπειών μιας εδραιωμένης πεποίθησης. 

 Κριτικό στοχασμό των επιστημολογικών παραδοχών που υποστηρίζουν την 

εδραιωμένη πεποίθηση. 



29 
 

 Αξιολόγηση μιας νέας πεποίθησης, μέσω εμπειρικού ελέγχου της αλήθειας 

των ισχυρισμών της, όταν αυτό είναι εφικτό, ή μέσω ευρείας και συνεχόμενης 

διαλογικής αποτίμησης των επιχειρημάτων με σκοπό να φτάσουμε στην 

καλύτερη δυνατή, δοκιμαστική κρίση. 

 Αντιμετώπιση του άγχους έναντι των συνεπειών από την ανάληψη δράσης 

 Ανάληψη στοχαστικής δράσης επί της αξιολογημένης πεποίθησης. 

Ένας άλλος σαφής ορισμός είναι: 

«H μετασχηματίζουσα μάθηση αναφέρεται στη μαθησιακή διεργασία που 

χρησιμοποιεί ως μέσο τον κριτικό στοχασμό και τον ορθολογικό διάλογο και έχει 

στόχο την αναθεώρηση  των παλιών και άκριτων αντιλήψεων και παραδοχών, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί πιο περιεκτική, ανοιχτή και καλύτερα αιτιολογημένη κατανόηση 

της ανθρώπινης εμπειρίας. Η μετασχηματίζουσα μάθηση μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάληψη δράσης στη βάση της νέας κατανόησης, χωρίς να αποτελεί η ίδια η 

ανάληψη της δράσης αναπόσπαστο στοιχείο του τελικού της σκοπού» (Mezirow & 

Συνεργάτες, 2007:350) 

Οι Merriam & Caffarella(1999: 318) ισχυρίζονται ότι «η μετασχηματίζουσα 

μάθηση αναφέρεται στην αλλαγή- στη δραματική θεμελιακή αλλαγή του τρόπου που 

βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο που ζούμε. Αυτό το είδος μάθησης είναι κάτι 

περισσότερο από μια απλή συμπλήρωση αυτών που ήδη γνωρίζουμε, Η 

μετασχηματίζουσα μάθηση διαμορφώνει τους ανθρώπους». 

Από την παράθεση των ορισμών συμπεραίνουμε ότι ο Mezirow  έχει 

προσφέρει στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων μια πολύ χρήσιμη θεωρία για την 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η μάθηση που περιέχει κριτικό στοχασμό, 

μπορεί να προκαλέσει μετασχηματισμούς στο σύστημα αντιλήψεων των ενηλίκων. 

Υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο για τα ενήλικα άτομα να έχουν τη δυνατότητα όχι 

μόνο να λαμβάνουν ό,τι τους μεταδίδεται από άλλους, αλλά και να επανεξετάζουν οι 

ίδιοι κριτικά τις πεποιθήσεις τους, τη συμπεριφορά, την προσωπικότητά τους και τις 

σχέσεις τους με τους άλλους, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις πραγματικές 

συνθήκες. Διαπιστώνουμε επίσης, από τους παραπάνω ορισμούς ότι οι βασικοί 

πυλώνες της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι ο κριτικός στοχασμός και ο 

ορθολογικός διάλογος,  δύο στοιχεία που ενισχύουν την ορθολογικότητα της θεωρίας. 

Επιπλέον ένα ακόμα κρίσιμο στοιχείο που υπάρχει στις παραλλαγές του ορισμού 
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είναι η αναφορά στη διεργασία μέσω της οποίας ερμηνεύουμε την εμπειρία μας και 

αλλάζουμε τα πλαίσια αναφοράς που καθορίζουν τις απόψεις και τις συμπεριφορές 

μας. Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης εστιάζει στο πώς μαθαίνουμε να 

διαπραγματευόμαστε και να δρούμε σύμφωνα με τους δικούς μας σκοπούς, τις αξίες, 

τα αισθήματα και τις ερμηνείες μας παρά με βάση όσα έχουμε αφομοιώσει άκριτα 

από τους άλλους  (Mezirow, 2007:48). Το ζητούμενο δηλαδή για το Mezirow είναι να 

αποκτούμε μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής μας ως κοινωνικά υπεύθυνα άτομα που 

λαμβάνουν αποφάσεις με βασικό γνώμονα την καθαρή σκέψη και τις ορθολογικά 

αιτιολογημένες πεποιθήσεις και αξιολογικές κρίσεις. Η μετασχηματίζουσα μάθηση 

έχει τόσο ατομικές όσο και κοινωνικές διαστάσεις και προεκτάσεις. Απαιτεί να 

έχουμε συνείδηση του πως αποκτούμε τη γνώση και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

αντίληψη για τις αξίες που κατευθύνουν τις απόψεις μας. 

1.3.2.  Βασικές έννοιες 

Παράλληλα με τους ορισμούς, ο Mezirow οικοδομεί τη μετασχηματίζουσα 

μάθηση πάνω σε ένα συνεκτικό σώμα εννοιών που αποτελούν τη βάση για μια καλά 

δομημένη και συγκροτημένη θεωρία. Κατά την ανάγνωση της βασικής βιβλιογραφίας 

μπορεί να εντοπίσει κανείς τους εξής όρους: νοηματοδότηση της εμπειρία, πλαίσια 

αναφοράς (frames of reference), νοητικές συνήθειες (habits of mind), νοητικές 

απόψεις ( points of view), μετασχηματισμός θεώρησης (perspective transformation), 

σχήματα νοήματος (meaning schemes), δομές νοήματος  (meaning structure), σύνολα 

νοήματος - θεωρήσεις (meaning perspectives), κριτικός στοχασμός (critical 

reflection), στοχαστικός – ορθολογικός - κριτικός διάλογος (reflective – rational -

critical discourse), επικοινωνιακή μάθηση (communicative learning) εργαλειακή 

μάθηση (instrumental learning). Παρακάτω γίνεται προσπάθεια για την αποσαφήνιση 

των όρων αυτών. 

Κινητήριος μοχλός της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι η ανάγκη του 

ανθρώπου να κατανοήσει τις εμπειρίες του, προκειμένου να καθοδηγήσει σωστά τη 

δράση του. Κατανοεί τις εμπειρίες του αποδίδοντας κάποιο νόημα σε αυτές. Όπως 

επισημαίνει ο Dewey, η μάθηση συμβαίνει όταν χρησιμοποιεί κανείς το νόημα που 

έχει ήδη διαμορφώσει προκειμένου να καθοδηγήσει τις σκέψεις του, τις δράσεις και 

τα συναισθήματά του στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει μια μεταγενέστερη 

ερμηνεία του (Mezirow, 1991:11). 
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Στηριζόμενος στην παραπάνω διαπίστωση του Dewey, o Mezirow δίνει το 

δικό του ορισμό για τη μάθηση: 

«Η μάθηση είναι μια διαλεκτική διαδικασία ερμηνείας μιας νέας εμπειρίας, στην 

οποία αλληλεπιδρούμε με αντικείμενα και γεγονότα, καθοδηγούμενοι από ένα 

υπάρχον σύνολο προσδοκιών. Φυσικά, όταν μαθαίνουμε κάτι, αποδίδουμε ένα παλιό 

νόημα σε μια νέα εμπειρία. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούμε τις παγιωμένες 

προσδοκίες μας για να επεξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε αυτό που 

αντιλαμβανόμαστε ως τη φυσική μορφή των παραμέτρων μιας εμπειρίας, που μέχρι 

τώρα δεν είχε αποσαφηνιστεί πλήρως ή είχε παρεξηγηθεί. Στη μετασχηματίζουσα 

μάθηση, ωστόσο, επανερμηνεύουμε μια παλιά εμπειρία (ή και μια νέα), 

κατευθυνόμενοι από ένα σύνολο προσδοκιών, δίνοντας νέο νόημα και 

αντιλαμβανόμενοι εκ νέου την παλιά εμπειρία» (Mezirow, 1991:11) 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως στην απόδοση νοήματος σε μια εμπειρία 

καθοριστικός παράγοντας είναι το διαμορφωμένο σύνολο προσδοκιών, βάσει των 

οποίων αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε μια νέα εμπειρία. Ο Mezirow προσπαθεί 

να αποσαφηνίσει περισσότερο αυτή τη διαδικασία εισάγοντας τον όρο «πλαίσια 

αναφοράς».  Η διαδικασία μετασχηματισμού διαμορφώνεται και οριοθετείται από τα 

πλαίσια αναφοράς (Taylor, 2008:5). Τα πλαίσια αναφοράς είναι οι πολιτισμικές και 

γλωσσικές δομές μέσω των οποίων νοηματοδοτούμε με το να αποδίδουμε 

συνεκτικότητα και σημασία στην εμπειρία μας. Κάθε πλαίσιο αναφοράς διαμορφώνει 

επιλεκτικά και οριοθετεί τις αντιληπτικές, γνωστικές και συναισθηματικές 

λειτουργίες μας προδιαθέτοντας τις προθέσεις μας, τις προσδοκίες μας και τους 

σκοπούς μας. Ένα πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει γνωστικά, βουλητικά, και 

συναισθηματικά στοιχεία. Είναι δυνατόν να λειτουργεί εντός και εκτός του 

συνειδητού μας και αποτελείται  από δύο διαστάσεις: νοητικές συνήθειες και 

νοητικές απόψεις που απορρέουν από αυτές( Mezirow, 2009: 129). 

Οι νοητικές συνήθειες είναι ένα σύνολο από παραδοχές - ευρείες, 

γενικευμένες και προσανατολιστικές προδιαθέσεις που δρουν ως φίλτρα για την 

ερμηνεία του νοήματος μιας εμπειρίας (Mezirow, 2007:56). Ένα παράδειγμα 

νοητικής συνήθειας είναι ο εθνοκεντρισμός,  η προδιάθεση να θεωρούμε τους άλλους 

εκτός της ομάδας μας ως κατώτερους, αναξιόπιστους, ή έστω λιγότερο αποδεκτούς. 

Συνακόλουθες απόψεις είναι το σύμπλεγμα των αρνητικών συναισθημάτων, 

πεποιθήσεων, κρίσεων και στάσεων που είναι δυνατόν να έχουμε  απέναντι σε 
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συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες με χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα δικά μας. Η 

βίωση θετικής  εμπειρίας στο πλαίσιο μιας τέτοιας ομάδας μπορεί να αλλάξει την 

εθνοκεντρική άποψη μας, αλλά όχι απαραίτητα την εθνοκεντρική μας νοητική 

συνήθεια σε σχέση με άλλες ομάδες (Mezirow, 2009: 130).  Οι νοητικές απόψεις που 

απορρέουν από τις νοητικές συνήθειες αποτελούνται από συστάδες νοηματικών 

σχημάτων - σύνολα από άμεσες και συγκεκριμένες προσδοκίες, πεποιθήσεις, 

αισθήματα, συμπεριφορές και κρίσεις - που σιωπηρά κατευθύνουν και διαμορφώνουν 

μια συγκεκριμένη ερμηνεία και καθορίζουν τον τρόπο που κατηγοριοποιούν τα άτομα 

τα αντικείμενα και ερμηνεύουν την αιτιότητα (Mezirow, 2007: 57). 

Μια σημαντική διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι ο 

μετασχηματισμός θεώρησης (perspective transformation). Ο μετασχηματισμός 

θεώρησης εξηγεί τη διεργασία του πως οι ενήλικοι αναθεωρούν τις δομές νοήματος 

(meaning structures). Οι δομές νοήματος λειτουργούν ως πολιτισμικά καθορισμένα 

πλαίσια αναφοράς τα οποία περιέχουν νοηματικά σχήματα (meaning schemes) και 

νοηματικά σύνολα - θεωρήσεις (meaning perspectives). Τα νοηματικά σχήματα 

διαμορφώνονται από συγκεκριμένες γνώσεις, πεποιθήσεις, αξιολογικές κρίσεις και 

αισθήματα, στοιχεία τα οποία συγκροτούν ερμηνείες της εμπειρίας, είναι σημάδια 

των συνηθειών και των προσδοκιών μας που επηρεάζουν και διαμορφώνουν μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά ή οπτική για τα πράγματα (Mezirow, 1991: 5-6). Ο 

μετασχηματισμός θεώρησης οδηγεί στη μετασχηματίζουσα μάθηση, ωστόσο δεν 

συμβαίνει πολύ συχνά. Ο Mezirow θεωρεί ότι συνήθως είναι το αποτέλεσμα ενός 

«αποπροσανατολιστικού διλήμματος» ή προβλήματος  το οποίο ενεργοποιείται είτε 

εξαιτίας ενός συνταρακτικού γεγονότος στη ζωή μας  είτε εξαιτίας μιας  κρίσιμης 

μεταβατικής φάσης. Μπορεί επίσης να οφείλεται στην άθροιση μετασχηματισμών σε 

νοηματικά σχήματα για κάποιο χρονικό διάστημα ή σε πολύ μικρότερο βαθμό μπορεί 

να οφείλεται και σε ιδέες ή απόψεις οι οποίες παρουσιάζονται από κάποιον 

εκπαιδευτή (Imel, 1998). 

1.3.3. Περιοχές μάθησης 

Ο Mezirow  επηρεασμένος και εμπνευσμένος από τον Habermas χρησιμοποιεί 

τη διάκριση μεταξύ της εργαλειακής (instrumental) και επικοινωνιακής 

(communicative) μάθησης για να εξηγήσει τα διάφορα πλαίσια μέσα στα οποία 

μπορεί να λάβει χώρα η μετασχηματίζουσα μάθηση. 
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Η εργαλειακή μάθηση έχει στόχο τον έλεγχο και τη χειραγώγηση του 

περιβάλλοντος ή των ανθρώπων, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση της 

επίλυσης προβλημάτων που είναι προσανατολισμένα προς ένα στόχο και έχουν 

απώτερο σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης. Η επικοινωνιακή μάθηση έχει στόχο την 

κατανόηση αυτών που οι άλλοι εννοούν όταν επικοινωνούν μαζί μας. Αυτή η μορφή 

μάθησης συχνά εμπλέκει συναισθήματα, προθέσεις, αξίες και ηθικά ζητήματα. 

(Mezirow, 2007:48) 

Ο Mezirow επισημαίνει πως η κατανόηση στην επικοινωνιακή μάθηση 

απαιτεί να αξιολογήσουμε τα νοήματα πίσω από τις λέξεις, τη συνοχή, την αλήθεια 

και την καταλληλότητα των στοιχείων που συνιστούν την επικοινωνία, την 

ειλικρίνεια και τις ιδιότητες αλλά και την αυθεντικότητα στην έκφραση των 

συναισθημάτων. Αυτό δηλαδή σημαίνει πως πρέπει να γίνουμε κριτικά στοχαστικοί 

σχετικά με τις παραδοχές του ατόμου που επικοινωνεί μαζί μας. Ο Mezirow για να 

κατανοήσουμε τα λεγόμενά του αναφέρει ορισμένα παραδείγματα: «είναι αναγκαίο, 

για παράδειγμα να γνωρίζουμε εάν το άτομο που κάνει μια διάγνωση για την υγεία 

μας είναι ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας του χώρου της υγείας, αν αυτός που 

δίνει οδηγίες στην εργασία μας έχει την αρμοδιότητα να το κάνει και αν ο ξένος ο 

οποίος μας μιλάει στο λεωφορείο περνά απλώς την ώρα του ή προσπαθεί να μας 

προσηλυτίσει ή να μας φλερτάρει. Το νόημα δηλαδή των λέξεων που χρησιμοποιεί ο 

ξένος εξαρτάται από τις παραδοχές του» (ο.π.: 48).  

Η επικοινωνιακή μάθηση εστιάζει κυρίως στην επίτευξη συνοχής παρά στην 

εξάσκηση πιο αποτελεσματικού ελέγχου πάνω στις σχέσεις αιτίας αποτελέσματος, 

όπως συμβαίνει στη λειτουργική μάθηση. Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος 

στο πλαίσιο της λειτουργικής μάθησης αποτελεί μια υποθετικό - επαγωγική 

προσέγγιση. Στην επικοινωνιακή μάθηση ο εκπαιδευόμενος προσπαθεί να 

κατανοήσει αυτό που ο άλλος εννοεί, όταν εκείνος χρησιμοποιεί διάφορα μέσα 

επικοινωνίας όπως ο λόγος, το γράψιμο, η δραματοποίηση ή ο χορός. Έτσι η 

επικοινωνιακή  μάθηση δεν έχει να κάνει τόσο με μια υπόθεση που πρέπει να 

ελεγχθεί, όσο με μια συχνά διαισθητική αναζήτηση θεμάτων και μεταφορών, ώστε να 

ερμηνευθεί το ανοίκειο ( Mezirow, 1990: 7).  

Αποδεικνύουμε την εγκυρότητα των προβληματικών μας πεποιθήσεων στην 

εργαλειακή μάθηση μέσα από τον εμπειρικό έλεγχο με σκοπό τη διαπίστωση της 
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αλήθειας ενός ισχυρισμού. Στην επικοινωνιακή μάθηση,  εξετάζουμε την αιτιολόγηση 

των προβληματικών πεποιθήσεων  ή κατανοήσεων  διαμέσου του ορθολογικού 

διαλόγου, έτσι ώστε να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή κρίση. Οι μοναδικές 

εναλλακτικές διεργασίες που συνίστανται για την αιτιολόγηση μιας πεποίθησης, πέρα 

από τον ορθολογικό διάλογο, είναι η επίκληση στην παράδοση, την αυθεντία ή την 

ισχύ. Στην περίπτωση της επικοινωνιακής μάθησης, ο ορθολογισμός αναφέρεται στην 

αξιολόγηση των αιτιών που υποστηρίζουν τις απόψεις κάποιου, όσο είναι αυτό 

δυνατόν αντικειμενικά,  και την επιλογή των πιο αποτελεσματικών  διαθέσιμων 

μέσων για να επιτευχθούν οι στόχοι του. Στην εργαλειακή μάθηση, ο ορθολογισμός 

κρίνεται  από το αν είμαστε  σε θέση να πετύχουμε τεχνικά τους στόχους μας (για 

παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους που θα έχουν αποτέλεσμα τη βελτίωση 

της απόδοσης). Αντίθετα, στην επικοινωνιακή μάθηση ο ορθολογισμός κρίνεται από 

το αν πετυχαίνουμε να κατανοήσουμε τα ζητήματα που εξετάζουμε (Mezirow, 2007: 

49). 

Αναφορικά με την αντιμετώπιση του εξωτερικού κόσμου, η εργαλειακή 

ικανότητα σημαίνει την επίτευξη βελτιωμένης απόδοσης για την πραγματοποίηση 

ενός συγκεκριμένου έργου. Από την άλλη, η επικοινωνιακή ικανότητα αναφέρεται 

στην ικανότητα του μανθάνοντος να διαπραγματεύεται τους δικούς του σκοπούς, τις 

αξίες, τα συναισθήματα και τα νοήματά του και όχι απλώς να δρα σύμφωνα με τους 

σκοπούς, τις αξίες, τα συναισθήματα και τα νοήματα των άλλων. Η επικοινωνιακή 

μάθηση δηλαδή συνίσταται στην αυτόνομη σκέψη του μανθάνοντος. Ο Mezirow για 

να γίνει πιο κατανοητό αυτό επισημαίνει: «εξετάζουμε τις ερμηνείες και τις 

πεποιθήσεις μας  εργαλειακά, με ελέγχους  υποθέσεων και εμπειρικές μετρήσεις, όταν 

μπορούμε, ενώ όταν δεν μπορούμε, αιτιολογούμε επικοινωνιακά μέσα από 

στοχαστικό διάλογο» (ο.π.: 50). 

Ο Mezirow περιγράφει τις δυο περιοχές μάθησης, τη συσχέτιση μεταξύ τους,  

αλλά και το ρόλο της καθεμιάς στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων με τον εξής 

τρόπο:  

«το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει αφιερωθεί στο να περιγράψει 

πώς να διευκολύνει την εργαλειακή μάθηση με τις καθαρά καθορισμένες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τα μαθησιακά καθήκοντα, τα προβλεπόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα, τους στόχους αναφορικά με την επιθυμητή μεταβολή της 
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συμπεριφοράς, την εκπαίδευση που βασίζεται στις ικανότητες και τους μετρήσιμους 

μαθησιακούς στόχους. Υπάρχει ωστόσο και η περιοχή της επικοινωνιακής μάθησης. 

Η έμφαση εδώ είναι στον κριτικό στοχασμό των παραδοχών που υποστηρίζουν τις 

πεποιθήσεις μας, στο διάλογο για την επικύρωση  αυτών των πεποιθήσεων  και στη 

στοχαστική δράση βάσει των αντιλήψεων που έρχονται ως αποτέλεσμα του 

μετασχηματισμού των νοηματικών δομών» (Mezirow, 1994:225). 

Κλείνοντας αυτήν την ενότητα για τις περιοχές μάθησης να αναφέρουμε εδώ 

πως ο Habermas πρότεινε και μια τρίτη περιοχή μάθησης, την χειραφετική ή 

απελευθερωτική. Πρόκειται για ένα είδος μάθησης που απελευθερώνει το άτομο από 

περιορισμούς και καταπίεση, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσω του κριτικού 

στοχασμού. Ο Mezirow όμως απορρίπτει αυτή την τρίτη περιοχή θεωρώντας την  ως 

τη διεργασία μετασχηματισμού που αναφέρεται τόσο στην εργαλειακή όσο και στην 

επικοινωνιακή μάθηση ( Mezirow, 1991:87-88). 

1.3.4.Διεργασίες μετασχηματισμού 

Η  βασική ιδέα που διαπερνάει ολόκληρο το έργο του Mezirow είναι πως οι 

άνθρωποι βρίσκονται συνήθως εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα «νοητικών 

συνηθειών» (προδιαθέσεων με τις οποίες ερμηνεύουν την πραγματικότητα), το οποίο 

υιοθετούν στην παιδική ηλικία μέσα από τη διεργασία της κοινωνικοποίησης χωρίς 

να είναι σε θέση να κρίνουν την αξία που έχει για τη ζωή τους. Ωστόσο στην 

ενηλικιότητα αντιλαμβάνονται συχνά ότι αυτό το σύστημα έχει αποβεί προβληματικό 

δεδομένου ότι περιέχει διαστρεβλωμένες ή ατελείς παραδοχές
2
, που τους εμποδίζουν 

να εντάσσονται λειτουργικά στην πραγματικότητα. Χρειάζεται λοιπόν οι ενήλικοι να 

βοηθούνται να επανεξετάζουν κριτικά τις νοητικές τους συνήθειες και να τις 

μετασχηματίζουν, ώστε να μπορούν να δίνουν ζωογόνο νόημα στις εμπειρίες τους. Ο 

Mezirow ορίζει αυτή τη διεργασία «μετασχηματίζουσα μάθηση», μέσω της οποίας 

αναπλάθουμε προβληματικά πλαίσια αναφοράς ( δομές σκέψεων, νοητικές συνήθειες, 

νοηματικές προοπτικές) – δομές παραδοχών και προσδοκιών- ώστε να γίνουν 

                                                           
2
 Ο Mezirow αναφέρεται σε τρία ειδή διαστρεβλωμένων παραδοχών: τις επιστημολογικές- 

σχετίζονται με τη φύση, το χαρακτήρα και τη χρήση της γνώσης, τις κοινωνικό- πολιτισμικές-
συνδέονται με κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, και πολιτισμικές παραμέτρους, όπως οι σχέσεις 
εξουσίας, οι κοινωνικές και ταξικές σχέσεις κ.α., τις ψυχολογικές- σχετίζονται με πρότερες υποθέσεις 
που προκαλούν αδικαιολόγητο άγχος, το οποίο εμποδίζει το άτομο να δράσει π.χ. τραυματικά 
γεγονότα της παιδικής ηλικίας (Mezirow, 1990: 11-13)   
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περισσότερο περιεκτικά, σαφή,  ανοιχτά και συναισθηματικά δεκτικά στην αλλαγή 

(Κόκκος, 2010: 76-77).  

Οι Merriam & Caffarella περιγράφουν αυτή τη διεργασία με τον εξής τρόπο: 

«Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται να κατανοήσουν την εμπειρία τους, να δώσουν νόημα 

στα συμβαίνοντα στη ζωή τους […] Στην προσπάθεια αυτή αρχικά χρησιμοποιούμε 

όλες τις συνηθισμένες μορφές σκέψης, που στο παρελθόν έχουν αποδειχτεί 

κατάλληλες. Όταν αυτές οι μορφές σκέψης και νοηματοδότησης αποδεικνύονται 

αναποτελεσματικές μπορούμε να αρνηθούμε ή να αναβάλλουμε την αντιμετώπιση 

ενός προβλήματος, ή να επιχειρήσουμε να το αντιμετωπίσουμε ευθέως. Στην 

περίπτωση αυτή έχουμε την ευκαιρία, διαμέσου των εμπειριών μας, να 

πραγματοποιήσουμε μια μεταβολή των θεωρήσεών μας. Για να γίνει κάτι τέτοιο, 

αυτός που μαθαίνει, πρέπει να προχωρήσει σε μια κριτική αυτό-εξέταση των 

παραδοχών και πεποιθήσεων που έχουν δομήσει τον τρόπο με τον οποίο 

ερμηνεύονται οι εμπειρίες» (Merriam & Caffarella, 1999: 320). 

Συνήθως λοιπόν ο μετασχηματισμός θεώρησης  ξεκινά από τη διαπίστωση ότι 

μια πεποίθηση ή μια πρακτική που στο παρελθόν μας βοηθούσε να αντιμετωπίσουμε 

ένα πρόβλημα με αποτελεσματικό τρόπο, σήμερα μας οδηγεί σε αδιέξοδο και 

αποτυγχάνει να δώσει λύση. Το ίδιο ισχύει με ένα αιφνιδιαστικό γεγονός ή ένα 

αποπροσανατολιστικό δίλημμα που μπορεί να βιώσουμε τα οποία πρέπει να γίνουν 

κατανοητά και αντιμετωπίσιμα. Σε αυτό το σημείο ενεργοποιείται ο κριτικός 

στοχασμός,  δηλαδή προχωρούμε στην εξέταση των αιτιών των πεποιθήσεών μας για 

να καθορίσουμε αν αυτά που πιστεύαμε μέχρι τώρα συνεχίζουν να ισχύουν και δεν 

είναι δυσλειτουργικά για την ζωή μας. Φτάνουμε λοιπόν να αναθεωρήσουμε τις 

συγκεκριμένες αντιλήψεις που έχουμε για τον εαυτό μας, τους άλλους και ότι 

συμβαίνει γύρω μας,  μέχρι να μετασχηματιστεί η βαθύτερη δομή της θεώρησής μας. 

Ο Mezirow θεωρεί πως αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Έτσι ο θεμελιωτής της μετασχηματίζουσας μάθησης υποστηρίζει εμφατικά ότι οι 

συνειδητοί εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να διευκολύνουν τη μετασχηματίζουσα 

μάθηση μέσω της ενθάρρυνσης του κριτικού στοχασμού και του διαλόγου. Ο Siegal 

(1990 στο Mezirow, 2007: 64) υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να 

καταστήσει τον ενήλικο μανθάνοντα ένα απελευθερωμένο και αυτοδύναμο άτομο 

που «θα είναι ελεύθερο από τον αδικαιολόγητο και ανεπιθύμητο έλεγχο 

αναιτιολόγητων πεποιθήσεων και αβάσιμων συνηθειών, στοιχεία που μπορεί να τον 
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εμποδίσουν από το να αναλάβει την ευθύνη για τη ζωή του». Η ενθάρρυνση των 

απελευθερωτικών συνθηκών που οδηγούν σε περισσότερο αυτοδύναμες και 

συνειδητές επιλογές αλλά και στην ανάπτυξη μιας αίσθησης αυτοεξουσιοδότησης 

είναι και το ζητούμενο για την εκπαίδευση ενηλίκων με βάση τη θεωρία του 

Mezirow. Ο εκπαιδευόμενος λοιπόν έχοντας αποκτήσει την αυτοδυναμία που 

χρειάζεται, είναι ελεύθερος να κρίνει και να δράσει ανεξάρτητα από εξωτερικούς 

περιορισμούς με βάση τη δική του λογικά τεκμηριωμένη κρίση. Συμπεραίνουμε 

λοιπόν μέσα από όλη αυτή τη διεργασία ότι η θεωρία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ορθολογισμό.  

Ωστόσο, μπορεί για τον  Mezirow η ουσιαστική μάθηση να σημαίνει κριτική 

αποτίμηση και μετασχηματισμό των δυσλειτουργικών αντιλήψεων, αλλά δεν είναι 

κάθε μάθηση και κάθε εκπαίδευση ενηλίκων μετασχηματίζουσα. Ο Μezirow θεωρεί 

ότι υπάρχουν τέσσερις τρόποι μάθησης και ότι μόνο στους δύο τελευταίους 

συντελείται ο μετασχηματισμός: α)επεξεργασία υπαρχόντων πλαισίων αναφοράς, 

β)μάθηση νέων πλαισίων αναφοράς, γ)μετασχηματισμός απόψεων, 

δ)μετασχηματισμός νοητικών συνηθειών ή ολόκληρου του συστήματος των νοητικών 

συνηθειών (Mezirow, 2007: 58).  

Ο τρόπος με τον οποίο μετασχηματίζεται η θεώρηση ενός ατόμου έχει 

αποτελέσει κεντρικό θέμα της προσέγγισης του Mezirow, όχι μόνο στο επίπεδο της 

γενικής θεωρητικής σύλληψης, αλλά και στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πρακτικής 

που στοχεύει στη μετασχηματίζουσα μάθηση των ενηλίκων. Ο Mezirow (2007: 60-

61) καταλήγει στην καταγραφή συγκεκριμένων φάσεων από τις οποίες διέρχεται το 

άτομο μέχρι να καταλήξει στο μετασχηματισμό ενός νοήματος. Οι φάσεις αυτές είναι: 

1. Ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα.  

2. Αυτοεξέταση των συναισθημάτων φόβου, οργής, ενοχής ή ντροπής. 

3. Κριτική αξιολόγηση των παραδοχών. 

4. Το άτομο αναγνωρίζει την πηγή της δυσαρέσκειας του και μοιράζεται με 

άλλους τη διεργασία του μετασχηματισμού. 

5. Διερεύνηση επιλογών για νέους ρόλους, σχέσεις και δράσεις. 

6. Σχεδιασμός προγράμματος δράσης. 

7. Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για την υλοποίηση του σχεδίου. 

8. Δοκιμή των νέων ρόλων  
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9. Οικοδόμηση ικανότητας και αυτοπεποίθησης για τους νέους ρόλους και τις 

σχέσεις 

10. Επανένταξη στη ζωή σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί 

από τις νέες προοπτικές.    

Ο Mezirow διευκρινίζει ότι οι προαναφερόμενες φάσεις δεν αποτελούν πανάκεια, 

ούτε είναι δυνατόν  να εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις και υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες. Αποτελούν μια ενδεικτική ακολουθία δράσεων ή περιστατικών που έχουν 

παρατηρηθεί σε εμπειρικές έρευνες που μελετούν την εμπειρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης. 

1.4. Κριτικός στοχασμός και στοχαστικός διάλογος: τα δομικά στοιχεία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης. 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα οι πυλώνες της 

μετασχηματίζουσας μάθησης είναι ο κριτικός στοχασμός και ο στοχαστικός διάλογος. 

Τα δύο αυτά θεμελιώδη στοιχεία όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια είναι κατά 

βάση ορθολογικά, καθώς οι διεργασίες που ακολουθούν στηρίζονται κυρίως στον 

ορθό λόγο. Ο ίδιος ο Mezirow(2009: 132)  σε πρόσφατη δημοσίευση αναφέρει: 

«Τα δύο κύρια στοιχεία της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι, πρώτον, ο κριτικός 

στοχασμός ή ο κριτικός αυτοστοχασμός επάνω στις πεποιθήσεις- η κριτική 

αποτίμηση των πηγών, της φύσης και των νοητικών συνηθειών – και δεύτερον, η 

εκούσια και πλήρης συμμετοχή σε έναν διαλεκτικό διάλογο προκειμένου να 

εγκυροποιηθεί η καλύτερη δυνατή κρίση (judgment) – αυτό που οι King και 

Kitchener ορίζουν ως την κρίση που περιλαμβάνει τη διεργασία κατά την οποία ένα 

άτομο αρχίζει να διαπιστώνει την επιστημολογική φύση των προβλημάτων και την 

αξία της αλήθειας των εναλλακτικών λύσεων» (Mezirow,2009: 132).   

Τα δύο αυτά στοιχεία μελετώνται στη συνέχεια περισσότερο αναλυτικά. 

1.4.1. Κριτικός στοχασμός και εκπαίδευση ενηλίκων 

Οι πρώτες προσεγγίσεις του ζητήματος του κριτικού στοχασμού ανάγονται 

στα έργα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, όπως ο Σωκράτης και ο Αριστοτέλης -η 

έννοια εξάλλου του κριτικού στοχασμού συνδέεται ακόμα και σήμερα με την έννοια 

της φρόνησης του Αριστοτέλη. Ωστόσο στη σύγχρονη εποχή ο αμερικανός 
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φιλόσοφος και παιδαγωγός John Dewey ήταν ο πρώτος που επεξεργάστηκε 

συστηματικά τον κριτικό στοχασμό και τη λειτουργία του στην εκπαιδευτική πράξη. 

Ο Dewey στο βιβλίο του How we think (1933 στο Κόκκος, 2010: 67) όρισε τον 

κριτικό στοχασμό ως: 

«ενεργητική, επίμονη και προσεκτική διερεύνηση κάθε πεποίθησης ή υποτιθέμενης 

μορφής γνώσης υπό το φως των θεμελίων επάνω στα οποία βασίζεται, καθώς και των 

συνεπειών που τείνει να επιφέρει, η οποία περιέχει τη συνειδητή και ηθελημένη 

προσπάθεια να εδραιωθεί μια πεποίθηση επάνω σε στερεή βάση αποδεικτικών 

στοιχείων και στη χρήση του ορθού λόγου» 

Διαβάζοντας αυτό τον ορισμό στεκόμαστε σε ορισμένα στοιχεία τα οποία μας 

βοηθούν να αντιληφθούμε και την προσέγγιση του Mezirow για τον κριτικό 

στοχασμό. Το πρώτο στοιχείο είναι το επίθετο «ενεργητική» που χρησιμοποιείται 

στον ορισμό, το οποίο υποδηλώνει τη σκοπιμότητα του να εξετάζουμε κάθε ιδέα 

αυτοδύναμα ενεργοποιώντας ολόκληρο το δυναμικό μας, προκειμένου να θέτουμε 

ερωτήματα και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες. Το επόμενο στοιχείο στο οποίο θα 

σταθούμε είναι τα επίθετα «επίμονη» και «προσεκτική», «συνειδητή και ηθελημένη 

προσπάθεια», τα οποία υποδεικνύουν πως ο κριτικός στοχασμός δεν αφορά μια 

επιπόλαιη και αυθόρμητη σκέψη αλλά είναι συνυφασμένη με την απόφασή μας να 

θέσουμε συστηματικά σε αμφισβήτηση και αξιολογικό έλεγχο ιδέες που θεωρούνται 

δεδομένες. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται η 

αναζήτηση της εγκυρότητας των ιδεών περιέχει δύο συστατικά. Από τη μια 

αξιοποιείται μια «στέρεη βάση αποδεικτικών στοιχείων», γίνεται δηλαδή μια 

σφαιρική και ανεπηρέαστη διερεύνηση όλων αυτών των στοιχείων που σχετίζονται 

με τη διαμόρφωση και τις εναλλακτικές ερμηνείες κάθε ιδέας- και από την άλλη η 

διεργασία ακολουθεί τους κανόνες της ορθολογικής αιτιολόγησης των 

επιχειρημάτων.  Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως ο κριτικός στοχασμός για τον Dewey 

περιέχει την αντίληψη ότι οι άνθρωποι μέσω της ενεργητικής και αυτοδύναμης 

σκέψης τους είναι δυνατόν να θέσουν σε αμφισβήτηση ολόκληρο το αντιληπτικό τους 

σύστημα και να γίνονται αναδημιουργοί της προσωπικής τους πορείας αλλά και της 

κοινωνικής πραγματικότητας.  

1.4.1.1.Ο κριτικός στοχασμός και η αριστοτελική φρόνηση 
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Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίσουμε από την πολύπλευρή συμβολή του Jack 

Mezirow το θεμελιώδες στοιχείο, θα αναφερόμασταν στην ανάδειξη εκ μέρους του 

της κριτικής διάστασης της μάθησης των ενηλίκων, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα 

να αναγνωρίζουμε και να επαναξιολογούμε τη δομή των παραδοχών και των 

προσδοκιών που αποτελούν το πλαίσιο των σκέψεων, των συναισθημάτων και των 

πράξεών μας. Το καινοτόμο στοιχείο λοιπόν που εισάγει ο Mezirow είναι η ανάδειξη 

του κριτικού χαρακτήρα του στοχασμού και ακολούθως η λειτουργία του ως μέσο για 

τη μετασχηματίζουσα μάθηση (Λιντζέρης, 2010:98). 

Στην εκπαίδευση εν γένει – στην εκπαίδευση ενηλίκων ιδιαίτερα - με τον όρο 

«στοχασμός» ή «αναστοχασμός» (reflection) αναφερόμαστε συνήθως σε εκείνη την 

εξατομικευμένη δια-νοητική διαδικασία κατά την οποία ανακαλούμε μία εμπειρία, 

την επεξεργαζόμαστε και την αξιολογούμε. Ο στοχασμός ως διανοητική διεργασία 

συνδέεται άμεσα με την Αριστοτελική έννοια της «φρόνησης» η οποία σχετίζεται με 

την ικανότητα επεξεργασίας των χαρακτηριστικών στοιχείων μιας κατάστασης. 

Μέσω του στοχασμού το άτομο είναι ουσιαστικά σε θέση να συνδέει τη θεωρία με 

την πράξη δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο δράσης που στοχεύει στην ανάπτυξη και 

βελτίωσή του (Ζαρίφης, 2009:11-12). 

Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια επισημαίνει πως η φρόνηση είναι μια 

αληθής,  έλλογη πρακτική που έχει αντικείμενο τα όσα είναι αγαθά για τον άνθρωπο. 

Για τον Αριστοτέλη η φρόνηση είναι αρετή και όχι τέχνη. Στο  σημείο αυτό κρίνεται 

σκόπιμο να αναφέρουμε κάποια στοιχεία για τις φιλοσοφικές ιδέες του Αριστοτέλη 

που θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε καλύτερα την αριστοτελική έννοια της 

φρόνησης και κατ’ επέκταση την έννοια του κριτικού στοχασμού. Ο Σταγειρίτης 

φιλόσοφος ανήκει στη χορεία εκείνη των φιλοσόφων που αναζητούσαν την έννοια 

και το νόημα της ευδαιμονίας. Ο ορισμός του Αριστοτέλη για την ευδαιμονία όπως 

τον διαβάζουμε στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των Ηθικών 

Νικομαχείων είναι : «ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ' ἀρετὴν τελείαν». Η 

ευδαιμονία λοιπόν του ανθρώπου κατά τον Αριστοτέλη είναι ενέργεια και όχι 

κατάσταση, και πάντως ενέργεια της ψυχής του, με τους κανόνες της τέλειας αρετής 

(Λυπουρλής, 2006) - η ενέργεια που αναφέρει ο Αριστοτέλης μας παραπέμπει στον 

ορισμό του Dewey για το στοχασμό οποίος χρησιμοποιεί το επίθετο «ενεργητική» για 

να αναφερθεί σε αυτόν- καθώς και ο Dewey όπως και ο Mezirow συμφωνούν με τον 
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Αριστοτέλη- αντιδιαστέλλοντας τον από την παθητική αποδοχή των ιδεών των 

άλλων. Το μέσο για την επίτευξη του ύψιστου αγαθού για τους ανθρώπους είναι η 

αρετή.  Πώς ορίζει όμως ο Αριστοτέλης την αρετή:  

«Η αρετή λοιπόν είναι μια έξη, που επιλέγεται ελεύθερα από το άτομο, και βρίσκεται 

στο μέσο, στο μέσο όμως το σε σχέση προς εμάς, το μέσο αυτό καθορίζεται από τη 

λογική - πιο συγκεκριμένα από τη λογική, που καθορίζει ο φρόνιμος άνθρωπος, είναι 

μεσότητα μεταξύ δυο κακιών, που η μια βρίσκεται από την πλευρά της υπερβολής 

και η άλλη από την πλευρά της έλλειψης και ακόμα με το νόημα ότι ορισμένες κακίες 

αποτελούν έλλειψη και άλλες πάλι υπερβολή σε σχέση με αυτό που πρέπει, είτε στα 

πάθη είτε στις πράξεις, ενώ η αρετή και βρίσκει και επιλέγει το μέσον» (Λυπουρλής, 

2006: 153) 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι βασικές έννοιες του ορισμού της αρετής είναι: 

(Λυπουρλής, 2006 ) 

 Η έξη, η οποία αναφέρεται σε μια μόνιμη κατάσταση που προκύπτει από 

συνήθεια ή άσκηση και με αυτή τη σημασία τη χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, 

δίνοντάς της ηθικό περιεχόμενο ( τα μόνιμα ηθικά γνωρίσματα, τα μόνιμα 

στοιχεία του χαρακτήρα μας που μπορεί να είναι καλά ή κακά, αρετές ή 

κακίες. 

  Με τη λέξη προαιρετική προσεγγίζεται το γενικότερο και μεγάλο ζήτημα της 

ελευθερίας της βούλησης του ανθρώπου- συνειδητή και εδραιωμένη 

προσπάθεια αναφέρει ο Dewey στον ορισμό του-δηλαδή της ελευθερίας του 

να διαμορφώνει απόψεις  και να πραγματοποιεί τις αποφάσεις του σύμφωνα 

με τη θέλησή του και σύμφωνα με τις επιλογές του χωρίς καταναγκασμό. 

 Ένα άλλο γνώρισμα που αποδίδει ο Αριστοτέλης στην αρετή είναι η μεσότητα. 

Σε κάθε συνεχές και διαιρετό πράγμα υπάρχει το μέσο το οποίο μπορεί να 

οριστεί με δύο τρόπους, είτε με αντικειμενικά κριτήρια, είτε με υποκειμενικά 

κριτήρια. Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση, στο μέσο που 

ορίζεται με υποκειμενικά κριτήρια, με μέτρο τον εαυτό μας. Έτσι το μέσο 

αυτό δεν είναι ένα αλλά διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από περίπτωση 

σε περίπτωση. 

 Ένα άλλο σημείο του ορισμού στο οποίο θα σταθούμε είναι η λογική και η 

φρόνηση. Έχει ήδη αναφερθεί και είναι δεδομένο ότι το μέσο προσδιορίζεται 
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από τον άνθρωπο με κριτήρια υποκειμενικά. Έτσι όμως δημιουργείται η 

εντύπωση ότι το κάθε άτομο προσδιορίζει το μέσο με το δικό του τρόπο-

επομένως ο προσδιορισμός του μέσου και ο ορισμός της αρετής θα διαφέρουν 

από άνθρωπο σε άνθρωπο- όμως ο Αριστοτέλης προσθέτει ένα κοινό 

κριτήριο, τον ορθό λόγο, τη λογική- ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη 

σύλληψη της έννοιας της αρετής, το οποίος διασφαλίζει την 

αντικειμενικότητα. Διευκρινίζει μάλιστα πως αναφέρεται ειδικά στη λογική 

του «φρόνιμου» ανθρώπου και όχι στην κοινή ανθρώπινη λογική - σε άλλο 

σημείο των Ηθικών Νικομαχείων επαναλαμβάνει την ίδια θέση με 

διαφορετική διατύπωση η μετά του ορθού λόγου έξις αρετή εστίν. Σχετική με 

το λόγο είναι η φρόνηση, αφού αποκτιέται με αυτόν. Χάρη στη φρόνηση 

υπάρχουν και όλες οι άλλες αρετές, ενώ αν λείπει από έναν άνθρωπο, αυτό 

δείχνει ότι αυτός δεν έχει φρόνηση και αποδιοργανώνεται ως προσωπικότητα. 

Οι απόψεις του Αριστοτέλη για την παιδεία και τη ζωή του ανθρώπου 

γενικότερα είναι διαχρονικής αξίας και σημασίας. Ο κριτικός στοχασμός του 

Mezirow  γεννιέται με τη φρόνηση του Αριστοτέλη. Το να καταστεί ένας 

άνθρωπος ικανός να βρει τη μέση λύση, τη μεσότητα, είναι μια διαδικασία 

νοητικής τάξης απαιτεί κριτικό στοχασμό και κριτική σκέψη. Ο άνθρωπος στην 

καθημερινότητα του αντιμετωπίζει συνεχή προβλήματα, αυτός που έχει την 

ικανότητα να προχωρήσει και να υπερνικήσει τα εμπόδια είναι ο ενάρετος, 

φρόνιμος άνθρωπος.  Η ικανότητα εξεύρεσης της μέσης λύσης για τον 

Αριστοτέλη διδάσκεται μέσω του εθισμού και της καθημερινής άσκησης. Το ίδιο 

ισχύει και στον κριτικό στοχασμό του Mezirow ο οποίος τονίζει πως ο βασικός 

σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων και των εκπαιδευτών πρέπει να είναι η 

καλλιέργεια της ικανότητας των εκπαιδευομένων να στοχάζονται κριτικά πάνω 

στις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν  αυτοδύναμη σκέψη. Η αριστοτελική 

φρόνηση αφορά και τα συναισθήματα, ο Αριστοτέλης δεν μένει μόνο στη 

ορθολογική πλευρά της αρετής και της φρόνησης αλλά εμπλέκει και τα 

συναισθήματα. Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος επισημαίνει πως δεν αρκεί μόνο να είναι 

ενάρετος και φρόνιμος κανείς αλλά θα πρέπει να μάθει να αγαπάει να είναι 

φρόνιμος και ενάρετος (τις απόψεις του Αριστοτέλη για τα συναισθήματα θα τις 

δούμε αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο). 
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Το ζητούμενο της σημερινής εποχής είναι να επιστρέψουμε στην ευδαιμονία 

με αριστοτελικούς όρους μέσω της κατάκτησης της αρετής. Όπως επισημαίνει ο 

Jarvis (2007 στο Βεργίδης, 2011:43)  ο Αριστοτέλης έγραψε για τη φρόνηση
3
 μια 

λέξη που περιέπεσε σε αχρηστία στην εποχή μας καθώς προτιμούμε να μιλάμε για 

γνώση που συνδέεται με εργαλειακές δεξιότητες και ικανότητες. Ίσως χρειάζεται 

να ανακαλύψουμε ξανά όχι μόνο την πρακτική γνώση αλλά και την πρακτική 

σοφία. Ο Jarvis επανέρχεται για να τονίσει: « χρειαζόμαστε δια βίου μάθηση  που 

μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν φρόνηση μαζί με γνώση». 

Ο Mezirow σήμερα αναφέρεται στη διάκριση μεταξύ εργαλειακής και 

επικοινωνιακής μάθησης (Mezirow,1994)  και αναγνωρίζει πως το μεγαλύτερο 

μέρος της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει αφιερωθεί στο να περιγράψει πως θα 

διευκολύνει την εργαλειακή μάθηση που αφορά πρακτικές ικανότητες, 

προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, μετρήσιμους στόχους. Υπάρχει η 

ανάγκη, επισημαίνει ο Mezirow, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 

επικοινωνιακή μάθηση που αναφέρεται στον κριτικό στοχασμό, στο στοχαστικό 

διάλογο και στη στοχαστική δράση βάσει των αντιλήψεων που έρχονται ως 

αποτέλεσμα του μετασχηματισμού των νοητικών δομών. O στόχος της 

εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων ειδικότερα με βάση τη θεωρία του 

Mezirow είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους να συνειδητοποιούν τις 

δυνατότητές τους, να γίνονται πιο χειραφετημένοι, κοινωνικά υπεύθυνοι και 

αυτοδύναμοι μανθάνοντες - δηλαδή να οδηγούνται σε πιο συνειδητές επιλογές με 

το να σκέφτονται περισσότερο κριτικά, να γίνονται διαλογικά σκεπτόμενοι μέσα 

στο δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο.  Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πασχίζουν ενεργητικά 

να διευρύνουν και να ισοσταθμίσουν τις ευκαιρίες που αφορούν αυτό το σκοπό 

(Mezirow, 2007:68). Η δια βίου μάθηση πρέπει να επαναπροσδιορίσει τους 

στόχους της, οι οποίοι οφείλουν  να καλύπτουν όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων του ανθρώπου. 

 

1.4.1.2.  Κριτικός στοχασμός και μετασχηματίζουσα μάθηση 

                                                           
3
 Η λέξη « φρόνηση» αποδόθηκε στην αγγλική γλώσσα με τις λέξεις “practical wisdom” ενώ από 

άλλους συγγραφείς παραμένει αμετάφραστη (phronesis) 
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Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η μεγάλη συμβολή του Mezirow στην 

εκπαίδευση ενηλίκων είναι η ανάδειξη της κριτικής διάστασης της μάθησης και 

του κριτικού χαρακτήρα του στοχασμού. Ο Mezirow στο άρθρο του με τίτλο  On 

critical reflection (1998) το οποίο αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα του 

στοχασμού προχωρά στη διάκριση μεταξύ στοχασμού, κριτικού στοχασμού και 

κριτικού αυτό- στοχασμού: 

«Ο στοχασμός μια στροφή προς τα πίσω στην εμπειρία, μπορεί να σημαίνει πολλά 

πράγματα: απλή συνειδητοποίηση ενός αντικειμένου, ενός γεγονότος ή μιας 

κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης  της συνειδητοποίησης μιας άποψης, μιας 

σκέψης, ενός συναισθήματος, ψυχικής διάθεσης, πρόθεσης, ενέργειας ή των 

συνηθειών κάποιου. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι αφήνουμε τις σκέψεις μας να 

τριγυρίζουν σε κάτι, ότι λαμβάνουμε κάτι υπόψη ή προσεγγίζουμε με τη φαντασία 

εναλλακτικές επιλογές. Κάποιος μπορεί επίσης να στοχαστεί πάνω στις σκέψεις του. 

Ό,τι στοχαζόμαστε δε συνεπάγεται απαραίτητα ότι αξιολογούμε αυτό το οποίο 

σκεφτόμαστε. Αυτό το  χαρακτηριστικό διαφοροποιεί το στοχασμό από τον κριτικό 

στοχασμό.[…] Ως ενήλικοι, μπορούμε να γίνουμε κριτικοί στοχαστές των δικών μας 

παραδοχών, καθώς επίσης και των παραδοχών των άλλων. Κριτικός αυτό-στοχασμός 

για μια παραδοχή (ΚΑΣΠ) συνεπάγεται κριτική του πεδίου επί του οποίου ο 

μανθάνων εμπλέκεται σε ένα πρόβλημα (π.χ. η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι, 

συνεπώς πρέπει να αρνηθώ στον εαυτό μου μια σταδιοδρομία που πολύ θα 

επιθυμούσα)» (Mezirow, 1998:185). 

Επομένως διαπιστώνουμε από τα προηγούμενα ότι η κριτική διάσταση του 

στοχασμού συνιστάται κυρίως στην αξιολόγηση του τρόπου που εμείς οι ίδιοι 

συλλογιζόμαστε, συνδιαλεγόμαστε αποφασίζουμε και δρούμε.  O Mezirow 

θεωρεί ότι ο στοχασμός είναι βασικό μέσο για να συγκροτήσουμε, να 

εξηγήσουμε, κατανοήσουμε και αναθεωρήσουμε τις σημασίες των εμπειριών μας.  

Κατά την άποψη του Mezirow (1991:15) πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το 

στοχασμό ως τη συνειδητή  επανεκτίμηση της πρότερης μάθησης με σκοπό να 

εδραιώσουμε την εγκυρότητά της, αναγνωρίζοντας και διορθώνοντας 

διαστρεβλώσεις στο περιεχόμενο, στη διεργασία και στις βασικές υποθέσεις 

αυτής. Αυτό το τρίπτυχο-περιεχόμενο, διεργασία, βασικές υποθέσεις - αποτελεί 

την πιο βασική διάκριση του Mezirow ανάμεσα σε τρία είδη στοχασμού επί της 

εμπειρίας: 
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«Ο στοχασμός επί του περιεχομένου ή επί της διεργασίας μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την εφαρμογή, δημιουργία ή μετασχηματισμό των νοηματικών 

σχημάτων.  Ο στοχασμός επί των βασικών παραδοχών περιλαμβάνει κριτική των 

βασικών υποθέσεων και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το μετασχηματισμό τόσο των 

νοητικών συνόλων - θεωρήσεων, όσο και της ίδιας της εμπειρίας που ερμηνεύεται. Η 

ολοκληρωμένη μετασχηματίζουσα μάθηση μπορεί να επέλθει μόνο ως αποτέλεσμα 

του στοχασμού επί των βασικών υποθέσεων. Ο στοχασμός επί των βασικών 

υποθέσεων είναι η κριτική και η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας της πρότερης 

γνώσης, στοιχεία που μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν στην απόρριψή της» 

(Mezirow, 1991: 6). 

Αναφορικά με τον κριτικό στοχασμό ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση του 

Brookfield ενός μεταγενέστερου θεωρητικού της μετασχηματίζουσας μάθησης. Ο 

Brookfield (2007: 157) υπογραμμίζει πως μολονότι ο κριτικός στοχασμός είναι 

αναπόσπαστο στοιχείο της μετασχηματίζουσας μάθησης, εντούτοις δεν αποτελεί 

συνώνυμό της. Ο κριτικός στοχασμός αποτελεί μια αναγκαία αλλά όχι ικανή 

συνθήκη της μετασχηματίζουσας μάθησης. Με άλλα λόγια, η μετασχηματίζουσα 

μάθηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τον κριτικό στοχασμό, αλλά ο 

κριτικός στοχασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς το συνακόλουθο 

μετασχηματισμό των νοητικών προοπτικών ή συνηθειών. 

Κατά την άποψη του Brookfield, ο στοχασμός δεν είναι εξ ορισμού κριτικός. 

Είναι δυνατόν σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτές ενηλίκων να εργάζονται 

στοχαστικά, ενώ εστιάζουν αποκλειστικά σε τεχνικά ζητήματα και αποφάσεις ως 

προς τα βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διεργασίας. Για να αποτελέσει κάτι 

παράδειγμα κριτικής μάθησης, συνεχίζει ο Brookfield, (2007:168) κριτικής 

ανάλυσης ή κριτικού στοχασμού πρέπει να εξυπηρετεί δύο στόχους: ο πρώτος 

σημαντικός στόχος του κριτικού στοχασμού είναι η αποκάλυψη των κρυμμένων 

δυναμικών ισχύος και των σχέσεων.  

Η ισχύς είναι πανταχού παρούσα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Γίνεται εμφανής 

στη διεργασία λήψης  των αποφάσεων για τα αναλυτικά προγράμματα και την 

αξιολόγηση, τις διδακτικές μεθόδους που υιοθετούνται ενστικτωδώς, τα είδη 

διαλόγου που επιτρέπονται στο γραπτό και προφορικό λόγο των εκπαιδευομένων 

καθώς και των τρόπο διάταξης των καθισμάτων στην αίθουσα διδασκαλίας. Η 

απόκτηση συνειδητοποίησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δυναμικές της 



46 
 

ισχύος διέπουν όλες τις μορφές δράσης της εκπαίδευσης ενηλίκων μας βοηθά να 

αντιληφθούμε ότι οι δυνάμεις που είναι παρούσες στο ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο πάντα επεμβαίνουν στο έργο μας με τους εκπαιδευομένους. (ό.π.:168) 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η 

ισχύς που ασκείται πάνω στους εκπαιδευομένους μετασχηματίζεται σε ισχύ που 

ασκείται μαζί με τους εκπαιδευομένους. Είναι προτιμότερο ένας εκπαιδευτής να 

αναγνωρίζει δημόσια τη θέση ισχύος που κατέχει, να εμπλέκει τους 

εκπαιδευόμενους σε μια διεργασία αποδόμησης αυτής της ισχύος και να επιχειρεί 

να  δημιουργήσει πρότυπα κριτικής ανάλυσης αναφορικά με τη δική του πηγή 

εξουσίας απέναντί τους. Η τακτική αυτή  κάνει τον εκπαιδευτή να είναι σε 

μεγαλύτερη ετοιμότητα και να παραδέχεται δημόσια τις καταπιεστικές διαστάσεις 

της πρακτικής του, τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι  του, οι συνάδελφοί του, αλλά 

και η βιβλιογραφία τον έχουν βοηθήσει να αναγνωρίσει. Άρα, ο κριτικός 

στοχασμός επάνω στις σχέσεις ισχύος, σε μια αίθουσα διδασκαλίας ενηλίκων, 

οδηγεί μερικές φορές σε θεμελιώδη αναδιάταξη του τρόπου με τον οποίο η ισχύς 

κατονομάζεται και γίνεται κατανοητή. Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται φορείς 

μετασχηματισμού της δικής τους εκπαίδευσης, συνδημιουργοί γνώσης και 

αναλυτικών προγραμμάτων. 

Ο δεύτερος σκοπός του κριτικού στοχασμού κατά τον Brookfield είναι να 

αποκαλύψει ηγεμονικές παραδοχές. Οι ηγεμονικές παραδοχές είναι αυτές που 

πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύουν σοφίες της κοινής λογικής και αυτές που 

δεχόμαστε ότι εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα χωρίς να συνειδητοποιούμε 

ότι αυτές οι ίδιες παραδοχές στην πραγματικότητα λειτουργούν μακροπρόθεσμα 

εναντίον μας υπηρετώντας τα συμφέροντα αυτών που μας αντιστρατεύονται. Οι 

ηγεμονικές παραδοχές για την εκπαίδευση ενηλίκων είναι αυτές που 

ενστερνίστηκαν με μεγάλη προθυμία οι εκπαιδευτές, επειδή έδιναν την εντύπωση 

ότι αντιπροσωπεύουν το καλό και το αληθινό για το πεδίο και άρα εξυπηρετούσαν 

τα συμφέροντα τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων. Όμως οι 

παραδοχές αυτές κατέληξαν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα ομάδων που λίγο 

ενδιαφέρονται για την πνευματική και σωματική υγεία των εκπαιδευτών 

ενηλίκων. Ο κριτικός στοχασμός σχετικά με τις ηγεμονικές διεργασίες γίνεται 

μετασχηματιστικός, όταν ενθαρρύνει την πρόκληση κατά της ηγεμονίας, όταν 

παρωθεί σε αντιηγεμονικές πρακτικές (ό.π.: 169-170). 
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Επανερχόμενοι στο άρθρο του Mezirow (1998) που αναφέρεται σχεδόν 

αποκλειστικά στον κριτικό στοχασμό, ο θεμελιωτής της μετασχηματίζουσας 

μάθησης παρουσιάζει δύο παραλλαγές του κριτικού στοχασμού:  

 Η πρώτη αναφέρεται στον κριτικό στοχασμό των παραδοχών (Critical 

Reflection of assumptions (CRA- ΚΣΠ). Ο ΚΣΠ επικεντρώνεται στην 

κριτική αποτίμηση των βασικών υποθέσεων άλλων. Στο επίπεδο αυτό η 

μετασχηματίζουσα μάθηση μπορεί να συντελεστεί, βάσει των λεγομένων 

του Mezirow (2007:61) μέσω αντικειμενικής επαναπλαισίωσης, πρόκειται 

δηλαδή για κριτικό στοχασμό επί των παραδοχών των άλλων, όπως 

εκδηλώνεται μέσα σε μια αφήγηση- αφηγηματικός κριτικός στοχασμός 

των παραδοχών- (π.χ. κριτική ανάλυση ενός κειμένου, μιας ομιλίας ενός 

έργου τέχνης) ή όπως εκδηλώνεται σε μια, προσανατολισμένη στην 

απόδοση, επίλυση προβλήματος-πρακτικός κριτικός στοχασμός- (π.χ. 

μάθηση κατά την πράξη) στόχος της διεργασίας είναι η αποτίμηση της 

αλήθειας ή η δικαιολόγηση των εξεταζόμενων παραδοχών. Αυτό το είδος 

του στοχασμού συνδέεται κυρίως με την εργαλειακή μάθηση.   

 

 Η δεύτερη αναφέρεται στον κριτικό αυτό- στοχασμό των παραδοχών 

(Critical Self-Reflection of Assumption- ΚΑΣΠ), ο οποίος εστιάζει στην 

αποτίμηση των δικών μας βασικών υποθέσεων και μπορεί να συντελεστεί 

μέσω υποκειμενικής επαναπαλαίωσης. Η υποκειμενική επαναπαλαίωση 

αναφέρεται κυρίως στην κριτική μιας θεμελιακής υπόθεσης, με βάση την 

οποία θέτουμε και αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Ο Mezirow 

χρησιμοποιεί το παράδειγμα μιας γυναίκας που σκέφτεται με τον εξής 

τρόπο:  «η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι, συνεπώς πρέπει να αρνηθώ 

στον εαυτό μου μια σταδιοδρομία που πολύ θα επιθυμούσα» στη συνέχεια 

ωστόσο αυτή η γυναίκα αμφισβητεί την εγκυρότητα αυτής της παραδοχής 

και διερευνά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε μέσα της αυτή η 

πεποίθηση αν πρέπει να ανασκευαστεί και με ποιον τρόπο. Η κριτική 

ανάλυση στο επίπεδο του αυτό-στοχασμού αφορά κυρίως τις ψυχολογικές 

παραδοχές μας (γιατί αισθάνομαι όπως αισθάνομαι, πως διαμόρφωσα την 

προσωπικότητά μου) αλλά και τις επιστημολογικές παραδοχές ( γιατί 
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σκέφτομαι όπως σκέφτομαι, πως έμαθα αυτά που ξέρω, γιατί πιστεύω 

αυτά που πιστεύω) 

Ο κριτικός αυτό-στοχασμός μπορεί να αφορά παραδοχές που έχουμε σχετικά 

με τον εαυτό μας (αφηγηματικός), με το πολιτισμικό σύστημα στο οποίο ζούμε 

(συστημικός), με το χώρο εργασίας μας (οργανωσιακός), με την ηθική πλευρά της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων που ακολουθούμε ( ηθικός- δεοντολογικός), με τα 

αισθήματα και τις προδιαθέσεις μας ( θεραπευτικός- ψυχοθεραπευτικός), με τις 

αιτίες, τη φύση και τις συνέπειες του πλαισίου αναφοράς, εντός του οποίου 

εκδηλώνουμε την προδιάθεση να μαθαίνουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο  και να 

θέτουμε συγκεκριμένους στόχους (επιστημολογικός) (Λιντζέρης, 2007: 92). 

Επομένως συμπεραίνουμε, πως ο κριτικός  αυτό- στοχασμός αποτελεί το πιο 

ουσιαστικό στοιχείο για την αλλαγή των δομών νοήματος και ειδικότερα για το 

μετασχηματισμό των γενικότερων νοηματικών συνόλων – θεωρήσεων. Μέσω του 

κριτικού αυτό- στοχασμού μπορούμε να αποδεσμευτούμε από πολιτισμικές και άλλου 

τύπου προκαταλήψεις προχωρώντας σε έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο με τον 

εαυτό μας. 

Ο Mezirow υπογραμμίζει ότι η διεργασία του κριτικού στοχασμού και αυτό-

στοχασμού είναι η πιο σημαντική εμπειρία μάθησης στην ενήλικη ζωή και η 

προώθησή της θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

(Mezirow, 1991). Ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι η στοχαστική διεργασία αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της ενήλικης μάθησης. Ο Mezirow δεν αποκλείει το 

ενδεχόμενο να πραγματοποιείται και στο σχολείο κάποιας μορφής μετασχηματίζουσα 

μάθηση, όμως θεωρεί ότι ο στοχασμός μπορεί να προσλάβει ολοκληρωμένη διάσταση 

μόνο στην ενήλικη φάση της ζωής. Η άποψη αυτή είναι εμφανής σε πολλά κείμενα 

του καθώς εμμένει στην ιδέα ότι με την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται η ικανότητα 

του ατόμου να αναπτύσσει βαθύτερες κρίσεις και να μετασχηματίζει τη δομή της 

προσωπικότητάς του (Κόκκος, 2005: 76): 

«Η ενηλικίωση είναι η φάση για επαναξιολόγηση των παραδοχών που 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης μας και συχνά οδήγησαν σε 

διαστρέβλωση της πραγματικότητας […]. Οι πλέον περιεκτικές, οξυδερκείς, 

διαπερατές και ολοκληρωμένες απόψεις είναι απόψεις ανώτερες που οι ενήλικοι 
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επιλέγουν αν το μπορούν, επειδή έχουν ως κίνητρο να κατανοήσουν καλύτερα το 

νόημα των εμπειριών τους». (Mezirow, 1990: 13-14) 

«Οι μετασχηματισμοί προς βαθμιαία πιο προχωρημένες απόψεις και νοήματα 

συνήθως συμβαίνουν μετά την ηλικία των τριάντα. Οι μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικοι 

συχνά κινούνται προς ένα ωριμότερο επίπεδο αντιληπτικής διαφοροποίησης, που 

περιέχει μεγαλύτερη επίγνωση του πλαισίου - ιδιαίτερα επίγνωση των ψυχολογικών 

παραγόντων και των ατομικών και συλλογικών στόχων - βαθύτερη ανάλυση των 

παραδοχών, καθώς και ολοκλήρωση της λογικής και των συναισθημάτων» 

(Mezirow, 1991: 193).  

Η εκτίμηση του Mezirow δηλαδή είναι, ότι οι ενήλικοι μπορούν να γίνουν 

συνειδητά κριτικοί κατά  την εφαρμογή των σχέσεών τους. Οι ανήλικοι αντιθέτως 

είναι κριτικοί με έναν μη συνειδητό τρόπο και συνήθως δεν έχουν επίγνωση του πως 

οι συνθήκες έχουν καθορίσει τις σχέσεις, τις απόψεις και τις πρακτικές τους. 

Οι απόψεις αυτές  δέχτηκαν και την ανάλογη κριτική.  Συγκεκριμένα, ο Jarvis, 

(2004: 42) αμφισβητεί ότι οι άνθρωποι εξελίσσονται αναπόφευκτα και ότι οι ενήλικοι 

έχουν εξ ορισμού μεγαλύτερη αυτογνωσία από τους νεότερους. Στα ίδια επίπεδα 

κυμαίνεται και η άποψη της Merriam (2004) η οποία θεωρεί πως η άσκηση του 

κριτικού στοχασμού απαιτεί ένα αυξημένο επίπεδο προσωπικής γνωστικής 

ωριμότητας το οποίο όπως λέει και με βάση ερευνητικά δεδομένα δε διαθέτουν όλοι  

οι ενήλικοι. Ο Mezirow (2004) απαντώντας στην κριτική της Merriam συμφωνεί πως  

δυνατότητα  κριτικού στοχασμού δεν  διαθέτουν όλοι οι ενήλικές ωστόσο αυτό 

αποτελεί ένα εν δυνάμει χαρακτηριστικό που μπορεί να αποκτήσει κάποιος στην 

ενήλικη φάση της ζωής του. Το παιδί μπορεί και αυτό να συνειδητοποιήσει ότι οι 

τρόποι σκέψης και συμπεριφοράς του δεν αποδίδουν μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών 

του,  αλλά δε διαθέτει τη «συναισθηματική πείρα» ή όπως το διατυπώνει ο Brookfield 

(1996 στο Κόκκος, 2006) το εύρος, το βάθος, την ποικιλομορφία και την ένταση των 

εμπειριών,  στοιχεία που εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου στην ενηλικιότητα 

και καθιστούν δυνατή την ολοκληρωμένη επεξεργασία των βιωμάτων και την 

επαναξιολόγηση των εσωτερικευμένων κανόνων και παραδοχών. Ο  εκπαιδευτής 

ενηλίκων πρέπει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενούς του να αποκτήσουν τη 

διορατικότητα και την ικανότητα να συνειδητοποιήσουν πως η άσκηση κριτικού 

στοχασμού και αυτό-στοχασμού είναι ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο για τη ζωή τους. 
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1.4.2. Στοχαστικός διάλογος ( Reflective Discourse) 

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε προσπάθεια να καταδειχθεί η σπουδαιότητα 

του κριτικού στοχασμού. Ένα ακόμα θεμελιώδες στοιχείο στη διεργασία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης είναι και ο ορθολογικό - στοχαστικός  διάλογος
4
. Οι 

δύο αυτές έννοιες- κριτικός στοχασμός και στοχαστικός διάλογος- μπορούμε να 

συμπεράνουμε, μέσα από τη μελέτη της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης, 

ότι  αποτελούν συνεργαζόμενα στοιχεία και αλληλοεξαρτώμενοι παράγοντες στην 

προσπάθεια επίτευξης της αναγκαίας συναίνεσης για τον καθορισμό του νοήματος 

της εμπειρίας και για το μετασχηματισμό θεώρησης. Ας εξετάσουμε λοιπόν το 

δεύτερο σκέλος αυτής της αλληλοεξαρτώμενης σχέσης. Ο Mezirow ορίζει το 

στοχαστικό διάλογο ως εξής : 

« Ο διάλογος στο πλαίσιο της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης αποτελεί μια 

ειδική μορφή διαλόγου που επικεντρώνει στην αναζήτηση της κοινής κατανόησης 

και εκτίμησης, της αιτιολόγησης μιας ερμηνείας ή μιας πεποίθησης. Η διεργασία 

αυτή εμπεριέχει την αξιολόγηση των αιτιών, η οποία προκύπτει  τόσο από την 

εξέταση της βαρύτητας των υποστηρικτικών αποδείξεων και ισχυρισμών όσο και από 

την εξέταση εναλλακτικών απόψεων. Ο στοχαστικός διάλογος περιλαμβάνει και την 

κριτική αξιολόγηση των παραδοχών. Οδηγεί σε πιο ξεκάθαρη κατανόηση, αντλώντας 

στοιχεία από τη συλλογική εμπειρία με στόχο τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής 

κρίσης. Ο διάλογος είναι το πεδίο στο οποίο το να βρίσκει ο καθένας τη φωνή του 

είναι προαπαιτούμενο στοιχείο για ελεύθερη και πλήρη συμμετοχή» ( Mezirow, 

2007: 50). 

«Ο στοχαστικός διάλογος αναφέρεται στο διάλογο που περιλαμβάνει τη αιτιολόγηση 

των πεποιθήσεων, των συναισθημάτων και των αξιών και αφορά θέματα που 

αναφέρονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς. Η αιτιολόγηση μιας πρότασης 

πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με  συγκεκριμένα εφαρμοζόμενα πλαίσια 

αναφοράς[…] Το τι λέει κάποιος χρειάζεται να διαχωριστεί από το τι σημαίνει για 

τον ομιλητή και γιατί μιλάει για αυτό το θέμα. Η κατανόηση εξαρτάται από τη φύση 

και το στόχο της κατάστασης καθώς και από τις κοινωνικές σχέσεις. (Mezirow, 

2003:59)  

                                                           
4
 Τα τελευταία χρόνια ο Mezirow έχει κάνει, μέσα στο πλαίσιο της ορολογίας που χρησιμοποιεί, ένα 

είδος επιλογής εννοιών. Για να μιλήσει λοιπόν για το διάλογο χρησιμοποιεί περισσότερο το επίθετο 
στοχαστικός (reflective) σε σχέση με το επίθετο ορθολογικός (rational)( Baumgartner, 2007:264 στο 
Λιντζέρης, 2007) 
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Από τους παραπάνω ορισμούς μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένα  σημεία τα 

οποία ο Mezirow θεωρεί βασικά για το στοχαστικό διάλογο. Ο στοχαστικός διάλογος 

λοιπόν αναφέρεται σε μια συνομιλία - συζήτηση δύο ή περισσοτέρων ατόμων. Οι 

συνομιλητές είναι ώριμοι, ενημερωμένοι, κριτικά στοχαστικοί  σκεφτόμενοι με βάση 

τον ορθό λόγο. Στόχος της συνομιλίας είναι η κατανόηση του νοήματος της εμπειρίας 

και η αποτίμηση της εγκυρότητας μιας εξήγησης ώστε να καταλήξουμε σε μια 

βελτιωμένη κρίση και απόφαση η οποία όμως θα είναι προσωρινή και ως τέτοια θα 

αποτελεί εκ νέου αντικείμενο εξέτασης υπό το φως νέων ιδεών αντιλήψεων, 

αποδείξεων και επιχειρημάτων. Βασική επιδίωξη του διαλόγου είναι η δημιουργία 

ενός κλίματος ισότητας, αλληλεγγύης, ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.  

Επίσης αντιλαμβανόμαστε  ότι ο Mezirow με βάση τη διάκρισή του μεταξύ 

εργαλειακής και επικοινωνιακής μάθησης, συνέδεσε το διάλογο με την επικοινωνιακή 

μάθηση των ενηλίκων. Το βασικό ζητούμενο στην επικοινωνιακή μάθηση είναι η 

κατανόηση και η επικύρωση του νοήματος της εμπειρίας. Στην επικοινωνιακή 

μάθηση η εγκυρότητα δεν μπορεί να καθοριστεί μέσω εμπειρικών- αναλυτικών 

μεθόδων έρευνας, έτσι ο έλεγχος εγκυρότητας παίρνει τη μορφή της συμφωνίας που 

επιτυγχάνεται διαμέσου ορθολογικού διαλόγου.  

Ο Mezirow αναφέρεται και σε ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θεωρεί 

θεμελιώδες για την επιτυχή λειτουργία του στοχαστικού διαλόγου. Ο θεμελιωτής της 

μετασχηματίζουσας μάθησης δίνει βαρύτητα και στη συναισθηματική νοημοσύνη. Η 

αποτελεσματική συμμετοχή στον στοχαστικό διάλογο και τη μετασχηματίζουσα 

μάθηση, όπως αναφέρει (Mezirow, 2007: 50-51), απαιτεί συναισθηματική ωριμότητα 

- συνειδητοποίηση, συναισθηματική κατανόηση και αυτοέλεγχο. Ο Goleman (1998) 

όλα αυτά με δυο λόγια τα ονομάζει «συναισθηματική νοημοσύνη», δηλαδή να μπορεί 

κανείς να γνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να δημιουργεί κίνητρα 

για τον ίδιο του τον εαυτό, να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων, να 

χειρίζεται σχέσεις αλλά και να διαθέτει διαυγή σκέψη. Ο Goleman  περιγράφει 

λεπτομερώς τις συναισθηματικές ικανότητες που περιέχονται σε καθεμία από τις 

παραπάνω διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι πιο σημαντικές 

κοινωνικές ικανότητες περιλαμβάνουν τη συναισθηματική κατανόηση - να κατανοεί 

κανείς τους άλλους και να δημιουργεί δυνατότητες μέσω της σχέσης του με 

διαφορετικά άτομα και της πολιτικής του συνείδησης - και κοινωνικές δεξιότητες - 
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πείρα στο πώς να αποσπάς επιθυμητές αντιδράσεις από τους άλλους. Η αυτό- 

ρύθμιση περιλαμβάνει τον αυτό-έλεγχο και την αξιοπιστία (την τήρηση 

προδιαγραφών εντιμότητας και ακεραιότητας). Ο Goleman, βασισμένος στη μεγάλης 

κλίμακας ποιοτική έρευνά του, υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι 

υπεύθυνη για την επιτυχία στην επαγγελματική ζωή ενός ατόμου σε ποσοστό 85-

90%, περισσότερο δηλαδή από ό,τι το I.Q. ή η ειδίκευση, μια άποψη που υποστηρίζει 

και Warren Bennis (1998). 

Η ύπαρξη συναισθημάτων λοιπόν όπως η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη, η 

ασφάλεια και η συναισθηματική κατανόηση αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την 

πλήρη συμμετοχή στο διάλογο. Ο διάλογος δε βασίζεται σε νικηφόρα επιχειρήματα. 

Κεντρικό σημείο του είναι η επιδίωξη συμφωνίας, η αποδοχή της διαφορετικότητας, 

η «δοκιμή» άλλων απόψεων, η αναγνώριση του κοινού μέσα στο αντιφατικό, η ανοχή 

της σιωπηρής ανησυχίας του παράδοξου, η αναζήτηση της σύνθεσης και η 

επαναπλαισίωση (Mezirow, 2007:52). 

Προτείνοντας συγκεκριμένες ιδανικές συνθήκες για τον ανθρώπινο διάλογο, ο 

Habermas μας έχει δώσει τα επιστημολογικά θεμέλια για τον προσδιορισμό των 

βέλτιστων συνθηκών για την ενήλικη μάθηση και εκπαίδευση. Οι  συνθήκες αυτές 

μας παρέχουν επίσης τα θεμέλια για την κοινωνική δέσμευση των εκπαιδευτών 

ενηλίκων να εργαστούν για μια κοινωνία που ενθαρρύνει αυτά τα ιδανικά. Για την 

πλήρη και εκούσια συμμετοχή στο διάλογο απαιτείται οι συμμετέχοντες να έχουν: 

(Mezirow,2009: 128-129) 

 ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες  

 απαλλαγή από πειθαναγκασμούς και διαστρεβλωτικές αυταπάτες ή άγχος που 

ακινητοποιεί 

 ανοιχτή διάθεση σε εναλλακτικές απόψεις: να υπάρχει συναισθηματική 

κατανόηση  και ενδιαφέρον για το πώς οι άλλοι σκέφτονται και αισθάνονται 

χωρίς διάθεση για επικρίσεις 

 ικανότητα να εκτιμούνται οι ενδείξεις και να αξιολογούνται τα επιχειρήματα 

αντικειμενικά 

 μεγαλύτερη ενσυναίσθηση του πλαισίου των ιδεών και περισσότερο κριτικό 

στοχασμό επάνω στις παραδοχές, κάθε διαπίστωσης μέχρις ότου νέες 
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προοπτικές,  ενδείξεις και επιχειρήματα να αποκτήσουν εγκυρότητα μέσω του 

διαλόγου και να αναδειχθεί μια καλύτερη διατύπωση.  

Ο Mezirow θεωρεί πως ένας αποδοτικός διάλογος βασίζεται πέρα από τη 

διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών και στην καλλιέργεια μια δέσμης 

ανθρώπινων ικανοτήτων. Οι ικανότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον 

κριτικό - διαλεκτικό διάλογο είναι κατά το Mezirow (2003:60) να έχει κάποιος 

ανοιχτό μυαλό, να μάθει να ακούει και να διαθέτει ενσυναίσθηση - προσπάθεια να 

ταυτιστεί συναισθηματικά με τον άλλον, να αναζητά «κοινό έδαφος» και βεβαίως να 

διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη συναισθηματική 

νοημοσύνη. Συγκεκριμένα σε άρθρο του που εστιάζει στο στοχαστικό διάλογο  

αναφέρει:  

«Η μάθηση για την πλήρη και ελεύθερη συμμετοχή στον κριτικό διαλεκτικό διάλογο 

περιλαμβάνει δύο διακριτές ικανότητες των ενηλίκων: Η μία είναι αυτή που ο Robert 

Kegan ορίζει ως ανάπτυξη της μοναδικής  ικανότητας των ενηλίκων να γίνονται 

κριτικά αυτό- στοχαστικοί. Η άλλη είναι αυτή που οι King & Kitchener ονομάζουν 

στοχαστική κρίση (reflective judgment), δηλαδή συμμετοχή σε έναν κριτικό- 

διαλεκτικό διάλογο που περιέχει την αξιολόγηση των παραδοχών και προσδοκιών 

που υποστηρίζουν πεποιθήσεις, αξίες και συναισθήματα» (Mezirow, 2003:60). 

Ο Mezirow όμως δεν εξετάζει όλα αυτά τα ζητήματα αποκομμένος από το 

κοινωνικο- πολιτιστικό πλαίσιο το οποίο αναγνωρίζει πως σε ορισμένες περιπτώσεις 

αναστέλλει ή περιορίζει  την συμμετοχή στον ουσιαστικό διάλογο. Έτσι εκτιμά πως 

όσοι πεινούν, είναι άστεγοι, άρρωστοι, απελπισμένοι και γενικότερα δεν έχουν ίσες 

ευκαιρίες ουσιαστικής συμμετοχής στην κοινωνική ζωή μπορούν δυσκολότερα να 

αμφισβητήσουν τις ατελείς και διαστρεβλωμένες παραδοχές. Είναι λοιπόν πιο 

εύκολο, εφόσον δεν έχουν αναπτύξει την ανάλογη κριτική σκέψη, να υιοθετήσουν 

ιδεολογίες και συμπεριφορές που δεν συμφωνούν με τις ανάγκες και τα συμφέροντά 

τους. ( Mezirow, 2003) 

Όπως στην περίπτωση του κριτικού στοχασμού έτσι και στον στοχαστικό 

διάλογο, ο Mezirow (2007:64) συνδέει την έννοια και την πρακτική του με την 

ανάπτυξη τον ενηλίκων. Θεωρεί ότι η συμμετοχή στο στοχαστικό διάλογο 

προϋποθέτει ένα επίπεδο ωριμότητας το οποίο διαθέτουν μόνο οι ενήλικες. Η 

ανάπτυξη της ικανότητας εμπλοκής σε ένα στοχαστικό διάλογο θεωρήθηκε από το 



54 
 

Mezirow ως μια προοδευτικά αυξανόμενη ικανότητα των ενηλίκων να επικυρώνουν 

την πρότερη μάθηση διαμέσου στοχαστικού διαλόγου και στη συνέχεια να δρουν στη 

βάση των βαθύτερων σκέψεων που έρχονται ως αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου 

(Mezirow, 1991 στο Λιντζέρης, 2007:129).  

 

1.5. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων με βάση τη θεωρία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης 

Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία σχετικά με τους εκπαιδευτές ενηλίκων θα 

εντοπίσουμε ποικίλους χαρακτηρισμούς για το ρόλο τους: εμψυχωτής, συντονιστής, 

διευκολυντής, διαμεσολαβητής, συνεργάτης, υποκινητής και καταλύτης της 

εκπαιδευτικής διεργασίας, μέντορας κ.α. Τα καθήκοντα του εκπαιδευτή 

διαφοροποιούνται και αυξάνονται διαρκώς, ακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα 

του. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η μαθησιακή διεργασία των ενηλίκων  καθορίζεται 

από πλήθος αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων, των οποίων η σημασία και η 

λειτουργία  δεν έχουν εύκολα προβλέψιμη έκβαση ούτε εξασφαλισμένο αποτέλεσμα. 

Ωστόσο, σύγκλιση απόψεων παρατηρείται ως προς τα εξής ζητήματα: σχετικά με τη 

σημασία της επεξεργασίας της εμπειρίας στην ενήλικη μάθηση, την ενεργητική 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε όλα τα στάδια και το ρόλο του εκπαιδευτή ως 

εμψυχωτή και συντονιστή της μάθησης, παρά ως μεταβιβαστή γνώσεων και αξιών 

(Λευθεριώτου, 2010: 273). 

 Είχαμε αναφέρει παραπάνω πως η   βασική ιδέα  της θεωρίας του Mezirow  

είναι πως οι άνθρωποι βρίσκονται συνήθως εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα 

«νοητικών συνηθειών», το οποίο υιοθετούν στην παιδική ηλικία μέσα από τη 

διεργασία της κοινωνικοποίησης χωρίς να είναι σε θέση να κρίνουν την αξία που έχει 

για τη ζωή τους. Ωστόσο στην ενηλικιότητα αντιλαμβάνονται συχνά ότι αυτό το 

σύστημα έχει αποβεί προβληματικό δεδομένου ότι περιέχει διαστρεβλωμένες ή 

ατελείς παραδοχές, που τους εμποδίζουν να εντάσσονται λειτουργικά στην 

πραγματικότητα. Ο ρόλος λοιπόν των εκπαιδευτών ενηλίκων είναι να ενθαρρύνουν 

τους εκπαιδευόμενους τους, μέσω του κριτικού στοχασμού, να επανεξετάζουν 

κριτικά τις νοητικές τους συνήθειες και να τις μετασχηματίζουν, ώστε να μπορούν να 

δώσουν ένα νέο και πιο ουσιαστικό  νόημα στις εμπειρίες τους.  Στη διαδικασία της 
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εξέτασης και επανεκτίμησης των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων ο ρόλος ενός 

γόνιμου και ορθολογικού διαλόγου είναι καθοριστικός. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, 

διαθέτοντας και ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, οφείλει να διευκολύνει το 

στοχαστικό διάλογο θέτοντας δημοκρατικούς κανόνες και ενθαρρύνοντας την ισότιμη 

συμμετοχή.  Ο διάλογος δε θεωρείται  απλώς μια ενεργητική εκπαιδευτική τεχνική, 

αλλά μια ουσιαστική πλευρά της μάθησης ενηλίκων.  Ο Mezirow (2007, 64-65)  

πιστεύει πως ο εκπαιδευτής ενηλίκων, μέσω του κριτικού στοχασμού και του 

στοχαστικού διαλόγου, πρέπει να καταστήσει τον εκπαιδευόμενο του ένα 

απελευθερωμένο άτομο, ένα άτομο ελεύθερο από αβάσιμες και  αναιτιολόγητες 

πεποιθήσεις,  στοιχεία  που μπορεί να τον εμποδίζουν από το να αναλάβει την ευθύνη 

για τη ζωή του. Η ενθάρρυνση λοιπόν των απελευθερωτικών αυτών συνθηκών που 

οδηγούν σε περισσότερο αυτοδύναμες και συνειδητές επιλογές  αλλά και στην 

ανάπτυξη μιας αίσθησης αυτοεξουσιοδότησης είναι βασικός στόχος του εκπαιδευτή 

ενηλίκων.  

 Στο πλαίσιο αυτών των  εκπαιδευτικών διεργασιών, ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

υπερβαίνει τον καθορισμένο ρόλο του, αναπτύσσει τον εαυτό του πέρα από τα όρια 

της εργασίας του και τον μετατρέπει σε συνεργατικό μανθάνοντα, καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια για να μεταβιβαστεί η εξουσία του στην ίδια την εκπαιδευόμενη ομάδα 

όσο το δυνατόν πιο σύντομα (ό.π.: 54 & 68). Ο Mezirow προσπαθεί να αποδεσμεύσει 

το ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων από εκείνο το κομμάτι της εκπαίδευσης το οποίο 

αναφέρεται αποκλειστικά στην απόκτηση  τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι 

στόχοι της εκπαίδευσης  δεν είναι δυνατόν πάντα να τίθενται με βάση τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. Οι εκπαιδευτές πρέπει να ενδιαφέρονται για την ουσία της 

εκπαιδευτικής διεργασίας που πρέπει να περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

την κριτική στοχαστικότητα και αυτό-στοχαστικότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο για κριτικό στοχασμό. 

Ο Mezirow έχει συνείδηση των περιορισμών που προκύπτουν κατά τη 

διεξαγωγή των εκπαιδευτικών διεργασιών, οι οποίοι συνδέονται με τις μη ισότιμες 

σχέσεις ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στους εκπαιδευόμενους καθώς και στους 

εκπαιδευόμενους μεταξύ τους. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων, τονίζει ο Mezirow (ό.π., 

66,) δεσμεύονται ηθικά να επιδιώκουν τη δημιουργία ενός πιο ισότιμου συνόλου 
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συνθηκών με βάση το ιδανικό της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ουδετερότητα δε 

συνδέεται σε καμία περίπτωση με την εκπαίδευση ενηλίκων. 

«Οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν είναι ποτέ 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, τη μετασχηματίζουσα μάθηση, τη στοχαστική 

δράση και τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση των συμμετεχόντων. Ο έλεγχος της 

εγκυρότητας των κανόνων συμπεριφοράς  που απορρέουν από αυτές τις δεσμεύσεις 

είναι συνεχώς ανοιχτός για επανεξέταση μέσω του κριτικού διαλόγου» (Mezirow, 

2007: 68). 

Επομένως, θεμελιώδεις διεργασίες στο πλαίσιο του ρόλου των εκπαιδευτών 

ενηλίκων στις δημοκρατικές κοινωνίες είναι εκείνες που βοηθούν του συμμετέχοντες 

να αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση του πλαισίου των προβληματικών ερμηνειών και 

πεποιθήσεων,  να στοχάζονται  περισσότερο κριτικά επάνω στις δικές τους παραδοχές 

και τις παραδοχές των άλλων, να συμμετέχουν πιο ελεύθερα και ολοκληρωμένα στο 

διάλογο και να γίνονται πιο απελευθερωμένοι και αποτελεσματικοί στο να δρουν 

σύμφωνα με τις στοχαστικές τους κρίσεις. Τα αναλυτικά προγράμματα, οι μέθοδοι 

εκπαίδευσης, τα υλικά, οι διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και η ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να αναφέρονται τόσο στα 

αποτελέσματα που προσδοκά κάθε συμμετέχων όσο και στον ίδιο το σκοπό της 

εκπαίδευσης ενηλίκων.  

1.6. Κριτικές  στη θεωρία του Mezirow και εναλλακτικές προσεγγίσεις. 

Η θεωρία του Mezirow, όπως έχει αναφερθεί, προτάθηκε το 1978, το ενδιαφέρον 

της ακαδημαϊκής κοινότητας σταδιακά άρχισε να γίνεται όλο και πιο έντονο με 

αποτέλεσμα στο τέλος της δεκαετίας του ’80 να προκαλέσει τα πρώτα κριτικά 

σχόλια. Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης έτσι όπως διαμορφώθηκε είναι 

μια θεωρία ανοιχτή στο διάλογο και δεκτική σε διαφορετικές και πολλές φορές 

αντικρουόμενες απόψεις. Στις μέρες μας δεν μπορεί πλέον να ταυτιστεί αποκλειστικά 

με το έργο του Mezirow διότι έχουν αναπτυχθεί παράλληλα συγκλίνουσες και 

αποκλίνουσες προσεγγίσεις τοποθετώντας την  σε νέες βάσεις. Στο επίκεντρο της 

κριτικής της θεωρίας βρίσκονται τα εξής ζητήματα: 
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Η έμφαση στο μεμονωμένο άτομο 

Ο Mezirow επικρίθηκε διότι δίνει μεγάλη έμφαση στο μεμονωμένο άτομο και 

συγκεκριμένα στην ατομική διάσταση του μετασχηματισμού θεώρησης, παρατηρείται 

μάλιστα (Jarvis, 2004:147,148) ότι εξετάζει τη χειραφέτηση από ψυχολογική σκοπιά 

και όχι ως κοινωνική δράση των ατόμων. Επομένως, υποτιμά τη συλλογική δράση 

παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην κοινωνική αλλαγή. 

Πράγματι, ο Mezirow σε αντίθεση με το Freire, είναι επιφυλακτικός αναφορικά με το 

ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής δράσης των εκπαιδευομένων. Κατ’ αρχάς θεωρεί 

ότι τα αποτελέσματα της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι δυνατόν να 

περιορίζονται μόνο στην αλλαγή της προσωπικότητας (π.χ. με την επίλυση ενός 

προσωπικού αδιεξόδου). Ωστόσο, δεν αποκλείει ότι κάτω από προϋποθέσεις, είναι 

δυνατόν να προκύψουν και δράσεις που αποβλέπουν στην κοινωνική αλλαγή 

(Κόκκος, 2005:77):  

«Σε κάθε περίπτωση το άτομο είναι υπεύθυνο να κρίνει πως θα εφαρμόσει στην 

πράξη τα αναδιαμορφωμένα νοήματα της ζωής του. Οι δε εκπαιδευτές ενηλίκων δεν 

πρέπει να ωθούν τους συμμετέχοντες προς εκείνη ή την άλλη κατεύθυνση, αλλά να 

εξηγούν  τη σημασία, τις δυνατότητες, τις μεθόδους και τις συνέπειες κάθε μορφής 

δράσης» ( Mezirow, 1991: 210). 

 

Η υποτίμηση του ρόλου του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου στη 

μάθηση 

Ένα άλλο ζήτημα, που συγκέντρωσε αρκετά κριτικά σχόλια και συνδέεται με 

το προηγούμενο, αφορά την υποτίμηση ή την παραγνώριση εκ μέρους του Mezirow 

του ρόλου του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου στη μάθηση 

(Λιντζέρης, 2010:102). Οι κριτικές αυτές θεωρούν την προσέγγιση του Mezirow  

«από-πλαισιωμένη» - δηλαδή αποτυγχάνει να διαχειριστεί άμεσα τους 

προβληματισμούς και τα ερωτήματα που σχετίζονται με το πλαίσιο, όπως η 

ιδεολογία, η κουλτούρα, οι διαφοροποιήσεις  φυλής, τάξης, φύλου. Η κριτική αυτή 

συνήθως συνδυάζεται με την ιδέα ότι ο κριτικός στοχασμός πρέπει να έχει πιο έντονο 

πολιτικό περιεχόμενο και να εστιάζεται στην κριτική της κυρίαρχης  ιδεολογίας και 

των σχέσεων ηγεμονίας και εξουσίας που τη συνοδεύουν. Ο Brookfield, ο οποίος σε 

γενικές γραμμές συνταυτίζεται με τις θέσεις που διατύπωσε ο Mezirow 

διαφοροποιείται από αυτόν σε αυτό το ζήτημα. Από τη μια δηλαδή,  συμφωνεί με το 
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αξίωμα ότι το βασικό χαρακτηριστικό της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι η 

κριτική αμφισβήτηση και αναδιαμόρφωση του τρόπου με τον οποίον κάποιος 

σκέφτεται ή πράττει, και από την άλλη προσάπτει στο Mezirow ότι δε θέτει πάντα 

στο επίκεντρο του κριτικού στοχασμού την πολιτική διάσταση,  ενώ αυτή σύμφωνα 

με τον Brookfield, αποτελεί την υπερκείμενη περιοχή του κριτικού στοχασμού, που 

διαποτίζει όλες τις άλλες διαστάσεις του (Brookfield, 2007: 165). Ο Brookfield 

λοιπόν ανέδειξε την πολιτική διάσταση της μετασχηματίζουσας μάθησης και του 

κριτικού στοχασμού επάνω στα κοινωνικά φαινόμενα. Επισήμανε ότι έχει καταλυτική 

σημασία η αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο τα κυρίαρχα ιδεολογικά συστήματα 

συσκοτίζουν, νομιμοποιούν και αναπαράγουν, σε βάρος των πολιτών, τις σχέσεις 

οικονομικής και πολιτικής ανισότητας με τις οποίες είναι εμποτισμένη η καθημερινή 

ζωή (Κόκκος, 2006). Ο Mezirow διατύπωσε τις θέσεις του πάνω στο θέμα σε 

συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό της Επιστημονικής Ένωσης Ενηλίκων 

κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα:  

« διαφωνώ με το συνάδελφό μου, ( εννοεί τον Brookfield) νομίζω ότι δίνει μεγάλη 

έμφαση, όπως και άλλοι συνάδελφοί μου, στη σημαντικότητα του πολιτικού 

πλαισίου. Και το πολιτικό πλαίσιο είναι τρομερά σημαντικό, αλλά ο τρόπος που 

μαθαίνεις να σκέφτεσαι για τον εαυτό σου είναι κάτι διαφορετικό από το πολιτικό 

πλαίσιο […] Πρέπει να σκέφτεσαι κριτικά με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά 

πλαίσια. Για παράδειγμα, το είδος της μετασχηματίζουσας μάθησης που συμβαίνει σε 

μια θεραπευτική συνάντηση είναι πολύ διαφορετική μαθησιακή εμπειρία από αυτή 

που συμβαίνει σε ένα θρησκευτικό ή σε ένα εργασιακό περιβάλλον  ή σε ένα 

οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον ( Mezirow, 2007β στο Κόκκος, 2010: 81) 

 

Η συναισθηματική διάσταση της μάθησης 

Μια άλλη προσέγγιση της μετασχηματίζουσας μάθησης, που βρίσκεται στον 

αντίποδα των θέσεων του Mezirow, αφορά τη συναισθηματική διάσταση της 

μάθησης και διαποτίζεται από μια ψυχολογική χροιά. Πρόκειται για απόψεις που 

ανέπτυξαν αρκετοί  θεωρητικοί της μετασχηματίζουσας μάθησης όπως ο Dirkx, ο 

Boyd,ο Elias,η  Cranton, ο Taylor κ.α.  οι  οποίοι βασίστηκαν στο έργο του Carl Jung 

για τη θεωρία των ψυχολογικών τύπων. Οι εν λόγω θεωρητικοί αντιτάχθηκαν στον 

ορθολογικό πυρήνα της προσέγγισης του Mezirow, σύμφωνα με τον οποίο το βασικό 

στοιχείο του μετασχηματισμού θεώρησης των ενηλίκων είναι  ο κριτικός στοχασμός 

των παραδοχών και ο στοχαστικός διάλογος στοιχεία που βασίζονται στη λογική 
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δύναμη, και εστίασαν στη μη ορθολογική πλευρά της μετασχηματίζουσας  μάθησης. 

Η βασική ιδέα τους είναι  ότι: «ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την 

πραγματικότητα επηρεάζεται βαθιά από διεργασίες που συντελούνται στο 

ασυνείδητο. Συνεπώς, η κύρια οδός για το μετασχηματισμό της εικόνας που έχουμε 

για τον εαυτό μας και τον κόσμο δεν είναι η ορθολογική αξιολόγηση των παραδοχών 

αλλά η ανακάλυψη και η επεξεργασία των ασυνείδητων πλευρών του «εγώ». Για να 

επιτευχθεί αυτό χρειάζεται,  στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης, να δίνεται 

έμφαση σε συγκινησιακά, διαισθητικά και φαντασιακά στοιχεία. Με την επεξεργασία 

και νοηματοδότηση ασυνείδητων εικόνων που έρχονται στο νου […] καθώς και 

προσωπικών εμπειριών, συναισθημάτων και μηνυμάτων που περικλείονται σε έργα 

τέχνης ανιχνεύουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, ο οποίος καθίσταται βαθμιαία κτήμα 

της συνείδησης, και γίνεται εναργέστερος ο τρόπος με τον οποίο αισθανόμαστε, 

σκεφτόμαστε και πράττουμε» ( Κόκκος, 2010: 83). Τα τελευταία χρόνια ο Mezirow 

(2009: 132) θεωρεί πως η κριτική αυτή είναι δικαιολογημένη. Αποδέχεται τη 

σπουδαιότητα των μη ορθολογικών - μη συνειδητών  παραγόντων στη διεργασία της 

μάθησης και έχει διευκρινίσει ότι οι απόψεις αυτές αποτελούν ένα ιδιαίτερα γόνιμο 

συμπλήρωμα της δικής του διατύπωσης, επιμένει όμως στον πρωταγωνιστικό ρόλο 

των ορθολογικών παραγόντων. Στο άρθρο μάλιστα στο οποίο διενεργείται ένας 

ενδιαφέρων διάλογος μεταξύ J. Dirkx και J. Mezirow για το εν λόγω θέμα, ο Mezirow 

καταλήγει λέγοντας τα εξής: « Η άποψή μου συγκλίνει περισσότερο με θεωρητικούς 

όπως ο Vygotsky, που θεωρούν ότι η ανάπτυξη της συνείδησης, της επίγνωσης και 

της αυτοδύναμης σκέψης είναι ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης». Στο ίδιο άρθρο 

συνεχίζει λέγοντας:  

«Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι μεγάλο μέρος της μάθησης συντελείται έξω από το 

συνειδητό, μεταφέρεται όμως πάντα εντός του συνειδητού. Ίσως ακόμα μπορούμε να 

πούμε ότι η όλη διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης περιλαμβάνει και μη 

συνειδητά στοιχεία, από τη στιγμή όμως που αυτά τα στοιχεία μεταφερθούν στο 

συνειδητό, ενεργοποιείται για τη μετασχηματίζουσα μάθηση μια ορθολογική διαδικασία 

που περιλαμβάνει τον κριτικό στοχασμό των πεποιθήσεων και παραδοχών η οποία 

αποτελεί τη βάση για το μετασχηματισμό των πλαισίων αναφοράς» (Mezirow στο Dirkx 

& Mezirow, 2006: 134).  

Οι κριτικές στη θεωρία του Mezirow δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά σε αυτά τα 

θέματα. Άλλα ζητήματα που εντοπίζουμε είναι: 
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Η Merriam (2004) στο άρθρο της με τίτλο The role of cognitive development in 

Mezirow’s transformational learning theory διατυπώνει την κριτική της σχετικά με 

τις ατομικές προϋποθέσεις κριτικού στοχασμού και συμμετοχής σε στοχαστικό 

διάλογο σε σχέση με το επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης του κάθε ενηλίκου 

εκπαιδευομένου. Η Merriam ισχυρίζεται ότι όλοι οι ενήλικες δεν μπορούν να 

συμμετέχουν στις προαναφερθείσες διεργασίες – κριτικός στοχασμός και 

στοχαστικός διάλογος- προαπαιτείται ένα αναβαθμισμένο επίπεδο προσωπικής 

ωριμότητας που δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν όλοι ακόμα και αν βρίσκονται στην 

ενήλικη φάση της ζωής τους. Ο Mezirow (2004) απαντάει σε αυτή την κριτική 

λέγοντας πως όλοι οι ενήλικοι διαθέτουν εν δυνάμει την ικανότητα για κριτικό 

στοχασμό, έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να μαθαίνουν με τρόπο διαφορετικό και πιο 

ολοκληρωμένο σε σχέση με τους ανήλικους. Όμως, παραδέχεται πως πρόκειται μόνο 

για μια δυνατότητα που δε σημαίνει ότι αναγκαστικά όλοι οι ενήλικοι επιθυμούν ή 

μπορούν να ανταποκρίνονται στις διεργασίες στοχαστικής μάθησης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο του Taylor (2007) με τίτλο An 

update of transformative learning theory: a critical review of the empirical research 

(1999-2005). Ο Taylor πραγματοποίησε μια κριτική επισκόπησης της εμπειρικής 

έρευνας για την μετασχηματίζουσα μάθηση την περίοδο 1999-2005. Σκοπός της 

επισκόπησης του είναι να εντοπίσει τα βασικά θέματα στα οποία αναφέρονται οι 

εμπειρικές έρευνες σε σχέση με τη θεωρία του Mezirow και με τον τρόπο αυτό να 

ανακαλύψει και τα επίκεντρα του θεωρητικού ενδιαφέροντος καθώς και τις σχετικές 

κριτικές προσεγγίσεις. Τα βασικά θέματα αυτών των εμπειρικών ερευνών είναι: οι 

τεχνικές και οι μέθοδοι ενίσχυσης της μετασχηματίζουσας μάθησης, η περίπλοκη 

φύση του κριτικού στοχασμού, οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευόμενης 

ομάδας, η φύση του μετασχηματισμού θεώρησης και ο ρόλος του πλαισίου. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον την  περίοδο εκείνη μετατοπίζεται 

και σε ζητήματα πρακτικής φύσεως - τεχνικές ενίσχυσης μετασχηματίζουσας 

μάθησης. Ωστόσο η έρευνα του Taylor έδειξε επίσης πως τα βασικά ζητήματα που 

παρουσιάσαμε παραπάνω - έμφαση στον ατομικό μετασχηματισμό, έμφαση στην 

ορθολογικότητα- συνεχίζουν να απασχολούν τους θεωρητικούς της 

μετασχηματίζουσας μάθησης. 
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Τέλος, και ο ίδιος ο Mezirow (2009:132-142) σε πρόσφατη δημοσίευσή του 

αναφέρεται στα ζητήματα εκείνα που συγκέντρωσαν τις περισσότερες κριτικές σε 

σχέση με τη δική του θεωρητική πρόταση. Ωστόσο αυτό που προκαλεί περισσότερο 

ενδιαφέρον είναι  η αναφορά του στις διαφορετικές προσεγγίσεις και προοπτικές της 

μετασχηματίζουσας μάθησης. Η παράθεση αυτών των νέων προσεγγίσεων από τον 

ίδιο το θεμελιωτή της,  αποτελεί άλλη μια απόδειξη πως η μετασχηματίζουσα μάθηση 

είναι μια θεωρία διαρκώς  εξελισσόμενη και  πάντα ανοιχτή στον διάλογο. Αυτές  οι 

νέες  προσεγγίσεις είναι:  

Κονστρουκτιβιστική ανάπτυξη 

Η προσέγγιση της κονστρουκτιβιστικής ανάπτυξης (constructivist 

development) προτείνεται από τρεις θεωρητικούς τον Robert Kegan, M. Belenky και 

King & Kithener. Ο Robert Kegan   εντοπίζει πέντε μορφές νοηματοδότησης κατά τη 

διάρκεια της ζωής. Οι δύο τελευταίες, η αυτό- ρυθμιζόμενη και η αυτό-

μετασχηματιζόμενη, που περιλαμβάνουν τη δυνατότητα για αυτό- στοχασμό αφορούν 

μόνο τους ενήλικους. Η  M. Belenky προσδιορίζει έξι μορφές γνώσεις. Μία από 

αυτές η  σχεσιακή γνώση εισέρχεται στην προοπτική του άλλου και προσπαθεί να δει 

τον κόσμο μέσα από τα μάτια του. Αυτή είναι όπως λέει ο Mezirow μια ουσιαστική 

διάσταση της μετασχηματίζουσας μάθησης. Οι King & Kithener έχουν επαρκείς 

αποδείξεις για να υποστηρίξουν την άποψη ότι μόνο στην ενηλικιότητα οι 

επιστημολογικές παραδοχές μάς επιτρέπουν πραγματική κριτική σκέψη σε μια πορεία 

εφτά σταδίων. 

Ψυχική διαστρέβλωση 

Η προσέγγιση της ψυχικής διαστρέβλωσης (physic distortion)  προτείνεται 

από τον ψυχίατρο Roger Gould. Η επιγενετική θεωρία του Gould  για την ενήλικη 

ανάπτυξη (1978) υποστηρίζει ότι τα τραυματικά γεγονότα  στη παιδική ηλικία είναι 

δυνατόν να παραγάγουν απαγορεύσεις που, μολονότι απωθούνται από τη 

συνειδητότητα στην ενηλικιότητα, συνεχίζουν να παράγουν συναισθήματα άγχους 

που αναστέλλουν την ενήλικη δράση. Ο εκπαιδευόμενος  λαμβάνει την απαραίτητη 

υποστήριξη ώστε να μάθει διαχωρίζει το άγχος που είναι μια λειτουργία του παιδικού 

τραύματος και του άγχους που αιτιολογείται από μια άμεση κατάσταση της ενήλικης 

ζωής του. 
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Θεραπεία σχημάτων 

Η προσέγγιση της θεραπείας σχημάτων (schema therapy). Πρόκειται για μια 

προσαρμογή της γνωστικής θεραπείας, που εστιάζει στη βελτίωση των 

συναισθηματικών πλαισίων αναφοράς. Βάση της θεραπείας σχημάτων είναι η 

επίγνωση (mindfulness), η οποία μπορεί να εφαρμοστεί από τα άτομα για να 

κατανοήσουν τα πρότυπα των συναισθηματικών τους αντιδράσεων κατά τη διάρκεια 

της πραγματοποίησης των εργαστηρίων. Όπως τα πλαίσια αναφοράς έτσι και τα 

σχήματα είναι ο τρόπος που ο νους μας οργανώνει, συγκροτεί και δρα σε μια 

συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά επίσης επιλεκτικά καθορίζουν το ασήμαντο από το 

σημαντικό. Όταν παρεμβαίνουν τα συναισθήματα, τα σχήματα είναι  δυνατόν να 

καθορίζουν τι είναι αποδεκτό στο συνειδητό μας και μπορούν να μας παρέχουν ένα 

σχέδιο ενεργειών σαν ανταπόκριση σε αυτό. 

 

Απόκτηση ατομικής υπόστασης 

Η προσέγγιση της διεργασίας απόκτησης ατομικής υπόστασης (individuation) 

που βασίζεται στη θεωρία των ψυχολογικών τύπων του C. Jung, προτείνεται από τους 

Cranton, Dirkx και Elias. Η Patricia Cranton (1994) ενσωμάτωσε τις αντιλήψεις του 

Jung με αυτές τις θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. Οι ψυχολογικές προδιαθέσεις των εκπαιδευομένων  αποτελούν ένα είδος 

νοητικών συνηθειών. Αυτό περιλαμβάνει δύο αλληλοσυσχετιζόμενες διεργασίες: την 

απόκτηση μεγαλύτερης επίγνωσης και κατανόησης της φύσης μας και την 

ταυτόχρονη απόκτηση ατομικής υπόστασης, κάτι που μας επιτρέπει να διαχωρίζουμε 

τον εαυτό μας από τους υπόλοιπους ανθρώπους, καθώς μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Ο  

Jung μιλάει για μια διαφοροποίηση μεταξύ αντίληψης και κρίσεις η οποία βρίσκεται 

κοντά στη διαφοροποίηση της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης μεταξύ της 

μάθησης που συντελείται πέρα από το συνειδητό μας διαμέσου της διαίσθησης, και 

της μάθησης που συντελείται στο συνειδητό επίπεδο διαμέσου του κριτικού 

στοχασμού επάνω σε παραδοχές. Ο John Dirkx (1997) ταυτίζει το στόχο της 

απόκτησης ατομικής υπόστασης του Jung με την ανάπτυξη της ατομικής 

προσωπικότητας. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει ένα διάλογο μεταξύ του συνειδητού 

εγώ και του περιεχομένου του ασυνειδήτου. Ο μετασχηματισμός περιλαμβάνει τη 

συμμετοχή σε διάλογο με τις ασυνείδητες πλευρές του ψυχισμού μας. Αυτός ο 

διάλογος απελευθερώνει κάποιον από εμμονές, καταπιεστικές παρορμήσεις και 

σύνδρομα, που μπορούν να διαμορφώσουν και να παραμορφώσουν το πλαίσιο 



63 
 

αναφοράς του. Η συμβολική διεργασία της απόκτησης ατομικής υπόστασης 

εκφράζεται με τη μορφή εικόνων. «Πίσω από κάθε συναίσθημα υπάρχει μια εικόνα» 

(Dirkx, 1997:249). Τέλος, Ο Dean Elias (1997:3) έχει διευρύνει τον ορισμό της 

μετασχηματίζουσας μάθησης για να συμπεριλάβει συγκεκριμένα το ασυνείδητο: 

«Μετασχηματίζουσα μάθηση είναι η επέκταση της συνείδησης μέσω των 

μετασχηματισμών των βασικών απόψεων για τον κόσμο και των συγκεκριμένων 

δυνατοτήτων του εαυτού. Η μετασχηματίζουσα μάθηση διευκολύνεται  μέσω 

συνειδητά καθοδηγούμενων  διεργασιών, όπως είναι η ευαίσθητη αξιολόγηση και 

αποδοχή του συμβολικού περιεχομένου του ασυνείδητου και η κριτική ανάλυση των 

θεμελιακών του παραδοχών».  Η προσέγγιση των παραπάνω μελετητών ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα την παρούσα εργασία και για αυτό θα εξεταστεί διεξοδικότερα σε επόμενο 

κεφάλαιο.                                                                                                                                            

1.7. Συμπεράσματα 

Από τις προαναφερθείσες κριτικές στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον μας 

επικεντρώνεται σε εκείνη  που αφορά στην έμφαση που δίνει ο Mezirow στα 

ορθολογικά - συνειδητά στοιχεία της μάθησης και στην αντίστοιχη υποτίμηση για το 

ρόλο των συναισθημάτων και των μη συνειδητών διεργασιών. Πράγματι, η αντίληψη 

πως οι βασικές διεργασίες της μάθησης πραγματοποιούνται μέσω του ορθού λόγου 

είναι διάχυτη σε όλη τη θεωρία του Mezirow. Ο ίδιος ο θεμελιωτής της 

μετασχηματίζουσας μάθησης αναφέρει: 

 «Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, όπως την έχω αποδώσει, είναι μια 

ορθολογική μεταγνωστική επιστημολογία αποδεικτικού (εργαλειακού) και 

διαλογικού (επικοινωνιακού) συλλογισμού. Ως συλλογισμός νοείται η διεργασία 

οικοδόμησης και αξιολόγησης μιας πεποίθησης. Η μετασχηματίζουσα μάθηση είναι 

μια ενήλικη διάσταση αξιολόγησης συλλογισμών, που περιλαμβάνει τον έλεγχο της 

εγκυρότητας και την αναδιαμόρφωση των νοηματικών δομών. […] ένα μεγάλο μέρος  

μετασχηματίζουσας μάθησης πραγματοποιείται πέρα από τα όρια του συνειδητού 

μας, όπου η διαίσθηση υποκαθιστά τον κριτικό στοχασμό επάνω στις παραδοχές. Οι 

εκπαιδευτές βοηθούν τους εκπαιδευομένους να φέρνουν αυτή τη διεργασία στο πεδίο 

του συνειδητού και να βελτιώνουν την ικανότητά τους και την κλίση τους να 

εμπλέκονται στη μετασχηματίζουσα μάθηση» (Mezirow, 2009:131-132). 
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Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως ο Mezirow αναγνωρίζει ότι ως ένα βαθμό η 

μάθηση συντελείται έξω από τα όρια της συνείδησης ωστόσο θεωρεί πως η ουσιώδης 

διάσταση της μετασχηματίζουσας μάθησης πρέπει να  αναδεικνύει με σαφήνεια μια 

βασική διεργασία η οποία είναι συνειδητή και περιλαμβάνει την κριτική αξιολόγηση 

επιστημολογικών παραδοχών. Εξάλλου ο  Mezirow, όπως φαίνεται και μέσα από τα 

κείμενα του, (1990:374, 2009:133) θέλει να διαφοροποιήσει το ρόλο του εκπαιδευτή 

ενηλίκων - που εργάζεται με εκπαιδευομένους που προσπαθούν να διαχειριστούν 

μετασχηματισμούς - από αυτόν του ψυχοθεραπευτή, η διερεύνηση δηλαδή, θεωρεί ο 

Mezirow, πολύ προσωπικών ζητημάτων που βρίσκονται πέρα από τα όρια του 

συνειδητού, αποτελεί δεξιότητα που είναι πιο οικεία στους ψυχοθεραπευτές. 

Η μετασχηματίζουσα μάθηση δεν μπορεί να ξεφύγει από τον ορθολογικό της 

χαρακτήρα. Τα δύο βασικά της στοιχεία, οι «πυλώνες» της θεωρίας είναι ο κριτικός 

στοχασμός και ο ορθολογικός- στοχαστικός διάλογος, δύο κατά βάση ορθολογικά 

στοιχεία. Γενικός σκοπός του κριτικού στοχασμού είναι να εξηγήσουμε, να 

κατανοήσουμε και να περιγράψουμε το νόημα της εμπειρίας μας. Αυτό σημαίνει 

επομένως, πως πρέπει να εφαρμόσουμε μια ορθολογική συλλογιστική για να 

αναζητήσουμε τις αιτίες των πραγμάτων ή για να δικαιολογήσουμε κάποιους 

ισχυρισμούς. Το ίδιο ισχύει και με τον ορθολογικό- στοχαστικό διάλογο. Κεντρικός 

στόχος του διαλόγου είναι η επικύρωση της εγκυρότητας ενός ισχυρισμού. Αυτό 

μπορεί να συμβεί δια της συμφωνίας  καλά πληροφορημένων και ώριμων 

συνομιλητών που η σκέψη τους βασίζεται στον ορθό λόγο. Επομένως, η  εσωτερική 

σύνδεση και η συνοχή του κριτικού στοχασμού και του διαλόγου βρίσκεται  στην 

έννοια της ορθολογικότητας που ο Mezirow θέτει ως υπόβαθρο και των δύο 

διεργασιών. 

 Ακόμα και η  επιμονή του Mezirow να συνδέει τη μετασχηματίζουσα μάθηση 

και κυρίως τον κριτικό στοχασμό και τον στοχαστικό διάλογο με τους ενηλίκους 

εκπαιδευομένους μπορεί να θεωρηθεί ένα στοιχείο που σχετίζεται με την 

ορθολογικότητα της θεωρίας. Οι ανήλικοι μαθητές δεν είναι σε θέση ακόμα να 

νοηματοδοτήσουν τις εμπειρίες τους πάνω σε μια ορθολογική βάση, δεν είναι σε θέση 

να στοχαστούν κριτικά και αν αυτό συμβεί, γίνεται με έναν μη συνειδητό τρόπο. Η 

συμπεριφορά τους και οι αντιδράσεις τους  καθοδηγούνται περισσότερο από το 

συναίσθημα παρά από τη λογική και η παρορμητικότητα είναι βασικό στοιχείο στις 
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κοινωνικές τους σχέσεις. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος όμως, που έχει εδραιωμένες 

αντιλήψεις, συγκεκριμένα πρότυπα μάθησης, διαθέτει πλέον την ωριμότητα να 

σκέφτεται  στοχαστικά πάνω στις εμπειρίες του και να τις νοηματοδοτεί με βάση 

ορθολογικά κριτήρια και με έναν απόλυτα συνειδητό τρόπο. Για το Mezirow λοιπόν 

προκειμένου να επέλθει ο ουσιαστικός μετασχηματισμός των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευομένων είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούν απόλυτα συνειδητές 

διαδικασίες. 

Είναι βέβαιο ότι ο θεμελιωτής της μετασχηματίζουσας μάθησης έχει την 

έννοια της ορθολογικότητας σε μεγάλη υπόληψη. Θεωρεί πως αυτή αποτελεί μια 

ουσιώδη διεργασία της ανθρώπινης επικοινωνίας και κεντρικό ζητούμενο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο  Mezirow δικαιολογεί αυτή του την πεποίθηση και 

παραθέτει μια ενδιαφέρουσα συλλογιστική (2009: 134, 2004:70). Αρχικά, 

αναγνωρίζει  πως είναι δύσκολο η εκπαίδευση να ξεφύγει από επιρροές όπως αυτή 

της εξουσίας, της ιδεολογίας, καθώς και από διαφορές της φυλής – τάξης- φύλου, 

στοιχεία που συχνά αποτελούν σημεία αναφοράς στην εκπαιδευτική διεργασία. 

Ωστόσο, πιστεύει πως οι επιρροές αυτές μπορούν να αποτιμηθούν ορθολογικά και να 

οδηγήσουν σε μια νέα αναθεωρημένη αντίληψη για την κοινωνική πραγματικότητα. 

Υπάρχουν αυτοί που πάντα υποστήριζαν με μεγάλη κατηγορηματικότητα ότι η 

εκπαίδευση- και ιδίως η ίδια η φύση της μάθησης και της ορθολογικότητας - είναι και 

πρέπει να είναι στην υπηρεσία μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας, θρησκείας, 

ψυχολογικής θεωρίας, κουλτούρας, οικονομικού συστήματος. Η εκπαίδευση 

ενηλίκων, κατά αυτούς λοιπόν, πρέπει να υπηρετεί αυτά τα «αφεντικά». Ο Mezirow  

έχει άλλη άποψη, θεωρεί πως οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι πρέπει να απαγκιστρωθούν 

από τέτοιου είδους επιρροές και μέσω του κριτικού στοχασμού και αυτό- στοχασμού 

να οδηγηθούν σε ορθολογικώς αιτιολογημένα συμπεράσματα για το κοινωνικό -

πολιτικό πλαίσιο που τους περιβάλλει. Μια ορθολογική επιστημολογία της ενήλικης 

μάθησης κατά τον Mezirow, εμπεριέχει την υπόσχεση να διαφυλάξει την εκπαίδευση 

ενηλίκων από το να γίνει όπως η θρησκεία, προκατάληψη και η πολιτική, δηλαδή ο 

εξορθολογισμός ενός κατοχυρωμένου συμφέροντος να της προσδίδει τη μορφή ενός 

σκοπού.  

«Η μετασχηματίζουσα μάθηση είναι στην ουσία μια μεταγνωστική διεργασία 

επανεκτίμησης των επιχειρημάτων που υποστηρίζουν τις προβληματικές 

νοηματοδοτικές μας προοπτικές» (Mezirow, 2009:134). 
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Ο Mezirow δεν υπήρξε ποτέ κατηγορηματικός με τις απόψεις του. Αυτό το 

αποδεικνύει, συμμετέχοντας δραστήρια σε ένα συνεχή διάλογο εξετάζοντας όλες τις 

απόψεις. Η θέση του για την αποκλειστικότητα του ορθολογικού στοιχείου στο 

μετασχηματισμό θεώρησης έχει υποχωρήσει και σταδιακά έχει υιοθετηθεί η άποψη 

ότι όντως μη ορθολογικοί παράγοντες, όπως το συναίσθημα, η διαίσθηση και η 

φαντασία μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο μετασχηματισμό θεώρησης, 

χωρίς βεβαίως η ορθολογικότητα να χάνει την πρωτοκαθεδρία της. Αρχικά, ο 

Mezirow (1991)  ισχυριζόταν ότι κάθε διεργασία μετασχηματισμού περιλαμβάνει 

πάντα κριτικό στοχασμό των διαστρεβλωμένων παραδοχών. Ωστόσο, όπως αναφέρει  

η Merriam σε άρθρο της (2004:66) δύο τουλάχιστον εμπειρικές έρευνες - του Taylor 

(1994) και του McDonald (1998) - κατέδειξαν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

καταγράφηκε μετασχηματισμός θεώρησης χωρίς συνειδητή σκέψη και κριτικό 

στοχασμό. Ο Mezirow (1998:191) απάντησε σε αυτή την παρατήρηση, ισχυριζόμενος 

ότι ο μετασχηματισμός μπορεί να επέλθει και μέσω της αφομοιωτικής μάθηση 

(Mindless assimilation). Η  κατάστασή μας δηλαδή μπορεί να  αλλάζει σταδιακά 

χωρίς να το συνειδητοποιούμε και έτσι εμείς να πραγματοποιούμε  μια σιωπηλή 

κρίση (tacit Judgment) προχωρώντας προς ένα τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς που 

ταιριάζει περισσότερο στη νέα κατάσταση. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι ο Mezirow 

παραδέχεται πως  παρόλο που πολλές φορές δεν χρησιμοποιούνται διεργασίες 

νοητικής φύσεως μπορεί να επέλθουν αλλαγές στον τρόπο σκέψης βασισμένες σε μη 

συνειδητά στοιχεία και συγκεκριμένα στην αφομοίωση αλλαγών. 

Όσον αφορά τη συναισθηματική διάσταση της μετασχηματίζουσας μάθησης  

εντοπίζουμε κάποια στοιχεία γι’ αυτό το ζήτημα τα οποία επισημαίνονται  από τον 

ίδιο τον Mezirow. Παράδειγμα,  ο στοχαστικός διάλογος, ένα θεμελιώδες στοιχείο 

της θεωρίας. Για την επιτυχή λειτουργία ενός γόνιμου διαλόγου απαιτείται από τους 

συνομιλητές να διαθέτουν ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης. Η 

συναισθηματική νοημοσύνη όπως αναφέρει και ο Goleman (1995 στο Mezirow, 

2003: 60) έχει πολλές διαστάσεις, όπως η ενσυναίσθηση, ο έλεγχος των 

παρορμήσεων, η επιμονή, ο ζήλος, η ύπαρξη εσωτερικών κινήτρων, η 

συναισθηματική ταύτιση, και η κοινωνική επιδεξιότητα, όλα αυτά αποτελούν 

απαραίτητα συναισθηματικά στοιχεία για την ανάπτυξη της ικανότητας των ενηλίκων 

να αξιολογούν και να συμμετέχουν πλήρως και ελεύθερα στον κριτικό – διαλεκτικό 

διάλογο (critical dialectical discourse). Άλλο ένα στοιχείο που αναδεικνύει τη 
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συναισθηματική διάσταση της μετασχηματίζουσας μάθησης αφορά στις εναλλακτικές 

προσεγγίσεις της θεωρίας του Mezirow τις οποίες αναφέρει ο ίδιος σε ένα κεφάλαιο 

του  που κατά τα λεγόμενά του μπορεί να θεωρηθεί ως η τελική αποτίμηση του έργου 

(2009:126). Εκεί ο Mezirow αναφέρεται σε προσεγγίσεις όπως, κονστρουκτιβιστική 

ανάπτυξη, η ψυχική διαστρέβλωση, η θεραπεία σχημάτων και η ατομική υπόσταση.  

Οι προσεγγίσεις αυτές αναδεικνύουν τις ψυχολογικές προοπτικές της 

μετασχηματίζουσας μάθησης. 

Όλα αυτά τα ζητήματα γύρω από την έμφαση στην ορθολογικότητα και την 

υποβάθμιση του ρόλου των συναισθημάτων στη θεωρία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης μας δίνουν το έναυσμα να ασχοληθούμε διεξοδικότερα με το θέμα των 

συναισθημάτων  στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Η μάθηση, διατείνεται ο Mezirow, είναι 

κατά βάση μία ορθολογική διαδικασία, ωστόσο άλλοι στοχαστές της εκπαίδευσης 

ενηλίκων όπως o Dirkx, Taylor, Cranton, Boyd κ.α. προσδίδουν μεγαλύτερη έμφαση  

στα συναισθήματα. Σε ποιο βαθμό τα συναισθήματα είναι ικανά να επηρεάσουν τη 

διεργασία της μάθησης και την ικανότητα του κριτικού στοχασμού; Ποια είναι η 

άποψη και τα επιχειρήματα μελετητών που έχουν ασχοληθεί με το θέμα;  Προτού 

επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, θα ασχοληθούμε με το θέμα 

των συναισθημάτων από εννοιολογική άποψη και κάνοντας μια ιστορική αναδρομή. 

Στο επόμενο κεφάλαιο λοιπόν επιχειρείται, μέσα από μια βιβλιογραφική επισκόπηση 

των σχετικών ψυχολογικών και φιλοσοφικών θεωριών, ο προσδιορισμός της έννοιας, 

των διαστάσεων και της εξέλιξης της θεωρητικής ανάλυσης των συναισθημάτων, ενώ 

παράλληλα γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος τους στη διανοητική ζωή των 

ενηλίκων. Θα ανατρέξουμε στις φιλοσοφικές προσεγγίσεις, αναφορικά με το ζήτημα, 

διανοητών της αρχαιότητας όπως  Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Στωικοί φιλόσοφοι 

μεταγενέστερων, όπως ο Rene Descartes και ο David Hume αλλά και σύγχρονων 

φιλοσόφων όπως ο Jean Paul Satre, Robert Solomon κ.α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ: ΕΝΝΟΙOΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ- ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η κριτική παρουσίαση της θεωρίας 

της Μετασχηματίζουσας Μάθησης έτσι όπως την ανέπτυξε ο θεμελιωτής της Jack 

Mezirow, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα ορθολογικά της στοιχεία. Η θεωρία της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης προσείλκυσε το ενδιαφέρον πολλών στοχαστών που 

υιοθέτησαν την έννοια και τους σκοπούς της, ωστόσο έθεσαν και τις δικές τους 

προτάσεις για την κριτική επανεξέταση ορισμένων σημείων της. Είδαμε λοιπόν πως 

ένα μεγάλο κομμάτι της κριτικής επικεντρώθηκε στο θέμα των συναισθημάτων. Τα 

συναισθήματα από πολλούς μελετητές θεωρούνται  εξίσου σημαντικά με τον κριτικό 

στοχασμό στη διεργασία του μετασχηματισμού και ως εκ τούτου η θέση τους στη 

θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί. Προτού 

παρουσιάσουμε αυτήν την εναλλακτική θεώρηση που επαναπροσδιορίζει το ρόλο των 

συναισθημάτων στη διεργασία της μετασχηματίζουσας μάθησης κρίνεται ιδιαιτέρως 

σημαντικό να εξετάσουμε  την ίδια την έννοια του συναισθήματος. Η βιβλιογραφική 

επισκόπηση των σχετικών φιλοσοφικών και ψυχολογικών θεωριών θα μας βοηθήσει 

να διερευνήσουμε τις διαστάσεις  και την εξέλιξη της θεωρητικής ανάλυσης των 

συναισθημάτων, ενώ παράλληλα θα ανακαλύψουμε το ρόλο τους στη διανοητική ζωή 

των ενηλίκων. 

Μέσα από  τη διαδικασία της διερεύνησης των σημαντικότερων θεωριών περί 

συναισθήματος θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε αν σε μια θεωρία όπως η 

μετασχηματίζουσα μάθηση που διατυπώθηκε αρχικά με βάση την ορθολογικότητα, 

υπάρχει περιθώριο ενσωμάτωσης μη ορθολογικών και συναισθηματικών στοιχείων. 

Με άλλα λόγια θέλουμε να εξακριβώσουμε εάν είναι δυνατή η συσχέτιση ορθού 

λόγου και συναισθήματος και με ποιο τρόπο αυτά τα δύο στοιχεία αλληλεπιδρούν και 

συσχετίζονται.  Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον λοιπόν να εξετάσουμε πως ερμήνευαν το 

συναίσθημα ή τα πάθη της ψυχής οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι,  πως εξελίχθηκαν οι 

θεωρίες αυτές στην πορεία του χρόνου και τέλος με ποιον  τρόπο ερμηνεύεται 

σήμερα το συναίσθημα με βάση τις μελέτες των σύγχρονων θεωρητικών. Το 
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ζητούμενο μέσα από αυτές τις θεωρητικές αναλύσεις είναι να διαπιστώσουμε αν η 

έννοια του συναισθήματος περιέχει τον ορθό λόγο ή  απλά αποτελεί μια 

μονοδιάστατη έννοια που διαθέτει άλογα στοιχεία και ως εκ τούτου δεν έχει θέση 

στις διεργασίες μάθησης. Οι θεωρίες περί συναισθήματος που παρουσιάζονται στη 

συνέχεια δίνουν απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα. 

2.1 Συναισθήματα και αρχαία ελληνική φιλοσοφία 

 Η μελέτη των ανθρώπινων συναισθημάτων ξεκινά ήδη από τον 6
ο
 π.Χ. αιώνα 

με την εμφάνιση στη Μικρά Ασία  των πρώτων  προσωκρατικών φιλοσόφων 

(Επεδοκλής, Παρμενίδης, Ηράκλειτος, Αναξίμανδρος, Αναξαγόρας). Στο επίκεντρο 

των αναζητήσεων των προσωκρατικών φιλοσόφων ήταν ζητήματα που αφορούσαν τη 

γνώση για την αρχή ή την ουσία του κόσμου και μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

εξετάζονταν και το συναίσθημα. Οι προσωκρατικοί συνέδεσαν τα συναισθήματα με 

στοιχεία του κόσμου καθώς και με διάφορες αντιδράσεις του ανθρώπινου σώματος 

(Κασσωτάκη, υπό δημοσίευση:3). Ωστόσο την εποχή της κλασικής  αρχαιότητας οι  

Έλληνες φιλόσοφοι - Σωκράτης, Πλάτωνας και Αριστοτέλης - μεταθέτουν το 

ενδιαφέρον  στην προσέγγιση ζητημάτων που αφορούσαν τον ίδιο τον άνθρωπο, 

όπως η ηθική του συμπεριφορά, η κατάκτηση της  γνώσης ακόμα και  η φυσιολογία 

του οργανισμού του.  Κατά την κλασική περίοδο οι αρχαίοι φιλόσοφοι τοποθετούσαν 

τα συναισθήματα σε μια γνωστική - νοητική βάση και  σύμφωνα με τη φιλοσοφική 

τους σκέψη στα πάθη της ψυχής συμμετέχει τόσο το σώμα όσο και η ψυχή (Goldie, 

2010:5). Κατά την ελληνιστική εποχή, μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

(323 π.Χ.), τα φιλοσοφικά ρεύματα - στωικοί φιλόσοφοι - αποσκοπούν στην 

ανακούφιση της ζωής των ανθρώπων ώστε να απαλλαγούν από την ανασφάλεια και 

τη δυστυχία. Στις θεωρίες των συναισθημάτων επικρατούν ζητήματα σχετικά με την 

ηθική, τη θρησκεία και τον ενάρετο βίο ( Solomon, 2003; Πελεγρίνης, 1997). Στις 

επόμενες σελίδες θα αναφερθούμε αναλυτικότερα  στη φιλοσοφία του Πλάτωνα, του 

Αριστοτέλη και των Στωικών, οι οποίοι ήταν η πρώτοι που ασχολήθηκαν 

συστηματικά με την έννοια του συναισθήματος. 

 2.1.1. Πλάτωνας 

Ο Πλάτωνας  ήταν ο εκφραστής της πρώτης ολοκληρωμένης  θεωρίας για τα 

συναισθήματα.  Μέσα από τους διαλόγους του μπορούμε να αντιληφθούμε τον τρόπο 

με τον οποίο τα  ερμήνευε. Στο έργο του Φίληβος (Taylor, 2003: 466-495) κεντρικό 
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θέμα είναι η ηδονή, η ηθική φιλοσοφία και η ψυχολογία. Το ερώτημα που 

πραγματεύονται οι συνομιλητές στο διάλογο αυτό είναι αν η ηδονή ή η φρόνηση είναι 

το ύψιστο αγαθό. Το πρόβλημα φαίνεται να επιλύεται με την ακόλουθη απάντηση: 

ούτε η καθαρή ηδονή ούτε η καθαρή σκέψη μπορούν να αποτελέσουν μεμονωμένες, 

το «καλό», δηλαδή τον άριστο βίο του ανθρώπου. Ο άριστος βίος περιλαμβάνει και 

σκέψη και ικανοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, Ο Πλάτωνας στο διάλογο αυτό 

αναφέρεται σε τρεις συναισθηματικές καταστάσεις, την ευχαρίστηση, τον πόνο και 

την ουδέτερη κατάσταση από όπου προέρχονται οι δύο προηγούμενες. Ο πόνος 

αναφέρεται στη διαταραχή της οργανικής ισορροπίας ενώ η ευχαρίστηση στην 

αποκατάστασή της, η ουδέτερη κατάσταση δε, είναι η ίδια η αρμονία. Η αρμονία 

λοιπόν διατηρείται χωρίς την παραμικρή παρέκκλιση προς τη μια ή την άλλη 

κατεύθυνση. Κατά τη θεωρία του Πλάτωνα η κατάσταση αυτή θα πρέπει να είναι 

απολύτως ουδέτερη συναισθηματικά, δηλαδή να μην είναι ούτε ευχάριστη ούτε 

επώδυνη. Τέτοια κατάσταση αποτελεί από την άποψη του συναισθήματος, ο 

διανοητικός βίος απαλλαγμένος από ηδονές και πόνους (Taylor, 2003: 477). Ο 

Πλάτωνας λοιπόν ορίζει τα συναισθήματα ως κινητήριες μίξεις ευχαρίστησης και 

πόνου που οδηγούν σε μια ουδέτερη συναισθηματική κατάσταση. Τη μίξη αυτών των 

δύο καταστάσεων, κατά τον Πλάτωνα, την κάνει η ψυχή. Αναφορικά με την ψυχή, 

θεωρείται αιώνια και άφθαρτη και στο έργο του Πλάτωνα Πολιτεία 

(Γεωργούλης,1963:36-38) διαιρείται σε τρία μέρη:  το κατώτερο μέρος, που 

ονομάζεται αλόγιστον ή επιθυμητικόν, επιδιώκει την εκπλήρωση των βασικών 

αναγκών (φαγητό, ποτό, έρωτας) και γι’ αυτό το λόγο είναι φιλοχρήματο και 

φιλοκερδές. Το κατώτερο μέρος, τιθασεύεται από το θυμοειδές, το οποίο τοποθετείται 

στο μεσαίο επίπεδο και αντιπροσωπεύει τη δύναμη της βούλησης και την ανδρεία. 

Και τα δύο προηγούμενα στοιχεία υπακούουν στο ανώτερο, το λογιστικόν που 

αποτελεί την έδρα της γνώσης και της αρετής. Για να διατηρηθεί η αρμονία στην 

ψυχή κάθε ατόμου θα πρέπει τα τρία μέρη της ψυχής να βρίσκονται σε αρμονική 

συμβίωση. Αν τα δύο άλλα στοιχεία υφαρπάξουν την εξουσία του λογιστικού, τότε 

επέρχεται η σύγχυση και η καταστροφή. Επίσης, ο Popper (1968: 162) επισημαίνει 

«Η δομή της ψυχής σύμφωνα με τον Πλάτωνα, χαρακτηρίζεται από μια ασταθή 

ισορροπία - ένα σχίσμα - μεταξύ των ανώτερων λειτουργιών της, τη λογική και τη 

βούληση, και των κατώτερων λειτουργιών, τα ένστικτα τα πάθη ή της ορμές». Έτσι 

εύκολα καταλαβαίνουμε ότι τα ανώτερα συναισθήματα έχουν την έδρα τους στο 

ανώτερο μέρος της ψυχής, που βρίσκεται στο κεφάλι ενώ τα κατώτερα συναισθήματα 
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εδράζονται στο θνητό μέρος της ψυχής που κατανέμεται σε ολόκληρο το σώμα. Στα 

κατώτερα συναισθήματα κατατάσσεται ο θυμός, ο φόβος, ο θρήνος, η αγάπη, η 

άμιλλα, η κακοβουλία κ.α. τα οποία θεωρεί μίγματα απέραντης ευχαρίστησης και 

πόνου.  

Στο έργο του Πλάτωνα Φαίδων (Taylor, 2003: 213-249), όπου ο διάλογος 

συμπίπτει με την ημέρα θανατικής εκτέλεσης του Σωκράτη, ο δάσκαλος βρίσκεται 

στη φυλακή και συζητάει με τους φίλους του για την αθανασία της ψυχής. Άμεσος 

και κύριος στόχος ολόκληρης της συνομιλίας είναι η δικαίωση του βίου της 

«περίθαλψης της ψυχής» βάσει της αντίληψης ότι η θεικότητα της ανθρώπινης ψυχής 

και η «μίμηση του θείου» αποτελούν το σωστό και εύλογο κανόνα του βίου. Η 

ανοσία της ψυχής απέναντι στο θάνατο αποτελεί απλή συνέπεια, αν και σημαντική, 

της εγγενούς αυτής θεικότητας. Με απλούστερα λόγια, θάνατος όπως όλοι 

καταλαβαίνουν, είναι η απαλλαγή της ψυχής από το σώμα. Επομένως και ο στόχος 

του φιλοσόφου σε όλη του τη ζωή είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη 

ανεξαρτητοποίηση της ψυχής από της περιπέτειες του σώματος, καθώς κάθε πόνος 

και ευχαρίστηση εδράζεται στο φθαρτό σώμα όχι όμως στη ψυχή (Price, 2010:123). 

Έτσι ο αληθινά  «ερωτευμένος με τη γνώση»  οφείλει να ομολογήσει ότι ο πόθος της 

καρδιάς του μόνο μετά το θάνατο μπορεί να αποκτηθεί. Το  κύριο νόημα της 

επιμονής στην αδιάκοπη ενασχόληση με τη σκέψη ως φιλοσοφική μορφή κάθαρσης 

είναι ότι η αυταπάρνηση του φιλοσόφου αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της ζωής του 

με την κάθαρση από εξωτερικές ανησυχίες, η νόηση του έτσι γίνεται ολοένα 

εντονότερη και πιο συγκεντρωμένη. Η περίθαλψη της ψυχής επομένως κατά τον 

Πλάτωνα αποτελεί, ασύγκριτα, το σπουδαιότερο ενδιαφέρον του ανθρώπου. Τα 

συναίσθημα της ευτυχίας και της δυστυχίας δεν εξαρτώνται από τα εγκόσμια, αλλά 

από τα γνωρίσματα της ψυχής που παίρνουμε μαζί μας στον αόρατο κόσμο, που και 

αυτά με τη σειρά τους καθορίζουν την ευτυχία ή τη δυστυχία μας.  

Ο Πλάτωνα ανάπτυξε την πρώτη ψυχοσωματική θεωρία για τα συναισθήματα. 

Προέβαλλε την  αλληλεπίδραση και συσχέτιση μεταξύ σώματος και ψυχής καθώς και 

το ρόλο που διαδραματίζει  για την ανθρώπινη συμπεριφορά η ικανότητα ελέγχου και 

ρύθμισης των συναισθημάτων. Η ποιότητα των συναισθημάτων ερμηνεύεται από τον 

Πλάτωνα με κριτήριο την κατάκτηση της γνώσης, τα ανώτερα συναισθήματα για τον 

αρχαίο φιλόσοφο αφορούν το φιλοσοφικό στοχασμό και τον διανοητικό έρωτα. 
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2.1.2. Αριστοτέλης 

Σε προηγούμενη ενότητα αναλύσαμε την έννοια του κριτικού στοχασμού και 

είδαμε πως θεμελιωτής της έννοιας αυτής ήταν ο Αριστοτέλης,  καθώς η 

αριστοτελική φρόνηση συνδέεται άμεσα με την έννοια του κριτικού στοχασμού και 

της κριτικής σκέψης. Στην ενότητα αυτή μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε τη 

φιλοσοφία του Σταγειρίτη φιλόσοφου αναφορικά με τα συναισθήματα. Στον 

Αριστοτέλη  συναντάμε την πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση της έννοιας και της 

επεξεργασίας των συναισθημάτων και μια εμπεριστατωμένη προσπάθεια σύνδεσης 

των συναισθημάτων με τη φυσιολογία, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ως μια από 

τις πρώτες συστηματικές αναφορές της ανθρώπινης ψυχολογίας. Τα έργα  του 

Αριστοτέλη που προσεγγίζουν αυτά τα ζητήματα και που εμείς θα μελετήσουμε είναι:  

το Περί ψυχής, η Ποιητική, η  Ρητορική, Ηθικά Νικομάχεια (Solomon, 2003:5). 

Στο Περί ψυχής (De Anima) ο Αριστοτέλης, ακολουθώντας τον προκάτοχό 

του,  Πλάτωνα,  διαιρεί την ανθρώπινη ψυχή σε δύο μέρη, σε ένα ορθολογικό και ένα 

μη ορθολογικό.  Αλλά σε αντίθεση με τον Πλάτωνα,  ο Αριστοτέλης δεν επιχειρεί μια 

τόσο βαθιά τομή μεταξύ των δύο μερών. Υποστηρίζει  έτσι πως και τα δύο μέρη 

συνθέτουν μια ενότητα. Η θέση αυτή αφορά και τα συναισθήματα τα οποία, όπως 

υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, διαθέτουν ένα γνωστικό κομμάτι, συμπεριλαμβανομένων 

πεποιθήσεων και προσδοκιών, καθώς και ένα κομμάτι που αφορά τις αισθήσεις του 

σώματος (physical sensations). Ο Αριστοτέλης αποφεύγει το διαχωρισμό μεταξύ των 

ορθολογικών (ή γνωστικών) και μη ορθολογικών (ή φυσικών - physical) στοιχείων  

των συναισθημάτων και αναγνωρίζοντας ότι η σύνθεση τους είναι αρκετά 

πολύπλοκη, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει απλά ως παράλογες και μη ελεγχόμενες 

αποκρίσεις σε καταστάσεις (Solomon, 2003:5). Αναφορικά με το διαχωρισμό της 

ψυχής, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι αυτή αποτελείται καταρχήν από δύο μέρη, από 

το λόγον έχον μέρος και από το άλογον. Ο άνθρωπος δηλαδή λειτουργεί με δύο 

τρόπους α)με βάση τη λογική του β) με τρόπους που δεν έχουν καμία σχέση με το 

λογικό του. Η αρχική αυτή διμερής διαίρεση κατέληξε σε μια τριμερή διαίρεση, 

καθώς  ο Αριστοτέλης  διέκρινε τελικά α) ένα καθαρά άλογον μέρος της ψυχής, β) 

ένα καθαρά λόγον έχον μέρος της ψυχής γ) ένα μέρος που μετέχει και του αλόγου και 

του λόγου έχοντος μέρους της ψυχής. Το τρίτο μέρος, που θα μας απασχολήσει 

περισσότερο,  ο Αριστοτέλης το ονομάζει επιθυμητικόν και έχει σχέση με τις αρετές 

που περιγράφουν το χαρακτήρα του ανθρώπου, δηλαδή τις ηθικές αρετές. Στις ηθικές 
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αρετές σημαντικό ρόλο παίζουν τα συναισθήματα, ζήτημα που θα αναλύσουμε στα 

Ηθικά Νικομάχεια (Λυπουρλής, 2006: 182).  Στο συγκεκριμένο έργο ( Περί ψυχής) ο 

Αριστοτέλης αποφεύγει το δυισμό (dualism) μεταξύ σώματος και ψυχής 

υποστηρίζοντας ότι τόσο οι πεποιθήσεις όσο και οι σωματικές κινήσεις και οι 

ψυχολογικές αλλαγές είναι αναπόσπαστα στοιχεία του συναισθήματος. Φαίνεται 

λοιπόν πως οι διάφορες καταστάσεις της ψυχής ούτε μπορούν να ενεργήσουν ούτε να 

ενεργοποιηθούν χωρίς το σώμα. Συναισθήματα όπως ο θυμός, ο φόβος, η ντροπή, το 

θάρρος, η χαρά η αγάπη, το μίσος κ.α. συνδέονται τόσο με τη συναισθηματική 

εμπειρία που βιώνουμε - νιώθουμε όσο και με τις εκφράσεις του προσώπου και τις 

κινήσεις του σώματος. Τα συναισθήματα της ψυχής δηλαδή αντανακλώνται στο 

σώμα.  Ο Αριστοτέλης δίνει ιδιαίτερη έμφαση ανάμεσα στον τρόπο έκφρασης των 

συναισθημάτων και τη φυσιολογία του σώματος. Ως εκ τούτου, τα συναισθήματα 

οφείλονται στην καθοδηγούμενη από το πνεύμα κίνηση του αίματος μέσα στο σώμα. 

Το συναίσθημα της δειλίας για παράδειγμα, εμφανίζεται όταν το αίμα είναι αραιό, το 

συναίσθημα του φόβου οφείλεται στο κρύο αίμα που προκαλείται από την 

ανακατανομή της ζωτικής θερμότητας από την κορυφή μέχρι το κατώτατο σημείο του 

σώματος και εκδηλώνεται με τρέμουλο της φωνής, αύξηση των καρδιακών παλμών, 

τσιριχτή φωνή, δίψα, έκκριση ιδρώτα κ.α. (Solomon, 2003:9-10). 

Ο Αριστοτέλης και στην Ποιητική (Ross, 1993:402-413) αναφέρεται στην 

επεξεργασία των συναισθημάτων. Σκοπός της τραγωδίας όπως αναφέρεται και στο 

γνωστό ορισμό, «Έστιν ουν τραγωδία…. την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν», 

είναι να οδηγήσει τον θεατή, μέσα από τον έλεο και το φόβο, στην κάθαρση, έναν όρο 

η ερμηνεία του οποίου έχει απασχολήσει επί αιώνες τους μελετητές. Τα πάθη των 

ανθρώπων δηλαδή, ο φόβος και το έλεος στην τραγωδία, πρέπει να διεγερθούν με 

τέτοιο τρόπο ώστε μέσα από τη διέγερση και την έντασή τους, να επέλθει η κάθαρση 

της ψυχής. Οι θεατές συμμετέχουν λογικά και συναισθηματικά στα δρώμενα, γι’ αυτό 

και συμπάσχουν με τους ήρωες, οι οποίοι συγκρούονται συνήθως με τη Μοίρα, 

εξαιτίας κάποιου λάθους και συντρίβονται. Με την κάθαρση λοιπόν, την οποία 

προκαλεί η τραγωδία ως έργο τέχνης οι θεατές ανακουφίζονται και ηρεμούν ψυχικά. 

Επομένως ο σκοπός της τραγωδίας είναι ηθικός και καθορίζει τα συναισθήματα. Η 

επικράτηση της ηθικής και η αποκατάσταση της  ηθικής τάξης προκαλούν 

συναισθήματα ευχαρίστησης και ανακούφισης. 
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Στη Ρητορική είναι επίσης ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του Αριστοτέλη για τα 

συναισθήματα. Τα συναισθήματα κατά τον Αριστοτέλη (Ross,1999:124), είναι 

διαθέσεις και προσωρινές καταστάσεις του νου, και όχι ιδιότητες του χαρακτήρα ή 

φυσικές επιθυμίες που προκύπτουν  σε μεγάλο βαθμό από την επικρατούσα αντίληψη 

για κάποιον ή για κάτι, σε μια δεδομένη στιγμή. Υπό αυτή τη μορφή τα 

συναισθήματα  επηρεάζουν τις κρίσεις. Η δεινότητα του ρήτορα κατά τον 

Αριστοτέλη συνίσταται στην ικανότητά του να  προκαλεί στο ακροατήριό του τα 

κατάλληλα συναισθήματα προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελεσματικά την κρίση 

που επιθυμεί να έχουν οι ακροατές του και να είναι σε θέση να αφυπνίσει  αρνητικά 

συναισθήματα ενάντια στους εχθρούς του (Price, 2010: 131-132). Οι ρήτορες 

επομένως πρέπει να μπορούν να αντιλαμβάνονται την κατάσταση και να στοχάζονται 

κριτικά προκειμένου να διεγείρουν τα κατάλληλα συναισθήματα σε κάθε περίπτωση. 

Στην προσπάθειά του μάλιστα ο Αριστοτέλης, να ορίσει τα χαρακτηριστικά του 

επιτυχημένου ρήτορα κάνει αναφορά στη φύση των συναισθημάτων. Συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι ο ρήτορας προκειμένου να πείσει κάποιον πρέπει να γνωρίζει: α) τη 

φύση ή τον ορισμό του συναισθήματος, την κατάσταση, δηλαδή, του μυαλού του 

ατόμου που αισθάνεται αυτό το συναίσθημα β) το αντικείμενο του συναισθήματος, σε 

ποιους δηλαδή απευθύνεται ένα συναίσθημα και τι γίνεται αισθητό από αυτό. γ) την 

αιτία του συναισθήματος, γιατί δηλαδή το συναίσθημα γίνεται αισθητό και σε ποιες 

περιστάσεις λειτουργεί. Κάνει μάλιστα λόγο για ανταγωνιστικά ζευγάρια 

συναισθημάτων που είναι τα ακόλουθα: Θυμός- αμνησικακία, αγάπη- μίσος, φόβος- 

εμπιστοσύνη, ντροπή- αναίδεια, καλοκαγαθία- αδιαφορία, οίκτος- δυσαρέσκεια, 

ζηλοτυπία- φθόνος, άμιλλα περιφρόνηση  (Κασσωτάκη, υπό δημοσίευση:4). 

Ο Αριστοτέλης υπήρξε εκφραστής της ηθικής φιλοσοφίας και η έννοια της 

αρετής αποτελεί θεμελιώδη λίθο της. Τα Ηθικά Νικομάχεια μελετούν σε βάθος τα 

ζητήματα αυτά και τα συναισθήματα αποτελούν το σημείο αναφοράς. Η θεωρία του 

Αριστοτέλη έχει  ένα χαρακτήρα τελολογικό. Κάθε δημιούργημα της φύσης έχει μέσα 

στον ίδιο τον εαυτό του αυτό που ο Αριστοτέλης ονομάζει αρχήν κινήσεως. Από τη 

στιγμή δηλαδή που θα γεννηθεί κάτι από τη φύση αρχίζει σε αυτό μια ορισμένη 

διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει, αν όλα λειτουργήσουν ομαλώς, στο τέλος του. Η 

ιδέα αυτή διατρέχει ολόκληρο το έργο του Αριστοτέλη. Η ηθική του φιλοσοφία έχει 

για βάση της την θεωρία περί τέλους. Το τέλος του ανθρώπου αφορά την ψυχή του. 

Το αποκορύφωμα της ανθρώπινης δημιουργίας, το υψηλότερο σκαλί που μπορεί να 
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φτάσει η ψυχή, είναι η ευδαιμονία η οποία κατακτάται μέσω της αρετής  (Λυπουρλής, 

2006: 205-206).  

Για να γίνει κανείς ευδαίμων πρέπει να ακολουθεί έναν ενάρετο τρόπο ζωής. 

Ο Αριστοτέλης  στα Ηθικά Νικομάχεια εξετάζει αρχικά πως δημιουργείται ο αγαθός 

χαρακτήρας, σε τι υλικό και με ποιον τρόπο εκδηλώνεται. Οι  αρετές δεν είναι στον 

άνθρωπο  ούτε φυσικές (φύσει) ούτε αφύσικες (παρά φύσιν). Υπάρχει αρχικά μέσα 

μας η ικανότητα να τις αποκτήσουμε, αλλά αυτή η ικανότητα πρέπει να αναπτυχθεί 

με την πρακτική (δια έθους). Ο βασικός κανόνας που διατυπώνεται για τις ηθικές 

αρετές είναι ότι τόσο η υπερβολή όσο και η έλλειψη πρέπει να αποφεύγονται. Οι 

πράξεις που επιτελούμε αφού κατακτήσουμε την αρετή, έχουν εξίσου  μετρημένο 

χαρακτήρα με τις πράξεις από τις οποίες αναπτύσσεται η αρετή. Αυτή η 

επιχειρηματολογία περιέχει τη θεωρία της μεσότητας (Ross, 1993). Κατά τον 

Αριστοτέλη λοιπόν η αρετή είναι μεσότητα μεταξύ υπερβολής και έλλειψης. Η 

υπερβολή και η έλλειψη αποτελούν πάντοτε το λάθος και γι’ αυτό ψέγονται από τους 

ανθρώπους ενώ το μέσον, η μεσότητα επισύρει τον έπαινο, γιατί είναι το ορθό 

(Λυπουρλής, 2006). Η ηθική αρετή επομένως σύμφωνα και με τα προηγούμενα, 

επιζητεί το μέσο, τόσο στο συναίσθημα όσο και στις πράξεις και γι’ αυτό μπορεί να 

οριστεί ως έξις προαιρετική  που συνίσταται ουσιαστικά σε μια μεσότητα αναφορικά 

με εμάς καθορισμένη από έναν κανόνα, δηλαδή από τον κανόνα με τον οποίο θα την 

καθόριζε ο φρόνιμος άνθρωπος. Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη μεσότητα 

υποστηρίζει ότι  η ευδαιμονία προκύπτει όταν η ψυχή ενεργεί σύμφωνα με την αρετή. 

Η καλύτερη ένδειξη για την εσωτερική φύση ενός ανθρώπου (Σημεῖον τῶν ἕξεων), το 

βασικό κριτήριο για να διαπιστώσει κανείς αν ακολουθεί τη θεωρία της μεσότητας 

και βρίσκεται στο δρόμο της αρετής, είναι η ηδονή και η λύπη που αισθάνεται  όταν 

πράττει ενάρετα ή ακόλαστα πράγματα. Τα συναισθήματα δηλαδή είναι αυτά που 

καθορίζουν την κατάκτηση της αρετής ή όχι. Η ηδονή και η λύπη μπορούν πράγματι 

να ονομαστούν αντικείμενο της ηθικής αρετής. Η επιδίωξη της ηδονής και η αποφυγή 

της λύπης είναι οι κύριες πηγές των φαύλων έργων (διὰ μὲν γὰρ 

 τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν 

καλῶν ἀπεχόμεθα). Η αρετή αφορά πράξεις και συναισθήματα (πάθη) που 

συνοδεύονται πάντοτε από ηδονή ή λύπη. Η τάση μας να νιώθουμε ηδονή με 

ορισμένα αντικείμενα υπάρχει μέσα μας εκ γενετής. Έχουμε δηλαδή την τάση  να 

κρίνουμε όλες τις πράξεις μας με βάση το ευχάριστο ή το δυσάρεστο συναίσθημα που 
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μπορεί να νιώθουμε. Είναι δύσκολο να καταπολεμήσουμε την ηδονή ή την λύπη που 

αισθανόμαστε για λάθος πράγματα, η κατανίκησή τους όμως είναι το θεμελιακό 

αντικείμενο της αρετής. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποστηρίξουμε ότι η αρετή είναι η 

απαλλαγή από την ηδονή και τη λύπη (Ross, 1993). Οι  τάσεις προς την ηδονή και τη 

λύπη δεν πρέπει να καταπνίγονται, αλλά αντίθετα να διαπλάθονται ώστε να 

αποκτήσουν το κατάλληλο σχήμα (Solomon, 2003: 6). Πρέπει να μάθουμε να 

αισθανόμαστε ηδονή με το σωστό τρόπο και στο σωστό χρόνο. Το ουσιαστικό 

στοιχείο δεν είναι ότι τα συναισθήματα  πρέπει να έχουν ορισμένη ένταση, αλλά ότι 

πρέπει να υποτάσσονται εξ ολοκλήρου στον «ορθό κανόνα», στην αίσθηση του 

καθήκοντος (Ross,1993). Για να αντιληφθούμε όλα αυτά ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί 

ως παράδειγμα το συναίσθημα της οργής. Ο θυμός θεωρείται ως μια ώθηση που 

συνοδεύεται από πόνο προκειμένου ο άνθρωπος να εκδικηθεί για κάποια προσβολή 

που έγινε στον ίδιο ή σε κάποιο φιλικό του πρόσωπο και διακρίνει τον κατάλληλο και 

τον ακατάλληλο θυμό. Ο κατάλληλος θυμός έγκειται στην εξής στάση απέναντι στα 

πράγματα που μας θυμώνουν:  

«Το να οργισθείς τη στιγμή που πρέπει, εν σχέσει με τα πράγματα που πρέπει, εν 

σχέσει με τους ανθρώπους που πρέπει για το λόγο που πρέπει και με τον τρόπο που 

πρέπει, αυτό είναι το μέσο και το άριστο» ( Λυπουρλής, 2006: 78). 

Επομένως, η ηθική διδασκαλία του Αριστοτέλη βρίσκεται σε άμεση σχέση με 

τα συναισθήματα. Στοιχείο ελέγχου του πραγματικού χαρακτήρα των ανθρώπινων 

πράξεων είναι η «επιγινομένη τοις έργοις ηδονή ή λύπη», το συναίσθημα δηλαδή της 

ευχαρίστησης ή της δυσαρέσκειας που τις ακολουθεί. Για παράδειγμα, ο Αριστοτέλης 

σημειώνει ότι σώφρονα θα ονομάσουμε τον άνθρωπο που απέχει από τις σωματικές 

ηδονές και αυτό του προκαλεί ευχαρίστηση, ενώ ακόλαστος είναι αυτός που 

απέχοντας από τις σωματικές ηδονές αισθάνεται γι’ αυτό δυσαρέσκεια.  Μετά από 

όλα αυτά ο Σταγειρίτης φιλόσοφος καταλήγει ότι η σωστότερη παιδεία και αγωγή 

είναι αυτή που μας μαθαίνει ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ, δηλαδή να 

χαιρόμαστε και να ευχαριστιόμαστε, να λυπούμαστε και να είμαστε δυσαρεστημένοι 

με αυτά που πρέπει. Επομένως μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα συναισθήματά μας 

διότι αυτά δε συνιστούν απλά άλογες παρορμήσεις της ψυχής (Solomon, 2003:6). 

Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ο Αριστοτέλης παρουσιάζει την παιδεία στις 

ουσιαστικές της διαστάσεις. Η παιδεία δεν παραμερίζεται από το ψυχολογικό της 

μέρος ούτε υποτάσσεται σε διαδικασίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τη λογική 
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και τη γνώση. Επισημαίνεται  βεβαίως ότι αυτό το ψυχολογικό μέρος πρέπει να 

εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να ακούει τη γλώσσα του λόγου. Η σύνδεση μεταξύ 

ηθικής, ψυχολογίας και λογικής δεν είναι τυχαία. Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που 

ασχολήθηκε συστηματικά με την έρευνα ψυχολογικών θεμάτων  και από πολλούς 

θεωρείται ο πατέρας της ψυχολογίας.  

 

2.1.3.  Στωική φιλοσοφία. 

Στις θεωρίες που διατυπώθηκαν για τα συναισθήματα μετά τον Αριστοτέλη 

επικρατεί το ενδιαφέρον για μια καλύτερη ζωή. Κατά την περίοδο αυτή κυριαρχούν 

οι απόψεις των Στωικών φιλοσόφων. Η στωική φιλοσοφία εκτείνεται σε ένα αρκετά 

μακρύ διάστημα που ξεκινά από το δεύτερο ήμισυ περίπου του τετάρτου προ 

Χριστού αιώνα, φτάνει έως τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα και καταλήγει στον 

Νεοπλατωνισμό, με κύριο εκφραστή τον Πλωτίνο, που εκτείνεται από τον τρίτο έως 

τον έκτο μ.Χ. αιώνα Οι κυριότεροι εκπρόσωποι του φιλοσοφικού αυτού ρεύματος 

είναι ο Ζήνωνας, οποίος είναι και ο εισηγητής του στωικισμού, ο Χρύσιππος, 

Πλούταρχος, Ποσειδώνιος, Σένεκας και ο Πλωτίνος. Με τον Πλωτίνο ουσιαστικά 

ολοκληρώνεται η περίοδος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. (Gill, 2010:144). 

Για τους στωικούς ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου ταυτίζεται με τον 

ενάρετο βίο. Ο ενάρετος βίος συνδέεται με την ηρεμία, τη γαλήνη και την αταραξία 

της ψυχής. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει κάνεις προκειμένου να οδηγηθεί σε 

αυτήν την κατάσταση η ψυχή του και να γίνει έτσι ευτυχισμένος, δεν είναι όπως 

ισχυρίστηκε ο Επίκουρος οι ηδονές, αλλά η αρετή. Τον δρόμο αυτό προς την αρετή 

μπορεί να του τον υποδείξει η φιλοσοφία, η οποία  πρώτα από όλα είναι άσκηση της 

αρετής. Για να φτάσει κανείς, όπως εισηγούνται οι στωικοί φιλόσοφοι, στην κατά-

σταση της πλήρους αταραξίας της ψυχής, η οποία  θα του εξασφαλίσει την ευτυχία, 

χρειάζεται να ξεπεράσει κάθε συναισθηματισμό, να χειραφετηθεί από τις εγκόσμιες 

επιθυμίες του και ν' απελευθερωθεί από τα πάθη του - όχι μόνο από τα θεωρούμενα 

κακά πάθη, αλλά από όλα τα πάθη ανεξαιρέτως. Και τούτο, διότι το πάθος, γενικώς, 

είναι μια «άλογη και αφύσικη κίνηση της ψυχής, μια ορμή πλεονάζουσα», που δεν 

αφήνει τον άνθρωπο να κρίνει σωστά την θέση του μέσα στον κόσμο και την 

συγγενική σχέση του με την φύση (Πελεγρίνης, 1997). 
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Η εμπαθής αρετή, δηλαδή η αρετή που βασίζεται στο συναίσθημα, δεν 

εμπίπτει στους «κανόνες» της στωικής φιλοσοφίας, σε αντίθεση όπως είδαμε με τον 

Αριστοτέλη που θεωρεί πως πολλά από τα συναισθήματα μπορεί να μας 

παρακινήσουν σε σπουδαίες πράξεις αρκεί να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. 

Σύμφωνα με τους Στωικούς τα βασικά πάθη της ψυχής είναι τέσσερα: η επιθυμία, ο 

φόβος, ο πόνος ή η λύπη και η ηδονή. Αυτά θα πρέπει να αποφεύγονται από τους 

ανθρώπους, γιατί χωρίς να το καταλαβαίνουν οδηγούνται σε εκφράσεις και 

αντιδράσεις για τις οποίες δε συμφωνεί ο βαθύτερος εαυτό τους, δηλαδή το 

ηγεμονικό, η κατευθυντήρια δύναμη της ψυχής του ανθρώπου. Από τα τέσσερα αυτά 

συναισθήματα, η επιθυμία και ο φόβος- που αναφέρονται αντίστοιχα στην επιθυμία 

ενός προσώπου ή πράγματος που θεωρούμε καλό και στο φόβο του κακού ή του 

βλαβερού, είναι πρωτογενή συναισθήματα, ενώ η ηδονή- που προέρχεται από την 

απόκτηση του επιθυμητού και η λύπη ή ο πόνος- που αποτελεί το αντίθετο της 

ηδονής και προέρχεται από την αντιμετώπιση κάποιου εξωτερικού φοβικού 

αντικειμένου, σκέψης ή αισθήματος, χαρακτηρίζονται ως δευτερογενή. Επίσης, η 

επιθυμία και η ηδονή χαρακτηρίζονται από τους Στωικούς ως αγαθά (πάθη), ενώ ο 

φόβος και ο πόνος ως δεινά ή κακά (πάθη). Για να αντιμετωπίσουμε και να ελέγξουμε 

ένα πάθος, θα πρέπει να αναχθούμε στο πρωτογενές επίπεδο έκφρασής του (επιθυμία 

ή φόβος κάποιου προσώπου ή πράγματος) για να ελεγχθεί συνειδητά- λογικά εάν 

είναι πράγματι ωφέλιμο ή βλαβερό για εμάς (Solomon, 2003). 

Με βάση τα παραπάνω οδηγούμαστε στο τρίπτυχο: εμπάθεια- απάθεια- 

ευπάθεια.  Σύμφωνα με αυτό, ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει στις εκφράσεις του τις 

ακρότητες της εμπάθειας, δηλαδή το έντονο και ανεξέλεγκτο πάθος, το οποίο 

μορφοποιείται ως έντονη ενεργητικότητα και επιθετικότητα προς τα έξω, καθώς και 

της ευπάθειας, δηλαδή το έντονο και ανεξέλεγκτο πάθος, το οποίο μορφοποιείται ως 

έντονη παθητικότητα και επιθετικότητα προς τα μέσα. Ο άνθρωπος λοιπόν που 

στοχεύει συνειδητά και έμπρακτα στην αληθινή και όχι στην περιστασιακή 

ευδαιμονία στη ζωή του, πρέπει να προσπαθεί να μένει σε μια ενδιάμεση θέση που 

είναι η απάθεια, που αφορά την εκρίζωση από την ψυχή οποιουδήποτε πάθους 

(Πελεγρίνης, 1997).  

Οι στωικοί παράλληλα εκφράζουν την πρώτη νοητική θεωρία των 

συναισθημάτων, η οποία υποστηρίζει ότι η ενάρετη ζωή περιλαμβάνει την καταστολή 

των παθών σε όλες τις εκφάνσεις της διανοητικής ζωής (Gill, 2010:143). Η 
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φιλοσοφία των στωικών που αφορά τα συναισθήματα βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις 

αρχές. Η πρώτη, η οποία αποτελεί και το θεμελιώδες στοιχείο, είναι ότι τα 

συναισθήματα είναι αποφάσεις - κρίσεις. Οι  δύο άλλες, αναφέρουν ότι τα 

συναισθήματα είναι εκούσια και τέλος ότι αυτά θα πρέπει να εξαλειφθούν. Οι 

στωικοί όμως αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα σαν εσφαλμένες αποφάσεις, σαν 

έναν παραπλανητικό τρόπο ερμηνείας του κόσμου. Με βάση τους στωικούς θα πρέπει 

να αντικαταστήσουμε τα συναισθήματα με τη λογική και να υιοθετήσουμε για τον 

εαυτό μας μια συναισθηματική κατάσταση  πλήρους αδιαφορίας ή απάθειας. Για να 

γίνει πιο κατανοητή η γνωστική διάσταση των συναισθημάτων, ουσιαστικά οι 

Στωικοί θεωρούν ότι  όπως ακριβώς επιλέγουμε και αποφασίζουμε πως και τι θα 

πράξουμε έτσι ακριβώς επιλέγουμε και αποφασίζουμε τι θα αισθανθούμε. Έτσι 

λοιπόν αυτού του είδους οι επιλογές είναι υπόθεση αποκλειστικά του ίδιου του 

ατόμου και δεν αφορά κάποια παρόρμηση της ψυχής. Οι Στωικοί όμως καταλήγουν 

πως οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν κανένα συναίσθημα. Ο λόγος των Στωικών, όχι 

μόνο συγκρατεί τον άνθρωπο, αλλά δίνει το πρόσταγμα και αντιπαραθέτει στη 

βιαιότητα των παθών και των συναισθημάτων την άμυνα των λογικών καθηκόντων.  

(Solomon, 2003:31 & Solomon, 1988:93). 

 Στο σημείο αυτό μπορούμε να διατυπώσουμε ορισμένες παρατηρήσεις για τη 

στωική φιλοσοφία. Η τελευταία αυτή διαπίστωση, αναφορικά με τη νοητική 

διάσταση των συναισθημάτων, φαίνεται να μην ακολουθεί τη λογική αλληλουχία. Το 

γεγονός ότι οι Στωικοί θεωρούν ότι τα συναισθήματα είναι αποφάσεις και επιλογές 

των ανθρώπων, αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να τα αποβάλουμε από τη ζωή τους 

διότι ούτως ή άλλως οι Στωικοί  δεν πιστεύουν ότι το άτομο δεν θα πρέπει να παίρνει 

κανενός είδους απόφαση. Έτσι φτάνουμε στο σημείο να σκεφτούμε πως για να 

κατανοήσουμε τη θεωρία της Στωικής φιλοσοφίας  για τα συναισθήματα, πρέπει να 

κατανοήσουμε γιατί για τους στωικούς τα συναισθήματα δεν είναι το είδος των 

αποφάσεων που θα πρέπει να παίρνουμε.  

 

2.2. Oι φιλοσοφικές προσεγγίσεις των συναισθημάτων κατά το 17
ο
 και 18

ο  
αιώνα. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως με το Νεοπλατωνισμό και τον κύριο 

εκπρόσωπό του, τον Πλωτίνο, κλείνει ιστορικά ο κύκλος της αρχαίας ελληνικής 

φιλοσοφίας, ο οποίος φτάνει μέχρι τον 6
ο
 μ.Χ. αιώνα. Στις επόμενες σελίδες θα 
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μελετήσουμε προσεγγίσεις νεότερων φιλοσόφων για τα συναισθήματα, όπως του 

Descartes, Spinoza, Hume.  

Rene Descartes 

 Μια χιλιετία περίπου, μετά τον Πλωτίνο, τον τελευταίο εκπρόσωπο της 

αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, εμφανίζεται ο Rene Descartes (1596-1650). Ο Γάλλος 

φιλόσοφος  Descartes ανέπτυξε τη θεωρία του για «τα πάθη της ψυχή» που 

αποτέλεσε μέρος της γενικότερης θεωρίας του που έχει ως βάση της την καρτεσιανή 

διαρχία πνεύματος και ύλης ή ψυχής και σώματος. Τα συναισθήματα εδώ 

καταλαμβάνουν μια «άβολη» μέση θέση. Το βασικό στοιχείο της θεωρίας του 

Descartes  είναι ο δυισμός μεταξύ σώματος και πνεύματος, το οποίο σχετίζεται άμεσα 

με τη δυιστική αντίληψη του Πλάτωνα για τον αισθητό και νοητό κόσμο. Το πνεύμα, 

σύμφωνα με τον Γάλλο φιλόσοφο, ορίζεται από τις ιδιότητες της σκέψης και της 

ελεύθερης βούλησης ενώ το σώμα υποβάλλεται στους μηχανικούς νόμους της 

φυσικής. Αυτή η δυαδική προσέγγιση  αποκτά  άλλες διαστάσεις όταν αναφέρεται 

στο θέμα των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα φαίνεται να μοιράζονται μεταξύ 

πνεύματος και σώματος. Από τη μια μεριά, ο Descartes αντιλαμβάνεται τα 

συναισθήματα ως αισθήματα, απλά αισθητηριακά βιώματα (feelings) που προκαλούν 

σωματική διέγερση και αφορούν μόνο τις αισθήσεις  και όχι τη λογική. Ο Descartes 

σε αυτή τη φάση προσπαθεί να περιγράψει με επιστημονικούς όρους τι συμβαίνει στο 

σώμα όταν βιώνουμε ένα συναίσθημα.  Όμως, ο Γάλλος φιλόσοφος, δεν στέκεται 

μόνο σε αυτήν την ερμηνεία. Περιγράφει επίσης τα συναισθήματα με όρους που 

συνδέονται με το πνεύμα αναφερόμενος στην αντίληψη, στην επιθυμία και τις 

πεποιθήσεις τα οποία συσχετίζει με τα διάφορα συναισθήματα. Φαίνεται λοιπόν πως 

ο Descartes «αγωνίζεται» να φέρει στην επιφάνεια μια πιο νοητική - γνωστική 

πλευρά για τα συναισθήματα, η οποία έχει πια αναδυθεί στις σύγχρονες θεωρίες των 

συναισθημάτων (Solomon, 2003: 20-21). 

Benedict Spinoza 

Κατά κοινή ομολογία πολλών ερευνητών οι καταβολές της σύγχρονης 

Ψυχολογίας εντοπίζονται  κυρίως στη Φιλοσοφία του Καρτέσιου (Shultz & Shultz, 

1999).  Ταυτόχρονα, όμως, οι εκπρόσωποι των κυρίαρχων  ρευμάτων της δυτικής 

Ψυχολογίας αποσιωπούν το ρόλο του Σπινόζα (1632-1677), ενός μεγάλου διανοητή 

της ίδιας ιστορικής περιόδου, που το έργο του αποτελεί σταθμό μιας  διαφορετικής 
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κατεύθυνσης  της Ψυχολογίας. Η βασική διαφορά των δύο μεγάλων διανοητών 

αφορά την κατανόηση των σχέσεων σώματος και ψυχής. Ο Σπινόζα, σε αντίθεση με 

τον Καρτέσιο, αρνήθηκε  την διάσπαση της ψυχοσωματικής ενότητας του ανθρώπου. 

Τα συναισθήματα στον Σπινόζα δεν αποτελούν μόνο ενέργειες ή πάθη του σώματος, 

αλλά και του πνεύματος ταυτόχρονα, διότι πνεύμα και σώμα είναι απλά διαφορετικές 

πτυχές του ίδιου πράγματος.  

Η θεωρία του Σπινόζα για τα συναισθήματα  αντανακλά τη θεωρία των 

Στωικών φιλοσόφων.  Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι Στωικοί θεωρούν πως 

ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η αρετή, για να φτάσει κανείς σε αυτήν πρέπει 

να απελευθερωθεί από τα πάθη της ψυχής. Οι Στωικοί βλέπουν τα συναισθήματα ως 

εσφαλμένες αποφάσεις για τον κόσμο και ως εκ τούτου ο άνθρωπος πρέπει να τα 

αποβάλει και να χειραφετηθεί από τις εγκόσμιες επιθυμίες του τις οποίες δεν είναι σε 

θέση να ελέγξει. Ομοίως και ο Σπινόζα πρεσβεύει πως βασικός στόχος του ανθρώπου 

είναι η κατάκτηση της σοφίας, στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει όταν 

αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο της ζωή του και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την 

απόρριψη των συναισθημάτων και την επικράτηση της λογικής. Παρολαυτά, ο 

Σπινόζα, όπως και οι Στωικοί,  αντιμετωπίζει τα συναισθήματα σαν ένα είδος σκέψης, 

εσφαλμένης όμως και παραπλανητικής. Επιπλέον, αναφέρει πως όλα τα 

συναισθήματα ερμηνεύονται με βάση τον πόνο και την ευχαρίστηση και διακρίνει τα 

παθητικά  από τα ενεργητικά συναισθήματα. Τα μεν πρώτα, βρίσκονται έξω από 

εμάς, ενώ τα δεύτερα είναι το αποτέλεσμα της δικής μας φύσης και μια ευχάριστη 

αίσθηση αυξημένης δραστηριότητας. Τα δεινά της ζωής μας λέει ο Σπινόζα 

οφείλονται στα παθητικά συναισθήματα, τα οποία μας προκαλούν πόνο και μειώνουν 

τη ζωτικότητά μας. (ό.π., 2003: 31-32)  

 

David Hume 

Τον επόμενο αιώνα εμφανίζεται στο χώρο της φιλοσοφίας ο Σκωτσέζος 

φιλόσοφος, David Hume ( 1711-1776). Το 1739, όταν ήταν μόλις είκοσι εφτά ετών 

δημοσίευσε το σημαντικότερο έργο του με τίτλο Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση 

(A Treatise of Human Nature) το οποίο παρουσιάζει μια ριζοσπαστική και 

σκεπτικιστική άποψη για την ανθρώπινη γνώση υποστηρίζοντας πως ό,τι δεν μπορεί 

να αποδειχθεί μέσω της εμπειρίας, τότε αυτό δεν νοείται ως γνήσια και αληθινή 

γνώση. Ο Hume επίσης ενεπλάκη στην διαμάχη που προέκυψε τότε ανάμεσα στους 
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φιλοσόφους της ηθικής φιλοσοφίας που πιστεύουν πως η ηθική γνώση βασίζεται στην 

λογική και σε εκείνους που πιστεύουν πως η ηθική γνώση  βασίζεται στο 

συναίσθημα. Ο Hume πάνω σε αυτό το θέμα υποστήριξε πως οι άνθρωποι 

καθοδηγούνται στην απόφασή τους για το τι είναι ηθικά σωστό και τι λάθος από 

ορισμένα συναισθήματα έγκρισης και αποδοκιμασίας, τα οποία ονόμασε ηθικά 

συναισθήματα (moral sentiments). Υπογράμμισε επίσης, πως αν τα συναισθήματα δε 

διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην ηθική γνώση, τότε θα έλειπε το κίνητρο από 

τους ανθρώπους να επιδιώκουν το σωστό και να αποφεύγουν το λάθος. Ο Hume  

ήταν ο πρώτος από τους νεώτερους φιλοσόφους ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη προσοχή 

στο ρόλο που παίζουν οι ιδέες και οι πεποιθήσεις στην δημιουργία συναισθημάτων 

και επίσης  ανέδειξε την ιδέα ότι τα συναισθήματα αφορούν συγκεκριμένα 

αντικείμενα και συγκεκριμένες καταστάσεις. Η ιδέα αυτή θα εξελιχθεί από 

μεταγενέστερους θεωρητικούς όπως ο Ronald de Sousa και ο  Brentano οι οποίοι 

ανέπτυξαν τη θεωρία της πρόθεσης αναφορικά με τα συναισθήματα (the theory of 

intentionality) (όπ., 2003: 44). 

Ο David Hume θεωρεί πως τα συναισθήματα κινούνται σε ποικίλα επίπεδα 

φυσικής και ενδεχομένως πνευματικής διέγερσης και ορίζει το συναίσθημα ως τη 

φυσική πηγή της ηθικής, θεωρώντας πως είναι αυτό που καθορίζει τις ηθικές 

προτιμήσεις και την ηθική κρίση των ανθρώπων (Βενετόπουλος, 2005). Διαχωρίζει 

τα συναισθήματα σε ήπια (calm emotions), όπως εκείνα τα ηθικά συναισθήματα που 

περιλαμβάνουν μικρή διέγερση, και σε σφοδρά συναισθήματα όπως ο θυμός και η 

αγάπη. Επίσης ο Hume κατηγοριοποιεί τα συναισθήματα σε δύο γενικές κατηγορίες, 

τα άμεσα και τα έμμεσα. Η χαρά, η θλίψη και η ελπίδα είναι άμεσα συναισθήματα 

διότι προκαλούνται απλώς από συναισθήματα ευχαρίστησης και πόνου. Αντίθετα, τα 

έμμεσα συναισθήματα όπως η αγάπη, η εμπάθεια και η υπερηφάνεια, συνδέονται με 

την ευχαρίστηση και τον πόνο επιπλέον όμως αφορούν πεποιθήσεις σχετικά με 

κάποιο αντικείμενο ή κάποιο άτομο. 

  Η θεωρία του David Hume για τα συναισθήματα μας παραπέμπει στην ηθική 

φιλοσοφία του Αριστοτέλη που ορίζει πως βασικό  κριτήριο για την κατάκτηση της 

αρετής είναι τα συναισθήματα ωστόσο, θέτει και τα θεμέλια για τους 

μεταγενέστερους θεωρητικούς καθώς οι ιδέες του αποτέλεσαν οδηγό για σύγχρονες 

θεωρίες 
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2.3 Σύγχρονες φιλοσοφικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις  

 

2.3.1.Ορισμοί - εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

 Στο πεδίο της σύγχρονης φιλοσοφίας πρώτος ο Άγγλος φιλόσοφος David 

Hume, κατά τα μέσα του 18
ου

 αιώνα, χρησιμοποιεί τη λέξη συναίσθημα. Ο πιο 

συνήθης όρος μέχρι και τον 17
ο
 αιώνα ήταν ο όρος πάθη - πάθη της ψυχής, ίσως γιατί 

μέχρι τότε επικρατούσε η γενική τάση να αντιμετωπίζονται τα συναισθήματα ως 

δεκτικές και παθητικές καταστάσεις της ανθρώπινης υπόστασης (Schmitter, 2006). 

Στο τέλος του 19
ου

 που η ψυχολογία διαχωρίζεται από τη φιλοσοφία αλλά συγχρόνως 

οι φιλοσοφικές προσεγγίσεις διαπλέκονται με τις ψυχολογικές θεωρίες, τα 

συναισθήματα γίνονται πλέον αντικείμενο επιστημονικής έρευνας θεωρούμενα μέρος 

της ανθρώπινης φύσης. Συνεπώς, η θέση των συναισθημάτων στα όργανα του 

σώματος και η επίδρασή τους σε αυτά υπήρξε αντικείμενο συζητήσεων στο χώρο της 

φιλοσοφίας και μετέπειτα της ψυχολογίας και έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία 

διαφόρων ορισμών και θεωριών γύρω από τα συναισθήματα. Εμφανίζεται λοιπόν, και 

αυτό φαίνεται από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, μια πληθώρα 

ορισμών για το συναίσθημα και από εκπροσώπους της ψυχολογίας, γεγονός που 

επαληθεύει την άποψη του Lazarus (1993), που υποστηρίζει πως δεν έχει υπάρξει 

ένας ορισμός αποδεκτός από όλους για το τι είναι ακριβώς συναίσθημα. Έτσι, όσο 

εξελίσσεται η έρευνα για το θέμα των συναισθημάτων, τόσο εξελίσσονται και οι 

υπάρχοντες ορισμοί. 

Η ρίζα της λέξης «συναίσθημα» (emotion από το λατινικό ρήμα motere, που 

σημαίνει κινώ), υπονοεί πως υπάρχει διάθεση για δράση, για κίνηση. Πράγματι, όλα 

τα συναισθήματα προτρέπουν τον ανθρώπινο οργανισμό για δράση με στόχο να 

αντιμετωπίσει τα διάφορα περιστατικά της ζωής. Αυτές οι βιολογικές τάσεις για 

δράση διαμορφώνονται στη συνέχεια της ζωής του ατόμου από την εμπειρία και την 

κουλτούρα του (Goleman, 1998). 

Ένας συνήθης ορισμός για τα συναισθήματα και γενικά αποδεκτός αναφέρει:  

«Ο όρος συναίσθημα δηλώνει τις πολύπλοκες μορφές αντίδρασης του οργανισμού 

στις περιβαλλοντικές εξελίξεις, οι οποίες εκδηλώνονται σε διάφορα επίπεδα, το 

εκφραστικό, το γνωστικό, το νευρολογικό, το φυσιολογικό ή βιολογικό κ.α. 

(Κασσωτάκη, υπό δημοσίευση). 
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Στη συνέχεια, ακολουθούν και κάποιοι άλλοι αντιπροσωπευτικοί ορισμοί για 

το συναίσθημα που απεικονίζουν την πολυπλοκότητα του εν λόγω θέματος. Ο 

William James ήταν  ο πρώτος που μελέτησε το συναίσθημα και το όρισε:  

«ως τη συναίσθηση των σωματικών και νευρολογικών αλλαγών που βιώνει το άτομο, 

οι οποίες εμφανίζονται ως αντίδραση σε ένα διεγερτικό ερέθισμα που έχουν 

προσλάβει οι αισθήσεις του» (James, 1950 στο Deigh, 2010: 20). 

 

Σύμφωνα με τον εκτενή ορισμό του Frijda: 

«ένα συναίσθημα προκαλείται από ένα άτομο που συνειδητά ή ασυνείδητα, αξιολογεί 

ένα γεγονός ως σχετικό με κάποιο στόχο που θεωρεί σημαντικό - το συναίσθημα 

θεωρείται θετικό όταν ο στόχος προωθείται  και αρνητικό όταν ο στόχος 

παρεμποδίζεται ή αναστέλλεται. Επιπλέον, ο πυρήνας ενός συναισθήματος είναι η 

ετοιμότητα για δράση και η προώθηση κάποιων σχεδίων. Ένα συναίσθημα δίνει 

προτεραιότητα σε μια ή σε κάποιες μορφές δράσης στις οποίες αποδίδει μια αίσθηση 

αμεσότητας, ώστε να μπορεί να διακόψει ή να ανταγωνιστεί εναλλακτικές ψυχικές 

διεργασίες ή ενέργειες. Διαφορετικοί τύποι ετοιμότητας δημιουργούν διαφορετικά 

περιθώρια σχέσεων με τους άλλους. Τέλος, ένα συναίσθημα συνήθως βιώνεται ως 

διακριτός τύπος ψυχικής κατάστασης, μερικές φορές συνοδευόμενη ή 

ακολουθούμενη από σωματικές αλλαγές, εκφράσεις, πράξεις». (Frijda, 1989 στο 

Oatley & Jenkins, 2004: 190). 

 

 

Ο διακεκριμένο φιλόσοφο Richard Wollheim, αναφέρει ότι το συναίσθημα 

αποτελεί ένα εκτεταμένο ψυχικό επεισόδιο το οποίο δημιουργείται όταν τα γεγονότα 

που συμβαίνουν στη ζωή μας ματαιώνουν ή ικανοποιούν μια προϋπάρχουσα επιθυμία 

( Griffiths, 2003).  

Από την παράθεση των παραπάνω ορισμών διαπιστώνουμε ότι αυτά σε καμία 

περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παθητικές καταστάσεις της ψυχής όπως 

αντιμετωπίζονταν παλαιότερα. Η ίδια η ετυμολογική ανάλυση της λέξης εξάλλου, 

που παρατέθηκε προηγουμένως, μας προϊδέασε για το αντίθετο. Οι  σύγχρονοι 

ερευνητές λοιπόν συνδέουν το συναίσθημα με ενεργητικές διαδικασίες που 

αναφέρονται στη δράση, την αλληλεπίδραση και την αλλαγή. Επίσης το συναίσθημα, 

όπως θα μπορούσε επιφανειακά να σκεφτεί κανείς, δεν ερμηνεύεται σαν ένα άλογο 

στοιχείο της ψυχής, αλλά αφορά κυρίως γνωστικές διεργασίες.  
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Μέσα από την μελέτη της αγγλικής βιβλιογραφίας για το συναίσθημα, 

καταλήξαμε στο συμπέρασμα  πως πέρα από την πληθώρα των ορισμών υπάρχουν 

και διαφορετικοί όροι  - όπως affect,  emotion,  feeling,  sentiment, που αποδίδουν 

την εν λόγω έννοια με ορισμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Αλλά, όσον αφορά 

και στην ελληνική γλώσσα, στην καθημερινή μας επικοινωνία, στην τέχνη αλλά 

συχνά και στην επιστημονική γραμματεία, «συναίσθημα» και «συγκίνηση» απαντούν 

ως συνώνυμα παρόλο ότι αναφέρονται σε αντικειμενικά διακριτές όψεις του ίδιου 

φαινομένου. Παρακάτω  θα διασαφηνίσουμε τις λεπτές αλλά ουσιαστικές διαφορές 

ανάμεσα στους όρους. 

Πιο συγκεκριμένα, η αγγλική λέξη affect (προέρχεται από τη λατινική λέξη 

afficere που σημαίνει υποβάλλομαι, δέχομαι επίδραση) εκφράζει  την επίδραση της 

συγκίνησης στον οργανισμό που διαφοροποιείται από τη γνώση, τη σκέψη ή τη 

δράση.  Η λέξη emotion εκφράζει τη συγκίνηση ως την πρωταρχική κινητοποίηση 

του οργανισμού προκειμένου αυτός να αντιδράσει σε διαταρακτικές συνθήκες, 

δηλαδή την κατάσταση που υποκινεί το συναίσθημα. Οι αγγλικοί όροι feeling και 

sentiment εκφράζουν το αίσθημα ως αισθητηριακό βίωμα που δε σχετίζεται με τη 

λογική αλλά αμιγώς μόνο με τις αισθήσεις. Όσον αφορά την ελληνική ορολογία 

θεωρείται σκόπιμο να επισημάνουμε τη διαφορά στη σημασία των λέξεων 

συναίσθημα και συγκίνηση. Το συναίσθημα (συναισθάνομαι: έχω επίγνωση, κατανοώ) 

περιλαμβάνει εκτιμήσεις, κρίσεις και άλλες γνωστικές διεργασίες που αποτελούν 

ερμηνείες της κατάστασης που προκάλεσε τη συγκίνηση, δηλαδή, την κινητοποίηση 

του οργανισμού. Ενώ τα αισθήματα αφορούν το πώς βιώνεται μέσω των αισθήσεων η 

συγκίνηση, με ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια (Oatley & Jenkins 2004). 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιείται ο όρος συναίσθημα, ως 

ένας ευρύτερος όρος, που αφορά κυρίως την επίγνωση του αισθητηριακού βιώματος, 

τις κρίσεις και τις εκτιμήσεις στις οποίες εμπλέκονται πρωτίστως γνωστικές 

διεργασίες. 

Επομένως, όπως φάνηκε από την παράθεση των ορισμών αλλά και από την 

ανάλυση των ποικίλων όρων, το  συναίσθημα αποτελεί ένα σύνθετο και αρκετά 

πολύπλοκο ψυχικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να διασαφηνιστεί ούτε από έναν 

μόνο ορισμό αλλά ούτε από μια μόνο θεωρία. Παρακάτω παρατίθενται οι 

αντιπροσωπευτικότερες θεωρίες περί συναισθήματος.  
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2.3.2. Θεωρίες συναισθήματος 

Δεδομένης της πληθώρας των ορισμών που εντοπίσαμε στην προηγούμενη 

ενότητα,  είναι επόμενο να συναντήσουμε αντίστοιχη ποικιλία  και στις θεωρίες περί 

συναισθήματος. Σκοπός της παρούσας ενότητας δεν είναι η εξαντλητική ανάλυση και 

παρουσίαση των θεωριών. Σε αυτό το κομμάτι της διπλωματικής εργασίας θα γίνει 

αναφορά στις αντιπροσωπευτικότερες θεωρίες που αναδεικνύουν ουσιαστικές πτυχές 

της προς μελέτη έννοιας. 

 

Σωματικές θεωρίες  

Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των φιλοσοφικών και 

ψυχολογικών προσεγγίσεων προκειμένου να δοθεί απάντηση στην ερώτηση, «τί είναι 

συναίσθημα;» Από αυτές δύο είναι οι προσεγγίσεις που συγκεντρώνουν το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από την μια, αυτές που εξετάζουν το συναίσθημα με 

κριτήριο φυσιολογικές διαδικασίες και δίνουν έμφαση στην σωματοποίηση των 

συναισθημάτων και από την άλλη, αυτές που εξετάζουν το συναίσθημα με βάση 

ορθολογικά κριτήρια δίνοντας έμφαση σε γνωστικές - νοητικές διαδικασίες. Οι 

σωματικές θεωρίες που θα εξεταστούν παρακάτω υποστηρίζουν πως οι 

συναισθηματική εμπειρία συσχετίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος με τις σωματικές 

αλλαγές. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι αυτών των θεωριών είναι ο Δαρβίνος, William 

James, Walter Cannon, John Dewey.  

Charles Robert Darwin 

 Ο Δαρβίνος είναι γνωστός κυρίως για τη θεωρία της εξέλιξης μέσω της 

φυσικής επιλογής, την οποία παρουσίασε μέσα από δύο έργα του: Η καταγωγή των 

ειδών - the origin of species (1859) και Η καταγωγή του ανθρώπου- the descent of 

man (1871). Μετά τη δημοσιοποίηση του πρώτου έργου, ο Δαρβίνος εφάρμοσε τη 

θεωρία του σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το ενδιαφέρον του Δαρβίνου για τα 

συναισθήματα ήταν μέρος αυτής της προσπάθειας. Ο Δαρβίνος λοιπόν υποστήριξε 

ότι τα συναισθήματα και οι συναισθηματικές εκφράσεις είναι όμοια στους ανθρώπους 

και στα ζώα και υπογράμμισε τις τρεις βασικές αρχές που εξηγούν την προέλευση 
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των συναισθηματικών εκφράσεων. Έτσι ανέφερε πως μερικές συναισθηματικές 

εκφράσεις προκύπτουν διότι είναι χρήσιμες στην αντιμετώπιση συναισθηματικά 

διεγερτικών καταστάσεων και έχουν αξία για την επιβίωση. Άλλες είναι ακριβώς 

αντίθετες από τις προαναφερθείσες χρήσιμες συναισθηματικές συμπεριφορές και 

συνδέονται με τα αντίθετα συναισθήματα, και τέλος άλλες, όπως ο τρόμος είναι 

αποτέλεσμα των ψυχολογικών αλλαγών οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια των 

συναισθηματικών εμπειριών  (Solomon, 2003: 57-58).  Επιπλέον ο Δαρβίνος υπήρξε 

ο πρώτος εμπνευστής της θεωρίας των βασικών συναισθημάτων. Συγκεκριμένα 

ανέλυσε λεπτομερώς γύρω στα δώδεκα βασικά συναισθήματα, θετικά και αρνητικά 

περιγράφοντας για το καθένα τις χαρακτηριστικές εκφράσεις του προσώπου καθώς 

και τους προσαρμοστικούς μηχανισμούς αντίδρασης προς το εκάστοτε 

περιβαλλοντικό ερέθισμα. Από τη θεωρία των βασικών συναισθημάτων του 

Δαρβίνου εμπνεύστηκε ο Paul Ekman, οποίος επινόησε ένα κατάλογο έξι βασικών 

συναισθημάτων: ο φόβος, ο θυμός, η αηδία, η χαρά, η λύπη και η έκπληξη. Σύμφωνα 

λοιπόν με τον Ekman  υπάρχουν έξι βασικά συναισθήματα τα οποία εμφανίζονται σε 

όλους τους υπάρχοντες πολιτισμούς ανάλογα με τη βιολογική ηλικία του ατόμου και 

απεικονίζονται με τις ίδιες εκφράσεις προσώπου παγκοσμίως (Griffiths, 2003).   

William James 

Ο William James (1842-1910) εμφανίστηκε στο χώρο της ψυχολογίας το 

1890, όταν δημοσίευσε το περίφημο έργο του Οι αρχές της ψυχολογίας - Principles of 

Psychology, ήταν τότε καθηγητής φιλοσοφίας στο Harvard. Ο James αξιοποίησε τις 

γνώσεις του τόσο στην ψυχολογία όσο και στη φιλοσοφία προκειμένου να αναπτύξει 

τη θεωρία του για τα συναισθήματα. Πρότεινε λοιπόν ότι τα συναισθήματα δεν είναι 

τίποτα περισσότερο παρά η εμπειρία μιας σειράς αλλαγών που συμβαίνουν ως 

απόκριση σε κάποιο συναισθηματικό ερέθισμα. Την περίοδο εκείνη, ένας δανός 

ψυχολόγος, ο C. G. Lange δούλευε πάνω στα ίδια ζητήματα. Προέκυψε λοιπόν η 

θεωρία των James - Lange η οποία δίνει έμφαση στη σωματοποίηση των 

συναισθημάτων - οι σωματικές αλλαγές που είναι απόρροια συναισθημάτων μπορούν 

να τροποποιήσουν την ένταση των βιωμάτων. Με άλλα λόγια, οι James και Lange 

υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι βιώνουν συναισθήματα επειδή αντιλαμβάνονται τις 

φυσιολογικές απαντήσεις του οργανισμού τους σε  εξωτερικά γεγονότα. 

Συγκεκριμένα, όταν ένα άτομο βιώνει κάποιες εμπειρίες, το αυτόνομο Νευρικό του 

Σύστημα δημιουργεί ορισμένα φυσιολογικά γεγονότα, όπως μυϊκή ένταση, αύξηση 
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καρδιακών παλμών, εφίδρωση, ξηρότητα στόματος κ.α. τα συναισθήματα λοιπόν 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτών των σωματικών αντιδράσεων και όχι ως αιτία 

τους. (Solomon, 2003:65-66) 

Η θεωρία των James- Lange έχει επηρεάσει τόσο το τομέα της ψυχολογίας 

όσο και τον τομέα της φιλοσοφίας  και πιθανόν είναι η μοναδική θεωρία περί 

συναισθημάτων η οποία έχει το ίδιο αντίκτυπο και στους δύο τομείς. Ωστόσο, οι 

θεωρητικοί εντοπίζουν ορισμένα τρωτά. Οι κριτικές εστιάζουν κυρίως σε δύο θέματα, 

από τη μια πλευρά, παραβλέπεται η γνωστική και νοητική πλευρά των 

συναισθημάτων και από την άλλη,  δε λαμβάνονται υπόψη οι λεπτές διαφορές μεταξύ 

ομοίων συναισθημάτων (π.χ. ντροπή και αμηχανία, φόβος και αγωνία, αγάπη και 

έρωτας). Παρά τις ενστάσεις, η συγκεκριμένη θεωρία συνεχίζει να είναι το σημείο 

αναφοράς για πολλές από τις σύγχρονες θεωρίες των συναισθημάτων. 

Walter Cannon 

 Ο Walter Cannon (1871-1945) πρότεινε μια διαφορετική εκδοχή περί 

συναισθημάτων από την προαναφερθείσα. Την άποψή του συμμερίστηκε και 

επέκτεινε ο Bard στηριζόμενος στις παρατηρήσεις του σε πειράματα με γάτες στις 

οποίες είχε αφαιρεθεί ο εγκεφαλικός κλοιός. Σύμφωνα με τη θεωρία των Cannon- 

Bard (1927) τα συναισθηματικά ερεθίσματα προκαλούν δύο ανεξάρτητες διεγερτικές 

επιδράσεις.  Προκαλούν τόσο τη γένεση των συναισθημάτων στον εγκέφαλο, όσο και 

την έκφραση των συναισθημάτων στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Δηλαδή η 

συγκεκριμένη θεωρία βλέπει τα συναισθηματικά βιώματα και τη συναισθηματική 

έκφραση ως παράλληλες πορείες που δεν υπάρχει μεταξύ τους η σχέση αιτίου- 

αιτιατού (Heffner, 2003). 

 

Γνωστικές θεωρίες 

Οι θεωρίες που παρουσιάστηκαν προηγουμένως προσεγγίζουν τα 

συναισθήματα ως ένστικτα και τονίζουν τις νευροψυχολογικές και φυσιολογικές 

διαδικασίες  που ενεργοποιούνται για την ανάδυση κάθε συναισθήματος. Η μελέτη 

όμως των συναισθημάτων κυρίως μετά τη δεκαετία του ’50 αλλάζει προσανατολισμό 

και αφορά περισσότερο ορθολογιστικές και γνωστικές διαδικασίες. Με βασικότερο 

εκπρόσωπο τον Robert Solomon αλλά και άλλους στοχαστές όπως ο Robert Lazarus 

και  Ronald de Sousa κ.α.  οι υπερασπιστές του γνωστικισμού υποστηρίζουν ότι, ο 
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όρος συναίσθημα αφορά διεργασίες όπως η  αντίληψη, οι πεποιθήσεις, η μνήμη, η 

αξιολόγηση, η γλώσσα, η επίλυση προβλημάτων.  

Robert Solomon 

Ο Robert Solomon(1942-2007) ήταν καθηγητής φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο 

του Τέξας. Ήδη από τα πρώιμα έργα του ο Solomon τάσσεται υπέρ της γνωστικής 

θεωρίας για τα συναισθήματα, στην οποία οι αξιολογικές κρίσεις (evaluative  

Judgments) παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Την πρώτη γνωστική θεωρία των 

συναισθημάτων ανέπτυξαν οι Στωικοί οι οποίοι, όπως είδαμε σε προηγούμενη 

ενότητα, ταύτιζαν τα συναισθήματα με τις κρίσεις.  

Ο Αμερικανός φιλόσοφος υποστηρίζει ότι τα συναισθήματα αδίκως είχαν 

παραμεληθεί από τη φιλοσοφία. Το 1973 πρωτοδημοσίευσε τη δική του ανάλυση για 

τα συναισθήματα στην οποία αμφισβήτησε τον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ 

συναισθήματος και ορθού λόγου. Ο Solomon απέρριψε την άποψη ότι τα 

συναισθήματα είναι ακούσια και υποστήριξε με μια σύντομη φράση ότι «τα 

συναισθήματα είναι αποφάσεις - κρίσεις - emotions are judgments». Οι  απόψεις του 

Solomon  αμφισβητήθηκαν εκείνη την περίοδο, ωστόσο σήμερα οι θεωρίες που 

συσχετίζουν τα συναισθήματα με ορθολογικές διαδικασίες αποτελούν την 

επικρατούσα τάση στο πεδίο αυτό. Τα συναισθήματα λοιπόν με βάση τη γνωστική 

θεωρία συνδέονται με καθαρά ορθολογιστικά στοιχεία όπως οι πεποιθήσεις, οι 

αποφάσεις - κρίσεις, οι σκέψεις και οι προθέσεις ( Solomon, 2001). 

O Robert Solomon, ήδη από την πρώτη του δημοσίευση (1973) για την 

γνωστική θεωρία των συναισθημάτων κατάφερε να εξηγήσει με απλό και σαφή τρόπο 

τη νέα, καινοτόμα τότε πρότασή του. Τα συναισθήματα λοιπόν για τον Solomon, 

είναι περισσότερο ορθολογικά και σκόπιμα, παρά μη ορθολογικά και διασπαστικά 

(disruptive) και συνδέονται επίσης με τις πράξεις, εδώ βεβαίως γίνεται σαφή 

συσχέτιση με την ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Όπως ακριβώς επιλέγουμε και 

αποφασίζουμε πως και τι θα πράξουμε έτσι ακριβώς επιλέγουμε και αποφασίζουμε τι 

θα αισθανθούμε. Ο γνωστικισμός που προτείνει ο Solomon προϋποθέτει και την 

κατάλληλη γνώση των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Δεν νιώθουμε απλά ένα 

συναίσθημα, γύρω από αυτό έχουν διαμορφωθεί κάποιες συνθήκες έχουν προηγηθεί 

κάποια γεγονότα που αποτελούν προφανώς τις αιτίες ανάδυσης ενός συναισθήματος 

(για να γίνουν πιο κατανοητές οι ιδέες του χρησιμοποιεί απλά και εύστοχα 

παραδείγματα). Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο νιώθει αμήχανα, τότε προφανώς 
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πιστεύει ή κρίνει ότι η κατάσταση που βιώνει είναι αμήχανη. Τα συναισθήματα 

αφορούν πάντα κάτι συγκεκριμένο. Ένα άτομο ποτέ δεν είναι απλά θυμωμένο, ο 

θυμός του αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και ένα συγκεκριμένο λόγο, ο θυμός 

δηλαδή ενός ατόμου απέναντι σε κάποιον προέρχεται από την κρίση που έκανε ότι το 

άτομο τον έχει βλάψει. Ο Solomon συνδέει ακόμα και τον έρωτα και την αγάπη, 

αισθήματα που πολλοί πιστεύουν ότι αφορούν άλογες παρορμήσεις της ψυχής, με τη 

λογική. Ένας άνθρωπος δεν ερωτεύεται απλά. Ερωτεύεται ένα συγκεκριμένο άτομο 

για το οποίο κρίνει πως έχει αρετές και χαρακτηριστικά που τον έλκουν. 

«Τα συναισθήματα αποτελούν μία βασική κρίση για τον εαυτό μας,  υποδηλώνουν τη 

θέση μας στον κόσμο και προβάλλουν ακόμα τις αξίες και τα ιδανικά μας με βάση τα 

οποία ζούμε και μέσω των οποίων βιώνουμε τη ζωή μας» (Solomon, 1993:126).  

Εφόσον τα συναισθήματα είναι ορθολογικά και δηλώνουν τις προθέσεις και 

τις κρίσεις μας, αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτά. Δεν μπορούμε έτσι 

απλά να διακατεχόμαστε από ένα συναίσθημα ή να πάψουμε να έχουμε ένα 

συναίσθημα. Πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας, να γίνουμε στοχαστικοί και αυτό- 

στοχαστικοί και να καταλήγουμε σε τέτοιες αποφάσεις οι οποίες  θα λαμβάνουν 

υπόψη τις αιτίες και τους σκοπούς των συναισθημάτων μας. 

Ο Robert Solomon όπως έχει παραδεχτεί και ο ίδιος δέχτηκε βαθιά επίδραση 

από το φιλοσοφικό έργο του Jean Paul Sartre. Ακολουθώντας  λοιπόν το Sartre, 

ανέπτυξε με πιο συστηματοποιημένο τρόπο, την ιδέα ότι κατά ένα μεγάλο βαθμό 

είμαστε υπεύθυνοι για τα συναισθήματά μας. ( Solomon, 2003β: vii) 

 Jean Paul Sartre 

Ο Jean Paul Sartre υπήρξε μια από τις πιο διακεκριμένες προσωπικότητες του 

20
ου

 αιώνα και αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω  στο έργο του. Ήταν Γάλλος 

φιλόσοφος, λογοτέχνης και κριτικός. Θεωρούσε ότι οι διανοούμενοι πρέπει να 

παίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία, και ο ίδιος υπήρξε ένας στρατευμένος 

καλλιτέχνης στηρίζοντας τις αριστερές πολιτικές του επιλογές. 

Ο Sartre ήταν αυτός που έφερε στο προσκήνιο τον υπαρξισμό και 

δημιούργησε το ομώνυμο γαλλικό κίνημα, υποστηρίζοντας και εικονογραφώντας τις 

ιδέες του με πληθώρα έργων από διάφορα λογοτεχνικά είδη. Ο 

Υπαρξισμός (existentialisme) είναι το κίνημα της σκέψης που προέβαλε την 
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ύπαρξη (existence) σε αντιπαραβολή και αντίθεση με την ουσία (essence). Η 

τελευταία αντιμετωπίστηκε ως απατηλό δημιούργημα του φιλοσοφικού στοχασμού 

που παρέβλεπε μέχρι τότε το άμεσο και οδυνηρό δεδομένο της ύπαρξης. ο Satre 

υποστήριξε την ανυπαρξία του θείου και τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του 

ατόμου. Είπε για τον άνθρωπο πως « είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος» και 

τον έφερε αντιμέτωπο με τις πράξεις του, αποδίδοντάς του την αποκλειστική ευθύνη 

για αυτές. Οι τελευταίες αυτές διατυπώσεις αντανακλούν  και τις ιδέες του  για τα 

συναισθήματα. Το 1939 ο Γάλλος φιλόσοφος έγραψε το έργο Συναισθήματα: ένα 

σχεδιάγραμμα της θεωρίας - Esquisse d'une théorie des émotions. Σε αυτό ο Sartre 

ασκεί κριτική στην θεωρία των James - Lange  καθώς και σε ποικίλες άλλες 

ψυχοαναλυτικές θεωρίες. Η  δική του θεωρία περί συναισθημάτων επικεντρώνεται 

στον τρόπο με τον οποίο τα συναισθήματα μεταβάλλουν τις εμπειρίες μας για τον 

κόσμο που μας περιβάλλει. Στο πυρήνα της φιλοσοφίας του Sartre, σε όλο το εύρος 

του έργου του, βρίσκεται η ιδέα της ελευθερίας. Υποστηρίζει λοιπόν ότι είμαστε 

υπεύθυνοι για οτιδήποτε κάνουμε και για ό,τι είμαστε και αυτό βεβαίως περιλαμβάνει 

και τα συναισθήματα. Οι ιδέες του Sartre βρίσκονται στον αντίποδα της θεωρίας του 

Williams James, σύμφωνα με την οποία τα συναισθήματα είναι ενστικτώδης και 

ψυχολογικές αντιδράσεις πάνω στις οποίες δεν μπορούμε να ασκήσουμε κανέναν 

έλεγχο. Τα συναισθήματά μας, λέει ο Sartre, είναι «μαγικοί μετασχηματισμοί - 

μεταμορφώσεις του κόσμου» (magical transformation of the world), εκούσιοι τρόποι 

με τους οποίους μεταβάλλουμε τη συναίσθησή μας για τα γεγονότα και τα πράγματα 

έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια πιο ευχάριστη εικόνα για τον κόσμο. Ουσιαστικά, ο 

Sartre  υποστηρίζει πως αυτοί οι «μετασχηματισμοί» (transformations) είναι μια 

μορφή «συμπεριφοράς διαφυγής» “escape- behavior”, ένας τρόπος δηλαδή να 

αποφύγουμε μια κρίσιμη αναγνώριση - παραδοχή (crucial recognition) για τον εαυτό 

μας. Ίσως το πιο απλό παράδειγμα που δίνει ο Sartre  είναι αυτό από το γνωστό  μύθο 

του Αισώπου, με την αλεπού και τα σταφύλια - η αλεπού προσπάθησε να φτάσει τα 

σταφύλια στην κληματαριά αλλά  δεν τα κατάφερε, δικαιολόγησε λοιπόν αυτήν την 

αποτυχία λέγοντας: «δεν πειράζει, εξάλλου είναι άγουρα ακόμα». Ωστόσο, αυτό που 

θέλει να επισημάνει ο Sartre με αυτό το μύθο είναι πως, δεν άλλαξε η γεύση των 

σταφυλιών, αλλά η συμπεριφορά της αλεπούς. Βλέπει τα «σταφύλια» σαν μια πηγή 

λύπης και δυσαρέσκειας και αποφασίζει να πείσει τον εαυτό της ότι ούτως ή άλλως 

δεν τα ήθελε. Έτσι για να γενικεύσουμε, o Sartre καταλήγει να βλέπει τα 

συναισθήματα, σαν στρατηγικές που υιοθετεί το άτομο, προκειμένου να αποφύγει την 
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ευθύνη. Στην πραγματικότητα, θεωρεί ότι τα συναισθήματα και οι πράξεις 

συνδέονται μεταξύ τους. Ο Sartre υποστηρίζει ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα 

στην συναισθηματική επίγνωση και την αντίδραση της συμπεριφοράς. Αυτός είναι 

ένας απόλυτα ορθολογικός τρόπος αντιμετώπισης των συναισθημάτων, που απαιτεί 

διανοητικές και νοητικές διαδικασίες έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να προστατεύσει 

τον εαυτό του. Ο Solomon όπως είδαμε παραπάνω ανέπτυξε περισσότερο αυτήν την 

ιδέα υποστηρίζοντας πως τα συναισθήματα είναι αποφάσεις - κρίσεις. (Solomon, 

2003: 191-195; Hatzimousis, 2010: 224-225). 

Αν και ο Sartre δεν ανέπτυξε ποτέ μια ολοκληρωμένη θεωρία για τα 

συναισθήματα, δεν σταμάτησε να χρησιμοποιεί το έργο του Esquisse d'une théorie 

des émotions ως σημείο αναφοράς για μετέπειτα δουλείες του, ιδιαίτερα στο  

δημοφιλές έργο του το Είναι και το Μηδέν (1943) - Being and Nothingness οι 

επιρροές είναι εμφανείς. Εκεί η άποψή του ότι τα συναισθήματα είναι εκούσια γίνεται 

ακόμα πιο έντονη και ορισμένα συναισθήματα όπως για παράδειγμα η αγωνία και η 

ντροπή γίνονται το «κλειδί» για τη συνολική του ερμηνεία σχετικά με την ανθρώπινη 

φύση αλλά και τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους βλέπουμε τον εαυτό μας και 

τους άλλους και καταλήγουμε έτσι να αντιληφθούμε τι είδους πλάσματα είμαστε. Η 

ανάλυση που έκανε στα Συναισθήματα σχετικά με το ότι αυτά αποτελούν στρατηγικές 

για να αποφύγουμε τον εαυτό μας και την κατάσταση που βιώνουμε αποτέλεσε το 

πρωτότυπο για την έννοια της κακής πίστης - bad faith που είναι κεντρική στο Είναι 

και στο μηδέν.(Solomon, 2003) 

Robert Lazarus 

Ένας ακόμα θεωρητικός που ανέδειξε την γνωστική πλευρά των 

συναισθημάτων ήταν ο Robert Lazarus (1922-2002), καθηγητής του τμήματος 

ψυχολογίας του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας. Ο Lazarus (1982) υποστήριξε ότι η 

σκέψη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα συναίσθημα. Επιπλέον, συνδέει τα 

συναισθήματα  με τις αξιολογήσεις-εκτιμήσεις και αναπτύσσει τη θεωρία της 

γνωστικής αποτίμησης του συναισθήματος  (appraisal theory of  emotions). Σύμφωνα 

με τη θεωρία  αυτή, η γνωστική αξιολόγηση πάντα προηγείται της συναισθηματικής 

αντίδρασης, αλλά η αξιολόγηση αυτή δεν είναι πάντα συνειδητή. Προτού λοιπόν 

εμφανιστεί ένα συναίσθημα, οι άνθρωποι κάνουν μια αυτόματη, συχνά ασυνείδητη, 

εκτίμηση του τι συμβαίνει και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους ίδιους ή για 
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ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν. Από αυτήν την άποψη, το συναίσθημα δεν αφορά 

μόνο τη λογική, αλλά είναι και ένα απαραίτητο συστατικό της επιβίωσης. Τα  

συναισθήματα βασίζονται σε μια εκτίμηση αλλά και τα ίδια τα συναισθήματα είναι 

εκτιμήσεις. Οι μηχανισμοί ρύθμισης του συναισθήματος, σύμφωνα με τη θεωρία του 

Lazarus, εξαρτώνται από το εάν το συναίσθημα έχει σχέση με ορισμένους στόχους ή 

όχι. Πιο συγκεκριμένα, αν το συναίσθημα συμφωνεί με έναν στόχο χαρακτηρίζεται 

ως θετικό σε αντίθετη όμως περίπτωση χαρακτηρίζεται ως αρνητικό. Για παράδειγμα, 

βιώνουμε θετικά συναισθήματα όπως η υπερηφάνεια, η χαρά ή ο έρωτας όταν 

εμπλεκόμαστε σε διαδικασίες που προωθούν το εγώ. Αντιθέτως, βιώνουμε αρνητικά 

συναισθήματα όπως ο θυμός, ο φόβος και το άγχος όταν εμπλεκόμαστε σε 

διαδικασίες που απειλούν το εγώ μας. Η θεωρία του Lazarus πρεσβεύει λοιπόν ότι τα 

συναισθήματα που βιώνουν οι άνθρωποι εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο 

αξιολογούν ή εκτιμούν τα γεγονότα τους περιβάλλοντός τους. Θεωρείται δε, ότι το 

συναίσθημα που προκαλεί ένα ερέθισμα αποτελεί και το έναυσμα της γνωστικής 

αξιολόγησης, η οποία ακολουθεί μετά το συναίσθημα και τη φυσιολογική διέγερση. 

(Richard, 2006)  

Ronald de Sousa   

Εν συνεχεία, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το φιλοσοφικό έργο του  Ronald de 

Sousa (1940-), επίτιμου καθηγητή στο τμήμα της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του 

Τορόντο. Ο Ronald de Sousa  είναι περισσότερο  γνωστός για το έργο του σχετικά με 

τη φιλοσοφία των συναισθημάτων. Το ενδιαφέρον του εστιάζει στην ορθολογικότητα 

των συναισθημάτων και σχετίζεται περισσότερο με την ανησυχία του για τους 

τρόπους με τους οποίους τα συναισθήματα ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν με τον 

κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, από τη μια πλευρά υπάρχουν πολλά παραδοσιακά μοντέλα 

συναισθημάτων τα οποία εκλαμβάνουν τα συναισθήματα ως κάτι πλήρως 

υποκειμενικό, δηλαδή αυτά δεν συμμορφώνονται  με βάση τον τρόπο που δομείται ο 

κόσμος αλλά περισσότερο προβάλλουν και επιβάλλουν τη δική τους θέση για τον 

κόσμο.  Σε αντίθεση με αυτό, ο De Sousa υπερασπίζεται μια αντικειμενική άποψη, 

την ιδέα δηλαδή, ότι τα συναισθήματα έχουν τη δική τους αντίληψη για τον κόσμο. 

Με βάση λοιπόν όλα αυτά ανέπτυξε τη θεωρία της πρόθεσης σχετικά με τα 

συναισθήματα (the theory of intentionality), που βασίζεται στην ιδέα ότι τα 

συναισθήματα αναφέρονται σε κάτι συγκεκριμένο στον κόσμο (Solomon, 2003: 248). 
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Ο Ronald de Sousa (2007) συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση των 

συναισθημάτων και προτείνει τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 

σχετίζονται τα συναισθήματα με τα αντικείμενά τους: α) κάποια συναισθήματα έχουν 

αντικείμενα υπό μορφή προτάσεων ή πεποιθήσεων. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο άτομο 

μπορεί να αισθάνεται θυμό για κάποιο άλλο επειδή έχει τη πεποίθηση ότι τον έχει 

αδικήσει ή πρόκειται να το κάνει. Ωστόσο, συναισθήματα όπως η αγάπη δε φαίνεται 

να έχει κάποιο αντικείμενο πρόθεσης. β) μερικά συναισθήματα απευθύνονται σε ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο ή στόχο. Άρα η αγάπη έχει στόχο, προφανώς ένα 

συγκεκριμένο άτομο, ενώ η θλίψη μπορεί και να μην έχει. γ) μερικά συναισθήματα 

κινητοποιούν την εστίαση της προσοχής σε κάτι. Αντιθέτως, υπάρχουν κάποια 

συναισθήματα που αποκαλούνται διαθέσεις όπως είναι η κατάθλιψη και στερούνται 

κάθε είδους αντικειμένων. 

Και άλλοι θεωρητικοί πέρα από το De Sousa, όπως ο Brentano και ο Kenny, 

ανέπτυξαν μια παρόμοια θεωρία για την πρόθεση των συναισθημάτων.  Ο de Sousa 

όμως  την πήγε ένα βήμα παραπέρα προσπαθώντας συνεχώς να τη βελτιώνει και να 

την ενισχύει εξετάζοντας όλες τις πτυχές.  Κατέληξε λοιπόν  ότι τα συναισθήματα δεν 

είναι απλά αισθητηριακά βιώματα (mere feelings) ούτε υποκειμενικές προβολές 

(subjective projections) αντιθέτως μπορούν να μελετηθούν και να αξιολογηθούν  με 

βάση την αντικειμενικότητα και την ορθολογικότητα τους. 

2.4. Συμπεράσματα 

Στις προηγούμενες ενότητες επιχειρήσαμε να μελετήσουμε την έννοια του 

συναισθήματος, ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου.  

Πολλοί είναι οι θεωρητικοί που ασχολήθηκαν σε βάθος με το συναίσθημα, γεγονός 

που αποδεικνύει την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα  της εν λόγω έννοιας. Η 

μελέτη των συναισθημάτων ξεκινά ήδη από την εποχή των προσωκρατικών 

φιλοσόφων και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη εποχή.  Παρατηρούμε ότι το ενδιαφέρον 

για το θέμα με την πάροδο του χρόνου επικεντρώνεται σε διαφορετικά στοιχεία του 

συναισθήματος και συνεχώς αναδεικνύονται νέες πτυχές. 

 Αρχικά, τα συναισθήματα, τα πάθη της ψυχής όπως χαρακτηρίζονται κατά 

την περίοδο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, εκλαμβάνονταν ως δεκτικές και 

παθητικές καταστάσεις της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης, πολύ αργότερα, και όταν 

επικράτησε πια ο όρος συναίσθημα, συνδέθηκε πλέον με ενεργητικές διαδικασίες που 
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αναφέρονται στη δράση, την αλληλεπίδραση και την αλλαγή. Από την αρχαιότητα το 

συναίσθημα αναγνωρίζεται ως μια λειτουργία του οργανισμού, η οποία είτε από μόνη 

της είτε σε συνεργασία και αλληλεπίδραση με νοητικές λειτουργίες συμβάλλει στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου και ενισχύει την ικανότητα προσαρμογής του. Ο 

πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με τα συναισθήματα ήταν ο Πλάτωνας. Ο 

Πλάτωνας θεωρείται ο εκφραστής της πρώτης ψυχοσωματικής θεωρίας σύμφωνα με 

την οποία η ψυχή επιδρά στο σώμα και το σώμα στη ψυχή. Η ποιότητα των 

συναισθημάτων ερμηνεύεται από τον Πλάτωνα με κριτήριο την κατάκτηση της 

γνώσης. Ωστόσο, την πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση των συναισθημάτων τη 

συναντάμε στον Αριστοτέλη. Για τον Αριστοτέλη, τα συναισθήματα δεν είναι απλά 

ένα άλογο κομμάτι της ψυχής. Αντιθέτως, αποτελούν βασικό κριτήριο και στοιχείο 

ελέγχου της κατάκτησης της αρετής και της φρόνησης. Διαπιστώνουμε πως ο 

Αριστοτέλης κατάφερε να αναδείξει με μοναδικό τρόπο τις πιο βασικές πτυχές  της 

έννοιας του συναισθήματος. Το συναίσθημα για τον Αριστοτέλη δεν αποτελεί μια 

μονοδιάστατη έννοια. Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος συνδυάζει τα συναισθήματα με 

ορθολογικά στοιχεία και επίσης τα συσχετίζει με τη φυσιολογία του ανθρώπινου 

σώματος (Περί ψυχής).  Επομένως με τις προσεγγίσεις του Αριστοτέλη 

δημιουργούνται οι βάσεις για τις μετέπειτα θεωρίες,  τόσο για αυτές που αναφέρονται 

στις  σωματικές αλλαγές όσο κυρίως για αυτές που αφορούν γνωστικές - νοητικές 

διαδικασίες. Οι Στωικοί εκφράζουν την πρώτη νοητική θεωρία των συναισθημάτων, 

και τα συνδέουν με τις αποφάσεις και τις κρίσεις. Συμπεραίνουμε εδώ πως, ήδη από 

την εποχή της αρχαιότητας το συναίσθημα δεν αντιτίθεται στη λογική, αντιθέτως οι 

δύο έννοιες αλληλοσχετίζονται και αλληλεπιδρούν.  

Οι κυριότεροι εκπρόσωποι των φιλοσοφικών προσεγγίσεων των 

συναισθημάτων κατά το 17
ο
 και 18

ο  
αιώνα, είναι οι Rene Descartes, Benedict 

Spinoza και David Hume. Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι έχουν ήδη θέσει τα θεμέλια 

και οι επιρροές είναι εμφανείς. Ο Rene Descartes βασίζεται στο δυισμό του Πλάτωνα 

για τη δική του δυιστική αντίληψη μεταξύ ψυχής και σώματος, η θεωρία του Σπινόζα 

για τα συναισθήματα  αντανακλά τη θεωρία των Στωικών φιλοσόφων. Τέλος,  o 

David Hume ασχολείται με θέματα ηθικής φιλοσοφίας και με βάση την αριστοτελική 

ηθική, υποστήριξε πως τα συναισθήματα αποτελούν κίνητρο ώστε οι άνθρωποι να 

επιδιώκουν το σωστό και να αποφεύγουν το λάθος. 
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 Στη σύγχρονη εποχή το θέμα των συναισθημάτων παίρνει άλλες διαστάσεις. 

Εμφανίζονται πλήθος θεωριών και πληθώρα ορισμών. Βασικό χαρακτηριστικό των 

ορισμών είναι η σύνδεση του συναισθήματος με ενεργητικές διαδικασίες που 

αναφέρονται στη δράση και την αλλαγή. Τα στοιχεία αυτά μας παραπέμπουν στη 

θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης που αφορά σε μια  θεμελιώδη αλλαγή που 

μπορεί να οδηγήσει στη δράση. Ο ρόλος λοιπόν των συναισθημάτων στο 

μετασχηματισμό των πλαισίων αναφοράς είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι  

επικρατούσες τάσεις των σύγχρονων θεωριών είναι δύο: από τη μια εκείνες οι 

θεωρίες που αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα ως ένστικτα και τονίζουν τις 

νευροψυχολογικές και φυσιολογικές διαδικασίες  που ενεργοποιούνται (αυτές οι 

θεωρίες αντιμετωπίζουν το συναίσθημα μάλλον σα μια μονοδιάστατη έννοια και δε 

διεισδύουν στις βαθύτερες πτυχές του.) και από την άλλη οι θεωρίες που προωθούν  

τη γνωστική πλευρά των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα εδώ λαμβάνονται ως 

κρίσεις, αποφάσεις, εκτιμήσεις, προθέσεις συνδέονται δηλαδή με καθαρά 

ορθολογικές διαδικασίες. Η τελευταία αυτή τάση μετά τη δεκαετία του 70’ κερδίζει 

συνεχώς έδαφος και έχει  καταφέρει να επικρατήσει ανάμεσα στις θεωρίες περί 

συναισθήματος.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν, μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση του 

συναισθήματος,  πως ορθολογικότητα και συναίσθημα δεν αποτελούν δύο αντιθετικές 

έννοιες όπως θα μπορούσε επιφανειακά να σκεφτεί κανείς. Αντιθέτως, το γνωστικό 

και συναισθηματικό κομμάτι συνεργάζονται για τη δημιουργία της συναισθηματικής 

εμπειρίας.  Η εμπεριστατωμένη προσέγγιση του Αριστοτέλη και οι μετέπειτα 

γνωστικές θεωρίες του R. Solomon, R. Lazarus κ.α., που τονίζουν τη συμφιλίωση - 

σύμπλευση ορθού λόγου και συναισθήματος αφορούν άμεσα και διεργασίες μάθησης.  

Άρα για να  επανέλθουμε στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης που 

διατυπώθηκε από το θεμελιωτή της με βάση ορθολογικά κριτήρια η έμφαση και σε 

συναισθηματικά στοιχεία δε θα ήταν κάτι ασύμβατο για τη θεωρία, διότι  

ορθολογικότητα και συναίσθημα αποτελούν όψεις του ίδιου νομίσματος.  Στο πεδίο 

της μάθησης λοιπόν τα δύο στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν δημιουργικά και να 

οδηγήσουν σε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα. Το συναίσθημα και η θέση του 

στη διανοητική ζωή παραμελήθηκε εντυπωσιακά για μεγάλο χρονικό διάστημα από 

τους ερευνητές. Δεν είχε ληφθεί υπόψη ότι το συναισθηματικό κομμάτι συμμαχώντας 

με το διανοητικό δυναμικό του ατόμου οδηγεί στην κατάκτηση σημαντικών 
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επιτευγμάτων. Το συναίσθημα στο πεδίο της μάθησης αφυπνίζει για δράση, θέτει το 

άτομο σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετήσουμε σε βάθος τη σχέση μάθησης και 

συναισθημάτων με επίκεντρο τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΜΙΑ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση των 

θεωριών του συναισθήματος διαπιστώσαμε ότι η ορθολογικότητα και το συναίσθημα 

εμπλέκονται σε μια διαλεκτική και αμφίδρομη σχέση. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως το 

συναισθηματικό και γνωστικό κομμάτι  συνεργάζονται για την ολόπλευρη ανάπτυξη 

ενός ατόμου και τη βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής του. Όσον αφορά τη 

θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, ο Mezirow εστιάζει στα ορθολογικά 

στοιχεία της θεωρίας χωρίς να αναλύει σε βάθος τη διαλεκτική σχέση μεταξύ 

συναισθήματος και ορθού λόγου. Ο θεμελιωτής της θεωρίας απλά υπονοεί και κάνει 

μια επιφανειακή αναφορά στη σύνδεση μεταξύ μετασχηματίζουσας μάθησης και του 

βαθύτερου εσωτερικού μας κόσμου αλλά δε διεισδύει  σε ζητήματα που αφορούν στο 

συσχετισμό μεταξύ ορθολογικών νοηματικών σχημάτων (κριτήρια, λογικές έννοιες, 

κοινωνικές και ατομικές αξίες κ.α.) και μη ορθολογικών εικονικών σχημάτων (όπως 

συναισθημάτων, φανταστικών εικόνων, συμβόλων κ.α.) για να ερμηνεύσει με έναν 

πιο ολιστικό τρόπο τη διαδικασία του μετασχηματισμού θεώρησης. Ο κριτικός 

στοχασμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στη θεμελιώδη αλλαγή 

ενός ατόμου, ωστόσο δεν είναι αρκετός. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι φέρνουν στο 

μαθησιακό περιβάλλον μια σειρά βιωμάτων και εμπειριών συνοδευόμενα από έντονα 

συναισθήματα, τα οποία πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για να επέλθει η 

ολοκληρωμένη μετασχηματίζουσα μάθηση. Παρακάτω θα μελετήσουμε μια 

εναλλακτική  προσέγγιση της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας μάθησης που 

βασίζεται στη φιλοσοφία του Carl Jung (1964) και εστιάζει κυρίως στα 

συναισθηματικά στοιχεία της θεωρίας. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο να μελετηθεί μια 

άλλη πλευρά της μετασχηματίζουσας μάθησης με σκοπό να εξεταστούν όλες οι 

σημαντικές παράμετροι της θεωρίας και να διαπιστώσουμε τον τρόπο συσχέτισης της 

ορθολογικής και συναισθηματικής της διάστασης. 

3.1. Έρευνες που αναδεικνύουν τη σημασία των συναισθημάτων στη μάθηση 
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Σημαντικές έρευνες έχουν διεξαχθεί με σκοπό να αποδείξουν τη σημασία των 

συναισθημάτων στη μάθηση. Για παράδειγμα, ο Brooks (1989), σε μια μελέτη που 

εστίαζε στον κριτικό στοχασμό και στην οργανωσιακή αλλαγή, διαπίστωσε ότι η 

μετασχηματίζουσα μάθηση δεν είναι μόνο ορθολογικά θεμελιωμένη αλλά στηρίζεται 

και στη συγκινησιακή διάσταση της γνώσης, όπως είναι για παράδειγμα η 

ενσυναίσθηση απέναντι σε άλλες οπτικές και η εμπιστοσύνη στη διαίσθηση 

(Taylor,2007:325). Μια μεταγενέστερη έρευνα  του Sveinnunggaard (1993) κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι ο κριτικός στοχασμός μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν τα 

συναισθήματα έχουν υποστεί επεξεργασία και έχουν αποκτήσει αξία. Ο Neumen 

(1996) διενήργησε μια εκτεταμένη σχετική έρευνα στην οποία μελέτησε τον κριτικό 

στοχασμό από αναπτυξιακή σκοπιά και σε σχέση με τη μετασχηματίζουσα μάθηση 

στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Ηγεσίας για τις Υπηρεσίες 

Γεωργικών Εφαρμογών. Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα εντοπίστηκαν αρκετά 

ουσιώδη στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την αλληλοεξαρτώμενη σχέση του κριτικού 

στοχασμού και της μετασχηματίζουσας μάθησης με τη συγκινησιακή μάθηση 

(Taylor, 2001:220,225) 

Με βάση τις παραπάνω έρευνες, γίνεται κατανοητό πως η μάθηση που 

βασίζεται στο συναίσθημα παίζει βασικό ρόλο στην υποστήριξη του κριτικού 

στοχασμού. Η απροθυμία να διερευνήσει κάποιος τη συναισθηματική του κατάσταση 

συχνά προκαλεί εμπόδιο στη μάθηση. Στις επόμενες σελίδες αναπτύσσεται η 

θεωρητική ανάλυση στοχαστών που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συναισθηματική 

διάσταση της μάθησης και αναγνωρίζουν πως μόνο ο κριτικός στοχασμός δεν είναι 

αρκετός για να επέλθει η μετασχηματίζουσα μάθηση που αναφέρεται σε μια 

θεμελιώδη αλλαγή. 

3.2. Οι επιρροές της φιλοσοφίας του C. Jung και η νέα προσέγγιση της 

μετασχηματίζουσας Μάθησης. 

 Πολλοί μελετητές του χώρου της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν επηρεαστεί 

βαθύτατα από τη φιλοσοφία του Jung (1964) για τη κατανόηση και τον 

επαναπροσδιορισμό της μετασχηματίζουσας μάθησης (Boyd,1994; Cranton, 

1994,1997,2000, 2002; Dirkx,1997). Ο Carl Jung είναι ένας από τους δημιουργούς 

της σύγχρονης ψυχολογίας του βάθους, που επιδιώκει να διευκολύνει ένα διάλογο με 

τις ασυνείδητες ενέργειες που κινούνται δια μέσου του καθενός μας. Η  Cranton 
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(2007: 213)
 
 επέλεξε να εργαστεί με τους ψυχολογικούς τύπους του Jung για τρεις 

κυρίως λόγους:  

 Ο Jung έχει διατυπώσει μια σαφέστατη κονστρουκτιβιστική φιλοσοφία, η 

οποία είναι εναρμονισμένη με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης.  

 Το μοντέλο του Jung έγινε δημοφιλές μέσω της διαθεσιμότητας πολλών 

τεχνικών αποτίμησης, με συνέπεια οι έννοιες και η ορολογία του να είναι 

οικείες στους περισσότερους εκπαιδευτές ενηλίκων.  

  Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις της προσωπικότητας, η θεωρία των 

ψυχολογικών τύπων είναι σαφώς συνδεδεμένη με τα μαθησιακά και γνωστικά 

πρότυπα  

Η  P. Cranton  (2007)   έθεσε το ζήτημα των ατομικών διαφορών μεταξύ των 

εκπαιδευομένων.  Υποστηρίζει λοιπόν ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος για 

να προκύψει μετασχηματιστική μάθηση αλλά αντίθετα, κάθε άνθρωπος υιοθετεί 

διαφορετικά γνωστικά και μαθησιακά πρότυπα και χαρακτηρίζεται από διαφορετικά 

στοιχεία προσωπικότητας. Αυτό σημαίνει πως οι εκπαιδευτές, οι ερευνητές και οι 

θεωρητικοί που ασχολούνται με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Η 

διαφοροποίηση αυτή ισχύει τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους 

εκπαιδευόμενους. Ο κάθε εκπαιδευόμενος μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και ο κάθε 

εκπαιδευτής επηρεάζεται από προηγούμενα βιώματά του και ανάλογα είναι θετικά ή 

αρνητικά προκατειλημμένος απέναντι στη μετασχηματίζουσα μάθηση. Για το λόγο 

αυτό  υπάρχουν εκπαιδευτές που μπορούν να θέσουν τους στόχους τους με βάση τη 

θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και άλλοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

Παρομοίως, υπάρχουν και εκπαιδευόμενοι που είναι δεκτικοί και επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε διαδικασίες όπως αυτή και άλλοι που είναι απρόθυμοι. Επομένως 

τα προβλήματα που προκύπτουν αφορούν συναισθηματικές καταστάσεις, όπως η 

προκατάληψη, η καχυποψία, η απροθυμία και σχετίζονται με το χαρακτήρα και την 

ψυχολογία των εκπαιδευομένων. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, οι δυσκολίες είναι 

πολλές και πρέπει να προκύψουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί  

μετασχηματίζουσα μάθηση (Merriam & Caffarella, 1999: 36). Στο σημείο αυτό η 

Cranton επικαλείται τη φιλοσοφία του Jung για να προσδιορίσει καλύτερα τους 
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προβληματισμούς της. Η Patricia Cranton (1994) ερμηνεύει τη θεωρία των 

ψυχολογικών τύπων  ενσωματώνοντας τις αντιλήψεις του Jung με αυτές της θεωρίας 

της μετασχηματίζουσας μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι  βασικές διεργασίες 

στη θεωρία του Jung είναι δύο και είναι αλληλοσυσχετιζόμενες.  Αυτές σχετίζονται 

με την απόκτηση μεγαλύτερης επίγνωσης και κατανόησης της φύσης μας 

(αυτοσυνείδηση) και την ταυτόχρονη απόκτηση ατομικής υπόστασης, κάτι που μας 

επιτρέπει να  διαχωρίζουμε τον εαυτό μας, από την υπόλοιπη ανθρωπότητα καθώς 

μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Η Cranton διαβλέπει κοινά στοιχεία με τη 

μετασχηματίζουσα μάθηση καθώς η επίγνωση του ποιοι είμαστε, η αυτογνωσία, η 

κατανόηση της θέσης μας στον κόσμο και η προσωπική επαγρύπνηση αποτελούν 

δομικά στοιχεία της θεωρίας του Mezirow. Έτσι κάθε εκπαιδευόμενος μέσα από 

αυτές τις διαδικασίες μαθαίνει να είναι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες και σε έναν νέο 

τρόπο νοηματοδότησης αυτών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανοίξει ένας νέος 

δρόμος για τη θέαση των πραγμάτων υπό διαφορετικό πρίσμα που θα οδηγήσει και 

στον επανακαθορισμό των πεποιθήσεων. (Mezirow, 2009:141) 

Η θεωρία του Jung είναι μια δυναμική θεωρία, ικανή να κινητοποιήσει τα 

άτομα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αναθεωρήσουν ό,τι στέκεται 

εμπόδιο στην ατομική τους ανάπτυξη. Ο ρόλος της προσωπικότητας είναι 

καθοριστικός για την προσέγγιση του Jung και αυτό μπορεί να αποτελέσει βασική 

αρχή και της μετασχηματίζουσας μάθησης. Χωρίς να παραμερίζεται ο ρόλος των 

κοινωνικών πλαισίων και της επιρροής του περιβάλλοντος υποστηρίζεται πως η 

αλλαγή είναι μια διαδικασία που αφορά το άτομο ξεχωριστά και γι΄αυτό πρέπει να 

εξετάζεται ως ατομική υπόθεση που σχετίζεται με την προσωπικότητα. Κάτι τέτοιο δε 

σημαίνει ότι η μάθηση πρέπει να είναι εξατομικευμένη αλλά προσανατολισμένη στις 

ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Το κοινωνικό περιβάλλον και τα στερεότυπα 

επηρεάζουν στο βαθμό που το άτομο τους αφήνει περιθώρια, ωστόσο ούτε το 

αναπτύσσουν, ούτε το βελτιώνουν. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας επιτυγχάνεται 

με τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητάς της και είναι συνειδητή και εκούσια 

διαδικασία (Cranton, 2007). 

Για να γίνουν όλα αυτά κατανοητά, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε 

αναλυτικότερα στη θεωρία των ψυχολογικών τύπων του Jung. Ο Carl Jung 

περιγράφει δύο συμπεριφορές ή τρόπους συσχέτισης με τον κόσμο, την εσωστρέφεια 

και την εξωστρέφεια. Η εσωστρέφεια είναι η προτίμηση για τον εαυτό μας ή τον 
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εσωτερικό μας κόσμο, ενώ η εξωστρέφεια είναι η προτίμηση για τον εξωτερικό μας 

κόσμο. Η εσωστρεφής συμπεριφορά οδηγεί στην εξατομίκευση ή την 

υποκειμενοποίηση των εμπειριών. Τα οποιαδήποτε ερεθίσματα δέχεται ένας 

άνθρωπος τα ερμηνεύει σε σχέση με τον εαυτό του - πως αισθάνεται, πως 

επηρεάζεται κ.α. - σε σχέση με αυτά τα ερεθίσματα. Η έννοια της υποκειμενικής 

επαναπλαισίωσης του Mezirow, που είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, φαίνεται να 

σχετίζεται ιδιαίτερα με την εσωστρέφεια. Η εξωστρεφής συμπεριφορά εκδηλώνεται 

μέσω της αντικειμενικής αντίδρασης στις εμπειρίες.  Το άτομο δεν εσωτερικεύει ή 

δεν εξατομικεύει αυτό που συμβαίνει, αλλά αντίθετα το συσχετίζει με άλλα 

αντικείμενα, ανθρώπους ή γεγονότα στον κόσμο. Η περιγραφή της αντικειμενικής 

επαναπλαισίωσης του Mezirow φαίνεται να αντιστοιχεί στα άτομα που έχουν την 

τάση να συμπεριφέρονται με εξωστρεφή τρόπο. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι η 

εσωστρέφεια  και η εξωστρέφεια δημιουργούν μια συνέχεια και όχι μια διχοτομία. Οι 

άνθρωποι απλώς προτιμούν τη μια συμπεριφορά περισσότερο από την άλλη σε 

διαφορετικό βαθμό (Cranton, 2007:214) 

 Ο Jung περιγράφει τέσσερις ζωτικές λειτουργίες οι οποίες όταν συνδυαστούν 

με τις δύο συμπεριφορές, τότε διαμορφώνουν οχτώ διαφορετικά πρότυπα 

προσωπικοτήτων ή ψυχολογικών τύπων. Αναφέρεται σε δύο κριτικές ή ορθολογικές 

λειτουργίες και δύο αντιληπτικές ή ανορθολογικές λειτουργίες. Όταν ένα άτομο 

προβαίνει σε κρίσεις το κάνει για να εκτιμήσει ένα πρόβλημα, να αποτιμήσει τις 

εναλλακτικές λύσεις και να πάρει μια απόφαση. Όταν ένα άτομο χρησιμοποιεί 

αντιληπτικές ή ανορθολογικές λειτουργίες τότε βασίζεται σε βαθιά ριζωμένες 

αντιδράσεις αποδοχής ή απόρριψης, στις οποίες η λογική δε παίζει ρόλο. Καθένας 

από τους οκτώ τύπους υπάρχει σε διαφορετικούς βαθμούς και εκδηλώνεται με 

διαφορετικούς τρόπους (συμπεριλαμβανομένων των ασυνειδήτων) σε κάθε άτομο. 

Όμως,  οι περισσότεροι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μια κυρίαρχη ή προτιμώμενη 

λειτουργία, από μια εξωστρεφούς φύσης σκέψη ή αντίληψη ή από μια εσωστρεφούς 

φύσης σκέψη ή αντίληψη. Αυτή είναι η πρώτη τους επιλογή η πιο καλά εδραιωμένη 

νοητική συνήθεια (Cranton, 2007). Αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ αντίληψης και 

κρίσης είναι κοντά στη διαφοροποίηση της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης 

μεταξύ της μάθησης που συντελείται πέρα από το συνειδητό μας διαμέσου της 

διαίσθησης και των συναισθημάτων μας, και της μάθησης που συντελείται στο 

συνειδητό επίπεδο διαμέσου του κριτικού στοχασμού πάνω σε παραδοχές. Οι 
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ψυχολογικές προτιμήσεις (οι σκέψεις και τα συναισθήματα, ή η αισθητηριακή 

αντίληψη και η διαίσθηση)  είναι στην ουσία νοητικές συνήθειες. 

Δύο θεμελιώδεις διεργασίες της θεωρίας των ψυχολογικών τύπων του C. Jung 

είναι η αυτοσυνείδηση και η ανάπτυξη ατομικής υπόστασης, διεργασίες που στην 

ουσία αποτελούν ζητούμενα και της μετασχηματίζουσας μάθησης. Ο Mezirow 

γνωρίζουμε ότι θέτει σαν στόχο της θεωρίας του να καταστήσει τους 

εκπαιδευομένους απελευθερωμένους και απαλλαγμένους από αναιτιολόγητες 

πεποιθήσεις,  έτσι θα μπορέσουν να αφυπνιστούν και  να κατανοήσουν καλύτερα τον 

εαυτό τους και τη θέση τους στον κόσμο. Η ανάπτυξη της αυτοσυνείδησης του 

τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε στον κόσμο περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από 

τη συμμετοχή σε μια εξεταστική δοκιμασία ή την απόκτηση ενός τίτλου- 

ψυχολογικού τύπου.  Όπως αναφέρει ο Jung η διεργασία της αυτοσυνείδησης αφορά: 

 «Tη στροφή του ανθρώπου με ειλικρίνεια στον εσωτερικό του κόσμο, 

προσπαθώντας έτσι να γνωρίσει τον εαυτό του, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να 

ανακαλύψει μια εσωτερική δύναμη που περικλείει όλες τις δυνατότητες ανανέωσης»  

(Jung,1964 στο Cranton, 2007: 217).  

Αυτή η στροφή του ανθρώπου στον εσωτερικό του κόσμο προϋποθέτει πέρα 

από μια κριτικοστοχαστική διαδικασία και τη βαθύτερη επεξεργασία των 

συναισθημάτων ενός ατόμου. Ο Jung δεν πίστευε ποτέ ότι οι συγκεκριμένοι 

ψυχολογικοί τύποι αποτελούν δυσλειτουργικές προσεγγίσεις της προσωπικότητας, τις 

οποίες χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ως δικαιολογία για να μην  αλλάξουν. Αντίθετα, η 

χρήση ενός καταλόγου ψυχολογικών τύπων που βοηθά στην αυτοσυνείδηση, πρέπει 

να συνοδεύεται από προσωπική ερμηνεία, ατομική κριτική αμφισβήτηση των 

αποτελεσμάτων, στοχαστικό διάλογο και σοβαρή επεξεργασία του νοήματος του 

ώστε όλα αυτά να αποτελέσουν το έναυσμα για μια βαθύτερη ανανέωση του εαυτού. 

Η ανάπτυξη της αυτοσυνείδησης αποτελεί θεμέλιο για κάθε στοχαστικό 

μετασχηματισμό (Cranton, 2007: 218). Ο Jung περιγράφει τη διαμόρφωση της 

ατομικής υπόστασης ως:  

«τη διεργασία με την οποία τα άτομα διαμορφώνονται και διαφοροποιούνται. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι η ανάπτυξη του ψυχολογικού ατόμου ως οντότητας 

διαχωρισμένης από τη γενική, συλλογική ψυχολογία. Η διαμόρφωση της ατομικής 
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υπόστασης συνεπώς, είναι μια διεργασία διαφοροποίησης που έχει στόχο την 

ανάπτυξη της ατομικής προσωπικότητας»  (Jung,1971 στο  Cranton, 2007: 218)  

 Η διεργασία αυτή μπορεί να παραλληλιστεί με τον κριτικό αυτοστοχασμό, 

την κεντρική έννοια της θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης. Η εκπαίδευση θα 

πρέπει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ατομικής συνειδητότητας, χωρίς αυτή τη 

συνειδητότητα,  οποιοσδήποτε είναι καταδικασμένος να παραμείνει εξαρτημένος και 

μιμητικός, να νιώθει παρεξηγημένος και καταπιεσμένος και ασυλλόγιστα να έχει 

μετατραπεί σε θύμα από μια συλλογικά αποδεκτή προσωπικότητα (Sharp, 1995:75-

76). Αντιστοίχως, Ο Mezirow περιγράφει ότι τα πλαίσια αναφοράς μας συχνά 

αντιπροσωπεύουν συλλογικά πλαίσια αναφοράς, μάθηση που έχει αφομοιωθεί άκριτα 

από το πολιτισμικό μας πλαίσιο, έτσι γινόμαστε και εμείς ένα μη διαφοροποιημένο 

μέρος μιας συλλογικότητας. Η απόκτηση ατομικής υπόστασης πραγματοποιείται 

καθώς διαχωριζόμαστε από το συλλογικό και αρχίζουμε να αμφισβητούμε κριτικά τις 

νοητικές συνήθειες τις οποίες δεν είχαμε συνειδητοποιήσει. Η  διαφοροποίηση και ο 

προσδιορισμός των ψυχολογικών μας προτιμήσεων αλλά και η διαμόρφωση του 

ψυχισμού μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διεργασίας. Ο Jung 

περιγράφει την απόκτηση της ατομικής υπόστασης ως δια βίου διαδρομή. 

(Cranton,2007:218-219).  

Η επιρροή της φιλοσοφίας του Jung για την ανάπτυξη μιας νέας προοπτικής 

στη μετασχηματίζουσα μάθηση είναι πολύ έντονη. Σύμφωνα με το Mezirow ο 

πραγματικός στοχασμός των πλαισίων αναφοράς εμφανίζεται μέσω της χρήσης της 

λογικής λειτουργίας της σκέψης. Ο Mezirow δηλαδή περιγράφει μια λογική 

διεργασία επίλυσης προβλημάτων. Σε αντίθεση με την προσέγγιση αυτή έρχεται η 

θεώρηση των Boyd και Dirkx για τους οποίους θα γίνει εκτενέστερη αναφορά 

παρακάτω. Οι δυο μελετητές βασίστηκαν στη θεωρία του Jung για να δώσουν τη δική 

τους προσέγγιση για τη μετασχηματίζουσα μάθηση. Ο Dirkx γράφει ότι:  

«Αν αντιμετωπίζεται η μάθηση περιοριστικά μόνο ως διεργασία αυτοστοχασμού, 

υποβαθμίζονται τα συναισθηματικά, πνευματικά και διαπροσωπικά στοιχεία» (Dirkx, 

1997:81). 

Ο Boyd ακολουθεί ένα βαθύ ψυχολογικό προσανατολισμό για το 

μετασχηματισμό βασισμένος και αυτός στον Jung.  Σύμφωνα με την ερμηνεία του 

Boyd (1991) η διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης περιγράφεται ως 
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προσωπική και μη ορθολογική που προϋποθέτει μια βουτιά στο σκοτάδι και την 

αβεβαιότητα. 

Ο Robert Boyd παρουσίασε μια νέα οπτική της μετασχηματίζουσας μάθησης, 

η οποία εστιάζει στις βαθύτερες συναισθηματικές και πνευματικές διαστάσεις που 

δεν είχαν έως τότε μελετηθεί σε βάθος. Στην έρευνα του διευρύνει τους ορίζοντες της 

θεωρίας του Mezirow συζητώντας για το ρόλο των ασυνείδητων και μη ορθολογικών 

στοιχείων στη διεργασία της μάθησης. Ο Boyd (1989,1991) εργάστηκε ως επί το 

πλείστον με μικρές ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων και διερεύνησε τη σύνδεση 

ανάμεσα στην κατάκτηση της γνώσης και τις συναισθηματικές και ψυχολογικές 

διαστάσεις της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Αυτή η έρευνα θεμελιώθηκε πάνω στις 

αρχές της επιστήμης της ψυχολογίας. Σύμφωνα  με τη θεώρηση αυτή τα 

συναισθήματα και οι παρορμήσεις της ψυχής ενυπάρχουν στη διαδικασία της 

μάθησης και συνδέονται και δίνουν φωνή σε διαδικασίες που σχετίζονται με το 

ασυνείδητο ( Dirkx, 2000). 

Η γιουγκιανή  έννοια της εξατομίκευσης  αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο στην 

προσέγγιση του Boyd. Η εξατομίκευση είναι:  

 «Η διαδικασία από την οποία ο καθένας ξεχωριστά δρώντας ως μεμονωμένο άτομο 

διαμορφώνει την προσωπικότητά του και θέτει τους στόχους του, που σχετίζονται με 

την προσωπική του ανάπτυξη» (Jacoby,1990:94). 

 Η διαδικασία αυτή είναι ατομική και ασυναίσθητη, έχει μια φαντασιακή και 

συναισθηματική διάσταση και σε πολύ μεγάλο βαθμό εκδηλώνεται ανεξάρτητα από 

το συνειδησιακό εγώ.  Συχνά ανακαλύπτουμε ότι παρά τις προθέσεις μας, η παρουσία 

μας στον κόσμο φαίνεται να παίρνει τη δική της μορφή. Πιο συγκεκριμένα, 

διαπιστώνουμε ότι η ατομική μας υπόσταση χαρακτηρίζεται από μια πολλαπλότητα 

(multiplicity of selves), οι εμπειρίες της ψυχής μας οδηγούν να ανακαλύψουμε αυτή 

την πολλαπλότητα και  βοηθάνε  να αντιληφθούμε ποιοι είμαστε. Κάθε κομμάτι 

αυτής της πολλαπλότητας φαίνεται να έχει τη δική του κατεύθυνση και το δικό του 

σκοπό (Dirkx, 1997 & Dirkx, 2000). Αντίθετα η θέαση του εαυτού μας με απόλυτα 

συνειδητό τρόπο βάσει της θεωρίας του Mezirow μας οδηγεί σε μια μονομερή εικόνα 

και απεικονίζει την επιρροή των κοινωνικοπολιτιστικών πλαισίων και των 

προσωπικών βιωμάτων μας. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να προκύψει ο 

ουσιαστικός μετασχηματισμός μέσα από τη μάθηση. 
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Από την οπτική του Jung για την εξατομίκευση καταλαβαίνουμε ότι το «εγώ» 

είναι μόνο ένας «παίκτης» μέσα στην ψυχή και όχι ο πιο ισχυρός.  Όταν αρχίζουμε 

και συμμετέχουμε συνειδητά σε αυτή τη διαδικασία της εξατομίκευσης, που συνιστά 

τη βαθύτερη ενδοσκόπηση του εαυτού, συχνά ανακαλύπτουμε ότι συνειδητά 

επιδιώκουμε να είμαστε αυτό που θέλουμε να είμαστε και όχι αυτό που πραγματικά 

είμαστε. Η διαδικασία της αυτοσυνείδησης, μιας ακόμα έννοιας της γιουγκιανής 

θεωρίας διευκολύνει τη διαδικασία του μετασχηματισμού. Η διεργασία αυτή 

προϋποθέτει την επίγνωση της παρουσίας των διαφορετικών εαυτών που ενυπάρχουν 

μέσα στην ψυχή του καθενός. Συνιστά  μια φαντασιακή εμπλοκή  (imaginative 

engagement) με το ασυνείδητο, ένα γόνιμο διάλογο  μεταξύ του συνειδησιακού 

«εγώ» και των δυναμικών περιεχομένων του ασυνειδήτου. Σύμφωνα με τον Boyd η 

μετασχηματίζουσα μάθηση, ενισχύει τις φυσικές διαδικασίες της εξατομίκευσης 

μέσω της φαντασιακής εμπλοκής με αυτές τις διαφορετικές εκδοχές της ψυχής. Αυτή 

η εμπλοκή αντανακλά ένα συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ της συνείδησης του «εγώ» 

και του πεδίου εκτός συνειδητότητας (Dirkx,2000). 

Ο R. Boyd μεταφράζει τον μετασχηματισμό ως μια θεμελιώδης αλλαγή της 

προσωπικότητας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μια «αποφασιστική 

στάση» η οποία αφορά τόσο στην επίλυση ενός προσωπικού διλλήματος όσο και 

στην επέκταση της συνειδητοποίησής του ( δηλαδή των νοηματικών σχημάτων και 

δομών). Στοιχεία τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική και ολιστική αλλαγή 

της προσωπικότητας (Ζαρίφης,2009: 120). Ο ίδιος θεωρεί (Boyd, 1991) ότι τα 

αισθήματα (feeling), η συναίσθηση - συγκίνηση (affect) και τα βαθύτερα 

συναισθήματα (emotions), τα οποία εμφανίζονται κατά τη μαθησιακή διαδικασία, 

αντανακλούν κάποιες υποσυνείδητες ανησυχίες για το αν αυτό το οποίο μας 

συμβαίνει είναι συμβατό με αυτό το οποίο θεωρούμε δεδομένο ή κυρίαρχο, ο Boyd  

εδώ αναφέρεται σε ένα είδος κρίσης. Η κρίση αυτή αφορά τη συνειδητοποίηση της 

απώλειας, καθώς το νόημα που απέδιδε ένα άτομο σε κάποιες καταστάσεις 

παλαιότερα παύει να είναι το ίδιο, αφού θα πρέπει να αναθεωρήσει θέσεις και 

στάσεις. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν την «κρίση» κινητοποιείται και 

ξεκινά να ψάχνει νέα νοήματα που του φαίνονται πιο κοντά στην «αλήθεια» του 

δικού του εμπειρικού συστήματος. Επόμενο είναι βέβαια  να βιώνει  μια έντονη και 

συναισθηματικά φορτισμένη φάση της ζωής του. Για το λόγο αυτό και για να μη 

προβεί σε λάθος επιλογές, θα πρέπει να νιώθει ελεύθερος και μην αισθάνεται ότι 
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καταπιέζεται ή απειλείται. Η κατάσταση αυτή αναφέρεται σε μια ψυχογενή δράση 

που δίνει νέα κίνητρα στον άνθρωπο και τον οδηγεί σε νέα στοχοθεσία (Ζαρίφης, 

2009:108-109). Ο Boyd λοιπόν βάσει όλων αυτών, υποστηρίζει πως στόχος της 

μετασχηματίζουσας μάθησης είναι να μας βγάλει από τη πλασματική ασφάλεια και το 

«βόλεμα» των όσων θεωρούμε δεδομένα και μας εμποδίζουν να φτάσουμε στην 

αυτό-ολοκλήρωση αλλάζοντας τη διαστρεβλωμένη εικόνα που έχουμε για την 

πραγματικότητα. Η επεξεργασία επομένως και η κατάλληλη αξιοποίηση των 

συναισθημάτων κατά τη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί βασικό συστατικό για να 

επέλθει ο μετασχηματισμός κατά την προσέγγιση του Boyd (ό.π.,2009: 120). 

Η διαδικασία αυτή ωστόσο σύμφωνα με τον Boyd (1989) δεν είναι απλή. 

Περιλαμβάνει τρεις επιμέρους δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 

έντονα φορτισμένες συναισθηματικές καταστάσεις. Οι δραστηριότητες αυτές είναι: 

 Η δεκτικότητα, ή αλλιώς η ικανότητα να «αφουγκραζόμαστε» (receptivity or 

listening), 

  Η αναγνώριση της ανάγκης για επιλογή (recognition or recognizing the need 

to choose) - στοιχείο που συνεπάγεται κάποια απώλεια  

 Η θλίψη ή ο διάλογος με τον εαυτό μας  (ως ενδεχόμενο συναισθηματικής 

κρίσης) που προέρχεται από την απώλεια (grieving or self-talk and emotional 

crisis).  

Με άλλα λόγια βάσει αυτής της διαδικασίας, αρχικά ο κάθε άνθρωπος θα 

πρέπει να είναι ανοιχτός και δεκτικός να έλθει σε επαφή με εναλλακτικές εκφάνσεις 

των νοημάτων τα οποία χρησιμοποιεί, στην συνέχεια να αναγνωρίσει ότι πράγματι 

κάποια από αυτά τα εναλλακτικά μηνύματα είναι αυθεντικά και αληθινά. Η πιο 

σημαντική και κρίσιμη φάση της διαδικασίας αυτής αντιλαμβανόμαστε πως είναι η 

τελευταία που δημιουργεί τη θλίψη για την απώλεια και στη συνέχεια την ανάγκη για 

αναπροσανατολισμό.  Κατά τη φάση αυτή παλαιά νοήματα ή τρόποι με τους οποίους 

κάποιος αντιλαμβανόνταν την αλήθεια, δεν είναι πλέον αποδεκτά και πρέπει να 

υιοθετηθούν ή να καθιερωθούν νέα. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας προκύπτει 

η ενσωμάτωση παλαιών και νέων νοημάτων (Ζαρίφης, 2009:120-122). 

Η προσέγγιση του Boyd και των συνεργατών του  αποτελεί το ξεκίνημα για τη 

θέαση της μετασχηματίζουσας μάθησης από μια νέα οπτική, μας προσκαλεί να 
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αντιμετωπίσουμε τη μάθηση με έναν πλουραλιστικό τρόπο και να εμβαθύνουμε στις 

συναισθηματικές και πνευματικές πτυχές της. Σε αντιδιαστολή με το Mezirow που 

βλέπει ως καθοριστικό παράγοντα για τη μετασχηματίζουσα μάθηση το «εγώ» 

ιδωμένο ορθολογικά, ο Boyd χωρίς να απορρίπτει αυτήν την προσέγγιση κάνει λόγο 

για μια πιο σύνθετη διαδικασία που εμπλέκεται περισσότερο με την ψυχολογία των 

συναισθημάτων παρά με τη γνωστική ψυχολογία.  Ωστόσο οι δύο πλευρές δεν είναι 

διαμετρικά αντίθετες, τα σημεία στα οποία συμφωνούν είναι πολλά καθώς γίνεται 

λόγος για ανθρωπισμό, ελευθερία (από διαστρεβλωμένες αντιλήψεις), 

συνειδητοποίηση (του εαυτού μας και του κόσμου που μας περιβάλλει), κριτικό 

στοχασμό, αυτονομία, χειραφέτηση. Τέλος, οι υποστηρικτές και των δύο τάσεων 

συμφωνούν και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της μετασχηματίζουσας μάθησης 

στην εκπαίδευση των ενηλίκων.  

3.3. Η θεώρηση του Dirkx για τη σημασία των συναισθημάτων στη 

μετασχηματίζουσα μάθηση. 

Ανάμεσα στους μελετητές που έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα της 

συναισθηματικής πλευράς της μάθησης είναι και ο John Dirkx, ο οποίος επίσης 

δέχτηκε έντονες επιρροές από τη φιλοσοφία του Jung και ασχολήθηκε ίσως 

περισσότερο από τον οποιονδήποτε με το ρόλο των συναισθημάτων στο πλαίσιο της 

μετασχηματίζουσας μάθησης. Ο Dirkx αντιτάχθηκε στην ιδέα ότι ο μετασχηματισμός 

στους ενήλικες επέρχεται κυρίως μέσα από ορθολογικές διαδικασίες και υποστήριξε 

το δυναμικό ρόλο των συναισθημάτων αναλύοντας εις βάθος την εναλλακτική αυτή 

οπτική της θεωρίας του Mezirow.  

Η σπουδαιότητα των συναισθημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα 

θέμα που έχει τεθεί όχι μόνο από τους εκπαιδευτές αλλά και από τους ίδιους τους 

εκπαιδευομένους. Ο Dirkx μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία του διαπίστωσε ότι τα 

συναισθήματα δίνουν ζωντάνια στη διδασκαλία και τη μάθηση και πολλές φορές η 

παρουσία τους είναι τόσο έντονη που μπορεί να επισκιάσει οτιδήποτε άλλο συμβαίνει 

εκείνη τη στιγμή. Για αυτούς τους λόγους  κρίνεται σημαντικό να εξετάσουμε το εν 

λόγω θέμα και να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που 

τίθενται από τον ίδιο τον Dirkx (2008:8):  
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 Ποια είναι λοιπόν η σημασία των συναισθηματικά φορτισμένων εμπειριών 

που προκαλούνται ή μεταφέρονται από τους εκπαιδευομένους κατά την 

εκπαιδευτική διεργασία;  

 Αποτελούν εμπόδια και διαταράσσουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον και ως εκ 

τούτου πρέπει να εξαλειφθούν;  

 Ή αντιθέτως, τα συναισθήματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

μάθησης την οποία προωθούν και διευκολύνουν και γι’ αυτό  πρέπει να 

αξιοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να επέλθει ο ουσιαστικός 

μετασχηματισμός των ενηλίκων εκπαιδευομένων;  

Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν διενεργηθεί 

αρκετές έρευνες που ασχολούνται με το θέμα των συναισθημάτων στην εκπαίδευση. 

Ωστόσο, οι μελέτες που έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στη συναισθηματική διάσταση της 

μάθησης και πρότειναν μια καινοτόμα και ολιστική προσέγγιση είναι αυτές των 

Jarvis (2006) Merriam Cafarrella & Baumgartner (2007). Ο Dirkx βασίστηκε στις 

εργασίες αυτές αλλά και στις προσωπικές του εμπειρίες και προσπάθησε έτσι να 

διερευνήσει το βαθμό εμπλοκής των συναισθημάτων στη νοηματοδότηση της 

ανθρώπινης εμπειρίας για τη βαθύτερη κατανόησή της και τον τρόπο με το οποίο 

αυτά αξιοποιούνται και γίνονται μέρος της εκπαιδευτικής διεργασίας.  

3.3.1. Αιτίες - λόγοι εκδήλωσης συναισθημάτων 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι βιώνουν συναισθήματά που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα, στο ένα άκρο του φάσματος αυτού τοποθετούνται τα θετικά συναισθήματα 

που δίνουν ενέργεια στο άτομο και στο άλλο άκρο βρίσκονται αρνητικά 

συναισθήματα που αποθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους και τους 

αποπροσανατολίζουν. Οι συναισθηματικές εμπειρίες των εκπαιδευομένων 

σχετίζονται τόσο με το εκπαιδευτικό περιβάλλον όσο και με ζητήματα που 

προκύπτουν στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Πολλά επίσης από τα 

συναισθήματα που συνδέονται με τη μάθηση αποκαλύπτουν μια σειρά από 

παρελθοντικές συναισθηματικές εμπειρίες οι οποίες μπορεί να ήταν τραυματικές ή 

ταπεινωτικές και να στιγμάτισαν την εκπαιδευτική πορεία του ατόμου. Με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο, σύμφωνα με τον Dirkx, ζητήματα που σχετίζονται με τα 

συναισθήματα πάντα είχαν θέση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι  
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κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούνται μέσα σε αυτό το πλαίσιο συχνά 

ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τους συμμετέχοντες να δώσουν φωνή και να 

εκφράσουν κρυμμένα συναισθήματα. Η ενθάρρυνση και η βοήθεια εκ μέρους των 

εκπαιδευτών στη νοηματοδότηση και κατανόηση κάποιων συναισθηματικών 

εμπειριών στα πλαίσια ενός μαθήματος ή προγράμματος είναι μια από τις πιο 

ενδιαφέρουσες και σημαντικές προκλήσεις ενός εκπαιδευτή ενηλίκων. Οι πιο 

συνηθισμένες περιπτώσεις για να εκφραστούν τα συναισθήματα είναι σε διαμάχες ή 

αντιπαραθέσεις οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας διαφωνιών για ζητήματα αξιών ή 

ενδιαφερόντων. Τέτοιες διαφωνίες προκύπτουν για παράδειγμα, μέσα από τη 

διενέργεια ενός ομαδικού  project κατά τη διάρκεια του οποίου εκφράζονται 

συναισθήματα αγανάκτησης, οργής, απογοήτευσης ή ακόμα και ευχαρίστησης εάν 

όλα κυλούν ομαλά. Οι ομαδικές εργασίες είναι μια συνήθης τακτική στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, γεγονός που βοηθάει τα άτομα να αλληλεπιδρούν. Η αλληλεπίδραση αυτή 

μπορεί να γεννά προσωπικές συγκρούσεις που έχουν αντίκτυπο σε όλη την ομάδα. 

Για παράδειγμα, κάποιοι εκπαιδευόμενοι μπορεί να βρίσκουν τη συμπεριφορά ενός 

μέλους της ομάδας τους ενοχλητική και έτσι να εκδηλώνουν και αυτοί ανάλογη 

συμπεριφορά. Πολλές φορές τα δυσάρεστα αυτά συναισθήματα εκδηλώνονται με 

έντονα ξεσπάσματα και λεκτικές επιθέσεις. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι σε θέση 

να χειρίζονται όλες αυτές τις καταστάσεις  με τον κατάλληλο τρόπο ώστε μέσα από 

τις συγκρούσεις αυτές να αναδύονται τα αίτια τους. Συχνά η ίδια η δομή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να προωθήσει ποικίλες συναισθηματικές 

αντιδράσεις οι οποίες σχετίζονται με την προσωπικότητα και τα βιώματα των 

εκπαιδευομένων. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων σχετικά με το κατά πόσο 

μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις  ενός προγράμματος γεννά  

συναισθήματα πίεσης, άγχους, ανασφάλειας ή ακόμα κάποιοι μπορεί να νιώθουν 

πληρότητα και επάρκεια. Ακόμα και τα διδακτικά αντικείμενα διεγείρουν έντονα 

συναισθήματα. Η σχέση που μπορεί να είχε αναπτύξει ο εκπαιδευόμενος με τα 

εκάστοτε  αντικείμενα  μπορεί να είναι καθοριστική.  Αυτό οφείλεται στις μνήμες που 

μπορούν να ξυπνούν,  οι οποίες  τροφοδοτούν διάφορα συναισθήματα που μπορεί να 

είναι επώδυνα και να εμποδίζουν τη πορεία της μάθησης ή ευχάριστα και να 

διευκολύνουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Πολύ εύστοχα ο Brookfield (1986) 

χαρακτήρισε τις ομάδες που διαμορφώνονται στην εκπαίδευση ενηλίκων ως 

«ψυχοδυναμικά πεδία μάχης». Δανείστηκε λοιπόν την έκφραση αυτή από τη 

στρατιωτική ορολογία για να υπογραμμίσει το συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα 
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που δημιουργείται στα πλαίσια ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων ( Dirkx, 

2008:9-10). 

3.3.2. Ο ρόλος των συναισθημάτων στην ανθρώπινη εμπειρία - η συμβολή της 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

Αναλογιζόμενοι τη θεωρία του Descartes αναφορικά με το δυισμό μεταξύ 

σώματος και πνεύματος, η οποία αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

διαπιστώνουμε τα βήματα που έχουν γίνει στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων σε 

σχέση με την προσέγγιση της μάθησης με έναν πιο ολιστικό τρόπο. Ο Πλάτωνας 

μέσα από τους διαλόγους του περιγράφει τα συναισθήματα ως εμπόδια στην 

αναζήτηση της γνώσης και της αλήθειας και ως μη ορθολογικές παρορμήσεις οι 

οποίες είναι απαραίτητο να υποβληθούν στον έλεγχο της λογικής. Παλαιότερα λοιπόν 

τα συναισθήματα, με βάση και τις πλατωνικές αντιλήψεις, αποτελούσαν εμπόδιο στην 

πορεία της μάθησης ενώ σήμερα η διεργασία της κατανόησης του εαυτού μας και του 

κόσμου γύρω μας επιβάλλει τον ενεργό ρόλο των συναισθημάτων. Η 

μετασχηματίζουσα μάθηση είναι μια σύγχρονη θεωρία, βασικός σκοπός της είναι η 

ολόπλευρη ανάπτυξη και η αυτό-ολοκλήρωση των εκπαιδευομένων, δεν θα μπορούσε 

λοιπόν να μη λάβει σοβαρά υπόψη της τον καθοριστικό ρόλο των συναισθημάτων. 

Ο Dirkx (2008: 14) αναφέρει τη σημαντική συμβολή του Coleman (1995) για 

την ανάδειξη των συναισθημάτων ως αναπόσπαστο στοιχείο στη μάθηση. Ο Coleman  

ανέπτυξε τη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης η οποία συνδέεται με αυτό που 

αναφέρει και ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια:  

«Το να είσαι  οργισμένος είναι εύκολο. Το να εξοργιστείς όμως  με το σωστό 

άτομο, για το σωστό λόγο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για το σωστό 

σκοπό και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι δύσκολο» (Λυπουρλής, 2006: 78). 

  Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι αρκετά σχετική με τέτοιου είδους 

προβληματισμούς και αφορά  στη σωστή διαχείριση, κατανόηση και επίγνωση των 

συναισθημάτων μας και των συναισθημάτων των άλλων. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια 

της συναισθηματικής νοημοσύνης έτσι όπως την εκλαμβάνει ο Coleman (1998:67) 

αναφέρεται: 

 «Στην ικανότητα να μπορεί κανείς να βρίσκει κίνητρα για τον εαυτό του και να 

αντέχει τις απογοητεύσεις, να ελέγχει τις παρορμήσεις του και να χαλιναγωγεί την 

ανυπομονησία του, να ρυθμίζει σωστά τη διάθεσή του, να εμποδίζει την 
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απογοήτευση να καταπνίξει την ικανότητά του για σκέψη, να έχει ενσυναίσθηση και 

ελπίδα» (Coleman 1998:67). 

 Με βάση τον παραπάνω ορισμό, ο Coleman θεωρεί ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη αποτελεί μια έννοια που είναι εξίσου και πολλές φορές πιο σημαντική 

από την διανοητική νοημοσύνη. Άνθρωποι για παράδειγμα, με υψηλό δείκτη 

νοημοσύνης μπορεί να χειρίζονται άστοχα την προσωπική τους ζωή. Οι ικανότητες 

που συνδέονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι: 

 Η ικανότητα να γνωρίζεις και να αξιολογείς τον εαυτό σου  

 Η ικανότητα να αναπτύσσεις και να διατηρείς  ισχυρές, παραγωγικές 

και υγιείς σχέσεις με τους άλλους  

 Η ικανότητα να μπορείς να συνεργάζεσαι με τους γύρω σου και να 

επιτυγχάνεις θετικά αποτελέσματα  

 Η ικανότητα να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά την πίεση και τις 

απαιτήσεις της καθημερινότητας.  

Το να κατέχει κανείς τις ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνη 

σημαίνει ότι έχει κατακτήσει τη φρόνηση με την αριστοτελική έννοια, δηλαδή 

διαθέτει την ικανότητα της πρακτικής σοφίας.
5
 Το να συμπεριφέρεται κανείς με 

σοφία απαιτεί την αποτελεσματική συνεργασία τόσο της συναισθηματικής όσο και 

της διανοητική νοημοσύνης. Η σκέψη και το συναίσθημα δεν αποτελούν δύο 

ανεξάρτητες διεργασίες, αλλά αντίθετα αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλεπιδρούν. 

(Nelson & Low, 2005). 

Ο Coleman (1995) με τη θεωρία του για τη συναισθηματική νοημοσύνη, 

συνέβαλε καθοριστικά στην αναθεώρηση των μέχρι τότε απόψεων αναφορικά με το 

ρόλο των συναισθημάτων στην ανθρώπινη μάθηση. Υποστήριξε λοιπόν ότι στη 

διαδικασία της ανθρώπινης μάθησης συμμετέχει τόσο το έλλογο όσο και το 

συναισθηματικό κομμάτι του ανθρώπου. Οι  δυο παράγοντες εμπλέκονται στη 

μάθηση με μια σχέση αλληλεπίδρασης.  Ο Coleman, με βάση τη θεωρία του, δίνει 

στο συναίσθημα ενεργότερο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και θεωρεί ότι αυτό δεν 

αφορά μόνο τον εσωτερικό του κόσμο  αλλά μπορεί να τον βοηθήσει στη σχέση του 

με τους άλλους. Η νέα προσέγγιση  απορρίπτει τις προηγούμενες θεωρίες που 

αντιμετώπιζαν το συναίσθημα ως εμπόδιο που αντιτάσσεται στην ορθή κρίση και 

κατ’ επέκταση επιδρά αρνητικά στη μάθηση και επιτρέπει μια βαθύτερη κατανόηση 

                                                           
5
  Η λέξη « φρόνηση», όπως αναφέρθηκε και σε προγενέστερη ενότητα, αποδόθηκε στην αγγλική 

γλώσσα με τις λέξεις practical wisdom 
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των συναισθημάτων και του ρόλου τους (Dirkx, 2008:14). Οι προσεγγίσεις αυτές μας 

παραπέμπουν στις ιδέες του  Robert Solomon του οποίου οι φιλοσοφικές αναζητήσεις 

αφορούν κατά βάση το ρόλο των συναισθημάτων στη ζωή του ανθρώπου. Ο Solomon 

απέρριψε την επικρατούσα από την εποχή του διαφωτισμού άποψη περί δυισμού 

σώματος και ψυχής, σύμφωνα με την οποία τα συναισθήματα είναι εμπόδια στην 

ορθή συνείδηση και σκέψη. Ο Αμερικανός φιλόσοφος συνέδεσε τα συναισθήματα με 

το νόημα που ο καθένας αποδίδει στη ζωή του υποστηρίζοντας ότι αυτά συνδέονται 

στενά με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Ο Solomon  γράφει:  

«Ζούμε τη ζωή μας μέσω των συναισθημάτων μας και είναι τα συναισθήματά μας 

που δίνουν νόημα στη ζωή μας» (Solomon, 2007:1). 

 

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης ανταποκρίνεται σε αυτές τις 

σύγχρονες προσεγγίσεις περί συναισθημάτων. Είναι μια θεωρία που αφορά 

σύγχρονους τρόπους μάθησης που αναφέρονται στην βιωματική μάθηση, στην 

μάθηση μέσα από την εμπειρία, στον περιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτή και την 

ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευομένων. Επίσης, θέτει στο επίκεντρο την 

ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και όχι μόνο την απόκτηση εργαλειακών - τεχνικών 

δεξιοτήτων.  Η μετασχηματίζουσα μάθηση όπως ήδη γνωρίζουμε  αναφέρεται σε μια 

θεμελιώδη αλλαγή - μετάβαση στον τρόπο κατανόησης του εαυτού μας. Η αλλαγή 

αυτή επομένως δε μπορεί να συνδέεται μόνο με ορθολογικές διαδικασίες, η διεργασία 

του μετασχηματισμού  γεννά έντονα συναισθήματα τα οποία οι συμμετέχοντες πρέπει 

να είναι σε θέση να διαχειριστούν. Η μετασχηματίζουσα μάθηση ενισχύει τους 

εκπαιδευομένους ώστε να αναπτύσσουν υγιείς και παραγωγικές σχέσεις, να 

λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το νέο τρόπο νοηματοδότησης των εμπειριών τους, να 

συμμετέχουν ενεργά σε διάλογο με απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν ικανότητες 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι σύγχρονοι γνωστικοί ψυχολόγοι υπογραμμίζουν τη 

σπουδαιότητα της ικανότητας σωστής διαχείρισης των συναισθημάτων στη 

διαδικασία της αλλαγής και του μετασχηματισμού της προοπτικής του ατόμου. Το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στα πλαίσια της μετασχηματίζουσας μάθησης βρίθει 

συναισθημάτων. Η θεωρία του Mezirow επιτρέπει στους συμμετέχοντες να 

αναπτύξουν πολύπλευρες ικανότητες που αναφέρονται τόσο σε ορθολογικές όσο και 

σε συναισθηματικές διαδικασίες: εποικοδομητική σκέψη ( Constructive thinking), 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και επίτευξης στόχων, διαχείριση άγχους, 
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αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής και της μετάβασης που συνεπάγεται η 

διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης (Low & Nelson, 2005). 

 

3.3.3. Ο ρόλος των εικονικών σχημάτων στην προσέγγιση του Dirkx. 

 Ο Dirkx (1997,2001) αντιτάχθηκε σε πολλούς μελετητές της 

μετασχηματίζουσας μάθησης όπως ο Mezirow και ο Daloz οι οποίοι δίνουν μεγάλη 

έμφαση στο κοινωνικό πλαίσιο και στην πρωτοκαθεδρία της λογικής και της γνώσης 

παραμερίζοντας τη σημασία των συναισθημάτων. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις 

βασίζονται στην επικράτηση του «εγώ» ιδωμένο ορθολογικά και οδηγούν το 

ανθρώπινο πνεύμα στη γνώση διαμέσου της κοινωνίας, της γλώσσας και της 

κουλτούρας. Οι θεωρήσεις αυτές  προσφέρουν μερική μόνο κατανόηση της 

διαδικασίας της αλλαγής, της ανακάλυψης του εαυτού και της κοινωνικής κριτικής 

που αξιώνει η μετασχηματίζουσα μάθηση και γι’ αυτόν το λόγο ο Dirkx δίνει 

βαρύτητα στους προσωπικούς ή ακόμη και φαντασιακούς τρόπους μάθησης,  οι 

οποίοι θεμελιώνονται έχοντας σα βάση τους τα ένστικτά ή τα συναισθήματα που 

κάποιος αποκομίζει από τις εμπειρίες του. Ο Dirkx (1997) προσπαθεί να ενισχύσει 

αυτή τη θέση αναφερόμενος στα ξεσπάσματα που μπορεί να προκύψουν σε ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων από κάποιους συμμετέχοντες ακόμα και αν το 

κλίμα θεωρείται καλό. Αν βασιζόμασταν στη θεώρηση του Mezirow για την ερμηνεία 

ανεξήγητων και μη αναμενόμενων συμπεριφορών θα επικεντρωνόμασταν στο 

πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε η συμπεριφορά καθώς και σε θέματα που 

εμπλέκονται με το πλαίσιο. Αυτή η θεώρηση θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε τα 

σχέδια και τις φόρμες επικοινωνίες, όπως και τα νοήματά τους, επίσης θα μπορούσε 

να σκιαγραφηθεί πώς η μάθηση αποκτά νόημα μέσα από τις εμπειρίες των μελών 

μιας τάξης. Με αυτό τον τρόπο όμως, αναφέρει ο Dirkx: 

 «Περιχαρακώνεται η μάθηση, διότι τέτοια ξεσπάσματα αντιμετωπίζονται ως 

αντικείμενα κριτικού αναστοχασμού και παραμερίζεται η σημασία των 

συναισθημάτων και της αλληλεπίδρασής τους. Αντίθετα εξετάζοντας τις 

συμπεριφορές αυτές κάτω από το πρίσμα των εικονικών σχημάτων, 

αποκωδικοποιούνται καλύτερα τα ξεσπάσματα αυτά που κρύβουν μια έντονη 

δυναμική. Τα εικονικά αυτά σχήματα δίνουν φωνή σε κρυμμένα νοήματα που όταν 

αναγνωρίζονται φέρνουν στο φως θέματα που δεν μπορούν να ειπωθούν με λόγια» 

Dirkx: (1997:81). 
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 Για να ερμηνευτούν - νοηματοδοτηθούν τα συναισθήματα και για να 

κατανοήσουμε την πραγματική φύση του εαυτού μας, δεν αρκεί μια ορθολογιστική 

και συνειδητή θεώρηση των συναισθημάτων, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα 

ερμηνεύαμε κοινωνικά σύμβολα και την επιρροή που ασκούν στο «εγώ» μας. Μέσα 

από συναισθηματικές εμπειρίες, αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας και τις αδυναμίες του. 

Μια λογική ερμηνεία των εμπειριών μας θα οδηγούσε σε συμπεράσματα αντιφατικά 

και η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας θα ήταν αποσπασματική και ανακριβής. 

Πολλές φορές για παράδειγμα συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας να έχει έντονα 

αρνητικά συναισθήματα για κάποιο άτομο και ταυτόχρονα να μην μπορούμε να 

ερμηνεύσουμε το λόγο και την πηγή των συναισθημάτων αυτών.  Μια τέτοια 

προβληματική κατάσταση δεν είναι δυνατόν να ερμηνευτεί μόνο με βάση τη λογική 

γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε αδιέξοδο. Η κατάσταση αυτή κρύβει μέσα της 

δυναμικές του εσωτερικού μας κόσμου που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια, 

αλλά βρίσκουν φωνή με άλλους τρόπους, όπως μέσα από τη φαντασία τους 

συμβολισμούς ή εικονικά σχήματα. Επομένως η κριτική θεώρηση τέτοιων 

καταστάσεων και ο στοχασμός και αναστοχασμός πάνω σε αυτά δεν αρκούν για να 

αποκαλύψουν την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τα συναισθήματα.  

«Τα συναισθήματα πολλές φορές σχετίζονται με φωνές ή εικονικά σχήματα που 

αναδύονται στη σφαίρα του ασυνειδήτου. Τα εικονικά σχήματα αναφέρονται στις 

συναισθηματικές, φαντασιακές και ασυνείδητα δημιουργημένες αναπαραστάσεις των 

εμπειριών μας οι οποίες εμφανίζονται αυθόρμητα στο συνειδητό» (Dirkx, 2006:18). 

   Ο Jung (1964) θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο το να αναγνωρίζει 

κάποιος το εικονικό σχήμα που κρύβεται πίσω από κάθε συναίσθημα, γιατί με τον 

τρόπο αυτό το άτομο είναι δυνατόν να εκφράσει την πραγματικότητα που βρίσκεται 

μέσα του. Κρυμμένα εικονικά σχήματα που δεν έχουν βρει διέξοδο και δεν έχουν 

ερμηνευτεί καιροφυλακτούν και εμφανίζονται σε ανύποπτο χρόνο. Τα εικονικά αυτά 

σχήματα μπορεί και να εμφανίζονται αυθόρμητα, όταν εσωτερικά ή εξωτερικά 

γεγονότα που είναι άκαμπτα, τρομακτικά ή πολύ έντονα πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Λειτουργούν ως «πύλες εισόδου» στο ασυνείδητο και τον εσωτερικό κόσμο του 

ατόμου και αφορούν θέματα προβληματισμού και ανησυχίες που ξυπνούν μέσα από 

εμπειρίες του εξωτερικού κόσμου. Δηλαδή συνδέουν τις εξωτερικές εμπειρίες με 

θολά και ανερμήνευτα σχήματα του εσωτερικού κόσμου. Για παράδειγμα, πίσω από 

συναισθήματα οργής, απογοήτευσης, και θυμού που μπορεί κάποιος να βιώνει κατά 

τη διάρκεια της παρακολούθησης κάποιου μαθήματος, μπορεί να ζωντανεύουν και να 
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ξυπνούν εικονικά σχήματα που εάν εξωτερικευτούν θα προσφέρουν μεγαλύτερη 

κατανόηση των κρυφών τους νοημάτων και του εαυτού. Μέσα από τα εικονικά 

σχήματα και συναισθήματα εκφράζονται τα προσωπικά νοήματα που προκύπτουν σε 

κάθε πλαίσιο και ζωντανεύουν τις σκέψεις και τις αντιδράσεις. Η κατανόηση και η 

ερμηνεία των συναισθηματικά φορτισμένων εικονικών σχημάτων  είναι ζωτικής 

σημασίας  και ενισχύει την καθημερινή ζωή του ατόμου, καθώς προωθείται ο 

διάλογος με τον εσωτερικό κόσμο και εξερευνώνται άγνωστες πτυχές του «εγώ» 

(Ζαρίφης, 2009:126-128). 

 

3.3.4. Η μάθηση μέσα από διεργασίες του εσωτερικού ψυχικού  κόσμου. 

 

 Με βάση τη θεώρηση του Dirkx, τα συναισθήματα και τα εικονικά σχήματα 

μπορούν να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διεργασία προσφέροντας γόνιμο έδαφος 

για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από την διερεύνηση του εσωτερικού 

ψυχικού μας κόσμου. Οι εξωτερικές εμπειρίες των εκπαιδευομένων γίνονται η 

αφορμή για αυτή τη διερεύνηση της ψυχής, οι οποίες μπορεί να λαμβάνουν χώρα είτε 

κατά τη διάρκεια ενός μαθησιακού προγράμματος είτε έξω από αυτό σε διάφορα 

περιστάσεις της καθημερινότητας. Τα συναισθήματα και η εκτίμησή μας γι’ αυτά, με 

βάση τη θεωρία της γνωστικής αποτίμησης του συναισθήματος του R. Lazarus που 

παρουσιάστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία 

νοηματοδότησης των εμπειριών μας, όπως και με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, 

κατανοούμε και βιώνουμε την πραγματικότητα και τον εαυτό μας. 

 Η ψυχή ή καλύτερα ο ψυχικός μας κόσμος ως το σύνολο των προδιαθέσεων, 

των αισθημάτων αλλά και η φαντασία, φαίνεται επίσης πως επηρεάζουν τον 

μετασχηματισμό της προοπτικής του ατόμου, ασκώντας μεγάλη πίεση στον τρόπο 

θεώρησης των πραγμάτων και στη λήψη των αποφάσεων. Ο Dirkx (2001:82-83) 

υποστηρίζει ότι η ψυχή είναι κάτι παραπάνω από ένα γνώρισμα και κάτι περισσότερο 

από ενασχόληση με τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του 

μετασχηματισμού. Μέσω της ψυχής το άτομο δύναται να βλέπει τον κόσμο 

ανακαλώντας τις προσωπικές εμπειρίες που έχει ο καθένας και ξυπνά τα 

συναισθήματα που εκείνες είχαν προκαλέσει. Αντικρύζοντας τις εμπειρίες μας μέσα 

από την ψυχή βλέπουμε το βάθος και όλες τις διαστάσεις των εμπειριών μας, καθώς 

επίσης και την αξία και το νόημα που τις δίνουμε.  Μια τέτοια διαδικασία συνδέει την 

καρδιά με το νου και το νου με τα συναισθήματα. Η μάθηση δεν αφορά μόνο στην 
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προετοιμασία για τη ζωή, είναι ζωή και εμπειρία της ζωής. Οδηγεί στην αυτογνωσία 

και στην νοηματοδότηση των εμπειριών των άλλων. Επομένως μαθαίνοντας μέσα 

από την ψυχή θεμελιώνεται η σχέση κάποιου με τον εαυτό του και τον κόσμο, όπως 

επίσης και με τις εμπειρίες τόσο με εκείνες που ο ίδιος έχει βιώσει, όσο και τις 

εμπειρίες των άλλων. 

 Οι εμπειρίες της ψυχής οδηγούν στην αναγνώριση των πολλαπλών εαυτών 

που συνθέτουν την πραγματική υπόσταση ενός ατόμου. Επομένως, τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευόμενοι, γνωρίζουν καλύτερα τους συμμετέχοντες 

ενός προγράμματος λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις προγενέστερες εμπειρίες τους ή 

άλλες ιδιότητες που μπορούν να κατέχουν ως ενήλικα άτομα σε μια κοινωνία
6
. 

Γνωρίζοντας κανείς την πολλαπλότητα ενός ατόμου μπορεί να ερμηνεύσει καλύτερα 

την συμπεριφορά του και να αντιληφθεί ποιον πραγματικά έχει απέναντί του. 

Αντιλαμβανόμαστε επομένως, ότι η μάθηση μέσα από την ψυχή δεν είναι ένα 

μονόπλευρο και  μονοδιάστατο φαινόμενο. Δεν αποτελεί μια ατομική πράξη αλλά 

ούτε και αποκλειστικό κοινωνικοπολιτιστικό γεγονός, πρόκειται για μια διαδικασία 

που προκύπτει από τη σχέση αυτού του πολλαπλού εαυτού με τους «άλλους». 

Χρησιμοποιώντας τον όρο «άλλους» εννοούμε οτιδήποτε και οποιοσδήποτε 

αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο και τον χωρίζει από την ατομική του φύση. Σύμφωνα 

με μια τέτοια θεώρηση η μετασχηματίζουσα μάθηση οδηγεί σε υπέρβαση των ορίων 

του ατόμου και σε αναθεώρηση της ατομικότητας. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας 

διαδικασίας το άτομο καλείται να πραγματοποιήσει μια κατάβαση στο βάθος του 

εσωτερικού του κόσμου και να κατανοήσει πως συνδέεται η δική του ατομικότητα με 

τους άλλους και ποια η σχέση που έχει διαμορφώσει με αυτούς. Πρόκειται για μια 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα έξω από τον πραγματικό κόσμο και συνδέει τις 

ατομικές μας εμπειρίες και τα εικονικά σχήματα που αποδόθηκαν σε αυτές με τον 

έξω κόσμο. Αντίθετα με την αναλυτική, στοχαστική, ορθολογική διαδικασία 

μετασχηματισμού που περιγράφεται από τον Mezirow, η μάθηση μέσω της  ψυχής 

ενισχύει την αυτογνωσία μέσα από έναν κόσμο συμβόλων και εικονικών σχημάτων 

(Dirkx, 1997:83). 

 Επομένως για την καλλιέργεια της ψυχής πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη 

και να διερευνήσουμε τις σχέσεις και τις εμπειρίες του κάθε εκπαιδευομένου. Η 

                                                           
6
 Πίσω από τον ενήλικο εκπαιδευόμενο, αναγνωρίζουμε πως κρύβεται ένα παιδί με αρνητικά ή 

θετικά βιώματα από τη μαθησιακή εμπειρία ή ένας ενήλικας που έχει πολλαπλές ιδιότητες όπως 
γονέας, σύζυγος, εργαζόμενος κ.α.  στοιχεία  τα οποία όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά  
επηρεάζουν την ψυχοσύνθεση του ατόμου (Dirkx,1997:82) 
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ατομική υπόσταση και τα ήδη διαμορφωμένα εικονικά σχήματα του καθενός θα 

πρέπει να γίνονται σεβαστά και να αξιοποιούνται αναλόγως μέσα στο μαθησιακό 

περιβάλλον, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να  παραμερίζονται αλλά αντιθέτως 

κρίνεται σκόπιμο να προωθείται η ελεύθερή τους έκφραση. Ο ρόλος του εκπαιδευτή 

ενηλίκων με βάση τα προηγούμενα είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις και εκείνο το μαθησιακό κλίμα έτσι ώστε να δώσει στην ψυχή του κάθε 

εκπαιδευομένου τη δυνατότητα να εκφραστεί και να απελευθερώσει τα 

συναισθήματα που κρύβονται μέσα της. Μια τέτοια προσπάθεια δεν είναι εύκολη, ο 

εκπαιδευτής πρέπει να βρίσκεται σε μια συνεχή διαλεκτική σχέση τόσο με τον εαυτό 

του όσο και με τους άλλους.  

 Το πλαίσιο στο οποίο συντελείται  μια εκπαιδευτική δραστηριότητα  συχνά 

προκαλεί  συναισθηματικά φορτισμένες εικόνες. Για παράδειγμα, μια γυναίκα μέσης 

ηλικίας σε ένα πρόγραμμα στο οποίο ήταν εκπαιδευτής ο Dirkx έμεινε έκπληκτη 

βλέποντας πόσες ομοιότητες με τη ζωή της είχαν αυτά που διδάσκονταν. Η γυναίκα 

αυτή για πολλά χρόνια ένιωθε ότι βρίσκεται σε σύγχυση εξαιτίας πολλών 

προβληματικών και οδυνηρών καταστάσεων στη ζωή της. Η φοίτησή της στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα την βοήθησε να ανακαλέσει εικονικά σχήματα και να έρθει 

αντιμέτωπη με τις εμπειρίες της ζωής της οι οποίες τις προκαλούσαν πόνο 

εστιάζοντας την προσοχή της σε αυτές. Μέσα από το πρόγραμμα κατάφερε να 

γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της. Η αίσθηση που απορρέει από τη συνειδητοποίηση 

πως τα συναισθηματικά αδιέξοδα μπορούν να γίνουν αντικείμενο μάθησης την 

χαροποίησε και της έδωσε μια αίσθηση ελευθερίας (Dirkx, 2001:68). 

 Τα εικονικά σχήματα τα οποία εμφανίζονται κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία δεν αποτελούν προϊόντα του συνειδητού ούτε ελέγχονται από το «εγώ», 

αντιθέτως εμφανίζονται αυθόρμητα μέσα στο μαθησιακό πλαίσιο. Η παρουσία των 

εικονικών σχημάτων περιλαμβάνει την εμπλοκή της ψυχής, μια βαθιά 

συναισθηματική και πνευματική σύνδεση του εσωτερικού μας κόσμου και των 

εμπειριών του εξωτερικού κόσμου. Παραδόξως, σύμφωνα με τον Dirkx (2001:69), οι 

άνθρωποι έχουν την τάση πιο εύκολα να αναγνωρίζουν, να παραδέχονται και να 

εμπλέκουν ενεργά τη συνείδησή τους, όταν ηρεμούν το «εγώ» τους. Αν και πολλές 

φορές προσπαθούμε να υποβάλλουμε τα εικονικά σχήματα κάτω από το πρίσμα μιας 

λογικής ερμηνείας, ωστόσο η ερμηνεία τους αφορά την καρδιά και τη φαντασία. Όσο 

περισσότερο προσπαθεί κάποιος να ερμηνεύσει τα εικονικά σχήματα με τη λογική, 

τόσο περισσότερο «κρύβει» την αλήθεια τους. Η βάση για διάλογο και πραγματική 
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εμπλοκή των συναισθημάτων στη μάθηση είναι η φαντασία. Η φαντασία μας βοηθάει 

να θεμελιώσουμε μια δυνατή σχέση με αυτή τη δυναμική και μη εγωκεντρική πλευρά 

της ύπαρξής μας. Συνειδητοποιώντας κανείς την πραγματική σημασία των εικονικών 

σχημάτων και προσπαθώντας να ανακαλύψει τα συναισθήματα με τα οποία 

συνδέονται αποκτά αυτογνωσία και μεγαλύτερη αρμονία και γαλήνη στην ψυχή του. 

Αυτό συμβαίνει γιατί πλέον γνωρίζουμε την παρουσία τους στη ζωή μας και δεν 

ξαφνιαζόμαστε από τα ξεσπάσματά μας ή από μια συμπεριφορά που προηγουμένως 

δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε. Η εμπλοκή σε έναν διάλογο με τα εικονικά 

σχήματα, μας δίνει την ευκαιρία για βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας και 

ουσιαστικότερη σχέση τόσο με τον εσωτερικό όσο και με τον εξωτερικό μας κόσμο. 

 Τα συναισθήματα λοιπόν θεωρούνται σημαντικός παράγοντας και 

αναπόσπαστο κομμάτι στη διαδικασία αποδοχής, προώθησης και αφομοίωσης της 

γνώσης. Η βασική αντίληψη που υιοθετεί ο Dirkx είναι πως όταν εμφανίζονται 

δυνατά συναισθήματα ενεργοποιούνται εικονικά σχήματα για να διαμεσολαβήσουν 

και να δομήσουν τα νοήματα των συναισθημάτων τους. Η διαδικασία που 

ακολουθείται για την καλλιέργεια αυτής της προσέγγισης προσδιορίζεται από τον 

Dirkx ως «φαντασιακή εμπλοκή» (imaginative engagement). Η εμπλοκή της 

φαντασίας οδηγεί σε μια βαθύτερη κατανόηση και επικοινωνία με τον εσωτερικό 

κόσμο που προκαλείται μέσω συναισθηματικών εμπειριών. Η ενασχόληση με τη 

ψυχή στη μάθηση περιλαμβάνει την αναγνώριση, την ανάλυση και τη διαφοροποίηση 

των νοημάτων ως μέσα για τη βαθύτερη κατανόηση του ρόλου της εμπειρίας στο 

πλαίσιο της μάθησης αλλά και της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Η επιδίωξη αυτής της 

εμπλοκής δεν είναι να αναλύσει και να εξετάσει λεπτομερειακά αυτά τα 

συναισθήματα, αλλά να τα επεξεργαστεί και να περιγράψει τα νοήματά τους μέσα 

στη σφαίρα του φαντασιακού (Ζαρίφης, 2009:133). 

 Σε αντίθεση με την προσέγγιση του Mezirow για τη θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης στην οποία τα ερωτηματικά μας αφορούν  το «πώς» και 

το «γιατί» εμφανίζονται τα συναισθήματα, ο Dirkx ακολουθεί μια διαφορετική 

προσέγγιση. Τα ερωτήματα που θέτει σχετίζονται με την αίσθηση που απορρέει από 

τα συναισθήματα που κάποιος βιώνει και την ανάλυση των εικονικών σχημάτων που 

κρύβονται πίσω από αυτά. Η ανάλυση αυτή χαρακτηρίζεται και ως «ταξίδι της 

ψυχής» που οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας και των νοημάτων που 

αποδίδουμε στις εμπειρίες μας (Dirkx, 2001:69-70). 
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 Η «φαντασιακή εμπλοκή» επομένως βοηθά τους εκπαιδευομένους να 

κατανοήσουν  βαθύτερα τις συναισθηματικές διαστάσεις των εμπειριών που βιώνουν 

στα πλαίσια ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Dirkx (2001:70) θεωρεί 

πως η βαθύτερη αυτή κατανόηση μπορεί να προκύψει μέσα από τις διάφορες μορφές 

τέχνης όπως η ποίηση, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, ο χορός. Η τέχνη δίνει στον 

άνθρωπο τη δυνατότητα να αντιληφθεί την πραγματικότητα σε όλες της τις 

διαστάσεις και δεν τον περιορίζει ως προς το να αποδεχτεί μια και μοναδική ερμηνεία 

της.  Προσφέρεται λοιπόν μια συνολικότερη θεώρηση της πραγματικότητας τόσο του 

κόσμο που μας περιβάλει όσο και του βαθύτερου «εγώ» μας. Ένα ποίημα, ένας 

πίνακας ζωγραφικής, ένα λογοτεχνικό βιβλίο αναδύουν συναισθήματα και αγγίζουν 

καλά κρυμμένα κομμάτια της ψυχής του ατόμου. Ο Dirkx λοιπόν προτείνει την 

ένταξη των τεχνών στην εκπαίδευση ενηλίκων ως ένας παράγοντας που μπορεί να 

ενισχύσει και να εστιάσει στην συναισθηματική πλευρά της μάθησης. 

 

 3.4. Ο ρόλος των συναισθημάτων σε διάφορα περιβάλλοντα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων.  

Η εκπαίδευση ενηλίκων διαφοροποιείται σε βασικά σημεία από την τυπική 

εκπαίδευση των  ανηλίκων. Μια βασική διαφορά ανιχνεύεται στα περιβάλλοντα που 

μπορεί να λάβει χώρα. Η εκπαίδευση ενηλίκων χαρακτηρίζεται από μια ευελιξία. 

Αυτή  η ευελιξία επιτρέπει στους ενηλίκους εκπαιδευομένους να επιλέξουν οι ίδιοι 

τον τρόπο, τον χρόνο, τον τόπο και το αντικείμενο μάθησης, όσο βεβαίως το 

επιτρέπουν και οι περιορισμοί της συστηματικής και οργανωμένης εκπαίδευσης. 

Πέρα λοιπόν από το συμβατικό περιβάλλον μάθησης, η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί 

να λάβει χώρα και σε άλλου είδους, εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης. Σκοπός 

αυτής της ενότητας είναι να μελετήσει τα συναισθήματα που αναδύονται στους 

ενήλικες, στο πλαίσιο της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, σε 

περιβάλλοντα όπως,  ο χώρος του πανεπιστημίου,  ο χώρος εργασίας ακόμα και ο 

χώρος ενός εικονικού διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης.  

 

3.4.1. Ανώτατη εκπαίδευση  

 

Η εκπαίδευση όπως αναφέρει ο Kasworm (2008:27) είναι μια πράξη ελπίδας. 

Ο κάθε ενήλικος εισερχόμενος και πάλι στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις 

περισσότερες φορές μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, φέρνει μαζί του και τους 
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στόχους, τις προσδοκίες και τα συναισθήματα που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση. 

Το κάθε άτομο βιώνει την νέα εκπαιδευτική εμπειρία ως μια αποφασιστική επιλογή 

για ένα νέο και διαφορετικό μέλλον, γεμάτο ελπίδες και νέες προοπτικές. Οι ενήλικες 

που αποφασίσουν να φοιτήσουν στην ανώτατη εκπαίδευση μετά από ένα μεγάλο 

διάστημα αποχής πρέπει να λάβουν υπόψη όλες τις νέες προκλήσεις στις οποίες 

πρέπει να ανταποκριθούν. Αυτές σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της ζωής τους 

και με τους  ποικίλους ρόλους που μπορεί έχουν αναλάβει στην καθημερινότητά τους. 

 Οι ενήλικοι φοιτητές, σε αντίθεση με τους νεότερους φοιτητές οι οποίοι 

βλέπουν τις σπουδές τους σαν έναν ανεξάρτητο χώρο από την οικογενειακή και την 

κοινωνική τους ζωή, δεν μπορούν να απαλλαγούν από την μέχρι τώρα ζωή τους και 

τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Τις περισσότερες φορές συνεχίζουν την 

προηγούμενη και ιδιαίτερα σύνθετη καθημερινότητά τους προσθέτοντας απλά τον 

ρόλο του φοιτητή. (Kasworm, 2008:27) 

 Η ψυχοσύνθεση και η προσωπικότητα του κάθε ατόμου παίζει καθοριστικό 

ρόλο για τη σταδιοδρομία του στο πανεπιστήμιο. Οι περισσότεροι ενήλικες που 

αποφασίζουν να εισέλθουν και πάλι στην πανεπιστημιακή ζωή χαρακτηρίζονται από 

αυτοπεποίθηση και προσαρμοστικότητα, θεωρούν δηλαδή πως μπορούν να 

προσαρμοστούν εύκολα σε νέα περιβάλλοντα και να ανταποκριθούν στις  προκλήσεις 

τους. Ωστόσο, πολλές φορές οι περισσότεροι κατακλύζονται και από αρνητικά 

συναισθήματα όπως η αμφιβολία και η ανασφάλεια. Για αυτά τα συναισθήματά τους 

πολλές φορές ευθύνονται οι πολύπλοκες και σύνθετες απαιτήσεις των μαθημάτων, τα 

πιεστικά χρονοδιαγράμματα, η αξιολόγηση όπως επίσης και κάποια άλυτα 

προσωπικά προβλήματα ή ακόμα προγενέστερες αρνητικές εμπειρίες σε σχέση με την 

εκπαίδευση. Εξαιτίας των παραπάνω κάποιοι ενήλικοι φοιτητές αισθάνονται πως 

ασφυκτιούν από το σύνολο των υποχρεώσεών τους  και των διάφορων ζητημάτων 

που προκύπτουν και νιώθουν δυσθυμία. Σπάνια όμως εγκαταλείπουν τις σπουδές τους 

διότι οι στόχοι τους είναι ξεκάθαροι και σχετίζονται κυρίως με την επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία. Οι πιθανότητες επιτυχίας και επαγγελματικής καταξίωσης με την 

απόκτηση των νέων προσόντων τους δίνει τη δύναμη να συνεχίσουν για την 

υλοποίηση των στόχων τους. Οι λόγοι που κάποιος σε αρκετά μεγάλη ηλικία 

αποφασίζει να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο είναι  κατά βάση προσωπικοί και 

επαγγελματικοί και αφορούν κάποιο είδος κρίσης. Η κρίση προέρχεται από κάποιο 

καθοριστικό γεγονός της ζωή του ατόμου είτε προσωπικό είτε επαγγελματικό, όπως 

είναι ο θάνατος, ο χωρισμός, η απόλυση ή η επαγγελματική αποτυχία. Εξαιτίας  
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λοιπόν όλων αυτών των γεγονότων οι ενήλικες φοιτητές καθώς ξεκινούν τις σπουδές 

τους βρίσκονται σε ένα συναισθηματικό χάος. Το ξεκίνημα μιας νέας πορείας τους 

βοηθά να βάλουν σε τάξη την ταραγμένη τους ζωή και να αναπροσανατολίσουν τους 

στόχους τους (ό.π. 2008). 

 Η ομαλοποίηση βέβαια της ταραγμένης ζωής των εν λόγω φοιτητών δεν είναι 

εύκολο εγχείρημα. Οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής τους, το έντονα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον στο οποίο ζουν  και η απαιτητική καθημερινότητά τους, καθιστά δύσκολή  

την ικανότητα ανταπόκρισης τους στα μαθήματα του εξαμήνου και στις γενικότερες 

απαιτήσεις της πανεπιστημιακής σχολής τους. Η θεωρία της κοινωνικο-

συναισθηματικής επιλεκτικότητας (the theory of socioemotional selectivity) την 

οποία αναφέρει ο Kasworm (2008:29-30)  υποστηρίζει ότι η αντίληψη που οι 

ενήλικες έχουν για το χρόνο παίζει καθοριστικό ρόλο αναφορικά με τη 

συναισθηματική τους σχέση και δέσμευση με τη μάθηση. Όταν δηλαδή κάποιος 

αντιλαμβάνεται το χρόνο ως στοιχείο περιοριστικό ενώ και η κατάκτηση των στόχων 

του θεωρείται προτεραιότητα τότε αυτό το άτομο φορτίζεται συναισθηματικά. Επειδή 

λοιπόν συνειδητοποιούν την πίεση του χρόνου, όπως υποστηρίζουν οι    πιστεύουν 

πως δεν έχουν τη δυνατότητα να σπαταλούν χρόνο και ενέργεια στην εκπλήρωση 

όλων των στόχων τους αλλά θα πρέπει να είναι επιλεκτικοί και να ιεραρχούν τις 

υποχρεώσεις τους. Αυτή η επιλεκτική στάση που πρέπει να κρατήσουν συνεπάγεται 

συναισθηματικό κόστος καθώς η μη εκπλήρωση κάποιων στόχων τους δημιουργεί 

ένα αίσθημα μη-ικανοποίησης. Αν δούμε βέβαια και την θετική πλευρά, αυτή η 

στάση συνδέεται με τη συναισθηματική ευελιξία την αποδοχή και το συμβιβασμό με 

απογοητεύσεις και αποτυχίες. Από όλα αυτά διαπιστώνουμε πως οι ενήλικες βιώνουν 

μέσα τους μια συναισθηματική πάλη διότι αυτού του είδους τα ζητήματα είναι 

αρκετά πολύπλοκα. Το δύσκολο αυτό συναισθηματικό φορτίο που οι ενήλικες 

κουβαλούν έχει ως αποτέλεσμα μια έντονα κυκλοθυμική κατάσταση. Τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας- καθηγητές και συμφοιτητές- που συναναστρέφονται με 

φοιτητές μεγαλύτερους σε ηλικία θα πρέπει να κατανοούν και να αναγνωρίζουν την 

ιδιαιτερότητα της κατάστασης. Πολλοί μελετητές ύστερα από έρευνες που έχουν 

διεξάγει καταλήγουν στο συμπέρασμα πως θα ήταν σημαντικό να παρέχεται στα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα επιπλέον υποστήριξη για αυτούς τους φοιτητές. Η ανάγκη 

τους να ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα όχι μόνο τυπικά αλλά και 

ουσιαστικά και η αναγνώριση και αποδοχή τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

προσαρμογής και εγκλιματισμού τους. 
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 Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει τους ενήλικες φοιτητές σχετίζεται με 

τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη νέα γνώση. Η νέα πρόκληση για αυτούς τους 

φοιτητές είναι να συνδυάσουν  την γνώση που ήδη κατέχουν και η οποία έχει 

διαμορφωθεί μέσα από τις προηγούμενες εμπειρίες τους, με τη νέα γνώση και τα 

εφόδια που καλούνται να κατακτήσουν κατά την φοίτησή τους στο πανεπιστήμιο. 

Μέσα από το πανεπιστήμιο ανοίγεται ένας νέος δρόμος που μπορεί να βοηθήσει τα 

άτομα να επανακαθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν τα πράγματα μέσα από 

μια διαδικασία κριτικού στοχασμού και συνολικής θεώρησης των πραγμάτων. Η 

διαδικασία αυτή δίνει το έναυσμά να επαναπροσδιορίσουν νοήματα που είχαν 

αποδοθεί σε προηγούμενες εμπειρίες ή γνώσεις. Με το πέρασμα του χρόνου μπορεί 

να επέλθει και ο μετασχηματισμός της προοπτικής των ατόμων καθώς και ο 

επανακαθορισμός των πλαισίων αναφοράς (Kasworm, 2008). 

  Η μετασχηματίζουσα μάθηση επομένως λαμβάνοντας υπόψη και τις 

συναισθηματικές ανάγκες των ενηλίκων φοιτητών θα μπορούσε να προσφέρει 

σημαντική βοήθεια. Οι πολλές υποχρεώσεις στη ζωή των ενηλίκων φοιτητών σε 

συνδυασμό με τους νέους ρόλους που πρέπει να αναλάβουν τους δημιουργεί μια 

συναισθηματική σύγχυση. Η μετασχηματίζουσα μάθηση θα τους βοηθήσει να βάλουν 

σε τάξη τα πράγματα και να επανακαθορίσουν κάποιες έννοιες και καταστάσεις που 

θεωρούσαν δεδομένες δίνοντάς τους νέα νοήματα. Με αυτόν τον τρόπο θα 

μπορέσουν να ξεφύγουν από κάποια συναισθηματικά αδιέξοδα σκεφτόμενοι 

κριτικοστοχαστικά και έτσι να κατανοήσουν ποιες είναι οι πραγματικές τους ανάγκες 

και τι στέκεται εμπόδιο για την εκπλήρωσή τους. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία  θα 

ανακαλύψουν και θα συνειδητοποιήσουν ποιες είναι εκείνες οι πεποιθήσεις και οι 

συμπεριφορές που πρέπει να αναθεωρήσουν και να αφήσουν πίσω προκειμένου να 

ανταποκριθούν στη νέα ζωή που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν. Με τον τρόπο 

αυτό θα επιτευχθεί μια συνολικότερη αλλαγή του ατόμου, καθώς θα υπάρξει 

αναθεώρηση όχι μόνο αναφορικά με το γνωστικό κομμάτι αλλά και με εκείνο που 

σχετίζεται  με τον τρόπο θεώρησης της πραγματικότητας από τον ενήλικα. Έτσι 

λοιπόν ενώ ο στόχος του φοιτητή αρχικά  ήταν να βελτιώσει τις γνώσεις του και να 

αποκτήσει επιπλέον επαγγελματικά προσόντα, μέσα από τη πανεπιστημιακή του 

φοίτηση υπό προϋποθέσεις και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις συναισθηματικές του 

ανάγκες θα πετύχει μια συνολικότερη αλλαγή (Kasworm, 2008:31). 
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3.4.2. Εργασιακός χώρος 

 

 Ο ρόλος των συναισθημάτων και της συναισθηματικής νοημοσύνης στον 

εργασιακό χώρο είναι από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο 

management. Παρόλο που τα συναισθήματα αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο 

τμήμα της εργασιακής εμπειρίας, η μελέτη των συναισθημάτων και της 

συναισθηματικής έκφρασης στα οργανωτικά πλαίσια ήταν περιορισμένη μέχρι πριν 

μερικά χρόνια. Όπως αναφέρει και ο Bierema (2008:55), για πολλά χρόνια 

θεωρήθηκε ταμπού το να εκφράζει κάποιος τα συναισθήματά του στο χώρο της 

εργασίας του ή ακόμα και να εκδηλώνει τα συναισθήματα που η εργασία του 

δημιουργεί. 

 Η ζωή σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο μπορεί να προκαλέσει ποικίλες 

συναισθηματικές καταστάσεις όπως, χαρά, ικανοποίηση, θυμό και απελπισία. Η 

νοοτροπία που επικρατούσε μέχρι τώρα ήταν πως τα συναισθήματα πρέπει να 

καταπνίγονται εν ώρα εργασίας διότι αυτά είναι δυσλειτουργικά και μπορεί ν 

αποσπάσουν την προσοχή του εργαζομένου. Στη σημερινή εποχή τα δεδομένα έχουν 

αλλάξει, νεότερες έρευνες έχουν καταδείξει πως οι επιχειρήσεις και η 

αποδοτικότητάς τους στηρίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στη συναισθηματική 

υγεία των εργαζομένων. Σημαντικό σημείο εκκίνησης για την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος  αναφορικά με το θέμα  αποτέλεσαν οι έρευνες των Salovey & Mayer 

(1990) καθώς και η θεωρία του Coleman (1995) για τη συναισθηματική νοημοσύνη 

στην οποία αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ενότητα. Οι Salovey & Mayer (1990) 

όρισαν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα κάποιου να μπορεί να 

κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων, να αντιλαμβάνεται ποια συναισθήματα είναι 

θετικά και ποια αρνητικά και να χρησιμοποιεί αυτήν την ικανότητα για να οδηγεί τη 

σκέψη και την πράξη του. 

H θεωρία σχετικά με το ρόλο των συναισθημάτων έγινε αρκετά δημοφιλής 

στο χώρο των επιχειρήσεων, όχι τόσο όμως επειδή αναφέρεται στη συναισθηματική 

και ψυχική υγεία των εργαζομένων όσο γιατί έδινε τη δυνατότητα για την αύξηση της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Τα κίνητρα επομένως ποικίλουν ωστόσο, αυτό 

που έχει σημασία είναι ότι τα συναισθήματα έχουν αποσπάσει τη δέουσα προσοχή 

(Calahan, 2002). Η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο των 

επιχειρήσεων όπως επισημαίνει ο Sardo (2004) παρουσιάζει  πολλά θετικά 

αποτελέσματα. Αυτά αφορούν τις λιγότερες απουσίες στην εργασία, την καλύτερη 
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ψυχολογική υγεία, τα υψηλά επίπεδα υπευθυνότητας, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση, τα 

σαφή όρια και τους ξεκάθαρους ρόλους. Πέρα όμως από τα παραπάνω θετικά σημεία 

ενθαρρύνεται και η μάθηση μέσα στον εργασιακό χώρο, καθώς εξαιτίας του θετικού 

κλίματος συνεργατικές μέθοδοι μάθησης βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Έτσι λοιπόν  οι 

επιχειρήσεις μπορεί να  λειτουργήσουν ως πηγή μάθησης και ως ένας οργανισμός που 

προωθεί τη μαθησιακή κουλτούρα. Η συναισθηματική νοημοσύνη επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς ο κάθε εργαζόμενος μαθαίνει 

καλύτερα τον εαυτό του και τα συναισθήματά του αλλά συγχρόνως δίνει και την 

απαραίτητη προσοχή και στην συναισθηματική κατάσταση των συναδέλφων του. 

Οι παραπάνω αναφορές παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την 

προώθηση του ρόλου των συναισθημάτων για καθαρά πρακτικούς και οικονομικούς 

λόγους. Ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε και στο ρόλο των εκπαιδευτών 

ενηλίκων που καλούνται να λάβουν μέρος σε κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο στο 

χώρο εργασίας. Αυτοί έχουν την ευθύνη να εξετάσουν τα συναισθήματα από 

διαφορετική σκοπιά και να διαχειριστούν το θέμα με διαφορετικό τρόπο κυρίως προς 

όφελος των εκπαιδευομένων τους και όχι των επιχειρήσεων. Ο ρόλος λοιπόν των 

εκπαιδευτών είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους να συνειδητοποιήσουν τα 

πραγματικά συναισθήματα που τους δημιουργεί η εργασία τους και όχι να κρύβουν 

ό,τι αισθάνονται και να προσποιούνται. Αυτό γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις η πίεση 

που οι εργαζόμενοι δέχονται προκειμένου να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ή 

καλύτερα να εκφράσουν εκείνα τα συναισθήματα που ο οργανισμός επιθυμεί να 

εξωτερικεύσουν τους αποσυντονίζει και τους δημιουργεί άγχος (Bierema, 2008:56). 

Ο Rustin (2003) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων  που αναλαμβάνουν 

ενδοεταιρικά προγράμματα επιμόρφωσης καλούνται να αποσαφηνίσουν τις 

συναισθηματικές ανάγκες των υπαλλήλων μιας επιχείρησης ώστε και αυτοί να είναι 

σε θέση στη συνέχεια  να διαχειρίζονται κατάλληλα τον εσωτερικό τους κόσμο. Σε 

πολλά επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται στο χώρο εργασίας τα τελευταία 

χρόνια γίνονται σεμινάρια για τις συναισθηματικές δυσλειτουργίες και τον αρνητικό 

τους αντίκτυπο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι Short & 

Yorks (2002) διενήργησαν μια έρευνα σε σχέση με τη συναισθηματική μάθηση σε 

σεμινάρια εργασίας. Η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι οι εργαζόμενοι βλέπουν τους 

επιμορφωτές περισσότερο ως ηθοποιούς του θεάτρου που παίζουν  κάποια σενάρια 

με πιθανές καταστάσεις που οι εργαζόμενοι βιώνουν καθημερινά. Επίσης ψάχνουν να 

ανακαλύψουν ποια είναι εκείνα τα συναισθήματα που η μάθηση δημιουργεί στους 
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εργαζόμενους, αν δηλαδή κάποιοι έχουν έλλειψη αυτοπεποίθησης και φοβούνται την 

τη νέα γνώση λόγω φόβου αποτυχίας ή μη ανταπόκρισης, λόγω προηγούμενων 

αρνητικών εμπειριών ή φόβου για οποιαδήποτε αλλαγή. Οι εκπαιδευτές λοιπόν που 

αναλαμβάνουν σεμινάρια επιμόρφωσης για τους εργαζομένους πρέπει να 

δημιουργήσουν ένα κατάλληλο μαθησιακό κλίμα που να βασίζεται στην ειλικρίνεια, 

την αμοιβαιότητα και την κατανόηση και να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την 

επικοινωνία. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 

κατανοήσουν πρώτα τα δικά τους συναισθήματα, να τα αξιολογήσουν και μετά να 

ασχοληθούν με εκείνα των συναδέλφων τους (Bierema,2008:59). 

Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω σε σχέση με τα συναισθήματα 

μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης. Ουσιαστικά οι 

εκπαιδευόμενοι μέσω της συναισθηματικής νοημοσύνης έρχονται αντιμέτωποι με τον 

εαυτό τους αλλά και με τους γύρω τους και έτσι έχουν τη δυνατότητα να 

συνειδητοποιήσουν τι αισθάνονται και για ποιο λόγο. Η διεργασία αυτή τους βοηθά 

να σκεφτούν κριτικά πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να αναθεωρήσουν στάσεις και 

πεποιθήσεις και να δώσουν ένα νέο νόημα σε όσα βιώνουν στον εργασιακό τους 

χώρο. Με αυτόν τον τρόπο επέρχεται ο μετασχηματισμός της προοπτικής σχετικά με 

το χώρο εργασίας οποίος αντιμετωπίζεται πλέον με μια νέα προσέγγιση, όχι πια σαν 

ένας χώρος που προκαλεί άγχος αλλά ένας χώρος που αποτελεί πηγή 

δημιουργικότητας και ανάπτυξης υγιών σχέσεων. 

  

3.4.3 Εικονικό διαδικτυακό περιβάλλον και συνεργατική μάθηση 

Η σημασία των συναισθημάτων και οι επιπτώσεις τους στη διαδικτυακή - εξ 

αποστάσεως μάθηση έχει επισημανθεί και αναγνωριστεί σε αρκετές μελέτες του 

πρόσφατου παρελθόντος (McFadden,2005, 2007; O’ Regan, 2003; Wosnitza & Volet, 

2005). Ο Wegerif (1998) μας πληροφορεί πως η μάθηση μέσω του διαδικτύου 

εμποδίζεται λόγω συναισθημάτων αποξένωσης και φόβου, ενώ ο Ng (1998) αναφέρει 

τις επιπτώσεις του άγχους κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου 

και εισηγείται την ανάγκη για νέες μορφές κοινωνικότητας και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, τις οποίες απαιτεί η διαδικτυακή - εξ αποστάσεως επικοινωνία. Οι 

Martinez (2001) και Hailo (2004) πραγματεύονται τις επιπτώσεις συναισθηματικών 

και κοινωνικών παραγόντων που φέρει η διαδικτυακή μάθηση στο σχεδιασμό της εξ 

αποστάσεως μάθησης (Ζεμπύλας, 2009). 
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 Η έρευνα που πραγματοποίησε ο Ζεμπύλας (2009) για να μελετήσει τα 

συναισθήματα στη διαδικτυακή μάθηση κατέγραψε μια σειρά από αντικρουόμενα 

συναισθήματα, θετικά και αρνητικά τα οποία διακατέχουν τους σπουδαστές. Στα 

θετικά συναισθήματα αναφέρονται: ο ενθουσιασμός για τις δυνατότητες/ ευελιξία της 

μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η ικανοποίηση από την επικοινωνία 

με τους καθηγητές, η ανακούφιση και η ικανοποίηση από την εξοικείωση με τη 

μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τη χρήση του Η/Υ. Στα αρνητικά 

συναισθήματα συγκαταλέγονται: το άγχος και ο φόβος από το άγνωστο της εξ 

αποστάσεως μεθοδολογίας και τις απαιτήσεις του προγράμματος, η μοναξιά και η 

απομόνωση, η δυσκολία - δυσφορία από τη χρήση της τεχνολογίας.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επισημάνσεις ερευνών για την ανάγκη νέων 

μορφών κοινωνικότητας και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα πλαίσια της 

διαδικτυακής μάθησης. Η Smith (2008:35) αναφέρει πως για την αναβάθμιση της 

διαδικτυακής μάθησης πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συγκρότηση 

διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών μεθόδων. 

Ωστόσο η προσέγγιση αυτή δημιουργεί διάφορα συναισθηματικά ζητήματα. Η 

συνεργατική μάθηση σε online περιβάλλοντα περιλαμβάνει τη συγκρότηση μικρών 

ομάδων εκπαιδευομένων για να λύσουν διάφορα προβλήματα και να συνεργαστούν 

για να δομήσουν μαζί τη νέα γνώση. Τα  πιθανά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου 

αφορούν το αυξημένο κίνητρο για συμμετοχή, την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού 

για τη λύση των προβλημάτων που τίθενται, το συνεργατικό κλίμα που 

δημιουργείται, την ανταλλαγή απόψεων, τη συνεργασία για τη συνδημιουγία της 

γνώσης. Η επίτευξη όμως των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων απαιτεί από 

τους εκπαιδευομένους να αναθεωρήσουν τις πεποιθήσεις τους αναφορικά με τον 

τρόπο μάθησης και διδασκαλίας. Τα πλεονεκτήματα από τη συνεργατική μάθηση των 

διαδικτυακών περιβαλλόντων μοιάζουν ιδανικά για την εκπαίδευση ενηλίκων  για 

αυτό και οι περισσότερες έρευνες στηρίζουν την σπουδαιότητάς τους. Smith 

(2008:36). 

 Ωστόσο αυτό που κρίνεται απαραίτητο να εξετάσουμε μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο είναι οι συναισθηματικές προκλήσεις που προκύπτουν. Η πρώτη 

συναισθηματική πρόκληση αναφέρεται στις επιστημολογικές πεποιθήσεις σχετικά με 

το ρόλο των εκπαιδευτών στη μαθησιακή διεργασία. Για την αποτελεσματική 

διεξαγωγή της συνεργατικής μεθόδου είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του ρόλου του 

εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής δεν είναι πλέον ο μοναδικός φορέας γνώσης αλλά 
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μετατρέπεται σε συνδημιουργό γνώσης. Η «εξουσία» της τάξης μεταφέρεται και 

στους εκπαιδευομένους, ο οποίοι πρέπει να αποδεχτούν την νέα εξουσία και να 

αντιληφθούν πως αναλαμβάνουν πια υπεύθυνο και ενεργό ρόλο. Όλη αυτή η 

διεργασία προκαλεί σύγχυση και ανασφάλεια στους εκπαιδευομένους και μια 

αίσθηση ανισορροπίας ανάμεσα στις μέχρι τώρα πεποιθήσεις τους και στις 

απαιτήσεις της νέας μαθησιακής πραγματικότητας. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να 

προκαλέσει έντονες συναισθηματικές ανάγκες Οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν νέες 

εμπειρίες στις οποίες πρέπει να δώσουν ένα διαφορετικό  νόημα. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία οι συμμετέχοντες επανεξετάζουν κριτικά τις νοητικές τους συνήθειες και 

τις μετασχηματίζουν ώστε να  μπορούν να ανταπεξέρθουν στις νέα προσδοκίες του 

μαθησιακού περιβάλλοντος.  (Smith, 2008:37,39) 

 Η δεύτερη πρόκληση  που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευόμενοι σε 

ένα διαδικτυακό και συνεργατικό περιβάλλον μάθησης αφορά την προσωπική 

ταυτότητα κάθε ατόμου. Τις περισσότερες φορές για  το καλό της ομάδας 

επισκιάζονται οι  ανάγκες κάθε ατόμου ξεχωριστά, γεγονός που δημιουργεί άγχος στα 

μέλη της ομάδας τα οποία αισθάνονται πως δεν ακούγεται η φωνή τους και δεν έχουν 

τη δυνατότητα να εκφραστούν. Οι εκπαιδευόμενοι πασχίζουν να βρουν μια ισορροπία 

ανάμεσα στο καλό της online κοινότητας  και στο καλό της δικής τους προσωπικής 

ταυτότητας. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη και χαρακτηρίζεται από 

έντονα συναισθήματα. Η φύση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 

επιδεινώνει ακόμα περισσότερο αυτό τον «αγώνα» μεταξύ ατομικού και συλλογικού. 

Η Smith (2008:38) αναφέρει ένα παράδειγμα ενός εκπαιδευομένου, του Paul, ο 

οποίος δηλώνει: «είναι δύσκολο για μένα να εμπιστευτώ τη δουλειά κάποιου. Σε ένα 

συμβατικό μαθησιακό περιβάλλον θα μπορούσα πιο άνετα να επισημάνω τις 

διαφωνίες μου και να ζητήσω περισσότερες διευκρινίσεις, σε ένα διαδικτυακό 

περιβάλλον δεν νιώθεις το ίδιο άνετα να  αναφέρεις τις ενστάσεις σου και να 

συζητήσεις διεξοδικότερα ό,τι σε προβληματίζει». Οι εκπαιδευόμενοι μέσα σε αυτό 

το διαδικτυακού περιβάλλον έρχονται αντιμέτωποι με δύο φόβους που αποτελούν τα 

δύο άκρα ενός συνεχούς. Από τη μια έχουν να αντιμετωπίσουν το φόβο της 

αφομοίωσης και από την άλλη το φόβο της απομόνωσης. Τα δύο αυτά αντικρουόμενα 

συναισθήματα αποπροσανατολίζουν τους συμμετέχοντες οι οποίοι ψάχνουν να βρουν 

την ταυτότητά  και τη θέση τους μέσα στην ομάδα. Η Smith (2008:40) επισημαίνει 

πως καθώς οι συνθήκες μέσα σε μια online κοινότητα ωριμάζουν οι φόβοι αυτοί 

υποχωρούν, τα μέλη της κοινότητας γίνονται όλο και πιο αποτελεσματικά και 
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παραγωγικά και αντιλαμβάνονται τις θετικές επιπτώσεις αυτού του νέου για αυτούς 

μαθησιακού περιβάλλοντος. Ο υποστηρικτικός ρόλος του εκπαιδευτή είναι 

καθοριστικός. 

  Οι εκπαιδευόμενοι στα online περιβάλλοντα βιώνουν νέες εμπειρίες και 

καλούνται να  αλλάξουν τον τρόπο που προσεγγίζουν τη μάθηση. Η θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης θα βοηθήσει όλους όσοι εμπλέκονται σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον να εμπεδώσουν καλύτερα την νέα πραγματικότητα. Ο ρόλος των 

εκπαιδευτών είναι καθοριστικός, μέσα από διαδικασίες λοιπόν μετασχηματιζουσας 

μάθησης, οι εκπαιδευτές οφείλουν να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους τους, μέσω 

του κριτικού στοχασμού, να επανεξετάζουν κριτικά τις νοητικές τους συνήθειες και 

να τις μετασχηματίζουν, ώστε να μπορούν να δώσουν ένα νέο και πιο ουσιαστικό  

νόημα στις εμπειρίες τους. Στη διαδικασία της εξέτασης και επανεκτίμησης των 

δυσλειτουργικών πεποιθήσεων ο ρόλος ενός γόνιμου και ορθολογικού διαλόγου είναι 

καθοριστικός. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, διαθέτοντας και ικανότητες συναισθηματικής 

νοημοσύνης, οφείλει να διευκολύνει το στοχαστικό διάλογο θέτοντας δημοκρατικούς 

κανόνες και ενθαρρύνοντας την ισότιμη συμμετοχή. Το άγχος λοιπόν και η 

ανασφάλεια από την εμπειρία σε ένα νέο μαθησιακό πλαίσιο μπορεί να μετατραπεί σε 

ένα ευχάριστο βίωμα δημιουργικότητας γεμάτο αυτοπεποίθηση 

 

3.5. Συμπεράσματα 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό έγινε προσπάθεια να μελετηθεί η θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης με έναν πιο ολιστικό τρόπο. Η λογική, ο κριτικός 

στοχασμός και η ορθολογικότητα αποτελούν στοιχεία που αναφέρονται μόνο σε μια 

πλευρά της θεωρίας. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί για να μελετήσουν τη σχέση του 

κριτικού στοχασμού και του μετασχηματισμού θεώρησης με τη συναισθηματική 

διάσταση της μάθησης καταλήγουν ότι ο κριτικός στοχασμός μπορεί να ξεκινήσει 

μόνο όταν τα συναισθήματα έχουν υποστεί επεξεργασία και έχουν αποκτήσει αξία. 

Σημαντικοί μελετητές της μετασχηματίζουσας μάθησης συνθέτουν μια νέα οπτική  

στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει ο συναισθηματικός και εσωτερικός κόσμος των 

εκπαιδευομένων. Τις βάσεις για τη νέα προσέγγιση της μετασχηματίζουσας μάθησης 

έθεσε η φιλοσοφία του Carl Jung. Θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων όπως η 

Patricia Cranton, ο Robert Boyd, John Dirkx κ.α. δέχτηκαν βαθιές επιρροές από την 

γιουγκιανή θεωρία. Η προσέγγιση του C. Jung επηρέασε την επεξεργασία ανάλυσης 
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των συναισθημάτων με έναν πιο αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο ο οποίος μας 

βοηθά να διαπιστώσουμε πως τόσο κριτικός στοχασμός  όσο και τα συναισθήματα 

είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες που εμπλέκονται εξίσου στη διεργασία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης. 

 Η P. Cranton διαβλέπει σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των δύο θεωριών 

(μετασχηματίζουσα μάθηση και γιουγκιανή θεωρία) και έτσι καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι δυνατόν να 

ερμηνευτεί και με βάση μη ορθολογικά στοιχεία όπως εικονικά σχήματα, 

συναισθήματα και σύμβολα. Η συμβολή του R. Boyd έγκειται κυρίως στο ότι 

υποστηρίζει πως η μετασχηματιζουσα μάθηση προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο 

κάποιος ερμηνεύει την εμπειρία του τόσο με ορθολογικά κριτήρια, δηλαδή βλέπει, 

κρίνει, αποφασίζει, όσο και με μη ορθολογικά στοιχεία, όπως τα σύμβολα και τα 

συναισθήματα. Αφορά λοιπόν μια διαδικασία που κινείται ανάμεσα στο ορθολογικό 

και μη ορθολογικό και η οποία περιλαμβάνει ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ του 

συνειδησιακού «εγώ» και των δυναμικών περιεχομένων του ασυνειδήτου. Ο Boyd  

υιοθετεί δύο θεμελιώδη στοιχεία της φιλοσοφίας του Jung, τις έννοιες της 

εξατομίκευσης και της αυτοσυνείδησης. Η διαδικασία της εξατομίκευσης αναφέρεται 

στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε ατόμου και σχετίζεται με την προσωπική 

του ανάπτυξη. Όπως έχουμε αναφέρει ο Boyd διαπιστώνει ότι η προσωπική μας 

υπόσταση χαρακτηρίζεται από μια πολλαπλότητα, οι εμπειρίες της ψυχής μας 

οδηγούν να ανακαλύψουμε αυτήν την πολλαπλότητα και να αντιληφθούμε ποιοι 

πραγματικά είμαστε. Η αυτοσυνείδηση αφορά στην επίγνωση και τη 

συνειδητοποίηση αυτής της πολλαπλότητας του εαυτού μας. Επομένως η θέαση του 

εαυτού μας μέσω του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου δεν είναι 

αρκετή για να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε. Με αυτόν τον τρόπο αδικείται η 

πολλαπλότητα της ανθρώπινης υπόστασης και οδηγούμαστε σε μια μονομερή εικόνα. 

Η ανακάλυψη του εαυτού μπορεί να ξεκινήσει με τον κριτικό στοχασμό αλλά αν δεν 

κινητοποιηθούν διαδικασίες που σχετίζονται με βαθύτερα συναισθήματα δεν θα 

μπορέσουμε να διεισδύσουμε σε ενδότερες πτυχές της υπόστασής μας. 

Ο Boyd όπως και  Mezirow αντιλαμβάνεται το μετασχηματισμό σαν μια 

θεμελιώδη αλλαγή της προσωπικότητας. Ο κριτικός στοχασμός, θεωρεί ο Boyd,  

βοηθάει να ανακαλύψουμε τις διαστρεβλωμένες ή ατελείς παραδοχές που έχουμε 

άκριτα υιοθετήσει.  Ωστόσο, προσθέτει πως η ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού 
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οδηγεί και στη συνειδητοποίηση της απώλειας και στη θλίψη από αυτήν την απώλεια. 

Το νόημα που απέδιδε ένα άτομο σε κάποιες καταστάσεις παλαιότερα παύει να είναι 

το ίδιο, αφού θα πρέπει να αναθεωρήσει θέσεις και στάσεις. Επομένως 

αντιλαμβανόμαστε ότι η μετασχηματίζουσα μάθηση και ο κριτικός στοχασμός 

περιλαμβάνουν έντονες συναισθηματικές εμπειρίες, τις οποίες δεν είχε λάβει 

ιδιαίτερα υπόψη του ο Mezirow. Αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο το πένθος για την 

απώλεια των παλαιών νοηματικών δομών και τη διεργασία απόκτησης νέων. Η θλίψη 

για την απώλεια οδηγεί στην ανάγκη για αναπροσανατολισμό. Στη φάση αυτή του 

αναπροσανατολισμού καθοριστικό ρόλο παίζουν τόσο οι αιτιολογημένες πλέον 

πεποιθήσεις μέσω του κριτικού στοχασμό όσο και η αναγνώριση του  εαυτού μας  

μέσα από την επεξεργασία των συναισθημάτων μας. Σε αντίθεση λοιπόν με το 

Mezirow που θεωρεί πως η αλλαγή μπορεί να επέλθει μέσω ορθολογικών διεργασιών, 

ο Boyd κάνει λόγο για μια πιο σύνθετη διαδικασία που εμπλέκει την ψυχολογία των 

συναισθημάτων. 

Αυτός που ασχολήθηκε περισσότερο με τη συναισθηματική πλευρά της 

μετασχηματίζουσας μάθησης είναι ο John Dirkx. Ο Dirkx δεν αντιμετωπίζει τα 

συναισθήματα σαν  έναν «εισβολέα» που αναστατώνει τις διαδικασίες της μάθησης 

και της διδασκαλίας, ούτε σαν μια εκδήλωση αδυναμίας ή ανικανότητας ελέγχου των 

εσωτερικών μας διεργασιών. Αντιθέτως, για τον Dirkx η έκφραση των 

συναισθημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρει μια νέα «γλώσσα» για την 

ερμηνεία του εαυτού μας και του εσωτερικού κόσμου των γύρω μας (Clark & 

Dirkx,2008). Τα συναισθήματα με βάση τη θεώρηση του Dirkx  ερμηνεύονται υπό το 

πρίσμα των εικονικών σχημάτων, τα οποία συνδέουν τις εξωτερικές εμπειρίες με 

θολά και ανερμήνευτα σχήματα του εσωτερικού κόσμου. 

Ο Dirkx λοιπόν αντιτάχθηκε στην πρόταση του Mezirow ο οποίος 

υποστηρίζει πως ο μετασχηματισμός θεώρησης επέρχεται κυρίως μέσα από τις 

διεργασίες του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου και προσπάθησε 

να διερευνήσει το βαθμό εμπλοκής των συναισθημάτων στη νοηματοδότηση της 

ανθρώπινης εμπειρίας για τη βαθύτερη κατανόησή της. Θεωρεί λοιπόν πως ο 

σημαντικότερος παράγοντας που συνδέεται με τον κριτικό στοχασμό είναι το 

συναίσθημα. Η επανεκτίμηση της εμπειρίας απαιτεί όχι μόνο τον κριτικό στοχασμό 

αλλά και τη βαθύτερη ανάλυση των συναισθημάτων ενός ατόμου.  
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Ο Dirkx επίσης, μέσα από τη δική του προσέγγιση  για τη θεωρία της 

Μετασχηματίζουσας μάθησης, αναδεικνύει νέες πτυχές αναφορικά με το ρόλο του 

εκπαιδευτή ενηλίκων και τους σκοπούς της μετασχηματίζουσας μάθησης. Ενώ λοιπόν 

ο Mezirow θεωρεί πως βασικός σκοπός ενός εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να 

ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους του, μέσω του κριτικού στοχασμού, να 

επανεξετάζουν κριτικά τις νοητικές του συνήθειες και να τις μετασχηματίζουν ώστε 

να δώσουν ένα ζωογόνο νόημα στις εμπειρίες τους, ο Dirkx δίνει μεγαλύτερη 

βαρύτητα σε άλλα ζητήματα. Θεωρεί πως μια από τις πιο σημαντικές και 

ενδιαφέρουσες προκλήσεις του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι η ενθάρρυνση και η 

βοήθεια προς τους εκπαιδευομένους στη νοηματοδότηση και κατανόηση κάποιων 

συναισθηματικών εμπειριών. Επίσης ο Mezirow αναφέρει πως o εκπαιδευτής μέσω 

ορθολογικών διεργασιών πρέπει να καταστήσει τον εκπαιδευόμενο του ένα 

απελευθερωμένο άτομο, ελεύθερο από αβάσιμες πεποιθήσεις. Ωστόσο, ο Dirkx 

θεωρεί πως  κατά κύριο λόγο, o ρόλος του εκπαιδευτή είναι να δώσει στη ψυχή του 

κάθε εκπαιδευομένου τη δυνατότητα να εκφραστεί και να απελευθερώσει τα 

συναισθήματα που κρύβονται μέσα της. Επομένως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας  

πως ένας εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να λειτουργεί τόσο ως πρότυπο για κριτικό 

στοχασμό όσο και ως «υποκινητής» για την ανάδυση των συναισθημάτων του 

ατόμου.  

Οι νέες αυτές προσεγγίσεις δίνουν μια άλλη πνοή στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Η θεωρία της μετασχηματίζουσα μάθησης σαφώς και δίνει σημαντικές δυνατότητες 

στους εκπαιδευομένους να γνωρίσουν καλύτερα τoν εαυτό τους και να προσεγγίσουν 

τον κόσμο με βάση τις δικές τους αιτιολογημένες πεποιθήσεις, ωστόσο η σημασία 

που δίνεται στα συναισθήματα δημιουργεί άλλες προοπτικές για τους ενηλίκους 

εκπαιδευομένους. Μέσα από το μαθησιακό περιβάλλον ενισχύεται η αίσθηση 

ελευθερίας και αυτενέργειας η οποία βοηθάει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν 

καλύτερα τα στοιχεία που τους καταπιέζουν καθώς και τη σημασία απελευθέρωσης 

από αυτά. Η αίσθηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης απελευθερώνει τους εκπαιδευομένους 

και τους βοηθά να εξωτερικεύσουν τις φοβίες ή ό,τι άλλο είχαν κρυμμένο μέσα τους. 

Δυσάρεστες καταστάσεις, επιθυμίες ή ακόμα και εμμονές γίνονται αντικείμενο 

προβληματισμού και αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας. Επομένως ύστερα από 

όλα αυτά θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η μετασχηματίζουσα μάθηση κάτω 

από κατάλληλες συνθήκες - δηλαδή μέσω μιας προσέγγισης που μελετά όλες τις 
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παραμέτρους - θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέσο ίασης που θεραπεύει 

συναισθηματικά και προσωπικά ζητήματα του ατόμου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

4.1. Συμπερασματικές παρατηρήσεις και προτάσεις 

Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης έχει καταφέρει να κερδίσει μια 

περίοπτη θέση  στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι  σημαντικότεροι θεωρητικοί 

του πεδίου αυτού  προσπάθησαν να αναδείξουν όλες τις πλευρές της θεωρίας και να 

επισημάνουν ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να μελετηθούν περαιτέρω. Ειδικότερα, η 

μελέτη του ζητήματος αναφορικά με τη συναισθηματική και ορθολογική διάσταση  

της μετασχηματίζουσας μάθησης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών στοχαστών, 

γεγονός  που προσέφερε στην θεωρία μια επιμέρους προοπτική την οποία δεν είχε 

αναδείξει ιδιαιτέρως ο θεμελιωτής της. Ο Mezirow διαπιστώνουμε πως παρά τις 

ενστάσεις των μελετητών επιμένει πως η μετασχηματίζουσα μάθηση είναι κατά βάση 

μια ορθολογική μεταγνωστική διεργασία επανεκτίμησης των επιχειρημάτων που 

υποστηρίζουν προβληματικές νοηματοδοτικές προοπτικές ή πλαίσια αναφοράς. Στις 

απόψεις του βεβαίως διαπιστώνουμε πως δεν είναι ποτέ κατηγορηματικός και για 

αυτό συμμετείχε ενεργά σε ένα συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο. Ο Dirkx, είναι ο 

θεωρητικός της μετασχηματίζουσας μάθησης που προσπάθησε να αναδείξει όσο 

κανένας άλλος τη μη ορθολογική πλευρά της. Στο διάλογο μεταξύ  J. Dirkx και 

J.Mezirow (2006), o Mezirow παραδέχτηκε τότε τη σπουδαιότητα των μη 

ορθολογικών παραγόντων στη διεργασία της μάθησης, ωστόσο κατέληξε πως για να 

επέλθει ο ουσιαστικός μετασχηματισμός της θεώρησης των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη η ορθολογική διαδικασία του κριτικού στοχασμού 

και του ορθολογικού διαλόγου πάνω σε  παλιές και άκριτες  παραδοχές. Αυτή η 

διαδικασία   διασφαλίζει τη μετασχηματίζουσα μάθηση  από επιρροές όπως αυτή της 

εξουσίας, των προκαταλήψεων και της ιδεολογίας 

Διαπιστώνουμε μέσα από τη συγγραφή της παρούσας εργασίας, πως από την 

πολύπλευρη συμβολή του Mezirow στην εκπαίδευση ενηλίκων το στοιχείο που 

ξεχωρίζει είναι η ανάδειξη εκ μέρους του της κριτικής διάστασης της μάθησης των 

ενηλίκων, η οποία δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε και να επαναξιολογούμε τη 

δομή των παραδοχών και των προσδοκιών που αποτελούν το πλαίσιο των σκέψεων, 

των συναισθημάτων και των πράξεων μας. Ο Mezirow   έχει προσφέρει στον τομέα 
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της εκπαίδευσης ενηλίκων μια πολύ χρήσιμη θεωρία που αναφέρεται στην 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η μάθηση που περιέχει κριτικό στοχασμό μπορεί 

να προκαλέσει μετασχηματισμούς στο σύστημα των αντιλήψεων των ενηλίκων. Το 

ζητούμενο για το θεμελιωτή της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από αυτήν την 

διεργασία είναι να αποκτήσουν οι ενήλικες  περισσότερη αυτογνωσία και μεγαλύτερο 

έλεγχο της ζωής τους ως κοινωνικά υπεύθυνα άτομα τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις 

με γνώμονα την καθαρή και αυτοδύναμη σκέψη. Η ολοκληρωμένη  

μετασχηματίζουσα μάθηση λοιπόν, βάσει της θεωρίας του Mezirow, μπορεί να 

επέλθει μόνο ως αποτέλεσμα του κριτικού στοχασμού επί των βασικών υποθέσεων. 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων συμφωνούν ότι ο κριτικός 

στοχασμός είναι σημαντικός για τη μετασχηματίζουσα μάθηση ωστόσο, πολλοί από 

αυτούς θεωρούν πως θα έπρεπε να δοθεί η ανάλογη βαρύτητα και στη 

συναισθηματική διάσταση της μάθησης. Η μαθησιακή διεργασία του κριτικού 

στοχασμού δεν αποτελείται μόνο από στρατηγικές κριτικής σκέψης. Η 

μετασχηματίζουσα μάθηση δεν είναι μόνο ορθολογικά τεκμηριωμένη αλλά βασίζεται 

και σε συγκινησιακά στοιχεία όπως είναι η εμπιστοσύνη, η ενσυναίσθηση και η 

βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας μέσω των συναισθηματικά φορτισμένων 

βιωμάτων μας. Ο Mezirow, όπως και άλλοι μελετητές της μετασχηματίζουσας 

μάθησης αναφέρεται στη σπουδαιότητα των συναισθηματικών στοιχείων αλλά δε 

δίνει την απαιτούμενη προσοχή στην αλληλεπίδραση της ορθολογικότητας και του 

συναισθήματος στη μετασχηματίζουσα διεργασία. 

Η ιστορική επισκόπηση της έννοιας του συναισθήματος μέσα από τις 

διάφορες θεωρητικές αναλύσεις μας βοήθησε να διαπιστώνουμε την 

αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ ορθολογικότητας και συναισθήματος και να 

ανακαλύψουμε πως οι δύο έννοιες δεν είναι αντιτιθέμενές αλλά αποτελούν όψεις του 

ίδιου νομίσματος.  Μέσα από αυτή τη διαπίστωση αντιλαμβανόμαστε πως  είναι 

λάθος ο ορθός λόγος και τα συναισθήματα να μελετώνται ξεχωριστά ιδιαίτερα σε 

ζητήματα που αφορούν τη διανοητική ζωή του ανθρώπου και τη μαθησιακή 

διεργασία. Ήδη από την εποχή της αρχαιότητας τα συναισθήματα δεν εξετάζονταν 

αποκομμένα από το διανοητικό δυναμικό του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης αναδεικνύει 

με μοναδικό τρόπο τη σύμπλευση μεταξύ ορθολογικότητας και συναισθήματος. Ο  

Σταγειρίτης φιλόσοφος στα Ηθικά Νικομάχεια αναφέρεται στο ύψιστο αγαθό που θα 

πρέπει να επιζητούν οι άνθρωποι με τις πράξεις του, την ευδαιμονία. Το μέσο για την 
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επίτευξη του ύψιστου αγαθού είναι η αρετή. Η αρετή βρίσκεται στο μέσο, το οποίο 

ορίζεται από τη λογική του φρόνιμου ανθρώπου. Επομένως η ικανότητα ενός 

ανθρώπου να ορίζει το μέσο είναι μια διαδικασία δια-νοητικής φύσεως που απαιτεί 

καθαρή και αυτοδύναμη σκέψη, απαιτεί την ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού. 

Ωστόσο είδαμε πως ο Αριστοτέλης δε μένει σε αυτό το ορθολογικό κομμάτι της 

αρετής, επισημαίνει πως για να είναι κανείς ενάρετος και φρόνιμός πρέπει να μάθει 

να αγαπάει να είναι ενάρετος και φρόνιμος. Τα συναισθήματα λοιπόν αποτελούν το 

θεμελιώδες κριτήριο για την κατάκτηση της αρετής και κατ’ επέκταση και της 

ευδαιμονίας. Στη Ρητορική τα συναισθήματα παρουσιάζονται ως διαθέσεις και 

προσωρινές καταστάσεις του νου και υπό αυτήν τη μορφή μπορούν να επηρεάσουν 

τις κρίσεις. Επιτυχημένος  ρήτορας είναι αυτός που έχει την ικανότητα να προκαλεί 

στο ακροατήριο του τα κατάλληλα συναισθήματα και να τα αξιοποιεί με τον 

κατάλληλο τρόπο ώστε να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο ρήτορας επομένως 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στοχάζεται κριτικά ανάλογα με την κάθε περίπτωση 

προκειμένου  να διεγείρει τα κατάλληλα συναισθήματα. Οι απόψεις του Αριστοτέλη 

είναι διαχρονικής αξίας και θέτουν τα θεμέλια για τις μετέπειτα θεωρίες μάθησης. Ο 

Αριστοτέλης παρουσιάζει την παιδεία στις ουσιαστικές της διαστάσεις μέσα από μια 

ολιστική θεώρηση που δε διαχωρίζει το ψυχολογικό από το ορθολογικό της μέρος. 

Οι φιλοσοφικές θεωρίες του Αριστοτέλη αποτέλεσαν τη βάση για τις 

σύγχρονες θεωρίες περί συναισθημάτων. Ιδιαίτερα στις γνωστικές θεωρίες μπορούμε 

να εντοπίσουμε αυτήν την αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ ορθολογικότητας και 

συναισθήματος. Ο Robert Solomon, ένας βασικός εκπρόσωπος των γνωστικών 

θεωριών, απέρριψε τον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ των δύο εννοιών και κατέληξε 

στη θέση ότι τα συναισθήματα υποδηλώνουν τη θέση μας στον κόσμο και  αποτελούν  

μια βασική κρίση για τον εαυτό μας. Τα συναισθήματα λοιπόν βάσει της θεώρησης 

του R. Solomon είναι ορθολογικά και σκόπιμα και υπό αυτή την έννοια ο κάθε 

άνθρωπος είναι υπεύθυνος γι’ αυτά. Στις γνωστικές θεωρίες για τα συναισθήματα 

ανήκει και η θεώρηση του Robert Lazarus. Ο Lazarus ανέπτυξε τη θεωρία της 

γνωστικής αποτίμησης του συναισθήματος (appraisal theory of emotions) σύμφωνα 

με την οποία τα συναισθήματα που βιώνουν οι άνθρωποι εξαρτώνται από τον τρόπο 

με τον οποίο αξιολογούν ή εκτιμούν τα γεγονότα του περιβάλλοντός τους. Η 

γνωστική αξιολόγηση βάσει της θεωρίας του Lazarus πάντα προηγείται της 

συναισθηματικής αντίδρασης, αλλά η αξιολόγηση αυτή δεν είναι πάντα συνειδητή. Ο 
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Lazarus εδώ αναφέρεται σε συνειδητά και μη συνειδητά στοιχεία και μας παραπέμπει 

στις εναλλακτικές θεωρήσεις της μετασχηματίζουσας μάθησης που περιλαμβάνουν 

ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ του συνειδητού και του ασυνειδήτου. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, παρουσιάσαμε μια 

εναλλακτική θεώρηση της μετασχηματίζουσας μάθησης η οποία δίνει μεγαλύτερη 

βαρύτητα σε συναισθηματικά στοιχεία  και προσφέρει ένα απαραίτητο συμπλήρωμα 

στη θεωρία. Όπως ανακαλύψαμε από το προηγούμενο κεφάλαιο τα συναισθήματα και 

ο ορθός λόγος εμπλέκονται σε μια αμφίδρομη και διαλεκτική σχέση. Η προοπτική να 

λειτουργήσουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο περιορίζει τις δυνατότητες της 

ανθρώπινης νόησης κυρίως στο πεδίο της μάθησης. Η έμφαση στην ορθολογικότητα 

σε μια θεωρία όπως η μετασχηματίζουσα μάθησης δεν είναι αρκετή. Οι στόχοι που 

θέτει ο Mezirow όπως η αυτογνωσία, η αυτό- ολοκλήρωση, η αυτοδύναμη σκέψη και 

τέλος η θεμελιώδης αλλαγή του τρόπου που βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο 

που μας περιβάλλει απαιτούν βαθύτερες διεργασίες. Στο έργο του Dirkx είναι διάχυτη 

η πεποίθηση ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία που βρίθει συναισθημάτων και χωρίς 

αυτά είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς τη γνώση. Ξεκινώντας από την επεξεργασία 

των συναισθημάτων μας έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες συνδέσεις βαθιά 

προσωπικές που μπορούν όμως να αποδώσουν νόημα στις εμπειρίες μας. Ο Dirkx 

θεωρεί πως για να επέλθει ο ουσιαστικός μετασχηματισμός πρέπει  το άτομο να 

στραφεί με ειλικρίνεια στον εσωτερικό του κόσμο, να αναγνωρίσει την εσωτερική 

του δύναμη και να φτάσει έτσι στο σημείο της ανανέωσης και της αλλαγής. Η λογική 

ερμηνεία των εμπειριών μας με μέσο τον κριτικό στοχασμό οδηγεί σε συμπεράσματα 

επιφανειακά και πολλές φορές αντιφατικά με αποτέλεσμα η εικόνα που σχηματίζουμε 

για τον εαυτό μας να είναι αποσπασματική και ανακριβής. Ο Dirkx για τη βαθύτερη 

ερμηνεία του εαυτού μας και των εμπειριών μας, χρησιμοποιεί τον όρο «εικονικά 

σχήματα». Τα εικονικά σχήματα όπως είδαμε συνδέουν τις εξωτερικές εμπειρίες με 

θολά και ανερμήνευτα σχήματα του εσωτερικού μας κόσμου. Η κατανόηση και η 

ερμηνεία των εικονικών σχημάτων βάσει της θεώρησης του Dirkx, είναι ζωτικής 

σημασίας γιατί προωθεί την απελευθέρωση του ατόμου από συναισθήματα που τον 

καταπιέζουν  και διευκολύνει τη διαδικασία  της μάθησης. 

Μελετώντας λοιπόν, μέσα από τη συγγραφή της παρούσας εργασίας τη 

προσέγγιση του Mezirow για τη μετασχηματίζουσα μάθηση αλλά και την 

εναλλακτική θεώρηση του John Dirkx, διαπιστώνουμε ότι οι δύο μελετητές δεν 
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αναφέρονται σε  δύο προσεγγίσεις που η μια βρίσκεται στον αντίποδα της άλλης 

αλλά αντιθέτως  μεταξύ τους ενυπάρχει μία αλληλοεξαρτώμενη και 

αλληλεπιδραστική σχέση. Η σχέση αυτή μεταξύ συναισθημάτων και 

ορθολογικότητας γίνεται εμφανής σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα με 

αποτέλεσμα να δέχονται κριτικές διάφορες θεωρίες μάθησης οι οποίες δε λαμβάνουν 

ιδιαίτερα υπόψη το συναισθηματικό παράγοντα στη μαθησιακή διαδικασία.  

Εξάλλου, με βάση και τη βιβλιογραφική επισκόπηση των συναισθημάτων, 

συναίσθημα και ορθολογικότητα είναι δύο  αλληλένδετες έννοιες οι οποίες δεν 

μελετώνται ξεχωριστά αλλά κάτω από το ίδιο πρίσμα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως 

για να επέλθει ο ολοκληρωτικός μετασχηματισμός στη θεώρηση των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη η συνεργασία  ορθολογικών  και μη ορθολογικών 

διεργασιών. Όταν συναισθηματικά στοιχεία ενσωματώνονται στη διαδικασία του 

κριτικού στοχασμού συχνά οι σκέψεις που παράγονται είναι βαθύτερες με 

αποτέλεσμα να μπορούν να κατευθύνουν την εστίαση του στοχασμού σε μια πιο 

θεμελιωμένη βάση για την επαναξιολόγηση παραδοχών και πεποιθήσεων. 

Μέσα από τη μελέτη και των δύο προσεγγίσεων  μπορούμε να αντιληφθούμε 

τις συνδέσεις μεταξύ του  κριτικού στοχασμού και της συναισθηματικής διάστασης 

της μετασχηματίζουσας μάθησης. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι λοιπόν, 

εκμεταλλευόμενοι και τις δύο πλευρές της μετασχηματίζουσας μάθησης, έχουν τη 

δυνατότητα αρχικά να γνωρίσουν βαθύτερα τον εαυτό τους. Στη συνέχεια, 

απελευθερωμένοι από συναισθηματικές εμπειρίες που τους εγκλωβίζουν θα είναι σε 

θέση να ακολουθήσουν μια κριτικοστοχαστική διαδικασία που θα τους βοηθήσει να 

μετασχηματίσουν τα πλαίσια αναφοράς τους και να αλλάξουν τις νοηματικές δομές 

τους. Με άλλα λόγια, τα άτομα που εμπλέκονται στη μετασχηματίζουσα διεργασία 

έχουν τη δυνατότητα αρχικά να εξερευνήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο και να 

ανακαλύψουν ποια συναισθήματα είναι αυτά που τους εμποδίζουν να αποδώσουν ένα 

ζωογόνο νόημα στις εμπειρίες τους. Απεγκλωβισμένοι  πλέον από αυτά τα στοιχεία 

θα είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν τον κριτικό στοχασμό που θα τους 

απελευθερώσει από αδικαιολόγητες και αβάσιμες πεποιθήσεις οι οποίες δυσχέραιναν 

μέχρι πρότινος τη λειτουργική ένταξή τους στην πραγματικότητα. Επομένως ένα 

βασικό προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της δυνατότητας για κριτικό στοχασμό  και 

κριτικό αυτοστοχασμό είναι η απόκτηση της ικανότητας των εκπαιδευομένων να 

αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να επεξεργάζονται συναισθήματα. Τα 
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συναισθήματα δηλαδή μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για στοχαστική μάθηση. 

Η μάθηση επομένως που βασίζεται στο συναίσθημα παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη 

υποστήριξη του κριτικού στοχασμού. Από την άλλη πλευρά  η ανάπτυξη του κριτικού 

στοχασμού  επιτρέπει να κατανοήσουμε βαθύτερα τα συναισθήματα  μας και να 

επαναξιολογήσουμε τη δομή των παραδοχών και των προσδοκιών μας. Πολλές φορές 

η συναισθηματική μας κατάσταση εξαρτάται από τον τρόπο που αξιολογούμε και 

κρίνουμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας, σκεφτόμενοι δηλαδή κριτικοστοχαστικά. 

Άλλες φορές πάλι ξεκινώντας από τον κριτικό στοχασμό οδηγούμαστε σε έντονα 

φορτισμένες συναισθηματικές καταστάσεις διότι συνειδητοποιούμε πως όσα 

θεωρούσαμε μέχρι πρότινος δεδομένα παύουν να ισχύουν. Η φάση του 

αναπροσανατολισμού που ακολουθεί  βρίθει συναισθημάτων καθώς προσπαθούμε να 

διερευνήσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και ποια είναι η θέση μας στον κόσμο. 

Διαπιστώνουμε δηλαδή πως μεταξύ συναισθημάτων και κριτικού στοχασμού 

αναπτύσσεται μια διαδικασία αλληλοτροφοδότησης που μπορεί να μας οδηγήσει 

στον ουσιαστικό μετασχηματισμό. Ο κριτικός στοχασμός γίνεται η αφορμή για την 

ανάδυση και τη κατανόηση των συναισθημάτων αλλά και τα ίδια τα συναισθήματα 

μπορούν αποτελέσουν το έναυσμα για κριτικό στοχασμό. 

Συνολικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ανάδειξη συναισθητικών θεμάτων 

μέσα στα πλαίσια του μαθησιακού περιβάλλοντος της εκπαίδευσης ενηλίκων 

υπολείπεται σε σχέση με τη μεγάλη ανάγκη των εκπαιδευομένων να επιλύσουν 

τέτοιου είδους ζητήματα. Ακόμα και σήμερα που πολλές έρευνες και μελέτες έχουν 

αναδείξει τη σπουδαιότητα της αξιοποίησης των συναισθημάτων στη μάθηση, η 

μαθησιακή διαδικασία εστιάζει κυρίως σε ορθολογικές διεργασίες που προσεγγίζουν 

επιφανειακά τη γνώση. Ιδιαίτερα η αξιοποίηση της αλληλεπιδραστικής σχέσης 

ορθολογικών και συναισθηματικών διεργασιών βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο 

τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η θεωρία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μεγάλη εμβέλεια, μια τόσο δημοφιλής 

θεωρία οφείλει να εξελιχθεί και να θέσει στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν όχι 

μόνο την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού αλλά και θέματα που σχετίζονται με τον 

πλούσιο συναισθηματικό κόσμο των εκπαιδευομένων.  
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Προτάσεις 

 

Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας μας βοήθησε να αντιληφθούμε τη 

σπουδαιότητα των συναισθημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η μετασχηματίζουσα 

μάθηση μια τόσο δημοφιλής θεωρία δεν θα πρέπει να μειώνει τη σημασία των 

συναισθημάτων αλλά αντιθέτως πρέπει να αναδεικνύει τη σπουδαιότητά της και να 

λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην ανθρώπινη μάθηση. 

Με βάση όσα μελετήθηκαν παραπάνω μπορούμε να διατυπώσουμε μια σειρά από 

προτάσεις, οι οποίες είναι οι εξής: 

 

 Καλύτερη  κατάρτιση των εκπαιδευτών και των υποψήφιων εκπαιδευτών στα 

πλαίσια των προγραμμάτων των σπουδών τους, στη διαχείριση ψυχολογικών 

ζητημάτων. Αν και πολλοί μπορούν να υποθέσουν πως αναφερόμαστε σε μια 

ψυχοθεραπευτική και ψυχαναλυτική διαδικασία (ο  Mezirow, όπως έχουμε 

αναφέρει, διαχωρίζει το ρόλο των εκπαιδευτών από αυτό των 

ψυχοθεραπευτών) πρέπει να γίνει κατανοητό πως θέλουμε κυρίως να δώσουμε 

έμφαση στη βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτών να αντιμετωπίζουν τα 

συναισθηματικά αδιέξοδα των εκπαιδευομένων που τους εμποδίζουν να 

διαχειριστούν μετασχηματισμούς. Ουσιαστικά μέσω της ψυχολογικής 

κατάρτισης  αναφερόμαστε σε μια διαδικασία αναζήτησης νέων τρόπων 

δράσης με σκοπό να ξεπεραστούν δυσάρεστες καταστάσεις και να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ενδυνάμωσης του ατόμου. Μια έννοια ή 

καλύτερα μια διαδικασία που κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια και 

συνίσταται στην εκπαίδευση ενηλίκων, είναι αυτή της πνευματικότητας 

(Dirkx, 2010). Η πνευματικότητα αναφέρεται στην εσωτερική αναζήτηση του 

ατόμου, στην βαθύτερη κατανόηση του εαυτού του και των άγνωστων πτυχών 

του και τη σύνδεση του με τους άλλους. Η πνευματική εμπειρία αντανακλά 

μια αίσθηση  μυστηρίου και δέους και συνδέεται βαθιά με τα συναισθήματα  

και το σώμα μας. Σε μια κοινωνία που κυριαρχούν οι κανόνες και η λογική 

και που η αιτιοκρατία θεωρείται η καταλληλότερη μέθοδος για την εξήγηση 

των γεγονότων, η εμπιστοσύνη του ατόμου στην πνευματικότητα και στο 

συναίσθημα κλονίζεται. Ωστόσο από τη φύση του ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερα 

συναισθηματικός και το να καταπιέζει ό,τι νιώθει δημιουργεί προβλήματα στη 

συναισθηματική του υγεία.  Η περαιτέρω μελέτη του θέματος της 
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πνευματικότητας  αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική της 

συναισθηματικής διάστασης της μετασχηματίζουσας μάθησης. 

 

 Ως συμπλήρωμα στην προηγούμενη πρόταση, συνιστάται η συνεχής 

διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων και σεμιναρίων με θέμα το ρόλο των 

συναισθημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί όταν οι 

εκπαιδευτές δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και σε συνεχή ενημέρωση 

σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της ψυχικής δυναμικής των ομάδων. Τα εν 

λόγω εργαστήρια μπορούν να προσφέρουν στους συμμετέχοντες μια 

βιωματική εμπειρία διαμέσου της οποίας μπορούν να αντιληφθούν πως είναι 

δυνατόν να αξιοποιείται η συναισθηματική έκφραση στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζονται τα όρια του ρόλου 

του εκπαιδευτή και της σχέσης τους με τους εκπαιδευομένους. 

 

 Προτείνεται επίσης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας η 

ενσωμάτωση στοιχείων της τέχνης. Η τέχνη δίνει στον άνθρωπο τη 

δυνατότητα να αντιληφθεί την πραγματικότητα σε όλες της τις διαστάσεις και 

δεν τον περιορίζει ως προς το να αποδεχθεί μια και μοναδική ερμηνεία της. 

Έτσι λοιπόν προσφέρεται μια ολόπλευρη θεώρηση της πραγματικότητας και 

μια βαθύτερη κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει όσο και του 

βαθύτερου «εγώ» μας.  Πίσω  από ένα έργο τέχνης - ένα πίνακα ζωγραφικής, 

μια θεατρική παράσταση, ένα ποίημα, ένα λογοτεχνικό κείμενο - κρύβονται 

σύμβολα, εικόνες, μηνύματα που μπορούν να ξυπνήσουν συναισθήματα και 

αναμνήσεις στους εκπαιδευομένους καθώς και καλά κρυμμένα κομμάτια της 

ψυχής τους. Εντάσσοντας την τέχνη σε διαδικασίες μετασχηματίζουσας 

μάθησης ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λύσει προβλήματα και πολύπλοκες 

καταστάσεις που χωρίς τη συνδρομή της δε θα έβρισκε διέξοδο και 

ενδεχομένως θα δυσκολευόταν να νοηματοδοτήσει νέες εμπειρίες. Κάποιες 

φορές οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να λύσουμε μια προβληματική 

κατάσταση κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού του εαυτού μας ή του 

κόσμου στον οποίο ζούμε είναι πέρα των δυνατοτήτων μας. Οι ευκαιρίες για 

μετασχηματίζουσα μάθηση είναι μεν διαθέσιμες αλλά συγκαλυμμένες ή 

κρυφές. Η πρόσβαση σε αυτήν την κρυμμένη γνώση είναι δυνατή μόνο αν 
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δώσουμε προσοχή στο σύνολο των εικονικών σχημάτων και συμβόλων που 

παρουσιάζονται μέσα από ένα έργο τέχνης το οποίο είναι είτε δημιούργημα 

κάποιου άλλου είτε δημιούργημα δικό μας. Ο εκπαιδευτής λοιπόν πρέπει να 

είναι σε θέση να δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα και να χρησιμοποιήσει τα 

κατάλληλα έργα τέχνης που θα αφυπνίσουν τους εκπαιδευομένους. Η 

αξιοποίηση των τεχνών μέσα από το διάλογο, τις συνεργατικές και βιωματικές 

μεθόδους διδασκαλίας φέρνει στο φως συναισθήματα που οδηγούν σε 

αξιόλογα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

 Τέλος, συνιστάται η διενέργεια περαιτέρω ερευνών αναφορικά με το θέμα της  

αλληλεπιδραστικής σχέσης μεταξύ ορθολογικότητας και συναισθημάτων. 

Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε, πως είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετηθεί 

ποια συγκεκριμένα συναισθήματα κατακλύζουν την ψυχή των 

εκπαιδευομένων π.χ. θυμός, ντροπή, ενθουσιασμός, επιθυμία και να 

διερευνηθεί  ο τρόπος με τον οποίο αυτά μπορούν να προωθήσουν τον κριτικό 

στοχασμό. Θα ήταν πολύ χρήσιμο επίσης, να προσδιοριστούν συγκεκριμένες 

στρατηγικές για την υποστήριξη και ενθάρρυνση του κριτικού στοχασμού που 

θα βοηθούσαν τους εκπαιδευτές να μεγιστοποιήσουν την αξιοποίηση των 

συναισθημάτων στη στοχαστική διεργασία. 
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