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Περίληψη 

 

Η σηµασία που αποδίδει η σύγχρονη κοινωνία στην εκπαίδευση ενηλίκων καθιστά 

αναγκαίο από την πλευρά του εκπαιδευτή, να έχει επίγνωση του ευρύτερου φιλοσοφικού 

πλαισίου που διέπει τη σκέψη του, τις επιλογές του και τις πρακτικές που ακολουθεί κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή έχει ως σκοπό να 

αναδείξει (α) την αναγκαιότητα σύνδεσης της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας µε την πράξη 

παρουσιάζοντας τις εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες που άπτονται στο γνωστικό 

πεδίο αναφοράς, την εκπαίδευση ενηλίκων, (β) τις δύο αντικρουόµενες,  τόσο στη 

βιβλιογραφία όσο και στην εκπαιδευτική πρακτική, θεωρίες, τον συµπεριφορισµό και 

τον εποικοδοµητισµό και (γ) τη δυνατότητα συνύπαρξης δύο ή και περισσοτέρων 

εκπαιδευτικών φιλοσοφιών στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε σχέση µε τέσσερις 

παραµέτρους: την εκπαίδευση/ µάθηση, τη διαδικασία της διδασκαλίας, τον ρόλο του 

εκπαιδευτή, τον ρόλο του εκπαιδευοµένου, µέσω έρευνας. Η συνεισφορά της είναι η 

ανάδειξη της αναγκαιότητας επίγνωσης της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που ασπάζεται ο 

εκπαιδευτής σε διάφορους τοµείς της εκπαίδευσης, όπως η διαδικασία µάθησης, η 

διαδικασία διδασκαλίας, ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόµενος.  

Η Διατριβή είναι χωρισµένη σε δύο µέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το πρώτο 

µέρος, που αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της Διατριβής περιλαµβάνει δύο κεφάλαια. 

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται το πεδίο αναφοράς, η εκπαίδευση ενηλίκων και η 

αναγκαιότητα επίγνωσης από την πλευρά του εκπαιδευτή σε ποια εκπαιδευτική 

φιλοσοφική θεωρία ανήκει καθώς και οι πέντε εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες: ο 

φιλελευθερισµός, ο προοδευτισµός, ο ανθρωπισµός, ο συµπεριφορισµός και ο 

εποικοδοµητισµός. Στο κεφάλαιο 2 που ακολουθεί συγκρίνονται οι δύο τελευταίες. Τόσο 

η παρουσίαση των πέντε θεωριών όσο και η σύγκριση των δύο εξ αυτών γίνεται µε βάση 

τέσσερις πυλώνες: τη διαδικασία µάθησης, τη διαδικασία διδασκαλίας, τον εκπαιδευτή 

και τον εκπαιδευόµενο. 

Το δεύτερο µέρος της Διατριβής, το ερευνητικό, αναπτύσσεται στο 3ο κεφάλαιο. 

Πρόκειται για την παρουσίαση µιας έρευνας που διεξήχθη σε 421 ενεργούς εκπαιδευτές 

ενηλίκων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας κατά την περίοδο 2014-2015. Το ερευνητικό 

εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε είναι το ερωτηµατολόγιο της Lorraine Zinn, “Philosophy 

of Adult Education” (PAEI, 1991). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι παράγοντες όπως φύλο 

και το επίπεδο µόρφωσης του κάθε εκπαιδευτή ενηλίκων δεν είχαν καµία επίδραση όσον 

αφορά στην επιλογή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που ασπαζόταν. Αντίθετα, 

διαπιστώθηκε ότι η εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζεται ο εκπαιδευτής  τον επηρεάζει  



	 v	

όσον αφορά τη διαδικασία µάθησης, τη διαδικασία διδασκαλίας, τον ρόλο που αποδίδει 

στον ίδιο αλλά και στους εκπαιδευοµένους του. Μάλιστα προέκυψε ότι, ενώ µπορεί 

κάποιος να ασπάζεται µια εκπαιδευτική φιλοσοφία, «πίσω» από αυτήν να υπάρχει 

πιθανότητα να κρύβεται κάποια άλλη ή κάποιο µείγµα φιλοσοφικών θεωριών που 

συνθέτουν την όλη του εικόνα. 

Λέξεις- κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτική φιλοσοφία, εκπαδευτής ενηλίκων, 

PAEI 
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ABSTRACT 

The importance that modern society attributes to adult education makes it necessary for 

the adult educator to be aware of the broader philosophical framework that guides their 

thoughts, their choices and their practises they applies during the educational process. 

The purpose of this PhD thesis is to highlight a) the neseccity of linking the educational 

philosophy with practice by presenting educational philosophical theories of the reference 

field, i.e., adult education b) the two conflicting, both in the bibliography and in the 

educational practice, theories: behaviourism and constructivism and c) the possibility of 

the co-existence of two or more educational philosophies in the field of adult education, 

in relation to four parameters: education / learning, the teaching process, the role of the 

trainer, and the role of the trainee, through research. Its contribution is to highlight the 

need for the trainer to be aware of the educational philosophy adopted in different parts 

of education such as the learning process, the teaching process, the trainer, and the trainee. 

The thesis is divided in two parts: theory and research. The first part, which 

constitutes the theoretical background of the thesis, consists of two chapters. Chapter 1 

presents the reference field, i.e., adult education, and the necessity for the trainer to know 

the educational philosophical theory the trainer adheres to, as well as the five educational 

philosophical theories: liberalism, progressivism, humanism, behaviourism and 

constructivism. Chapter 2, that follows, compares the last two theories. The presentation 

of the five theories, as well as the comparison of two of them, is based on four pillars: the 

learning process, the teaching process, the trainer, and the trainee. 

The second part of the thesis, the research, is developed in chapter 3. It is the 

presentation of a research carried out in 421 active adult educators, in different cities of 

Greece, during 2014-2015. The research tool used is the questionnaire by Lorraine Zinn, 

"Philosophy of Adult Education" (PAEI, 1991). The results showed that factors such as 

gender or the education level of each trainer have no effect on the choice of the adopted 

educational philosophy. On the contrary, it was noted that the educational philosophy 

followed by the trainer affects them on the learning process, the teaching process, the role 

they attribute to themself and their trainees. The conclusion reached was that although an 

educational philosophy may be adopted, there is a possibility that "behind" it another 

philosophy or a mixture of other philosophies is hidden, that form the whole picture. 

Keywords: adult education, educational philosophy, adult educator, PAEI 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η σηµασία που αποδίδει η σύγχρονη κοινωνία στην εκπαίδευση ενηλίκων, η ευρύτητα 

γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται από τους εκπαιδευτές ενηλίκων αλλά και οι 

σχετικές προσδοκίες των εκπαιδευοµένων οδηγούν στη συνειδητοποίηση ότι ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων απαιτείται να αναλάβει έναν ρόλο ιδιαίτερα σύνθετο. Οι 

απαιτήσεις αλλάζουν, η κοινωνία αλλάζει και ο εκπαιδευτής ενηλίκων αποτελεί και ο 

ίδιος µέρος αυτής της αλλαγής. Για τον παραπάνω λόγο, προκύπτει η βαθιά ανάγκη 

κατανόησης του ίδιου του εαυτού του ως επαγγελµατία εκπαιδευτή  ενηλίκων µέσω της 

επίγνωσης του ευρύτερου φιλοσοφικού πλαισίου που διέπει τη σκέψη του, τις επιλογές 

του και τις πρακτικές που ακολουθεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή η ανάγκη 

για ένα καθορισµένο πλαίσιο αξιών, συνιστά το πιο σηµαντικό ζητούµενο για τον 

εκπαιδευτή ενηλίκων, καθώς κάτω από τις ατοµικές και θεσµικές πρακτικές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων κρύβεται ένας φιλοσοφικός προσανατολισµός είτε αρθρωµένος 

είτε όχι. Άλλωστε, η σύζευξη της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας µε την πράξη αποτελεί 

αδήριτη αναγκαιότητα δεδοµένου ότι θεωρία χωρίς πράξη οδηγεί σε έναν ακραίο και 

στείρο ιδεαλισµό, ενώ η δράση χωρίς στοχασµό οδηγεί σε έναν κακοήθη εµπειρισµό και 

άκριτο ακτιβισµό. 

Σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα 

σύνδεσης µιας ή ενός µείγµατος εκπαιδευτικών φιλοσοφικών θεωριών που υιοθετεί ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων µε τις πρακτικές που εφαρµόζει και µε τον τρόπο που 

αντιµετωπίζει τους εκπαιδευοµένους του. Παράλληλα, να αναδείξει δύο αντικρουόµενες,  

τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στην εκπαιδευτική πρακτική, τάσεις, τον 

συµπεριφορισµό και τον εποικοδοµητισµό και να παρουσιάσει τη δυνατότητα 

συνύπαρξης δύο ή και περισσοτέρων εκπαιδευτικών φιλοσοφιών στο πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, σε σχέση µε τέσσερις παραµέτρους: την εκπαίδευση/ µάθηση, τη 

διαδικασία της διδασκαλίας, τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, τον ρόλο του 

εκπαιδευοµένου, µέσω έρευνας. 

Οι επιµέρους στόχοι για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι: α) η παρουσίαση 

του γνωστικού πεδίου αναφοράς, της εκπαίδευσης ενηλίκων και των εκπαιδευτικών 

φιλοσοφιών που συνδέονται µε αυτή, δηλαδή του φιλελευθερισµού, του 

συµπεριφορισµού, του προοδευτισµού, του ανθρωπισµού και του εποικοδοµητισµού. β) 

Η αποµόνωση και η συγκριτική παρουσίαση δύο εκπαιδευτικών φιλοσοφιών, του 

συµπεριφορισµού και του εποικοδοµητισµού και η δυνατότητα σύµπλευσης ή 
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συµβατότητάς τους. γ) Η διεξαγωγή έρευνας προκειµένου να αναδειχθεί η επικρατούσα 

εκπαιδευτικής φιλοσοφία ή το πιο «ισχυρό» µείγµα εκπαιδευτικών φιλοσοφιών σε 

ενεργούς εκπαιδευτές ενηλίκων στα ελληνικά δεδοµένα (µέσω συλλογής στοιχείων από 

ερωτηµατολόγια) και η συµβολή τους για πρακτική αξιοποίησή τους από τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων. δ) Η εξαγωγή συµπερασµάτων και προτάσεων.  

Σε όλο το παραπάνω εγχείρηµα µέριµνά µου ήταν η ανάδειξη της σηµασίας και της 

αξίας του γνωστικού πεδίου αναφοράς, που δεν είναι άλλο από την εκπαίδευση ενηλίκων, 

µέσω µιας επαρκούς και επικαιροποιηµένης βιβλιογραφικής επισκόπησης, αλλά και η 

προσθήκη νέας γνώσης και προτάσεων για την εκπαιδευτική πράξη µε συνεπή 

µεθοδολογικό σχεδιασµό και ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνας που διενεργήθηκε. 

Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα Διδακτορική Διατριβή πραγµατεύεται την 

αναγκαιότητα από την πλευρά του εκπαιδευτή ενηλίκων να λάβει υπόψη του το ευρύτερο 

φιλοσοφικό πλαίσιο που διέπει την σκέψη του αλλά και τις πρακτικές που ακολουθεί 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και τον τρόπο που µπορεί αυτό το φιλοσοφικό 

υπόβαθρο, η γνώση δηλαδή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που ασπάζεται να τον κάνει 

να επανεκτιµήσει τον ίδιο αλλά κυρίως το έργο του. Όπως λοιπόν αναφέρει ο Apps 

(1973) το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτή ενηλίκων για το ρόλο που 

πρόκειται να επιτελέσει είναι ο εντοπισµός της εκπαιδευτικής του φιλοσοφίας. Ωστόσο, 

η εκπαιδευτική φιλοσοφία στην οποία ανήκει δεν είναι ποτέ ολοκληρωµένη καθώς 

συνεχώς εξελίσσεται και µεταλλάσσεται, αφού εξαρτάται άµεσα από την πρακτική 

εφαρµογή της. 

Στη Διατριβή, αναπτύσσονται και οι πέντε βασικές εκπαιδευτικές φιλοσοφικές 

θεωρίες που άπτονται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων: ο φιλελευθερισµός, ο 

προοδευτισµός, ο συµπεριφορισµός, ο ανθρωπισµός και ο εποικοδοµητισµός, αλλά θα 

αναλυθούν συγκριτικά µόνο οι δύο, ο συµπεριφορισµός και ο εποικοδοµητισµός. Η 

επιλογή των δύο συγκεκριµένων θεωριών έγινε γιατί µελετώντας τα χαρακτηριστικά τους 

φαίνονται αντικρουόµενες µεταξύ τους. Ο µεν συµπεριφορισµός αναδεικνύεται ως µια  

δασκαλοκεντρική φιλοσοφική θεωρία µε σκοπό την αλλαγή ή την τροποποίηση της 

συµπεριφοράς του εκπαιδευοµένου, µε τον εκπαιδευτή ενηλίκων να έχει κατευθυντήριο 

και ελεγκτικό ρόλο, προβλέποντας τα µαθησιακά αποτελέσµατα πάνω στον 

εκπαιδευόµενο, ο οποίος µε τη σειρά του αναλαµβάνει ενεργό ρόλο στη µάθηση 

λαµβάνοντας την κατάλληλη ανατροφοδότηση (Phillips & Soltis,1991·Merriam& 

Brockett, 1997· http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/). Ο δε εποικοδοµητισµός 

κριτικάρει τις αυταρχικές και δασκαλοκεντρικές θεωρίες αντιµετωπίζοντας την 

εκπαίδευση ως µέσο για κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Σκοπός του είναι να επιφέρει 
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τις θεµελιώδεις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές στην κοινωνία µε τον 

εκπαιδευτή ενηλίκων να διευκολύνει τον εκπαιδευόµενο µέσω της διαλογικής συζήτησης 

να κατακτήσει τη µάθηση που σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη θεωρία είναι η 

συνειδητοποίηση της ίδια της  ζωής (Glaserferd, 1984, 1987, 1989, 1995b).  

Έτσι λοιπόν ο µεν συµπεριφορισµός φαίνεται να αντιτίθεται στις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων οι βασικές αρχές της οποίας είναι, ότι µάθηση αποτελεί συνειδητή 

επιλογή του εκπαιδευόµενου, ότι η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική, ότι τα µαθήµατα δεν 

είναι δεσµευτικά και δεν ακολουθούνται αναλυτικά προγράµµατα, ότι οι εκπαιδευόµενοι 

εµβαθύνουν σε γνώσεις, που έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια των εµπειριών τους και ότι ο 

ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να καθοδηγεί και να διευκολύνει τη µάθηση 

(Καψάλης, Παπασταµάτης, 2002), ενώ ο εποικοδοµητισµός φαίνεται ότι τις ενισχύει. 

Κατά συνέπεια, στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων υποτιµάται ο συµπεριφορισµός ενώ 

ενισχύεται και προβάλλεται η θεωρία του εποικοδοµητισµού. Ορµώµενη λοιπόν από 

αυτή την επικρατούσα άποψη, που κατά τη γνώµη µου έµενε στην επιφάνεια των δύο 

αυτών φιλοσοφικών θεωριών θέλησα να ερευνήσω κατά πόσο κάτι τέτοιο ισχύει, αν 

δηλαδή πραγµατικά είναι αντικρουόµενες αυτές οι δύο θεωρίες, αν µπορούν να 

συνυπάρχουν στοιχεία τους στο ίδιο το άτοµο (τον εκπαιδευτή ενηλίκων) και κρατώντας 

ποια στοιχεία της µιας και ποια της άλλης θα µπορούσε το πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων να εξελιχθεί περαιτέρω χωρίς απαραίτητα να αναδεικνύουµε µόνο τη µία και 

να απορρίπτουµε την άλλη. 

Ωστόσο, αν και σε θεωρητικό επίπεδο οι συγκεκριµένες φιλοσοφικές θεωρίες είναι 

άρτια αναπτυγµένες δεν υπάρχει κάποια πρακτική σύνδεση τους µε την εκπαίδευση 

ενηλίκων. Προφανώς, οι επαγγελµατίες στο συγκεκριµένο τοµέα λειτουργούν και 

εργάζονται χωρίς να λαµβάνουν τα οφέλη που µπορεί να τους προσφέρει η γνώση της 

εκπαιδευτικής φιλοσοφίας στην οποία ανήκουν, γεγονός που δηµιουργεί προβλήµατα και 

κενά σε ένα σχετικά νέο πεδίο της εκπαίδευσης, το οποίο θα µπορούσε να βοηθηθεί και 

να ωριµάσει λειτουργώντας µέσω µιας ισχυρής θεωρητικής βάσης. Κατά συνέπεια, για 

τους επαγγελµατίες του συγκεκριµένου πεδίου της εκπαίδευσης, µοναδική πηγή είναι η 

προσωπική τους εµπειρία ενώ στη λήψη των αποφάσεων έχει παραγκωνιστεί η 

επιστηµονική εξέταση του «τι είναι», η οποία αντικαθίσταται µε τη ρεαλιστική εξέταση 

του «τι δουλεύει». 

Είναι γεγονός, ότι το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ιδιαίτερα σύνθετο και 

πολύπλευρο, ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί ότι το βάρος για τη σωστή διεξαγωγή 

οποιασδήποτε µαθησιακής διαδικασίας αλλά και συντονισµού αυτής επωµίζεται κατά 

κύριο λόγο ο εκπαιδευτής ενηλίκων, του οποίου ο ρόλος είναι εξαιρετικά απαιτητικός 
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και πολύπλοκος. Στην πραγµατικότητα, αυτός ο πολυδιάστατος και απαιτητικός ρόλος 

προσφέρει σχετική αυτονοµία σε όσους τον ασκούν, καθιστά όµως δύσκολη οποιαδήποτε 

προσπάθεια ανάλυσής του σε επιστηµονική βάση (Jarvis, Griffin, 2003). Ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων, λοιπόν καλείται να βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία και να υλοποιήσει 

οποιαδήποτε µορφωτική δραστηριότητα, έχοντας ως αποδέκτες τους εκπαιδευόµενους, 

ανταποκρινόµενος σε απαιτήσεις συχνά αντικρουόµενες. Αυτό συµβαίνει γιατί κάθε 

φορά έχει να αντιµετωπίσει διαφορετική οµάδα εκπαιδευοµένων, καθένας από τους 

οποίους έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, δικές του ανάγκες και προσδοκίες καθώς και 

τον δικό του προσωπικό τρόπο να µαθαίνει. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε είναι απαραίτητο 

ο εκπαιδευτής ενηλίκων να αντιληφθεί ποια εκπαιδευτική θεωρία υιοθετεί και κατ’ 

επέκταση υπηρετεί (το τελευταίο όπως θα δείξουν και τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν 

είναι πάντα απαραίτητο).  

Σε µια τέτοια σχέση οι εκπαιδευόµενοι δε µαθαίνουν µιµούµενοι τον εκπαιδευτή 

ενηλίκων ή εξάγοντας µόνο συµπεράσµατα, αλλά παρουσιάζουν οι ίδιοι εµπειρίες, 

γνώσεις, πληροφορίες και τρόπους χρησιµοποίησης διαφόρων δεξιοτήτων. Έτσι 

αποκτούν οι ίδιοι ατοµικές εµπειρίες και δεν είναι αναγκασµένοι να µάθουν κάτι που 

τους είναι ξένο, καθώς η γνώση εξατοµικεύεται, ο καθένας αναπτύσσει το δικό του τρόπο 

µάθησης, καλλιεργείται η ενεργοποίηση των ατοµικών εµπειριών και η διαδικασία της 

µάθησης είναι οικεία στις ατοµικές ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευοµένου (Δηµουλάς, 

Σιδηρά, Γαλατά, 1995). 

   Για να µπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο αυτό, ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

χρειάζεται να διαθέτει µια σειρά από δεξιότητες, οι οποίες είναι οι εξής: να µπορεί να 

κατανοεί, να επικοινωνεί, να οργανώνει µε ευελιξία την οµάδα αλλά και το πρόγραµµα, 

να εφαρµόζει πλήθος εκπαιδευτικών τεχνικών, να είναι ανοικτός στην αναζήτηση, στο 

διάλογο και στις αντιδράσεις των εκπαιδευοµένων, να αντιλαµβάνεται τις φάσεις της 

µαθησιακής πορείας, να έχει αυτογνωσία και ικανότητα αυτοαξιολόγησης (Κόκκος 1999/ 

Courau 2000). Ο ρόλος του προϋποθέτει ότι µε την εκπαιδευτική του πρακτική 

καθίσταται ικανός να βοηθά τους εκπαιδευόµενους να αναλάβουν προσωπική ευθύνη για 

την πορεία µάθησής τους, και να τους ενισχύει προς τη διεύρυνση των µεθόδων και των 

στρατηγικών µάθησης που χρησιµοποιούν (Κόκκος 1999/ Rogers 1996). Κάθε άτοµο 

έχει την ικανότητα της ανακάλυψης και της δηµιουργικής µάθησης και η απλή µεταφορά 

πληροφοριών καταστρέφει αυτή την ικανότητα. Τονίζεται µάλιστα πως σε όλες τις 

µορφές µάθησης των ενηλίκων αυτό που επιδιώκεται είναι να προωθηθεί η αυτοδυναµία, 

η ανεξαρτησία, η δηµιουργική και κριτική µάθηση (Knowles, Holton, Swanson, 1998).  
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Οι στόχοι αυτοί λοιπόν είναι ασυµβίβαστοι µε την προσπάθεια για µεταφορά 

πληροφορίας, καθώς καταστρέφεται η ικανότητα του ατόµου να δηµιουργήσει και να 

δραστηριοποιηθεί, άρα και να γίνει αυτόνοµο και ανεξάρτητο. Τα µαθησιακά 

προγράµµατα που είναι κατάλληλα για ενηλίκους πρέπει να τονίζουν περισσότερο την 

ανάπτυξη της δηµιουργικής µάθησης παρά την ανάπτυξη της µηχανιστικής µάθησης 

(Jarvis 1985). Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο ίδιος ο εκπαιδευόµενος να αναπτύξει τις δικές 

του στρατηγικές µάθησης και τις αντίστοιχες δεξιότητες που σχετίζονται µε τη δια βίου 

µάθηση. 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, λοιπόν καλείται να βοηθήσει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση και να υλοποιήσει οποιαδήποτε µορφωτική 

δραστηριότητα, έχοντας ως αποδέκτες τους εκπαιδευόµενους, ανταποκρινόµενος σε 

απαιτήσεις συχνά αντικρουόµενες. Αυτό συµβαίνει, επειδή είναι φορέας ενός κοινωνικού 

ρόλου που αποτελεί συνάρτηση των ασαφών ορίων της εκπαίδευσης ενηλίκων γενικά, 

τόσο ως προς τους στόχους όσο και ως προς το βαθµό θεσµοθέτησης της 

(Papanaoum,1994). 

Πιο συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι αυτοί που φέρουν την ευθύνη για 

τη λήψη των αποφάσεων για το περιεχόµενο, τον τρόπο και το σκοπό που έχουν αυτά 

που πρόκειται να  διδάξουν. Η λήψη λοιπόν αυτών των αποφάσεων εξαρτάται: α) από τις 

εναλλακτικές λύσεις που πιστεύει ότι έχει ο εκπαιδευτής ενηλίκων, β) από τις 

πεποιθήσεις του για την καταλληλότητα των εναλλακτικών λύσεων που πιστεύει και γ) 

από τη δικαιολόγηση της λήψης της κατάλληλης απόφασης έναντι κάποιας άλλης 

εναλλακτικής ανάλογα µε τις πεποιθήσεις του. Η απόφαση αυτή, αν ληφθεί µόνο από την 

εµπειρία τους µέσα από το χρόνο µη στηριζόµενη σε βασικές θεµελιώδεις αρχές της 

εκπαίδευσης µπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις που αλλάζουν ανάλογα µε την 

περίπτωση.   

Ο Apps (1973) συνέστησε ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων προετοιµάζονται για τη λήψη 

αποφάσεων µέσω του εντοπισµού, της ανάλυσης και της ταξινόµησης των πεποιθήσεών 

τους σχετικά µε την εκπαίδευση και ειδικότερα στο πεδίο της εκπαιδευτικής πρακτικής. 

Αποκάλεσε αυτή τη διαδικασία «ανάπτυξη µιας φιλοσοφίας εργασίας» και την όρισε ως 

µια αναζήτηση για τις αρχές σχετικά µε τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης. Μάλιστα 

πρότεινε ένα πλαίσιο των κατηγοριών που έκρινε ότι είναι αναγκαίο για τη 

συστηµατοποίηση αυτής της διαδικασίας. Οι κατηγορίες αυτές περιλαµβάνουν: α) το 

µαθητή, β) το γενικό στόχο της εκπαιδευτικής προσπάθειας, γ) το περιεχόµενο ή το 

αντικείµενό της, και (δ) τη µαθησιακή διαδικασία. Την ίδια κατηγοριοποίηση 

χρησιµοποίησε και η Lorraine Zinn (1991) στο ερωτηµατολόγιό της, “Philosophy of 
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Adult Education Inventory” (PAEI) που αποτελεί και το εργαλείο έρευνας της 

συγκεκριµένης Διατριβής και θα αναλυθεί στο τελευταίο κεφάλαιό της. 

Αναπτύσσοντας, λοιπόν οι εκπαιδευτές ενηλίκων τη φιλοσοφία της εργασίας τους 

οφείλουν να κρίνουν και να αξιολογούν τις πεποιθήσεις τους, θέτοντας ερωτήµατα, όπως: 

Ποια είναι η πηγή αυτών των πεποιθήσεων; Υπάρχει απόδειξη ότι αυτές οι πεποιθήσεις 

ισχύουν; Εξακολουθούν να ισχύουν και σήµερα οι πεποιθήσεις που είχα αναπτύξει στο 

παρελθόν; Οι πεποιθήσεις µου εξυπηρετούν τις τρέχουσες ανάγκες µου; Υποστηρίζουν 

τον ρόλο µου ως εκπαιδευτής ενηλίκων; Σύµφωνα µε  τον Apps (1973), οι πεποιθήσεις 

πηγάζουν κυρίως από: α) αυτά που έχει βιώσει κάποιος και (β) από κάποια αρχή. Ο 

McKenzie (1985), πρεσβεύει ότι οι κατευθυντήριες ρίζες στην επαγγελµατική πρακτική 

αντλούνται κυρίως από συγκεκριµένες εµπειρίες και όχι µέσα από τη λογική ανάλυση ή 

την αξιολόγηση φιλοσοφικών επιχειρηµάτων. Πρότεινε ότι η προσωπική εκπαιδευτική 

φιλοσοφία κάποιου που ασχολείται µε την εκπαίδευση ενηλίκων να σχετίζεται µε τη 

γενικότερη φιλοσοφία της ζωής του. Ωστόσο, και η δεύτερη πηγή των πεποιθήσεων είναι 

εξίσου σηµαντική. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή θα µπορούσε να είναι: α) εκπαιδευτές 

ενηλίκων, οι οποίοι είτε εκφράζουν τις πεποιθήσεις τους σχετικά µε την εκπαίδευση ή τις 

επιδεικνύουν µέσα από τις πρακτικές τους ή (β) οι φιλοσοφικές εκπαιδευτικές θεωρίες. 

Επιστρέφοντας, στην πρακτική της όλης διαδικασίας, δηλαδή την εφαρµογή ενός  

εκπαιδευτικού προγράµµατος ο Apps (1973) προτείνει ότι το ερώτηµα «γιατί» πρέπει να 

προηγείται των ερωτηµάτων «τί» ή «πώς» θα πρέπει να υλοποιηθεί. Αυτό σηµαίνει ότι 

πριν αποφασίσει ο εκπαιδευτής ενηλίκων το περιεχόµενο (το «τί») ή τη διαδικασία (το 

«πώς»), θα πρέπει πρώτα να ερευνήσει το «γιατί» (τη «Φιλοσοφία») που θα ήθελε να 

πραγµατοποιήσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα καθώς και ποια θα είναι τα 

πλεονεκτήµατα ή τα µειονεκτήµατα της πραγµατοποίησής του. Το ερώτηµα «γιατί» που 

σχετίζεται µε τη «Φιλοσοφία» πίσω από µια ενέργεια ή µια ιδέα δίνει τη δυνατότητα της 

κριτικής κατανόησης των πραγµάτων. Συγκεκριµένα στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, αναφέρει ο Kumar (2012), η απάντηση στο ερώτηµα  «γιατί» παρέχει 

εναλλακτικές προσεγγίσεις για το σχεδιασµό του προγράµµατος σπουδών, τον τρόπο 

διδασκαλίας καθώς και  την αξιολόγηση του, θέτοντας υπόψη ότι οι αξίες, η ηθική και η 

αισθητική του καθενός ξεχωριστά µπορεί να το εµπλουτίσουν. Υπογραµµίζει µάλιστα τη 

σηµασία των προσωπικών εµπειριών και ενεργειών των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή ενηλίκων να αναπτύξει τη δική του 

προσωπική φιλοσοφία καθώς τον απελευθερώνει από κάθε είδους εξαρτήσεις από αρχές 

και ιδεολογίες που του υποδεικνύουν τακτικές µε δογµατικό τρόπο. 
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Διασαφηνίζοντας λοιπόν ο εκπαιδευτής ενηλίκων σε ποια εκπαιδευτική φιλοσοφική 

θεωρία ανήκει αποκτά ενσυνείδητη γνώση των λόγων για τους οποίους πρεσβεύει 

συγκεκριµένες αξίες και παραδοχές, αναπτύσσει την κριτική του σκέψη και τη 

διορατικότητά του, αναδεικνύει την επικαιρότητα κάποιων κοινωνικών φαινοµένων, 

προκλήσεων και εξελίξεων, αποκτά τον πλήρη έλεγχο στις εκπαιδευτικές επιλογές του, 

στο σχεδιασµό της διδασκαλίας του, στη διάκριση και τη νοηµατοδότηση του 

περιεχοµένου αυτής καθώς και στο βαθµό της παρέµβασής στο αναλυτικό πρόγραµµα.  

Πιο συγκεκριµένα, αποκτά σταθερή βάση έχοντας επίγνωση των βαθύτερων αιτιών 

που δηµιουργούν τις αξίες, τις παραδοχές του αλλά και τις επιλογές του. Με αυτόν τον 

τρόπο καθίσταται ικανός, αναπτύσσοντας την κριτική του σκέψη, να ξεχωρίσει αυτό που 

θεωρεί αξιόλογο να µαθευτεί από τους εκπαιδευοµένους του και να επηρεάσει το 

αναλυτικό πρόγραµµα που ο ίδιος θα ακολουθήσει. Στον τοµέα αυτό συντελεί και το 

γεγονός ότι ανακαλύπτοντας της προσωπική εκπαιδευτική φιλοσοφία ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων διευκολύνεται και στον τρόπο που υποβάλλει ερωτήσεις αλλά και στον τρόπο 

που απαντά στους εκπαιδευοµένους. Παράλληλα, αποκτά καλύτερη επίγνωση της 

σχέσης του µε τους εκπαιδευοµένους του λειαίνοντας τις αντιφάσεις και καθορίζοντας 

τους µεταξύ τους ρόλους. Τέλος ένας βασικός λόγος επίγνωσης της εκπαιδευτικής 

φιλοσοφίας που πρεσβεύει κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων είναι η διασαφήνιση της 

συσχέτισης της εργασίας του ως εκπαιδευτής ενηλίκων µε τα προβλήµατα της κοινωνίας 

και του ατόµου, όντας ο ίδιος ένα αυτοκατευθυνόµενο άτοµο (Bergevin, 1967, Knowles, 

1998, Merriam & Brockett, 1997). 

Στο πρώτο κεφάλαιο της Διατριβής αποτυπώνονται οι θεωρίες της ενήλικης 

µάθησης, τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόµενου και πως αυτά συνδέονται τόσο 

µε την εκπαίδευση ενηλίκων όσο και µε τις εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες. Στη 

συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου, παρουσιάζονται, αφού πρώτα έχουν κατηγοριοποιηθεί, οι 

πέντε φιλοσοφικές θεωρίες, ο φιλελευθερισµός, ο συµπεριφορισµός, ο ανθρωπισµός, ο 

προοδευτισµός και ο εποικοδοµητισµός και πως αυτές σχετίζονται µε το πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Συγκεκριµένα αποτυπώνεται ο τρόπος που αντιµετωπίζεται από 

την κάθε φιλοσοφική θεωρία ο σκοπός της εκπαίδευσης και της µάθησης, η διαδικασία 

της διδασκαλίας, ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων και ο ρόλος του εκπαιδευοµένου. Οι 

θεωρίες αυτές εξετάζονται µε βάση αυτούς τους τέσσερις πυλώνες καθώς και η έρευνα 

που θα ακολουθήσει για να αποτυπώσει την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα 

εξετάζει όχι µόνο σε ποια φιλοσοφική εκπαιδευτική θεωρία ανήκει ο κάθε εκπαιδευτής 

ενηλίκων γενικά αλλά πως αντιµετωπίζει ο ίδιος τον σκοπό της εκπαίδευσης/ µάθησης, 

ποιες µεθόδους διδασκαλίας χρησιµοποιεί, πως αντιµετωπίζει τον ρόλο του αλλά και τους 
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εκπαιδευοµένους του. Έπεται το δεύτερο κεφάλαιο,  όπου γίνεται µια συγκριτική 

προσέγγιση ανάλυσης, ερµηνείας και αξιολόγησης των δύο φιλοσοφικών θεωριών του 

συµπεριφορισµού και του εποικοδοµητισµού µέσα από θεµατικές που εστιάζουν: α. στον 

σκοπό της εκπαίδευσης,  β. στις σηµαντικότερες αξίες στην εκπαίδευση ενηλίκων, γ. 

στον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων και του εκπαιδευόµενου καθώς και τη µεταξύ τους 

σχέση, δ. στις µεθόδους διδασκαλίας, και τέλος ε. στη διαδικασία της µάθησης. Το 

συγκεκριµένο κεφάλαιο περιλαµβάνει µια προσπάθεια σύγκρισης των δύο αυτών 

θεωριών καταλήγοντας στην σύµπλευσή τους και την αρµονική συνύπαρξη των αρχών 

της κάθε µίας ανάλογα µε τις ανάγκες είτε του εκπαιδευοµένου, είτε του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος, είτε του εκπαιδευτή ενηλίκων, είτε του θεσµικού πλαισίου. 

Στη συνέχεια (Κεφάλαιο 3) ακολουθούν τα αποτελέσµατα µιας εµπειρικής  έρευνας 

σε εκπαιδευτές ενηλίκων που έχουν διδακτική εµπειρία και είναι κάτοχοι πτυχίου 

ανώτατης εκπαίδευσης και ενδεχοµένως κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 

συναφούς µε το διδακτικό τους αντικείµενο.  Στόχος της είναι να καταδειχτεί µε ποσοτικά 

δεδοµένα το κατά πόσο η µαθησιακή διαδικασία στην εκπαίδευση ενηλίκων ακολουθεί 

το θεσµικό πλαίσιο αυτής καθώς και ποια φιλοσοφική θεωρία είναι η επικρατούσα. Για 

την εκπόνηση της έρευνας  χρησιµοποιήθηκε είναι το ερωτηµατολόγιο της Lorraine Zinn, 

“Philosophy of Adult Education Inventory” (PAEI, 1991), το οποίο σταθµίστηκε στα 

ελληνικά δεδοµένα. Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε 421 ενεργούς εκπαιδευτές 

ενηλίκων. Το πρωτότυπο της συγκεκριµένης Διατριβής όσον αφορά το ερευνητικό µέρος 

της είναι ότι δεν αποτυπώνει µόνο την επικρατούσα τάση (κάτι ανάλογο έχει γίνει και σε 

άλλες ερευνητικές εργασίες στο εξωτερικό) αλλά προσπαθεί µέσω των συλλεχθέντων 

ερωτηµατολογίων να εντοπίσει αν υιοθετείται µείγµα αρχών από τις διάφορες 

φιλοσοφικές θεωρίες από το ίδιο το άτοµο. Δηλαδή, να αποτυπώσει την επικρατούσα 

θεωρία όσον αφορά στον σκοπό της εκπαίδευσης και της µάθησης, στη διαδικασία της 

διδασκαλίας, στον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων και στον ρόλο του εκπαιδευοµένου και 

αυτές οι επιµέρους επικρατούσες τάσεις να συγκριθούν µε την συνολική, µε ποια δηλαδή 

φιλοσοφία υιοθετεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων. Τα αποτελέσµατα αυτά των ευρηµάτων θα 

αναδείξουν την ύπαρξη πολλαπλών τάσεων στο µεγαλύτερο πλήθος των εκπαιδευτών 

ενηλίκων, οι οποίοι αν και ασπάζονται κάποια συγκεκριµένη φιλοσοφική θεωρία, στο 

κοµµάτι της διδασκαλίας ή σε κάποιον άλλον τοµέα από αυτούς που προαναφέρθηκαν 

τείνουν να υιοθετούν αρχές κάποιας άλλης. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο που είναι τα συµπεράσµατα της όλης Διδακτορικής 

Διατριβής θα γίνει µια προσπάθεια συνολικής θεώρησης του όλου εγχειρήµατος, 
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θεωρητικού και ερευνητικού, παρουσιάζοντας συµπεράσµατα και προτάσεις, 

προκειµένου να δοθεί «τροφή» για περαιτέρω έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 10	

Α΄ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η εκπαίδευση ενηλίκων και οι εκπαιδευτικές 

φιλοσοφίες της 
 

1.1. Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό στόχος είναι να καταδειχθεί η σχέση αλλά και η δυνατότητα 

συνύπαρξης των εκπαιδευτικών φιλοσοφικών θεωριών µε την ενήλικη µάθηση. 

Αναφέρθηκε ήδη στην εισαγωγή της Διατριβής ότι η θεωρία και η πράξη θα πρέπει να 

είναι συνυφασµένες σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία καθώς η εµπειρία δεν 

αρκεί και η προσκόλληση στη θεωρία καταλήγει σε µια στείρα διαδικασία. Κρίνεται 

λοιπόν ως αδήριτη αναγκαιότητα ο κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων να γνωρίζει ποια 

φιλοσοφική θεωρία ασπάζεται. Αναλαµβάνεται, λοιπόν, το εγχείρηµα, αφού πρώτα 

κατηγοριοποιηθούν, να παρουσιαστεί πώς οι αρχές της κάθε φιλοσοφικής θεωρίας της 

εκπαίδευσης, άπτονται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων παρουσιάζοντας 

ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά της ενήλικης µάθησης, καθώς ο ενήλικας 

εκπαιδευόµενος διαφέρει από το παιδί που µαθητεύει στις τυπικές δοµές της 

εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι λόγοι που πραγµατικά ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων θα πρέπει να γνωρίζει ποια εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία υιοθετεί κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία και θα παρουσιαστούν οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί ο ίδιος 

να το κάνει, µέσω ερωτηµατολογίων αυτοαξιολόγησης. Το ένα από τα δύο, αυτό της 

Lorraine Zinn, το PAEI (Philosophy of Adult Education Inventory), θα αναλυθεί εκτενώς 

στο τρίτο κεφάλαιο της Διατριβής καθώς αποτελεί και το ερευνητικό εργαλείο αυτής. 

Έπεται η αναλυτική παρουσίαση των πέντε φιλοσοφικών εκπαιδευτικών θεωριών: του 

φιλελευθερισµού, του προοδευτισµού, του ανθρωπισµού, του συµπεριφορισµού και του 

εποικοδοµητισµού. Μάλιστα, για τις δύο θεωρίες, τον συµπεριφορισµό και τον 

εποικοδοµητισµό θα γίνει πιο εκτενής ανάλυση στο επόµενο κεφάλαιο της Διατριβής (βλ. 

3ο Κεφάλαιο), καθώς αποτελούν αντικείµενο σύγκρισης.  

 

1.2. Η ενήλικη µάθηση και η ενίσχυσή της από τον θεσµό της εκπαίδευσης ενηλίκων  

 

Είναι γεγονός και θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, παρόλο το ενδιαφέρον που έχει επιδείξει 

ο σύγχρονος κόσµος για την εκπαίδευση ενηλίκων, δεν έχει συνειδητοποιηθεί επαρκώς 

η ανάγκη σύνδεσής της µε τις διάφορες φιλοσοφικές εκπαιδευτικές θεωρίες. Οι πρώτες 
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αντιρρήσεις οφείλονταν στον φόβο ότι η υιοθέτηση µιας φιλοσοφικής θεωρίας θα 

αποσπούσε την προσοχή του εκπαιδευτή ενηλίκων από τις πραγµατικές ανάγκες της 

σύγχρονης πραγµατικότητας και θα τον οδηγούσε σε µια θεωρητική αντιµετώπιση των 

πραγµάτων που ίσως δεν είχε κάποια πρακτική εφαρµογή. Ωστόσο, ο Bergevin (1967) 

υποστηρίζει ότι η εφαρµογή των αρχών µιας φιλοσοφικής θεωρίας εξαρτάται από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος καλείται να στοχάζεται συνεχώς τι κάνει και γιατί 

το κάνει, έχοντας πάντα στο µυαλό του ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται έχει την εξής 

ιδιαιτερότητα, πρόκειται για ενήλικες, γεγονός που κάνει τον ρόλο του πιο απαιτητικό 

και πολυδιάστατο.  

Πριν λοιπόν ξεκινήσουµε την οριοθέτηση της ενήλικης µάθησης κρίνεται απαραίτητο 

να οριστεί η έννοια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αλλά και του ενήλικα. Αρχικά όσον 

αφορά τον όρο Εκπαίδευση Ενηλίκων υπάρχει µια σύγχυση. Ο Knowles, (στους Βεργίδη 

& Καραλή, 2004, σελ.12) υποστηρίζει ότι η σύγχυση γύρω από το περιεχόµενο του όρου 

οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: α) ότι παραπέµπει σε µια διαδικασία που περιλαµβάνει 

όλες τις εµπειρίες απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, στάσεων και αξιών 

από ενήλικες, β) ότι χρησιµοποιείται για να περιγράψει οργανωµένες δραστηριότητες που 

υλοποιούνται από µια πολυµορφία οργανισµών, µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένων 

εκπαιδευτικών στόχων, και γ) ότι χρησιµοποιείται για να περιγράψει το συνδυασµό των 

παραπάνω διεργασιών στην κατεύθυνση ενός κινήµατος µε άξονα το αίτηµα για διαρκή 

πρόσβαση του ενήλικα πολίτη στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ο Βεργίδης (1994) αναφέρει 

ως λόγο και την πρόσφατη ανάπτυξη του πεδίου. 

Οι Coombs P.A. & Ahmed M. (1974, σελ.8) προτείνουν µια γενική τυπολογία σε 

σχέση µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Προτείνουν τον όρο «Τυπική Εκπαίδευση» 

που απευθύνεται σε ενηλίκους, αλλά δεν συγκαταλέγεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

είναι εκείνη που παρέχεται από επίσηµους εκπαιδευτικούς φορείς (Τριτοβάθµια 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα), µετά την αρχική εκπαίδευση και οδηγεί σε αναγνωρισµένους 

τίτλους σπουδών. Τον όρο «Μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων» που ορίζουν εκείνη που 

παρέχεται µετά την αρχική εκπαίδευση µέσα σε εκπαιδευτικούς φορείς (ή σε µη 

εκπαιδευτικούς φορείς που όµως παρέχουν εκπαίδευση) οι οποίοι δεν ανήκουν στο 

επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα. Έτσι, στη µη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων 

κατατάσσονται όλες οι δραστηριότητες γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης, εκπαίδευσης από απόσταση που απευθύνεται 

σε ενηλίκους. Οι φορείς που παρέχουν αυτές τις δραστηριότητες είναι στην Ελλάδα, 

όπως και σε όλο τον κόσµο ποικίλοι: Δηµόσιοι Οργανισµοί, Κ.Ε.Κ, Ινστιτούτο 

Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου: Δηµόσιας Διοίκησης, Υπουργεία, Επιχειρήσεις, 
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Κέντρα Εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλα. Τέλος προτείνουν τον όρο «Άτυπη 

εκπαίδευση», η οποία είναι η δια βίου διαδικασία, όπου το κάθε άτοµο συγκεντρώνει και 

διαµορφώνει γνώσεις, ικανότητες, στάσεις και αξίες, από την καθηµερινή εµπειρία του 

και την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντός του (επίδραση από οικογένεια, την 

εργασία, την ψυχαγωγία, τις κοινωνικές συναναστροφές κ.ο.κ.). 

Για να αποσαφηνιστούν, λοιπόν οι δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στην 

εκπαίδευση ενηλίκων θα παρατεθεί ο κλασικός ορισµός της UNESCO, από την οποία 

µάλιστα καθιερώθηκε και ο όρος εκπαίδευση ενηλίκων στη 19η σύνοδο της Γενικής 

Συνέλευσης στο Ναϊρόµπι το 1976 και περιλαµβάνεται στη Διακήρυξη της Συνδιάσκεψη 

(Παληός, 2003). 

Συγκεκριµένα ορισµός της UNESCO (1976) ορίζει την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

περιγράφοντας ότι αναφέρεται σε: «…Ολόκληρο το φάσµα των οργανωµένων 

εκπαιδευτικών διαδικασιών οποιουδήποτε περιεχοµένου ή επιπέδου και οιασδήποτε 

µεθόδου, είτε αυτές αφορούν αναγνωρισµένες ή ελεύθερες σπουδές είτε συνεχίζουν ή 

αναπληρώνουν την αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήµια, καθώς και 

σε σχολές µαθητείας µε τη βοήθεια των οποίων διαδικασιών άτοµα θεωρούµενα ως 

ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, 

πλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελµατική τους κατάρτιση ή 

στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις και µεταβάλλουν τις στάσεις τους και τις συµπεριφορές 

τους προς τη διπλή προοπτική της ολοκληρωµένης προσωπικής τους ανάπτυξης και της 

συµµετοχής τους σε µια ισορροπηµένη και ανεξάρτητη κοινωνική, οικονοµική και 

πολιτιστική ανάπτυξη…». 

Συνεχίζοντας στην πορεία ορίζοντας την έννοια του ενήλικα θα µπορούσαµε να το 

κάνουµε θέτοντας διάφορες παραµέτρους. Ο Smith (1999) αναφέρει ότι εκτός από την 

ηλικία που αποτελεί τη βιολογική παράµετρο, υπάρχει η νοµική, µετά την ηλικία των 18 

ετών αλλά και η ψυχολογική, η οποία συνδέεται µε συµπεριφορές αλλά και κοινωνικούς 

ρόλους, για παράδειγµα ο ρόλος του γονέα. Πιο συγκεκριµένα, ο Paterson (1979),  είναι 

αυτός που υποστηρίζει ότι ο ενήλικας παρουσιάζει στη συµπεριφορά του  στοιχεία 

ωριµότητας,  χωρίς αυτό απαραίτητα να σηµαίνει ότι είναι και ώριµος. Ο Wiltshire (1976)  

ταυτίζει την ενηλικιότητα µε την ηλικία. Ο Knowles (1970) πάλι υποστηρίζει ότι η 

βασική αξίωση του να αντιµετωπίζεται ένα άτοµο ως ενήλικα  είναι κατοχή µιας 

υπεύθυνης θέσης στην κοινωνία. Ο Jarvis (2003) είναι αυτός που συνόψισε όλες αυτές 

τις παραµέτρους, ορίζοντας την έννοια του ενήλικα. Αναφέρει λοιπόν ότι για να 

θεωρείται ένα άτοµο ενήλικο θα πρέπει να συντρέχουν αυτές οι τέσσερις προϋποθέσεις: 

α) να έχει φτάσει στη βιολογική του ωριµότητα, β) να έχει φτάσει στη χρονολογική 
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ηλίκία, ώστε να το αναγνωρίζει η κοινωνία νοµικά ως ενήλικο άτοµο, γ) να 

συµπεριφέρεται µε ωριµότητα και δ) να το αντιµετωπίζει και η κοινωνία µε ώριµο τρόπο.  

 Έχοντας λοιπόν δεδοµένο ότι ο ενήλικας είναι διαφορετικός από ένα παιδί που 

εντάσσεται στις τυπικές δοµές της εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν στη συνέχεια οι 

απόψεις έξι επιστηµόνων για την ενήλικη µάθηση, του Knowles, του Freire, του Gagné, 

του Mezirow, του Knox και του Rogers. 

 Ειδικότερα, ο Knowles εισήγαγε το 1970 την έννοια της Ανδραγωγικής. Το βασικό 

χαρακτηριστικό ενός ενήλικα εκπαιδευόµενου, σύµφωνα µε τον Knowles (1970), είναι 

ότι έχει ήδη κάποιες σχετικές γνώσεις πάνω στο αντικείµενο, στο οποίο πρόκειται να 

εκπαιδευτεί. Κουβαλά εµπειρίες και πρακτικές αλλά ταυτόχρονα άγχος και αγωνία για 

την καθηµερινότητά του. Μάλιστα έχει θέσει ήδη στόχους, που τους έχει αξιολογήσει 

σχετικά µε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που επιθυµεί να αποκτήσει, τις οποίες µε τη 

σειρά τους επιθυµεί να τις κατακτήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επιπλέον δεν πρέπει να 

παραλειφθεί το γεγονός ότι οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι είναι ανοµοιογενείς οµάδες µε 

διαφορετικές ανάγκες, εµπειρίες, δεξιότητες, προτιµήσεις, αλλά και προσδοκίες. Κατά 

συνέπεια η ενήλικη µάθηση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον εκπαιδευόµενο, γεγονός 

που καθιστά τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς πρέπει να 

ακολουθήσει έναν µαθητοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας και να απαλλαγεί από την 

προσκόλλησή του σε αναλυτικά προγράµµατα. Ωστόσο, για να υπάρχουν ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα στο τέλος ενός οποιουδήποτε προγράµµατος που εµπλέκονται ενήλικες 

εκπαιδευόµενοι η µάθηση µπορεί και ίσως οφείλει να βασίζεται στην καθοδήγηση, να 

έχει γνωστικό προσανατολισµό, να επιδιώκει την απόκτηση δεξιοτήτων ή να αφορά την 

υλοποίηση ψυχοκινητικών, γνωστικών, συναισθηµατικών και στοχαστικών στόχων. Η 

Ανδραγωγική λοιπόν, εµπεριέχοντας µια ιδεαλιστική και ανθρωπιστική θεώρηση θα 

µπορούσε να δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραµµές στη διδασκαλία των ενηλίκων χωρίς 

όµως να είναι θεωρία ούτε της εκπαίδευσης ούτε της µάθησης των ενηλίκων. Ο Jarvis 

(2003) αναφέρει ότι κατ’ αντιστοιχία µε την Παιδαγωγική που θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει τον όγκο των γνώσεων για την εκπαίδευση των 

παιδιών υπάρχει και η Ανδραγωγική για τους ενήλικες. 

Τη δεκαετία του 1960 ο Paulo Freire στις ιδέες του αντικατόπτριζε το κίνηµα για 

κοινωνική αλλαγή µέσω της εκπαιδευσης. Σύµφωνα µε τον ίδιο οι καταπιεσµένες οµάδες 

πρέπει να διδάσκονται πώς να φαντάζονται ένα καλύτερο τρόπο ώστε να µπορέσουν να 

διαµορφώσουν ένα πιο ανθρώπινο µέλλον. Στο επίκεντρο των ιδεών του υπάρχει µια 

ανθρωπιστική αντίληψη για τους εκπαιδευόµενους αλλά και µια προσδοκία ότι η 

εκπαίδευση δεν µπορεί να είναι µια ουδέτερη διαδικασία, αντίθετα ή συµβάλλει στην 
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απελευθέρωση ή είναι εκπαίδευση για εξηµέρωση. Κατά συνέπεια οι εκπαιδευόµενοι 

συµµετέχουν ενεργά και δεν παραµένουν παθητικοί, µάλιστα υποστήριζε ότι πρέπει να 

κατασκευάζουν τις γνώσεις µέσω αυτών που ήδη κατέχουν, καθώς οι άνθρωποι έχουν 

την ικανότητα να επεξεργάζονται τις εµπειρίες τους και να αναστοχάζονται γύρω από 

αυτές. Για τον Freire (1972) η γνώση είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασµα, το οποίο 

χωρίζεται σε δύο είδη: την πρακτική γνώση και την στοχαστική. Οι διάφορες πεποιθήσεις 

µετασχηµατίζονται σε γνώση µετά από συζήτηση και κριτική σκέψη, καθώς προωθείται 

η συνεργατική µάθηση. Η διαφωνία είναι κάτι φυσιολογικό και αναµενόµενο που µπορεί 

να αποτελέσει ώθηση για προβληµατισµό και αποτελεί πηγή ανάπτυξης. Το πρόβληµα 

εµφανίζεται όταν οι απόψεις και οι διαφωνίες καταπιέζονται στο όνοµα κάποιας εξουσίας 

ή ελέγχου. Σε αυτό το σηµείο έρχεται να προστεθεί και ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων, 

ο οποίος σύµφωνα µε τον Freire  είναι ο εµψυχωτής, είναι το άτοµο που τονώνει τη 

µαθησιακή διεργασία και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον διάλογο, προσπαθώντας να 

κατανοήσει τον τρόπο που οι εκπαιδευόµενοι αντιλαµβάνονται τον κόσµο προκειµένου 

να ανακαλύψουν τον τρόπο που µπορούν να διδάξουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Επίσης, ο Gagné  ήταν ένας θεωρητικός της µάθησης που προσπάθησε να 

κατανοήσει την σχέση της µάθησης και της διδασκαλίας. Πρότεινε σύµφωνα µε τον 

Jarvis (2003) οκτώ είδη µάθησης: των σηµάτων, του ερεθίσµατος- αντίδρασης, την 

αλυσιδωτή, του απλού λεξιλογικού συνειρµού, της πολλαπλής διάκρισης, των εννοιών, 

των αρχών και του τρόπου επίλυσης προβληµάτων. Παράλληλα αναφέρει ο ίδιος (1992) 

ότι η διδασκαλία εµπεριέχει τις εξής εννέα φάσεις: της προσέλκυσης προσοχής, της 

πληροφόρησης των στόχων, των ερεθισµάτων για την ανάκληση των προαπαιτούµενων 

γνώσεων, του υλικού που θα λειτουργήσει ως ερέθισµα, της καθοδήγησης, της 

εκµαίευσης επίδοσης, της ανατροφοδότηση για την ορθότητα της επίδοσης, της 

αξιολόγησης καθώς και της ενίσχυσης της συγκράτησης και της µεταβίβασης 

πληροφοριών. Σε όλα τα παραπάνω θέτει ως βάση της µάθησης την εµπειρία και θεωρεί 

τον εκπαιδευόµενο πιο ελεύθερο, γεγονός ιδιαίτερα βασικό για την κατανόηση της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η µετασχηµατίζουσα µάθηση που αναπτύχθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, 

αναγνωρίζει τις δυνατότητες του ατόµου για θετική προσωπική αλλαγή και δίνει 

ιδιαίτερη έµφαση στην αξιοποίηση των εµπειριών των ενήλικων εκπαιδευοµένων για 

κριτικό στοχασµό. Κύριος εκφραστής της είναι o Mezirow, ο οποίος υποστηρίζει ότι η 

µάθηση είναι µια διεργασία κατά την οποία αρκετές αξίες και παραδοχές µε τις οποίες 

λειτουργεί κάποιος και ίσως τις θεωρεί τις πιο βασικές αλλάζουν, µετασχηµατίζονται. 

Μάλιστα ο ίδιος ο Mezirow (1990, σελ. 368) αναφέρει ότι «ο µετασχηµατισµός της 
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οπτικής µπορεί να συµβεί, όταν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι µέσω της κριτικής αυτόνοµης 

σκέψης συνειδητοποιήσουν πώς και γιατί οι παραδοχές που έχουν περιορίζουν τον τρόπο 

µε τον οποίο αντιλαµβάνονται, κατανοούν και αισθάνονται τον κόσµο γύρω τους». Για τον 

Mezirow η επίτευξη αυτής της αλλαγής είναι προσωπική υπόθεση και απόφαση του κάθε 

εκπαιδευόµενου. Το όλο εκπαιδευτικό πλαίσιο συµπεριλαµβανοµένου και του 

εκπαιδευτή ενηλίκων βοηθά µεν, αλλά καθοδηγητικά και εµψυχωτικά καθώς ο σκοπός 

είναι να µπορέσουν οι εκπαιδευόµενοι να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν αυτόνοµη 

σκέψη. Σε άλλο του σύγγραµµα (1978, σελ.101) υποστηρίζει ότι «οι εκπαιδευόµενοι 

επιβάλλεται να κατανοήσουν ότι βρίσκονται παγιδευµένοι στη δική τους ιστορία και ότι 

πρέπει να την ξαναζήσουν». Σε αυτό το σηµείο έρχεται να προστεθεί ο ρόλος του 

εκπαιδευτή ενηλίκων, που σύµφωνα µε τον Κόκκο (2005) αφού πρωτίστως αναγνωρίσει 

τις διαφορές ανάµεσα στον δικό του σκοπό και τις δικές του προσδοκίες συγκριτικά µε 

αυτές των εκπαιδευοµένων του, θα πρέπει να ασκήσει κριτική στον ίδιο του τον εαυτό 

και στη συνέχεια στους εκπαιδευοµένους του προκειµένου να προαχθεί η διαδικασία της 

µάθησης. 

Σε αυτό το σηµείο έρχεται να προστεθεί η άποψη του Alan Knox (1986), που 

υποστήριξε ότι βασικό κίνητρο για την ενήλικη µάθηση αποτελεί η επαγγελµατική 

αποκατάσταση ή και ανέλιξη στον ήδη υπάρχοντα επαγγελµατικό χώρο. Κατά συνέπεια, 

τα κίνητρα ενός ενήλικα εκπαιδευόµενου, είναι καθαρά επαγγελµατικά και η µάθηση 

εστιάζεται στην ατοµική προσπάθεια του κάθε εκπαιδευόµενου προκειµένου να 

ανταπεξέλθει στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της κοινωνίας και κατ’ επέκταση της 

επαγγελµατικής του καριέρας. Ο ίδιος πρεσβεύει ότι οι αξίες του κάθε ατόµου, τα 

ενδιαφέροντά του, η αναγκαιότητά του για σταθερότητα ή και για αλλαγή αλλά και οι 

προσδοκίες του για το µέλλον το ωθούν να προσπαθήσει για κάτι καλύτερο. Κατά 

συνέπεια η επίγνωση από την πλευρά του εκπαιδευοµένου της ύπαρξης κενών για την 

επιθυµητή επαγγελµατική επάρκεια του δίνουν κίνητρο για περαιτέρω γνώση. 

Τέλος  θα παρουσιαστεί µια ψυχολογική προσέγγιση στο πεδίο της µάθησης 

ενηλίκων του ανθρωπιστή ψυχολόγου Carl Rogers. Σύµφωνα µε τον ίδιο (1999) η 

προσωποκεντρική προσέγγιση στην εκπαίδευση εστιάζει στο ρόλο µη γνωστικών 

µεταβλητών στη µάθηση όπως οι ανάγκες, τα συναισθήµατα, οι αξίες, η αυτοαντίληψη 

των εκπαιδευοµένων. Έτσι οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν καλύτερα όταν νιώθουν 

αποδοχή, όταν υποστηρίζεται η προσπάθειά τους,  όταν η µάθηση είναι προσαρµοσµένη 

στις δυνατότητες τους.  Η έµφαση µετατίθεται από τη διδασκαλία στη µάθηση, από τον 

εκπαιδευτή ενηλίκων και την παροχή στείρας κι έτοιµης γνώσης στον εκπαιδευόµενο και 

στην αναζήτηση της γνώσης. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων δηµιουργώντας ένα θετικό κλίµα 
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στην τάξη όπου διασφαλίζεται η άνευ όρων αποδοχή προωθεί την ενσυναίσθητη 

επικοινωνία λειτουργώντας ως διευκολυντής στη µάθηση. Ο Rogers όπως και ο Knowles 

δίνει έµφαση στον εαυτό και στην ανάγκη για αυτοανάπτυξη και αυτοκατεύθυνση, 

υποστηρίζει τη βιωµατική µάθηση, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει και τον εκπαιδευτή 

ενηλίκων ως εµψυχωτή. 

Αναλύοντας τις απόψεις των παραπάνω έξι επιστηµόνων αντιλαµβάνεται κανείς ότι 

οι τρείς υιοθετούν µια ψυχολογική προσέγγιση (Knowles, Gagné, Rogers) ενώ οι άλλοι 

δύο µια κοινωνιολογική (Freire, Knox Mezirow). Όσον αφορά τη διεργασία  του 

αναστοχασµού γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ότι κατέχει σηµαντικό ρόλο σε όλους 

καθώς αποδέχονται την ικανότητα του εκπαιδευοµένου να επεξεργάζεται και να 

αξιολογεί γνώσεις που προέρχονται από την εµπειρία του. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και 

µε τη βιωµατική µάθηση, η οποία επίσης κατέχει κυρίαρχο ρόλο. Με τον όρο βιωµατική 

µάθηση περιγράφουµε τη µάθηση που πηγάζει µέσω της εµπειρίας ή διαφορετικά τη 

µάθηση µέσα από την πράξη. Στην οργανωµένη της µορφή έχει ως στόχο την ενεργή 

εµπλοκή των εκπαιδευοµένων κατά τη µαθησιακή διαδικασία µε σκοπό την ανάπτυξη 

τόσο των προσωπικών όσο και των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Χαρακτηριστικά ο 

Kolb (1988, σελ.18) υποστηριξε ότι: «…σε κάθε περίπτωση είναι σηµαντικό να 

αναγνωρίσουµε ότι η βιωµατική µάθηση δεν είναι µια σειρά από τεχνικές που 

εφαρµόζονται στην πράξη, αλλά ένα πρόγραµµα για την αναδηµιουργία της ζωής του 

ατόµου και των κοινωνικών συστηµάτων»  Οι θεωρίες λοιπόν αυτές εµπίπτουν κυρίως 

στο πεδίο της εκπαίδευσης των ενηλίκων καθώς η εµπειρία θεωρείται ότι αποτελεί βάση 

της µάθησης.  

 

1.3. Οι κατηγοριοποιήσεις των εκπαιδευτικών φιλοσοφιών ως προς την ενήλικη 

µάθηση 

 

Συγκεκριµένα, η φιλοσοφία της εκπαίδευσης γενικά, αλλά και ειδικότερα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων περιλαµβάνει τη συστηµατική εξέταση των παραδοχών στις 

οποίες βασίζεται η διδακτική πράξη. Η τελευταία, ανάλογα µε τον τρόπο που αναλύεται 

και ερµηνεύεται έχει άµεση συσχέτιση µε το φιλοσοφικό προσανατολισµό του καθενός. 

Το γεγονός αυτό, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη δεν αποτελεί κάτι µη 

αναµενόµενο, καθώς τα φιλοσοφικά ρεύµατα αναδύονται µέσα από 

κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν  την 

υιοθέτηση ορισµένων ελάχιστων φιλοσοφικών παραδοχών για την επίτευξη µιας 

βιώσιµης και αξιόπιστης φιλοσοφικής θεωρίας (Καραβάκου, 2009) ή την ύπαρξη µιας 
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κοινής φιλοσοφίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, προκειµένου τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων να έχουν µια κοινή προσέγγιση 

(Παπασταµάτης, 2010). 

Έχοντας λοιπόν λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω σχετικά µε την ενήλικη µάθηση, 

έρχεται να προστεθεί και η ανάγκη της θεωρητικής βάσης των όλων πραγµάτων, οι 

διάφορες εκπαιδευτικές, φιλοσοφικές θεωρίες. Οι βασικές λοιπόν εκπαιδευτικές 

φιλοσοφικές θεωρίες έχουν χωριστεί από τους Merriam και Caffarella (1999), από το G. 

Conti (2004) και από την L. Zinn (1991). 

Αρχικά, οι Merriam και Caffarella (1999) τις κατηγοριοποιούν στον γνωστικισµό, 

όπου επίκεντρο αποτελούν οι εσωτερικές ψυχικές διεργασίες, στον συµπεριφορισµό, 

όπου στόχος είναι η αλλαγή της συµπεριφοράς, στην κοινωνική µάθηση, όπου η µάθηση 

αντιµετωπίζεται µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, στον ανθρωπισµό, όπου η µάθηση 

αντιµετωπίζεται ως προσωπική πράξη εκπλήρωσης δυνατοτήτων και στον 

εποικοδοµητισµό, όπου δίνεται έµφαση στην κατασκευή του νοήµατος και της γνώσης. 

Ο G. Conti (2004), στον ιδεαλισµό, όπου η ενασχόληση γίνεται µε ευρεία έννοια και όχι 

µε ειδικές ικανότητες, στον ρεαλισµό, µια δασκαλοκεντρική προσέγγιση, µε 

συµπεριφοριστικό προσανατολισµό, και σε τρεις µαθητοκεντρικές στον πραγµατισµό, 

που ασχολείται µε την επίλυση προβληµάτων, στον υπαρξισµό/ ανθρωπισµό, που στόχο 

έχει την ενθάρρυνση της προσωπικής ανάπτυξης και στην ανακατασκευαστική 

εκπαίδευση, µε στόχο την κριτική σκέψη και τον κοινωνικό ακτιβισµό.  

Και τέλος, υπάρχει και η κατηγοριοποίηση από την L. Zinn (1991) στον 

φιλελευθερισµό, που ο στόχος του είναι η ανάπτυξη των πνευµατικών δυνατοτήτων στον 

συµπεριφορισµό, που στοχεύει στην αλλαγή της συµπεριφοράς, στον προοδευτισµό, που 

δίνει βαρύτητα σε πρακτικές γνώσεις για την επίλυση προβληµάτων και για µια 

κοινωνική αλλαγή, στον ανθρωπισµό, όπου η προσωπική ανάπτυξη αποτελεί το 

επίκεντρο και στη ριζοσπαστική εκπαίδευση µε στόχο τις κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονοµικές αλλαγές. Στην ουσία, οι κατηγορίες στις οποίες υπάρχει µια διαφωνία ως 

προς τους τίτλους είναι πέντε, α) γνωστικισµός, ιδεαλισµός, φιλελευθερισµός, β) 

συµπεριφορισµός, ρεαλισµός, συµπεριφορισµός, γ) κοινωνική µάθηση, πραγµατισµός, 

προοδευτισµός, δ)ανθρωπισµός, υπαρξισµός/ ανθρωπισµός, ανθρωπισµός και 

εποικοδοµητισµός, ανακατεσκευαστική εκπαίδευση, ριζοσπαστική εκπαίδευση/ 

εποικοδοµητισµός, από τους Merriam και Caffarella, G. Conti και L. Zinn, αντίστοιχα. 

Η ανάλυσή τους θα γίνει µε βάση την κατηγοριοποίηση της L. Zinn, καθώς και το 

ερωτηµατολόγιο που θα χρησιµοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο στη συγκεκριµένη 

Διατριβή είναι το δικό της.  
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α) Φιλελευθερισµός 

Ο σκοπός αυτής της φιλοσοφικής θεωρίας είναι να αναπτύξει τις πνευµατικές 

δυνάµεις του ατόµου καθιστώντας το εγγράµµατο µε την ευρύτερη έννοια- διανοητικά, 

ηθικά, πνευµατικά, αισθητικά. Η εκπαίδευση για τη συγκεκριµένη θεωρία αποτελεί 

αυτοσκοπό και πρέπει να είναι ολιστική. Βασική της αρχή αποτελεί η ελευθερία των 

ατόµων να καθορίζουν τη ζωή τους αλλά και την καλλιέργεια του νου τους, δίνοντας 

έµφαση στην κατανόηση της γνώσης και όχι απλά στην κατάκτησή της. Ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων είναι αυτός που κατευθύνει τη µαθησιακή διαδικασία, αποτελεί τον ποµπό της 

γνώσης, την αυθεντία. Οι φιλελεύθεροι φιλόσοφοι πίστευαν  ότι η θεωρητική εκπαίδευση 

είναι πιο πολύτιµη από την επαγγελµατική κατάρτιση. Κατά συνέπεια, για τους 

πρεσβευτές του φιλελευθερισµού, το πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να περιλαµβάνει 

διαχρονικές αρετές και ορθολογικά θέµατα. Η διαλεκτική, η κριτική ανάγνωση και 

συζήτηση αλλά και ο στοχασµός αποτελούν τις κύριες µεθόδους διδασκαλίας.  

β) Συµπεριφορισµός 

Ο συµπεριφορισµός τονίζει τη σηµασία του περιβάλλοντος για τη διαµόρφωση της 

σωστής συµπεριφοράς.  Σκοπός αυτής της φιλοσοφίας είναι η αλλαγή ή τροποποίηση της 

συµπεριφοράς του εκπαιδευοµένου και επικεντρώνεται µόνο σε αντικειµενικά 

παρατηρήσιµες συµπεριφορές. Η µάθηση διαµορφώνεται από την επανάληψη και την 

ενίσχυση καθώς ο εκπαιδευόµενος ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένα ερεθίσµατα. Ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων έχει κατευθυντήριο και ελεγκτικό ρόλο, προβλέποντας τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα πάνω στον εκπαιδευόµενο, ο οποίος µε τη σειρά του 

αναλαµβάνει ενεργό ρόλο στη µάθηση λαµβάνοντας την κατάλληλη ανατροφοδότηση. 

Η δασκαλοκεντρική αυτή φιλοσοφική θεωρία, µε κυριότερο εκπρόσωπο τον Skinner 

χρησιµοποιεί ως τεχνικές διδασκαλίας την ανατροφοδότηση και την ενίσχυση καθώς ο 

εκπαιδευόµενος ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένα ερεθίσµατα. 

γ) Προοδευτισµός 

Η συγκεκριµένη φιλοσοφική θεωρία στηρίζεται στην αρχή ότι η εκπαίδευση 

αποτελεί κοινωνική ανάγκη. Σκοπός της είναι να µεταδώσει τον πολιτισµό και την 

κοινωνική δοµή. Τονίζει τη σχέση µεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας, στηρίζεται αλλά 

και προσαρµόζεται στις εµπειρίες των εκπαιδευοµένων, καθώς ισχυρίζεται ότι ο 

εκπαιδευόµενος µαθαίνει καλύτερα όταν ασχολείται µε τα δικά του ενδιαφέροντα, 

καλύπτοντας τις δικές του προσωπικές ανάγκες, και αντιµετωπίζει την εκπαίδευση ως 

όργανο κοινωνικής δράσης και αλλαγής. Βασικός εκπρόσωπός της ο Dewey υποστηρίζει 

ότι η µάθηση επιτυγχάνεται µε την εξάσκηση (learning by doing), ενώ ο ρόλος του 
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εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να διεγείρει, να υποκινεί, και να  αξιολογεί τη µαθησιακή 

διαδικασία, διοργανώνοντάς την µέσα από εκπαιδευτικές εµπειρίες.  

δ) Ανθρωπισµός 

Η συγκεκριµένη φιλοσοφική θεωρία συνδέεται άµεσα µε τον υπαρξισµό και την 

ανθρωπιστική ψυχολογία. Οι βασικές έννοιες που τονίζονται είναι η ελευθερία, η 

αυτονοµία, η εµπιστοσύνη και η αυτενέργεια του ατόµου. Σηµασία έχει το ιδεώδες της 

προσωπικότητας και όχι της επίδοσης, καθώς στόχος είναι η αυτοπραγµάτωση και η 

αυτοολοκλήρωση του ατόµου. Κατά συνέπεια η µάθηση είναι µια δηµιουργική και 

διαπλαστική υπόθεση που στοχεύει στην ψυχή και την προσωπικότητα του. Το 

ζητούµενο είναι η επίτευξη της κατανόησης τόσο του εαυτού µας όσο και της θέσης µας 

στην κοινωνία. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη συγκεκριµένη µαθητοκεντρική θεωρία ο 

εκπαιδευόµενος, όντας ο ίδιος το κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας, οδηγείται 

σταδιακά στη γνώση, όντας υπεύθυνος για το αντικείµενο και τη µέθοδο µάθησης, ενώ ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων διευκολύνοντας και µεσολαβώντας προωθεί τη συνεργασία και 

την επικοινωνία µέσα από τη δυναµική της οµάδας. 

ε) Ριζοσπαστική θεωρία/ Εποικοδοµητισµός 

Η ριζοσπαστική θεωρία/ εποικοδοµητισµός, δίνοντας έµφαση στη σύζευξη 

εκπαίδευσης και πολιτικής δράσης αντιµετωπίζει την εκπαίδευση ως µέσο για κοινωνικές 

και πολιτικές αλλαγές και κριτικάρει την παραδοσιακή αυταρχική και δασκαλοκεντρική 

εκπαίδευση. Πρεσβεύει ότι η εκπαίδευση οφείλει να είναι απελευθερωτική, διαλογική 

και να στοχεύει στην εξάλειψη όλων των µορφών καταπίεσης και ψευδών µορφών 

συνείδησης. Σκοπός της είναι να επιφέρει µέσω αυτής, τις θεµελιώδεις κοινωνικές, 

πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές στην κοινωνία. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

διευκολύνοντας τον εκπαιδευόµενο µέσω της διαλογικής συζήτησης τον βοηθά να 

κατακτήσει τη µάθηση που σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη θεωρία είναι η 

συνειδητοποίηση της ίδια της  ζωής. Μια  ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί  

εποικοδοµητισµός ο όποιος βασίζεται στην άποψη ότι η γνώση κατασκευάζεται από τον 

ίδιο τον εκπαιδευόµενο και βασίζεται στις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες  του 

(learning how to learn). 

 

1.4. Η ερευνητική διερεύνηση της θεωρητικής ταυτότητας και η σηµασία της από 

τον εκπαιδευτή ενηλίκων 

 

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζεται και υιοθετεί ο κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων 

αποτελεί µια ενσυνείδητη δέσµευση. Στην ουσία πρόκειται για µια σειρά απόψεων και 
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αξιών, που επηρεάζει τη συµπεριφορά του και τις κρίσεις του. Έχοντας,  όπως 

υποστηρίζει ο McKenzie (1985), ο εκπαιδευτής ενηλίκων συνειδητοποιήσει σε ποια 

εκπαιδευτική φιλοσοφία ανήκει µπορεί να αποκοµίσει πολλά οφέλη τόσο για τον ίδιο ως 

άτοµο, αλλά και για το εκπαιδευτικό του έργο, που πλέον θα έχει πιο διακριτά 

γνωρίσµατα τόσο από τον ίδιο τον εκπαιδευτή ενηλίκων όσο και από τους αποδέκτες 

αυτού, τους εκπαιδευοµένους του. 

Το πρώτο και ίσως και πρωταρχικό όφελος για τον εκπαιδευτή ενηλίκων είναι ότι 

γνωρίζοντας την εκπαιδευτική φιλοσοφία στην οποία ανήκει έχει την πλήρη επίγνωση 

των βαθύτερων αιτιών που δηµιουργούν τις αξίες και τις παραδοχές του, αποκτά δηλαδή 

µια σταθερή βάση, θεµέλιο το οποίο είναι απαραίτητο για να «στήσει» όλο το 

εκπαιδευτικό του έργο. Γνωρίζοντας το «γιατί», έχει πλέον µια ξεκάθαρη στοχοθεσία που 

του επιτρέπει να συνεχίσει. Δεν επηρεάζεται λοιπόν από εξωτερικούς παράγοντες που 

ίσως τον κάνουν να παρεκκλίνει από το αρχικό του έργο, τις αρχικές του αρχές, τις 

αρχικές του θέσεις (Apps, 1973). 

Σε αυτό το σηµείο έρχεται να προστεθεί η επίδραση που ασκεί η εκπαιδευτική 

φιλοσοφία και στην κριτική σκέψη αλλά και στη διορατικότητα του εκπαιδευτή 

ενηλίκων. Μετατρέπει τον εκπαιδευτή ενηλίκων σε ένα αυτοκατευθυνόµενο άτοµο, 

ικανό να αντιµετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση καθώς του έχει επιτρέψει ήδη να 

κατανοήσει τον εαυτό του και τον ρόλο του κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά 

ταυτόχρονα και να συσχετίσει τον εργασιακό του ρόλο µε τα διάφορα κοινωνικά 

προβλήµατα. 

Όσον αφορά στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία το άλλο µέλος, εκτός δηλαδή 

από τον εκπαιδευτή ενηλίκων, είναι ο εκπαιδευόµενος. Η διαπίστωση της εκπαιδευτικής 

φιλοσοφίας είναι σηµαντική και σε αυτό το σηµείο, καθώς «ξεκαθαρίζει» τη σχέση τους. 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων σε κάθε φιλοσοφική εκπαιδευτική θεωρία έχει κάποιον ρόλο, 

είτε πρόκειται για θεωρία δασκαλοκεντρική είτε για µαθητοκεντρική. Ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων λοιπόν αποκτά καλύτερη επίγνωση της σχέση του µε τους εκπαιδευοµένους 

του, καθιστώντας διακριτούς ρόλους, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι ο ίδιος ορίζεται ως 

«αυθεντία». Οι σχέσεις λοιπόν µεταξύ τους εξοµαλύνονται και λειαίνονται τυχόν 

αντιθέσεις που µπορεί να προκύψουν. 

Αλλά και η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία βοηθιέται (Brookfield, 1986, 1990). Και 

αυτό συµβαίνει γιατί ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι πλέον σε θέση να ξεχωρίσει αυτό που 

κρίνει αξιόλογο να µαθευτεί και κατ’ επέκταση µε αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει το 

αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο και θα ακολουθήσει. Μάλιστα διευκολύνεται ο τρόπος 

που υποβάλλει ερωτήσεις στους εκπαιδευοµένους του αλλά και ο τρόπος που απαντά στα 
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διάφορα ερωτήµατά τους καθώς ο ίδιος έχει διασαφηνίσει τον ρόλο του και είναι πλέον 

κατασταλαγµένος. 

Έτσι λοιπόν ο εκπαιδευτής ενηλίκων µπορεί να θέσει κάποια ερωτήµατα στον ίδιο 

του τον εαυτό για να διαπιστώσει σε ποια εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία ανήκει. 

Κάποια από αυτά είναι τα εξής: Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης; Ποια είναι η θέση 

της µάθησης; Ποιες είναι οι εκδηλώσεις κάθε φιλοσοφίας στην εκπαίδευση ενηλίκων; 

Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων; Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευόµενου; 

Ποιος είναι το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο της κάθε 

φιλοσοφίας; Μήπως οι εκπαιδευόµενοι έχουν µια εκπαιδευτική φιλοσοφία και, αν ναι, 

πώς θα µπορούσε να επηρεάσει τη διδασκαλία τους σε σχέση µε τη µάθησή τους; 

Ως προς την αναζήτηση της προσωπικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του εκπαιδευτή 

ενηλίκων οι Elias& Merriam (1995) πρότειναν τις εξής τρεις προσεγγίσεις. Η πρώτη ήταν 

να επιλέγει απλά ο εκπαιδευτής ενηλίκων µια από τις φιλοσοφικές θεωρίες που θεωρεί ο 

ίδιος ότι του ταιριάζει και να την ακολουθεί πιστά. Η δεύτερη ήταν να επιλέγει µια 

φιλοσοφική θεωρία, την οποία θα την εµπλουτίζει µε στοιχεία που διαλέγει και από άλλες 

(όχι αντικρουόµενες) φιλοσοφικές θεωρίες και η τρίτη να επιλέγει µεν µια συγκεκριµένη 

θεωρία ως βάση πάνω στην οποία όµως θα αναπτύξει την προσωπική του φιλοσοφία, 

ενσωµατώνοντας στοιχεία από άλλες µη αντικρουόµενες θεωρίες. Όλες οι παραπάνω 

προσεγγίσεις όµως προϋποθέτουν από την πλευρά του εκπαιδευτή ενηλίκων βαθιά γνώση 

όλων των εκπαιδευτικών φιλοσοφικών θεωριών, προκειµένου να είναι σε θέση να 

επιλέξει, να εµπλουτίσει, να ενσωµατώσει κάνοντας συνειδητές επιλογές. 

Ο Apps (1973) πρότεινε µια άλλη διαδικασία η οποία χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις.  

Αρχικά αναφέρει ότι πρέπει να προσδιοριστούν οι εξής πέντε κατηγορίες: ο 

εκπαιδευόµενος, ο σκοπός της εκπαίδευσης, το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, η 

εκπαιδευτική διαδικασία και αργότερα πρόσθεσε µία πέµπτη κατηγορία, τον ίδιο τον 

εκπαιδευτή ενηλίκων.  Η πρώτη φάση αυτής της διαδικασίας περιλαµβάνει τον εντοπισµό 

αντιλήψεων σχετικά µε την εκπαίδευση ενηλίκων, ζητώντας ο εκπαιδευτής ενηλίκων απο 

τον εαυτό του απαντήσεις σε ερωτήµατα πάνω στις πέντε προαναφερθείσες κατηγορίες.  

Στη συνέχεια καλείται να διερευνήσει για τυχόν αντιφάσεις µεταξύ των αντιλήψεων 

αυτών. Ακολουθεί η ανακάλυψη των βάσεων για τις αντίληψεις συµπεριλαµβανοµένων 

των πηγών και των αποδεικτικών στοιχείων που τις υποστηρίζουν και τέλος καταλήγει 

µε τη λήψη αποφάσεων για τις συγκεκριµένες αντιλήψεις. Μια τέτοια διαδικασία όµως 

είναι ιδιαίτερα σύνθετη και επίπονη για τους εκπαιδευτές. 

Σε αυτό το σηµείο έρχονται να προστεθούν τα ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης 

των εκπαιδευτών ενηλίκων που καταλήγουν στην εύρεση της προσωπικής εκπαιδευτικής 
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φιλοσοφίας. Η εύρεση της φιλοσοφικής θεωρίας από τον εκπαιδευτή ενηλίκων µε τη 

µορφή ερωτηµατολογίου αυτοαξιολόγησης θα πρέπει να αναφερθεί ως µια διαδικασία 

εύκολη µεν αλλά και εξαρτώµενη από τον ίδιο τον εκπαιδευτή ενηλίκων και την ανάγκη 

του να διερευνήσει µόνος του τον εαυτό του, για προσωπική επαγγελµατική ανέλιξη. Σε 

αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης για τον 

εκπαιδευτή ενηλίκων υπάρχουν διάφορα. Κάποια από αυτά είναι: το PALS (Principles 

of Adult Learning Scale) του G. Conti (1979), το SKILLS (Self- Knowledge Inventory 

of Lifelong Learning Stragedies) των G. Conti και R. Fellenz (1991) και το ATLAS 

(Assessing the Learning Strategies of Adults) του G. Conti (1999), αφορούν µε τον 

εκπαιδευτή ενηλίκων αλλά δεν αναζητούν τον εντοπισµό της φιλοσοφικής εκπαιδευτικής 

θεωρίας που υιοθετεί, αλλά την εύρεση στρατηγικών που κάνει χρήση. Φυσικά κάποιος 

εκπαιδευτής ενηλίκων που έχει γνώση των αρχών της κάθε φιλοσοφικής θεωρίας θα 

µπορούσε να εντάξει τον εαυτό του σε κάποιο φιλοσοφικό ρεύµα αλλά αυτό θα ήταν ένα 

δικό του συµπέρασµα, το οποιο φυσικά και δε θα ήταν σταθµισµένο. 

Ωστόσο, υπάρχουν στη βιβλιογραφία δύο ερωτηµατολόγια τα οποία αναζητούν την 

εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζεται ο εκπαιδευτής ενηλίκων. Πρόκειται για το PHIL 

(Philosophies Held by Instructors of Lifelong-learners) του Gary Conti (2004) και το 

PAEI (Philosophy of Adult Education Inventory) της Lorraine Zinn (1991). Το µεν 

πρώτο, το PHIL (Philosophies Held by Instructors of Lifelong-learners) του G. Conti 

αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις που αφορούν στους παράγοντες που συνιστούν τη 

γνώση, τη φύση του εκπαιδευοµένου, τον σκοπό του προγράµµατος σπουδών και τον 

ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, οι οποίες µε τη σειρά τους είναι οργανωµένες σε ένα 

σχέδιο, σε ένα διάγραµµα ροής. Κάθε στοιχείο ξεκινά µε ένα στέλεχος πρόταση που 

οδηγεί σε δύο επιλογές. Κάθε επιλογή οδηγεί τον ερωτώµενο σε ένα άλλο πλαίσιο το 

οποίο είτε τον καλεί να προχωρήσει σε µια άλλη σελίδα µε ένα πρόσθετο στοιχείο στο 

προηγούµενο ή του παρέχει πληροφορίες σχετικά µε ποια οµάδα ανήκει. Μόλις 

προσδιοριστεί η οµάδα του, ο ερωτώµενος οδηγείται στη σελίδα µε τις περιγραφές των 

εκπαιδευτικών φιλοσοφιών, του ιδεαλισµού, του ρεαλισµού, του πραγµατισµού/ 

προοδευτισµού, του υπαρξισµού, ανθρωπισµού και της ανακατασκευαστικής 

εκπαίδευσης. Το PHIL είναι αρκετά απλό εργαλείο εκπαίδευσης καθώς ανάλογα µε τις 

απαντήσεις του ερωτώµενου µπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσµα πολύ σύντοµα, γεγονός 

που δείχνει ότι το αποτέλεσµα δεν προκύπτει από ένα σεβαστό αριθµό ερωτήσεων και το 

καθιστά λιγότερο φερέγγυο. Μάλιστα το PHIL είναι βασισµένο στο PAEI της Zinn 

(1991). 
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Το τελευταίο περιλαµβάνει δεκαπέντε ελλιπείς προτάσεις, που ακολουθούνται από 

πέντε διαφορετικές επιλογές που κάθε µια µπορεί να ολοκληρώσει την πρόταση. Στα 

δεξιά της κάθε επιλογής είναι µια κλίµακα από 1(διαφωνώ απόλυτα) έως 7 (συµφωνώ 

απόλυτα), ακολουθούµενη από ένα µικρό γράµµα σε παρένθεση. Όλες οι ερωτήσεις 

απευθύνονται στον εκπαιδευτή ενηλίκων και πως αντιλαµβάνεται ή εισπράττει ο ίδιος 

κάποιες συµπεριφορές ή καταστάσεις σχετικά µε τον σκοπό της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

τον σχεδιασµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις εκπαιδευτικές µεθόδους που 

χρησιµοποιεί, τον ρόλο του ως εκπαιδευτή ενηλίκων, τον ρόλο των εκπαιδευοµένων του 

και τον τρόπο αξιολόγησης της όλης διαδικασίας. Δεν υπάρχουν λάθος απαντήσεις 

καθώς δεν αξιολογείται το έργο του εκπαιδευτή ενηλίκων αλλά αναζητείται η 

εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζεται, η οποία είναι µια από τις εξής πέντε: 

φιλελευθερισµός, συµπεριφορισµός, προοδευτισµός, ανθρωπισµός, ριζοσπαστική 

εκπαίδευση/ εποικοδοµητισµός. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι το PAEI της L. Zinn είναι ένα ερωτηµατολόγιο του οποίου 

το πλήθος των ερωτήσεων είναι αρκετά µεγαλύτερο από του Conti (συνολικά 75) και 

αρκετά εύχρηστο από τον εκπαιδευτή ενηλίκων. Μάλιστα είναι ένα ερωτηµατολόγιο το 

οποίο κάνοντάς το ο εκπαιδευτής ενηλίκων σε διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής του 

καριέρας, έχοντας διαφορετικές εµπειρίες και ζώντας διαφορετικές καταστάσεις µπορεί 

να του δώσει διαφορετικά αποτελέσµατα. Κάτι ανάλογο βέβαια µπορεί να συµβεί και µε 

το ερωτηµατολόγιο του G. Conti, το PHIL, (όπως και µε οποιοδήποτε άλλο 

ερωτηµατολόγιο αυτοαξιολόγησης, καθώς αποτελεί προσωπικό εργαλείο του εκπαιδευτή 

ενηλίκων) ωστόσο λόγω του µικρού αριθµού των ερωτήσεων που καλείται να απαντήσει 

ο εκπαιδευτής ενηλίκων ίσως τα αποτελέσµατα να µην είναι διαφορετικά και ικανά να 

δείξουν τυχόν διαφοροποιήσεις µε τα αποτελέσµατα µιας προηγούµενης εφαρµογής του. 

 

1.5.  Παρουσίαση των εκπαιδευτικών φιλοσοφιών 

 

Στη συγκεκριµένη ενότητα θα γίνει µια παρουσίαση των πέντε φιλοσοφικών θεωριών: 

του φιλελευθερισµού, του συµπεριφορισµού, του ανθρωπισµού, του προοδευτισµού και 

του εποικοδοµητισµού. Αρχικά θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές αυτών των πέντε 

φιλοσοφικών θεωριών και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί πώς συνδέεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο της καθεµιάς µε την πράξη στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Συγκεκριµένα, θα παρουσιαστεί η οπτική της καθεµίας ως προς τον σκοπό της 

εκπαίδευσης και της µάθησης, οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται κατά τη 

διδακτική διαδικασία, ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων αλλά και του εκπαιδευοµένου. 
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Ο τρόπος παρουσίασής τους δεν είναι τυχαίος καθώς συνδέεται µε το ερευνητικό κοµµάτι 

της Διατριβής, όπου και εκεί τα αποτελέσµατα εξετάζονται µε βάση τους εξής τέσσερις 

πυλώνες, τον σκοπό της εκπαίδευσης και της µάθησης, τη διαδικασία της διδασκαλίας, 

τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων αλλά και του εκπαιδευοµένου. Στόχος είναι να γίνουν 

πιο κατανοητές αυτές οι θεωρίες προκειµένου να γίνουν αντιληπτά και τα αποτελέσµατα 

της έρευνας, που ακολουθεί.  

Η ίδια η Zinn (1983, σελ. 7), αναφέρει ότι η ενσυνείδητη εφαρµογή των αρχών µια 

φιλοσοφικής θεωρίας στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

καθώς βοηθά στη διευκρίνιση του νοήµατος, στην οργάνωση της γνώσης αλλά και στην 

ανακάλυψη των βασικών προϋποθέσεων ή παραδοχών στις οποίες στηρίζεται η 

εκπαίδευση ενηλίκων. Η Merriam (1986), ωστόσο εντοπίζει το βασικό εµπόδιο που 

υπάρχει  αναφέροντας ότι οι επαγγελµατίες που απασχολούνται στον χώρο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, οι εκπαιδευτές, κυβερνιούνται ή δεσµεύονται από ένα στενό 

θεσµικό πλαίσιο, γεγονός το οποίο ενισχύει και η άποψη του Cervero (1988), ο οποίος 

κάνει αναφορά στην πολυπλοκότητα, την ποικιλία αλλά και την έλλειψη χρόνου των 

εκπαιδευτών για προβληµατισµό όσον αφορά το φιλοσοφικό υπόβαθρο των πρακτικών 

που ασκούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Παρά λοιπόν τα εµπόδια τα οποία δεν 

είναι εύκολο να αγνοηθούν θα πρέπει να τονιστεί η άποψη του Rodgers (1980) ο οποίος 

υποστηρίζει ότι η πράξη χωρίς αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο αυτής παραµένει καθαρά 

πράξη. Για τον λόγο αυτό αλλά και για όλα όσα αναφέρθηκαν στην υποενότητα 1.4 του 

προηγούµενου κεφαλαίου περί αναγκαιότητας σύνδεσης θεωρίας και πράξης θα 

παρουσιαστούν οι παρακάτω πέντε φιλοσοφικές θεωρίες που εµπίπτουν στο πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων.  

 

1.5.1. Φιλελευθερισµός 

Ο φιλελευθερισµός αποτελεί την παλαιότερη εκπαιδευτική φιλοσοφία του δυτικού 

πολιτισµού. Από την αρχαία Ελλάδα µέχρι και την εποχή της σύγχρονης επιστήµης του 

19ου αιώνα, η εκπαιδευτική φιλοσοφία κυριαρχείται από αυτή την οπτική των 

πραγµάτων. Οι ρίζες της, όπως αναφέρουν οι Broudy& Palmer (1965), ανιχνεύονται 

στους Έλληνες φιλοσόφους όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, στους 

πρώιµους και µεσαιωνικούς χριστιανούς θεολόγους όπως ο Αυγουστίνος και ο Τόµας 

Ακινάνας αλλά και σε λόγιους του Διαφωτισµού όπως ο Locke, ο Kant και ο Hegel. 

Σύµφωνα µε τον Knowles (στο Elias &Merriam, 1995) ο φιλελευθερισµός επιτρέπει 

στους εκπαιδευτές ενηλίκων να κατανοήσουν αλλά και να εκτιµήσουν τις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες µέσω του πνεύµατος. Για τον φιλελευθερισµό αυτοσκοπός είναι η 
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εκπαίδευση. Πιο συγκεκριµένα,  σκοπός του είναι να δηµιουργεί ευφυείς και  ηθικούς 

ανθρώπους, που έχουν την ικανότητα να αποκτούν γνώσεις, σοφία αλλά και να αναλύουν 

κριτικά τις πληροφορίες. Στοχεύει στην ανάπτυξη των πνευµατικών δυνάµεων του νου 

µετατρέποντας το άτοµο εγγράµµατο µε την ευρύτερη έννοια του όρου, δηλαδή 

διανοητικά, ηθικά, πνευµατικά και ηθικά.  Οι Elias &Merriam (1995) αναφέρουν ότι για 

τον φιλελευθερισµό µόνο αν κάποιος κατέχει τη σοφία µπορεί να θεωρηθεί πραγµατικά 

εκπαιδευµένος. Παράλληλα προωθεί την εννοιολογική και τη θεωρητική σκέψη καθώς 

πρεσβεύει ότι υπάρχουν καθολικές ιδέες και αλήθειες που πρέπει να εξεταστούν. Η 

διαισθητική σκέψη και η ενδοσκόπηση υπογραµµίζονται προκειµένου ένα άτοµο να 

φτάσει στη γνώση και να αποκτήσει σοφία για τον εαυτό του και την κοινωνία. Κάτι 

τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µέσω της κριτικής ανάγνωσης και της συζήτησης κλασικών 

κειµένων. Με έναν έµπειρο εκπαιδευτή ενηλίκων, η ανάγνωση τέτοιων κειµένων 

επιτρέπει κάποιον που τα κατανοεί να συσχετίσει τις µεγάλες ιδέες των κειµένων αυτών 

µε την παρούσα εµπειρία και τα προβλήµατα. Η όλη διαδικασία επιτυγχάνεται καλύτερα 

µέσω διαλόγου και ενδοσκόπησης. Η λογική, οι ηθικές αξίες, η πνευµατικότητα και η 

αίσθηση του ωραίου είναι οι τέσσερις ευρείς στόχοι της φιλελεύθερης εκπαίδευσης. 

Ο Παπασταµάτης (2010) αναφέρει ότι από τους παραπάνω τέσσερις στόχους 

πρωταρχικό ρόλο έχει η διανοητική ανάπτυξη του ατόµου. Η απλή όµως γνώση 

πληροφοριών και γεγονότων δεν τον αναπτύσσει διανοητικά. Για να θεωρηθεί ότι ένα 

άτοµο πραγµατικά κατέχει την γνώση σηµαίνει ότι µπορεί να την µεταδώσει, µπορεί να 

αντιλαµβάνεται τις αρχές ή τις παραδοχές που την διέπουν, µπορεί να την αναλύσει αλλά 

και να την ανασυνθέσει. Σε αυτό το σηµείο έρχεται να προστεθεί η σοφία, που αποτελεί 

µετέπειτα στάδιο και αναφερόµαστε στην θεωρητική σοφία, που είναι η αναζήτηση της 

αλήθειας για τη θέση του ατόµου µέσα στην κοινωνία. Σηµαντικό ρόλο επίσης 

διαδραµατίζει και η ηθική και πνευµατική ανάπτυξη στις οποίες η διανοητική αποτελεί 

τη βάση. Τέλος όσον αφορά την αισθητική ανάπτυξη, αυτή επιτυγχάνεται µε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν να καλλιεργήσουν την αίσθηση του 

ωραίου.  

Κατά συνέπεια, υποστηρίζει ο Bailey (2010), η υιοθέτηση της φιλοσοφικής θεωρίας 

του φιλελευθερισµού από τον εκπαιδευτή ενηλίκων καθιστά την εκπαιδευτική 

διαδικασία απελευθερωτική, θεµελιώδη και γενική, σηµαντική αλλά και ορθολογική. 

Δίνεται η ικανότητα στον εκπαιδευόµενο να απελευθερωθεί από περιορισµούς που τυχόν 

είχε, να συµµετέχει σε κάτι που είναι θεµελιώδες και γενικό αλλά παράλληλα και 

σηµαντικό για τον ίδιο, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την ορθολογική του σκέψη. 
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Ο Van Doren (1943), ένθερµος υποστηρικτής του φιλελευθερισµού, πιστεύει στην 

παράδοση και δηλώνει ότι ο πρωταρχικός σκοπός ενός εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να 

βοηθήσει τον εκπαιδευόµενο να συµβιβάσει το παρελθόν µε το παρόν σε ένα προβλέψιµο 

µέλλον. Αναφέρει (σελ. 120) ότι «Επιστρέφουµε στην παράδοση όχι για απαντήσεις, αλλά 

για ερωτήσεις και µερικές από αυτές που βρίσκουµε είναι ικανές, όπως τα ζωντανά 

καλώδια, να µας συγκλονίζουν σε κατάσταση ζάλης και ακραίας θερµοκρασίας». Έχοντας 

όµως ως δεδοµένο ότι ο πολιτισµός και η κοινωνία µας συνεχώς αλλάζουν τα άτοµα δεν 

πρέπει να σταµατούν να αναζητούν την αλήθεια, να επιθυµούν να αναπτύξουν τον ηθικό 

τους χαρακτήρα, να αγωνίζονται για ανανέωση και για αναζήτηση του ωραίου. Ωστόσο, 

σκοπός της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας δεν είναι η δηµιουργία νέας 

γνώσης αλλά η αναζήτηση της και η ανάπτυξη του χαρακτήρα των εκπαιδευοµένων. Ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων αποφασίζει το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιµοποιήσει, 

ανάλογα µε το τί κρίνει ότι είναι χρήσιµο εκπαιδευτικά, καθώς και µε το τί θεωρεί ορθή 

συµπεριφορά µε στόχο πάντα τη δηµιουργία σκεπτόµενων ατόµων. Γι’ αυτό άλλωστε 

θεωρείται από τον Conti (2004) µια δασκαλοκεντρική θεωρία. 

Πιο συγκεκριµένα οι Elias& Merriam (1995) αναφέρουν ότι ο ρόλος του είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς βοηθά τους εκπαιδευοµένους του να αναπτυχθούν στο 

µέγιστο βαθµό τόσο διανοητικά όσο και πνευµατικά. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι ο 

ειδικός, ο βασικός ποµπός της γνώσης που αντιµετωπίζεται ως «αυθεντία» και 

κατευθύνει την όλη µαθησιακή διαδικασία. Είναι αυτός που δίνει το κίνητρο στους 

εκπαιδευοµένους του για να ανακαλύψουν την προσωπική τους αλήθεια, να βρουν και 

να εντοπίσουν το ωραίο, να ανακαλύψουν τυχόν κλίσεις τους.  Αποτελεί λοιπόν γι’ 

αυτούς πρότυπο. Τον δε εκπαιδευόµενο η θεωρία του φιλελευθερισµού τον αντιµετωπίζει 

ως ένα «αναγεννησιακό πρόσωπο» που επιδιώκει την γνώση και όχι µόνο τις 

πληροφορίες και την εννοιολογική και θεωρητική κατανόηση.    Οι µέθοδοι που 

χρησιµοποιούνται είναι παραδοσιακές, πρόκειται για την αποστήθιση, τις 

κατευθυνόµενες ερωταποκρίσεις, τις επαναληπτικές ασκήσεις και την αξιολόγηση. Η 

διάλεξη αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική µέθοδο, καθώς δηµιουργούνται οµάδες 

µελέτης εκπαιδευοµένων όπου προωθείται η συζήτηση και ο στοχασµός, αλλά και η 

αποµνηµόνευση γνώσεων που αξιολογούνται µέσω εξετάσεων. Πρωταρχικός στόχος 

είναι η προαγωγή της θεωρητικής γνώσης καθώς υπάρχει αντίληψη ότι εάν το µυαλό του 

εκπαιδευόµενου είναι εκπαιδευµένο θα είναι σε θέση να εφαρµόσει την γνώση σε 

πολλούς άλλους τοµείς.  Κατά συνέπεια θα µπορέσει να αντιµετωπίσει µε µεγαλύτερη 

ευκολία άγνωστες καταστάσεις. 
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Για τους παραπάνω λόγους ο φιλελευθερισµός είναι µια εκπαιδευτική θεωρία που 

µπορεί να ασπάζονται εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς απευθύνονται σε ενήλικες 

εκπαιδευόµενους που έχουν την εµπειρία της ζωής, τη σοφία αλλά και τον ελεύθερο 

χρόνο για να εκτιµήσουν την πολιτισµική τους κληρονοµιά. Είναι η θεωρία που βασίζεται 

στην ιδέα της ελευθερίας των ατόµων να καθορίζουν τη ζωή τους. Οι Jarvis, Holford& 

Griffin (2003) µάλιστα ενισχύουν την παραπάνω θέση καθώς υποστηρίζουν ότι ο 

φιλελευθερισµός ως εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία εστιάζει σε έννοιες όπως η 

αυτοδιάθεση, η αυτοπραγµάτωση, ο αυτοµετασχηµατισµός, έννοιες που υποστηρίζει και 

η εκπαίδευση ενηλίκων. 

 Ωστόσο, ο φιλελευθερισµός σαν εκπαιδευτική φιλοσοφία στην εκπαιδευση 

ενηλίκων έχει δύο βασικά µειονεκτήµατα. Το πρώτο είναι ότι οι αρχές του δε βοηθούν 

σε µαθήµατα προσανατολισµένα στην εργασία και την επαγγελµατική κατάρτιση των 

εκπαιδευοµένων και το δεύτερο είναι ότι δε θέτει αντικειµενικούς στόχους µε 

ποσοτικοποιηµένα αποτελέσµατα και ανάλυση δεδοµένων σε πιο αναγνωρίσιµα ή 

αναγνωρισµένα «ακαδηµαιϊκά» θέµατα. Αυτή η κριτική συνάδει µε τον ορισµό που δίνει 

ο Jarvis (2005, σελ.373) για τον φιλελευθερισµό, ο οποίος τον ορίζει ως «την ιδεολογία 

σύµφωνα µε την οποια τα άτοµα είναι ανεξάρτητα, λογικά και ελεύθερα να ακολουθήσουν 

τα ενδιαφέροντά τους. Η φιλελευθερη εκπαίδευση είναι µια µορφή εκπαίδευσης που δεν 

προσανατολίζεται στην εργασία και την απασχόληση. Προέρχεται από την ιδέα ότι η 

εκπαίδευση ελευθερώνει το άτοµο καθώς βρίσκεται στον πυρήνα του φιλελευθερου 

ιδεολογικού συστήµατος».  Ωστόσο σε αυτή την κριτική πάλι οι Elias& Merriam (1995) 

αναφέρουν ότι τα επιτεύγµατα του παρελθόντος αποτελούν σταθερές αναντικατάστατες.   

 

1.5.2. Προοδευτισµός 

Για τον προοδευτισµό η εκπαίδευση είναι µια διαδικασία προβληµατισµού µε στόχο 

την ανάπτυξη. Ο προοδευτισµóς εξελίχθηκε ως φιλοσοφική θεωρία, αρχικά στην Ευρώπη 

αλλά κυριάρχησε στις ΗΠΑ, προς το τέλος του 19ου αιώνα µε έµφαση στον 

πραγµατισµó, ο οποίος έδινε έµφαση στη γνώση µέσω της παρατήρησης και της 

εµπειρίας και όχι µέσω της παράδοσης και της αυθεντίας. Οι κοινωνικές αλλαγές που 

προκαλούνται από την εκβιοµηχάνιση, την αστικοποίηση και την εµφάνιση της 

επιστήµης και της αυξηµένης τεχνολογίας οδηγούν σε µια νέα προσέγγιση στην 

εκπαίδευση, η οποία αποδίδει περισσότερη αξία στην παρατήρηση και την εµπειρία παρά 

στην κλασική λογοτεχνία και την παράδοση.  

Βασικός σκοπός του είναι να προωθήσει την κοινωνική αλλαγή, δίνοντας στον 

εκπαιδευόµενο πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για την επίλυση διαφόρων 
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προβληµάτων στοχεύοντας στην µετάδοση του πολιτισµού  και τις κοινωνικές δοµές.  

Μάλιστα ο σκοπός αυτός είναι σαφής και συγκεκριµένος και απαιτεί τη συνεργασία των 

εκπαιδευοµένων αφού έχει προσανατολισµό τις δικές τους ανάγκες.  Η ελευθερία του 

εκπαιδευοµένου, η πρωτοβουλία και η ατοµική σκέψη καθώς και τα προσωπικά του 

ενδιαφέροντα αποτελούν τη βάση της διδακτικής διαδικασίας. Πιστεύει στον άνθρωπο, 

οποίος θεωρείται ότι είναι ικανός να λύσει τα προβλήµατα του µέσω της νοηµοσύνης του 

και η εκπαίδευση είναι ο τρόπος για την αντιµετώπιση τους.  

Σύµφωνα µε τον Lindeman (1961) η εκπαίδευση είναι µια ευκαιρία βελτίωσης τόσο 

του ατόµου όσο και της κοινωνίας και αποτελεί τρόπο εκκαθάρισης σύνθετων αστικών 

κοινωνιών. Ο ίδιος ταυτίζει επίσης την εκπαίδευση µε την ζωή και όχι ως τρόπο 

προετοιµασίας για τη µελλοντική ζωή, άποψη δηλαδή που υποστηρίζει η φιλελεύθερη 

φιλοσοφική θεωρία. Σύµφωνα µε τον Dewey (1956) που αποτελεί τον κύριο εκφραστή 

της συγκεκριµένης θεωρίας, οι εκπαιδευτές υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση ενηλίκων 

πρέπει να γίνεται σε µια δηµοκρατική κοινωνία, την οποία την διέπει η αλλαγή, η 

σχετικότητα αλλά και ο πλουραλισµός και οι εκπαιδευόµενοι οφείλουν να δουλέψουν 

από κοινού για να λύσουν τα προβλήµατά τους. Χαρακτηριστική είναι η φράση του 

(1970, σελ. 235) ότι «όλη η εκπαίδευση προχωρά µε την ατοµική συµµετοχή στην κοινή 

συνείδηση του γένους». 

Για τον προοδευτισµό, βάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ίδια η εµπειρία 

του εκπαιδευοµένου, που αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα εφόδιά του. Έτσι λοιπόν οι 

Elias& Merriam (1995) αναφέρουν ότι η εµπειρία έρχεται να υποδαυλίσει όλες τις 

αυταρχικές απόψεις για τη γνώση και την απόλυτη σοφία και η µέριµνα του εκπαιδευτή 

ενηλίκων είναι η κοινωνική µεταρρύθµιση και η εκπαίδευση ατόµων µε δηµοκρατικές 

αξίες. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων παύει να είναι αρχηγικός και λειτουργεί ως 

διευκολυντής της µάθησης στους εκπαιδευοµένους του. Συγκεκριµένα, στον 

προοδευτισµό ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι διοργανωτής και οδηγεί τη µάθηση µέσα 

από εκπαιδευτικές εµπειρίες αξιοποιώντας και αυτές των εκπαιδευοµένων, διεγείροντας 

και υποκινώντας την µαθησιακή  διαδικασία και φυσικά τέλος αξιολογώντας την. Κατά 

συνέπεια ο ίδιος δε θεωρείται πια µοναδική πηγή γνώσης που µεταδίδει απλά 

πληροφορίες στους εκπαιδευόµενους του.  Αλλωστε, για τον Dewey ο εκπαιδευόµενος 

µαθαίνει µόνος του µέσω της εξάσκησης (learning by doing) και ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

είναι παρών µε σκοπό να τον οργανώσει, να τον διεγείρει, να τον υποκινήσει και να τον 

αξιολογήσει.  Εξάλλου και ο ίδιος ο εκπαιδευτής ενηλίκων γίνεται εκπαιδευόµενος 

καθώς η σχέση τους είναι αµοιβαία µαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο. Η δράση από την 

πλευρά των εκπαιδευοµένων είναι κυρίαρχη κατά την διδασκαλία.  Όπως µάλιστα 



	 29	

αναφέρει ο Ellis (2002) και οι ίδιοι οι εκπαιδευτές πρέπει συνεχώς να αναπτύσσονται για 

να µπορούν να αντιµετωπίσουν την διαφορετικότητα και την πολυπλοκότητα των 

εµπειριών των εκπαιδευοµένων τους µοιραζόµενοι ανησυχίες, απορίες αλλά και ανάγκες.  

Για να το επιτύχει αυτό ο εκπαιδευτής ενηλίκων χρησιµοποιεί επιστηµονικές αλλά 

και εµπειρικές µεθόδους που ακολουθούν µια επαγωγική πορεία.  Κυρίως χρησιµοποιεί, 

σύµφωνα µε τους Elias& Merriam (1995) πρακτικές της συνεργατικής µάθησης. Με αυτό 

τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να µοιράζεται ο καθένας τις ιδέες του µε τους άλλους 

καθώς γίνονται όλοι αποδεκτοί από την οµάδα αποφεύγοντας αντιδράσεις και 

αποκτώντας καλύτερη ψυχική υγεία. Χτίζεται λοιπόν η συνεργασία και παραγκωνίζεται 

ο ανταγωνισµός.  Δεν υπάρχει η έννοια της τιµωρίας καθώς ο στόχος είναι το συνολικό 

πρόγραµµα και αυτό επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή και την συζήτηση όλων. Η πιο 

συχνή µέθοδος σύµφωνα µε τον Gutek (2004) είναι η επίλυση προβληµάτων. Η τεχνική 

που χρησιµοποιείται είναι η εύρεση κάθε προβλήµατος, στη συνέχεια η εύρεση των 

πιθανών λύσεων αυτού, ακολουθεί η έρευνα γύρω από το θέµα που έχει αναλυθεί και στο 

τέλος ολοκληρώνεται µε την πραγµατοποίηση της λύσης αυτής εµπειρικά. 

Ο Dewey, όπως περιγράφει στο έργο του «The child and curriculum and school and 

society» (1956) διακρίνει τρεις φάσεις εκπαίδευσης: την µαθητοκεντρική, της 

κοινωνικής µεταρρύθµισης και του πειραµατισµού. Στη µαθητοκεντρική φάση, ο 

εκπαιδευόµενος αποποιείται τον παθητικό ρόλο που είχε µέχρι στιγµής και συµµετέχει 

ενεργά στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Στη φάση της κοινωνικής µεταρρύθµισης, 

λόγω του γεγονότος ότι οι δηµοκρατικές κοινωνίες στοχεύουν στη δηµοκρατία και την 

πολυπλοκότητα οι εκπαιδευόµενοι έχουν µεγαλύτερη ελευθερία και κατά συνέπεια 

αναπτύσσουν κοινωνική συνείδηση. Στην τρίτη φάση της εκπαίδευσης, αυτής του 

πειραµατισµού, ο Dewey τροποποιώντας τις προηγούµενες απόψεις του όπου το 

επίκεντρο είναι ο ίδιος ο µαθητής και η εκπαίδευση για την κοινωνική µεταρρύθµιση, 

προωθεί µια εκπαίδευση που ενσωµατώνει τον κριτικό και ελεγχόµενο τύπο εκµάθησης 

που παρουσιάζεται στην επιστήµη. Η έννοια της εµπειρίας περιορίζεται µόνο στις 

εµπειρίες που σχετίζονται µε την εκπαίδευση. Ο πειραµατισµός αντιπροσωπεύει την 

ωρίµανση της σκέψης, η οποία εξαρτάται από την απορρόφηση και την ερµηνεία της 

εµπειρίας. Χαρακτηριστική είναι η φράση του (1916, σελ.25) «Η πραγµατική εκπαίδευση 

έρχεται µετά την έξοδο από το σχολείο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταµατήσει πριν 

από το θάνατο».  

Από τα παραπάνω γίνεται εύληπτο, όπως αναφέρουν και οι  Elias& Merriam (1995) 

ότι στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του προοδευτισµού βασίζονται οι κύριες αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς εστιάζει στην εµπειρία των εκπαιδευοµένων, στην 
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επαγγελµατική κατάρτιση, στην επιστηµονική έρευνα, στη συλλογική συµµετοχή για την 

αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων και παραγκωνίζει τους προκαθορισµένους 

εκπαιδευτικούς στόχους ενός τυπικού συστήµατος εκπαίδευσης. Δεν είναι άλλωστε 

τυχαίο ότι ο Dewey, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι ο κύριος εκφραστής της 

θεωρία, αν και ξεκίνησε να ασχολείται µε την τυπική εκπαίδευση κατέληξε να είναι ένας 

από τους θεµελιωτές της εκπαίδευσης ενηλικών. Ο ίδιος (1916, σελ.51) µάλιστα 

αναφέρει ότι: «Είναι κοινοτυπία να πεις ότι η εκπαίδευσηδεν πρέπει να παύσει όταν 

εγκαταλείπει κάποιος το σχολείο. Σκοπός της σχολικής εκπαίδευσης είναι να διασφαλιστεί 

η συνέχιση της εκπαίδευσης µε την οργάνωση των δυνάµεων που εξασφαλίζουν την 

ανάπτυξη. Οι κλίσεις που µαθαίνεις από την ίδια τη ζωή και το να κάνεις τους όρους της 

ζωής τέτοιους ώστε όλοι να µαθαίνουν …είναι το λαµπρότερο προϊόν της εκπαίδευσης». 

 Πιο συγκεκριµένα, στον Παπασταµάτη (2010) αναφέρονται οι βασικές αρχές του 

προοδευτισµού που άπτονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αρχικά,  για τον προοδευτισµό 

η εκπαίδευση αποτελεί κοινωνική ανάγκη.  Το άτοµο πρέπει να εκπαιδευτεί για να 

προσαρµοστεί µέσα στα νέα δεδοµένα της κοινωνίας αφού πρώτα µυηθεί στις αξίες, τις 

γνώσεις, τις κατακτήσεις και τους σκοπούς της.  Η εκπαίδευση δεν πρέπει να βασίζεται 

σε ένα προκαθορισµένο αναλυτικό πρόγραµµα αλλά να βασίζεται και αναπροσαρµόζεται 

στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των εκπαιδευοµένων.  Για να επιτευχθεί 

κάτι τέτοιο η καλύτερη µέθοδος έρευνας, η οποία βασίζεται στην εµπειρία είναι η 

γενετική  καθώς ερευνώντας  κάθε λεπτοµέρεια  και εξετάζοντας την αφετηρία του κάθε 

προβλήµατος γίνεται καλύτερα αντιληπτή η σκοπιµότητα και η προσφορά του.  Σε αυτή 

την µέθοδο σηµαντικό ρόλο παίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων, ο οποίος είναι 

διαµεσολαβητής και διευκολύνει στις όλης διαδικασίας  καθώς η εκπαίδευση έχει σκοπό 

όχι µόνο για την προετοιµασία το εκπαιδευόµενο στη ζωή αλλά για µια κοινωνική 

αλλαγή. 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων λοιπόν για τον Dewey, όπως αναφέρει ο Jarvis (2003), για 

να εκτελεί ορθά το έργο του οφείλει να γνωρίζει τις ικανότητες, τις ανάγκες αλλά και τις 

προηγούµενες εµπειρίες των εκπαιδευοµένων του. Έχοντας λοιπόν την παραπάνω γνώση 

θα πρέπει να είναι σε θέση να οραµατίζεται και να προβλέπει τον τρόπο που οι 

προηγούµενες αυτές εµπειρίες µπορούν να αξιοποιηθούν για περεταίρω ανάπτυξη. Κατά 

συνέπεια, µπορεί και οφείλει να χρησιµοποιεί τόσο το περιβάλλον όσο και αυτές τις 

εµπειρίες ως αντικείµενο µάθησης, επιλέγοντας δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την 

οργάνωση της γνώσης µέσω της εµπειρίας αλλά και συνεργαζόµενος, κάνοντας αλλά και 

ανταλλάσσοντας προτάσεις, για τη µάθηση. 
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Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να καταγράψουµε ότι οι αρχές της προοδευτικής 

φιλοσοφικής εκπαιδευτικής θεωρίας περιλαµβάνουν µια διευρυµένη εκπαίδευση που 

συµπεριλαµβάνει όλη την κοινωνία, µε βασικό σηµείο εστίασης τον ίδιο τον 

εκπαιδευόµενο, χρησιµοποιώντας την επίλυση προβληµάτων ως µια νέα εκπαιδευτική 

µεθοδολογία, έχοντας τον εκπαιδευτή ενηλίκων ως διευκολυντή της όλης διαδικασίας 

και στοχεύοντας στην κοινωνική µεταρρύθµιση. 

Οι επικριτές της προοδευτικής θεωρίας έρχονται τόσο από τον χώρο του 

φιλελευθερισµού όσο και από τον χώρο του εποικοδοµητισµού. Οι µεν πρώτοι 

κατακρίνουν τον προοδευτισµό γιατί θεωρούν ότι δίνει έµφαση στην επιστήµη σε βάρος 

της παράδοσης και της ιστορίας, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι το επίκεντρο 

µετατοπίζεται στον εκπαιδευόµενο παραγκωνίζοντας τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων 

και της σηµασίας των παραδοσιακών αρχών. Μετατίθεται λοιπόν το ενδιαφέρον από το 

περιεχόµενο της µάθησης στη διαδικασία της µάθησης. Οι δε εποικοδοµητιστές τους 

κατηγορούν ως υποστηρικτές της γραφειοκρατίας, του κοινωνικού ελέγχου αλλά και του 

ρατσισµού. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Ellis& Merriam (1995) η συγκεκριµένη θεωρία 

έχει κατηγορηθεί ακόµη και για έλλειψη πειθαρχίας,  παραµέληση του αντικειµένου 

µάθησης και κυρίως των ανθρωπιστικών επιστηµών,  µε ασήµαντα προβλήµατα. 

 

1.5.3. Ανθρωπισµός 

Ο ανθρωπισµός ως φιλοσοφική θεωρία εξελίχθηκε από µια αντίδραση κατά της 

συµπεριφοράς των ατόµων που ελέγχονταν από το περιβάλλον και προγραµµατίζονταν 

µε προκαθορισµένους τρόπους προκειµένου να ανταποκριθούν κατάλληλα. Έχει τις ρίζες 

του στην αρχαία ελληνική, στη ρωµαϊκή και στην κινεζική φιλοσοφία, στην ιταλική 

Αναγέννηση αλλά και στον Διαφωτισµό. Πρόκειται για µια ευρύτερη φιλοσοφία που 

συνθέτει τον κλασικό, τον χριστιανικό, τον µαρξιστικό και τον υπαρξιακό ανθρωπισµό.  

Ο κλασικός ανθρωπισµός διακρίνεται α) σε αυτόν της Αναγέννησης και βασίστηκε στη 

µελέτη των αρχαίων ελληνικών και λατινικών γραµµάτων έχοντας αντί εκκλησιαστικό 

χαρακτήρα, β)  στο νεοανθρωπισµό στο τέλος του 18ου µε αρχές του 19ου αιώνα, ο 

οποίος καταπολέµησε την τυπολατρεία και γ) σε αυτόν του  20ού αιώνα, ο οποίος 

αντέταξε  τις αξίες του αρχαιοελληνικού πολιτισµού στο υλιστικό και µηχανιστικό 

πολιτισµό.  Ο χριστιανικός  είναι µονοδιάστατα θρησκευτικός θεωρώντας ως απώτερο 

σκοπό του ανθρώπου τη θέωση. Ο µαρξιστικός στοχεύει στην απελευθέρωση του 

ανθρώπου από τις ταξικές διαφοροποιήσεις και την εκµετάλλευση που προάγει ο αστικός 

τρόπος ζωής.  Τέλος ο υπαρξισµός υποστηρίζει την έννοια της ελευθερίας του ατόµου 

για να διαµορφώσει µόνος του τη ζωή του και τις επιλογές του.  Η ελευθερία  όµως αυτή  
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είναι µια ελευθερία που του επέβαλεται  καθώς η φύση της ύπαρξης του του επιβάλλει 

να βρίσκεται σε δράση και όχι απλά να κατανοεί τον κόσµο (Merriam& Brockett, 1997). 

Για τον ανθρωπισµό η εκπαίδευση λειτουργεί για το καλό του ατόµου και σέβεται 

την αυτονοµία του, την αυτενέργειά του και την αυθεντικότητά του. Σηµασία έχει το 

ιδεώδες της προσωπικότητας και όχι της επίδοσης. Άρα η µάθηση είναι δηµιουργική και 

διαπλαστική υπόθεση που στοχεύει στην ψυχή και την προσωπικότητα του ατόµου. Το 

ζητούµενο είναι η επίτευξη της κατανόησης τόσο του εαυτού µας όσο και της θέσης µας 

στην κοινωνία. Σύµφωνα µε τον Παπασταµάτη (2010) δύο είναι οι βασικές αρχές της 

ανθρωπιστικής φιλοσοφικής θεωρίας για την εκπαίδευση. Σύµφωνα µε την πρώτη δεν θα 

πρέπει να είναι κάποιος κοινωνικός οργανισµός ο όποιος υπάρχει προκειµένου να 

µεταδώσει παραδόσεις και αιώνιες αλήθειες.  Σύµφωνα µε την δεύτερη δε θα πρέπει να 

είναι ούτε µέσο που θα πρέπει να προσαρµόσουµε τα άτοµα προκειµένου να 

εναρµονιστούν στη ζωή µιας δηµοκρατικής κοινωνίας.  Εξάλλου για τους ανθρωπιστές 

η εκπαίδευση λειτουργεί προς όφελος του ατόµου όντας αυθόρµητο και αυθεντικό ον. Οι 

Elias& Merriam (1995) αναφέρουν ότι οι αξίες του ανθρωπισµού στηρίζονται στην 

ελευθερία και την αξιοπρέπεια του κάθε ατόµου, µε στόχο την ανάπτυξη µιας 

ολοκληρωµένης προσωπικότητας αλλά µιας καλύτερης κοινωνίας. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται η φράση των Elias& Merriam (1995, σελ. 205) ότι  «οι υποστηρικτές του 

ανθρωπισµού είναι αισιόδοξοι στην προσέγγισή τους για προσωπική και κοινωνική 

αλλαγή». 

Ο ανθρωπισµός έχει ως σκοπό την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης καθώς και 

τη διευκόλυνση της αυτοπραγµάτωσής του εκπαιδευοµένου. Επιχειρεί να εξετάσει και 

να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης και τις επιλογές του ατόµου σε κρίσιµες καταστάσεις 

της ζωής του. Για τον ανθρωπισµό το κάθε άτοµο καθορίζει την ύπαρξη του και είναι 

υπεύθυνο για την αυτοπραγµάτωση του χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν σέβεται τους 

συνανθρώπους του. Οι ανθρωπιστές εξάλλου υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη φύση είναι 

εγγενώς καλή. Θεωρούν ότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και αυτόνοµοι να επιλέξουν τον 

τρόπο µε τον οποίο θα συµπεριφερθούν, χωρίς να χάνουν την αξιοπρέπειά τους. Εστιάζει 

στην εσωτερική δύναµη του ανθρώπου, η οποία τον ωθεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, 

να οδηγηθεί σύµφωνα µε τον Maslow (1954) στην αυτοπραγµάτωση, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι γίνεται εγωκεντρικός και δεν συµβάλλει µε τη σειρά του στη βελτίωση της 

κοινωνίας και της ανθρωπότητας γενικότερα. Συµπεριλαµβανοµένου µάλιστα του 

εκπαιδευοµένου ως κέντρο της διδασκαλίας, µε τον εκπαιδευτή ενηλίκων σε ρόλο 

διευκολυντή σε µια διαδικασία µάθησης µέσω της ανακάλυψης η ανθρωπιστική 
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φιλοσοφική θεωρία έχει πολλά χαρακτηριστικά που άπτονται στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

Οι επτά βασικές αρχές που διέπουν τον ανθρωπισµό σύµφωνα µε τους Elias& 

Merriam (1995) είναι οι εξής: α) Η ανθρώπινη φύση είναι εγγενώς καλή, γι’ αυτό σε ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον ο εκπαιδευόµενος µπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για την 

κοινωνία. β) Ο άνθρωπος προκειµένου να αναπτυχθεί χρειάζεται ελευθερία και 

αυτονοµία στις προσωπικές του επιλογές. γ) Όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτυχθούν εάν δεν υπάρχουν εµπόδια. Έχουν τη δυνατότητα να λύνουν τα 

προβλήµατά τους και να γίνουν όσο το δυνατόν καλύτεροι άνθρωποι. δ) Η αυτοαντίληψη 

αποτελεί τη ρίζα της ανάπτυξης, όχι όµως µε την έννοια του εγωκεντρισµού και της 

αποµόνωσης. ε) Όλοι οι άνθρωποι έχουν µια εγγενή επιθυµία να επιτύχουν, να φτάσουν 

στην αυτοπραγµάτωση. στ) Οι στάσεις, τα αισθήµατα και τα πιστεύω του κάθε ατόµου 

είναι εξίσου σηµαντικά µε τη λογική και τη νοηµοσύνη για τη µάθηση. ζ) Οι άνθρωποι 

έχουν ευθύνη για την ευηµερία της κοινωνίας καθώς δεν αρκεί η αυτοπραγµάτωση του 

καθενός αν δεν υπάρχει ένα ολοκληρωµένο και δοµηµένο σύνολο. 

Οι Merriam και Brockett (1997, σελ. 40) αναφέρουν ότι «οι αρχές του ανθρωπισµού 

βασίζονται στις αµερικανικές δηµοκρατικές αξίες, οι οποίες τονίζουν την ανεξαρτησία, τον 

ατοµικισµό και την αυτοπεποίθηση». Στον ανθρωπισµό  τίθεται στο επίκεντρο το άτοµο 

και η διαρκώς µεταβαλλόµενη φύση του,  ενώ στόχος είναι η κατανόηση του ίδιου του 

εαυτού, η εξέλιξη της ζωής, η αναγνώριση των εναλλακτικών λύσεων και οι σταθερές 

επιλογές. Σύµφωνα µε τον Conti (2007) η µάθηση στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη 

του εκπαιδευοµένου, στη δηµιουργία ενός κλίµατος εµπιστοσύνης και στην ανάπτυξη 

των κατάλληλων ικανοτήτων προκειµένου να κάνει σωστές επιλογές στην µετέπειτα ζωή 

του. Έτσι λοιπόν ο εκπαιδευόµενος κινητοποιηµένος από προσωπικά εσωτερικά κίνητρα, 

οδηγείται στην ανάπτυξη, έχοντας ήδη προσδιορίσει τις µαθησιακές του ανάγκες και έχει 

λάβει οδηγίες από τον εκπαιδευτή ενηλίκων του που διαµεσολάβησε τόσο στο 

περιεχόµενο και στη µέθοδο όσο και στην αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας. Στη 

θέση ότι ο ανθρωπισµός έχει πολλά χαρακτηριστικά που άπτονται στο πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων έρχεται να προστεθεί και η άποψη του Brookfield (1986) που 

υποστηρίζει την έννοια του προσωπικού ελέγχου και της αυτονοµίας από την πλευρά του 

ενήλικα εκπαιδευοµένου. Όσον αφορά λοιπόν τον εκπαιδευόµενο κινητοποιείται έχοντας 

µόνο προσωπικά εσωτερικά κίνητρα συµµετέχοντας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα είτε 

είναι µαθησιακή είτε αξιολόγησης. Κατ’ επέκταση ο εκπαιδευόµενος είναι εξαιρετικά 

δραστήριος και αυτοκατευθυνόµενος αναλαµβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη για το τι 

µαθαίνει και αυτό επειδή πραγµατικά το επιθυµεί και όχι επειδή πρέπει να το κάνει. Αν 
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υπάρχει κάποιος καταναγκασµός είναι µόνο εσωτερικός. Θα πρέπει τέλος  να σηµειωθεί 

ότι κάθε εκπαιδευόµενος θεωρείται µια  ξεχωριστή προσωπικότητα της οποίας η αξία δεν 

σχετίζεται µε την ακαδηµαϊκή επιτυχία αλλά µε την ύπαρξη του, την ικανότητα του να 

ορίζει ο ίδιος στη ζωή του και την ελευθερία των επιλογών του. 

Οι ανθρωπιστές εκπαιδευτές ενηλίκων ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ολόκληρου 

του ατόµου µε ιδιαίτερη έµφαση στις συναισθηµατικές και συγκινησιακές διαστάσεις της 

προσωπικότητας. Για το λόγο αυτό, οι ανθρωπιστές εκπαιδευτές ενηλίκων είναι στενά 

συνδεδεµένοι µε τους υπαρξιακούς στοχαστές που πιστεύουν ότι το πρωταρχικό καθήκον 

της εκπαίδευσης είναι να βοηθά στην ανάπτυξη ενός υπεύθυνου αυτοκατευθυνόµενου 

ατόµου µπροστά στις πολυπλοκότητες και τα προβλήµατα της σύγχρονης ζωής.  

Προσπαθούν να διευκολύνουν τη µάθηση και όχι να µεταδώσουν απλά γνώσεις.  Πιο 

συγκεκριµένα ο ρόλος τους είναι να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες µέσα στις 

οποίες θα επιτευχθεί η µάθηση.  Σηµαντικό ρόλο λοιπόν παίζει η ανάπτυξη καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων µε τους εκπαιδευόµενους καθώς η µάθηση δεν αποσκοπεί µόνο 

στην γνωστική ανάπτυξη του εκπαιδευοµένου αλλά και στη συναισθηµατική.  

Πρεσβεύουν ότι η µάθηση έχει επιπτώσεις όχι µόνο στην συµπεριφορά αλλά και 

στην προσωπικότητα του εκπαιδευοµένου κατά συνέπεια θεωρούν ότι η διαδικασία της 

µάθησης είναι µια πολύ προσωπική προσπάθεια. Κατά συνέπεια ένας εκπαιδευόµενος 

µαθαίνει αυτό που αντιλαµβάνεται ότι είναι απαραίτητο και σηµαντικό για τον ίδιο 

προκειµένου να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί και να φτάσει στην αυτοπραγµάτωσή του. Σαν 

µέθοδο µάθησης χρησιµοποιούν τον πειραµατισµό και την ανακάλυψη καθώς µε αυτόν 

τον τρόπο η γνώση εµφυτεύεται στον εκπαιδευόµενο. Τέλος όσον αφορά τη διαδικασία 

της αξιολόγησης, που θεωρείται ότι είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της µαθησιακής 

διαδικασίας στην ανθρωπιστική θεωρία δεν υπάρχει παρά µόνο µε τη µορφή της αυτό- 

αξιολόγησης από την πλευρά των εκπαιδευοµένων. Δε θα πρέπει να παραληφθεί επίσης 

το γεγονός ότι αξιοποιείται ιδιαιτέρως η εµπειρία των εκπαιδευοµένων µέσω οµάδων 

εργασίας και συζήτησης.   

Κύριος εκπρόσωπος και εκφραστής της ανθρωπιστικής θεωρίας είναι ο Carl Rogers. 

Σύµφωνα µε τον Rogers (1999) ο στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να 

συµβάλει στην ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού ατόµου. Ως λειτουργικό άτοµο 

ορίζει  το άτοµο που εµπλέκεται στη διαδικασία της βελτίωσής του στον καλύτερο 

δυνατό βαθµό. Επίσης προσδιορίζει πέντε αρχές του ανθρωπισµού στην εκπαίδευση 

ενηλίκων: την προσωπική συµµετοχή, την πρωτοβουλία, τη σιωπηρή µάθηση, την 

αυτοαξιολόγηση και την εµπειρία και αυτο-ανακάλυψη. Ο Rogers έδινε έµφαση στο 

συναίσθηµα και στην εµπειρία του ατόµου. Μεγαλύτερη αυθεντία για τον ίδιο ήταν η 
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ίδια η εµπειρία, καθώς πρέσβευε ότι οι µόνες γνώσεις που µπορούν να επηρεάσουν τη 

συµπεριφορά ενός ατόµου είναι εκείνες που τις ανακαλύπτει µόνος του και τις 

ενστερνίζεται. Ένας ακόµη εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής θεωρίας, αν και επηρεάζεται 

και από µερικές αρχές του προοδευτισµού, είναι ο Knowles. Ο Knowles (στο Merriam & 

Brockett, 1997) αναφέρει ότι ο Rogers επηρέασε τη σκέψη του σηµαντικά. Η διαδικασία 

µάθησης για τον ίδιο περιλαµβάνει ολόκληρο το άτοµο συναισθηµατικά, ψυχολογικά και 

πνευµατικά. Το έργο του σχετικά µε την αυτοκατευθυνόµενη µάθηση, τις οµάδες 

εκπαιδευοµένων και τις αρχές της Ανδραγωγικής υιοθετεί τα χαρακτηριστικά της 

ανθρωπιστικής φιλοσοφίας (Knowles, 1975). 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο, όπου παρατέθηκαν οι θεωρίες της ενήλικης µάθησης 

υπάρχει αναλυτικά η έννοια της Ανδραγωγικής του Knowles, ωστόσο θα ήταν παράλειψη 

αν σε αυτό το σηµείο που παρουσιάζεται η θεωρία του ανθρωπισµού να µην 

καταγραφούν τέσσερις από τις αρχές της που σχετίζονται άµεσα µε τη θεωρία αυτή. Έτσι 

λοιπόν ο Knowles (1970) ορίζει τέσσερις βασικές  παραδοχές της Ανδραγωγικής. Αρχικά 

αναφέρει ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι µαθητοκεντρική και ο ενήλικας 

εκπαιδευόµενος θα πρέπει να συµµετέχει στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας. Στη συνέχεια, υποστηρίζει ότι η µάθηση θα πρέπει να είναι βιωµατική, 

γεγονός που αποτελεί και το κλειδί της επιτυχίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αναφέρει 

επίσης ότι η διαδικασία µάθησης είναι πιο σηµαντική από την εκµάθηση περιεχοµένου 

στην εκπαίδευση ενηλίκων και τέλος υποστηρίζει ότι οι ενήλικες ενδιαφέρονται 

περισσότερο για το περιεχόµενο που µπορούν να εφαρµόσουν στην προσωπική τους ζωή. 

Ένας άλλος θεωρητικός της εκπαίδευσης ενηλίκων και υποστηρικτής της 

ανθρωπιστικής εκπαίδευσης είναι ο Allen Tough. Ο Tough (1968) µελέτησε 

µεµονωµένους ενήλικες µαθητές και ανακάλυψε ότι η µάθηση ενηλίκων τείνει να 

υποστηρίζει τις αρχές της ανθρωπιστικής θεωρίας καθώς οι ενήλικες 

εκπαιδευόµενοι είναι αυτο-κατευθυνόµενοι και κινητοποιούνται από τις εσωτερικές τους 

ανάγκες, επιθυµίες και ενδιαφέροντα. Η αυτό-κατευθυνόµενη µάθηση είναι η µάθηση 

στην οποία σύµφωνα µε τον Tough o εκπαιδευόµενος επιλέγει να αναλάβει την 

πρωταρχική ευθύνη για το σχεδιασµό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση αυτής. Τόσο η 

Ανδραγωγική όσο και η αυτοκατευθυνόµενη µάθηση που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στον 

τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων αντλούν στοιχεία από τα χαρακτηριστικά της 

ανθρωπιστικής φιλοσοφίας. Ένα ακόµη στοιχείο του ανθρωπισµού που άπτεται της 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η συµβατότητά του µε τις δηµοκρατικές αξίες. Αυτό 

σηµαίνει ότι προσπαθεί να αναπτύξει καλύτερα άτοµα που θα προωθήσουν µια καλύτερη 

ζωή για όλη την ανθρωπότητα. Τέλος, ένας ακόµη λόγος της συµβατότητας της 
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συγκεκριµένης θεωρίας µε την εκπαίδευση ενηλίκων είναι ότι η τελευταία για να υπάρχει 

θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων, 

χαρακτηριστικό που αποτελεί και γνώρισµα της ανθρωπιστικής θεωρίας.  

Η κριτική που δέχεται ο ανθρωπισµός είναι επειδή δίνει µεγάλη προσοχή και είναι 

υπεύθυνος ο καθένας για τον εαυτό του,  νοµίζοντας ότι θα επιζητά στο µέλλον την 

προσωπική του ευχαρίστηση, θα αγνοεί την εξουσία αλλά και τις ανάγκες των άλλων. 

Ωστόσο όπως αναφέρεται και στους Elias& Merriam (1995) ο εγωκεντρικός χαρακτήρας 

της ανθρωπιστικής θεωρίας δε σηµαίνει ότι αποκλείει τους άλλους από την ίδια. Άλλοι 

πάλι τον κατακρίνουν ως ροµαντικό καθώς «βλέπει» την κοινωνία ιδεαλιστικά και την 

ανθρωπότητα εγγενώς καλή. Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κριτική δέχεται και από 

τους υποστηρικτές της συµπεριφοριστικής θεωρίας που πρεσβεύουν ότι η συµπεριφορά 

πρέπει να ελέγχεται από το περιβάλλον  σε αντίθεση µε τους ανθρωπιστές που θεωρούν 

ότι η συµπεριφορά δεν είναι εύκολα προβλέψιµη και εξαρτάται από το ίδιο το άτοµο. 

 

1.5.4. Συµπεριφορισµός 

Οι Higgs και Smith (1997, σελ. 81-88) υποστηρίζουν ότι ο συµπεριφορισµός είναι 

µια ψυχολογική θεωρία που προέρχεται από έρευνες στις φυσικές επιστήµες και αποτελεί 

µία από τις πλέον σηµαίνουσες θεωρίες για την εκπαίδευση στον 20ο αιώνα. Ξεκινά από 

την αντανακλαστική µάθηση του Pavlov και εξελίσσεται µε τις θεωρίες άλλων 

θεωρητικών που χωρίζονται στους θεωρητικούς της συνάφειας και τους θεωρητικούς της 

ενίσχυσης. Οι συµπεριφοριστές θεωρητικοί της συνάφειας είχαν την άποψη ότι η θετική 

ή η αρνητική ενίσχυση σε ένα ερέθισµα δεν αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη µάθηση 

καθώς λαµβάνουν χώρα µετά την ένωση ερεθίσµατος- απάντησης και η µάθηση αποτελεί 

µια ενιαία δοκιµή (all or none). Από την άλλη πλευρά, η θεωρία της ενίσχυσης περιγράφει 

τη µάθηση ως µια διαδικασία που συνεχίζεται και µετά το ερέθισµα, γεγονός που 

υποστηρίζει την καταλυτική παρουσία του θετικού ή αρνητικού ενισχυτή. Στην πρώτη 

κατηγορία κύριοι εκπρόσωποι είναι οι Watson και Guthrie, ενώ στους θεωρητικούς της 

ενίσχυσης εντάσσονται οι Thorndike, Skinner και Hull. 

Ο πραγµατικός σκοπός της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους συµπεριφοριστές είναι η 

αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο οι εκπαιδευόµενοι συµπεριφέρονται. Επιδιώκει λοιπόν 

να φέρει αποδεκτές αλλαγές στη συµπεριφορά του ατόµου, οι οποίες είναι περισσότερο 

ή λιγότερο µόνιµες µε την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, οι συµπεριφοριστές 

τονίζουν τον καθορισµό της συµπεριφοράς που οι εκπαιδευτές θέλουν να εµφανίσουν οι 

εκπαιδευόµενοί τους. Αυτή η συµπεριφορά θα πρέπει να είναι µετρήσιµη και κατά 

συνέπεια ορατή. Οι Watson και Skinner πίστευαν ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά θα 
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µπορούσε και θα έπρεπε να περιγράφεται σύµφωνα µε τις ίδιες επιστηµονικές αρχές που 

χρησιµοποιούνται και στην επιστήµη. Δεδοµένου µάλιστα ότι µάθηση είναι µια 

ανθρώπινη συµπεριφορά και επειδή η συµπεριφορά είναι κάτι που µπορεί κανείς να 

µάθει, οι συµπεριφοριστές ανέπτυξαν µια θεωρία για το πώς οι άνθρωποι µαθαίνουν. 

Συγκεκριµένα, για τον Skinner (1974, σελ. 232) «ο πραγµατικός σκοπός της εκπαίδευσης 

είναι να επιφέρει τις επιθυµητές αλλαγές στη συµπεριφορά». Οι υποστηρικτές της 

συµπεριφοριστικής θεωρίας πιστεύουν ότι, αν η εκπαίδευση και η µάθηση µπορούν να 

οργανωθούν σύµφωνα µε ένα καθορισµένο χρονοδιάγραµµα, οι εκπαιδευτές θα είναι σε 

θέση να προβλέψουν και να ελέγξουν τι συµβαίνει µέσα στην τάξη. 

Σύµφωνα µε τον Jerling (1996, σ.108), οι υποστηρικτές του συµπεριφορισµού 

χρησιµοποιούν λεπτοµερή και ακριβή έρευνα στη διαµόρφωση αρχών για να εξηγήσουν 

και να προβλέψουν τις σχέσεις µεταξύ των ερεθισµάτων, της συµπεριφοράς και των 

επακόλουθων συνθηκών (ανταµοιβή ή τιµωρία για δράση). Ο συµπεριφορισµός αγνοεί 

κάθε έννοια που µπορεί να υπάρχει ως εσωτερικό στοιχείο για τη µάθηση του ανθρώπου, 

αντίθετα τονίζει τις εξωτερικές περιβαλλοντικές επιδράσεις σε συγκεκριµένες, ορατές 

και µετρήσιµες ανθρώπινες συµπεριφορές. Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι άνθρωποι είναι 

απλώς φυσικά όντα, και η νόηση είναι απλώς µια πολύ ανεπτυγµένη αντίδραση στις 

εισόδους ερεθισµάτων µε µια συγκεκριµένη συµπεριφορά ως έξοδο.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συµπεριφορισµού ως θεωρία µάθησης διαφέρουν 

από τις υπόλοιπες θεωρίες σε πολύ µεγάλο βαθµό καθώς δίνει βαρύτητα στα εξωτερικά 

ερεθίσµατα και όχι στο ίδιο το άτοµο το οποίο µαθαίνει. Πρόκειται για µια θεωρία 

µάθησης που επικεντρώνεται µόνο σε αντικειµενικά παρατηρήσιµες συµπεριφορές τυχόν 

ανεξάρτητων δραστηριοτήτων του νου. Συγκεκριµένα, επικεντρώνεται στον τρόπο µε 

τον οποίο σχηµατίζεται, ενδυναµώνεται και διατηρείται ο συσχετισµός µεταξύ του 

ερεθίσµατος και της απόκρισης. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την εξακρίβωση της 

δοµής της γνώσης του εκπαιδευοµένου, αλλά ούτε και για τις διανοητικές διαδικασίες 

που αυτός χρησιµοποιεί. Ο εκπαιδευόµενος χαρακτηρίζεται ως το µέσο αντίδρασης στις 

συνθήκες του περιβάλλοντος, καθώς δεν αναλαµβάνει ενεργό ρόλο στην διερεύνηση του 

περιβάλλοντός του. Οι θεωρητικοί της συγκεκριµένης θεωρίας συµπεριφορισµού 

ορίζουν τη µάθηση ως τίποτα περισσότερο από την απόκτηση µιας νέας συµπεριφοράς 

βασισµένης στις περιβαλλοντικές συνθήκες 

(http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/).  

Όπως υποστηρίζουν οι Merriam& Caffarella (1999) ο συµπεριφορισµός είναι µια 

καθαρά καθηγητοκεντρική θεωρία µάθησης, όπου ο εκπαιδευτής ενηλίκων «χειραγωγεί» 

τον εκπαιδευόµενο, για να λάβει το επιθυµητό αποτέλεσµα.  Σύµφωνα µε τη 
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συγκεκριµένη θεωρία oι εκπαιδευτές είναι οι κάτοχοι της γνώσης και είναι δική τους 

ευθύνη να τη µεταδώσουν καθώς και να προκαλέσουν τις επιθυµητές συµπεριφορές 

στους εκπαιδευοµένους τους. Ο εκπαιδευόµενος µε τη σειρά του είναι ένας παθητικός 

δέκτης που ανταποκρίνεται στα ερεθίσµατα που δέχεται. Ξεκινά λοιπόν όπως υποστήριξε 

ο εµπειριστής Locke ως tabula rasa (άγραφος πίνακας), ότι δηλαδή ο άνθρωπος δε 

γεννιέται µε προϋπάρχουσες, έµφυτες γνώσεις, αλλά η γνώση του αποκτιέται µέσω της 

εµπειρίας και της αντίληψης του και η συµπεριφορά του διαµορφώνεται µέσω της 

ενίσχυσης. Κύριος στόχος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να παρέχει τα σωστά 

ερεθίσµατα για να προκαλέσει στους εκπαιδευόµενους την επιθυµητή αλλαγή στη 

συµπεριφορά τους. Με απλά λόγια, ο εκπαιδευτής ενηλίκων παρέχει τα απαραίτητα µέσα 

για να πάρει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ελέγχει τη συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων 

του και τη µάθηση τους µέσω της αξιολόγησης, της επανάληψης καθώς και µέσω των 

τεχνικών ενίσχυσης. 

Πιο αναλυτικά, ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων κρίνεται καθοριστικός καθώς 

περιλαµβάνει τη διατύπωση των διδακτικών στόχων προσβλέποντας στην αλλαγή της 

συµπεριφοράς του εκπαιδευοµένου (σε αυτό άλλωστε το σηµείο συνίσταται και η 

µάθηση για τη συγκεκριµένη θεωρία), ενισχύοντας την επιθυµητή συµπεριφορά του/της 

µέσω των αµοιβών και αποσβαίνοντας την ανεπιθύµητη συµπεριφορά του/της µέσω της 

τιµωρίας. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων δοµεί τη διδακτέα ύλη σε µικρές ενότητες και ο 

ρυθµός της παρουσίασής της συµβαδίζει µε τους ρυθµούς των εκπαιδευοµένων του. Πιο 

συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτές προτείνουν προκαθορισµένες αλληλουχίες τµηµάτων 

γνώσεων που πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι διαδοχικά τη µία µετά την άλλη, 

οι οποίες πρέπει να έχουν αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας. Κατά συνέπεια, η διδασκαλία 

περιλαµβάνει µικρά καλοσχεδιασµένα βήµατα που θα πρέπει να εκτελεί ο 

εκπαιδευόµενος για να φτάσει στη γνώση. 

Από την άλλη πλευρά, ο εκπαιδευόµενος δεν έχει τον έλεγχο της διαδικασίας, απλώς 

ακολουθεί τα προκαθορισµένα βήµατα, επαναλαµβάνοντας ορισµένα που του είναι 

δύσκολα, προκειµένου να µάθει να εκτελεί τις εντολές και να εφαρµόζει τους κανόνες. 

Η πρόοδος και οι ικανότητες του σχετικά µε την εκµάθηση συγκεκριµένων 

συµπεριφορών διαπιστώνονται µε βάση διαδοχικές διαγνωστικές δοκιµασίες ελέγχου 

(tests) (Deubel, 2003). Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να µιµηθούν και να 

αντιγράψουν την επιθυµητή συµπεριφορά, της οποίας τα κριτήρια ποιότητας (standards) 

γίνονται φανερά στο εκπαιδευόµενο. Στην ουσία, µαθαίνουν µε επιδείξεις τόσο των 

µερών της διδακτέας ύλης όσο και των δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν. 
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Για να γίνει πιο σαφής η αλληλεπίδραση µεταξύ του εκπαιδευτή ενηλίκων και του 

εκπαιδευοµένου παρατίθεται µια σειρά ερεθισµάτων του πρώτου που προκαλούν τις 

αντίστοιχες συµπεριφορές στον εκπαιδευόµενο (Gagné& Medsker, 1996). Τα 

ερεθίσµατα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη σχεδίαση προγραµµάτων σπουδών 

ή και εκπαιδευτικού υλικού. Αρχικά, κεντρίζοντας ο εκπαιδευτής ενηλίκων την προσοχή 

του εκπαιδευοµένου, ο εκπαιδευόµενος τον αποδέχεται και τον προσέχει, δηλώνοντάς 

του τους στόχους του προγράµµατος, γνωρίζει τι θα επακολουθήσει, υπενθυµίζοντάς του 

ό,τι έγινε προηγουµένως του διεγείρει την µακροπρόθεσµη µνήµη, τονίζοντάς του 

βασικά σηµεία τον βοηθά να αντιληφθεί τι είναι σηµαντικό, δοµώντας του τα στάδια της 

µάθησης τον καταστά ικανό να δηµιουργήσει συνδέσεις ανάµεσά τους, ενθαρρύνοντάς 

τον, τον βοηθά να εφαρµόσει αυτά που έµαθε, αξιολογώντας την πρόοδό του του ενισχύει 

τη µάθηση και τέλος ενισχύοντάς την  περαιτέρω µάθηση τον παροτρύνει να επαναλάβει 

αυτά που έχει ήδη µάθει. Σε γενικές γραµµές, οι συµπεριφοριστές πιστεύουν ότι η 

µάθηση καθοδηγείται από το δίδυµο «ερέθισµα- απάντηση». Ο συµπεριφορισµός 

προσεγγίζει τη µάθηση πολύ µηχανιστικά, θεωρεί ότι οι εκπαιδευόµενοι 

ανταποκρίνονται απλά σε ερεθίσµατα του περιβάλλοντός τους. Με την πεποίθηση ότι η 

µάθηση συντελείται µέσω παρατηρήσιµων και µετρήσιµων συµπεριφορών, µια αλλαγή 

στην εξωτερική συµπεριφορά επιφέρει αλλαγές στις εσωτερικές στάσεις, τις πεποιθήσεις 

και τις αξίες των εκπαιδευοµένων.  

Επειδή λοιπόν η συµπεριφορά, σύµφωνα µε τους συµπεριφοριστές, είναι 

αποτέλεσµα αντίδρασης σε περιβαλλοντικά ερεθίσµατα, µπορεί να τροποποιηθεί µέσω 

της σχεδίασης του κατάλληλου περιβάλλοντος. Οι άνθρωποι αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο 

σε µια µεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών και για αυτό είναι απαραίτητο να 

βρούµε τις σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες, για την πρόκληση της σωστής 

(επιθυµητής) αντίδρασης/ συµπεριφοράς. Σε αυτό το σηµείο έρχεται να προστεθεί µια 

από τις βασικές αρχές του συµπεριφορισµού που είναι η προσχεδιασµένη γνώση που 

µεταδίδεται στους εκπαιδευόµενους σύµφωνα µε ένα προσχεδιασµένο πρόγραµµα σε ένα 

κατάλληλα διαµορφωµένο περιβάλλον που θα επιτρέπει να αναπτυχθούν οι δεξιότητες 

που έχει προαποφασίσει ο εκπαιδευτής ενηλίκων, ο οποίος αποτελεί το δηµιουργό αλλά 

και το κέντρο του γεγονότος της µάθησης. 

Ο όρος «µεταφορά γνώσης» αναφέρεται στην εφαρµογή των νεοαποκτηθέντων 

γνώσεων σε καινούριες καταστάσεις και µε νέους τρόπους, αλλά και στον τρόπο µε τον 

οποίο η παλαιότερη γνώση επηρεάζει τη µάθηση. Ο Skinner (1974, σ. 233) αναφέρει ότι 

«ο οργανισµός δεν είναι κενός και δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένα µαύρο κουτί». 

Καταστάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν απολύτως ίδια ή παρόµοια χαρακτηριστικά, 
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επιτρέπουν στις συµπεριφορές να µεταφέρουν στοιχεία από την µία κατάσταση στην 

άλλη. Κατά συνέπεια µια συµπεριφορά που γίνεται σήµερα µπορεί να επηρεάσει µια 

µελλοντική συµπεριφορά. Στις συµπεριφοριστικές θεωρίες µάθησης, η µεταφορά είναι 

αποτέλεσµα της γενίκευσης (Skinner 1971, · Phillips & Soltis, 1991· Merriam & 

Brockett, 1997). 

Ωστόσο, η µνήµη δεν απασχολεί τυπικά τους συµπεριφοριστές και αυτό αποτελεί 

και ένα στοιχείο για το οποίο η συγκεκριµένη θεωρία έχει δεχτεί κριτική, καθώς η µνήµη 

αποτελεί από τις βασικές αρχές της συµπεριφοράς του ανθρώπου και κατ’ουσίαν εξηγεί 

την εξέλιξη της ανθρώπινης γλώσσας. Αν και η απόκτηση «συνηθειών» συζητείται, 

δίνεται λίγη σηµασία στο πώς αυτές οι συνήθειες αποθηκεύονται ή ανακαλούνται για 

µελλοντική χρήση. Η λήθη αποδίδεται στη µη-χρήση µιας απόκρισης µε το πέρασµα του 

χρόνου. Αντίθετα, η περιοδική επανάληψη και η εξάσκηση βοηθάει στη διατήρηση της 

ετοιµότητας του εκπαιδευοµένου να αντιδράσει. Ωστόσο τονίζεται ο ρόλος της 

βραχυπρόθεσµης µνήµης που βασίζεται σε συνεχείς επαναλήψεις για την εδραίωση µιας 

συµπεριφοράς. 

Ωστόσο ο συµπεριφορισµός έχει δεχτεί κι άλλα επικριτικά σχόλια τα περισσότερα 

εκ των οποίων οφείλονται στο γεγονός ότι δε δέχεται τη µοναδικότητα της συµπεριφοράς 

του κάθε εκπαιδευόµενου. Συγκεκριµένα, ο Myers (1988) αναφέρει ότι ο 

συµπεριφορισµός µειώνει τη συµπεριφορά όλων στο επίπεδο της συσχέτισης µεταξύ ενός 

εξωτερικού ερεθίσµατος και µιας εσωτερικής αντίδρασης. Κατά συνέπεια, αγνοεί τη 

σηµασία των γνωστικών και ψυχολογικών διεργασιών, δίνοντας έµφαση µόνο στις 

εσωτερικές, όπως την αντίληψη και τη µάθηση µέσω προβληµατισµού, οι οποίες µε τη 

σειρά τους διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της κατανόησης της 

µάθησης. Αυτή η τάση για απλούστευση οδήγησε επίσης το συµπεριφορισµό να 

υιοθετήσει µια πολύ απλοϊκή προσέγγιση συσχέτισης µεταξύ της µάθησης και της 

ανάπτυξη της γλώσσας.   

Ο Kolb (1988) επικρίνει επίσης τη συµπεριφοριστική θεωρία καθώς υποστηρίζει ότι 

τα µοντέλα µάθησης που προτείνονται και εµπειρικά επαληθεύονται ισχύουν µόνο σε 

τεχνητά εργαστηριακά περιβάλλοντα. Υποστηρίζει ότι η αποτυχία του συµπεριφορισµού 

έγκειται στην αδυναµία επαρκούς γενίκευσης στην ανθρώπινη συµπεριφορά, καθώς όλα 

τα πειράµατα αφορούσαν σε ζώα και βασίζονταν στην αλλαγή της συµπεριφοράς τους 

που διαφέρει από την πολύ πιο σύνθετη ανθρώπινη συµπεριφορά. 
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1.5.5. Εποικοδοµητισµός 

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία µάθησης, τον εποικοδοµητισµό η µάθηση σηµαίνει 

οικοδόµηση της νέας γνώσης από τον ίδιο τον εκπαιδευόµενο για τον ίδιο. Ο αγγλικός 

όρος είναι constructivism, που πηγάζει από τη λέξη construct (:κατασκευάζω), γεγονός 

που αποτελεί και βασική αρχή της συγκεκριµένης θεωρίας (κατασκευή γνώσης). Στα 

ελληνικά οι όροι που αναφέρονται στη συγκεκριµένη θεωρία είναι: εποικοδοµητισµός, 

οικοδοµισµός, δοµισµός αλλά και κονστρουκτιβισµός (ελληνοποίηση αγγλικού όρου). 

Στη συγκεκριµένη Διατριβή όταν αναφερόµαστε στη συγκεκριµένη θεωρία, θα την 

αποκαλούµε µε τον όρο εποικοδοµητισµό. 

Η νέα αυτή θεωρία που ο Fosnot (1996b) αποκαλεί «µια παραδειγµατική στροφή» 

στην εκπαίδευση καθώς παρείχε µια γέφυρα για τη µετάβαση από την παραδοσιακή στις 

µεταµοντέρνες επιστηµολογίες, για τον Schunk (1996) είναι µια ψυχολογική, φιλοσοφική 

προοπτική, η οποία υποστηρίζει ότι τα άτοµα σχηµατίζουν ή κατασκευάζουν µεγάλο 

µέρος από αυτά που µαθαίνουν και κατανοούν. Πρόκειται για µια περιγραφική θεωρία, 

όπως µάλιστα τονίζει ο Richardson (1997) που αναδεικνύει τον τρόπο που οι άνθρωποι 

µαθαίνουν και όχι τον τρόπο που πρέπει να µαθαίνουν. Βασίζεται στην ιδέα ότι οι 

µαθητές κατασκευάζουν τη µάθησή τους µέσω της προηγούµενης εµπειρίας και γνώσης 

τους. 

Τα πρώτα ίχνη της θεωρίας του εποικοδοµητισµού µπορούµε να τα βρούµε στις 

διδασκαλίες των πιο γνωστών φιλοσόφων. Ο Σωκράτης, το 420π.Χ., ήταν αυτός που 

πίστευε ότι η γνώση που µεταδίδεται από ένα δάσκαλο ή κάποιο άλλο πρόσωπο δεν ήταν 

αυτή καθεαυτή κατανοητή και διδακτή. Πίστευε ότι ένα άτοµο πρέπει να καταλάβει µε 

το να έχει ένα δάσκαλο απλά για να το καθοδηγήσει, δίνοντας του µερικές συµβουλές. 

Στο γνωστό διάλογό του µε τον Μένωνα καταδεικνύεται ότι για τον Σωκράτη η γνώση 

δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή ή κατανοητή απλά µέσω της διδασκαλίας.  Ωστόσο οι ρίζες 

του σύγχρονου εποικοδοµητισµού εντοπίζονται στη σκέψη και τη γραφή του Vico και 

του Kant κατά το 18ο αιώνα οφείλοντας βέβαια κι ένα µεγάλο µέρος της τρέχουσας 

σύλληψής του στις εργασίες του Piaget και του Bruner του 20ου αιώνα. Κύριος 

εκπρόσωπος του εποικοδοµητισµού είναι ο Von Glasersfeld. Όπως γράφει ο Confrey 

(1990, σελ. 108-109), «Ο Εποικοδοµητισµός διατυπώνει µια θεωρία για τα όρια της 

ανθρώπινης γνώσης και εκφράζει την άποψη ότι όλη η γνώση που έχουµε είναι ένα προϊόν 

των δικών µας ενεργειών. Δεν µπορούµε να έχουµε άµεση γνώση οποιασδήποτε εξωτερικής 

ή αντικειµενικής πραγµατικότητας». Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή, τη βασική φιλοσοφική 

θέση του εποικοδοµητισµού κατά την οποία είναι αδύνατο να γνωρίσουµε µια 

«αντικειµενική πραγµατικότητα», οι γνώσεις µας για την πραγµατικότητα είναι στην 
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ουσία «θεωρίες» γύρω από αυτή και η φροντίδα µας για συνέπεια και λογική στη 

διατύπωσή τους, ούτε συνεπάγεται την αλήθεια τους, ούτε αποκλείει εναλλακτικές 

θεωρίες. 

Κυρίαρχη ιδέα στη θεωρία του εποικοδοµητισµού είναι ότι οι εκπαιδευόµενοι 

«κατασκευάσουν τη δική τους γνώση» (Sener, 1997). «Κατασκευή γνώσης», σηµαίνει 

ότι οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν ενεργά σε µια διαδικασία µάθησης µέσω της οποίας 

προσπαθούν να δώσουν νόηµα και να ερµηνεύσουν τις προϋπάρχουσες εµπειρίες τους. 

Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας γίνεται γνώση. Έχοντας ως πυρήνα αυτή την ιδέα 

σχετικά µε την απόκτηση της γνώσης δηµιουργήθηκαν οι διαφορετικοί τύποι του 

εποικοδοµητισµού, όπως: ο γνωστικός, µε κύριο εκφραστή τον Piaget, ο ριζοσπαστικός, 

µε κύριο εκφραστή τον von Glasersfeld και τέλος ο κοινωνικός µε κύριο εκφραστή τον 

Vygotsky. Ένας άλλος διαχωρισµός του εποικοδοµητισµού από τον Applefield (2000) 

σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία είναι σε εξωγενή, ενδογενή και διαλεκτικό.  

Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του ρεαλισµού, µια εξωτερική πραγµατικότητα 

κατασκευάζεται καθώς η γνώση σχηµατίζεται. Από την εξωγενή παράδοση συνεπάγεται 

ο δυϊσµός, στον οποίο η ύπαρξη ενός εξωτερικού κόσµου (µια υλική πραγµατικότητα) 

βρίσκεται αντιµέτωπη µε την ύπαρξη ενός ψυχολογικού κόσµου (γνωστικό, 

υποκειµενικό, συµβολικό ή φαινοµενολογικό). Ο Gergen (1994) αναφέρει ότι οι 

στοχαστές, που υποστηρίζουν τον εξωγενή εποικοδοµητισµό δίνουν µεγάλη έµφαση 

στην έντονη παρατήρηση για την απόκτηση της γνώσης. Τείνουν να βλέπουν το 

συναίσθηµα και το κίνητρο ως πιθανούς κινδύνους. Είναι επίσης πιθανό να τονίσουν τη 

σηµασία της γνώσης όσον αφορά την ικανότητα των ατόµων να προσαρµοστούν ή να 

επιτύχουν µέσα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον. 

Επιπλέον, αναγνωρίζει την αξία της άµεσης διδασκαλίας, αλλά ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων να µην είναι το επίκεντρο. Σύµφωνα µε τον εξωγενή εποικοδοµητισµό, οι 

εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να έχουν κάποιο έλεγχο της επιλογής του περιεχοµένου, θα 

πρέπει να έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν ενεργά τη δική τους γνώση και να 

διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σε όλα τα στάδια και µετά θα πρέπει να έχουν την 

ευκαιρία να εφαρµόσουν τις γνώσεις τους σε ρεαλιστικές εργασίες. Τα εκπαιδευτικά 

συστήµατα που ακολουθούν την εποικοδοµητιστική θεωρία παρέχουν µια δοµή που 

ενθαρρύνει τον εκπαιδευόµενο να ακολουθήσει συγκεκριµένες διδακτικές ακολουθίες, 

αλλά και του επιτρέπει να επιλέγει εναλλακτικές αλληλουχίες. Η εξωγενής άποψη είναι 

ευνοϊκή για τις διαδικασίες εξέτασης στην οποία η κύρια έµφαση δίνεται στην εκτίµηση 

των επιπέδων της ατοµικής απόκτησης γνώσεων (McKnight, Dillon and Richardson, 

1991). 
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Ο ενδογενής εποικοδοµητισµός από την άλλη ασχολείται µε τις επιµέρους 

κατασκευές της γνώσης. Θεωρεί ότι το µυαλό και ο κόσµος είναι ανεξάρτητα και ότι η 

γνώση είναι µια ψυχική κατάσταση. Ωστόσο, βλέπει τον κόσµο ως αυταπόδεικτο και 

εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο δουλεύει το µυαλό, έτσι ώστε να 

λειτουργεί επαρκώς στη φύση. Όπως και στην θεωρία του Piaget, ο ατοµικός νους 

προσπαθεί να επιλύσει µια ψυχική ανισορροπία. Η ουσία είναι ότι οι εκπαιδευόµενοι 

διαπραγµατεύονται την έννοια των εµπειριών και των φαινοµένων που είναι αντιφατικά 

από τα υπάρχοντα (Gergen, 1994). Έτσι, η ενδογενής προοπτική εκπροσωπείται στην 

εκπαίδευση µε προγράµµατα σπουδών που αποδίδουν µείζονα έµφαση στις ορθολογικές 

ικανότητες του ατόµου, και όχι την ποσότητα των πληροφοριών που είναι σηµαντικές. Ο 

Gergen αναφέρει επίσης ότι σε τέτοια πλαίσια, η συζήτηση στην τάξη προτιµάται έναντι 

των διαλέξεων επειδή οι γνωστικές δεξιότητες ενισχύονται πλήρως µέσω της ενεργής 

εµπλοκής. Έτσι, ο ενδογενής εποικοδοµητισµός απαιτεί µαθητοκεντρικές 

δραστηριότητες που βοηθούν τη διαδικασία εσωτερίκευσης για να επιτευχθεί η µάθηση. 

Ο διαλεκτικός ή κοινωνικός εποικοδοµητισµός τέλος, επισηµαίνει την άποψη ότι η 

κατασκευή της γνώσης γίνεται µέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που 

περιλαµβάνουν την ανταλλαγή και τη σύγκριση. Το κοινωνικό περιβάλλον της µάθησης 

θεωρείται δοµηµένο. Δηλαδή, οι εκπαιδευόµενοι αναφέρει ο Applefield και οι 

συνεργάτες του (2000) βελτιώνουν τη δικά τους νοήµατα και βοηθούν τους άλλους να 

βρουν νόηµα. Ο διάλογος θεωρείται ως ο καταλύτης για την απόκτηση γνώσεων, λόγω 

των ανταλλαγών µέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των ατόµων µε 

διαφορετική γνωστική ικανότητα.  

Σύµφωνα µε τον Gergen (1994) ο κοινωνικός εποικοδοµητισµός αντιπροσωπεύει µια 

ριζική ρήξη τόσο µε τις εξωγενείς όσο και µε τις ενδογενείς κατευθύνσεις στη γνώση. 

Αντιτίθεται της αξίας των ατοµικών επενδύσεων και ευνοεί τις κοινωνικές. Προτείνει µια 

ουσιωδώς τροποποιηµένη ατζέντα τόσο από την άποψη της επιστηµονικής έρευνας όσο 

και της εκπαιδευτικής πράξης. Στη ριζοσπατική του µορφή, ο κοινωνικός 

εποικοδοµητισµός δεν αρχίζει ούτε µε τον εξωτερικό κόσµο ως βασικό µέληµα του ούτε 

µε τον ατοµικό νου. Μάλλον η γλώσσα γίνεται η βαθύτατη ανησυχία στην κατασκευή 

της γνώσης. Η ίδια η γλώσσα θεωρείται ως µέσο που διαµορφώνεται από την πολιτισµική 

συσσώρευση του τι λαµβάνεται ως γνώση στα κοινωνικά πλαίσια που βρισκόµαστε ήδη 

µέσα. 

Οι βασικές αρχές του εποικοδοµητισµού όπως αναφέρει ο Glasersferd στο έργο του 

(1984, 1987, 1989, 1995b) θα µπορούσαν να συνοψιστούν στο ότι η γνώση είναι 

αποτέλεσµα προγενέστερης εµπειρίας, στο ότι η διαδικασία της γνώσης προσαρµόζεται 
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προκειµένου να εξυπηρετήσει την προσωπική αναζήτηση για βιωσιµότητα, στο ότι η 

γνώση δεν αποτελεί καθρέφτη της εξωτερικής πραγµατικότητας. Κατ᾽επέκταση η γνώση 

είναι δηµιουργία, όχι ανακάλυψη.  Και τέλος στο ότι η γνώση βασίζεται σε κοινωνικά, 

πολιτισµικά και γλωσσικά πλαίσια. 

Πρώτος ο Καντ αναφέρθηκε στη σηµασία της εµπειρίας στη διαδικασία της 

ανάπτυξης. Τόνισε ότι ο άνθρωπος ήταν σε θέση να αιτιολογήσει κάθε νέα µάθηση 

δεδοµένου ότι «οι σκέψεις χωρίς περιεχόµενο είναι κενές, και η γνώση χωρίς έννοιες 

είναι τυφλή» (Strawson, 1984, σελ. 294). Όποιες ανάγκες ο Καντ βρήκε στην αντίληψή 

µας για την εµπειρία, τις απέδωσε στην φύση των ικανοτήτων µας. Με κίνητρο το 

Διαφωτισµό, αναγνώρισε την ανάγκη για τα άτοµα να κατέχουν ή να κατασκευάσουν 

ελεύθερες σκέψεις ή προσωπικές αλήθειες. Στην πραγµατικότητα όµως ο von Glasersfeld 

(1995b) υποστηρίζει ότι πολύ πριν από τον Καντ (1780) ο Giambattista Vico το 1710 

κατέληξε σε ένα πολύ παρόµοιο συµπέρασµα. Το σύνθηµα του Vico ήταν ότι «το 

ανθρώπινο µυαλό µπορεί να ξέρει µόνο ό,τι το ανθρώπινο µυαλό έχει κάνει», και υπέθεσε 

ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν ήταν υποχρεωτικά κατηγορίες εκ των προτέρων, αλλά 

αντίθετα υποστήριξε ότι ήταν ανθρώπινα κατασκευάσµατα. 

Ο Jean Piaget, θέτοντας τα θεµέλια του εποικοδοµητισµού, υποστήριξε ότι η γνώση 

δεν έχει σκοπό την παραγωγή αναπαραστάσεων µιας ανεξάρτητης πραγµατικότητας, 

αλλά µάλλον έχει µια προσαρµοστική λειτουργία (Glasersfeld, 1995b). Ο ακρογωνιαίος 

λίθος της επιστηµολογίας του ήταν ότι η γνωστική εξέλιξη ήταν παράλληλη µε την 

βιολογική εξέλιξη του ατόµου. Έτσι, οι νοητικές λειτουργίες κυρίως θεωρούνται ως 

εσωτερικά στοιχεία. Ο Woolfolk (2010) αναφέρει ότι το κενό που δηµιουργεί µια ελλιπής 

εξισορρόπηση µεταξύ προσαρµοσµένων και µη απαντήσεων στην ενεργοποίηση των 

σχηµάτων θεωρείται ως µέσο για την εννοιολογική αλλαγή. 

Από την άλλη πλευρά, ο Lev Vygotsky υποστήριξε και εξήγησε ότι οι κύριες 

νοητικές λειτουργίες πριν ενσωµατωθούν ήταν κοινωνικές. Η εννοιολογική αλλαγή 

γίνεται µέσα από µια σειρά κοινωνικο-πολιτισµικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των 

ατόµων και του περιβάλλοντος. Η έννοια της «ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης» του 

Vykotsky µπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι το σηµείο εστίασης σε µια τέτοια 

εννοιολογική αλλαγή. Ο Galperin, ένας µεταγενέστερος εποικοδοµητιστής, επεκτείνει 

αυτή τη ζώνη µε τη συµπερίληψη ενός µοντέλου διδασκαλίας-µάθησης µέσω του 

σχηµατισµού/ δηµιουργίας πνευµατικών ενεργειών. Ολοκληρώνει µε τις έννοιες της 

διαµεσολάβησης, της δραστηριότητας και της εσωτερίκευσης και θεωρεί το δάσκαλο ως 

εµπειρογνώµονα, ο οποίος εκπροσωπεί την πειθαρχία. Ο κοινωνικός εποικοδοµητισµός 

του Vygotsky εκθέτει τις εµπειρίες του παρελθόντος και τα πλαίσια που 
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συµπεριλαµβάνουν και τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευοµένους. Οι εν λόγω 

διατάξεις συµβάλλουν στη διαδικασία της µάθησης των εκπαιδευοµένων, κάνοντας τις 

έννοιες, τα γεγονότα και τις γενικεύσεις που συναντώνται στη ζωή να έχουν προσωπικό 

νόηµα. Εκτός από αυτά, ο von Glasersfeld εισήγαγε, όπως υποδηλώνει και το όνοµά της, 

µια ριζοσπαστική σκοπιά του εποικοδοµητισµού. Ο Tobin (1998) υποστηρίζει ότι 

σύµφωνα µε τη ριζοσπαστική εποικοδοµητιστική άποψη, το πολιτισµικό κεφάλαιο 

αποτελεί θεµέλιο για τη µάθηση που φωτίζει τις προσπάθειες των µαθητών να δώσουν 

νόηµα από την εµπειρία ως προς το τι είναι ήδη γνωστό. Κατά συνέπεια µια διαλεκτική 

σχέση ανάµεσα στον ριζοσπαστικό εποικοδοµητισµό και στα κοινωνικο-πολιτιστικά 

φαινόµενα τοποθετεί το ατοµικό αίσθηµα λήψης αποφάσεων µιας κοινότητας στην οποία 

το κάθε άτοµο µπορεί να είναι ένας πιθανός δάσκαλος και µαθητής. 

Επιπλέον, οι πολιτιστικές επιρροές σηµαίνουν ότι η κοινωνία παρέχει στον 

εκπαιδευόµενο τους στόχους αλλά και τις δοµηµένες µεθόδους για την επίτευξή τους. Η 

γλώσσα είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που δηµιουργήθηκαν από την ανθρωπότητα 

για την οργάνωση της σκέψης. Η ίδια φέρει έννοιες που ανήκουν στην εµπειρία και στη 

γνώση (Blanck, 1990). Ο διάλογος θεωρείται ζωτικής σηµασίας για δύο πολύτιµες αρχές 

της εποικοδοµητιστικής πρακτικής, η οποία είναι η διαδικασία της συνεργατικής 

µάθησης και η βαθιά προσωπική ενδοσκόπηση στη διαδικασία µάθησης ενός ατόµου 

(Brooks & Brooks, 1993). Με άλλα λόγια, η ενεργός χρήση της γλώσσας ή άλλα 

συµβολικά εργαλεία είναι στοιχεία του κοινωνικού εποικοδοµητισµού του Vygotsky. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τη θεωρία του εποικοδοµητισµού, ο Poerksen (2004α) αναφέρει 

οτι η εµπειρία του κάθε ατόµου είναι εξίσου έγκυρη µε οποιουδήποτε άλλου και δε 

θεωρείται ότι η εµπειρία κάποιου υπερτερεί επιστηµονικά. Κατ’ επέκταση δεν υπάρχουν 

αντικειµενικά κριτήρια για το τι πραγµατικά συνιστά τη γνώση. Σε άλλο του σύγγραµµα 

(2004β) ο ίδιος πάλι υποστηρίζει ότι αυτό που αποτελεί γνώση για κάποιο άτοµο δεν 

είναι απαραίτητο ότι θα αποτελεί γνώση για κάποιο άλλο, καθώς δύο άτοµα δε µπορεί να 

έχουν τις ίδιες εµπειρίες ή ακόµη και να δεχτούµε ότι έχουν δε µπορούν να τις 

επεξεργαστούν µε ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα, η θεωρία του Piaget (γνωστικός 

εποικοδοµητισµός) πρεσβεύει ότι οι εξαιρετικά σύνθετες γνωστικές δοµές και 

λειτουργίες δηµιουργούνται από µια απλή αρχική διαδικασία σε συνδυασµό πάντα µε τις 

προσωπικές ενέργειες και εµπειρίες. Ο ίδιος αναφέρει (Piaget, 1967, στο Glasersfeld, 

1987) ότι «όλη η γνώση είναι δεµένη στη δράση, και η γνώση ενός αντικειµένου ή ενός 

γεγονότος πρόκειται να την χρησιµοποιήσει µε την αφοµοίωση της σε ένα σχέδιο δράσης». 

Μια άλλη βασική αρχή του εποικοδοµητισµού αποτελεί η ενεργή συµµετοχή των 

εκπαιδευοµένων στην επίλυση προβληµάτων και την κριτική σκέψη. Εξετάζει τη 
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σηµασία της ανάληψης ευθύνης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η κατασκευή της 

γνώσης βασίζεται στην οικοδόµηση πάνω σε προηγούµενες γνωστικές εµπειρίες. Έτσι, 

η νέα γνώση ενσωµατώνεται στις προηγούµενες διανοητικές δοµές. Η ένταξη τέτοιων 

εµπειριών κατά τον Darling-Hammond (2000) διευκολύνεται µέσα από την κοινωνική 

και συνεργατική φύση της µάθησης. Ο Shunk (1991) αναφέρει ότι η συνεργασία 

περιλαµβάνει την ανταλλαγή απαντήσεων, ιδεών για δεδοµένα σύνθετα προβλήµατα που 

απαιτούν δεξιότητες υψηλότερης τάξης. Σε αυτά τα πολύπλοκα περιβάλλοντα µάθησης 

ο διάλογος διευκολύνει τη µαθησιακή διαδικασία κατασκευάζοντας γνώση µε βάση την 

ήδη υπάρχουσα. Εκτός από το διάλογο συµβάλλει και ο διανοητικός χειρισµός, η 

απεικόνιση, και η διαδικασία της ανάπτυξης, δοκιµής και της απόρριψης των υποθέσεων. 

Σε αυτό το σηµείο έρχεται να προστεθεί η άποψη του Glasersfeld (1995b), ο οποίος 

υποστήριξε ότι η γνώση δεν µπορεί απλά να µεταφερθεί από τον εκπαιδευτή ενηλίκων 

στον εκπαιδευόµενο, θα πρέπει ο τελευταίος να τη συλλάβει, να την κατανοήσει µε στόχο 

να την κατακτήσει. Η εννοιολογική αλλαγή θα πρέπει να παρέχεται µέσω της 

πραγµατικότητας. Τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν στην ενσωµάτωση της νέας 

γνώσης στις ήδη υπάρχουσες εµπειρίες αποτελούν βασικό πυρήνα του ριζοσπαστικού 

εποικοδοµητισµού, του Ernst von Glasersfeld. οι δυο κύριες αρχές που περιλαµβάνονται 

στον ριζοσπαστικό εποικοδοµητισµό είναι οι εξής: 1) η γνώση δεν αποκτιέται παθητικά 

αλλά ενισχύεται ενεργά από το γνωστικό θέµα, 2) η λειτουργία της γνώσης είναι 

προσαρµόσιµη και εξυπηρετεί την οργάνωση του εµπειρικού κόσµου, όχι την 

ανακάλυψη της οντολογικής πραγµατικότητας. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον εποικοδοµητισµό, και πιο συγκεκριµένα τον ριζοσπαστικό 

εποικοδοµητισµό η µάθηση απαιτεί την αυτορρύθµιση και την κατασκευή των 

εννοιολογικών κατασκευών που λαµβάνονται µέσω του στοχασµού και της αφαίρεσης. 

Τα προβλήµατα δεν λύνονται µέσω της µηχανικής µάθησης («παπαγαλίας») σωστών 

απαντήσεων. Για την επίλυση των προβληµάτων µε έξυπνο και πρωτότυπο τρόπο, πρέπει 

να αντιµετωπίσει ο καθένας τη γνώση ως προσωπική του υπόθεση. Θα πρέπει να 

αντιµετωπίσει την όλη διαδικασία ως ένα εµπόδιο που κωλυσιεργεί την πρόοδο του προς 

ένα συγκεκριµένο στόχο (von Glasersfeld, 1995a).  

Καταληκτικά λοιπόν ο εποικοδοµητισµός πρεσβεύει ότι η γνώση προκύπτει από τις 

προσωπικές εµπειρίες του εκπαιδευόµενου ανάλογα µε το περιβάλλον που ζει. 

Υποστηρίζει µάλιστα, ότι ο ίδιος ο εκπαιδευόµενος είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της 

όλης διαδικασίας και οφείλει να συµµετέχει ενεργά σε αυτή. Με άλλα λόγια, βλέπει τη 

γνώση ως προσωπικό οικοδόµηµα που καθορίζεται αποκλειστικά από το ίδιο το άτοµο 

που το κατασκευάζει. Επιπλέον ισχυρίζεται ότι, ενώ ο εκπαιδευόµενος συµµετέχει και 



	 47	

ανταλλάσσει πληροφορίες µε τους άλλους, καθώς αυτό αποτελεί µέρος της µαθησιακής 

διαδικασίας, ωστόσο αυτό δε σηµαίνει ότι αυτό που τελικά δοµείται ως προσωπική του 

γνώση είναι κάτι που διαπραγµατεύτηκε προηγουµένως. Ως συνέπεια, δε µπορεί να 

υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς µεταξύ των υποκειµένων και των παραγόντων που 

συµβάλλουν στην απόκτηση γνώσης. Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευόµενοι 

αναλαµβάνουν την ευθύνη της µάθησής τους γεγονός που σηµαίνει ότι έχουν πλήρη 

ελευθερία της λήψης αποφάσεων µε βάση τη µάθησή τους. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι κυρίως να καθοδηγεί, να εστιάζει, να 

προτείνει, να διευκολύνει, και να αξιολογεί τη διαδικασία για να εξασφαλιστεί ότι η 

µαθησιακή διαδικασία οδεύει προς ένα σχετικό και ακαδηµαϊκά παραγωγικό 

συµπέρασµα. Πολλές φορές µπορεί η άµεση διδασκαλία να είναι απαραίτητη. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να καθορίσει τα όρια της άµεσης 

διδασκαλίας, και να δώσει λόγο στους εκπαιδευόµενους. Κατά συνέπεια, για τους Brooks 

& Brooks (1993) το να γίνει κάποιος εποικοδοµητιστής εκπαιδευτής ενηλίκων ο οποίος 

βοηθά τους εκπαιδευοµένους του να ψάχνουν αντί να ακολουθούν είναι µάλλον δύσκολο, 

όµως, δεν είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Τέτοια επίτευξη µπορεί να βασίζεται στις 

ακόλουθες αρχές που βασίζονται σε ενδελεχείς µελέτες και στις αλληλεπιδράσεις µε τους 

εκπαιδευόµενους. Οι εποικοδοµητιστές εκπαιδευτές ενθαρρύνουν την αυτονοµία των 

εκπαιδευοµένων και την πρωτοβουλία, χρησιµοποιώντας αυθεντικά στοιχεία µε 

χειραγωγήσιµα, διαδραστικά, και φυσικά υλικά. Επιπλέον, χρησιµοποιούν γνωστική 

ορολογία, όπως η δηµιουργία, η πρόβλεψη, η ανάλυση στη διαµόρφωση των 

καθηκόντων, επιτρέποντας τον καθορισµό του στόχου των εκπαιδευοµένων, και την 

επιλογή των διδακτικών στρατηγικών και το περιεχόµενο. Ταυτόχρονα, ερευνούν τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευοµένων τους για τις έννοιες πριν µοιραστούν οι δικές τους, τους 

ενθαρρύνουν να κάνουν διάλογο τόσο µε τους ίδιους όσο και µε τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους. Αυτό το πετυχαίνουν, προκαλώντας τους µε ερωτήσεις που 

χρησιµοποιούν την κριτική σκέψη τους και να τους ενθαρρύνουν να ρωτήσουν και οι 

ίδιοι. Ο στόχος τους είναι η επεξεργασία των αρχικών αντιδράσεων των εκπαιδευοµένων 

γι’ αυτό εµπλέκουν τους εκπαιδευόµενους µε εµπειρίες που µπορεί να προκαλέσουν 

αντιφάσεις µε την αρχική τους υπόθεση. Ωστόσο πάντα αφήνουν χρόνο αφού εκφράσουν 

ερωτήµατα, µε σκοπό τη δηµιουργία νέων σχέσεων. 

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι ο ρόλος του εκπαιδευτή υ ενηλίκων πάγεται 

στη διακριτική διάθεση της πολιτικής για τον καταµερισµό της εργασίας και ο Jarvis 

(2006, σ. 70-71) προτείνει διάφορους ρόλους/ ονοµασίες που µπορούν να τον 

χαρακτηρίζουν, όπως του εκπαιδευτικού, διευκολυντή και αρωγού στο διδακτικό έργο, 
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του επόπτη, του εκπαιδευτή, προπονητή, του καθοδηγητή, συµβούλου, διαχειριστή, του 

ελεγκτή, αποτιµητής, του ερευνητή, του εκπαιδευτή άλλων εκπαιδευτών, του συγγραφέα 

µαθησιακού και διδακτικού υλικού, του σχεδιαστή αναλυτικών προγραµµάτων, του 

οργανωτή της εκπαιδευτικής πολιτικής, του διαχειριστή εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

και τεχνικού προσωπικού, του συµβούλου, εµπειρογνώµονα και αξιολογητή, αλλά και 

του πωλητή ή µεταπράτη. Από τους παραπάνω ρόλους, που αναφέρθηκαν ότι 

αναλαµβάνει να παίξει ο εκπαιδευτής ενηλίκων γίνεται αντιληπτό και το πολύπλευρο 

έργο αυτού. 

Συνοπτικά, ο εκπαιδευτής ενηλίκων για τον Windschitl (2002) πρέπει να είναι 

προετοιµασµένος να διαχειριστεί την αλληλεπίδραση µεταξύ των οµάδων των 

εκπαιδευοµένων. Αυτή ή αυτός θα πρέπει να γνωρίζει τα προβλήµατα και τη λύση τους, 

καθώς και τα κοινά λάθη, τις προκαταλήψεις και τις τυχόν λανθασµένες αντιλήψεις που 

προκύπτουν. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων βοηθά τους εκπαιδευόµενους να παρατηρήσουν 

τα χαρακτηριστικά του πλούσιου, ρεαλιστικού πλαισίου το οποίο δεν είχαν 

παρακολουθήσει στο παρελθόν, καθώς και να δώσουν δυνατές λύσεις. Καθοδηγεί τις 

αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευοµένων, καθώς συνεργάζονται για την επίλυση σύνθετων 

προβληµάτων που κανένας εκπαιδευόµενος δε θα µπορούσε να διαχειριστεί µόνος του. 

Για να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους όταν ασχολούνται µε δραστηριότητες µε βάση 

ένα πρόβληµα, οι εκπαιδευτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν διάφορες στρατηγικές που 

µπορούν να κάνουν τα επιµέρους συστατικά των σύνθετων καθηκόντων ευκολότερα, 

µέσω της καθοδήγησης από τους ίδιους στη διαδικασία της επίλυσης του προβλήµατος. 

Συµπερασµατικά, ο εκπαιδευτής ενηλίκων µπορεί να µεσολαβήσει παρέχοντας την 

αναγκαία καθοδήγηση προς τους εκπαιδευοµένους. 

Παρά το γεγονός ότι εποικοδοµητισµός έχει πολλούς υποστηρικτές υπάρχουν 

αρκετές επικρίσεις εναντίον του στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η πρώτη είναι ότι, 

προκειµένου να τεθεί ο στόχος της µάθησης από τους εκπαιδευόµενους, οι εκπαιδευτές 

είναι πιθανό να εγκαταλείψουν το πρόγραµµα σπουδών τους και να ακολουθήσουν τις 

επιθυµίες των εκπαιδευοµένων τους. Μια άλλη κριτική είναι ότι απουσιάζει η 

αυστηρότητα, γεγονός που προκαλεί ανασφάλεια για την πορεία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Brooks& Brooks, 1999). Ο Gergen (1995), ο οποίος διαφωνεί µε το γεγονός 

ότι οι µαθητές θα εκτιµήσουν και θα οφεληθούν «εξίσου» από τα διαδραστικά και 

γνωστικά εµπλουτισµένα περιβάλλοντα µάθησης, που υποστηρίζονται από τις αρχές του 

εποικοδοµητισµού. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρει ότι οι διαφορές των χαρακτηριστικών 

ενός εκπαιδευόµενου µπορεί να ευνοήσουν ή όχι µια εποικοδοµητιστική προσέγγιση 

µάθησης, καθώς επεσήµανε επίσης ότι οι διαφορές των χαρακτηριστικών ενός 
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εκπαιδευόµενου µπορεί να ευνοήσουν ή όχι µια εποικοδοµητιστική προσέγγιση 

µάθησης. Τέλος οι Baines& Stanley (2000) εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους εστιάζοντας 

στον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων. Ο µεν Sink τονίζει τη σηµασία της κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών πριν από την πλήρη εφαρµογή του εποικοδοµητισµού στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι οι παραδοχές, οι µηχανισµοί και οι απαραίτητες 

διαδικασίες για τη δηµιουργία γνώσης θα πρέπει να περιγραφούν µε ακρίβεια και να 

ερευνηθούν εκτενώς, γεγονός που δε γίνεται και δηµιουργούνται προβλήµατα. Οι δε 

Baines και Stanley τονίζουν ότι ο εκπαιδευτής ασκεί ένα από τις πιο απαιτητικά 

επαγγέλµατα. Απαιτεί αυθορµητισµό και σε µεγάλο βαθµό ανπτυγµένη την ικανότητα 

προσαρµοστικότητας σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα. 

 

1.6. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 

 

Όπως φάνηκε απ’όλα που καταγράφηκαν παραπάνω οι φιλοσοφικές εκπαιδευτικές 

θεωρίες προέρχονται από συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο.  Το γεγονός αυτό 

δεν σηµαίνει ότι κάθε θεωρία εφαρµόζεται µόνο στο συγκεκριµένο πλαίσιο αλλά µπορεί 

να προσαρµοστεί και σε άλλες καταστάσεις αν βέβαια ξεπεραστούν κάποια προβλήµατα. 

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε µια προσπάθεια επισήµανσης των στοιχείων αυτών που 

δείχνουν την αλληλεξάρτηση µεταξύ των φιλοσοφικών θεωριών και της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, καθώς όπως ανέφερα και σε άλλες ενότητες υπάρχει στενή σχέση µεταξύ 

θεωρίας και πράξης καθώς η φιλοσοφία είναι αυτή η οποία προσφέρει την λογική βάση 

στις διάφορες πρακτικές της εκπαίδευσης. 

Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι δεν µπορεί να υπάρξει µια απόλυτη ταύτιση 

απόψεων σχετικά µε ποια εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία θα πρέπει να είναι η 

σωστότερη κι αυτή που θα πρέπει να ασπάζονται όλοι οι εκπαιδευτές ενηλίκων.  Ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων οφείλει να αναζητά συνεχώς και να είναι ευέλικτος όποια τυχόν 

αρχική επιλογή και αν έχει κάνει.  Για να το επιτύχει αυτό οι Elias & Merriam (1995) 

έχουν προτείνει τρεις διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις για τον εκπαιδευτή 

ενηλίκων, οι οποίες αναλύθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. υποενότητα 1.4). Αυτό 

συµβαίνει γιατί κάθε εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία περιέχει στοιχεία τα οποία 

προστιθέµενα σε άλλα στοιχεία κάποιας άλλης µπορούν να επιφέρουν ένα πιο 

ολοκληρωµένο αποτελέσµα.  Παρόλα αυτά υπάρχουν δύο κυρίαρχες απόψεις.  Η µεν 

πρώτη υποστηρίζει ότι για το καλύτερο δυνατό και επιθυµητό αποτέλεσµα οφείλουµε να 

τείνουµε σε πιο παραδοσιακές µεθόδους εκπαίδευσης, η δε δεύτερη πρεσβεύει ότι ειδικά 
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στην εκπαίδευση ενηλίκων οφείλουµε να υιοθετούµε πιο προοδευτικές και καινοτόµες 

εκπαιδευτικές πρακτικές. 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες του 

συµπεριφορισµού και του φιλελευθερισµού όπου η µάθηση ταυτίζεται µε την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στις προηγούµενες υποενότητες ο 

φιλελευθερισµός δίνει έµφαση στις διαχρονικές αλήθειες και αξίες καθώς επίσης 

πρεσβεύει ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων που θεωρείται αυθεντία από την συγκεκριµένη 

θεωρία καλείται να τις µεταδώσει προκειµένου να αποκτηθούν από τους εκάστοτε 

εκπαιδευοµένους του. Το ίδιο ισχύει και στον συµπεριφορισµό καθώς και σε αυτή την 

εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι η βασική πηγή 

µετάδοσης των γνώσεων, ο οποίος µέσω της ενίσχυσης θα επιτύχει το επιθυµητό 

αποτέλεσµα, την απόκτηση γνώσεων. Ωστόσο ο συµπεριφορισµός αντλεί από την 

προοδευτική φιλοσοφική θεωρία, που βρίσκεται στο αντίπλαο δέος, την επιστηµονική 

µέθοδο και το πείραµα προκειµένου να οδηγηθεί ο εκπαιδευόµενος στην ανακάλυψη της 

αλήθειας, χωρίς όµως να αφήνει στον τελευταίο πολλές ελευθερίες καθώς η µάθηση 

παραµένει µόνιµα καθοδηγούµενη. 

Από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι εκπαιδευτικές θεωρίες του ανθρωπισµού, του 

προοδευτισµού και φυσικά του εποικοδοµητισµού, οι οποίες διακρίνονται από 

σχετικότητα, αλλαγή και πλουραλισµό, αρχές που είναι αντίθετες µε την απολυτότητα 

που πρεσβεύουν οι δύο προηγούµενες εκπαιδευτικές θεωρίες, ο φιλελευθερισµός και ο 

συµπεριφορισµός. Οι τρεις αυτές θεωρίες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξία των 

εµπειριών των εκπαιδευοµένων. Δίνουν έµφαση επίσης στην προσωπική ανάπτυξη του 

ατόµου και στην αυτοκατευθυνόµενη µάθηση. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων φυσικά έχει πάλι 

ενεργό ρόλο, αλλά προσπαθεί να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τους εκπαιδευοµένους του 

να αποκτήσουν γνώσεις εκµεταλλευόµενοι τις προηγούµενες εµπειρίες τους αλλά και 

εστιάζοντας στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του, που αποτελούν κοµβικά στοιχεία του 

ενήλικα εκπαιδευόµενου. Μάλιστα ο εποικοδοµητισµός θέτει τον εκπαιδευόµενο σε τόσο 

ενεργό ρόλο που ο ίδιος είναι που κατασκευάζει την γνώση του. 

Είναι λογικό ότι στις σύγχρονες κοινωνίες, σε δοµές εκπαιδευσης ενηλίκων, που τον 

ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων τον αναλαµβάνουν επαγγελµατίες υιοθετούνται στοιχεία 

από τις φιλοσοφικές εκπαιδευτικές θεωρίες της δεύτερης κατηγορίας, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι κάποια στοιχεία τους δεν αλληλοκαλύπτονται ή δεν 

αλληλοσυµπληρώνονται. Αυτό άλλωστε θα τεκµηριωθεί και µε την έρευνα που 

διεξάχθηκε και θα παρουσιαστεί πώς κάποιοι εκπαιδευτές ενηλίκων ενώ ανήκουν σε 

κάποιο φιλοσοφικό ρεύµα, µπορεί να µην υιοθετούν τις αρχές της συγκεκριµένης 
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θεωρίας σε όλες τις εκφάνσεις της, ιδιαίτερα στον τρόπο που αντιµετώπίζουν τον ρόλο 

τους ως εκπαιδευτές αλλά και στον ρόλο που θέλουν να δώσουν στους εκπαιδευοµένους 

τους. 

Αυτό συµβαίνει γιατί η λέξη «θεωρία», µια λέξη, έννοια που υιοθετείται κατά κόρον 

από τις θεωρίες της πρώτης κατηγορίας έχει αρνητική χροιά και δεν είναι λίγοι, οι οποίοι 

πρεσβεύουν ότι δεν έχει σχέση µε τη διδακτική πράξη, πόσο µάλλον σε δοµές 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Ωστόσο η θεωρία είναι απαραίτητο στοιχείο σε κάθε επιστήµη 

και σε κάθε διδακτικό αντικείµενο, καθώς έχει και πρακτικές διαστάσεις. Χωρίς θεωρία 

δεν µπορεί να εξηγηθεί, να τεκµηριωθεί αλλά και να ερµηνευτεί το οτιδήποτε καθώς 

οποιοδήποτε διδακτικό αντικείµενο και οποιαδήποτε διδακτική πράξη προϋποθέτει 

θεωρία. 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι µεταξύ της αντιπαράθεσης των διαφόρων 

φιλοσοφικών θεωριών η σχέση των στοιχείων που υιοθετούνται από την καθεµία 

συµπληρώνει αν όχι αναζωπυρώνει την άλλη. Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει µια 

προσπάθεια σύγκρισης δύο εκπαιδευτικών φιλοσοφικών θεωριών, του συµπεριφορισµού 

και του εποικοδοµητισµού, θεωρώντας τες ως «επικρατέστερες», «ισχυρότερες» της 

κάθε κατηγορίας. Η σύγκριση αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τον σκοπό της εκπαίδευσης και 

τη διαδικασία της µάθησης που υιοθετεί κάθεµία από αυτές, τη διαδικασία της 

διδασκαλίας αλλά και τον ρόλο που διαδραµατίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων αλλά και ο 

εκπαιδευόµενος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σύγκριση συµπεριφορισµού- εποικοδοµητισµού 

 
 

2.1. Εισαγωγή 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο έγινε µια αναλυτική παρουσίαση της οπτικής των πέντε 

εκπαιδευτικών φιλοσοφικών θεωριών, του φιλελευθερισµού, του προοδευτισµού, του 

ανθρωπισµού, του συµπεριφορισµού και του εποικοδοµητισµού όσον αφορά τέσσερις 

πυλώνες τον σκοπό της εκπαίδευσης και της µάθησης, τη διαδικασία της διδασκαλίας, 

τον ρόλο του εκπαιδευτή και του εκπαιδευοµένου πάνω στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Οι τέσσερις αυτοί πυλώνες δεν επιλέχτηκαν τυχαία καθώς αποτελούν και τους 

βασικούς πυλώνες, σύµφωνα µε τους οποίους εξετάζεται και το ερωτηµατολόγιο 

Philosophy of Adult Education Inventory της Lorraine Zinn (1983) που µοιράστηκε σε 

εκπαιδευτές ενηλίκων και αποτελεί το βασικό εργαλείο έρευνας της συγκεκριµένης 

Διδακτορικής Διατριβής. Η έρευνα και τα αποτελέσµατά της θα παρουσιαστούν στο 

επόµενο κεφάλαιο της Διατριβής (βλ. Κεφάλαιο 3).  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα γίνει µια σύγκριση των δύο από τις πέντε αυτές 

εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες, του συµπεριφορισµού και του εποικοδοµητισµού Η 

σύγκριση θα είναι βασισµένη στους τέσσερις προαναφερθέντες πυλώνες, σύµφωνα µε 

τους οποίους παρουσιάστηκε κάθε θεωρία στο προηγούµενο κεφάλαιο, δηλαδή τον 

σκοπό της εκπαίδευσης και της µάθησης, τη διαδικασία της διδασκαλίας, τον ρόλο του 

εκπαιδευτή και τον ρόλο του εκπαιδευοµένου. Στόχος είναι να εντοπιστούν τα σηµεία 

αυτά που αποκλίνουν αλλά και συγκλίνουν µεταξύ των δύο εκπαιδευτικών θεωριών, του 

συµπεριφορισµού και του εποικοδοµητισµού, προκειµένου να γίνουν πιο κατανοητά και 

σαφή τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την έρευνα.  

Όσον αφορά τώρα την επιλογή αυτών των δύο θεωριών και όχι κάποιων άλλων που 

αναπτύχθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο της Διδακτορικής Διατριβής (βλ. Κεφάλαιο 

1), δηλαδή του φιλελευθερισµού, του ανθρωπισµού ή του προοδευτισµού η επιλογή έγινε 

καθώς πρόκειται για δύο θεωρίες που συγκριτικά µε τις υπόλοιπες τρεις είναι οι 

«επικρατέστερες» θεωρίες σε µια κατηγοριοποίηση των πέντε θεωριών σε δύο οµάδες, 

στις πιο συντηρητικές και παραδοσιακές και στις πιο καινοτόµες και προοδευτικές. Στην 

πρώτη οµάδα, των συντηρητικών και παραδοσιακών θεωριών, εντάσσονται ο 

συµπεριφορισµός και ο φιλελευθερισµός ενώ στην οµάδα µε τις προοδευτικές και 

καινοτόµες θεωρίες ο εποικοδοµητισµός, ο προοδευτισµός και ο ανθρωπισµός. Ο όρος 

«επικρατέστερες» χρησιµοποιείται για να δείξει ότι στις δύο αυτές οµάδες οι 
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συγκεκριµένες θεωρίες συγκεντρώνουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά της κάθε 

οµάδας. Μάλιστα οι ίδιες είναι οι πιο σύγχρονες συγκριτικά για την οµάδα τους, δηλαδή 

ο συµπεριφορισµός συγκριτικά µε τον φιλελευθερισµό, κι ο εποικοδοµητισµός 

συγκριτικά µε τον ανθρωπισµό και τον προοδευτισµό (Elias& Merriam, 2005).  Ωστόσο, 

για να γίνει πιο σαφής η διαφοροποίηση αυτή σε δύο οµάδες, αρκεί να αναφέρει κανείς 

τον τρόπο µε τον οποίο οι δύο αυτές θεωρίες αντιµετωπίζουν τη µάθηση. 

Στη µεν πρώτη οµάδα, ο συµπεριφορισµός είναι συµβατός µε αρχές που υιοθετούν 

πολλές δοµές εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς εµπεριέχει στοιχεία τα οποία υιοθετούνται 

κατά κόρον σε αυτές τις δοµές (πρόγραµµα σπουδών, συµβόλαιο µάθησης, 

συγκεκριµενοποιηµένοι στόχοι, καθηγητοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας), ενώ από την 

άλλη µεριά ο εποικοδοµητισµός είναι συµβατός µε τις αρχές της ενήλικης µάθησης 

(αυτονοµία, κατασκευή γνώσης, διάλογος, αποϊδρυµατοποίηση, µαθητοκεντρικός 

τρόπος διδασκαλίας). Σύµφωνα λοιπόν, µε τους υποστηρικτές του συµπεριφορισµού το 

µόνο που έχει αξία για την επιστηµονική έρευνα είναι αυτό που µπορεί να παρατηρηθεί 

και να µετρηθεί και δεν είναι άλλο από την εξωτερική συµπεριφορά (Bush, 2006). Ως εκ 

τούτου, η εστίασή τους ήταν να εντοπίσουν κατά πόσο οι αλλαγές στη συµπεριφορά 

µπορούν να επηρεάσουν  τη µάθηση. Κατέληξαν λοιπόν στο συµπέρασµα ότι 

λαµβάνοντας υπόψη τις σωστές περιβαλλοντικές επιρροές, όλοι οι εκπαιδευόµενοι είναι 

σε θέση να δώσουν την ίδια ερµηνεία και ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να µάθουν.  Σε 

αντίθεση τώρα µε τις πεποιθήσεις των συµπεριφοριστών, οι εποικοδοµητιστές 

αντιµετωπίζουν τη µάθηση ως την αναζήτηση του νοήµατος. Υποστηρίζουν ότι η γνώση 

κατασκευάζεται από τον εκπαιδευόµενο και ότι ο κάθε εκπαιδευόµενος κατανοεί τη 

γνώση βάσει των εµπειριών που ήδη έχει. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ένας 

εκπαιδευτής ενηλίκων που είναι υποστηρικτής του συµπεριφορισµού ενδιαφέρεται να 

εξετάσει το περιεχόµενο της µάθησης και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος πάνω σε 

αυτό ενώ ένας υποστηρικτής του εποικοδοµητισµού ενδιαφέρεται να καταλάβει τον 

τρόπο που κάθε εκπαιδευόµενος προσπαθεί να κατασκευάσει το περιεχόµενο της 

µάθησής του. 

Στη συνέχεια του ίδιου του κεφαλαίου έπεται µια πιο εκτενής αιτιολόγηση της 

επιλογής των δύο αυτών θεωριών παρουσιάζοντας τις αξίες της εκπαίδευσης ενηλίκων 

που αναδεικνύονται µε την υιοθέτηση τους και έπειτα ακολουθεί η σύγκριση αυτών δύο 

θεωριών µε βάση τους πυλώνες που προαναφέρθηκαν ενώ στο τέλος ακολουθεί µια 

ενότητα κριτικής τους. 
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2.2. Οι αξίες της εκπαίδευσης ενηλίκων στον συµπεριφορισµό και τον 

εποικοδοµητισµό 

 

Οι Merriam & Brockett (1997), στο βιβλίο τους The Profession and Practice of Adult 

Education υποστηρίζουν ότι ο συµπεριφορισµός αποτελεί µια θεωρία µάθησης που 

αξιοποιήθηκε αρκετά στην εκπαίδευση ενηλίκων. Πολλές έννοιες και πρακτικές στον 

τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως η στοχοθεσία συµπεριφοράς, η λογοδοσία, η 

διαµόρφωση προγραµµάτων σπουδών µε βάση την επάρκεια, τα εκπαιδευτικά µοντέλα 

σχεδιασµού καθώς και κάποια προγράµµατα σχεδιασµού και µοντέλων αξιολόγησης 

έχουν ως βάση τη συµπεριφοριστική θεωρία. Πιο συγκεκριµένα, στις επιχειρήσεις και 

στον στρατό που αφορούν καθαρά στην εκπαίδευση ενηλίκων ο σχεδιασµός, η 

υλοποίηση και η αξιολόγηση της εκπαίδευσης βασίζεται στις αρχές του 

συµπεριφορισµού. Στην πραγµατικότητα η εκπαίδευση σε αυτές τις περιπτώσεις 

αναφέρεται ως κατάρτιση. 

Βασική παραδοχή της συµπεριφοριστικής θεωρίας είναι ότι το άτοµο, όταν µαθαίνει, 

επιδεικνύει προβλέψιµη, ορατή και µετρήσιµη συµπεριφορά. Οι θεωρητικοί του 

συµπεριφορισµού, όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο που αφορούσε στις 

βασικές αρχές του συµπεριφορισµού για τη γνώση και τη µάθηση, υποστηρίζουν ότι η 

ανθρώπινη µάθηση είναι η διαδικασία αλληλουχιών του τύπου ερέθισµα από το 

περιβάλλον, απόκριση στο ερέθισµα από την πλευρά του ατόµου που µαθαίνει και 

ενίσχυση στην απόκριση αυτή. Η µάθηση συντελείται, συνεπώς, µε βάση την ενίσχυση 

στις αποκρίσεις και συµβαίνει όταν τα ερεθίσµατα από το περιβάλλον συνδέονται µε 

παρατηρούµενες συµπεριφορές έπειτα από κατάλληλη ενίσχυση. Η ενίσχυση αποτελεί 

µια από τις βασικές έννοιες της συµπεριφοριστικής θεωρίας, καθώς πιστεύεται ότι 

ενισχύει τη σύνδεση µε το ερέθισµα και εξασφαλίζει την ίδια απόκριση κάθε φορά που 

αυτό εµφανίζεται. Επιπλέον, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αναπτύσσει το άτοµο που 

µαθαίνει αποτελούν ένα σταθερό σύνολο από συνδέσεις µεταξύ ερεθισµάτων και 

αποκρίσεων. 

Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει η εξής παραδοχή, ότι σύµφωνα µε τους 

συµπεριφοριστές, η σκέψη και το συναίσθηµα έχουν µικρή σχέση µε τη µάθηση, επειδή, 

όπως πιστεύουν, το καθένα από αυτά δεν µπορεί να µετρηθεί. Οι υπέρµαχοι αυτής της 

θεωρίας, όπως καταγράφεται από τους  Rothwell & Sredl (1992) έχουν τρία κοινά 

σηµεία, στα οποία και συµφωνούν. Το πρώτο είναι ότι οι συµπεριφοριστές µελετούν την 

τρέχουσα συµπεριφορά και δεν ασχολούνται µε το παρελθόν. Το δεύτερο είναι ότι 

υποστηρίζουν ότι είναι σηµαντικό µόνο ό,τι είναι µετρήσιµο και τρίτο οι 
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συµπεριφοριστές προσδιορίζουν µε µετρήσιµους όρους τα επιθυµητά αποτελέσµατα της 

διδασκαλίας πριν καν αυτή γίνει. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο 

συµπεριφορισµός χρησιµοποιείται συχνά στην επαγγελµατική κατάρτιση, που αφορά σε 

ενήλικες εκπαιδευόµενους όπου καλούνται να µάθουν συγκεκριµένες δεξιότητες 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προστάζει το επάγγελµά τους. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (βλ. Κεφάλαιο 1) κατά 

την έναρξη της µάθησης, τόσο ο εκπαιδευτής ενηλίκων όσο και εκπαιδευόµενος θα 

πρέπει να έχουν θέσει σαφείς στόχους σχετικά µε την πρόθεση αυτής. Μια σαφής 

πρόθεση συνεπάγεται στόχο ή σκοπό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη 

των µαθησιακών δραστηριοτήτων και τη µέτρηση της προόδου και της επίτευξης της. 

Επιπλέον, η εµπλοκή του εκπαιδευόµενου στον καθορισµό των στόχων είναι έντιµη και 

δηµοκρατική διαδικασία που πρέπει να γίνεται, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

όπου ο εκπαιδευόµενος είναι ενήλικος και έχει µεγαλύτερη αυτογνωσία συγκριτικά µε 

ένα παιδί σε δοµή της τυπικής εκπαίδευσης. Αντίθετα, µια αυταρχική προσέγγιση, όπου 

οι εκπαιδευτές µεταφέρουν βασικούς κανόνες σύµφωνα µε τις δικές τους επιθυµίες ή τις 

απαιτήσεις ενός καθορισµένου προγράµµατος συσκοτίζει την πρόθεση της µάθησης, 

καθώς ο εκπαιδευόµενος παραµένει αδύναµος να εµπλακεί στη διαδικασία της µάθησης, 

αφού παραµένει απλά ένας παθητικός δέκτης. Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται σαφές 

ότι η απόρριψη της βούλησης των εκπαιδευοµένων στη στοχοθεσία της µάθησης 

αντιτίθεται στις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Tennant, 2006). 

Πιο συγκεκριµένα, οι Merriam& Brockett (1997) εντόπισαν ότι υπάρχει κάποια 

αντιπαράθεση µεταξύ των αρχών που ισχύουν στον συµπεριφορισµό σχετικά µε τη 

διαδικασία της µάθησης και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αρχικά, η θεωρία του 

συµπεριφορισµού δε λαµβάνει υπόψη της τον απρόβλεπτο χαρακτήρας της 

µαθητοκεντρικής µάθησης, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν συνεχή 

επαναπροσδιορισµό στόχων καθώς  διερευνά τις δυνατότητες µάθησης και η οποία 

αποτελεί µια από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πιο συγκεκριµένα, δε 

δέχεται ότι οι εκπαιδευόµενοι έχουν την ικανότητα να θέσουν δικούς τους στόχους, ότι 

ξέρουν ακριβώς τι και πώς θέλουν να µάθουν, και ότι µπορούν να εκφράσουν την 

πρόθεσή τους. Μάλιστα, οι στόχοι τους, οι στόχοι που καθορίζονται από τους 

εκπαιδευοµένους δεν είναι αποδεκτοί ως µέσο θεσµικού ελέγχου καθώς οι στόχοι 

καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τον εκπαιδευτή ενηλίκων και λειτουργούν ως 

µέσο ελέγχου της διαδικασίας της µάθησης. Σηµαντικό στοιχείο που πρέπει λοιπόν να 

σηµειωθεί είναι το γεγονός ότι οι στόχοι αποτελούν εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο 

βοηθά στη νοµιµοποίηση του επαγγελµατικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Συνδέονται στενά µε τη νοοτροπία της λογοδοσίας, της πληρωµής µέσω των 

αποτελεσµάτων, της αποτελεσµατικότητας του κόστους και του «εγγυηµένου προϊόντος» 

µέσω των επιδόσεων των εκπαιδευοµένων. 

Από τα παραπάνω σηµεία φαίνεται ότι το ορθολογικό µοντέλο συµπεριφοράς 

αντιτίθεται στις αρχές του «συµµετοχικού», «δηµοκρατικού» και «απελευθερωτικού» 

χαρακτήρα της ενήλικης µάθησης. Ωστόσο, θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι τα παραπάνω 

σηµεία αφορούν στην αυστηρή προσέγγιση του συµπεριφορισµού.  

Αντίθετα, ο εποικοδοµητισµός έρχεται να συµπληρώσει και να ενισχύσει όλα αυτά 

που πρεσβεύει η ενήλικη µάθηση και ορισµένες φορές και εξιδανικευµένα. Φαίνεται σαν 

να υπάρχει µια µετατόπιση σε σχέση µε τις βασικές αρχές, τους τρόπους µάθησης, τους 

ρόλους του εκπαιδευτή ενηλίκων και των εκπαιδευοµένων αλλά και σε ολόκληρη τη 

δοµή της εκπαίδευσης. Οι σηµαντικές διαφορές είναι στις βασικές παραδοχές για τους 

εκπαιδευόµενους, τη γνώση και τη µάθηση. Οι εκπαιδευόµενοι πλέον αναλαµβάνουν 

ενεργό ρόλο στην απόκτηση της γνώσης και ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων αλλάζει, 

καθώς λειτουργεί ως διαµεσολαβητής ο οποίος µεσολαβεί, προτρέπει και βοηθά τους 

εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν την κατανόησή τους και ως εκ 

τούτου τη µάθησή τους. 

 Αρχικά, ο εποικοδοµητισµός αντιµετωπίζει την εκπαίδευση ως µέσο για κοινωνικές 

και πολιτικές αλλαγές και κριτικάρει την παραδοσιακή αυταρχική και δασκαλοκεντρική 

εκπαίδευση. Πρεσβεύει ότι η εκπαίδευση οφείλει να είναι απελευθερωτική, διαλογική 

και να στοχεύει στην εξάλειψη όλων των µορφών καταπίεσης και ψευδών µορφών 

συνείδησης. Σκοπός της είναι να επιφέρει µέσω αυτής, τις θεµελιώδεις κοινωνικές, 

πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές στην κοινωνία. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

διευκολύνοντας τον εκπαιδευόµενο µέσω της διαλογικής συζήτησης τον βοηθά να 

κατακτήσει τη µάθηση που σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη θεωρία είναι η 

συνειδητοποίηση της ίδια της  ζωής.  

Σύγχρονοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι θεωρίες του ριζοσπαστικού και του 

κοινωνικού εποικοδοµητισµού θα πρέπει να ιδωθούν όχι µε ανταγωνιστικό πνεύµα, αλλά 

στα πλαίσια ενός συµπληρωµατικού πλαισίου όπως και οι ίδιοι οι δηµιουργοί τους 

επεδίωξαν. Η προσπάθεια για τη σύζευξη των δύο θεωριών πηγάζει από το γεγονός ότι 

υπάρχει και ένα ενεργητικό άτοµο (ριζοσπαστικός εποικοδοµητισµός) και ένα 

ενεργητικό περιβάλλον (κοινωνικός εποικοδοµητισµός). 

Προτείνεται, λοιπόν µια διαδικασία σχεδιασµού η οποία ενσωµατώνει (συσχετίζει) 

τον γνωστικό και τον κοινωνικό εποικοδοµητισµό. Ο γνωστικός εποικοδοµητισµός του 

Piaget και ο κοινωνικός εποικοδοµητισµός του Vygotsky συζητούνται. Ο Ματσαγγούρας 
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(1998) αναφέρει ότι στον γνωστικό εποικοδοµητισµό η έµφαση δίνεται στην κατασκευή 

ατοµικής γνώσης µέσα από µια γνωστική διαδικασία ανάλυσης και ερµηνείας των 

εµπειριών. Η άµεση διδασκαλία (καθοδήγηση) θεωρείται ότι καταπνίγει τη διαδικασία 

της ανακάλυψης της µάθησης. Ο σκοπός της κάθε κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι 

απλά για να επιβεβαιώσει ή να δοκιµάσει τις αντιλήψεις κάποιου. Κατά τη θεώρηση του 

Vygotsky δίνεται έµφαση στο ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µε τον εκπαιδευτή 

ενηλίκων και τους άλλους εκπαιδευοµένους αποτελούν σηµαντικό µέρος της µαθησιακής 

διαδικασίας. Η γνώση δεν είναι µοναχά δοµηµένη µέσα στο µυαλό του ατόµου, αντίθετα 

οι αλληλεπιδράσεις µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο εµπλέκουν τους εκπαιδευοµένους 

στον διαµοιρασµό, την κατασκευή και την ανακατασκευή των ιδεών και των 

πεποιθήσεών τους. Η έµφαση εξακολουθεί να είναι µαθητοκεντρική και βιωµατική, ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων εµπλέκεται κυρίως στον σχεδιασµό και την καθοδήγηση των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που επιτρέπουν στους εκπαιδευοµένους να 

δηµιουργήσουν και να δοκιµάσουν τις γνώσεις µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Τελικά, 

αυτές οι απόψεις του εποικοδοµητισµού είναι που πρέπει να εφαρµοστούν στον τοµέα 

της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Οι σύγχρονοι εποικοδοµητιστές συνενώνοντας τις δύο θεωρίες αναγνωρίζουν ότι η 

διαµαθητική επικοινωνία δεν επενεργεί αναπτυξιακά µόνο έµµεσα, µέσω συγκρούσεων, 

αλλά και αµεσότερα, µέσω της συνεργασίας και της αλληλοδιδασκαλίας, η οποία οδηγεί 

σε ανώτερα σχήµατα σε σχέση µε την ατοµική δράση. Πιστεύουν οι Brooks & Brooks 

(1993) ότι ορισµένες δραστηριότητες και στο περιβάλλον µπορεί να ενισχύσουν τη 

διαδικασίας της σηµασιοδότησης, όπως η ενεργή µάθηση µε τη χρήση της κιναισθητικής, 

οι οπτικές και ακουστικές λεπτοµέρειες, η δηµιουργία ευκαιριών για διάλογο, η τόνωση 

της δηµιουργικότητας και η παροχή ενός πλούσιου, ασφαλούς και ελκυστικού 

περιβάλλοντος. Οι απόψεις του µεν ριζοσπαστικού εποικοδοµητισµού είναι δυνατό να 

οδηγήσουν τον εκπαιδευτή ενηλίκων στη ροµαντική αντίληψη του «µονοµάχου» 

εκπαιδευόµενου που κατακτά µόνος του τη γνώση, ενώ οι απόψεις του κοινωνικού 

εποικοδοµητισµού µπορεί να τον οδηγήσουν στην παγίδα του άκρατου διδακτισµού, που 

εξαντλείται στη µεταβίβαση της γνώσης, όπως για αιώνες έκανε το παραδοσιακό 

σχολείο, αδιαφορώντας για τις τάσεις και τις δυνατότητες των ενήλικων εκπαιδευοµένων 

να αναζητούν και να εφευρίσκουν τη σηµασία των πραγµάτων και να οικοδοµούν µε 

ενεργητικό τρόπο την εικόνα του περιβάλλοντος. 

Στον κοινωνικό εποικοδοµητισµό, υπάρχει µια κρυµµένη αξία που αποδίδεται στις 

έννοιες της διαφορετικότητας και της προσαρµοστικότητας. Προσθέτει ότι οι 

εκπαιδευόµενοι που µπορούν να προσαρµοστούν γρήγορα, µαθαίνοντας σε ένα 
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πολύπλοκο κόσµο, είναι πιο πιθανό να προσαρµοστούν στις µεταβαλλόµενες συνθήκες 

και να επιβιώσουν ως άτοµα. Κατά συνέπεια, µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι καθηγητές 

που εκπαιδεύτηκαν σε ένα εποικοδοµητιστικό µαθησιακό περιβάλλον µπορεί να είναι πιο 

προσαρµοστικοί στην αντιµετώπιση ενός διαφορετικού κοινωνικού και πολιτισµικού 

πλαισίου, στο οποίο οι επιµέρους δυναµικές στην τάξη είναι πιθανό να είναι 

απρόβλεπτες. Έτσι, η γλώσσα ως το πολιτιστικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης του 

Vygotsky πραγµατικά παίζει ένα ρόλο- κλειδί στην ανάπτυξη της πολιτιστικής 

ευαισθησίας στην τάξη διότι σε όλους τους µαθητές θα πρέπει να προσφέρονται τα 

βέλτιστα περιβάλλοντα µάθησης (Lester & Onore, 1990). 

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραλειφθεί και να υποτιµηθεί το γεγονός ότι ο  κοινωνικός 

εποικοδοµητισµός αναφέρεται στην τάξη ως ένα ψυχολογικό-κοινωνικό περιβάλλον, στο 

οποίο πραγµατοποιείται διάλογος σύµφωνα µε τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα 

(Taylor, Dawson, & Fraser, 1995). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, αναφέρει ο Saban (2004) 

η τάξη είναι µια κοινότητα των εκπαιδευοµένων που τους ενθαρρύνει να σκέφτονται τα 

θέµατα που έχουν σχέση µε τους ίδιους, προωθεί το διάλογο µεταξύ τους και ενθαρρύνει 

τη συνεργασία. Σε αυτό το περιβάλλον, οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να 

συνειδητοποιήσουν τις πολιτισµικές αξίες. Μέσα από αυτό, µπορούν να αναπτύξουν τις 

δικές τους προοπτικές, να δουν το πρόβληµα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να 

κατασκευάσουν έννοιες και λύσεις. 

Μια άλλη πτυχή του κοινωνικού εποικοδοµητισµού είναι να ενθαρρύνει τους 

ενήλικους εκπαιδευόµενους για ατοµική ιδιοκτησία και φωνή στη διαδικασία της 

µάθησης. Οι εκπαιδευόµενοι επιθυµούν και πρέπει να έχουν τον έλεγχο και την ευθύνη 

για τη δική τους µάθηση. Στη συνέχεια, λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε το πώς να 

µαθαίνουν, το αντικείµενο, τα θέµατα και τα δευτερεύοντα θέµατα που θα µελετήσουν 

και τι µεθόδους επίλυσης προβληµάτων θα χρησιµοποιήσουν σύµφωνα µε το ρυθµό 

µάθησης που έχει ο καθένας και τις µεθόδους µελέτης που χρησιµοποιεί. Οι εκπαιδευτές 

παίζουν τον ρόλο του διαµεσολαβητή για τους εκπαιδευόµενους στις ρυθµίσεις του 

στόχου τους (Honebein, 1996). Εκπαιδευτής ενηλίκων και εκπαιδευόµενος µοιράζονται 

ισότιµα την ευθύνη κατά τη διαδικασία της κατασκευής του περιβάλλοντος, και 

επιπλέον, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να επικρίνουν τις µεθόδους διδασκαλίας (Brook & 

Brooks, 1993). Καταρρίπτεται λοιπόν εντελώς η έννοια της εξουσίας. Ενεργή και 

συνεργατική µάθηση, προβολή στη σηµασία των ατοµικών και κοινωνικών εµπειριών 

ζωής, ευέλικτοι κανόνες στην τάξη, και έµφαση στην εκµάθηση των εκπαιδευοµένων 

είναι κάποια βασικά χαρακτηριστικά µια εκπαιδευτικής κουλτούρας που κυριαρχεί η 

δηµοκρατία, ο διάλογος και η ελευθερία. (Dewey, 1916, Lester και Onore, 1990). Τα 
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χαρακτηριστικά αυτά ορίζονται επίσης και ως χαρακτηριστικά του κοινωνικού 

εποικοδοµητισµού. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι, λόγω της φύσης του κοινωνικού 

εποικοδοµητισµού προάγεται ο διάλογος, γιατί ο εκπαιδευόµενος εκτίθεται σε ένα ευρύ 

φάσµα απόψεων και κριτικών προσεγγίσεων, που τον ενθαρρύνουν να συµµετάσχει 

ενεργητικά. 

Επιπλέον, σε ένα τέτοιο περιβάλλον λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανάγκες των 

άλλων (Johnson & McClure, 2004). Αυτές οι πρακτικές υποστηρίζουν την ανεξαρτησία 

εκπαιδευόµενων, την αυτονοµία τους δηλαδή, λόγω των δηµοκρατικών 

χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. Σε µια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, οι 

εκπαιδευόµενοι εκτιµούν τις ιδέες των µελών της οµάδας, επιλύουν τις συγκρούσεις τους 

µέσα στην οµάδα, επιθυµούν να ακούσουν τις παρουσιάσεις των άλλων οµάδων 

προσεκτικά, να εκφράσουν τις ιδέες τους µε σεβασµό και να προβάλλουν κάθε είδους 

κριτικής µε ωριµότητα. Όλα αυτά περιγράφουν µία από τις πιο σηµαντικές πτυχές του 

δηµοκρατικού περιβάλλοντος µάθησης, που ο Dewey (1916) περιγράφει το οποίο είναι 

ο σεβασµός των διαφορετικών ιδεών και η αποδοχή των διαφορών, αξίες που είναι 

κυρίαρχες σε περιβάλλοντα που η µάθηση απευθύνεται σε ενήλικες. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον µάθησης οι εκπαιδευόµενοι έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες τους 

σχετικά µε τη µέθοδο που ο εκπαιδευτής ενηλίκων χρησιµοποιεί καθώς και για τα έργα 

των άλλων οµάδων.  

Μάλιστα, στον εποικοδοµητισµό υποστηρίζεται ότι η γνώση δοµείται ενεργά από 

τον εκπαιδευόµενο, ο οποίος δε δέχεται παθητικά τις νέες πληροφορίες. Αντίθετα, ο 

εκπαιδευόµενος ενεργοποιώντας την προγενέστερη γνώση του, συµµετέχει ενεργά στη 

δόµηση της δικής του πραγµατικότητας. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία η γνώση δε 

µεταλαµπαδεύεται από τον εκπαιδευτή ενηλίκων στον εκπαιδευόµενο, και ο ρόλος του 

πρώτου είναι καθαρά διαµεσολαβητικός. Όλα αυτά λοιπόν που αναφέρθηκαν παραπάνω 

και αποτελούν στοιχεία του εποικοδοµητισµού είτε του γνωστικού, είτε του κοινωνικού 

είτε του ριζοσπαστικού εµπίπτουν στις αρχές της ενήλικης µάθησης και κάνουν τον 

εποικοδοµητισµό να «φαντάζει» ως «ιδανική εκπαιδευτική θεωρία» για έναν εκπαιδευτή 

ενηλίκων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρατίθενται αναλυτικά αυτή η σύγκριση των 

δύο θεωριών σύµφωνα µε τους πυλώνες που προαναφέρθηκαν στην αρχή της εισαγωγής 

του παρόντος κεφαλαίου. 
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2.3. Σύγκριση ως προς τον σκοπό της εκπαίδευσης και τη διαδικασία της µάθησης 

 

Ένας από τους κύριους σκοπούς της εκπαίδευσης σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα είναι 

η τροποποίηση της συµπεριφοράς, από το χαµόγελο και την έγκριση του δασκάλου στο 

παιδί µέχρι την απονοµή βαθµών και διακρίσεων σε υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. 

Παρά το γεγονός ότι διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες χρησιµοποιούν αρχές του 

συµπεριφορισµού σε διαφορετική πάντα έκταση και µε διαφορετικό τρόπο, οι ενήλικες 

εκπαιδευόµενοι χρειάζονται λιγότερο έλεγχο της συµπεριφοράς τους σε σχέση µε τα 

παιδιά. Οι θεωρητικοί του συµπεριφορισµού αναγνωρίζουν τη σηµασία των εσωτερικών 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων, όπως την προσωπικότητα, τα εσωτερικά κίνητρα 

και τη συνήθεια. Συγκεκριµένα ο Hull (1943) συνυπολογίζει στα κίνητρα και τις 

συνήθειες ως µεταβλητές.  

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη βασική αρχή του συµπεριφορισµού, που όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, στην εισαγωγή του ίδιου του κεφαλαίου αλλά και αναλυτικά 

στο κεφάλαιο που σχετίζεται µε τις εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες αυτό µόνο που 

αξίζει να ερευνηθεί επιστηµονικά είναι ό,τι είναι παρατηρήσιµο και µετρήσιµο, όπως 

είναι η εξωτερική συµπεριφορά και αυτός είναι και ο σκοπός της εκπαίδευσης, η αλλαγή 

της συµπεριφοράς. Πριν περιγράψω παρακάτω τις βασικές αρχές του συµπεριφορισµού 

για τη γνώση και τη µάθηση στην εκπαίδευση θα µπορούσα να τις συνοψίσω στις εξής: 

ότι η συµπεριφορά µαθαίνεται, ότι  πρέπει να εστιάζουµε σε παρατηρήσιµα 

αποτελέσµατα, ότι µάθηση σηµαίνει αλλαγή της συµπεριφοράς,  ότι δεν υφίσταται 

διδασκαλία χωρίς µάθηση, ότι η συµπεριφορά µας επηρεάζεται από το περιβάλλον και 

ότι η συµπεριφορά µας αντανακλάται στις δράσεις µας. 

Όπως υποστηρίζεται στον Hinchey (1998), «η γνώση είναι εκεί έξω για να την 

ανακαλύψουµε». Όταν κάτι είναι γνωστό, τότε κάποιος που γνωρίζει µπορεί να το 

µεταδώσει σε κάποιον που δεν το γνωρίζει. Γνώση σηµαίνει η κατοχή πληροφοριών 

σχετικά µε κάποιο θέµα. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτές ενδιαφέρονται στο να 

µεταδώσουν τη γνώση στους εκπαιδευόµενούς τους. Για κάποιον υποστηρικτή του 

συµπεριφορισµού δεν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το τι είναι η γνώση και δεν υπάρχει 

µάλιστα και αµφιβολία ότι η γνώση µπορεί να µεταφερθεί από τον εκπαιδευτή ενηλίκων 

ο οποίος είναι ειδικός, στο εκπαιδευόµενο. 

Μια άλλη βασική αρχή στη θεωρία του συµπεριφορισµού είναι ότι η µάθηση 

προκύπτει, όταν η συµπεριφορά επηρεάζεται και µεταβάλλεται από εξωτερικούς 

παράγοντες (Merriam και Caffarella, 1999, σ. 251-253). Με άλλα λόγια, η εισροή του 

ερεθίσµατος που οι άνθρωποι λαµβάνουν από το περιβάλλον θα πρέπει να αλλάξει 
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προκειµένου να υπάρξει µάθηση. Σύµφωνα µάλιστα µε τους Morrison, Ross, και Kemp 

(2004), η µάθηση δίνει έµφαση στην επίδραση των εξωτερικών συνθηκών, όπως είναι οι 

ανταµοιβές και οι τιµωρίες, και θεωρεί ότι αυτές καθορίζουν τη µελλοντική συµπεριφορά 

των εκπαιδευοµένων. Κατά συνέπεια, επικεντρώνεται κυρίως στις αντικειµενικά 

παρατηρήσιµες συµπεριφορές και όχι στις νοητικές δραστηριότητες. Πίστευαν ότι η 

συµπεριφορά είναι το αποτέλεσµα των απαντήσεων ενός ατόµου σε εξωτερικά 

ερεθίσµατα (εξαρτηµένη µάθηση). Με άλλα λόγια, οι συµπεριφοριστές πίστευαν ότι το 

εξωτερικό περιβάλλον συνέβαλε στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς ενός ατόµου. 

Μάλιστα, υποστήριξαν ότι το περιβάλλον δίνει το έναυσµα για µια συγκεκριµένη 

συµπεριφορά, και αν η συµπεριφορά επαναλαµβάνεται εξαρτάται από το πώς το άτοµο 

επηρεάζεται από αυτή τη συµπεριφορά. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω άποψη, η µάθηση δηµιουργείται σχεδόν αποκλειστικά 

µε τη δηµιουργία συγκεκριµένων εξωτερικευµένων συµπεριφορών, ενώ οι νοητικές ή 

γνωστικές διεργασίες παραµένουν άγνωστες και ο εγκέφαλος θεωρείται ως ένα «µαύρο 

κουτί», δηλαδή µη προσβάσιµος. Υποστηρίζεται ότι οι νοητικές διεργασίες, εφόσον δεν 

είναι ορατές ή παρατηρήσιµες, δεν µπορούν να ενισχυθούν. Η µάθηση, σύµφωνα µε το 

συµπεριφορισµό, δεν πραγµατοποιείται µε νοητικές ή γνωστικές δραστηριότητες του 

εκπαιδευόµενου, αλλά απορρέει από την ενίσχυση που του προσφέρει η διδασκαλία. 

Συνεπώς, η κατάκτηση των «ορθών» αποκρίσεων στα ερεθίσµατα ή, αλλιώς, η 

κατάκτηση των «ορθών» απαντήσεων στις ερωτήσεις αποτελεί την πεµπτουσία του 

συµπεριφορισµού. 

Οι Merriam και Caffarella (1999) αναφέρουν επίσης ότι η συνάφεια και η ενίσχυση 

είναι σηµαίνουσες έννοιες για την εξήγηση της διαδικασίας της µάθησης σε σχέση µε 

την υποταγή ενός ατόµου σε εξωτερικά ερεθίσµατα ως παράγοντα αντίδρασης. Η 

συνάφεια είναι κατανοητή ως η χρονική στιγµή των γεγονότων που είναι αναγκαία για 

την αλλαγή της συµπεριφοράς, ενώ η ενίσχυση αναφέρεται στην πιθανότητα ότι οι 

επανειληµµένες θετικά ή αρνητικά αντιδράσεις θα παράγουν την αναµενόµενη αλλαγή 

στη συµπεριφορά. 

Μια άλλη αρχή που εµπεριέχεται στη θεωρία του συµπεριφορισµού είναι η εµπειρία. 

Συγκεκριµένα, υποστηρίζεται η άποψη ότι η γνώση µπορεί να ανακαλυφθεί µόνο µέσω 

των εµπειριών. Αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευόµενος µπορεί να κάνει δηλώσεις που 

µπορούν να επαληθευτούν µέσα από τον εµπειρικό έλεγχο (Cohen και Manion, 1981) και 

εποµένως η γνώση όπως ορίζεται από την θεωρία αυτή, ανακαλύφθηκε µε τη χρήση των 

αισθήσεων, µέσω της παρατήρησης και του πειραµατισµού (van Harmelen, 2000). 
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Επικεντρώνεται, λοιπόν στα στοιχεία της συµπεριφοράς που είναι αντικειµενικά και 

µπορούν να παρατηρηθούν.  

Μάλιστα, ο Watson (1928) µε το κείµενό του «The ways of behaviorism»  εισήγαγε 

στη µάθηση και τις αρχές της συχνότητας και της αµεσότητας. Η αρχή της συχνότητας 

σηµαίνει ότι όσο συχνότερα εµφανίζεται µια αντίδραση σε ένα συγκεκριµένο ερέθισµα, 

τόσο πιο πιθανό είναι να επανεµφανιστεί η ίδια αντίδραση στο ερέθισµα. Από την άλλη 

η αρχή της αµεσότητας σηµαίνει ότι όσο πιο άµεσα εµφανίζεται µια αντίδραση σε ένα 

ερέθισµα τόσο πιο πιθανό είναι να επαναληφθεί η αντίδραση αυτή στο ίδιο ερέθισµα. 

Μάλιστα, δεν πίστευε στην αξία της ενίσχυσης σαν στρατηγική µάθησης. Αντίθετα 

πίστευε στην αξία της συνάφειας κατά τη διαδικασία της µάθησης. Υποστήριζε ότι οι 

άνθρωποι µαθαίνουν απλά και µόνο επειδή συµβαίνει να εµφανίζονται µαζί ένα ερέθισµα 

και µια συναφή αντίδραση προς το ερέθισµα αυτό. Τη θεωρητική αρχή της συνάφειας 

την ανέπτυξε περαιτέρω  και ο Guthrie. Η θεωρία του Guthrie (1930) περιγράφεται 

επίσης και ως «µάθηση µε δοκιµή» επισηµαίνοντας ότι ορισµένες νέες δεξιότητες 

(αντιδράσεις) µπορούν να εγκρίνονται (µαθαίνονται), αν αποκτηθούν µόνο µια φορά. 

Αντίθετα ο Guthrie απέρριψε τον νόµο της συχνότητας του Watson επειδή πίστεψε στη 

µάθηση µε δοκιµή. 

Η µάθηση µε δοκιµή δηλώνει ότι ένα µοντέλο ερεθίσµατος αποκτά την πλήρη 

συνειρµική δύναµή του µε την ευκαιρία της πρώτης ένωσής του µε µια απάντηση/ 

αντίδραση. Δεν πίστευε ο Guthrie ότι η µάθηση εξαρτάται από την ενίσχυση. Επιπλέον, 

θεώρησε ότι η αρχή της αµεσότητας διαδραµατίζει έναν σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία 

της µάθησης. Σύµφωνα µε αυτή την αρχή η πράξη που πραγµατοποιήθηκε τελευταία 

εξαιτίας της παρουσίας ενός συνόλου ερεθισµάτων θα είναι αυτή που θα 

πραγµατοποιηθεί πάλι όταν θα εµφανιστεί ο ίδιος συνδυασµός ερεθισµάτων. Σύµφωνα 

µε τα παραπάνω η συνειρµική δύναµη κατά τους Guthrie & Horton (1946) είναι 

µεγαλύτερη όταν η ένωση ερεθίσµατος- αντίδρασης είναι πρόσφατη. 

Και για τον Skinner (1984) η µάθηση είναι µια εκδήλωση της αλλαγής της 

συµπεριφοράς του ατόµου. Η αλλαγή της συµπεριφοράς είναι το αποτέλεσµα της 

αντίδρασης- απάντησης του ατόµου στα ερεθίσµατα που δέχεται από το περιβάλλον.  

Ονόµασε τη συµπεριφορά που προκαλείται από το νόµο του αποτελέσµατος του 

Thorndike (η συµπεριφορά που παράγει το επιθυµητό αποτέλεσµα γίνεται κυρίαρχη και 

εµφανίζεται πιο γρήγορα στις επόµενες προσπάθειες) συντελεστική µάθηση (οι 

αντιδράσεις ενισχύονται όταν συντελούν στην παραγωγή κάποιας αµοιβής), διότι η 

συµπεριφορά ενός οργανισµού αλλάζει ή επηρεάζεται από το περιβάλλον και 

αποτελείται από δύο σηµαντικά στοιχεία, την ανταπόκριση και την ενίσχυση (Mischel, 
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1993, σελ.304-308). Όταν µια αντίδραση/ απάντηση σε ένα ερέθισµα συνοδεύεται από 

µια ενίσχυση (ανταµείβεται), τότε το άτοµο παρακινείται να αντιδράσει και πάλι στο 

συγκεκριµένο ερέθισµα. 

Μάλιστα, για τους θεωρητικούς της ενίσχυσης, όπως οι Thorndike, Hull και Skinner 

η µάθηση αποτελεί συσσωρευµένες ενώσεις ερεθισµάτων και απαντήσεων. 

Πραγµατοποιείται σταδιακά, ξεκινά από το απλό και καταλήγει στο σύνθετο. Ο Skinner 

(1974, σ.189) µάλιστα υποστήριξε ότι η όλη διαδικασία της µάθησης για να γίνει 

αποτελεσµατική πρέπει να κατακερµατίζεται σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό µικρών 

βηµάτων, και η ενίσχυση πρέπει να διαφέρει σε κάθε βήµα. Κάνοντας µικρά βήµατα, η 

συχνότητα της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί στο µέγιστο βαθµό, ενώ οι ενδεχόµενες 

αρνητικές συνέπειες του µειώνονται στο ελάχιστο (Shepard, 2000). Επειδή λοιπόν 

φάνηκε ότι υπάρχει επίδραση στα αποτελέσµατα της µάθησης όταν ενισχύεται, οι 

επιστήµονες συνέδεσαν το ερέθισµα µε την απάντηση. Με άλλα λόγια, οι επιστήµονες 

υποστήριξαν ότι  όλοι οι εκπαιδευόµενοι είναι σε θέση να µάθουν τις ίδιες πληροφορίες 

αν βρίσκονται στο κατάλληλο περιβάλλον. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Bush (2006) οι 

συνεχείς επιστηµονικές µελέτες που αφορούσαν στη σύνδεση ερεθίσµατος- απάντησης 

και στους περιορισµούς σχετικά µε τις εξηγήσεις της µεταβολής στη συµπεριφορά 

δηµιούργησαν ρήγµα στη θεωρία του συµπεριφορισµού. 

Στον Giroux (1997) αναφέρεται σχετικά µε τον συµπεριφορισµό ότι εκπαίδευση 

είναι ελεύθερη αξιών. Αµφισβητείται η ύπαρξη εσωτερικών αξιών, επειδή δεν µπορούν 

να αποδειχθούν επιστηµονικά. Ό, τι δεν µπορεί να παρατηρηθεί µε τη χρήση των 

αισθήσεων είναι ανύπαρκτο. Οι αξίες εµφανίζονται ως η «Νέµεσις» των γεγονότων, για 

να προβληθούν στην καλύτερη περίπτωση ως ενδιαφέρουσα συναισθηµατική αντίδραση, 

και στη χειρότερη περίπτωση, ως παράλογη αντίδραση. 

Τέλος, όπως καταγραφεται από τους Cohen και Manion (1981), στον 

συµπεριφορισµό κυριαρχεί η αρχή της αιτιοκρατίας, ντετερµινισµός. Κάθε γεγονός 

οφείλεται σε κάποιες αιτίες και γίνεται µε µια αιτιώδη συνάφεια- αιτιοκρατία. Τα 

γεγονότα καθορίζονται µε τη σειρά τους από άλλα γεγονότα και η επιστήµη προχωρά µε 

την πεποίθηση ότι αυτές οι αιτιώδεις σχέσεις µπορούν τελικά να ανακαλυφθούν και να 

κατανοηθούν. Επιπλέον, όχι µόνο καθορίζονται από άλλα γεγονότα, αλλά 

προσδιορίζονται και από άλλες συνθήκες και υπάρχει επίσης µια κανονικότητα για τον 

τρόπο που προσδιορίζονται. Αυτός είναι άλλωστε και ο απώτερος στόχος της επιστήµης, 

να εξηγήσει αυτές τις κανονικότητες στους όρους των νόµων και των σχέσεων. 

Στον σύγχρονο κόσµο οι αρχές  µάθησης της συµπεριφοριστικής θεωρίας 

χρησιµοποιούνται πολύ σε περιπτώσεις εκπαιδευοµένων µε ειδικές ανάγκες είτε σε 
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περιπτώσεις όπου οι συνθήκες για µάθηση δεν είναι οι ιδανικές (για παράδειγµα, 

ανεπαρκής προηγούµενη γνώση, αυξηµένη ανησυχία, χαµηλή νοηµοσύνη) που είναι 

απαραίτητο να συνδυαστούν οι τεχνικές συµπεριφοράς µε τη γνώση. Αυτό δε σηµαίνει 

ότι η εφαρµογή του έχει θετικά αποτελέσµατα µόνο σε άτοµα µε ειδικές µαθησιακές 

δυσκολίες καθώς είναι πολλοί οι εκπαιδευόµενοι οι οποίοι ανήκουν σε οµάδα 

εκπαιδευοµένων που χρειάζονται µια πολύ σαφή γνώση και τις οδηγίες του εκπαιδευτή 

ενηλίκων οι οποίες µε τη σειρά τους απαιτείται να συνοδεύονται µε µια άµεση και 

κατανοητή ανατροφοδότηση.  Ένα ακόµη χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η εκµάθηση 

γραφής µίας ξένης γλώσσας (µετανάστες, πρόσφυγες, επαγγελµατίες) όπου και εκεί είναι 

αναγκαίο να αναπτυχθούν συγκεκριµένες αντιδράσεις για την καταλληλότερη δυνατή 

παρακίνηση του εκπαιδευοµένου βοηθώντας τον να φτάσει στον επιθυµητό στόχο. 

Στον αντίποδα του συµπεριφορισµού βρίσκεται η εποικοδοµητιστική θεωρία 

µάθησης, η οποία υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευόµενοι δηµιουργούν τη δική τους γνώση 

ανάλογα µε τις επιρροές που δέχονται από το περιβάλλον τους ή από τους άλλους 

ανθρώπους (Draper, 2002, σελ. 522). Θεωρεί ότι η προϋπάρχουσα γνώση, υπό τη µορφή 

των δοµικών σχηµάτων, παίζει σηµαντικό ρόλο στο πώς οι εκπαιδευόµενοι αποδίδουν 

νόηµα στην αλληλεπίδραση των εµπειριών τους. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζει τη 

διαδικασία της εννοιολογικής αλλαγής µέσα από τις διαδικασίες- µηχανισµούς της 

«αφοµοίωσης» (assimilation) και της «συµµόρφωσης» (accommodation). Ο Rochelle 

(1995) χρησιµοποιεί τον όρο «αφοµοίωση» για να περιγράψει τη διαδικασία 

ενσωµάτωσης των νέων δεδοµένων στις ήδη υπάρχουσες δοµές γνώσης και τον όρο 

«συµµόρφωση» όταν αναφέρεται στη διαδικασία τροποποίησης των γνωστικών δοµών 

του ατόµου για να µπορέσουν να δεχθούν τη νέα γνώση. 

Επεισόδια κριτικής και κρίσεως, εµφανίζονται στη µάθηση όταν παρουσιαστεί 

ένταση µεταξύ της αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης καθότι κανένας από τους δύο 

µηχανισµούς δεν µπορεί να λειτουργήσει από µόνος του. Έτσι προσθέτει και έναν τρίτο 

µηχανισµό, αυτό της «εξισορρόπησης» (equilibration) η οποία συντονίζει την 

αφοµοίωση και τη συµµόρφωση, επιτρέποντας στον εκπαιδευόµενο να επεξεργαστεί και 

να επιτύχει µια πιο λογική και µε ειρµό ισορροπία µεταξύ των σχηµάτων και των 

αισθητηριακών δεδοµένων. Η αναδιαµόρφωση και ο ανασχηµατισµός δεν αντικαθιστούν 

την προϋπάρχουσα γνώση, αλλά µάλλον τη διαφοροποιούν και τη µετατρέπουν σε ένα 

πιο ολοκληρωµένο όλο. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Fosnot (1996a) οι υποστηρικτές του εποικοδοµητισµού 

κατανοούν τη µάθηση ως µια ενεργή διαδικασία, όπου οι εκπαιδευόµενοι ερµηνεύουν το 

φυσικό και κοινωνικό κόσµο που τους περιβάλλει. Κατά συνέπεια πρεσβεύουν ότι η 
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µάθηση προέρχεται µέσω της πράξης.   Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι  εάν ένας 

εκπαιδευόµενος ερευνά και είναι ιδιαίτερα ενεργός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

µάθησης δεν είναι δόκιµο να υποστηριχτεί ότι υπάρχει µόνο µια µορφή γνώσης. Σε αυτό 

το σηµείο προκύπτει ένα πρόβληµα, το οποίο έχει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό 

χαρακτήρα.  

Ο Piaget καλεί τον εκπαιδευτή ενηλίκων να αξιολογεί την προηγούµενη γνώση των 

εκπαιδευοµένων του, προκειµένου να προσδιοριστεί εκ των προτέρων σε ποιό επίπεδο 

γνώσης βρίσκεται ο εκπαιδευόµενος και πού να ενταχθεί (σε ποιά οµάδα, σε ποιά «τάξη», 

σε ποιό περιβάλλον) προκειµένου να την αναπτύξει περισσότερο επηρεασµένος από τα 

διάφορα συστήµατα και δοµές. Ο Piaget µάλιστα προσθέτει ότι οι εργασίες των 

εκπαιδευοµένων δε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ απαιτητικές, διαφορετικά ο 

εκπαιδευόµενος δεν θα είναι σε θέση να τις λύσει επειδή δεν θα έχει αναπτυχθεί η γνώση 

του ακόµη σε τέτοιο επίπεδο.  Παρόλα αυτά υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευόµενος µπορεί 

να χρησιµοποιήσει βοήθεια προκειµένου να  τις λύσει. Η θεωρία του Piaget, που γενικά 

βασίστηκε στα σχήµατα έδωσε µια νέα κατεύθυνση στους εκπαιδευτές για τον τρόπο µε 

τον οποίο πρέπει να σχεδιάζουν τις διδασκαλίες τους. Στόχος τους, υποστήριξε ότι πρέπει 

να είναι η προώθηση της γνωστικής σύγκρουσης µεταξύ της νέας πληροφορίας και του 

αντίστοιχου σχήµατος, η οποία θα αναπτύξει την κριτική σκέψη του εκπαιδευόµενου και 

θα τον οδηγήσει στην οικοδόµηση ενός καινούριου, πιο ολοκληρωµένου, γνωστικού 

σχήµατος µε τη βοήθεια των µηχανισµών της «αφοµοίωσης», της «συµµόρφωσης» και 

της «εξισορρόπησης» (Roshelle, 1995). 

Κατ 'επέκταση, η µάθηση είναι µια εποικοδοµητιστική διαδικασία κατά την οποία ο 

µαθητής «οικοδοµεί τη γνώση» και έχει αναπτυχθεί βάσει της εµπειρίας. Τα µόνα 

εργαλεία που είναι διαθέσιµα στον εκπαιδευόµενο είναι οι αισθήσεις. Μόνο µέσα από 

την όραση, την ακοή, την αφή, την όσφρηση και τη γεύση ένα άτοµο αλληλεπιδρά µε το 

περιβάλλον. Με αυτά τα µηνύµατα από τις αισθήσεις, το άτοµο δηµιουργεί µια εικόνα 

του κόσµου. Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τη θεωρία του εποικοδοµητισµού, η γνώση 

«κατοικεί» σε κάθε άτοµο ξεχωριστά και δεν µπορεί να µεταφερθεί ακέραια από τον 

εκπαιδευτή ενηλίκων στους εκπαιδευόµενους.  

Τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν στην ενσωµάτωση της νέας γνώσης στις ήδη 

υπάρχουσες εµπειρίες αποτελούν βασικό πυρήνα του ριζοσπαστικού εποικοδοµητισµού, 

του Ernst von Glasersfeld. Ο ριζοσπαστικός εποικοδοµητισµός  περιλαµβάνει δύο κύριες 

αρχές, των οποίων η εφαρµογή έχει εκτεταµένες συνέπειες για τη µελέτη της γνωστικής 

ανάπτυξης και της µάθησης, καθώς επίσης και για την πρακτική της διδασκαλίας, της 

ψυχοθεραπείας και της διαπροσωπικής διαχείρισης γενικά. Οι δύο αυτές αρχές είναι οι 
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εξής: α) ότι η γνώση δεν αποκτιέται παθητικά αλλά ενισχύεται ενεργά από το γνωστικό 

θέµα και β) ότι η λειτουργία της γνώσης είναι προσαρµόσιµη και εξυπηρετεί την 

οργάνωση του εµπειρικού κόσµου, όχι την ανακάλυψη της οντολογικής 

πραγµατικότητας. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον von Glasersfeld (1995b), η γνώση δε λαµβάνεται 

παθητικά, αλλά δηµιουργείται µέσα από προηγουµένη γνώση. Η άποψη του σχετικά µε 

την απόκτηση των γνώσεων έχει εφαρµογή και λειτουργεί µέσω του πειράµατος και όχι 

µέσω της ανακάλυψης του γύρω κόσµου. Υπάρχει µια πραγµατικότητα γύρω µας και το 

άτοµο που γνωρίζει ή µαθαίνει είναι σε άµεση επαφή µε την εµπειρία. Η εµπειρία αυτή 

είναι αποδεκτή ως η «πραγµατικότητα που ζούµε» (σ. 16.) και οτιδήποτε βρίσκεται έξω 

από την εµπειρία του κάθε ατόµου είναι άγνωστο για αυτό. Συνεπάγεται ότι ο von 

Glasersfeld δεν αρνείται την πραγµατικότητα, αντίθετα ο ίδιος αναφέρεται σε αυτή σαν 

να είναι ένας άγνωστος χώρος έξω από την εµπειρία.  

Ο ίδιος αναφέρει (1987) επίσης ότι ένα άτοµο µαθαίνει µε την προσαρµογή. 

Μάλιστα ο Glasersfeld (1995b) θεωρεί την προσαρµοστική γνώση ως τη σηµαντικότερη 

έννοια της αλήθειας και της πραγµατικότητας και τη πιο σωστή εκπροσώπηση των 

καταστάσεων ή των γεγονότων του εξωτερικού κόσµου. Στόχος είναι η οργάνωση από 

κάθε άτοµο του δικού του εµπειρικού κόσµου, όχι µια ανακάλυψη κάποιου 

«πραγµατικού», καθολικού, εξωτερικού κόσµου. Ο Piaget δεν αρνείται την ύπαρξη ενός 

αντικειµενικού κόσµου, και υπογραµµίζει ότι είναι δυνατή η γνώση του κόσµου µέσω 

της εµπειρίας. Κατά συνέπεια, η γνώση του ατόµου προκύπτει από κάθε άτοµο 

ξεχωριστά µέσω της τροποποίησης της εµπειρίας του. Ο ριζικός εποικοδοµητισµός δεν 

αρνείται την ύπαρξη µιας αντικειµενικής πραγµατικότητας, αλλά πρεσβεύει ότι δεν 

µπορεί ποτέ να είναι γνωστή η πραγµατικότητα αυτή καθεαυτή. Κάθε άτοµο γνωρίζει 

µόνο, ό,τι έχει κατασκευάσει το ίδιο.   

Και οι δύο, von Glasersfeld και Piaget, υπογραµµίζουν τη σηµασία της ενεργής 

µάθησης και της επίλυσης των προβληµάτων. Πιστεύουν ακράδαντα ότι οι έννοιες και 

εννοιολογικές σχέσεις είναι οι ψυχικές δοµές και αυτά δεν µπορούν να µεταφερθούν από 

το ένα µυαλό στο άλλο (von Glasersfeld, 1995b). Ο ριζοσπαστικός εποικοδοµητισµός 

είναι µια επιστηµολογική σκέψη που ισχυρίζεται ότι η επιστηµονική γνώση είναι εξ 

ολοκλήρου κατασκευασµένη από κοινωνικές σχέσεις. Για να είναι πιο αποτελεσµατική 

η µάθηση, ο ίδιος προτείνει ότι οι γνώσεις που αποκτούν οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να 

είναι σχετικές προς το συµφέρον τους. Υποστηρίζει ότι οι εννοιολογικές αλλαγές που 

κάνουν οι εκπαιδευόµενοι είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες από το αν τους είχαν επιβληθεί 

από έναν εκπαιδευτή ενηλίκων. Ισχυρίζεται ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων δεν µπορεί να 
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γνωρίζει τις παρανοήσεις ή συνεννοήσεις σχετικά µε ένα θέµα που έχουν δηµιουργήσει 

οι εκπαιδευόµενοί του. Ωστόσο, µπορεί να δηµιουργήσει περιβάλλοντα, έτσι ώστε οι 

εκπαιδευόµενοι να µπορούν να λειτουργήσουν πάνω στη βάση των ιδεών τους και να 

ανακαλύψουν ποια από τις ιδέες τους οδηγεί σε τριβή ή σύγκρουση, και θα πρέπει να  

αναθεωρηθεί. Σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι η απόκτηση µιας γνώσης που αποτελεί 

απεικόνιση της «αντικειµενικής» πραγµατικότητας, αλλά µια οργάνωση ενός κόσµου 

που προέρχεται αποκλειστικά από την εµπειρία µας. Η γνώση λοιπόν για τον von 

Glasersfeld (1987) πρέπει απλά να είναι «βιώσιµη» µε την έννοια ότι ταιριάζει και 

προσαρµόζεται στους περιορισµούς του «πραγµατικού» κόσµου, που ορίζει τις 

δυνατότητες σκέψης και ενέργειας ενός ατόµου. Σε αυτή τη θέση έρχεται να προστεθεί 

και η άποψη του David Bloor (1991), ο οποίος θεωρεί τη γνώση ως κοινωνική 

απεικόνιση, που µε τη σειρά της κατασκευάζεται µέσα από γεγονότα ή φαινόµενα που 

συµβαίνουν στον πολιτιστικό περιβάλλον.  

Ενώ οι ριζοσπαστικοί εποικοδοµητιστές υπογραµµίζουν ότι η µάθηση είναι 

«ζωντανή» µέσα στο µυαλό των ατόµων, η κοινωνική πτυχή της φαίνεται να υποτιµάται. 

Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Phillips (1997, σελ.183) ότι «ο ριζοσπαστικός 

εποικοδοµητισµός µετατρέπει το άτοµο φυλακισµένο στη δική του βιωµατική σφαίρα». Ο 

Vygotsky, που είναι ο κύριος εκφραστής του κοινωνικού εποικοδοµητισµού τόνισε τον 

ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στον µετασχηµατισµό της προϋπάρχουσας 

γνώσης. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη, αλλά ως ανάπτυξη του ατόµου 

θεωρούνται τα επιτεύγµατα που το άτοµο µπορεί να επιτύχει µόνο του, ενώ πιθανά 

επίπεδα ανάπτυξης είναι τα επιτεύγµατα που το άτοµο µπορεί να επιτύχει κάτω από την 

καθοδήγηση ενός ενήλικα ή µέσω συνεργασίας µε ένα πιο ικανό άτοµο (Palincsar, 1998). 

Η τελευταία περίπτωση αναφέρεται σε αυτό που είναι γνωστό ως «ζώνη της επικείµενης 

ανάπτυξης». 

Σύµφωνα λοιπόν, µε τον Vygotsky (1978, σελ. 86), η ζώνη της επικείµενης 

ανάπτυξης ορίζεται ως «η απόσταση µεταξύ του κατεχόµενου επιπέδου ανάπτυξης, όπως 

αυτό προσδιορίζεται από την ανεξάρτητη (ατοµική) επίλυση προβληµάτων και το 

επίπεδο της εν δυνάµει ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται από την ικανότητα (του ατόµου) 

να επιλύει προβλήµατα υπό την καθοδήγηση ενηλίκων, ή µέσα από τη συνεργασία µε 

ικανότερους συνοµηλίκους». Σε αυτή την «κατασκευαστική» ζώνη, ο εκπαιδευόµενος 

µπορεί να συµµετέχει σε πολιτισµικές πρακτικές, οι οποίες είναι ελαφρώς πιο 

ανεπτυγµένες από τις δικές του ατοµικές ικανότητες. Η επιτυχηµένη συµµετοχή µπορεί 

να τον οδηγήσει στην εσωτερικευση. Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι πρωταρχικές πηγές για 

αναδόµηση των προϋπαρχουσών γνώσεων προέρχονται από την κοινωνική κουλτούρα, 
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δηλαδή η διαδικασία αναδόµησης προκύπτει εξωτερικά, στην κοινωνική πραγµατεία. 

Ωστόσο, η ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης δεν παράγει αυτόµατα τη µάθηση. Είναι 

µόνο ένα υποστηρικτικό πλαίσιο του νου για τη µάθηση. 

Η έννοια της µάθησης για το Vygotsky διευκολύνεται από τις κοινωνικές, 

πολιτιστικές και θεσµικές διαδικασίες. Η αλληλεπίδραση µε µια σειρά πολιτιστικών 

εργαλείων θεωρείται κεντρικής σηµασίας για την πνευµατική ανάπτυξη, καθώς και για 

να γίνει κάποιος ενεργό µέλος της κοινωνίας. Οι βασικές αρχές για την θεωρία του 

Vygotsky είναι ότι η οµιλία έχει κοινωνική προέλευση και ότι η γλώσσα προηγείται της 

ορθολογικής σκέψης αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει τη φύση της σκέψης. Οι 

διαπροσωπικές λειτουργίες που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας 

γίνονται σταδιακά διαπροσωπικές (Garton, 1992). Ο Vygotsky εξήγησε αυτή τη 

διαδικασία ως εξής: Κάθε λειτουργία στην πολιτιστική ανάπτυξη εµφανίζεται δυο φορές: 

την πρώτη φόρα στο κοινωνικό επίπεδο, και αργότερα στο ατοµικό. Πρώτα µεταξύ 

ανθρώπων (διαψυχολογικό), και µετά εσωτερικά (ενδοψυχολογικό). Η διαδικασία αυτή 

ισχύει εξίσου στην εθελοντική προσοχή, στη λογική µνήµη και στο σχηµατισµό των 

εννοιών. Όλες οι υψηλού επιπέδου λειτουργίες ξεκινούν ως πραγµατικές 

αλληλεπικοινωνίες µεταξύ των ατόµων (Vygotsky, 1978, σελ.57). 

Κατά κύριο λόγο ο Vygotsky ασχολήθηκε µε την κοινωνική ανάπτυξη του νου. 

Υποστήριξε ότι οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες ανάπτυξης επιτυγχάνονται µέσω της 

συµµετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες (Bredo, 1994). Ενδιαφέρθηκε περισσότερο 

για τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες όπως η σκέψη, η λογική και η κατανόηση. Όροι 

όπως: κριτική σκέψη, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση µπορεί να υποστηριχθεί ότι 

έχουν ενισχύσει τις ρίζες τους µέσω των διδασκαλιών του Vygotsky. Η ανάπτυξη τέτοιων 

υψηλότερων νοητικών λειτουργιών θεωρείται ως κοινωνική και όχι µια µεµονωµένη, 

ατοµική διαδικασία (Light & Littleton, 1999). Ούσα λοιπόν µια κοινωνική διαδικασία 

έγκειται στο γεγονός ότι τα άτοµα µπορούν να επιτύχουν και να διαφέρουν πολύ στην 

καθοδήγηση από ένα κατάλληλο άτοµο, η οποία είναι γνωστή ως η «ζώνη της 

επικείµενης ανάπτυξης» (Blanck, 1990· Schunk, 1996). 

Από όλα τα παραπάνω είναι εύληπτο πως η θεωρία του εποικοδοµητισµού στο 

κοµµάτι της µάθησης βρίσκει πολύ πρόσφορο έδαφος στον χώρο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων καθώς στις µορφές της τυπικής εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να δοθεί τόση 

ελευθερία στους εκπαιδευοµένους λόγω προγραµµάτων σπουδών και θεσµικού πλαισίου 

που πρέπει να τηρηθεί για να αξιολογηθεί στη συνέχεια. Στα εποικοδοµητιστικά 

περιβάλλοντα οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να αναλάβουν συνειδητά δράση για τη 

δηµιουργία νοήµατος από το αντικείµενο που µελετούν. Με άλλα λόγια, υιοθετούν τον 



	 69	

ρόλο του «ερευνητή», που αναζητά και επιλύει προβλήµατα. Ενώ οι εκπαιδευτές γίνονται 

οι διαµεσολαβητές και οι οδηγοί -παρά οι παρουσιαστές- της γνώσης, οι εκπαιδευόµενοι 

µαθαίνουν πώς να χρησιµοποιούν ή να εφαρµόζουν τις πληροφορίες σε διαφορετικά 

πλαίσια. Αυτού το είδους οι παραγωγικές δραστηριότητες µάθησης αναφέρουν οι Dunlap 

& Grabinger (1996, σελ. 67.), απαιτούν «οι εκπαιδευόµενοι να λαµβάνουν στατικές 

πληροφορίες και να παράγουν ρευστή, ευέλικτη, αξιοποιήσιµη γνώση». Κατά συνέπεια 

συνηγορεί σε έναν τρόπο µάθησης µε καθοδηγούµενη ανακάλυψη. 

Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι οι διάφορες προσεγγίσεις της µάθησης µε 

ανακάλυψη έχουν ως βασικό σηµείο εκκίνησης τη βασική αρχή ότι η µάθηση συντελείται 

µε την αυτενεργό εξερεύνηση των ενδιαφερόντων του εκπαιδευοµένου και µόνο µε 

αυτόν τον τρόπο µπορούµε να θεωρούµε ότι έχουν αποθηκευτεί ως κατεκτηµένες 

γνώσεις στη µακρόχρονη µνήµη του και τη σύνδεσή τους µε ή την ενσωµάτωσή τους σε 

προηγούµενες γνώσεις. Μολονότι η αρχή αυτή δεν αµφισβητείται σχεδόν από κανέναν, 

η µάθηση µε ανακάλυψη δεν έχει βρει µέχρι σήµερα ευρεία αποδοχή από τους 

εκπαιδευτές ως βασική προσέγγιση της διδασκαλίας στην τάξη. Η κατάσταση αυτή ίσως 

οφείλεται στο γεγονός ότι η µάθηση µε ανακάλυψη σύµφωνα µε τον Κολιάδη (2000) 

απαιτεί επιµελή σχεδιασµό και συστηµατική δόµηση της διδασκαλίας, δηλαδή 

προσδιορισµό σαφών στόχων και εξασφάλιση πληροφοριών στους εκπαιδευοµένους, 

διαµόρφωση ειδικών δεξιοτήτων διερεύνησης, καθοδήγηση των εξερευνήσεών τους µε 

κατάλληλες νύξεις και ερωτήσεις και περάτωση της προσπάθειας µε µια επισκόπηση, 

ώστε να διασφαλισθεί η πληρότητα και η ακρίβεια των όσων κατέκτησαν (θα γίνει πιο 

εκτενής αναφορά στην ενότητα που αφορά στη διδασκαλία).  

 

2.3.1. Σύγκριση ως προς τους εκπαιδευτικούς στόχους  

Οι υποστηρικτές του συµπεριφορισµού, όπως αναφέρει ο Schunk (1991) θεωρούν 

ότι το νόηµα υπάρχει στον κόσµο χωριστά από την προσωπική εµπειρία και ότι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι είναι δυνατόν να πλαισιωθούν σε παρατηρήσιµους όρους. 

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη προσέγγιση, ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι το επίκεντρο 

της διδασκαλίας και συνεργάζεται µε τους εκπαιδευοµένους µόνο όταν χρειάζονται 

επιπλέον βοήθεια. Ο ρόλος του εκπαιδευοµένου είναι να κατακτήσει το εκπαιδευτικό 

υλικό και να είναι σε θέση να το χρησιµοποιήσει. Οι αναθέσεις στους εκπαιδευόµενους 

είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τους εκπαιδευτικούς στόχους ενώ υπάρχει ελάχιστη ή και 

καµία συζήτηση µεταξύ τους σε αυτό το µοντέλο της άµεσης διδασκαλίας. Στο τέλος, η 

αξιολόγηση βασίζεται σε ατοµικές επιδόσεις σε εξετάσεις για την απόδειξη της 

κατάκτησης της γνώσης.  
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Από την άλλη πλευρά, αναφέρει ο Winn (1991) η γενική φιλοσοφία του 

εποικοδοµητισµού υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευόµενοι επιβάλλουν το νόηµα στον κόσµο 

τους, και έτσι κατασκευάζουν τη δική τους γνώση µε βάση τις εµπειρίες τους, που είναι 

µοναδικές για τον καθένα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί στόχοι διαµορφώθηκαν µε βιωµατικούς 

όρους που καθορίζουν τα είδη των προβληµάτων των εκπαιδευοµένων στους οποίους 

απευθύνονται,  τα είδη ελέγχου των εκπαιδευοµένων κατά τη διάρκεια της µάθησης, τις 

δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν, τους τρόπους που οι δραστηριότητες αυτές θα 

µπορούσαν να διαµορφωθούν από τους εκπαιδευτές, αλλά και τους τρόπους µε τους 

οποίους οι εκπαιδευόµενοι θα προβληµατιστούν σχετικά µε τα αποτελέσµατα της 

δραστηριότητάς τους. Με αυτά τα δεδοµένα καθίσταται σαφές ότι η φιλοσοφία του 

εποικοδοµητισµού για τους εκπαιδευτικούς στόχους βρίσκει άµεση εφαρµογή στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό συµβαίνει, όπως υποστηρίζεται από τους Morrison, Ross &  

Kemp (2004) γιατί οι ενήλικες πρέπει να ξέρουν το λόγο που πρέπει να µάθουν κάτι, 

µαθαίνουν βιωµατικά, προσεγγίζουν τη µάθηση, όπως την επίλυση ενός προβλήµατος 

αλλά και µαθαίνουν καλύτερα όταν το θέµα άπτεται των ενδιαφερόντων τους.  

Ωστόσο, το πρόβληµα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στόχων και κατ’ 

επέκταση όλου του εκπαιδευτικού έργου είναι όχι άπλα µονόπλευρο αλλά κι 

υποχρεωτικό. Από την πλευρά του συµπεριφορισµού η αξιολόγηση θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί µάλλον ενοχλητική αντίθετα η εποικοδοµητιστική προσέγγιση της 

µάθησης την  απαιτεί και τη θεωρεί σχεδόν απαραίτητη καθώς αποτελεί βασικό µέρος 

της φιλοσοφίας της. Σύµφωνα µε το Vygotsky η γνωστική αναπτύξη του εκπαιδευόµενου 

ενθαρρύνεται από ανθρώπους που µπορούν να κυριαρχήσουν στη σκέψη, όπως τους 

εκπαιδευτές ή και τους γονείς σε µικρότερες ηλικίες εκπαιδευοµένων. Αποτελεί µια 

πρώτη αντίθεση µε τον Piaget, ο οποίος τονίζει την σηµασία των συνοµηλίκων και των 

συναδέλφων, οι οποίοι είναι οι καταλληλότεροι σύµφωνα µε την άποψη του να 

προκαλέσουν τον τρόπο σκέψης και µάλιστα να εξελίξουν γενικότερα τη σκέψη του 

εκπαιδευοµένου.  

Κατά τη γνώµη µου, το ιδανικό είναι ο εκπαιδευτής ενηλίκων να διδάσκει µε τέτοιο 

τρόπο ώστε τον έλεγχο να τον έχει ο ίδιος, χωρίς βάβαια αυτό να σηµαίνει ότι δεν 

ελίσσεται ανάλογα µε τις καταστάσεις που προκύπτουν.  Ακολουθώντας ένα τέτοιο 

τρόπο διδασκαλίας οι εκπαιδευόµενοι σε οποιαδήποτε ηλικία διατηρούν την αυτονοµία 

τους (νιώθοντας ασφαλείς) αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται και η αποτελεσµατικότητα της 

απόκτησης γνώσεων τόσο µέσω της ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτή ενηλίκων όσο 

και από τους υπόλοιπους εκπαιδευοµένους.  Ακόµα και στις περιπτώσεις της διά βίου 

µάθησης, η διαδικασία της µάθησης και της διδασκαλίας για να είναι αποτελεσµατική θα 
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πρέπει να λαµβάνει χώρα σε ένα εναρµονισµένο περιβάλλον και µε εναρµονισµένο 

τρόπο, άρα ο ρόλος του συντονιστή/ ελεγκτή εκπαιδευτή ενηλίκων µάλλον είναι 

απαραίτητος. 

 

2.4.  Σύγκριση ως προς τη διαδικασία της διδασκαλίας 

 

Σύµφωνα µε τη συµπεριφοριστική θεωρία για τον Sotto (2007), η µάθηση συµβαίνει όταν 

πληρούνται δύο υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση είναι ότι ο εκπαιδευόµενος συµµετέχει 

ενεργά και η δεύτερη ότι η δραστηριότητα του κάθε εκπαιδευοµένου ενισχύεται αµέσως 

από µια ανταµοιβή. Είναι λογικό ότι, όταν η ανταµοιβή είναι θετική και ευχάριστη, 

ενισχύεται η συµπεριφορά του εκπαιδευοµένου, ενώ οι δυσάρεστες συνέπειες ή οι 

τιµωρίες την αποδυναµώνουν. 

Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι ένα µεγάλο µέρος της διδασκαλίας στην 

συµπεριφοριστική θεωρία βασίζεται στην ίδια τη µάθηση. Αυτή η θέση βασίζεται στην 

υπόθεση ότι οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι  µπορούν να ελέγξουν την µάθηση τους µε 

την προϋπόθεση όµως να έχουν αρκετό χρόνο και να είναι στην κατάλληλη  «τάξη». 

Επίσης, βασική αρχή, που τονίζεται από τον Stanbridge (2002) αποτελεί η υποχρέωση 

του εκπαιδευτή ενηλίκων να ποσοτικοποιήσει µε σαφήνεια τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να αξιολογήσει τους εκπαιδευόµενους πριν ξεκινήσει η 

διδασκαλία. Αυτή η διαδικασία µπορεί να λάβει τη µορφή µια γραπτής εξέτασης για να 

καθορίσει τι γνωρίζουν ήδη οι εκπαιδευόµενοι. Στη συνέχεια, θα πρέπει ο στόχος να 

κατακερµατιστεί σε µικρές ενότητες ή στάδια (ανάλογα µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα). 

Αξίζει, επιπλέον,  να σηµειωθεί ότι ο σχεδιασµός της διδακτέας ύλης σε καµία περίπτωση 

δεν λαµβάνει υπόψη τη γνωστική κατάσταση των εκπαιδευοµένων ούτε στην αρχή ούτε 

στο τέλος της διαδικασίας, αλλά µόνο την παρατηρούµενη συµπεριφορά τους. Αν 

κάποιος δεν την έχει µάθει απαιτείται περαιτέρω εξήγηση από τον εκπαιδευτή ενηλίκων 

προκειµένου να συνεχιστεί η µάθηση. Αυτό σηµαίνει ότι ο καθένας µπορεί να µάθει µε 

διαφορετικό ρυθµό και η λογική είναι να σχηµατιστούν από τον εκπαιδευτή ενηλίκων 

οµάδες εργασίας µε ανάλογο ρυθµό. Κάθε βήµα ή στάδιο θα πρέπει να συνοδεύεται από 

επανάληψη, πρακτική εφαρµογή των γνώσεων, αξιολόγηση και ενίσχυση. Με αυτό τον 

τρόπο παρέχεται ανατροφοδότηση και στις δύο πλευρές για τη γνώση που έχει ήδη 

κατακτηθεί. Το πρόβληµα µε αυτό το είδος της διδασκαλίας είναι ότι τα µαθήµατα 

επικεντρώνονται στις δεξιότητες µάθησης οι οποίες δε συνδέονται µεταξύ τους, όπως 

υποστηρίζει ο Gonzalez (χ.χ.).  
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Ο Sotto (2007) υπογραµµίζει ότι το αρχικό εµπόδιο που συνάντησε η 

συµπεριφοριστική θεωρία για τη διδασκαλία ήταν να εισάγει εγχειρίδια. Στην αρχή είχαν 

τη µορφή ενός κειµένου που ακολουθείται από µια ερώτηση σχετική µε το κείµενο και 

ένα κενό διάστηµα για τον εκπαιδευόµενο να γράψει την απάντηση. Εάν η απάντηση 

ήταν σωστή ο εκπαιδευόµενος ενισχυόταν θετικά, εάν ήταν λάθος έπρεπε να ξεκινήσει 

από την αρχή. Αυτή η διαδικασία συνέχιζε σε όλο το εγχειρίδιο µέχρι το τέλος του. Μέσα 

από αυτή τη διαδικασία ο εκπαιδευόµενος ήταν ενεργός και υπήρξε άµεση ενίσχυση των 

σωστών απαντήσεων.  

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριµένη διαδικασία δεν υιοθετήθηκε από την 

τυπική εκπαίδευση, η ιδέα της ανταµοιβής και η ενεργητική µάθηση είναι διαδεδοµένη 

στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής. Ο Wittrock 

(1986) τόνισε ότι η ενεργητική µάθηση είναι το «κλειδί» για τη διδασκαλία των 

εκπαιδευοµένων και ιδιαίτερα των ενηλίκων. Ισχυρίστηκε ότι η διδασκαλία 

πραγµατοποιείται καλύτερα όταν οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν σχέσεις µεταξύ τους και 

αυτό ήταν που οι εκπαιδευτές προσπαθούν να τους µάθουν. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν τα γεγονότα µέσω του συσχετισµού τους µε τις δικές τους 

εµπειρίες ζωής. Κατά συνέπεια για να µπορέσει ο εκπαιδευόµενος να µάθει θα πρέπει να 

γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις µε τις εµπειρίες του. Η ενεργητική µάθηση, σύµφωνα 

µε τον Cullingford (1995), υποστηρίζεται από τον συµπεριφορισµό, ο οποίος προσπαθεί 

να κάνει τη διαδικασία της µάθησης ευχάριστη και να τη συσχετίσει µε προσωπικά 

γεγονότα του εκπαιδευόµενου. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να 

αντιλαµβάνονται τις νέες έννοιες που µαθαίνουν καθώς και τους δίνει την αίσθηση ότι 

είναι εφικτό να τις κατακτήσουν. 

Το µοντέλο διαχείρισης συµπεριφοράς ABC (Antedecent- Behaviour-Consequence) 

που έχει χρησιµοποιηθεί από τους υποστηρικτές του συµπεριφορισµού (Bull& Solity, 

1987/ Cameron, 1998) έχει ως βασικές προϋποθέσεις του ότι οι εκπαιδευόµενοι 

µαθαίνουν µέσω της άµεσης εµπειρίας, µέσω της µοντελοποίησης άλλων εµπειριών και 

µέσω του τρόπου που συµβαίνουν τα γεγονότα, τα οποία µε τη σειρά τους τους παρέχουν 

ερεθίσµατα και τους προκαλούν συνέπειες. Έτσι, οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να 

παρεµβαίνουν είτε στο αρχικό στάδιο (Antecendent) είτε στο τελικό, τις συνέπειες 

(Consequence). Για παράδειγµα, οι εκπαιδευτές µπορούν να προσαρµόσουν το 

περιβάλλον της τάξης, να προωθήσουν την έννοια της αποτελεσµατικής ηγεσίας, να 

αναπτύξουν θετικές σχέσεις και να παράσχουν αποτελεσµατική διδασκαλία 

(Antecendent). Μπορούν επίσης να αντιδρούν στη συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων 

τους τη στιγµή που συµβαίνει µε τη χρήση συνεπειών, για την ενίσχυση ή την 
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αποδυνάµωση ορισµένων συµπεριφορών σε σχέση µε άλλες, µέσω θετικής ενίσχυσης, 

αρνητικής ενίσχυσης, τιµωρίας ή εξάλειψης (Consequence). Έτσι µέσω της έκθεσης σε 

νέες συµπεριφορές µε ανταµοιβές ή µε κυρώσεις προσδοκάται ότι το άτοµο θα µάθει. 

Σε ένα συµπεριφοριστικό µαθησιακό περιβάλλον, οι εκπαιδευτές χρησιµοποιούν 

θετικές και αρνητικές ενισχύσεις είτε ανταµοιβής ή τιµωρίας της συµπεριφοράς του 

εκπαιδευοµένου. Ο συµπεριφορισµός βασίζεται κυρίως σε εξωγενή κίνητρα, όπως είναι 

οι βαθµοί, τα βραβεία και οι έπαινοι, που χρησιµοποιούνται ως µέσο για τη διασφάλιση 

της αντιγραφής αλλά και της επανάληψης µιας επιθυµητής συµπεριφοράς. Η θετική 

ενίσχυση και η ενθάρρυνση βοηθά να ξεπεραστούν προβλήµατα, γεγονός που δε θα 

συνέβαινε µέσω της επίπληξης. Μάλιστα σύµφωνα µε τον Hull (1933) που 

επεξεργάστηκε ιδιαιτέρως τον ρόλο των κινήτρων στη µάθηση, η ενίσχυση είναι ο 

πρωταρχικός παράγοντας που καθορίζει τη µάθηση. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι δίνοντας κίνητρα στους εκπαιδευόµενους µπορούν να 

προκύψουν πιο ελκυστικά, πιο ενδιαφέροντα και πιο εφικτά αποτελέσµατα. Οι 

εκπαιδευτές, οι οποίοι ασπάζονται τη συµπεριφοριστική θεωρία παρουσιάζουν τους 

στόχους του µαθήµατος µε ένα γραµµικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων θα δώσει υποδείξεις για να καθοδηγήσει τους εκπαιδευοµένους σε µια 

επιθυµητή συµπεριφορά, και στη συνέχεια θα χρησιµοποιήσει τις συνέπειες για την 

ενίσχυση και την επανάληψη αυτής της επιθυµητής συµπεριφοράς. Ξεκινούν µε χαµηλού 

επιπέδου γνωστικές δεξιότητες και ακολουθούν οι υψηλότερες.  

Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται στον Tuckman (1992) ότι για να επιτευχθεί µια 

επιθυµητή συµπεριφορά θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν τέσσερα βήµατα. Αρχικά ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να προσδιορίσει τον στόχο, στη συνέχεια να δώσει 

σαφείς οδηγίες για την επίτευξή του, έπειτα να αγνοήσει τυχόν συµπεριφορές που 

παρεκκλίνουν από τον στόχο και τέλος να ενισχύσει τον στόχο όταν αυτός επιτυγχάνεται. 

Για τους συµπεριφοριστές, η αποτελεσµατική χρήση της θετικής ενίσχυσης θα πρέπει να 

κάνει τη χρήση της τιµωρίας περιττή. Υποστηρίζουν ότι η πιο αποτελεσµατική τεχνική 

για αποδυνάµωση µιας ανεπιθύµητης συµπεριφοράς είναι η αγνόησή της. Η τιµωρία δε 

θεωρείται ότι είναι προτιµητέα µέθοδος αλλαγής συµπεριφοράς ή διατήρησης της 

πειθαρχίας. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Skinner (αναφέρεται στο Tuckman 1992, σελ. 61), 

όταν η κακή συµπεριφορά τιµωρείται, µπορεί απλώς να καταστέλλεται και µπορεί να 

επανεµφανιστεί αργότερα κάτω από διαφορετικές συνθήκες.  Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος 

ο τιµωρός να χρησιµεύσει ως πρότυπο για µελλοντική επιθετική συµπεριφορά εκ µέρους 

του προσώπου που τιµωρήθηκε. 

Το µοντέλο διδασκαλίας που συχνά χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον Cameron 
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(1998) είναι αυτό της δυναµικής πειθαρχίας, το οποίο τονίζει ζητήµατα συνοχής, 

σαφήνειας στις προσδοκίες και στα όρια και εστίασης στη θετική ενίσχυση. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Galvin (1999) στο βιβλίο του σχετικά µε τις στρατηγικές για τους 

εκπαιδευτικούς επισηµαίνει πέντε βασικούς τοµείς: την επικοινωνία (ποιες είναι οι 

προσδοκίες), το κίνητρο (πως ενισχύονται οι προσδοκίες), τη διόρθωση (πώς 

ανταποκρίθηκε ο εκπαιδευτής ενηλίκων σε µια ανάρµοστη συµπεριφορά), την οργάνωση 

(πόσο καλά είναι οργανωµένη η τάξη ώστε να λάβει την αναµενόµενη συµπεριφορά) και 

τον πειραµατισµό. 

Τέλος, µια πρωτοπορία του συµπεριφορισµού είναι ότι η διαδικασία της διδασκαλίας 

του εκπαιδευοµένου συνεχίζεται και κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του, που 

θεωρείται ότι είναι το τελικό στάδιο ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. Σύµφωνα µε τις 

περισσότερες θεωρίες µάθησης η αξιολόγηση του κάθε εκπαιδευόµενου βασίζεται σε µια 

βαθµολογική κλίµακα και σχετίζεται µε τον µέσο όρο απόδοσης της οµάδας στην οποία 

ανήκε. Λογικό ήταν λοιπόν κάποιοι εκπαιδευόµενοι να είναι κάτω από το µέσο όρο και 

να θεωρείται ότι απέτυχαν. Ωστόσο στον συµπεριφορισµό ο εκπαιδευόµενος 

αξιολογείται µε κριτήρια που καταδεικνύουν την αλλαγή στη συµπεριφορά του, γεγονός 

που σηµαίνει ότι πιθανόν όλοι οι εκπαιδευόµενοι µιας οµάδας θα µπορούσαν να 

πετύχουν, καθώς η επιτυχία τους δεν αξιολογείται από µια απλή γραπτή εξέταση που θα 

πιστοποιούσε ένα επισφαλές αποτέλεσµα. Αυτή η διαδικασία, που είναι µέρος της 

διαµορφωτικής αξιολόγησης είναι προς όφελος και των εκπαιδευοµένων αλλά και των 

εκπαιδευτών καθώς τους παρέχεται επιπλέον ανατροφοδότηση (Orey, 2001). Έτσι 

λοιπόν αυτή η διαµορφωτική αξιολόγηση µπορεί να θεωρηθεί ως µια µορφή ενίσχυσης, 

µε σκοπό να παρακινήσει και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόµενους. Για να είναι όµως 

αποτελεσµατική, η ενίσχυση της επιθυµητής συµπεριφοράς θα πρέπει να παρέχεται µε  

συστηµατικό τρόπο και έγκαιρα, έτσι ώστε η ορθή  ανταπόκριση να ενισχύεται.  

Οι κατακριτές της συµπεριφοριστικής θεωρίας υποστηρίζουν ότι δε λαµβάνεται 

υπόψη η επίδραση του µυαλού αυτού που εκπαιδεύεται πάνω στη συµπεριφορά. Αυτή η 

άποψη βασίζεται στο γεγονός ότι οι συµπεριφοριστές αντί της συµµετοχής των 

εκπαιδευοµένων στην επίλυση προβληµάτων χρησιµοποιούν µεθόδους άµεσης 

διδασκαλίας (διαλέξεις, διδασκαλία συγκεκριµένων δεξιοτήτων) και αξιολογούν τη 

µάθηση των εκπαιδευοµένων τους µε βάση τις απαντήσεις τους σε προφορικές ή γραπτές 

εξετάσεις. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι  η χρησιµοποίηση διαφορετικών αρχών οι 

οποίες βασίζονται στην κλασική ή τη λεγόµενη «εξαρτηµένη µάθηση» είναι 

αποτελεσµατική  µε την προϋπόθεση όµως ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να 

γνωρίζει καλά τις συγκεκριµένες αρχές αλλά και τον λόγο και τον σκοπό που τις 
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χρησιµοποιεί. Μάλιστα σύµφωνα µε τον Schunk (1991)  οι αρχές του συµπεριφορισµού 

δεν µπορούν να εξηγήσουν επαρκώς την απόκτηση υψηλότερων δεξιοτήτων ή 

δεξιοτήτων που απαιτούν έναν µεγαλύτερο βαθµό επεξεργασίας, όπως η ανάπτυξη της 

γλώσσας, η επίλυση προβληµάτων, η εξαγωγή συµπερασµάτων και η καλλιέργεια 

κριτικής σκέψης. Προσωπικά κρίνω ως λάθος να θεωρεί κανείς ότι µε την 

συµπεριφοριστική προσέγγιση διδασκαλίας δεν θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη τέτοιων 

δεξιοτήτων όποτε τυχόν καταστεί δυνατή. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από την 

λανθασµένη υπόθεση ότι ο συµπεριφορισµός  σαν εκπαιδευτική θεωρία επηρεάζει µια 

ολόκληρη προσωπικότητα. 

Ο εποικοδοµητισµός, από την πλευρά του είναι ένα σύνολο αλληλένδετων 

µαθησιακών δογµάτων και φιλοσοφιών, µια φιλοσοφική οπτική της γνώσης και της 

µάθησης και παρέχει µια εναλλακτική επιστηµολογική βάση στον παραδοσιακό 

προοδευτισµό. Υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας αληθινός κόσµος στον οποίο ζούµε. 

Εντούτοις, η βασική διαφοροποίησή του έγκειται στο γεγονός ότι η ουσία επιβάλλεται 

στον κόσµο από εµάς, και όχι ότι υπάρχει στον κόσµο ανεξάρτητα από εµάς. Πρεσβεύει 

ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να κτιστεί ο κόσµος, και υπάρχουν πολλές έννοιες ή οπτικές 

για οποιοδήποτε γεγονός ή έννοια. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει µια σωστή έννοια για να 

προσπαθήσουµε, δεν υπάρχει λοιπόν και συγκεκριµένος τρόπος διδασκαλίας.  

Η καθοδηγούµενη ανακάλυψη που αναφέρει ο  Bruner (1966) είναι ένας πολύ ευρύς 

όρος, ο οποίος περιλαµβάνει µεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας, οι οποίες έχουν ως 

κοινό παρονοµαστή την εξασφάλιση ευκαιριών στον εκπαιδευόµενο να παίζει και να 

χειρίζεται αντικείµενα αυτενεργώντας και την εξασφάλιση δραστηριοτήτων οι οποίες τον 

ενθαρρύνουν να ερευνά και να εξερευνά, να αναλύει και γενικώς να επεξεργάζεται 

ερεθίσµατα και πληροφορίες και όχι απλώς να αντιδρά σε αυτά. Οι ευκαιρίες αυτές δεν 

εµπλουτίζουν απλώς τον εκπαιδευόµενο µε γνώσεις γύρω από συγκεκριµένα θέµατα, 

αλλά ερεθίζουν την περιέργειά του και τον βοηθούν να αναπτύξει γενικές στρατηγικές, 

οι οποίες του επιτρέπουν να µαθαίνει πώς να µαθαίνει. Η ανακάλυψη στα πλαίσια της 

διδασκαλίας είναι πάντα µια καθοδηγούµενη και κατευθυνόµενη δραστηριότητα. Ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων προετοιµάζει διάφορα υλικά και σχεδιάζει δραστηριότητες, έτσι 

ώστε οι εκπαιδευόµενοι κατά περίπτωση να τις εφαρµόζουν και να τις χρησιµοποιούν, 

για να ερευνήσουν, να χειραγωγήσουν, να πειραµατισθούν, να ελέγξουν ή και να 

αποδείξουν.  

Συγκεκριµένα, ο Bruner (1977), υποστηρίζει ότι η αποτελεσµατικότητα του 

ανακαλυπτικού τρόπου µάθησης εξαρτάται από πολλούς ατοµικούς παράγοντες, όπως: 

α) η στάση και η ετοιµότητα για µάθηση, το άτοµο πρέπει να κατέχει µια ενεργητική 



	 76	

παραγωγική διάθεση απέναντι στην επεξεργασία των πληροφοριών, β) τα κίνητρα, η 

θέληση για µάθηση αποτελεί ενδογενές κίνητρο, που η πηγή και η ανταµοιβή του 

εµπεριέχονται στην ίδια τη δραστηριότητα που το υποκινεί. Το άτοµο µαθαίνει µόνο όταν 

ενεργοποιούνται τα εσωτερικά κίνητρά του, όπως η περιέργεια, η επιθυµία της 

καταξίωσης, η αµοιβαιότητα, γ) οι γενικές νοητικές ικανότητες, δ) η κατοχή γνωστικών 

στρατηγικών για επίλυση προβληµάτων και ε) ο τρόπος που είναι οργανωµένες οι 

πληροφορίες στη γνωστική δοµή του ατόµου δηλαδή, πώς εντοπίζονται οι σχέσεις 

ανάµεσα στις µεµονωµένες πληροφορίες, πώς κωδικοποιούνται και πώς προετοιµάζονται 

για µελλοντική χρήση, περνώντας από το πραξιακό στο εικονιστικό µέχρι και το 

συµβολικό επίπεδο. 

Μάλιστα ο Bruner, αναφέρουν οι  Cole& Cole (2000) συνιστά στους εκπαιδευτές να 

χρησιµοποιούν δραστηριότητες προσοµοίωσης στην τάξη, προκειµένου να προωθούν 

την µάθηση µε ανακάλυψη. Μία µορφή προσοµοίωσης αποτελεί το παιχνίδι ρόλων, µε 

βάση το οποίο οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να επεξεργασθούν επίκαιρα γεγονότα. Αυτή 

η πρακτική έχει ως αποτέλεσµα οι εκπαιδευόµενοι να δέχονται συνήθως µε ενθουσιασµό 

τις δραστηριότητες προσοµοίωσης και η κύρια φροντίδα του εκπαιδευτή ενηλίκων πρέπει 

να είναι η γενίκευση και η µεταβίβαση των γνώσεων και των αρχών, που 

οικειοποιήθηκαν οι τελευταίοι στα πλαίσια της προσοµοίωσης σε άλλες περιστάσεις της 

καθηµερινής ζωής. Οι πιο επιτυχηµένες προσοµοιώσεις είναι εκείνες κατά τις οποίες 

γίνεται επεξεργασία πληροφοριών, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στους 

εκπαιδευοµένους να αναπτύξουν έννοιες και στρατηγικές οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την επίλυση ενός ευρέως φάσµατος προβληµάτων. Παρ’ όλα αυτά 

οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι προσοµοιώσεις δεν πρέπει να αποτελούν την µοναδική µέθοδο, 

ιδίως των κοινωνικών σπουδών, αλλά θα πρέπει να συνδυάζονται και µε συµβατικές 

µεθόδους διδασκαλίας. 

Ο Vygotsky (1978, σελ. 86), όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως (βλ. υποενότητα 

3.3.) εισήγαγε και τον όρο της «ζώνης της επικείµενης ανάπτυξης», που ο Hedegaard 

(1990) αναφέρει ότι συνδέει την ψυχολογική προοπτική της ανάπτυξης του 

εκπαιδευοµένου µε την παιδαγωγική προοπτική που σχετίζεται µε τη διδασκαλία. Έτσι 

τονίζει τη σηµασία του κοινωνικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη και τη βοήθεια 

που µπορεί να προσφέρει στην ανάπτυξη. Περιλαµβάνει ένα βαθµό συνεργασίας µεταξύ 

των συµµετεχόντων στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις προς έναν στόχο. Κατά την 

επίτευξη του στόχου η υποκειµενικότητα επιτρέπεται. Η ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης 

εµπεριέχει έναν βαθµό συνεργασίας µεταξύ των συµµετεχόντων στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση για επίτευξη ενός στόχου που έχει τεθεί. Με άλλα λόγια, ενώ ο 



	 77	

εκπαιδευόµενος καθοδηγείται και υποστηρίζεται για να πετύχει ένα στόχο, µαθαίνει 

παράλληλα πώς να επιτυγχάνεται η αµοιβαιότητα και η υποκειµενικότητα. 

Πρεσβεύει επιπλέον ότι ο κύριος σκοπός των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων είναι η 

διευκόλυνση της µάθησης. Οι πιο «προικισµένοι» συµµετέχοντες αναλογίζονται τις 

προϋπάρχουσες δεξιότητες και τα απαιτούµενα προσόντα για τη διδασκαλία, και 

χωρίζουν τις εργασίες σε διαχειρίσιµα συστατικά. Αυτό το είδος της ενεργής και συνεχώς 

µεταβαλλόµενης συνεργασίας κατά τον Garton (1992) επιτρέπει την ανάπτυξη των 

πολιτισµικά κατάλληλων και σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε η µάθηση να 

µπορεί να επιτευχθεί. Έτσι, η ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης είναι η παρέµβαση που 

εµφανίζεται σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ένας εκπαιδευόµενος υπάρχει η 

πιθανότητα να µη µπορεί να λύσει ένα πρόβληµα από µόνο του, αλλά είναι πιθανό να 

πετύχει την επίλυσή του υπό την καθοδήγηση ή τη συνεργασία κάποιου κατάλληλου 

ατόµου.  

Επιπλέον ο Vygotsky, αναφέρει ο Schunk (1995), θεώρησε ότι ο εκπαιδευόµενος 

είναι κρίσιµο να κατακτήσει τις εξωτερικές (εξωγενείς) διαδικασίες της πολιτιστικής 

ανάπτυξης και της σκέψης µέσα από σύµβολα όπως η γλώσσα, η αρίθµηση, και η γραφή. 

Όταν αυτές οι διαδικασίες επρόκειτο να κατακτηθούν, τότε θα ήταν η ώρα να 

χρησιµοποιήσει αυτά τα σύµβολα για να επηρεάσει και να ρυθµίσει τις σκέψεις και 

δράσεις του. Με άλλα λόγια, ο Vygotsky αναφέρεται στην ίδια τη γλώσσα σαν 

πολιτιστικό εργαλείο. Ο Windschitl (1999) αναφέρει ότι οι εκπαιδευτές και οι 

διαχειριστές πρέπει να καταλάβουν ότι ο εποικοδοµητισµός, ως θεωρία µάθησης δεν 

µπορεί να εφαρµοστεί µέσα στην τάξη ως σύνολο µεµονωµένων διδακτικών µεθόδων 

προσαρτηµένων σε παραδοσιακές τεχνικές διδασκαλίας. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι ένα 

κραταιό σύνολο πολιτισµικών πεποιθήσεων, κανόνων και πρακτικών που αποτελούν τον 

ιστό της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σαν εκπαιδευτική λοιπόν θεωρία ο εποικοδοµητισµός έχει αποδειχθεί πολύ 

αποτελεσµατική στην παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτές, οι οποίοι καλούνται να 

βοηθήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων των εκπαιδευοµένων τους. Ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων αναλαµβάνει το ρόλο του «οδηγού» που επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους  να 

συµµετέχουν ενεργά και να αναλάβουν κάποια ευθύνη για τη µάθησή τους (White-Clark, 

DiCarlo, & Gilchriest, 2008). Πιο συγκεκριµένα ο εκπαιδευτής ενηλίκων υποστηρίζει 

την µάθηση των εκπαιδευοµένων µε υποδείξεις,  µε ενθάρρυνση και µην διαίρεση του 

όλους συνόλου σε µικρότερες µονάδες.  Αυτή είναι η λεγόµενη διαδικασία scaffolding 

(«σκαλωσιάς»),  η οποία αναφέρεται σε µια ποικιλία από διδακτικές τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται για να παρακινήσουν τους εκπαιδευοµένους σταδιακά προς µια 
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ισχυρότερη κατανόηση αλλά ταυτόχρονα δίνοντας τους και µεγαλύτερη ανεξαρτησία 

στη διαδικασία της µάθησης.  Ο όρος  «σκαλωσιά» προσφέρει και µια σχετική 

περιγραφική µεταφορά. Οι εκπαιδευτές παρέχουν διαδοχικά επίπεδα γνώσης µε 

προσωρινή υποστήριξη στους εκπαιδευόµενους τους προκειµένου να φτάσουν σε 

υψηλότερα επίπεδα κατανόησης και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες δεν θα ήταν 

δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς βοήθεια.  Λοιπόν, όπως και οι φυσικές σκαλωσιές 

αφαιρούνται σταδιακά όταν δεν χρειάζονται πλέον έτσι και ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

σταδιακά  µετατοπίζει την ευθύνη της µαθησιακής διαδικασίας στον ίδιο τον 

εκπαιδευόµενο,  αποσυρόµενος σταδιακά ο ίδιος.   Ως εκπαιδευτική στρατηγική η 

µέθοδος της «σκαλωσιάς»  έχει πολλές οµοιότητες µε τη διαδικασία διαφοροποίησης που 

χρησιµοποιείται από την συµπεριφοριστική θεωρία µάθησης. Αυτό συµβαίνει γιατί ο 

κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων διαφοροποιεί τη βοήθεια που παράσχει σε κάθε 

εκπαιδευόµενο ανάλογα µε τις ανάγκες του όπως κι ο συµπεριφοριστής εκπαιδευτής 

ενηλίκων θα διαφοροποιήσει την ανατροφοδότηση που θα δώσει ανάλογα πάλι µε τις 

ανάγκες του εκπαιδευοµένου. Μάλιστα αργότερα ο εκπαιδευόµενος είναι σε θέση  όχι 

µόνο να λύσει τις εργασίες του  µόνος του αλλά και να βοηθήσει και άλλους 

εκπαιδευόµενους. Είναι η λεγόµενη «ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης» του Vygotsky.  

Ειδικότερα, κατά την διαδικασία της διδασκαλίας ο εκπαιδευτής ενηλίκων δείχνει 

στους εκπαιδευοµένους του µια πιο απλοποιηµένη έκδοση του µαθήµατος αυξάνοντας 

σταδιακά την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία του µε την πάροδο του χρόνου.  Αρχικά 

περιγράφει µε σαφή τρόπο τον σκοπό της εκπαιδευτικής  δραστηριότητας, δίνει οδηγίες 

στους εκπαιδευοµένους, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν αλλά ταυτόχρονα τονίζεται 

αλλά και εστιάζεται ο στόχος που αναµένεται να επιτευχθεί. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν 

οι εκπαιδευόµενοι γνωρίζουν τον στόχο µπορούν να τον πετύχουν πολύ πιο εύκολα 

δίνοντάς τους βέβαια τα κατάλληλα εφόδια αλλά και τα κατάλληλα κίνητρα. Πρόκειται 

για ένα ακόµα κοινό σηµείο µε τον συµπεριφορισµό όπου και εκεί η ανατροφοδότηση 

πρέπει να είναι κατάλληλη  και  σωστά δοµηµένη για να επιτευχθεί ο στόχος.  

Επιπλέον ο εκπαιδευτής ενηλίκων µπορεί να «σπάσει» το µάθηµα σε µικρότερες 

ενότητες για να ισχυροποιήσει την κατανόηση του από τον εκπαιδευόµενο, γεγονός που 

µπορεί να γίνει σταδιακά.  Ανάµεσα σ’ αυτές ενότητες οι εκπαιδευόµενοι ελέγχονται αν 

έχουν κατανοήσει τις προηγούµενες έννοιες προκειµένου να προχωρήσουν στις επόµενες 

έννοιες, στην επόµενη γνώση, γεγονός που παραπέµπει στην καθοδηγούµενη  διαδικασία   

διδασκαλίας που υιοθετεί ο συµπεριφορισµός. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων περιγράφει ρητά  

ότι η νέα ύλη ή ενότητα βασίζεται στις γνώσεις και τις δεξιότητες που οι εκπαιδευόµενοι 

διδάχτηκαν, έµαθαν και κατά συνέπεια κατέκτησαν σε µια προηγούµενη ενότητα.  
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Καλείται λοιπόν ο εκπαιδευτής ενηλίκων συνδέοντάς τες µεταξύ τους να βοηθήσει στην 

έναρξη µιας νέας γνώσης.  Πρόκειται για τη στρατηγική σύνδεσης της προηγούµενης 

γνώση µε αυτή που πρόκειται να ακολουθήσει ή διαφορετικά το «χτίσιµο» της νέας 

γνώσης πάνω στα θεµέλια της ήδη υπάρχουσας. 

Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει ο Kearsley (1994), οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν 

µόνοι τους µέσω της ενεργής συµµετοχής τους µε έννοιες και αρχές αλλά και µέσω του 

πειραµατισµού και της συνεργατικής µάθησης, ενώ οι εκπαιδευτές επικεντρώνονται στο 

να τους δείχνουν τη συνάφεια και την ουσία σε ό,τι µαθαίνουν.  

 

2.4.1. Σύγκριση ως προς τα εργαλεία και τις στρατηγικές διδασκαλίας 

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά σε προηγούµενη ενότητα η συµπεριφοριστική θεωρία 

µάθησης δίνει έµφαση στις αλλαγές της συµπεριφοράς που προκύπτουν από το δίδυµο 

«ερέθισµα-απάντηση». Σήµερα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διδακτικές 

στρατηγικές που χρησιµοποιούνται στην τάξη και σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη 

θεωρία µάθησης. Οι εκπαιδευτές χρησιµοποιούν µεθόδους για να ελέγξουν τη 

συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων όπως οι συµβάσεις, οι συνέπειες, η ενίσχυση, η 

τιµωρία και η τροποποίηση της συµπεριφοράς που είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

εφαρµογής της συµπεριφοριστικής θεωρίας προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή και 

αποτελεσµατική λειτουργία στις τάξεις τους.  

Επιπλέον, η στρατηγική της ενίσχυσης της προσπάθειας βοηθά τους  

εκπαιδευόµενους στην κατανόηση της σχέσης προσπάθειας και επίτευξης του στόχου 

αντιµετωπίζοντας τις στάσεις και τις πεποιθήσεις τους. Τις στάσεις και τις πεποιθήσεις 

σχετικά µε την προσπάθεια και τη µάθηση οι εκπαιδευόµενοι τις απέκτησαν µέσω της 

επανάληψης και αυτό αποτελεί µια προσέγγιση της συµπεριφοριστικής θεωρίας. Οι 

Pitler, Hubbell, Kuhn & Malenoski (2007) τονίζουν ότι η προσπάθεια που καταβάλλει ο 

εκπαιδευόµενος βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τη συµπεριφορά του και βέβαια έχει 

αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσµα, τη µάθηση. Οι εκπαιδευτές που ασπάζονται τις αρχές 

του συµπεριφορισµού µε µηχανισµούς θετικής ανάδρασης που δείχνουν την αναγνώριση 

της προόδου και της ανάπτυξης δεξιοτήτων βοηθούν συστηµατικά και µε συνέπεια τους 

εκπαιδευοµένους τους να κατανοήσουν ότι η προσπάθειά τους θα συµβάλλει στην 

επίτευξη του στόχου τους. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω ενός συστήµατος ποσοτικοποίησης 

της προσπάθειας που καταβάλλεται προκειµένου να καταγράφεται και να µετριέται µε 

την πάροδο του χρόνου. Οι εκπαιδευόµενοι έχοντας πρόσβαση σε αυτό το σύστηµα 

µπορούν να αντιληφθούν τη σύνδεση που έχει η προσπάθειά τους µε την επίτευξη του 

στόχου τους και µε αυτό τον τρόπο καθίστανται οι ίδιοι υπεύθυνοι. Άρα, η θετική 
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ενίσχυση, η οποία αποτελεί βασική αρχή του συµπεριφορισµού, βοηθά µια επιθυµητή 

συµπεριφορά να επανεµφανιστεί. 

Μια άλλη εκπαιδευτική στρατηγική που χρησιµοποιείται από τους συµπεριφοριστές 

είναι η πρακτική εξάσκηση (Lever-Duffy, & McDonald, 2008). Για να εξασκηθούν 

πρακτικά οι εκπαιδευόµενοι οι εκπαιδευτές τους χρησιµοποιούν εκπαιδευτικά παιχνίδια 

και διαδραστικές προσοµοιώσεις. Στη σύγχρονη εποχή τα πολυµέσα βοηθούν ιδιαίτερα 

αυτή τη στρατηγική διδασκαλίας καθώς δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να 

εξασκηθεί κατ’ επανάληψη ακόµη και στο σπίτι του. Μέσω αυτής της στρατηγικής 

παίρνουν άµεση ανατροφοδότηση, γνωρίζοντας γρήγορα το αποτέλεσµα της 

προσπάθειάς τους, ώστε να µπορέσουν να συνεχίσουν.   

Mία τακτική που χρησιµοποιείται, περιγράφεται από τους Ashcroft & James, (1999) 

είναι ο έπαινος των εκπαιδευοµένων από τους εκπαιδευτές τους. Τα οφέλη αυτής της 

τακτικής είναι προφανή και αποτελεί κοµβικό στοιχείο για τη σχέση εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόµενου. Ο έπαινος στην ουσία είναι αυτό το στοιχείο που «σπάει το φράγµα» 

της εξουσίας που υπάρχει µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου, κάνοντας τη σχέση 

του να µην είναι µονότονη. Μπορεί σε πολυπληθείς τάξεις αυτό να είναι δύσκολο, 

ωστόσο ακόµη και µια µικρή µορφή επαίνου µπορεί να δείξει στον εκπαιδευόµενο ότι οι 

προσπάθειές του αναγνωρίζονται και να τον κάνει να αισθανθεί ότι είναι σηµαντικό 

µέλος αυτής της τάξης. Τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκε η αξιολόγηση της µάθησης 

µέσω της στρατηγικής «δύο αστέρια και µια ευχή. Αυτή η στρατηγική αναγνωρίζει τις 

προσπάθειες του εκπαιδευόµενου, του δίνει δηλαδή δύο θετικά σηµεία και στη συνέχεια 

του αφήνει χώρο για περαιτέρω βελτίωση. Η ιδέα είναι ότι όταν η αξιολόγηση 

συνδυάζεται µε τον έπαινο, οι εκπαιδευόµενοι λαµβάνουν υπόψη τι πρέπει να κάνουν 

στη συνέχεια.  

Αντίθετα, η χρήση της τιµωρίας για την αποτροπή ανεπιθύµητων συµπεριφορών δε 

χρησιµοποείται, γιατί οι εκπαιδευόµενοι δε διακόπτουν την ανεπιθύµητη συµπεριφορά, 

απλά προσπαθούν να µη γίνουν αντιληπτοί από τον εκπαιδευτή ενηλίκων, όταν 

εκδηλώνουν τέτοιες συµπεριφορές. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί στόχο της διδασκαλίας, 

καθώς οι εκπαιδευόµενοι δε µαθαίνουν. Συνήθως προτιµάται, όπως υποστηρίζουν οι  

Ashcroft & James (1999) η χρήση κυρώσεων, οι οποίες όµως είναι συµφωνηµένες µε τον 

εκπαιδευόµενο, για να γνωρίζει τις συνέπειες της συµπεριφοράς του. 

Όσον αφορά τώρα τα εποικοδοµητιστικά περιβάλλοντα µάθησης, πρέπει να 

σηµειωθεί ότι πρόκειται για περιβάλλοντα που χρησιµοποιούν ποικίλες διδακτικές 

στρατηγικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην τάξη. Η µέθοδος των συζητήσεων 

στην τάξη, υποστηρίζει ο  Larson (2006) φαίνεται να είναι µια από τις πιο 
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χρησιµοποιούµενες στρατηγικές. Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν πολλές συλλήψεις 

σχετικά µε τη συζήτηση στην τάξη. Για παράδειγµα, χρησιµοποιείται µε σκοπό να 

βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους να εντρυφήσουν στο θέµα, να µάθουν το ακαδηµαϊκό 

του περιεχόµενο και να ενθαρρύνει τη συζήτηση. Δεύτερον, χρησιµοποιείται για να 

βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους να µάθουν να συζητούν πιο αποτελεσµατικά. 

Μια άλλη µέθοδος είναι και η δυναµική αξιολόγηση και η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού δυναµικού. Ο κύριος σκοπός αυτών των προσεγγίσεων είναι να παρέχει 

στον εκπαιδευτή ενηλίκων πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο υποστήριξης που 

συστηµατικά χρειάζεται ο εκπαιδευόµενος, δίνοντας του κίνητρα. Αυτές οι πληροφορίες 

σχετίζονται µε το σχεδιασµό εκπαιδευτικών οµάδων, εργασιών µάθησης και 

αλληλοδιδακτικής. Προφανώς, η αξιολόγηση σχετίζεται µε τη διδασκαλία, η οποία είναι 

ο δεύτερος πυλώνας. Το µαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο 

κατάλληλα προκειµένου ο εκπαιδευόµενος να µπορεί να υποστηριχθεί είτε από έναν 

συµµαθητή του ή και από τον ίδιο τον εκπαιδευτή ενηλίκων (Woolfolk, 2001). Σε 

ορισµένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευόµενοι είναι αυτοί που ορίζουν το πρόβληµα, που 

είναι σε θέση να προσδιορίσουν τους πόρους, να καθορίσουν προτεραιότητες και να 

διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις. Αντίστοιχες δεξιότητες και ικανότητες απαιτούνται 

και στη µετέπειτα ζωή τους, έξω από το µαθησιακό περιβάλλον της τάξης, µακριά από 

την καθοδήγηση του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπου καλούνται να λάβουν αποφάσεις για 

ζητήµατα κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες (Dunlap & Grabinger, 1996). 

Κατ’ επέκταση σε ένα εποικοδοµητιστικό περιβάλλον διδασκαλίας η συνεργασία και 

η κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων για την επίτευξη ενός στόχου 

είναι αδήριτη αναγκαιότητα. Κατά την επίτευξη του στόχου η υποκειµενικότητα 

επιτρέπεται. Με άλλα λόγια, ενώ ο εκπαιδευόµενος καθοδηγείται και υποστηρίζεται για 

να επιτευχθεί µια λύση, µαθαίνει πώς να επιτευχθεί η αµοιβαιότητα και η 

υποκειµενικότητα. Ο κύριος σκοπός της αλληλεπίδρασης είναι να διευκολύνει τη 

µάθηση. Οι πιο «προχωρηµένοι» στη µάθηση συµµετέχοντες µετρούν τις προϋπάρχουσες 

δεξιότητες και τα απαιτούµενα προσόντα για τη διδασκαλία, και χωρίζουν τις εργασίες 

σε διαχειρίσιµα συστατικά. Αυτό το είδος των ενεργών και συνεχώς µεταβαλλόµενων 

συνεργασιών επιτρέπει την ανάπτυξη των πολιτισµικά κατάλληλων γνώσεων και 

δεξιοτήτων έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η µάθηση (Garton, 1992). Κατά συνέπεια, η 

παρέµβαση εµφανίζεται σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή όταν ο εκπαιδευόµενος δεν 

µπορεί να λύσει ένα πρόβληµα από µόνος του, αλλά είναι πολύ πιθανό να το επιλύσει µε 

την καθοδήγηση κάποιου εκπαιδευτή ενηλίκων ή τη συνεργασία µε κάποιον συµµαθητή 

του που προηγείται στη µάθηση. 
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2.5. Σύγκριση ως προς τον ρόλο του εκπαιδευτή  

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να ρυθµίσει τις έκτακτες ανάγκες της ενίσχυσης µε 

τις οποίες οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν. Οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν χωρίς διδασκαλία 

στο φυσικό τους περιβάλλον, αλλά οι εκπαιδευτές οργανώνουν τις ειδικές συγκυρίες, που 

επισπεύδουν τη µάθηση, επιταχύνοντας την εµφάνιση της συµπεριφοράς που διαφορετικά 

ο εκπαιδευόµενος θα την αποκτούσε µε  αργότερο ρυθµό ή φροντίζοντας την εµφάνιση της 

συµπεριφοράς που διαφορετικά δεν θα συνέβαινε (Skinner, 1968, σ.64). Αυτή είναι η 

άποψη του Skinner, βασικού εκπροσώπου της συµπεριφοριστικής εκπαιδευτικής 

θεωρίας, η οποία ενισχύει και επιβεβαιώνει αυτά που θα καταγραφούν στη συνέχεια της 

ενότητας. 

Σε προηγούµενη ενότητα αναλύθηκε ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης σε ένα 

συµπεριφοριστικό περιβάλλον είναι η αλλαγή της συµπεριφοράς των εκπαιδευοµένων, 

γεγονός που ενισχύεται από τα ερεθίσµατα ενός χειραγωγούµενου περιβάλλοντος. Στην 

πραγµατικότητα, οι συµπεριφοριστές αντιλαµβάνονται τον εκπαιδευόµενο ως έναν 

οργανισµό έτοιµο να «προγραµµατιστεί». Ο εκπαιδευτής ενηλίκων αποφασίζει ποια 

προγράµµατα ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να ακολουθήσει υπάκουα, προκειµένου να 

µάθει (Ozmοn & Craver, 1986), γιατί µε αυτό τον τρόπο θα γίνει καλύτερος επιστήµονας. 

Ο Skinner υποστήριζε ότι το να διδάξει κανείς είναι σαν να κατασκευάζει. 

Χαρακτηριστικά ανέφερε (1974, σ.176) «Η συµπεριφορά του µαθητή µπορεί κυριολεκτικά 

να κατασκευαστεί». Επίσης γνωστή είναι και η φράση του Watson (1913, σ. 165): «Δώστε 

µου µια δωδεκάδα υγιή νήπια να τα µεγαλώσω και να τα διαπλάσω στον ειδικά 

διαµορφωµένο κόσµο µου µε τις δικές µου αρχές και µεθόδους και σας εγγυώµαι ότι µπορώ 

να τα µετατρέψω σε οποιοδήποτε τύπο ειδικού επιλέξω. Δηλαδή άλλον θα τον κάνω γιατρό, 

άλλον δικηγόρο, καλλιτέχνη, έµπορο, ή ακόµη ζητιάνο, κλέφτη, αλήτη, ανεξάρτητα από το 

ταλέντο, τις δυνατότητες, τις κλίσεις και τη φυλή τους». 

Από τα παραπάνω πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι οι εκπαιδευτές που 

προσπαθούν να αλλάξουν τη συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων τους υιοθετούν και οι 

ίδιοι µια συµπεριφορά/ στάση η οποία ενισχύει την αναµενόµενη επιθυµητή 

συµπεριφορά. Γίνονται δηλαδή οι ίδιοι πρότυπο προς µίµηση. Στο συµπεριφορισµό η 

ελευθερία περιγράφεται σαν απόδραση ή αποφυγή µιας κατάστασης. Με την έννοια 

«απόδραση» περιγράφεται η αποµάκρυνση ενός αρνητικού ερεθίσµατος που ήδη 

υπάρχει. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται µε την αφαίρεση ή την παύση αυτού του 

ερεθίσµατος. Όµοια, η «αποφυγή» σχετίζεται µε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την 

αποµάκρυνση ενός αρνητικού ερεθίσµατος, το οποίο όµως δεν υπάρχει ακόµη. 
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Συγκεκριµένα στη διαδικασία της µάθησης, ο εκπαιδευόµενος µπορεί να αισθάνεται ότι 

αφαιρείται η ελευθερία του από τον εκπαιδευτή ενηλίκων ο οποίος αναµένει την εργασία 

από τον ίδιο. Ο εκπαιδευόµενος µπορεί να επιθυµεί να αποφύγει αυτή την κατάσταση µε 

το να είναι απών από την αίθουσα ή αψηφώντας τις οδηγίες του εκπαιδευτή του. Στην 

παραπάνω διαδικασία που περιγράφεται υπάρχει ένας «ελεγκτής» που είναι ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων και ένας «ελεγχόµενος», που είναι ο εκπαιδευόµενος. 

Όσον αφορά την παραπάνω κατάσταση θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

συµπεριφοριστές αντιµετωπίζουν τη συµπεριφορά όλων ως µόνιµα ελεγχόµενη. 

Πιστεύουν ότι υπάρχουν πάντα εξωτερικοί παράγοντες προερχόµενοι από το περιβάλλον 

που επηρεάζουν συνεχώς τη συµπεριφορά του εκπαιδευοµένου συνειδητά ή ασυνείδητα. 

Επίσης, επισηµαίνουν ότι ο οργανωµένος έλεγχος από τον εκπαιδευτή ενηλίκων, συχνά 

ρυθµίζει και ενισχύει την αναµενόµενη συµπεριφορά από τους εκπαιδευοµένους. 

Μάλιστα, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η χρήση αρνητικής ενίσχυσης οδηγεί συνήθως 

σε άµεση συµµόρφωση. Ωστόσο, η συγκεκριµένη συµπεριφορά λογικό είναι να έχει ως 

συνέπεια τη δηµιουργία αρνητικού κλίµατος και αποστροφής των εκπαιδευοµένων προς 

τους εκπαιδευτές (O'Donohue& Ferguson 2001, 207-213). 

Από τα παραπάνω, γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτές που ασπάζονται τη 

συµπεριφοριστική θεωρία χρησιµοποιούν την ενίσχυση ως µέσο διαχείρισης και ελέγχου 

των αποτελεσµάτων στην τάξη. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ελέγχει το αποτέλεσµα της 

συµπεριφοράς του εκπαιδευοµένου µε το να επιλέγει το αν πρέπει ή όχι να ακολουθήσει 

µια συγκεκριµένη συµπεριφορά. Αν η ενίσχυση είναι θετική ή όχι εξαρτάται από το αν 

εµφανίζεται ή όχι η κατάλληλη συµπεριφορά. Καταληκτικά, σε ένα συµπεριφοριστικό 

πλαίσιο εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι αυτός που στέκεται µπροστά από 

την τάξη, είτε διδάσκοντας κάποιους βασικούς κανόνες ή επιτηρώντας την τάξη κατά την 

ολοκλήρωση µιας εργασίας. Οι εκπαιδευόµενοι, από την άλλη πλευρά, είναι αυτοί που 

κάθονται στα γραφεία τους, είτε ακούγοντας µε προσοχή τον εκπαιδευτή ενηλίκων ή 

πλήρως απασχολούµενοι µε την ολοκλήρωση µιας εργασίας µε ησυχία. 

Οι εποικοδοµητιστικές τάξεις, σε αντίθεση µε τις συµπεριφοριστικές διαφέρουν 

πολύ σε σχέση µα τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων και των εκπαιδευοµένων. 

Η αλληλεπίδραση στο εποικοδοµητιστικό µαθησιακό περιβάλλον δεν περιορίζεται 

ανάµεσα στον εκπαιδευτή ενηλίκων και τους εκπαιδευόµενους, αλλά συµβαίνει µεταξύ 

όλων των ατόµων, πέρα από τις γνωστικές ικανότητες του καθενός. Οι 

εποικοδοµητιστικές εργασίες βασίζονται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ή στις ενεργές 

εργασίες µάθησης. Έτσι, σύµφωνα µε τους Marlowe & Page (1998)  η αλληλεπίδραση 

γίνεται αναπόφευκτη. Η αλληλεπίδραση αυτή αυξάνεται µε ενεργά περιβάλλοντα 
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µάθησης και µετατρέπεται σε «δουλειές ουσιαστικής ανταλλαγής και εκφράσεις της 

επίλυσης προβληµάτων». Ο Windschitl (2002) υποστηρίζει ότι όταν οι εκπαιδευτές 

αγνοούν τα συµφέροντα των εκπαιδευοµένων και τις εµπειρίες της ζωής τους, όχι µόνο 

αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, αλλά ουσιαστικά 

αποφεύγουν τη δική τους συµµετοχή στο διάλογο στην τάξη. Η ενεργητική µάθηση 

πριµοδοτεί τους εκπαιδευοµένους, για να καλύψει τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευοµένων. 

Συγκεκριµένα ο Vygotsky (1986),  απέρριψε την ιδέα ότι οι ακαδηµαϊκές έννοιες 

απλώς αποκτώνται µέσω διαδικασιών κατανόησης, είτε µέσω της διδασκαλίας 

βοηθώντας τον εκπαιδευόµενο να αφοµοιώσει αυτές τις έννοιες µέσα από ένα 

συγκεκριµένο πρίσµα σκέψης, αυτό του εκπαιδευτή ενηλίκων. Υποστήριξε ότι η 

αφοµοίωση των εννοιών δεν µπορεί να κατακτηθεί µέσα από την αποµνηµόνευση και 

µόνο, αντίθετα τα άτοµα θα πρέπει να υποβληθούν σε υψηλότερα επίπεδα σκέψης. Ο 

Vygotsky δήλωσε ότι οι ακαδηµαϊκές έννοιες προκύπτουν και σχηµατίζονται ανάλογα 

µε το πόσο ενεργή είναι η σκέψη των ατόµων, καθώς και ότι το άτοµο φθάνει σε ένα 

ορισµένο επίπεδο που προϊδεάζεται ακόµη και από τη σχολική ηλικία. Όσο για το 

σχηµατισµό µιας πιο περίπλοκης έννοιας θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εκπαιδευτής 

ενηλίκων µεταξύ των διαδικασιών της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, 

ο Vygotsky υποστήριξε ότι η διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης είναι 

αποτελεσµατικές όταν οι αλληλεπιδράσεις λάβουν χώρα παρουσία ενός κατάλληλου 

ατόµου, ενός προικισµένου εκπαιδευτή ενηλίκων. 

Για τον Reagan (1999) ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι κυρίως να 

τροφοδοτήσει µε δεδοµένα όταν χρειάζεται, αλλά επίσης να αποκαλύπτει ένα σφάλµα 

των εκπαιδευοµένων ενθαρρύνοντας την αυτο-διόρθωση. Ο Reagan προειδοποιεί ότι 

ορισµένες µέθοδοι και δραστηριότητες που διευκολύνουν την εκµάθηση γλωσσών σε ένα 

πλαίσιο µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από εκείνες των άλλων. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί πρόκληση για την προετοιµασία των εκπαιδευτών που ειδικεύονται σε έναν 

τοµέα, καθώς ο ρόλος του «ξεφεύγει» από την κλασική µορφή του απλού 

µεταλαµπαδευτή γνώσεων. 

Όσον αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων, δεν έχει συνειδητοποιηθεί επαρκώς ότι ο 

συγκεκριµένος τοµέας/ πεδίο εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σύνθετος και πολύπλευρος 

καθώς και ότι το βάρος για τη σωστή διεξαγωγή οποιασδήποτε µαθησιακής διαδικασίας 

αλλά και συντονισµού αυτής επωµίζεται κατά κύριο λόγο ο εκπαιδευτής ενηλίκων, του 

οποίου ο ρόλος είναι ιδιαιτέρα σύνθετος και απαιτητικός. Αντιµετωπίζοντας κάθε φορά 

διαφορετική οµάδα εκπαιδευοµένων, καθένας από τους οποίους έχει διαφορετικά 
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χαρακτηριστικά, τις δικές του ανάγκες και προσδοκίες καθώς και τον προσωπικό του 

τρόπο να µαθαίνει, χρειάζεται να συντονίζει τη µαθησιακή πορεία και να οδηγεί την 

οµάδα – στόχο χωρίς να την ποδηγετεί, δίνοντας τις περισσότερες δυνατές πρωτοβουλίες 

στους εκπαιδευοµένους, ώστε να αναπτύσσεται ο αυτοκαθορισµός και η ενεργητική 

συµµετοχή τους. 

Για να µπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο αυτό, ο εκπαιδευτής ενηλίκων χρειάζεται 

να διαθέτει µια σειρά από δεξιότητες: να µπορεί να κατανοεί, να επικοινωνεί, να 

οργανώνει µε ευελιξία, να εφαρµόζει πλήθος εκπαιδευτικών τεχνικών, να είναι ανοικτός 

στην αναζήτηση, στο διάλογο και στις αντιδράσεις των εκπαιδευοµένων, να 

αντιλαµβάνεται τις φάσεις της µαθησιακής πορείας, να έχει αυτογνωσία και ικανότητα 

αυτοαξιολόγησης (Κόκκος 1999/ Courau 2000). Ο ρόλος του προϋποθέτει, σύµφωνα µε 

τον  Rogers (1996) ότι µε την εκπαιδευτική του πρακτική καθίσταται ικανός να βοηθά 

τους εκπαιδευόµενους να αναλάβουν προσωπική ευθύνη για την πορεία µάθησής τους, 

και να τους ενισχύει προς τη διεύρυνση των µεθόδων και των στρατηγικών µάθησης που 

χρησιµοποιούν. Κάθε άτοµο, αναφέρει επίσης ο Κόκκος (1999) έχει την ικανότητα της 

ανακάλυψης και της δηµιουργικής µάθησης και η απλή µεταφορά πληροφοριών 

καταστρέφει αυτή την ικανότητα. Τονίζεται µάλιστα από τον Knowles (1998), πως σε 

όλες τις µορφές µάθησης των ενηλίκων αυτό που επιδιώκεται είναι να προωθηθεί η 

αυτοδυναµία, η ανεξαρτησία, η δηµιουργική και κριτική µάθηση Οι στόχοι αυτοί λοιπόν 

είναι ασυµβίβαστοι µε την προσπάθεια για µεταφορά πληροφορίας, καθώς καταστρέφει 

την ικανότητα του ατόµου να δηµιουργήσει και να δραστηριοποιηθεί, άρα και να γίνει 

αυτόνοµο και ανεξάρτητο.  

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, λοιπόν καλείται να βοηθήσει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση και να υλοποιήσει οποιαδήποτε µορφωτική 

δραστηριότητα, έχοντας ως αποδέκτες τους εκπαιδευόµενους, ανταποκρινόµενος σε 

απαιτήσεις συχνά αντικρουόµενες. Αυτό συµβαίνει, επειδή είναι φορέας ενός κοινωνικού 

ρόλου που αποτελεί συνάρτηση των ασαφών ορίων της εκπαίδευσης ενηλίκων γενικά, 

τόσο ως προς τους στόχους όσο και ως προς το βαθµό θεσµοθέτησης της 

(Papanaoum,1994). Στην πραγµατικότητα, ο ρόλος του (Jarvis, 2003) αποδεικνύεται 

πολυδιάστατος και εξαιρετικά πολύπλοκος, γεγονός το οποίο προσφέρει σχετική 

αυτονοµία σε όσους τον ασκούν, καθιστά όµως δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια 

ανάλυσής του σε επιστηµονική βάση. 

Καλείται λοιπόν ο εκπαιδευτής ενηλίκων να συνδέσει την κατάρτιση µε την τοπική 

αγορά εργασίας αλλά και ευρύτερα µε την απασχόληση της τοπικής κοινωνίας, να 

διαπραγµατευτεί τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες των καταρτιζοµένων που 
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αναλαµβάνει κάθε φορά καθώς και να προσδιορίσει τις πιθανές γνώσεις και εµπειρίες 

που έχουν και σχετίζονται µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που πρόκειται να υλοποιήσει. 

Μάλιστα, έχει την υποχρέωση να συνεργαστεί µε τους υπόλοιπους συντελεστές του 

προγράµµατος προκειµένου να διασφαλιστεί η συνοχή και ο συντονισµός του 

τελευταίου. Μέσα στα καθήκοντα του εµπεριέχεται και η επιλογή και η οργάνωση του 

περιεχοµένου του εκπαιδευτικού υλικού, που στη συνέχεια θα κληθεί να διδάξει, µε τη 

χρησιµοποίηση των κατάλληλων τεχνικών και εκπαιδευτικών µέσων. Επίσης ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων είναι ο κύριος υπεύθυνος για την οργάνωση αλλά και την 

εµψύχωση των εκπαιδευοµένων, καθώς και για την αξιολόγηση αυτών αλλά και της 

διδασκαλίας του ίδιου, ασκώντας κριτική στον ίδιο του τον εαυτό, προκειµένου να 

βρεθούν λύσεις βελτίωσης της όλης διαδικασίας και του προγράµµατος (Βεργίδης, 

2006). 

Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι πλέον σαφές ότι υπάρχουν δύο 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο θεωριών για τον καθορισµό του ρόλου του 

εκπαιδευτή στην τάξη. Σε µια δασκαλοκεντρική τάξη, ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

αναλαµβάνει όλη την ευθύνη για τη διδασκαλία. Σε µια µαθητοκεντρική τάξη, ο 

εκπαιδευόµενος αποδέχεται την ευθύνη για τη µάθηση του/της. Η παραδοσιακή άποψη 

για την εκπαίδευση έχει τις ρίζες της στην έρευνα που διεξήχθη από τον Piaget που 

πίστευε πως «οι µαθητές αναπτύσσονται ανάλογα µε την ωρίµανση των δυνατοτήτων 

τους. Ως εκ τούτου, το σύνολο των γνώσεων που κατέχουν σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης 

τους ορίζει τι µπορούν (οι εκπαιδευόµενοι) και τι δεν µπορούν να κάνουν» (Moore, 2001, 

σ. 49). Από την άλλη πλευρά, ο Fosnot (1996) υποστήριξε ότι ο εποικοδοµητισµός βλέπει 

τη µάθηση ως µια ερµηνευτική, αναδροµική και εποικοδοµητιστική διαδικασία µε την 

οποία οι ενεργοί εκπαιδευόµενοι αλληλεπιδρούν µε τον φυσικό και κοινωνικό κόσµο 

τους. Ο Kruse (1998) πάλι υποστήριξε τις απόψεις του Fosnot για τον εποικοδοµητισµό, 

επειδή επίσης ανέφερε ότι αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί ότι έχει θετική επίδραση 

στην ικανότητα των µαθητών να αυξήσουν τις γνώσεις τους.  

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι σε ένα συµπεριφοριστικό µαθησιακό 

περιβάλλον ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι αυτός ο οποίος διαµορφώνει τη συµπεριφορά 

του εκπαιδευοµένου µε θετικές είτε αρνητικές ενισχύσεις. Είναι αυτός ο οποίος 

παρουσιάζει τις πληροφορίες, τις οποίες καλείται ο εκπαιδευόµενος να αποδείξει ότι τις 

έχει κατανοήσει, τις περισσότερες φορές µέσω εξετάσεων. Στο εποικοδοµητιστικό 

µαθησιακό περιβάλλον µέληµα του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι η δηµιουργία συνδέσεων 

µεταξύ γεγονότων και προηγούµενων εµπειριών των εκπαιδευοµένων προκειµένου να 

κατανοήσουν τη νέα γνώση. Στην ουσία, καλούνται να προσαρµόσουν τη διδασκαλία 
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τους στις απαντήσεις των εκπαιδευοµένων ενθαρρύνοντας τους να αναλύσουν, να 

ερµηνεύσουν και να προβλέψουν την περαιτέρω γνώση. Λογικό είναι λοιπόν η όλη 

διαδικασία να επιτυγχάνεται µέσω του εκτενή διαλόγου και των ανοιχτών ερωτήσεων.  

Οι δύο φιλοσοφικές µαθησιακές θεωρίες αν και φαινοµενικά παρουσιάζουν τον  

ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων αντίθετο µεταξύ τους, στην ουσία όµως κινούνται πάνω 

στην ίδια σταθερή βάση, η οποία δεν είναι άλλη από την πλήρη και ολοκληρωµένη 

προετοιµασία των εκπαιδευτών πάνω στο αντικείµενο το οποίο καλούνται να διδάξουν. 

Είτε πρόκειται για την περίπτωση του συµπεριφοριστικού περιβάλλοντος όπου ο έλεγχος 

του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι πλήρης είτε του εποικοδοµητιστικού περιβάλλοντος  που 

διέπεται από την ελευθερία των εκπαιδευοµένων, ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να 

είναι προετοιµασµένος είτε για να γνωρίζει πλήρως το πρόγραµµα σπουδών και τη 

διαδικασία µε την οποία θα πρέπει να διεξαχθεί είτε για να γνωρίζει κάθε δυνατή 

παράµετρο που µπορεί να τεθεί από κάποιον εκπαιδευόµενο. Άρα δεν σηµαίνει ότι η 

θεωρία του εποικοδοµητισµού αφήνει µία ελευθερία σε µορφή χαλαρότητας  στον 

εκπαιδευτή ενηλίκων αντίθετα µάλιστα τον καλεί να προβλέπει τυχόν υποπεριπτώσεις 

τις οποίες ο συµπεριφοριστής εκπαιδευτής ενηλίκων θα τις αγνοούσε, καθώς θα 

προχωρούσε «τυφλά» βάσει ενός συγκεκριµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος, 

ενταγµένου σε ορισµένα πλαίσια. 

 

2.6. Σύγκριση ως προς τον ρόλο του εκπαιδευοµένου 

 

Όπως είναι φυσικό, επηρεάζεται και διαφοροποιείται και ο ρόλος των εκπαιδευοµένων 

στις δύο παραπάνω θεωρίες, καθώς είναι οι βασικοί αποδέκτες της όλης διαδικασίας. 

Στον µεν συµπεριφορισµό, οι εκπαιδευόµενοι είναι κυρίως παθητικοί δέκτες που απλά 

ανταποκρίνονται στα ερεθίσµατα που δέχονται από το περιβάλλον ή και τον εκπαιδευτή 

ενηλίκων. Μάλιστα, οι Rothwell και Sredl (1992, σ. 335) αναφέρουν ότι ο Hull 

υποστήριξε ότι οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να τοποθετούνται σε καταστάσεις που 

προκαλούν άγχος, έτσι ώστε να έχουν κίνητρο για να µάθουν και να ελέγξουν µια 

συγκεκριµένη δεξιότητα. Συγκεκριµένα, πρότεινε ότι ο ενήλικος εκπαιδευόµενος 

µαθαίνει µόνο όταν έχει κάποιο στόχο και βλέπει τη µάθηση σαν ένα τρόπο για να τον 

πετύχει. Άρα η µάθηση πρέπει να συνδέεται µε τους στόχους και τα όνειρα των 

εκπαιδευοµένων. Αντίθετα στον εποικοδοµητισµό, µε  δεδοµένο ότι η µάθηση αποτελεί 

ενεργή διαδικασία ο εκπαιδευόµενος καλείται να κατασκευάσει νέες ιδέες ή έννοιες µε 

βάση την τρέχουσα αλλά και την παρελθούσα γνώση του, τις κοινωνικές αντιδράσεις που 

έχει δεχτεί ή και δέχεται καθώς και τα κίνητρα του. 
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Έχοντας την παραπάνω θέση ως δεδοµένο λόγω του θεωρητικού πλαισίου του 

συµπεριφορισµού βασική αδυναµία για τον εκπαιδευόµενο αποτελεί το γεγονός ότι σε 

περίπτωση που εκπαιδευόµενος βρεθεί σε µια κατάσταση που το ερέθισµα ή τα δεδοµένα 

που του δοθούν δεν συµβούν ή δεν ισχύουν (για οποιοδήποτε λόγο) τότε ο ίδιος δεν 

µπορεί να ανταποκριθεί στα ζητούµενα καθώς δεν έχει εκπαιδευτεί στο να ελίσσεται και 

να κατασκευάζει µόνος του γνώσεις, λαµβάνοντας δεδοµένα από το περιβάλλον του είτε 

από προηγούµενες εµπειρίες του. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει ο Gropper (1987), ο 

εκπαιδευόµενος παρουσιάζεται «ρυθµισµένος» να ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένα  

ερεθίσµατα µη µπορώντας να ανταποκριθεί όταν συµβεί κάποια «ανωµαλία».  Ωστόσο 

δε θα έπρεπε να παραλειφθεί το γεγονός ότι µε την συγκεκριµένη θεωρία ο 

εκπαιδευόµενος επικεντρώνεται σε έναν σαφή στόχο και µε συγκεκριµένα ερεθίσµατα 

και νύξεις µπορεί αυτόµατα να ανταποκριθεί προκειµένου να τον πετύχει. 

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται όλα αυτά που ισχύουν στον εποικοδοµητισµό.  

Σύµφωνα µε τον Reigeluth (1989), βασική αδυναµία όσον αφορά τον εκπαιδευόµενο 

αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν καταστάσεις που απαιτούν τη συµµόρφωση και η 

αποκλίνουσα σκέψη και δράση κάθε εκπαιδευόµενου που επικρατεί σε ένα 

εποικοδοµητιστικό περιβάλλον µάθησης µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα. Από την άλλη 

πλευρά ο εκπαιδευόµενος είναι  σε θέση να ερµηνεύσει πολλαπλές καταστάσεις αλλά και 

να εκπαιδευτεί/ προετοιµαστεί ώστε να ανταποκριθεί στην καθηµερινή ζωή και σε 

διάφορες πολύπλοκες καταστάσεις.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις Marlowe και Page (1998, σ. 27), οι αποτελεσµατικοί 

εποικοδοµητιστές εκπαιδευτές παρέχουν ευκαιρίες στους εκπαιδευοµένους να τους 

βοηθήσουν να γίνουν επιτυχηµένοι ρήτορες, παραµυθάδες, ιστορικοί, µαθηµατικοί, ή 

επιστήµονες. Στους εκπαιδευοµένους θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να παράγουν 

γνώση. Αυτή η διαδικασία συντελείται µέσα από τη δράση και την αντίδραση. Στη 

συνέχεια, µπορεί να υποστηριχθεί ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι των εκπαιδευτών, 

που έχουν εκπαιδευτεί µε ανάλογο τρόπο, µπορούν να γίνουν εξαιρετικοί δάσκαλοι, µε 

το να τους δίνεται η ευκαιρία να εξερευνήσουν τα πραγµατικά περιβάλλοντα διδασκαλίας 

στις τάξεις τους. Έτσι λοιπόν οι εκπαιδευτές παίζουν τον ρόλο του διαµεσολαβητή για 

τους εκπαιδευόµενους στις ρυθµίσεις του στόχου τους (Honebein, 1996). Εκπαιδευτής 

ενηλίκων και εκπαιδευόµενος µοιράζονται ισότιµα την ευθύνη κατά τη διαδικασία της 

κατασκευής του περιβάλλοντος, και επιπλέον, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να επικρίνουν 

τις µεθόδους διδασκαλίας (Brooks & Brooks, 1993). Καταρρίπτεται λοιπόν εντελώς η 

έννοια της εξουσίας. Ενεργή και συνεργατική µάθηση, προβολή στη σηµασία των 

ατοµικών και κοινωνικών εµπειριών ζωής, ευέλικτοι κανόνες στην τάξη, και έµφαση 
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στην εκµάθηση των εκπαιδευοµένων είναι κάποια βασικά χαρακτηριστικά µια 

εκπαιδευτικής κουλτούρας που κυριαρχεί η δηµοκρατία, ο διάλογος και η ελευθερία. 

Σε µια τέτοια σχέση οι εκπαιδευόµενοι δε µαθαίνουν µιµούµενοι τον εκπαιδευτή 

ενηλίκων ή εξάγοντας µόνο συµπεράσµατα, αλλά παρουσιάζουν οι ίδιοι εµπειρίες, 

γνώσεις, πληροφορίες και τρόπους χρησιµοποίησης διαφόρων δεξιοτήτων. Έτσι, 

αναφέρουν οι Δηµουλάς, Σιδηρά, Γαλατά (1995), αποκτούν και οι ίδιοι ατοµικές 

εµπειρίες και δεν είναι αναγκασµένοι να µάθουν κάτι που τους είναι ξένο καθώς η γνώση 

εξατοµικεύεται, ο καθένας αναπτύσσει το δικό του τρόπο µάθησης, καλλιεργείται η 

ενεργοποίηση των ατοµικών εµπειριών και η διαδικασία της µάθησης είναι οικεία στις 

ατοµικές ιδιαιτερότητες του καθενός. 

Μάλιστα, λόγω του ότι οι εποικοδοµητιστές αντιµετωπίζουν τη συνεργατική µάθηση 

και την επίλυση προβληµάτων σε οµάδες ως διευκολυντές της παραγωγικής µάθησης, η 

συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων τους βοηθά να βελτιώσουν τις γνώσεις τους 

µέσα από τη συζήτηση, τη δοµηµένη αντιπαράθεση και τη διδασκαλία. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευόµενοι γίνονται πιο ικανοί στην αντιµετώπιση πολύπλοκων καταστάσεων και 

προβληµάτων, όταν έχουν την υποστήριξη των άλλων µελών της οµάδας. Κατά συνέπεια, 

µπορούν να επιτύχουν τους στόχους που δεν θα µπορούσαν να επιτύχουν από µόνοι τους. 

Η ωριµότητα και η ικανότητα των εκπαιδευοµένων τίθεται στην πρώτη γραµµή. Ο ρόλος 

του εκπαιδευτή ενηλίκων εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων που 

τους αφορούν κάθε φορά. Από τους εκπαιδευόµενους απαιτείται να αναγνωρίσουν τη 

φύση του προβλήµατος, να διατυπώσουν µια πρόταση για την επίλυσή του, και να 

εντοπίσουν σχετικά στοιχεία από τα γεγονότα και τις λεπτοµέρειες της ιστορίας (Dunlop 

& Grabinger, 1996). Οι εκπαιδευτές παρέχουν τα µέσα για να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευόµενους να αποκτήσει γνώσεις ή δεξιότητες που τους λείπουν και που τους 

χρειάζονται, πριν την ανάληψη των καθηκόντων. 

Κατ’ επέκταση ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει τι πρέπει 

να µάθει µέσα από τη διδασκαλία και να καθορίσει το στόχο του. Όµως, οι Dunlap & 

Grabinger (1996) επισηµαίνουν ότι το τι ξέρει ή τι δεν ξέρει ο εκπαιδευόµενος πρέπει να 

καθορίζεται µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή ενηλίκων. Κατά συνέπεια, αυτό σηµαίνει ότι 

οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για την αντιµετώπιση 

των µαθησιακών αναγκών τους κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος. Αφού καθορίσουν το 

µαθησιακό τους στόχο, οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να περιγράψουν τις προτεραιότητές 

τους, τις διδακτικές µεθόδους, τις πηγές, τις προθεσµίες και τους ρόλους τους σε 

περιπτώσεις συνεργασίας καθώς και τα προτεινόµενα αποτελέσµατα µάθησης 

συµπεριλαµβανοµένης της παρουσίασης των νέων δεξιοτήτων και γνώσης, όπου είναι 
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δυνατόν. Η ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών δεν είναι εύκολη υπόθεση για τους 

εκπαιδευόµενους. Δεδοµένου ότι έχουν άλλες προηγούµενες εµπειρίες στις τυπικές 

δοµές µάθησης, πιο δασκαλοκεντρικές, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να επιλέξουν 

στρατηγικές µάθησης που είναι παρόµοια µε προηγούµενες εµπειρίες τους. Λαµβάνοντας 

το γεγονός αυτό σοβαρά υπόψη, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να διευκολύνουν τέτοιες 

καταστάσεις, παρέχοντας σιγά-σιγά στους εκπαιδευόµενους µε τις επιλογές τους τη 

δυνατότητα να αναλάβουν οι ίδιοι τον έλεγχο. 

Έχοντας ως δεδοµένο ότι οι εκπαιδευόµενοι αναλαµβάνουν να µάθουν τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντά τους, οι οποίες είναι λίγο πάνω από 

το τρέχον επίπεδο της αρµοδιότητάς τους, θα πρέπει να αποκτήσουν εµπειρία αλλά και 

να διαπραγµατευτούν τη σηµασία τους σε πραγµατικά πλαίσια ενός σύνθετου 

περιβάλλοντος µάθησης (Jaramillo, 1996). Ο Vygotsky υποστηρίζει την ενθάρρυνση των 

εκπαιδευοµένων προκειµένου να συµµετέχουν στην αίθουσα διδασκαλίας µε τον 

εκπαιδευτή ενηλίκων ως διαµορφωτές κανόνων αλλά και να λαµβάνουν ενεργό ρόλο στο 

σχεδιασµό προγραµµάτων σπουδών. Για τη δηµιουργία προγραµµάτων σπουδών, οι 

εκπαιδευτές θα πρέπει να βρουν µια µέση λύση που να εξυπηρετεί και τις αποφάσεις τους 

για την ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών αλλά και ατοµικών ενδιαφερόντων των 

εκπαιδευοµένων.  

Σε ιδανικές συνθήκες γίνεται αντιληπτό ότι ασπαζόµενοι είτε τη µία θεωρία είτε την 

άλλη αυτούσιες το αποτέλεσµα δε θα είναι το ιδανικό ή τουλάχιστον δε θα είναι το 

επιθυµητό. Στην ουσία θα πρέπει την «αδυναµία» της µιας θεωρίας να την καλύψει ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων µε τη «δύναµη» της άλλης. Και σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να 

τονιστεί ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος ιδανικά καλείται να δίνει ερεθίσµατα,  

οδηγίες και να θέτει  κανόνες χωρίς όµως να ευνουχίζει και να µετατρέπει τους 

εκπαιδευόµενους σε πειθήνια  όντα  τα οποία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 

περίπτωση που ένας παράγοντας «βγει εκτός προγράµµατος». Διαφαίνεται λοιπόν η 

αναγκαιότητα του καθοδηγητικού, διευκολυντικού και εµψυχωτικού ρόλου που πρέπει 

να έχει ο εκπαιδευτής ενηλίκων µέσα στην τάξη. Οφείλει να βοηθά τους εκπαιδευοµένους 

να δηµιουργούν ερωτήµατα και προβληµατισµούς, να βλέπουν πίσω από τα φαινόµενα 

και να αναζητούν ερµηνείες, να αναλύουν και να επεξεργάζονται τα δεδοµένα και να 

συσχετίζουν τα συµπεράσµατά τους µε εκείνα των συµµαθητών τους. Χρειάζεται, ακόµα, 

ο εκπαιδευτής ενηλίκων να ανακαλύπτει συνεχώς το δικό τους πολιτισµικό πλαίσιο, ώστε 

και η «γλώσσα» µε την οποία αλληλεπιδρά µαζί τους να τους είναι οικεία, αλλά και η 

επιδιωκόµενη διεύρυνση της γλώσσας να επιτυγχάνεται, µέσα από µία γόνιµη και 

φιλόξενη εκπαιδευτική κουλτούρα.  Όλα τα παραπάνω όµως απαιτούν κανόνες, νόρµες 
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και πλαίσια στα οποία πρέπει να συνταχτούν τόσο οι εκπαιδευόµενοι όσο και οι 

εκπαιδευτές, κανόνες που η θεωρία του συµπεριφορισµού είναι ιδανική για να τους 

«επιβάλλει». 

 

2.7. Κριτική του συµπεριφορισµού και του εποικοδοµητισµού και δυνατότητα 

σύµπλευσης  

 

Ο συµπεριφορισµός σαν θεωρία µάθησης έχει δεχτεί πολλά επικριτικά σχόλια, τα οποία 

ξεκινούν από το γεγονός ότι όλα τα αρχικά πειράµατα αφορούσαν σε ζώα ως 

υποκατάστατα ανθρώπων για τη διερεύνηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς και κατά 

συνέπεια έγιναν γενικεύσεις και θεσπίστηκαν θεωρίες που πίστευαν ότι µπορούν να 

εφαρµοστούν για να περιγράψουν τις πολύπλοκες σχέσεις στον ανθρώπινο κόσµο.  

Πιο συγκεκριµένα οι επικρίσεις που αφορούν στις βασικές αρχές του 

συµπεριφορισµού για τη γνώση και τη µάθηση, που αναπτύχθηκαν σε προηγούµενο 

υποκεφάλαιο (βλ. 2.3.) καταγράφονται παρακάτω. Αρχικά η αντίληψη ότι η γνώση 

βρίσκεται εκεί έξω για να την ανακαλύψουµε και να τη µεταφέρουµε είναι µια κυρίαρχη 

νεωτεριστική άποψη. Η δύναµή της έγκειται στο γεγονός ότι συνδέεται µε την 

κοσµοθεωρία να κατανοήσουµε κάτι καλύτερα είτε επειδή µας αφορά είτε επειδή είναι 

µια άποψη που συµµεριζόµαστε. Ενώ λοιπόν όλοι πιστεύουµε ότι υπάρχει ένας 

πραγµατικός κόσµος που βιώνουµε, οι υποστηρικτές του συµπεριφορισµού πιστεύουν 

ότι η αλήθεια και η γνώση δεν είναι εκεί έξω. Υποστηρίζουν ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

είναι αυτός που γνωρίζει και ότι ο εκπαιδευόµενος είναι εκείνος που δεν έχει γνώση. 

Κατά συνέπεια δηµιουργείται µια άνιση σχέση εξουσίας όπου ο εκπαιδευτής  ενηλίκων 

έχει τον πλήρη έλεγχο (van Harmelen, 2000). Ωστόσο υπάρχει και η άποψη των Brooks& 

Brooks (1993) ότι στον εποικοδοµητισµό απουσιάζει η αυστηρότητα, γεγονός που 

προκαλεί ανασφάλεια για την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό προκύπτει 

από το γεγονός ότι σύµφωνα µε τη θεωρία του εποικοδοµητισµού ο στόχος της µάθησης 

τίθεται από τους εκπαιδευόµενους, οι εκπαιδευτές είναι πιθανό να εγκαταλείψουν το 

πρόγραµµα σπουδών τους και να ακολουθήσουν τις επιθυµίες των εκπαιδευοµένων τους. 

Μια άλλη αρχή που υποστηρίζει ο συµπεριφορισµός είναι η µάθηση µέσω της 

εµπειρίας. Ωστόσο σε αυτή την αρχή αντιτίθεται η άποψη ότι η µελέτη µιας επιστήµης 

µε βάση µόνο παρατηρήσιµες συµπεριφορές δεν έχει νόηµα. Δεν είναι δυνατόν να 

δεχτούµε ότι η επιστηµολογία βασίζεται στην τυφλή πίστη των αισθήσεων, καθώς 

αρκετές φορές προκύπτουν εσφαλµένα συµπεράσµατα από τα µηνύµατά τους. Το 

γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα ερµηνείας και, συνεπώς, η 
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εικόνα που έχουµε για τη γνώση και τον κόσµο παραµένει αµφισβητήσιµη (Aspin, 1995· 

von Glasersfeld, 1988). Κάθε  φαινόµενο που συµβαίνει γύρω µας µπορεί να εξηγηθεί 

από την ψυχολογική, την κοινωνιολογική, την ανθρωπολογική ή την πολιτική θεωρία. 

Κάθε µία από αυτές τις θεωρίες µπορεί να αποκαλύψει πτυχές του τι συµβαίνει στη 

διδασκαλία και στη µάθηση. Ωστόσο καµία από αυτές δεν είναι ικανή από µόνη της 

εξηγήσει πλήρως το φαινόµενο. Πόσο µάλλον η απλή παρατήρηση και ο πειραµατισµός.  

Επιπρόσθετα, ο συµπεριφορισµός εστιάζει στην αντικειµενικότητα, την 

αποτελεσµατικότητα και την τεχνική, αρχές που είναι ενσωµατωµένες και 

αναπαράγονται σε θεσµοθετηµένα προγράµµατα σπουδών, όπως είναι αυτά του σχολείου 

ή των προγραµµάτων της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για αυτόν ο πραγµατικός σκοπός της 

εκπαίδευσης είναι να επιφέρει τις επιθυµητές αλλαγές στη συµπεριφορά των 

εκπαιδευοµένων (Giroux, 1997). Δεχόµενοι αυτή την αρχή, η καλύτερη τακτική είναι να 

αναπαράγουν οι εκπαιδευόµενοι τις ίδιες συµπεριφορές που βλέπουν από τους 

εκπαιδευτές τους. Πιο συγκεκριµένα, ο Watson ισχυρίστηκε ότι µέσω προγραµµάτων 

ενίσχυσης και ελεγχόµενου περιβάλλοντος, θα µπορούσε να κάνει ο εκπαιδευόµενος ό, 

τι είναι επιθυµητό (van Harmelen, 2000). Αν υιοθετηθεί άκριτα η παραπάνω άποψη θα 

µπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι η συµπεριφοριστική θεωρία έχει πολλά 

πλεονεκτήµατα καθώς φέρνει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον 

Smith (Peters, 1998, σ.37) «η µάθηση είναι αυτό που ο εγκέφαλος κάνει φυσικά και 

συνεχώς και ότι σε τεχνητά σκηνοθετηµένες, πειραµατικές ρυθµίσεις ή σε διδακτικές 

προσεγγίσεις αυτό που κάνει ο εγκέφαλος δεν είναι µάθηση».  Επιπλέον, αν και η κριτική 

σκέψη θεωρείται ότι είναι µια βασική διάσταση της µάθησης, στο συµπεριφορισµό η 

µάθηση περιορίζεται σε ένα σύνολο πρακτικών που αντικειµενικοποιούνται τα 

αποτελέσµατα καταλήγοντας να αποποιείται την κριτική σκέψη και τον προβληµατισµό 

(Giroux, 1997). 

Αλλά αν πάλι η γνώση δεν είναι οριοθετηµένη και βασίζεται µόνο στις επιθυµίες και 

στις εµπειρίες των εκπαιδευοµένων υπάρχει κίνδυνος για το αποτέλεσµα της όλης 

διαδικασίας. Ο Gergen (1994), διαφωνεί µε το γεγονός ότι οι εκπαιδευόµενοι θα 

εκτιµήσουν και θα ωφεληθούν «εξίσου» από τα διαδραστικά και γνωστικά 

εµπλουτισµένα περιβάλλοντα µάθησης, που υποστηρίζονται από τις αρχές του 

εποικοδοµητισµού. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρει ότι οι διαφορές των χαρακτηριστικών 

ενός εκπαιδευόµενου µπορεί να ευνοήσουν ή όχι µια εποικοδοµητιστική προσέγγιση 

µάθησης. Έτσι, η έρευνα δεν αποδεικνύει σηµαντικά την πεποίθηση ότι η 

εποικοδοµητιστική µέθοδος διδασκαλίας είναι κατά πολύ ανώτερη σε σχέση µε πιο 

συµβατικές στρατηγικές. Μάλιστα, αναφέρεται στην άνιση κατανοµή της γνώσης και τις 
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ευκαιρίες ζωής καθώς και στη µεροληψία προς τους κοινωνικά και οικονοµικά 

ευνοηµένους µαθητές. Τέλος, επεσήµανε ότι ένα κακό εκπαιδευτικό υπόβαθρο των 

εκπαιδευοµένων, θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά πολλά άλλα θέµατα (Gergen, 

1994). 

Στη συνέχεια, ο συµπεριφορισµός υποστηρίζει ότι για να επιτευχθεί η µάθηση πρέπει 

να ξεκινήσει από το απλό και να συνεχίσει στο σύνθετο καθώς και να κατακερµατιστεί 

η ύλη. Ακούγεται λοιπόν λογικό ο εκπαιδευτής ενηλίκων να ξεκινήσει από το κοµµάτι 

της ύλης που οι εκπαιδευόµενοι θεωρούν πιο εύκολο να κατανοήσουν και στη συνέχεια 

αξιοποιώντας την κατακτηθείσα γνώση να αυξήσει σταδιακά το επίπεδο δυσκολίας (van 

Harmelen, 2000). Ωστόσο, αυτός ο τρόπος διδασκαλίας βήµα προς βήµα δε δίνει τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να έχει µια σφαιρική εικόνα του αντικειµένου µάθησης. 

Το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως όταν και το πρόγραµµα σπουδών χωρίζεται σε 

επιµέρους ενότητες που µε την ολοκλήρωσή τους θα ενωθούν. 

Τέλος, όσον αφορά την αρχή του ντετερµινισµού, που ασπάζεται ο συµπεριφορισµός 

θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι απόλυτη. Σαφώς υπάρχουν πολλές καταστάσεις που 

µπορεί το αποτέλεσµά τους να εξηγηθεί βάσει των αιτιών του αλλά η υποστήριξη της 

άποψης όσον αφορά τη γνώση είναι σαθρή (van Harmelen, 2000). 

Το αντίπαλο δέος του συµπεριφορισµού είναι η θεωρία που υποστηρίχτηκε και 

αναπτύχτηκε από τον Piaget και το Vygotsky και είναι γνωστή ως εποικοδοµητισµός. 

Ωστόσο ο Derry (1996) υποστηρίζει ότι µεταξύ αυτών των δύο θεωριών ίσως υπάρχουν 

και κοινά σηµεία, γεγονός που θα αναπτυχθεί παρακάτω. Αρχικά, το βασικό σηµείο 

κριτικής που δέχτηκε ο συµπεριφορισµός από τον εποικοδοµητισµό, το οποίο υιοθετεί 

µια γνωστική προσέγγιση, είναι ότι δίνει έµφαση σε εξωτερικές συµπεριφορές που 

εύκολα παρατηρούνται και αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στην έννοια, την 

εκπροσώπηση και τη σκέψη. Αυτή η διαφορά έχει συνέπειες και στον τρόπο που η γνώση 

και οι δεξιότητες αποκτώνται από τον εκπαιδευόµενο αλλά στον τρόπο που τις µεταφέρει 

ο εκπαιδευτής ενηλίκων, καθώς στο συµπεριφορισµό γίνεται απλά µια µηχανική 

µεταφορά γνώσης από τον εκπαιδευτή ενηλίκων στον εκπαιδευόµενο, ο οποίος δεν έχει 

τον έλεγχο στη διαδικασία της µάθησης απλά αποτελεί παθητικό δέκτη (von Glasersfeld, 

1995a).  

Μια ακόµη κριτική που δέχτηκε ο συµπεριφορισµός ως θεωρία µάθησης είναι ότι 

εστιάζει απλά στην αλλαγή της συµπεριφοράς του εκπαιδευοµένου και στην απόκτηση 

δεξιοτήτων και δε δίνει καµία έµφαση στην ανάπτυξη ιδεών ή στην κατανόηση. Οι 

εκπαιδευτές καλούνται να «κατασκευάζουν» συγκεκριµένα εννοιολογικά µοντέλα που 

πρέπει οι εκπαιδευόµενοι να τα υιοθετήσουν, καθώς σε διαφορετική περίπτωση µπορεί 
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να είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που προόριζαν και σχεδίαζαν, γεγονός που µπορεί 

να απειλούσε το αποτέλεσµα της µάθησης (Jonassen, 1994). 

Τα οφέλη της συµπεριφοριστικής θεωρίας εµφανίζονται ισχυρά κατά τη διδασκαλία, 

η οποία γίνεται πλέον συγκεκριµένη και σαφής. Δίνεται έµφαση στην εξάσκηση και στη 

λύση ασκήσεων (δοκιµή- λάθος). Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την ίδια την πληροφορία 

που δίνεται στο µάθηµα και κυριαρχεί η άποψη ότι αν ακολουθηθούν οι σωστές 

διαδικασίες θα υπάρχουν πάντα σωστές απαντήσεις. Η µάθηση είναι ατοµική και 

εκλαµβάνεται ως αθροιστική.  Ωστόσο σαν θεωρία περιορίζεται καθώς αδυνατεί να 

συλλάβει επαρκώς την πολυπλοκότητα της µάθησης και της συµπεριφοράς των 

εκπαιδευοµένων. Και αυτό συµβαίνει γιατί η µάθηση δεν προκύπτει απλά ως αντίδραση 

σε εξωτερικά ερεθίσµατα. Οι δραστηριότητες όπως η αναγνώριση αντικειµένων και η 

επιλογή των κατάλληλων για το σχηµατισµό µιας εντολής είναι πνευµατικές και δεν 

µπορούν να αγνοηθούν. Λοιπόν, αν και υπάρχουν τα εξωτερικά ερεθίσµατα, η θεωρία 

του συµπεριφορισµού δεν µπορεί να εξηγήσει τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών 

όταν βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τα ερεθίσµατα (Elliot, 2007). 

Για πολλά χρόνια η συµπεριφοριστική θεωρία είχε επηρεάσει την ανάπτυξη 

προγραµµάτων σπουδών και οι εκπαιδευτές αντιµετώπιζαν τη µάθηση ως µια διαδικασία 

που προκύπτει από τις συνδέσεις που δηµιουργούνται από τα ερεθίσµατα και τις 

απαντήσεις σε αυτά και όπως αναφέρθηκε και παραπάνω επικεντρώνονταν σε 

αντικειµενικές, παρατηρήσιµες και µετρήσιµες συµπεριφορές. Από την άλλη πλευρά στη 

θεωρία του εποικοδοµητισµού τα προγράµµατα σπουδών σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να επιτυγχάνεται η ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στη διαδικασία της 

µάθησης. Η µάθηση θεωρείται µια εσωτερική γνωστική δραστηριότητα όπου οι 

εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν τη δική τους γνώση, τη δική 

τους αλήθεια, µέσω των εµπειριών τους από το µαθησιακό τους περιβάλλον. Ο ρόλος 

του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αναφέρει ο Driscoll (2005) είναι να διευκολύνει στην 

κατανόηση των εννοιών αλλά και να τις διαπραγµατεύεται και όχι να τις υπαγορεύει 

όπως γίνεται από τους υποστηρικτές της συµπεριφοριστικής θεωρίας. Στην ουσία, αυτό 

που καλείται να κάνει είναι να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ θεωρίας και πράξης. Ο 

εποικοδοµητισµός υποστηρίζει ότι η µάθηση είναι µια ενεργή διαδικασία κατά την οποία 

οι εκπαιδευόµενοι κατακτούν νέες έννοιες µε βάση την προηγούµενη γνώση τους. Οι 

εκπαιδευόµενοι επιλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες, λαµβάνουν αποφάσεις και 

µε αυτό τον τρόπο οργανώνουν τις εµπειρίες τους.  

Έχοντας επικρατήσει αυτή η αντίληψη για την µάθηση στις δύο εξεταζόµενες 

φιλοσοφικές θεωρίες, ο συµπεριφορισµός κατηγορείται ότι είναι πολύ επικεντρωµένος 
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στην επίτευξη του στόχου. Υπάρχει η άποψη ότι εκπαιδευόµενοι δίνουν πολλή προσοχή 

στην µαθησιακή διαδικασία λόγω των εξωτερικών κινήτρων που τους δίνουν οι 

εκπαιδευτές, γεγονός που φέρνει βέβαια πλεονεκτήµατα αλλά ταυτόχρονα κρύβει πολλά 

µειονεκτήµατα για τους ίδιους εκπαιδευόµενους αλλά και παγίδες για τους εκπαιδευτές. 

Αυτό συµβαίνει γιατί εάν ένας εκπαιδευτής ενηλίκων επαινεί άκριτα τον εκπαιδευόµενο 

υπάρχει κίνδυνος να µειωθούν τα αποτελέσµατα της µάθησης. Από την αντίπερα όχθη 

που αφορά στην τιµωρία ή στην επικριτική συµπεριφορά προερχόµενη από την πλευρά 

του εκπαιδευτή ενηλίκων ο εκπαιδευόµενος θα πρέπει να είναι σε θέση να την αποδειχθεί.  

Μάλιστα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αποδέκτης της τιµωρίας δεν είναι µόνο ο 

συγκεκριµένος εκπαιδευόµενος αλλά και ολόκληρη η οµάδα όχι µόνο λόγω του 

γεγονότος ότι ο εκπαιδευόµενος αποτελεί µέλος αυτής αλλά και λόγω του ότι η αλλαγή 

συµπεριφοράς του αντανακλάται και στα υπόλοιπα άτοµα της οµάδας στην οποία και 

ανήκει. Επιλέγοντας λοιπόν την συµπεριφοριστική τεχνική θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσει κανείς ότι σε κάποιον µπορεί να είναι αποδοτική αλλά σε κάποιον 

άλλον τα αποτελέσµατά της να φέρουν το εντελώς αντίθετο αποτέλεσµα. 

Σε αντίθεση µε όλα τα παραπάνω έρχεται η εποικοδοµητιστική θεωρία, η  οποία δεν 

αφήνει κανένα περιθώριο παθητικότητας στον εκπαιδευόµενο, ο όποιος καλείται να είναι 

συνεχώς ενεργός. Το γεγονός αυτό είναι για αρκετούς εκπαιδευόµενους ενδιαφέρον και 

ευχάριστο ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λόγω χαρακτήρα επιθυµούν να 

«ξεφύγουν» από τον ενεργό χώρο της µάθησης καθώς δεν µπορούν να ακολουθήσουν 

τους συγκεκριµένους κανόνες συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια µιας οµαδικής εργασίας. 

Δεν είναι παράλογο ότι σε µια οµάδα οι εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των µελών της 

διαφέρουν. Υπάρχουν άτοµα τα οποία αναλαµβάνουν ηγετικό ρόλο και συνοψίζουν τα 

αποτελέσµατα της οµάδας ενώ τα υπόλοιπα άτοµα που δεν µπορούν να είναι τόσο ενεργοί 

λόγω χαρακτήρα αναγκάζονται να αποδεχτούν επιλογές των ισχυρότερων µελών. 

Καταγράφοντας, λοιπόν όλες τις παραπάνω αντιθέσεις  παρατηρούνται τα εξής. 

Αρχικά, στον συµπεριφορισµό η έµφαση δίνεται στην παραγωγή παρατηρήσιµων και 

µετρήσιµων αποτελεσµάτων στους εκπαιδευόµενους (στόχος συµπεριφοράς, ανάλυση 

εργασιών,  αξιολόγηση βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων). Ενώ στον  εποικοδοµητισµό η 

έµφαση δίνεται στον προσδιορισµό του πλαισίου, εντός του οποίου οι ικανότητες του 

εκπαιδευόµενου  θα αναπτυχθούν. 

Δεύτερη διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι στον συµπεριφορισµό δίνεται έµφαση 

στην εκµάθηση των αρχικών βηµάτων πριν προχωρήσει ο εκπαιδευόµενος σε σύνθετα 

επίπεδα γνώσης. Αντίθετα στον εποικοδοµητισµό οι πληροφορίες πρέπει να 

παρουσιάζονται από την αρχή µε διαφορετικούς τρόπους, να επανεξετάζονται σε 
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διαφορετικά χρονικά σηµεία, σε αναδιαταγµένα πλαίσια, για διαφορετικούς σκοπούς και 

από διαφορετικές εννοιολογικές  οπτικές γωνίες. 

Επιπλέον, η ενίσχυση από τον συµπεριφοριστή εκπαιδευτή ενηλίκων γίνεται µε 

ανταµοιβές  και ενηµερωτικά σχόλια που επηρεάζουν την απόδοση  του εκπαιδευοµένου 

ενώ η ενίσχυση στον εποικοδοµητιστικό πλαίσιο µάθησης βοηθά τους εκπαιδευόµενους 

να προχωρήσουν πέρα από τις πληροφορίες που τους έδωσε ο εκπαιδευτής ενηλίκων, 

παρουσιάζοντας οι ίδιοι εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης προβλήµατος. 

Τέλος, η αξιολόγηση αποτελεί ισχυρό ερέθισµα στον συµπεριφορισµό για την 

περαιτέρω γνώση, ενώ στον εποικοδοµητισµό η αξιολόγηση επικεντρώνεται στην 

µεταφορά των γνώσεων και των δεξιοτήτων µέσω παρουσίασης νέων προβληµάτων και 

καταστάσεων που διαφέρουν από τα δεδοµένα που δόθηκαν στην αρχική  διδασκαλία. 

Ωστόσο αν και έχει ασκηθεί κριτική στην εποικοδοµητιστική θεωρία ότι οι γνώσεις 

και οι δεξιότητες που αποκοµίζουν οι εκπαιδευόµενοι είναι πολύ λιγότερες συγκριτικά 

µε µια παραδοσιακή τάξη (συµπεριφοριστική προσέγγιση) η αλήθεια είναι κάπου 

ανάµεσα.  Και στις δύο θεωρίες ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι καταλυτικός, 

απλά είναι διαφορετικός. Η ανατροφοδότηση πρέπει να δίνεται συνεχώς προκειµένου να 

υπάρχει συνέχεια στη µάθηση.  Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι σε ένα 

συµπεριφοριστικό περιβάλλον η ανατροφοδότηση είναι πιο στοχευµένη αντίθετα σ’ ένα 

εποικοδοµητιστικό περιβάλλον ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να είναι ακόµη καλύτερα 

προετοιµασµένος καθώς θα πρέπει να έχει την ικανότητα και να διαθέτει την κατάλληλη 

ευελιξία και ετοιµότητα προκειµένου να προβλέψει πολλές παραµέτρους ανάλογα µε την 

εξέλιξη που θα προκύψει σε κάθε οµάδα εκπαιδευοµένων.  Κατά συνέπεια γίνεται 

κατανοητό ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να είναι ευέλικτος ανάλογα µε τη 

µαθησιακή οµάδα που έχει απέναντί του και κυρίως πρέπει να είναι πολύ καλά 

προετοιµασµένος πάνω στο γνωστικό αντικείµενο το οποίο καλείται να διδάξει. 

Ξεκινώντας την υποενότητα της σύµπλευσης των δύο τυπικά «αντιµαχόµενων» 

θεωριών υπάρχουν κάποιες σκέψεις οι οποίες οδήγησαν στο κεφάλαιο αυτό.Καταρχάς, 

θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επαγγελµατική ζωή απαιτεί µεταξύ άλλων την ικανότητα 

να σκέφτονται οι ανθρώποι κριτικά και να προβληµατίζονται σχετικά µε τις σκέψεις και 

τις πράξεις καθώς και µε την επίλυση προβληµάτων, την επικοινωνία και τη συνεργασία 

γεγονός που απαιτεί τη συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων.  Κατά συνέπεια, γίνεται αντιληπτό 

ότι αυτές είναι απαιτήσεις που το κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα θα πρέπει να προωθήσει.  

Αν και η τυπική εκπαίδευση έχει επικριθεί για την παράλειψη ανάπτυξης αυτών των 

δεξιοτήτων που απαιτεί η επαγγελµατική ζωή κάτι τέτοιο δε θα µπορούσε θα θεωρούταν 

παράλειψη αν όχι και παράλογο στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Με την παραδοσιακή 



	 97	

διδασκαλία φαίνεται να παράγεται αδρανής γνώση στους εκπαιδευόµενους, γνώση που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως είναι η 

προετοιµασία για εξετάσεις και αποτελεί γνώση που δεν µπορεί να µεταφερθεί σε 

πραγµατικές καταστάσεις.   Αντίθετα  τονίζεται η ανάγκη για µεταβίβαση γνώσεων και 

εφαρµογή τους στην πραγµατική ζωή.  Δεν µπορεί όµως κανείς να παραβλέψει το 

γεγονός ότι η προετοιµασία που παρέχει ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης (βλ. 

συµπεριφορισµός), που κατά κόρον χρησιµοποιείται στην τυπική εκπαίδευση, είναι η 

πρώτη εφαρµογή και κατανόηση των αντικειµένων της γνώσης, προκειµένου να 

εφαρµοστούν αυτά µετέπειτα και στην πραγµατική ζωή. 

Επιπρόσθετα, η εποικοδοµητιστική θεωρία για την µάθηση παρέχει µια προσέγγιση 

για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών πρακτικών που εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις της 

επαγγελµατικής ζωής και παράγει  εµπειρίες ανάλογες  µε αυτές του χώρου εργασίας.  

Ως εκ τούτου η µεταφορά στοιχείων εποικοδοµητιστικών περιβαλλόντων µάθησης µέσα 

στο τυπικό και ορισµένο µε κανόνες πλαίσιο της επικρατούσας εκπαίδευσης αποτελεί 

σηµαντική πρόκληση, αν όχι και αδήριτη αναγκαιότητα. 

Επιπλέον, η επίσηµη γνώση που παρέχεται από τα θεσµικά πλαίσια, τους κανόνες κι 

από τις νόρµες της τυπικής εκπαίδευσης θα πρέπει να µετατρέπεται σε άτυπη γνώση για 

την επίλυση προβληµάτων και τη µεταφορά τους στην πραγµατική ζωή. 

Τέλος, ο συνδυασµός των τυπικών καθηκόντων που επιβάλλει το εκπαιδευτικό 

σύστηµα µε τις άτυπες συζητήσεις στις οµάδες εκπαιδευόµενων αποτελεί έναν ιδανικό 

τρόπο για ενίσχυση της µάθησης, και θα πρέπει να αναθερθεί ότι η µετατροπή της 

µεταφοράς της τυπικής γνώσης σε εµπειρίες βοηθά ιδιαίτερα στην πλήρη και βαθιά 

κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου. 

Σε αυτό το σηµείο φαίνεται να εκθειάζονται οι αρχές της φιλοσοφικής θεωρίας του 

εποικοδοµητισµού. Ωστόσο αν και η εποικοδοµητιστική θεωρία παρουσιάζεται ως η 

κορυφαία και η πιο φιλελεύθερη φιλοσοφική θεωρία όσον αφορά την ανθρώπινη µάθηση 

δέχεται διάφορες επικρίσεις καθώς όχι µόνο δεν είναι αντίθετος από άλλες φιλοσοφικές 

θεωρίες αντίθετα τα θεµέλιά του βασίζονται σε αυτές.  

Πιο συγκεκριµένα, θα γίνει η σύγκρισή του µε τον συµπεριφορισµό, την άλλη 

φιλοσοφική θεωρία που εξετάζεται στην συγκεκριµένη Διατριβή, που φαινοµενικά είναι 

αντίθετή του. Αρχικά, η βασική τους οµοιότητα είναι ότι πρόκειται για δύο φιλοσοφικές 

θεωρίες που αφορούν στη µάθηση. Και οι δύο είναι θεωρίες που προσπαθούν να 

εξηγήσουν τον τρόπο που µαθαίνουν οι εκπαιδευόµενοι. Και οι δύο έχουν µελετήσει τη 

φύση της µάθησης αλλά και τις ιδιότητες και τη φύση της γνώσης καθώς και τον τρόπο 

που προέκυψε. Οι θεωρητικοί προτείνουν ξεχωριστές προβολές µε λεπτοµέρειες το πώς 
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συντελείται η µάθηση και το πώς µπορεί να οριστεί η γνώση. Έτσι, και οι δύο έχουν µια 

επιρροή στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για να διδάξουν στους µαθητές στο 

παραδοσιακό περιβάλλον της τάξης. Αυτές οι θεωρίες µάθησης αναζητούν την οργάνωση 

και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού. Εξετάζουν µάλιστα τον ρόλο του 

εκπαιδευοµένου στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Τόσο η συµπεριφοριστική όσο και η 

εποικοδοµητιστική θεωρία έχουν την πεποίθηση ότι προτείνουν τον καλύτερο τρόπο σε 

έναν εκπαιδευόµενο, να µάθει. Ενδιαφέρονται για τις µεθόδους και τις στρατηγικές που 

οι εκπαιδευτές χρησιµοποιούν όταν διδάσκουν αλλά και πώς µαθαίνουν οι 

εκπαιδευόµενοι.  

Και οι δύο σχολές σκέψης είναι σηµαντικές στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα 

και αν και είναι ουσιαστικά παρόµοιες, έχουν διαφορετικά σηµεία σε σηµαντικές πτυχές. 

Αυτές οι διαφορές τους κυρίως στον τρόπο διδασκαλίας υπήρξαν τα θεµέλια της 

διδασκαλίας και της µάθησης. 

Γενικά, στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων  εξακολουθεί να απασχολεί το 

ζήτηµα: ποια φιλοσοφική θεωρία πρέπει να ακολουθούν οι εκπαιδευτές, τον 

συµπεριφορισµό, δηλαδή τη µεταφορά πληροφοριών και γνώσεων µέσω της άµεσης 

διδασκαλίας ή τον εποικοδοµητισµό, που πρεσβεύει ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει 

να είναι ο καθοδηγητής της µάθησης (Brown, 2006, σ. 109). Αναµφίβολα, οι 

περισσότεροι εκπαιδευτές συµφωνούν πως καµία από τις δυο θεωρίες µάθησης δεν είναι 

άψογη τόσο στην υπόδειξη του πώς οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν όσο και του πώς οι 

εκπαιδευτές θα πρέπει να τους καθοδηγούν.  

Παρά το γεγονός ότι οι θεωρητικοί και οι εκπαιδευτές θα συνεχίσουν να συζητούν 

τα δυνατά και αδύνατα σηµεία των δύο θεωριών, είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι 

υπάρχουν διαρκείς µετατοπίσεις στην προώθηση των εκπαιδευτικών θεωριών. Δεν είναι 

άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές οι εκπαιδευτές επιλέγουν να 

χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό των δύο αυτών µορφών µάθησης, σε µια προσπάθεια να 

ανταποκριθούν καλύτερα στα στυλ µάθησης όλων των εκπαιδευοµένων τους. Μάλιστα, 

πρέπει να σηµειωθεί ότι φαίνεται να υπάρχει µια πιο συχνή θεωρητική µετατόπιση από 

τις συµπεριφοριστικές πρακτικές µάθησης στις εποικοδοµητιστικές πρακτικές µάθησης, 

σε σχέση µε το αντίστροφο. Αυτή η µετατόπιση σχετίζεται µε την αυξηµένη και συνεχώς 

αυξανόµενη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, και απορρέει από το γεγονός ότι 

πολλές διαθέσιµες τεχνολογίες υποστηρίζουν εποικοδοµητιστικές πλατφόρµες µάθησης. 

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές πρακτικές µάθησης που εστιάζουν σε πιο 

συµπεριφοριστικές τεχνικές µάθησης, καθώς επίσης υπάρχουν επιχειρήµατα για την 

υποστήριξη της ισχύος τους. 
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Πάντως, η τεχνική µάθησης µε την περισσότερη υποστήριξη είναι περισσότερο µια 

ανάµειξη των δύο θεωριών, επειδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό κατά 

την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται ποια θεωρία είναι καταλληλότερη σε 

ορισµένες πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων σπουδών, της 

αξιολόγησης, και των διαθέσιµων πόρων και εργαλείων. Αν και φαίνεται να υπάρχει µια 

στροφή προς πιο εποικοδοµητιστικές πρακτικές µάθησης ή µια ανάµειξη των δύο 

θεωριών µάθησης, ο δρόµος για τον προσδιορισµό µε ακρίβεια τι πρέπει να γίνει από 

τους εκπαιδευτές παραµένει ακόµη οµιχλώδης. Υπάρχουν πολλοί σηµαντικοί 

παράγοντες που εµπλέκονται σε συνδυασµό µε προκλήσεις και για τις δύο θεωρίες 

µάθησης. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι αυτές οι τάσεις µπορούν να αναλυθούν, αντί να 

τεθούν σε εφαρµογή µε διάφορους τρόπους χωρίς καµία τυποποίηση. Υπάρχουν τόσοι 

πολλοί παράγοντες που εµπλέκονται ώστε φαίνεται ότι η αντιπαράθεση αυτή υπόκειται 

στην επιλογή των εκάστοτε εκπαιδευτών, και µπορεί, στην πραγµατικότητα, να συνεχίσει 

προς αυτή την κατεύθυνση καθώς οι εκπαιδευτές κοιτάζουν προς το µέλλον της 

ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Όπως µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό,  έχουν υπάρξει τεράστιες αλλαγές κατά τα 

τελευταία χρόνια που έχουν επηρεάσει τόσο τη διαδικασία της µάθησης όσο και τα 

εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται, γεγονός που απαιτεί εναλλακτικές 

µεθόδους διδασκαλίας.  Μάλιστα,  παρά αυτές τις τεράστιες αλλαγές το υποκείµενο µας, 

δηλαδή ο εκπαιδευόµενος  αποτελεί το κέντρο και οι «παλιές» εκπαιδευτικές θεωρίες 

εξακολουθούν να παραµένουν επίκαιρες.  Οι άνθρωποι εξακολουθούν να µαθαίνουν 

µέσω του διπόλου ερέθισµα- απάντηση και µέσω της πρακτικής ανατροφοδότησης 

ευκαιριών καθώς επίσης και µέσω των διαδικασιών συνεργασίας και κοινωνικής 

διαπραγµάτευσης.  Και παρόλο που τα µαθησιακά πλαίσια έχουν αλλάξει όπως και τα 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται για να διευκολυνθεί η κατασκευή της γνώσης είναι πολύ 

πιθανό σήµερα να κατασκευάζονται µε τρόπο παρόµοιο µε το παρελθόν, µε γνώµονα 

όµως να αυξάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ευκαιρίες για την κατασκευή της νέας 

γνώσης. 

Κατά τον ίδιο τρόπο ο ρόλος των εκπαιδευτών παραµένει ο ίδιος προκειµένου να 

κατανοήσουν τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες της κάθε θεωρίας µάθησης και για να 

πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσµα επιλέγοντας και εφαρµόζοντας στρατηγικές που 

υποστηρίζουν τη µάθηση των εκπαιδευοµένων σε µια ποικιλία πλαισίων.  Αυτό που έχει 

αλλάξει και συνεχώς αλλάζει είναι το είδος των µαθησιακών εµπειριών του 

εκπαιδευοµένου που οι εκπαιδευτές καλούνται να διασφαλίσουν και να επωφεληθούν 
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χρησιµοποιώντας τα τρέχοντα εργαλεία που υπάρχουν για να ανταποκριθούν και να 

συµµετάσχουν οι εκπαιδευόµενοι µε πιο εποικοδοµητιστικούς τρόπους που θα 

ανταποκρίνονται καλύτερα  στις νέες ανάγκες τους.  Πολύ απλά η µάθηση σήµερα θα 

πρέπει να είναι τόσο συλλογική όσο και προσωπική και να συντάσσεται µε την εποχή.  

Οι εκπαιδευτές πρέπει να αναγνωρίζουν και να «αγκαλιάζουν» αυτές τις αλλαγές, ώστε 

να παραµένουν όχι µόνο επίκαιροι αλλά και σεβαστοί καθώς και το έργο τους να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σηµερινών εκπαιδευόµενων.  Θα ήταν λοιπόν 

παράλειψη οι εκπαιδευτές να µην επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που τους παρέχει η νέα 

γνώση καθώς οι εκπαιδευόµενοι όχι µόνο το περιµένουν αλλά και θα το απαιτήσουν. 

 

2.8. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 

 

Κλείνοντας αυτή τη «διαµάχη» θα ήθελα να αναφέρω ότι στην εκπαίδευση γενικά αλλά 

και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση ενηλίκων χρειαζόµαστε τη συνύπαρξη του «διπόλου» 

συµπεριφορισµός-  εποικοδοµητισµός. Χρειαζόµαστε την   συµπεριφοριστική τριάδα:  

πρακτική,  ενίσχυση  και ανατροφοδότηση για να µεγεθύνουµε τη µάθηση και τη µνήµη.  

Χρειαζόµαστε βέβαια και τον σκοπό, την απόφαση και τις αξίες για να µη µείνουν µόνο 

συµπεριφορές αλλά να γίνουν δράση.  Ταυτόχρονα όµως χρειαζόµαστε και 

εκπαιδευοµένους που είναι σε θέση να προσαρµόζονται και να λειτουργούν σωστά όταν 

δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες,  όταν οι καταστάσεις είναι απρόβλεπτες και τα 

καθήκοντά τους απαιτούν αλλαγή,  όταν τα προβλήµατα που τους τίθενται δεν είναι 

ξεκάθαρα και οι λύσεις εξαρτώνται από την εφευρετικότητα,  τον αυτοσχεδιασµό και τη 

διαπραγµάτευση τους. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Εµπειρικό µέρος- Έρευνα 

 
3.1. Εισαγωγή 

 

Το ζήτηµα της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, όπως παρουσιάστηκε πολύ αναλυτικά στο 

δεύτερο κεφάλαιο της Διατριβής παρουσιάζει µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα 

στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό συµβαίνει γιατί ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

αποκτά ενσυνείδητη γνώση των λόγων για τους οποίους πρεσβεύει συγκεκριµένες αξίες 

και παραδοχές, αναπτύσσει την κριτική του σκέψη και τη διορατικότητά του, αναδεικνύει 

την επικαιρότητα κάποιων κοινωνικών φαινοµένων, προκλήσεων και εξελίξεων (ή και 

ανταποκρίνεται παρεµβατικά σε αυτά), αποκτά τον πλήρη έλεγχο στις εκπαιδευτικές 

επιλογές του, στον σχεδιασµό της διδασκαλίας του, στη διάκριση και τη νοηµατοδότηση 

του περιεχοµένου αυτής καθώς και στον βαθµό της παρέµβασής στο αναλυτικό 

πρόγραµµα. 

Είναι προφανές λοιπόν ότι η εκπαιδευτική φιλοσοφία έχει σοβαρότατες πρακτικές 

επιπτώσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς ο φιλοσοφικός στοχασµός του 

κάθε εκπαιδευτή ενηλίκων συµβάλλει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης.  Αν και υπάρχει 

άποψη ότι η θεωρία και πράξη είναι κάτι το διαφορετικό, δηλαδή η θεωρία είναι το σώµα 

πάνω στο οποίο βασίζεται η διδακτική πράξη αυτό δεν ισχύει και είναι κάτι το οποίο στο 

παρόν κεφάλαιο θα γίνει µια προσπάθεια να αποδειχθεί, να γεφυρωθεί δηλαδή το χάσµα 

µεταξύ θεωρίας και πράξης. Οι Argyris& Schön (1974) διακρίνουν τις θεωρίες σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία  υπάγονται οι θεωρίες αυτές που κάποιος 

ασπάζεται. Είναι αυτές οι θεωρίες, οι οποίες αποκτώνται µέσω µελέτης µέσα στον 

ακαδηµαϊκό χώρο και επίσης χρησιµοποιεί ο κάθε εκπαιδευτής για να δικαιολογήσει και 

να ερµηνεύσει τη συµπεριφορά του. Στην άλλη κατηγορία υπάρχουν οι θεωρίες εκείνες 

που σχετίζονται µε την εµπειρία  και υπάρχει περίπτωση να µην είναι απόλυτα συνειδητές 

αλλά να είναι συνυφασµένες µε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί και συµπεριφέρεται 

αυθόρµητα ο εκπαιδευτής ενηλίκων.  Σε αυτό το σηµείο είναι εύληπτο ότι πολλά δεν τα 

µαθαίνουµε µέσω της µελέτης αλλά µέσω της εµπειρίας, γι’ αυτό και ο κάθε εκπαιδευτής 

ενηλίκων οφείλει να παράγει τη δική του επαγγελµατική θεωρία  που στην ουσία δεν 

είναι τίποτα άλλο από ένα συνονθύλευµα θεωριών και πρακτικών που εφαρµόζει.  Αυτό 

θα τεκµηριωθεί και στη συνέχεια µέσω της έρευνας καθώς στις περισσότερες 

περιπτώσεις κάποιος µπορεί να ασπάζεται µια συγκεκριµένη  εκπαιδευτική φιλοσοφική 
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θεωρία  αλλά σε επιµέρους τοµείς της εκπαίδευσης όπως για παράδειγµα στη διδασκαλία 

ή στον ρόλο που  αποδίδει στους εκπαιδευόµενους ασπάζεται κάποια άλλη. Από την 

παραπάνω διαπίστωση θεωρείται πλέον σαφές ότι η θεωρία δεν είναι µόνο αποτέλεσµα 

ακαδηµαϊκών µελετών και ερευνών  αλλά και της πράξης. 

Διασαφηνίζοντας λοιπόν ο εκπαιδευτής ενηλίκων σε ποιά εκπαιδευτική φιλοσοφική 

θεωρία ανήκει αποκτά µια σταθερή βάση, γνωρίζοντας τα αίτια των αξιών και των 

παραδοχών που πρεσβεύει και αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την κριτική του σκέψη αλλά 

και τη διορατικότητά του. Γίνεται κατά συνέπεια ένα αυτοκατευθυνόµενο άτοµο, που 

έχει την ικανότητα να διαχωρίσει τί είναι αξιόλογο να µαθευτεί από τους 

εκπαιδευοµένους του, επεµβαίνοντας και επηρεάζοντας το αναλυτικό πρόγραµµα. 

Επιπλέον, αποκτώντας καλύτερη επίγνωση της σχέσης του µαζί τους και 

διασαφηνίζοντας τη συσχέτιση της θέσης εργασίας του µε τα προβλήµατα της κοινωνίας 

και του ατόµου, λειαίνονται οι αντιφάσεις και διευκολύνεται ο τρόπος διδασκαλίας.  

Εποµένως, γίνεται αντιληπτό ότι η εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζεται ο κάθε 

εκπαιδευτής ενηλίκων καθορίζει ολόκληρη την εκπαιδευτική και µαθησιακή διαδικασία, 

το περιεχόµενο της, τις µεθόδους και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται, αλλά και την 

αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου µέσα στην τάξη, καθορίζοντας τον ρόλο 

του καθενός. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη σηµαντικότητα του θέµατος που οδήγησε 

στην επιλογή του καθώς δεν έχουν πραγµατοποιηθεί έρευνες σχετικά µε αυτό, ιδίως στην 

ελληνική πραγµατικότητα. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να υπάρξει µια νέα θεώρηση των 

πραγµάτων, καθώς όπως θα φανεί και µέσω των αποτελεσµάτων της έρευνας δεν υπάρχει 

καθολικότητα µιας εκπαιδευτικής φιλοσοφίας σε όλους τους τοµείς (εκπαίδευση και 

διαδικασία µάθησης, διαδικασία διδασκαλίας, εκπαιδευτής, εκπαιδευόµενος) που 

αναλυόµενη, θα βελτιώσει το όλο εκπαιδευτικό έργο.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου που αποτελεί και το καθαρά ερευνητικό µέρος της 

παρούσας Διδακτορικής Διατριβής θα γίνει αρχικά µια παρουσίαση του ερευνητικού 

εργαλείου που θα χρησιµοποιηθεί, δηλαδή του Philosophy of Adult Education Inventory 

(PAEI) της Lorraine Zinn. Ειδικότερα θα περιγράφει η ιστορία του ερωτηµατολογίου και 

θα παρουσιαστούν τυχόν άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον τοµέα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων έχοντας βασικό ερευνητικό εργαλείο το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο.  Στη 

συνέχεια, θα ακολουθήσει η παρουσίαση της έρευνας και η καταγραφή των αντίστοιχων 

αποτελεσµάτων µέσω πινάκων και διαγραµµάτων καθώς και ο σχολιασµός τους 

προκειµένου να προκύψουν συµπεράσµατα και προτάσεις που θα βοηθήσουν στην 

περαιτέρω έρευνα. 
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3.2. Τα δεδοµένα της έρευνας 

 

3.2.1. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας 

Για τη συλλογή των δεδοµένων της έρευνας, αξιοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο 

Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Lorraine Zinn, “Philosophy of Adult 

Education Inventory” (PAEI, 1991), το οποίο σταθµίστηκε στα ελληνικά δεδοµένα. Το 

συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο µπορεί να λειτουργήσει και ως ένα εργαλείο 

αυτοαξιολόγησης για κάθε ενδιαφερόµενο, προσπαθεί να κατατάξει τους ερωτώµενους 

σε πέντε εκπαιδευτικές φιλοσοφίες: τον φιλελευθερισµό, τον συµπεριφορισµό, τον 

προοδευτισµό, τον ανθρωπισµό και τον εποικοδοµητισµό, όπως παρουσιάζονται 

αναλυτικά σε προηγούµενο κεφάλαιο της Διατριβής (βλ. Κεφάλαιο 2- Εκπαιδευτικές 

Φιλοσοφίες). 

Ωστόσο, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορα ερωτηµατολόγια 

αυτοαξιολόγησης που εντάσσονται στον χώρο της εκπαίδευσης, όπως τα: ATLAS, των 

Conti & Colody (1999), το PALS, του Conti (1978), το PHIL, του Conti (2004) και 

φυσικά  το PAEI της  Zinn (1983). Από τα παραπάνω τα δύο πρώτα, τα ATLAS και 

PALS αναφέρονται κυρίως σε στρατηγικές και αρχές µάθησης ενώ τα δύο τελευταία, τα 

PHIL και PAEI εστιάζουν στον χώρο της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας, καθώς διερευνούν 

την επίδραση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που ασπάζεται ο κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων 

στη διδακτική πράξη. Συγκεκριµένα, το ATLAS (Assessing The Learning Strategies of 

Adults), αφορά καθαρά σε στρατηγικές µάθησης που ακολουθεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων. 

Ακολουθώντας, λοιπόν, ένα διάγραµµα ροής που αφορά σε στρατηγικές που ακολουθεί 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία,  ο εκπαιδευτής ενηλίκων καταλήγει σε µία από τις 

τρεις τελικές επιλογές, οι οποίες τον χαρακτηρίζουν ως συνεργάτη ή ως καθοδηγητή ή 

ως λύτη προβληµάτων.  Το PALS (Principles of Adult Learning Scale) 1979 είναι ένα 

ερωτηµατολόγιο αυτο-αναφοράς, αυτο-βαθµολόγησης και αυτο-ερµηνείαs που ενοποιεί 

πολλές αρχές µάθησης. Συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκε για τη µέτρηση του βαθµού 

συµµόρφωσης του εκπαιδευτή ενηλίκων µε τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

προκειµένου να καταγραφεί η αποδοτικότητα συγκεκριµένων τρόπων διδασκαλίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο σαραντατεσσάρων 

ερωτήσεων που απαντώνται µε τη µέθοδο Likkert, που το τελικό αποτέλεσµα 

χαρακτηρίζει τον εκπαιδευτή κατά πόσο δασκαλοκεντρικός ή µαθητοκεντρικός είναι 

βάσει επτά παραγόντων, των µαθητοκεντρικών δραστηριοτήτων που προωθεί, της 

καθοδήγησής του στους εκπαιδευοµένους του, της συσχέτισης της διδασκαλίας του µε 

τις προηγούµενες εµπειρίες των εκπαιδευοµένων αλλά και των αναγκών τους, του 



	 104	

κλίµατος που δηµιουργεί, της συµµετοχικότητάς του αλλά και της ευελιξίας του σε 

διαφορετικές περιστάσεις (Conti, 1983, 2004). 

Αντίθετα, τα δυο άλλα ερωτηµατολόγια, το PHIL (Philosophies Held by Instructors 

of Lifelong-learners) του Conti και το PAEI (Philosophy of Adult Education) της Zinn 

είναι περισσότερο εστιασµένα στο κατά πόσο η εκπαιδευτική φιλοσοφία που υιοθετεί ο 

κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων τον επηρεάζει στην πράξη, δηλαδή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. To PHIL είναι και αυτό ένα διάγραµµα ροής που αποτελείται από τέσσερα 

στοιχεία. Κάθε στοιχείο καταλήγει σε δύο επιλογές και οδηγεί τον ερωτώµενο σ’ ένα 

πρόσθετο στοιχείο, ώσπου να ολοκληρωθούν και τα τέσσερα και να «τοποθετηθεί» ο 

ερωτώµενος σε µια οµάδα που δηλώνει ποια φιλοσοφική θεωρία ασπάζεται. Ωστόσο το 

PHIL, αν και βασίζεται σε ισχυρές πολυπαραγοντικές στατιστικές διαδικασίες θεωρείται 

πολύ απλό εργαλείο, γι’ αυτό έρχεται να το επισκιάσει το ερωτηµατολόγιo της Lorraine 

Zinn, το PAEI. 

Ένας επιπλέον λόγος που καθιστά το ερωτηµατολόγιο της Zinn να υπερέχει σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα στον συγκεκριµένο τοµέα, της αναζήτησης της προσωπικής 

εκπαιδευτικής φιλοσοφίας είναι το γεγονός ότι οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου είναι 

συστηµατοποιηµένες σε κατηγορίες. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει ο Apps (1973) µε τις 

κατηγορίες που όρισε για την «ανάπτυξη µιας φιλοσοφίας εργασίας» στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής πρακτικής. Οι κατηγορίες αυτές περιλαµβάνουν τον εκπαιδευόµενο, τον 

γενικό σκοπό της εκπαιδευτικής προσπάθειας, το περιεχόµενο ή το αντικείµενό της 

εκπαίδευσης, την διδακτική διαδικασία και τον εκπαιδευτή. Την τελευταία κατηγορία 

που αφορά στον εκπαιδευτή ο Apps την προσέθεσε σε µεταγενέστερη εργασία (1976).  

Όσον αφορά το ερωτηµατολόγιο της Lorraine Zinn, το PAEI η κατηγοριοποίηση των 

δεκαπέντε ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου της έγινε µε απόλυτη ταύτιση µε δεύτερο 

αναγνώστη στις εξής τέσσερις κατηγορίες: την εκπαίδευση και τη διαδικασία  µάθησης 

(ερωτήσεις 2, 3, 4, 5), τη διδακτική διαδικασία (ερωτήσεις 1, 8, 10, 13), τον ρόλο του 

εκπαιδευτή (ερωτήσεις 6, 7, 14) και τον ρόλο του εκπαιδευοµένου (ερωτήσεις 9, 11, 12, 

15). Κάθε κατηγορία περιλαµβάνει τέσσερις ερωτήσεις εκτός από την κατηγορία που 

αφορά στον ρόλο του εκπαιδευτή που περιλαµβάνει τρεις. Ωστόσο αυτό που πρέπει να 

διασαφηνιστεί είναι ότι όλες οι ερωτήσεις απευθύνονται στον εκπαιδευτή και κυρίως στο 

πώς αντιλαµβάνεται ή εισπράττει ο ίδιος κάποιες συµπεριφορές ή καταστάσεις. 

Ειδικότερα, το PAEI, αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από την ίδια την Loraine Zinn 

στο πλαίσιο της Διδακτορικής της Διατριβής. Η αρχική της αναζήτηση ξεκίνησε από την 

προσωπική της ανάγκη να εντάξει τον εαυτό της σε κάποια εκπαιδευτική φιλοσοφική 

θεωρία.  Αναφέρει χαρακτηριστικά (1983, σελ. 134-135) ότι: Όταν ένας εκπαιδευτής 
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ενηλίκων ασχολείται ενεργά µε την εκπαίδευση, ορισµένες πεποιθήσεις που έχει για τη ζωή 

τις εφαρµόζει και στην πράξη. Αυτές οι πεποιθήσεις συνιστούν τη βάση για τη φιλοσοφία 

της εκπαίδευσης ... Αν και η φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενός ατόµου µπορεί να είναι µη 

αναγνωρισµένη, εσωτερικά ασυνεπής και µόνο µερικώς διατυπωµένη, παρέχει 

κατευθύνσεις για την επιλογή του διδακτικού περιεχοµένου, τη δηµιουργία στόχων 

διδασκαλίας / µάθησης, την επιλογή ή  και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών, την 

αλληλεπίδραση µε τους εκπαιδευόµενους και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

αποτελεσµάτων ... Μια συνειδητή και συστηµατική διαδικασία διευκρίνισης της 

προσωπικής φιλοσοφίας της εκπαίδευσης θα µπορούσε να οδηγήσει σε µεγαλύτερη 

συνέχεια µεταξύ πεποιθήσεων και δράσεων και να αυξήσει την αποτελεσµατικότητά του ως 

εκπαιδευτή ενηλίκων. Επίσης η ίδια αναφέρει ότι όταν ρωτήθηκε σε ποιά εκπαιδευτική 

φιλοσοφία θα µπορούσε να εντάξει τον εαυτό της, η ίδια ένιωθε σαν tabula rasa (1991).  

Οι αρχικές της προσπάθειες να καταγράψει αυτά που σκεφτόταν ότι πρέπει να 

αποτιµηθούν απέτυχαν καθώς φαίνονταν περισσότερο θεωρητικά και δεν συνδέονταν µε 

την πραγµατικότητα αυτού που έκανε η ίδια ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Λίγα χρόνια πιο 

µετά το 1983, η ίδια αναφέρει ότι στα πλαίσια της Διδακτορικής της Διατριβής 

δηµιούργησε ένα σταθµισµένο εργαλείο που ήταν έγκυρο και ικανό να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων να εντάξουν τον εαυτό τους σε µια εκπαιδευτική φιλοσοφική 

θεωρία. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο δοκιµάστηκε σε 78 επαγγελµατίες 

εκπαιδευτές ενηλίκων, σε περίοδο 10 µηνών προκειµένου να ελεγχθεί ως προς το 

περιεχόµενο, τη δοµή, την εγκυρότητα, την εσωτερική συνοχή και τη σταθερότητα του. 

Για το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο η ίδια η Zinn (1983) κάνει λόγο για τέσσερις 

παραµέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αρχικά αναφέρει ότι χρησιµοποιεί την 

κατηγοριοποίηση των Elias& Merriam (1995) όσον αφορά τις εκπαιδευτικές 

φιλοσοφικές θεωρίες, η οποία ίσως να µην είναι αποδεκτή από όλους. Εξάλλου στο 

πρώτο κεφάλαιο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής «Η εκπαίδευση ενηλίκων και οι 

εκπαιδευτικές φιλοσοφίες της» στην υποενότητα 1.3. «Η αντιµετώπιση της ενήλικης 

µάθησης από τις εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες» αναφέρονται και άλλες 

κατηγοριοποιήσεις από τους Merriam& Caffarella (1999) και από τον Conti (2004). Μια 

δεύτερη παράµετρος που αναφέρεται επίσης από τη Zinn είναι ότι οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτών ενηλίκων που συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο ίσως είναι υποκειµενικές, 

καθώς αντικατοπτρίζουν την εικόνα που θέλουν να παρουσιάζουν και όχι αυτή που 

πραγµατικά παρουσιάζουν. Επίσης µπορεί ο τρόπος που αντιµετωπίζουν τις διάφορες 

καταστάσεις κατά τη διδασκαλία να απέχει από την εκπαιδευτική φιλοσοφία που 

πρεσβεύουν ή θεωρούν ότι ανήκουν. Αυτό συµβαίνει καθώς ο εκπαιδευτής ενηλίκων 
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καλείται να είναι ευέλικτος στις διάφορες συνθήκες που αντιµετωπίζει. (Σε αυτό το 

σηµείο θα προσθέσω την καινοτοµία της συγκεκριµένης Διδακτορικής Διατριβής που 

προσπάθησε να συσχετίσει τη γενικότερη εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζεται 

κάποιος µε επιµέρους τοµείς της εκπαίδευσης (σκοπό/ διαδασκαλία/ εκπαιδευτή/ 

εκπαιδευόµενο), που θα φανεί στη συνέχεια του κεφαλαίου). Η τελευταία παράµετρος 

που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι δεν παύει να είναι ένα ερωτηµατολόγιο 

αυτοαξιολόγησης που ερµηνεύεται από τον ίδιο τον ερωτώµενο, αξιολογώντας ο ίδιος 

τον εαυτό του. 

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο µε δεκαπέντε ελλιπείς προτάσεις, 

που ακολουθούνται από πέντε διαφορετικές επιλογές, οι οποίες δυνάµει ολοκληρώνουν 

την κάθε πρόταση και η καθεµία τους αντανακλά σε µια από τις πέντε φιλοσοφικές 

θεωρίες. Για κάθε φράση/ επιλογή υπάρχει µια κλίµακα τύπου Likert από το 1 έως το 7.  

Η κλίµακα πηγαίνει από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συµφωνώ απόλυτα), µε ένα 

ουδέτερο σηµείο (4) και οι ερωτώµενοι καλούνται να κυκλώσουν τον αριθµό που δείχνει 

µε µεγαλύτερη ακρίβεια το πώς αισθάνονται για κάθε επιλογή. Στο τέλος κάθε ερώτησης, 

µετά την κλίµακα Likert (1-7) υπάρχει µία δεξιά στήλη µε δέκα γράµµατα του αγγλικού 

αλφαβήτου που αντιστοιχούν στις πέντε εκπαιδευτικές φιλοσοφίες, µε κάθε εκπαιδευτική 

φιλοσοφία να εκπροσωπείται από δύο γράµµατα έτσι ώστε να µην είναι δυνατόν να 

ταυτοποιηθούν οι απαντήσεις και να προκαταλάβει ο ερωτώµενος το αποτέλεσµα. Τα 

γράµµατα αυτά κατανέµονται σε δύο οµάδες όσον αφορά την εµφάνισή τους, εναλλάξ. 

Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τα γράµµατα: a, b, c, d, e  και η δεύτερη τα: f, g, h, i, j. 

Από τα παραπάνω καθίσταται ευνόητο ότι κάθε ερώτηση εκπροσωπείται από πέντε 

γράµµατα, τα οποία ανήκουν ή στην µία οµάδα ή στην άλλη, και όχι ανακατεµένα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ερωτηµατολόγιο PAEI (Philosophy of Adult Education Inventory) 

 

1. Στο σχεδιασµό µιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εγώ πιθανότατα: 

•  προσδιορίζω, σε συνεργασία µε τους 

εκπαιδευόµενους, σπουδαία κοινωνικά και πολιτικά 

θέµατα και σχεδιάζω εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

πάνω σε αυτά 

1 2 3 4 5 6 7 (e) 

•  προσδιορίζω ξεκάθαρα τα αποτελέσµατα που επιθυµώ 

και κατασκευάζω ένα πρόγραµµα που θα «τρέχει» 

µόνο του. 

1 2 3 4 5 6 7 (b) 
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•  ξεκινώ µε ένα πλάνο µαθήµατος που οργανώνει τι 

σχεδιάζω να διδάξω, πότε και πώς. 
1 2 3 4 5 6 7 (a) 

•  αξιολογώ τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων και 

αναπτύσσω εµπεριστατωµένες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες βασισµένες στις ανάγκες τους. 

1 2 3 4 5 6 7 (c) 

•  µελετώ τα θέµατα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους 

εκπαιδευόµενους και σκοπεύω να ασχοληθώ µε αυτά 

ανεξάρτητα από τι µπορεί να είναι. 

1 2 3 4 5 6 7 (d) 

2. Οι άνθρωποι µαθαίνουν καλύτερα: 

•  όταν η καινούρια γνώση παρουσιάζεται ως µια 

προσέγγιση λύσης του προβλήµατος 
1 2 3 4 5 6 7 (h) 

•  όταν η εκπαιδευτική δραστηριότητα παρέχει 

εξάσκηση και αποστήθιση 
1 2 3 4 5 6 7 (g) 

•  µέσω του διαλόγου µε τους άλλους εκπαιδευόµενους 

και του συντονιστή της οµάδας  
1 2 3 4 5 6 7 (j) 

• όταν είναι ελεύθεροι να «εξερευνήσουν» χωρίς 

δεσµεύσεις από το «σύστηµα» (τα καθιερωµένα) 
1 2 3 4 5 6 7 (i) 

•  από έναν ειδικό που γνωρίζει καλά το θέµα που 

πρόκειται να αναπτύξει 
1 2 3 4 5 6 7 (f) 

3. Ο πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι: 

•  να διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη του 

εκπαιδευόµενου 
1 2 3 4 5 6 7 (d) 

•  να ενηµερώσει τον εκπαιδευόµενο για την 

αναγκαιότητα κοινωνικής αλλαγής και να τον 

καταστήσει ικανό να ανταποκριθεί σε µια τέτοια 

αλλαγή    

1 2 3 4 5 6 7 (e) 

•  να αναπτύξει φιλοσοφική και θεωρητική αντίληψη 1 2 3 4 5 6 7 (a) 

•  να αναπτύξει την ικανότητα των εκπαιδευοµένων να 

λύνουν προσωπικά και κοινωνικά προβλήµατα 
1 2 3 4 5 6 7 (c) 

•  να αναπτύξει στους εκπαιδευόµενους ικανότητες και 

δεξιότητες σε συγκεκριµένους τοµείς 
1 2 3 4 5 6 7 (b) 

4. Τα περισσότερα από αυτά που γνωρίζουν οι άνθρωποι είναι: 
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•  το αποτέλεσµα της επιθυµίας/ προσπάθειας  τους να 

επιτύχουν τους στόχους τους, να λύσουν τα 

προβλήµατά τους  

1 2 3 4 5 6 7 (h) 

•  ότι αυτοί έχουν µάθει µέσω κριτικής σκέψης 

βασισµένη σε σηµαντικά κοινωνικά και πολιτικά 

θέµατα. 

1 2 3 4 5 6 7 (j) 

•  ότι έχουν µάθει µέσω µιας διαδραστικής διαδικασίας 1 2 3 4 5 6 7 (g) 

•  ότι έχουν «κερδίσει» µέσω προσωπικής έρευνας παρά 

µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
1 2 3 4 5 6 7 (i) 

•  ότι έχουν αποκτήσεις µέσω µιας συστηµατικής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας 
1 2 3 4 5 6 7 (f) 

5. Οι αποφάσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

•  πρέπει να λαµβάνονται περισσότερο από τον 

εκπαιδευόµενο σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτή- 

διευκολυντή. 

1 2 3 4 5 6 7 (d) 

•  πρέπει να βασίζονται σε αυτά που ήδη γνωρίζει ο 

εκπαιδευόµενος και σε αυτά που ο εκπαιδευτής 

πιστεύει ότι πρέπει να γνωρίζει στο τέλος της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

1 2 3 4 5 6 7 (b) 

•  πρέπει να βασίζονται στη µελέτη κοινωνικών και 

πολιτισµικών συνθηκών 
1 2 3 4 5 6 7 (e) 

•  πρέπει να βασίζονται στη µελέτη των αναγκών, των 

ενδιαφερόντων και των προβληµάτων των 

εκπαιδευοµένων. 

1 2 3 4 5 6 7 (c) 

•  πρέπει να βασίζονται σε προσεκτική ανάλυση από τον  

εκπαιδευτή του αντικειµένου και των απόψεων που 

διδάσκονται  

1 2 3 4 5 6 7 (a) 

6. Ο καλός εκπαιδευτής ενηλίκων ξεκινά το σχεδιασµό της διδασκαλίας: 

•  µε το να µελετά τις τελικές συµπεριφορές που 

επιδιώκει και τους αποτελεσµατικούς τρόπους που τις 

προάγουν στους εκπαιδευόµενους 

1 2 3 4 5 6 7 (g) 

•  µε το να αναγνωρίζει τα προβλήµατα που µπορούν να 

λυθούν στο τέλος µέσω της εκπαίδευσης 
1 2 3 4 5 6 7 (h) 
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•  µε το να διευκρινίζει τις απόψεις ή τις θεωρητικές 

αρχές που θα διδαχθούν 
1 2 3 4 5 6 7 (f) 

•  µε το να διευκρινίζει κοινωνικά και πολιτικά θέµατα 

που επηρεάζουν τις ζωές των εκπαιδευοµένων 
1 2 3 4 5 6 7 (j) 

•  µε το να ρωτά τους εκπαιδευόµενους να διευκρινίσουν 

τι και πως θέλουν να διδαχθούν   
1 2 3 4 5 6 7 (i) 

7. Σαν εκπαιδευτής ενηλίκων, είµαι πιο αποτελεσµατικός σε καταστάσεις: 

•  που είναι µη δοµηµένες και αρκετά ευέλικτες να 

ακολουθούν τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων 

1 2 3 4 5 6 7 (d) 

•  που είναι δοµηµένες µε σαφήνεια, έχουν ξεκάθαρα 

διδακτικά αντικείµενα και αυξάνουν την 

διαδραστικότητα µε τον εκπαιδευόµενο  

1 2 3 4 5 6 7 (b) 

•  όπου µπορώ να εστιάσω σε πρακτικές δεξιότητες και 

σε γνώση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη λύση 

προβληµάτων 

1 2 3 4 5 6 7 (c) 

•  όπου η περιοχή εµβέλειας του νέου αντικειµένου είναι 

ξεκάθαρη και το θέµα είναι λογικά οργανωµένο 

1 2 3 4 5 6 7 (a) 

•  όπου οι εκπαιδευόµενοι έχουν γνώση κοινωνικών και 

πολιτικών θεµάτων και είναι πρόθυµοι να 

εξερευνήσουν τον αντίκτυπο τέτοιων θεµάτων στην 

καθηµερινή τους ζωή 

1 2 3 4 5 6 7 (e) 

8. Σχεδιάζοντας µια εκπαιδευτική δραστηριότητα, προσπαθώ να δηµιουργήσω: 

•  αληθοφανή προβλήµατα και να αναπτύξω στους 

εκπαιδευόµενους δεξιότητες για να τα αντιµετωπίσουν 
1 2 3 4 5 6 7 (h) 

•  µια τοποθέτηση που οι εκπαιδευόµενοι θα 

ενθαρρύνονται να εξετάζουν τις δικές τους απόψεις και 

αξίες και να γεννούν κριτικά ερωτήµατα 

1 2 3 4 5 6 7 (j) 

•  ένα ελεγχόµενο περιβάλλον που γοητεύει και «κρατά» 

τους εκπαιδευόµενους, κινητοποιώντας τους 

συστηµατικά προς τα διδακτικά αντικείµενα   

1 2 3 4 5 6 7 (g) 

•  µια ξεκάθαρη περίληψη των ουσιωδών εννοιών και 

θεµάτων που θα διδαχθούν 
1 2 3 4 5 6 7 (f) 

•  ένα υποστηρικτικό κλίµα που θα διευκολύνει την 

ενδοσκόπηση και την αλληλεπίδραση 
1 2 3 4 5 6 7 (i) 
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9. Τα αισθήµατα των εκπαιδευοµένων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία: 

•  πρέπει να βγαίνουν στην επιφάνεια για να 

συµµετέχουν πραγµατικά. 
1 2 3 4 5 6 7 (e) 

•  παρέχουν ενέργεια που µπορεί να εστιαστεί σε 

προβλήµατα ή ερωτήµατα 
1 2 3 4 5 6 7 (c) 

•  µπορεί να είναι ένα καλό έναυσµα για τον τρόπο που 

προσεγγίζουν την εκπαίδευσή του 
1 2 3 4 5 6 7 (d) 

•  χρησιµοποιούνται από τον επιδέξιο εκπαιδευτή 

ενηλίκων για να καλύψει τα εκπαιδευτικά αντικείµενα 
1 2 3 4 5 6 7 (b) 

•  µπορεί να εµποδίσουν τον εκπαιδευτικό τρόπο µε το 

να αποπροσανατολίσουν την προσοχή του 

εκπαιδευόµενου 

1 2 3 4 5 6 7 (a) 

10. Οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που χρησιµοποιώ: 

•  εστιάζουν στη λύση προβληµάτων και παρουσιάζουν 

πραγµατικές ευκαιρίες στον εκπαιδευόµενο 
1 2 3 4 5 6 7 (h) 

•  δίνουν έµφαση στην εξάσκηση και στην 

ανατροφοδότηση του εκπαιδευόµενου 
1 2 3 4 5 6 7 (g) 

•  είναι περισσότερο χωρίς κατευθύνσεις, ενθαρρύνουν 

τον εκπαιδευόµενο να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη 

µάθησή του 

1 2 3 4 5 6 7 (i) 

•  εµπλέκει τον εκπαιδευόµενο στο διάλογο και στην 

κριτική εξέταση αντιφατικών θεµάτων 
1 2 3 4 5 6 7 (j) 

•  είναι προαποφασισµένο το θέµα και το περιεχόµενο 

που θα καλυφθεί 
1 2 3 4 5 6 7 (f) 

11. Όταν οι εκπαιδευόµενοι δεν ενδιαφέρονται για το θέµα, αυτό είναι γιατί: 

•  δεν αντιλαµβάνονται πόσο σηµαντικές είναι οι 

συνέπειες της µη κατανόησης του αντικειµένου που 

διδάσκεται 

1 2 3 4 5 6 7 (e) 

•  δεν βρίσκουν κανένα όφελος για την καθηµερινή τους 

ζωή 
1 2 3 4 5 6 7 (c) 

•  ο εκπαιδευτής δεν γνωρίζει αρκετά για το αντικείµενο 

που διδάσκεται ή δεν µπορεί να το παρουσιάσει µε 

ενδιαφέροντα τρόπο στον εκπαιδευόµενο 

1 2 3 4 5 6 7 (a) 
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•  δε λαµβάνουν αρκετή ανατροφοδότηση κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
1 2 3 4 5 6 7 (b) 

•  δεν είναι έτοιµοι να µάθουν ή δεν το έχουν σε 

προτεραιότητα 
1 2 3 4 5 6 7 (d) 

12. Οι διαφορές µεταξύ των εκπαιδευοµένων 

•  είναι σχετικά ασήµαντες, εφόσον οι εκπαιδευόµενοι 

αποκτούν κοινή βάση κατανόησης µέσω της 

µαθησιακής εµπειρίας 

1 2 3 4 5 6 7 (f) 

•  τους καθιστούν ικανούς να µάθουν καλύτερα µε το 

δικό τους χρόνο και τρόπο 
1 2 3 4 5 6 7 (i) 

•  είναι κυρίως εξαιτίας των διαφορετικών εµπειριών 

ζωής και συνήθως τους οδηγεί να κάνουν διαφορετική 

χρήση των νέων γνώσεων και ικανοτήτων στις δικές 

τους περιπτώσεις 

1 2 3 4 5 6 7 (h) 

•  προέρχεται από τις επιµέρους πολιτισµικές και 

κοινωνικές καταστάσεις και µπορεί να 

ελαχιστοποιηθεί καθώς αναγνωρίζουν κοινές ανάγκες 

και προβλήµατα  

1 2 3 4 5 6 7 (j) 

•  δε θα σχετιστούν µε τη µάθηση, αν σε κάθε 

εκπαιδευόµενο δίνονται αρκετές ευκαιρίες για 

εφαρµογή και ενδυνάµωση   

1 2 3 4 5 6 7 (g) 

13. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 

•  δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική και ίσως να µην είναι 

δυνατή γιατί ο αντίκτυπος της εκπαίδευσης µπορεί να 

µη µπορεί να αποδειχθεί έως αρκετά αργότερα 

1 2 3 4 5 6 7 (e) 

•  πρέπει να ενσωµατωθεί στο σύστηµα, ώστε οι 

εκπαιδευόµενοι να ανατροφοδοτούνται συνεχώς και να 

προσαρµόσουν τις επιδόσεις τους ανάλογα 

1 2 3 4 5 6 7 (b) 

•  γίνεται καλύτερα από τους ίδιους τους 

εκπαιδευόµενους, για τους δικούς τους σκοπούς 
1 2 3 4 5 6 7 (d) 

•  επιτρέπει να γίνει αντιληπτό το κατά πόσο οι 

εκπαιδευόµενοι έχουν αυξήσει την αντιληπτική τους 

ικανότητα πάνω στο νέο αντικείµενο µελέτης  

1 2 3 4 5 6 7 (a) 
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•  επιτυγχάνεται καλύτερα, όταν ο εκπαιδευόµενος 

αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα, είτε στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ή σε πραγµατικές συνθήκες και το 

αντιµετωπίζει επιτυχώς 

1 2 3 4 5 6 7 (c) 

14. Ο πρωταρχικός ρόλος ενός εκπαιδευτή ενηλίκων είναι: 

•  να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόµενους µέσω των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών µε καλά καθοδηγούµενη 

ανατροφοδότηση 

1 2 3 4 5 6 7 (g) 

•  να οδηγήσει συστηµατικά τους εκπαιδευόµενους βήµα 

προς βήµα στο να αποκτήσουν νέες πληροφορίες και 

να κατανοήσουν υποκείµενες θεωρίες και σκέψεις 

1 2 3 4 5 6 7 (f) 

•  να βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους να 

αναγνωρίσουν και να µάθουν να επιλύουν προβλήµατα 
1 2 3 4 5 6 7 (h) 

•  να αυξήσουν την αντίληψη των εκπαιδευοµένων σε 

περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά θέµατα και να τους 

βοηθήσουν να µάθουν πώς να έχουν αντίκτυπο σε 

αυτές τις καταστάσεις 

1 2 3 4 5 6 7 (j) 

•  να διευκολύνουν, αλλά όχι να καθοδηγούν τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες 
1 2 3 4 5 6 7 (i) 

15. Τελικά, εάν οι εκπαιδευόµενοι δεν έµαθαν ό,τι  τους διδάχτηκε: 

•  ο εκπαιδευτής δε δίδαξε ουσιαστικά 1 2 3 4 5 6 7 (a) 

•  πρέπει να επαναλάβουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

ή ένα τµήµα αυτής 
1 2 3 4 5 6 7 (b) 

•  ίσως έµαθαν κάτι άλλο το οποίο θεωρούν εξίσου 

ενδιαφέρον ή χρήσιµο 
1 2 3 4 5 6 7 (d) 

•  δεν αντιλαµβάνονται πώς η εκπαίδευση θα τους 

καταστήσει ικανούς να επηρεάσουν σηµαντικά την 

κοινωνία  

1 2 3 4 5 6 7 (e) 

•   είναι πιθανότατα γιατί είναι ανίκανοι να 

χρησιµοποιήσουν πρακτικά τις νέες γνώσεις στα 

προβλήµατα της καθηµερινής ζωής τους 

1 2 3 4 5 6 7 (c) 

 (Το παρόν ερωτηµατολόγιο αποτελεί τη µετάφραση του από την αγγλική γλώσσα. Η αρχική 

του εκδοχή παρατίθεται στο Παράρτηµα A της Διδακτορικής Διατριβής)  
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Μετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου οι απαντήσεις καταγράφονται σε έναν 

πίνακα, που έχει τη µορφή «σκακιέρας». Σε κάθε ερώτηση (γραµµή) υπάρχουν δέκα 

στήλες που αντιστοιχούν στα δέκα γράµµατα, από τα οποία στα πέντε µόνο δίνεται η 

δυνατότητα συµπλήρωσής τους καθώς τα υπόλοιπα πέντε είναι «µαυρισµένα», ανενεργά. 

Στο τέλος, αφού ολοκληρωθεί η συµπλήρωση του πίνακα «σκακιέρα», αθροίζεται η κάθε 

στήλη και στη συνέχεια προστίθενται τα τελικά αθροίσµατα ανά δύο, ώστε να οδηγήσουν 

σε πέντε τελικά συνολικά αποτελέσµατα που αντιστοιχούν στις πέντε εκπαιδευτικές 

φιλοσοφίες.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Πίνακας Αποτελεσµάτων PAEI (Philosophy of Adult Education 

Inventory) 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ LIKERT (1-7) 

Ερώτηµα 

ερωτηµατολογίου 
a f b g c h d i e j 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

Σύνολο           

 

Πιο συγκεκριµένα, ο φιλελευθερισµός αντιστοιχεί στο άθροισµα των γραµµάτων: 

a+f, ο συµπεριφορισµός στο άθροισµα: b+g, ο προοδευτισµός στο άθροισµα:c+h, ο 

ανθρωπισµός στο άθροισµα: d+i και ο εποικοδοµητισµός στο άθροισµα: e+j. Το τελικό 
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αποτέλεσµα σύµφωνα µε τη Zinn, δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 15 και µεγαλύτερο 

του 105. Έτσι δηµιούργησε έναν πίνακα διαβάθµισης των αποτελεσµάτων, στον οποίο η 

υψηλή βαθµολογία αντιστοιχεί σε ισχυρή αποδοχή της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής 

φιλοσοφίας ενώ η χαµηλή βαθµολογία σε µικρή αποδοχή ή και σε µη αποδοχή. Τα 

αποτελέσµατα αυτής της διαβάθµισης είναι τα εξής: α) ισχυρή διαφωνία: 15-22, β) 

διαφωνία: 23-37, γ) µάλλον διαφωνία: 38-52, δ) ουδέτερη άποψη: 53-67, ε) µάλλον 

συµφωνία: 68-82, στ) συµφωνία: 83-97 και ζ) ισχυρή συµφωνία: 98-105. 

Επιπλέον, καθίσταται σαφές από την αρχή ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 

απαντήσεις και ο ερωτώµενος επιλέγει την απάντηση που ο ίδιος κρίνει ότι είναι πιο 

κοντά σε αυτά τα οποία κάνει ή πιστεύει. Η Zinn (1991) µάλιστα αναφέρει ότι ο κάθε 

εκπαιδευτής µπορεί να έχει (όπως και συνήθως συµβαίνει) έναν πρωταρχικό φιλοσοφικό 

προσανατολισµό, ωστόσο αυτό δεν αποκλείει το γεγονός να ασπάζεται δύο φιλοσοφικά 

ρεύµατα, γεγονός που δεν καθιστά το ερωτηµατολόγιο ως έναν απόλυτο µετρητή. Σε 

αυτή την άποψη έρχεται να προστεθεί η άποψη του McKenzie (1985) ότι καµία 

εκπαιδευτική φιλοσοφία δεν µπορεί να αποκλείσει κάποια άλλη καθώς και δεν υπάρχει 

καµία εκπαιδευτική φιλοσοφία που θεωρείται ότι είναι ανώτερη ή καταλληλότερη από 

κάποια άλλη. Μάλιστα, υπάρχουν στοιχεία από άλλες εκπαιδευτικές φιλοσοφίες που 

ταιριάζουν πολύ καλά σε έναν εκπαιδευτή µε διαφορετικό φιλοσοφικό προσανατολισµό 

από αυτές. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η άποψη του Rose (2000, σελ.21), που 

αναφέρεται στην αλληλοεπικάλυψη εκπαιδευτικών φιλοσοφιών σε κάποια ζητήµατα. 

Ωστόσο, η ίδια η Zinn (1991) αφήνει ανοιχτό το δρόµο της διερεύνησης πιθανών 

αντιφάσεων σε περίπτωση που σηµειωθούν βαθµολογίες υψηλές σε διαφορετικές 

εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες.  

 

3.2.2. Σχετικές έρευνες 

Σε αυτό το σηµείο έρχεται να προστεθεί το έργο που προσδοκάται να  υλοποιηθεί µε 

την παρούσα ερευνητική προσπάθεια και τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν, και είναι 

αυτό που την καθιστά πρωτότυπη όχι µόνο στον ελλαδικό χώρο. Οι µέχρι τώρα 

ερευνητικές προσπάθειες που έχουν χρησιµοποιήσει ως ερευνητικό εργαλείο το PAEI 

της Lorraine Zinn και αφορούν εκπαιδευτές ενηλίκων πραγµατοποιήθηκαν στο 

εξωτερικό. Το πρωτότυπο λοιπόν της συγκεκριµένης ερευνητικής προσπάθειας 

συνίσταται στα εξής στοιχεία: στο γεγονός ότι απευθύνεται η έρευνα σε ενεργούς 

εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα και στο ότι επιµερίζοντας τις ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου σε κατηγορίες (σκοπός εκπαίδευσης/ διαδικασία διδασκαλίας/ ρόλος 

εκπαιδευτή/ ρόλος εκπαιδευοµένου) γίνεται µια προσπάθεια να διερευνηθούν αλλά και 
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να ερµηνευτούν τυχόν αντιφάσεις και αλληλοκαλύψεις µεταξύ εκπαιδευτικής 

φιλοσοφίας που γενικά ασπάζεται ο εκπαιδευτής και εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που 

υιοθετεί, για παράδειγµα, στη διαδικασία της διδασκαλίας του. Αυτό είναι κάτι που είχε 

προβλέψει και η ίδια η Lorraine Zinn. 

Ωστόσο κρίνεται καλό να γίνει µια παρουσίαση ερευνητικών προσπαθειών σε 

εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς το παρόν ερωτηµατολόγιο έχει χρησιµοποιηθεί και σε 

δείγµατα άλλων ειδικοτήτων. Αναφορά ερευνών που αφορούν πληθυσµιακά δείγµατα 

άλλων ειδικοτήτων, πλην εκπαιδευτών ενηλίκων, θα γίνει µόνο όσων 

πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς οι υπόλοιπες που θα αναφερθούν θα αφορούν 

εκπαιδευτές ενηλίκων.  

Στην Ελλάδα, λοιπόν, υλοποιήθηκε µία έρευνα από την Μαραντίδου Σουλτάνια το 

2016 στα πλαίσια µεταπτυχιακής της εργασίας µε τίτλο «Η Εκπαιδευτική Φιλοσοφία των 

Μελλοντικών Εκπαιδευτικών: Μια εµπειρική έρευνα µε φοιτητές της Φιλοσοφικής 

Σχολής», η οποία απευθυνόταν σε φοιτητές όλων των τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, δηλαδή σε µελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς ή και εκπαιδευτές ενηλίκων, και είχε ως σκοπό να διερευνήσει την 

επίδραση της ηλικίας (έτος σπουδών) και του φύλου στην εκπαιδευτική φιλοσοφική 

θεωρία που ασπάζονταν. Η δεύτερη αποτελεί τη Διδακτορική Διατριβή του Σπυρίδωνα 

Παπασπύρου το 2015, µε τίτλο «Ο ρόλος των υποκειµενικών αντιλήψεων περί 

εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση µε τη δράση των γεωπόνων γεωργικών εφαρµογών». 

Στόχος του ήταν να διερευνηθεί η εξέλιξη των φιλοσοφικών πλαισίων των 

γεωργοεφαρµοστών στην διάρκεια του χρόνου και να εντοπιστούν τυχόν 

διαφοροποιήσεις µεταξύ θεωρητικής άποψης και της πρακτικής θεωρίας. 

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά ερευνητικών προσπαθειών που υλοποιήθηκαν όµως 

στο εξωτερικό. Θα καταγραφούν µόνο Διδακτορικές Διατριβές, εκ των οποίων µόνο η 

δεύτερη αφορά σε εκπαιδευτικούς και όχι σε εκπαιδευτές ενηλίκων: 

1. Διδακτορική Διατριβή µε τίτλο «Community college adult accelerated program: 

Faculty educational philosophy influence on student retention» (Wajler, 2012) µε 

σκοπό να αναδείξει κατά πόσο η εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία που ασπάζεται 

ο κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων επηρεάζει τη διευκόλυνση των ενηλίκων φοιτητών 

στο συγκεκριµένο κολλέγιο. Ο αριθµός των συµµετεχόντων στην έρευνα ήταν 

102 άτοµα. 

2. Διδακτορική Διατριβή µε τίτλο «Educational Philosophy Interactions in a Middle 

School Interdisciplinary Team: A Case Study» (Horner Toney, 2012). Η 

συγκεκριµένη Διδακτορική Διατριβή δεν απευθυνόταν σε εκπαιδευτές ενηλίκων 
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αλλά σε εκπαιδευτές µέσης εκπαίδευσης και είχε σκοπό να αναδείξει κατά πόσο 

η εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία που ασπάζεται ο κάθε εκπαιδευτικός στην 

παρούσα περίπτωση αλληλεπιδρά στις σχέσεις µεταξύ των µαθητών. Το PAEI 

χρησιµοποιήθηκε µόνο για την ανάδειξη της εκπαιδευτικής φιλοσοφικής θεωρίας 

που ασπάζονταν οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα καθώς 

συνδυάστηκε µε τις συνεντεύξεις και την παρατήρηση των ίδιων των µαθητών. 

3. Διδακτορική Διατριβή µε τίτλο «Accomodation of haptic learning style in 

traditional learning enviroments» (Swetnam, 2011). Σαν ερευνητικά εργαλεία 

χρησιµοποιήθηκαν το Ερωτηµατολόγιο Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(PAEI) της Zinn και το ερωτηµατολόγιο PALS (Principles of Adult Learning 

Scale) του Conti, για να ερευνηθεί κατά πόσο η εκπαιδευτική φιλοσοφία που 

ασπάζεται ο κάθε ένας από τους τρεις εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν βοηθά 

τους απτικούς εκπαιδευόµενους του µέσα στην τάξη. 

4. Διδακτορική Διατριβή µε τίτλο «Philosophical orientation to adult learning: A 

descriptive study of Minnesota environmental education practitioners»  (Zoellick, 

2009). Σκοπός της ήταν να αναδείξει κατά πόσο σχετίζεται η εκπαιδευτική 

φιλοσοφική θεωρία που ασπάζεται ο κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων που ασχολείται 

µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, µε τη θέση του, την κατάρτισή του και τις 

ήδη υπάρχουσες εµπειρίες του. Το δείγµα του πληθυσµού το αποτελούσαν 242 

εκπαιδευτές ενηλίκων που ασχολούνταν µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην 

Μεννεσότα. 

5. Διδακτορική Διατριβή µε τίτλο «Αn exploratory study of the philosophy and 

teaching styles of Αlabama workforce education and entrepreneurship 

instructors» (Powell, 2006) η οποία είχε ως βασικό σκοπό να αναδείξει την 

εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία που πρεσβεύουν 108 εκπαιδευτές ενηλίκων 

στην πολιτεία της Αλαµπάµα. Η συγκεκριµένη έρευνα αξιοποίησε το 

Ερωτηµατολόγιο Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (PAEI) της Zinn και το 

ερωτηµατολόγιο PALS (Principles of Adult Learning Scale) του Conti.  

6. Διδακτορική Διατριβή µε τίτλο «Interrupting the reflective practitioner: 

Discovering the espoused philosophies and theories and theories- in- use of 13 

adult educators» (Lehman, 2003), η οποία είχε ως σκοπό να ανακαλύψει την 

εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζονταν 13 εκπαιδευτές ενηλίκων και να την 

συγκρίνουν µε αυτή που πραγµατικά εφάρµοζαν. Ο καθορισµός της 

εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που ασπάζονταν γινόταν µέσα από το ερωτηµατολόγιο 

της Zinn ενώ ο προσδιορισµός της εκπαιδευτικής φιλοσοφικής θεωρίας που 
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εφάρµοζαν επιτεύχθηκε µέσω συνεντεύξεων αλλά και προσωπικής παρατήρησης 

του ερευνητή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

7. Διδακτορική Διατριβή µε τίτλο «Exploring English teachers' conceptions of 

teaching and learning in adult education contexts» (Magro, 1999) Σκοπός ήταν η 

η προσωπική εκπαιδευτική φιλοσοφία δώδεκα εκπαιδευτών ενηλίκων του 

µαθήµατος της Αγγλικής Γλώσσας που επηρεάζεται από τις αξίες, τις πεποιθήσεις 

και τα ιδανικά τους επηρεάζει και τον τρόπο διδασκαλίας τους.  

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η παρουσίαση των δεδοµένων της έρευνας της 

συγκεκριµένης Διδακτορικής Διατριβής που η πρωτοτυπία της σε σχέση µε τις 

προαναφερθείσες έχει σκοπό να αναδείξει την αλληλοκάλυψη των εκπαιδευτικών 

θεωριών στον ίδιο τον εκπαιδευτή ενηλίκων. 

 

3.3. Σκοπός της έρευνας 

 

3.3.1. Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι: 

• Η ένταξη των ενεργών εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα σε µια εκπαιδευτική 

φιλοσοφια. 

• Η έυρεση της επικρατούσας προσωπικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας σε ενεργούς 

εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα. 

• Η διερεύνηση διαφοράς µεταξύ της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που ασπάζονται 

σε σχέση µε τις τέσσερις παραµέτρους που τέθηκαν: την εκπαίδευση και τη διαδικασία 

της µάθησης, τη διαδικασία της διδασκαλίας, τον ρόλο του εκπαιδευτή και τον ρόλο του 

εκπαιδευοµένου. 

Όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα τα οποία συσχετίζονται και µε το φύλο τους αλλά 

και το µορφωτικό τους υπόβαθρο (πανεπιστηµιακός τίτλος) θα αποτελέσουν ένα 

ερµηνευτικό εργαλείο για: 

• Τη δυνατότητα συνύπαρξης αλλά και σύµπλευσης δυο διαφορετικών 

εκπαιδευτικών φιλοσοφιών από το ίδιο το άτοµο. 

• Την πρόταση λύσεων και πρακτικών που προέρχεται από την συνύπαρξη δυο 

διαφορετικών εκπαιδευτικών φιλοσοφικών θεωριών. 

 

3.3.2. Ερευνητικά ερωτήµατα 

Συγκεκριµένα, τα ερευνητικά ερωτήµατα που καλείται να απαντήσει η παρούσα 

Διατριβή είναι τα εξής: 
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• Σε ποια εκπαιδευτική φιλοσοφία εντάσσονται οι ενεργοί εκπαιδευτές ενηλίκων 

στην Ελλάδα; 

• Σε ποια εκπαιδευτική φιλοσοφία εντάσσονται οι ενεργοί εκπαιδευτές ενηλίκων 

στην Ελλάδα µε βάση τις απόψεις τους για την εκπαίδευση και τη µάθηση; 

• Σε ποια εκπαιδευτική φιλοσοφία εντάσσονται οι ενεργοί εκπαιδευτές ενηλίκων 

στην Ελλάδα µε βάση τις πρακτικές που χρησιµοποιούν στη διαδικασία της διαδασκαλίας 

τους; 

• Σε ποια εκπαιδευτική φιλοσοφία εντάσσονται οι ενεργοί εκπαιδευτές ενηλίκων 

στην Ελλάδα ανάλογα µε τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως εκπαιδευτή; 

• Σε ποια εκπαιδευτική φιλοσοφία εντάσσονται οι ενεργοί εκπαιδευτές ενηλίκων 

στην Ελλάδα ανάλογα µε τον τρόπο που αντιµετωπίζουν τον εκπαιδευόµενο και τον ρόλο 

του; 

 

3.4. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

3.4.1. Μετάφραση- Στάθµιση- Πιλοτική Έρευνα 

Η διαδικασία της µετάφρασης του ερωτηµατολογίου στα ελληνικά έγινε σύµφωνα 

µε τη διαδικασία που προτείνεται από την Scientific Advisory Committee. Σύµφωνα µε 

τις οδηγίες αυτές το αγγλικό ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε στα ελληνικά (forward 

translation) ξεχωριστά από δυο διαφορετικά άτοµα, χωρίς να γνωρίζουν το αποτέλεσµα 

µεταξύ τους. Ακολούθησε η σύγκριση των δύο µεταφράσεων µε τη συµµετοχή ενός 

τρίτου ατόµου, απ’ όπου προέκυψε η πρώτη εκδοχή του ερωτηµατολογίου στα ελληνικά 

(1st reconciliation version). Στη συνέχεια µεταφράστηκε στα αγγλικά (backward 

translation) από ένα δίγλωσσο άτοµο (µε µητρική γλώσσα τα αγγλικά) χωρίς να γνωρίζει 

την αρχική έκδοση του αγγλικού ερωτηµατολογίου. Έτσι προέκυψε η δεύτερη εκδοχή 

του (2nd reconciliation version), η οποία είναι και η τελική µορφή στην οποία δόθηκε 

στους ερωτώµενους.  

Η πολιτισµική προσαρµογή του ερωτηµατολογίου (cultural adaptation) έλαβε χώρα 

µε τη συµπλήρωσή του από δεκαπέντε τυχαία άτοµα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά που 

συµµετείχαν στο πρώτο εξάµηνο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακού Σπουδών του 

τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, µε κατεύθυνση τη Συνεχιζόµενη 

Εκπαίδευση το έτος 2013. Ήταν όλοι αυτόχθονες της γλώσσας-στόχου για να καθοριστεί 

το αν η µετάφραση είναι αποδεκτή και κατανοητή µε τον τρόπο που υποτίθεται ότι θα 

πρέπει να είναι και το αν η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι απλή και κατάλληλη. Η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που προτείνεται από τη διαδικασία γνωστικής 
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ανασκόπησης (cognitive debriefing process). Η συνεντεύκτρια αναζήτησε αν κάποιο 

άτοµο είχε δυσκολία στην κατανόηση του ερωτηµατολογίου (δεν υπήρχε) και έτσι 

παράχθηκε η τελική εκδοχή του ερωτηµατολογίου στην ελληνική γλώσσα.  

Στη στάθµιση του ερωτηµατολογίου συµµετείχαν τριάντα τέσσερα (34) άτοµα. Η 

συµπλήρωση έγινε µε αυτοσυµπλήρωση. Η πιλοτική εφαρµογή του έγινε στις αρχές 

Μαΐου 2014 µέσα στα πλαίσια µαθήµατος, συνδιδασκαλίας δύο εξαµήνων (2ου και 4ου), 

του Προγράµµατος Μεταπτυχιακού Σπουδών του τµήµατος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, µε κατεύθυνση τη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση και µε διδάσκουσα 

την Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Καραβάκου Βασιλική. Τα άτοµα ενηµερώθηκαν για το 

σκοπό της έρευνας από το συνοδευτικό έγγραφο και από την ερευνήτρια και κλήθηκαν 

να το συµπληρώσουν στο δικό τους χώρο και χρόνο και να το επιστρέψουν στο επόµενο 

µαθηµά τους. Στα ερωτηµατολόγια, προκειµένου να διαφυλαχτεί η ανωνυµία των 

ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα, δεν σηµειωνόταν κανένα στοιχείο (πέρα από το 

φύλο και τον πανεπιστηµιακό τίτλο/ τίτλος που κατέχουν, τα οποία αποτελούν και 

ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου).  

 

3.4.2. Επιλογή συµµετεχόντων στην έρευνα 

Η ερευνητική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν ποσοτική και η επιλογή των 

συµµετεχόντων στην έρευνα έγινε στη βάση της συµπτωµατικής δειγµατοληψίας. 

Σύµφωνα µε τον Mason (2003, p.181) η δειγµατοληψία είναι µία διαδικασία την οποία 

χρησιµοποιούµε για να εντοπίζουµε, να επιλέγουµε και να αποκτούµε πρόσβαση στις 

µονάδες εκείνες που είναι σχετικές µε την έρευνά µας και που θα χρησιµοποιήσουµε για 

τη συλλογή των δεδοµένων µας. Ωστόσο, επειδή δεν είναι πάντοτε εφικτό, λόγω του 

µεγάλου κόστους και του χρόνου που απαιτείται, αλλά και λόγω της αδυναµίας να έχει 

κανείς όλο το δείγµα του πληθυσµού, προσπάθησα να συλλέξω πληροφορίες από µια 

µικρότερη οµάδα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν να είναι 

αντιπροσωπευτικά. Συγκεκριµένα στην παρούσα έρευνα υπήρχε και η δυσκολία της 

συλλογής καταστάσεων µε προσωπικά στοιχεία, καθώς θεωρούνται προσωπικά 

δεδοµένα.  

Συγκεκριµένα, στο δείγµα της παρούσας Διατριβής επεδίωξα να συµπεριλάβω 

εκπαιδευτές ενηλίκων, οποιασδήποτε ειδικότητας, που έχουν εργαστεί για κάποιο 

χρονικό διάστηµα σε δοµές εκπαίδευσης ενηλίκων. Επειδή όµως ο αριθµός των δοµών 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι πολύ µεγάλος (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Σχολές Γονέων, 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Εθνικό Κέντρο 

Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) και οι εκπαιδευτές που εργάζονται σε αυτές 
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πολλές φορές µπορεί να µην έχουν κάποια γνώση (εκτός από την εµπειρία τους) στον 

τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, επιλέχθηκαν ως πηγή εύρεσης δείγµατος εκπαιδευτών 

ενηλίκων τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, που υπάγονται στο Ίδρυµα Νεολαίας και Διά 

Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και συγκεκριµένα εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάστηκαν 

στα Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας & Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας ΑΠ 7 & ΑΠ 

8. Τα Προγράµµατα αυτά εστιάζουν στην εκπαίδευση και στη διά βίου µάθηση 

ανθρώπων κάθε ηλικίας, στοχεύοντας στη δηµιουργία θετικής στάσης προς τη µάθηση, 

την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, στη δηµιουργική 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας και τέλος, στη σύνδεση ή επανασύνδεση µε την εκπαιδευτική διαδικασία 

ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης 

εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της 

ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόµενα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα µέσα από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης απευθύνονται σε 

όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόµενους, ανεξάρτητα από το φύλο τους, το 

µορφωτικό τους επίπεδο, τη χώρα καταγωγής τους, τη θρησκεία τους ή τον τόπο 

διαµονής τους. Πιο συγκεκριµένα, στοχεύουν στο να ενισχύσουν τις δυνατότητες 

πρόσβασης των εκπαιδευοµένων τους στην αγορά εργασίας (σε περιπτώσεις ανέργων), 

αλλά και τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους ή και την επαγγελµατική τους ανέλιξη 

(σε περίπτωση εργαζοµένων), αναπτύσσοντας µε αυτόν τον τρόπ την ιδιότητα του 

ενεργού πολίτη.  Αυτό που χρειάζεται σαν «προϋπόθεση» είναι το ενδιαφέρον τους για 

γνώση και ενεργό συµµετοχή. Μάλιστα για ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, όπως οι 

τσιγγάνοι, οι φυλακισµένοι, τα άτοµα που ανήκουν στη µουσουλµανική µειονότητα, οι 

µετανάστες, οι παλιννοστούντες, αλλά και τα άτοµα µε ειδικές αναγκες, έχουν 

αναπτυπτυχθεί ανεξάρτητα τµήµατα µάθησης µε στόχο την ισότιµη ένταξή τους στη 

σύγχρονη κοινωνία.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα προγράµµατα αυτά της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

µε εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής εµβέλειας ή τοπικής εµβέλειας συστήνονται και σε 

Δήµους που λειτουργούν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.). Άλλωστε και το δείγµα 

µου αποτελούν εκπαιδευτές ενηλίκων σε Δήµους. Τα προγράµµατα εθνικής εµβέλειας 

που επιλέγονται από τους Δήµους εκφράζουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σε 

θέµατα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα πεδία: α) της οικονοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας, β) της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος, γ) των νέων 

τεχνολογιών, δ) της γλώσσας και της επικοινωνίας, ε) των κοινωνικών δεξιοτήτων και των 



	 121	

δράσεων, στ) του πολιτισµού και της τέχνης καθώς και ζ) των ευάλωτων κοινωνικά 

οµάδων. Όσον αφορά τα προγράµµατα τοπικής εµβέλειας εξαρτώνται από τις τοπικές 

ανάγκες του κάθε Δήµου.  

Αυτό που θα πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι για τα παραπάνω πεδία είτε πρόκειται για 

προγράµµατα εθνικής ή και τοπικής εµβέλειας υπήρχαν κάποιες θεµατικές ενότητες, που 

τα συγκεκριµενοποιούσαν. Ωστόσο στις θεµατικές ενότητες οι πληροφορίες που 

παρέχονταν ήταν πολύ ρευστές και περιορισµένες, αφήνοντας ιδιαίτερη ευελιξία στον 

εκπαιδευτή ενηλίκων. Συγκεκριµένα, παρέχονταν πληροφορίες που αφορούσαν στο πλήθος 

των ωρών για κάθε θεµατική ενότητα, στον σκοπό της και σε κάποιες πολύ γενικές 

πληροφορίες για το περιεχόµενο της. Δεν υπήρχε εκπαιδευτικό υλικό συγκεκριµένο (πλέον 

υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό, το οποιο είναι προσπελάσιµο από την νέα ηλεκτρονική 

πλάτφόρµα των ΚΔΒΜ), δεν υπήρχαν συγκεκριµένοι προτεινόµενοι τρόποι διδασκαλίας, 

κατά συνέπεια κάθε εκπαιδευτής θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει εκπαιδευτικό υλικό 

ανάλογα µε την κρίση του, και να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε µέθοδο διδασκαλίας έκρινε 

ο ίδιος. Θα πρέπει επιπλέον να σηµειωθεί ότι οι εκπαιδευόµενοι δεν υποβάλλονταν σε 

διαδικασία εξετάσεων µετά το πέρας της θεµατικής ενότητας που παρακολουθούσαν, 

προκειµένου να πιστοποιηθούν οι γνώσεις που απέκτησαν. Άλλωστε σύµφωνα µε τη 

«φιλοσοφία» των ΚΔΒΜ, σκοπός δεν είναι η απόκτηση πιστοποιηµένων γνώσεων που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν, άµεσα, για την βελτίωση της επαγγελµατικής θέσης στην 

αγορά εργασίας. Είναι γνώσεις που στοχεύουν πρωτίστως στις αρχές και τους σκοπούς 

της εκπαίδευσης ενηλίκων (εµπλουτισµός γνώσεων, ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων, ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου κλπ). Ωστόσο, στο τέλος κάθε 

ενότητας λάµβαναν µία βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία συνυπογραφόταν από τον 

Δήµο, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τη Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 

(Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, http://www.kdvm.gr). 

Η επιλογή του συγκεκριµένου δείγµατος εκπαιδευτών ενηλίκων έγινε καθώς για να 

εργαστεί κάποιος ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 

συνυπολογίζονται στη µοριοδότησή του για την απόκτηση της θέσης, εκτός από το 

πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που πρέπει να είναι σχετικό µε το αντικείµενο 

διδασκαλίας του και άλλα προσόντα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτά 

είναι η κατοχή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στον τοµέα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, η επιµόρφωσή του από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων 

αλλά και η διδακτική του εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Προκήρυξη 

Αρ. Πρωτ: 602/10/36944). 

Πριν ακόµη όµως δοθούν τα ερωτηµατολόγια στους εκπαιδευτές των Κέντρων Δια 
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Βίου Μάθησης, ήρθα σε επαφή µε τα αρµόδια πρόσωπα προκειµένου να εξασφαλίσω τις 

απαιτούµενες άδειες εισόδου. Απευθύνθηκα στην υπεύθυνη έργου των Κέντρων Δια 

Βίου Μάθησης για να εγκριθεί το άιτηµά µου για τη διεξαγωγή έρευνας στο Πρόγραµµα: 

«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας & Προγράµµατα 

Τοπικής Εµβέλειας ΑΠ 7 & ΑΠ 8». Πράγµατι, µε την απόφαση του Διοικητικού 

Συµβουλίου (αριθµ. Απόφασης: 2473/111/14.11.2014) εγκρίθηκε το αίτηµά µου για τη 

διεξαγωγή έρευνας στους εκπαιδευτές των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήµων 

Καλαµαριάς, Θέρµης, Πυλαίας- Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης, 

Αµπελοκήπων- Μενεµένης, Νεάπολης-Συκεών, Κορδελιού-Ευόσµου, Βέροιας, Πέλλας, 

Κιλκίς, Σερρών, Δράµας, Προσοτσάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Κοµοτηνής, 

Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας (η απόφαση παρατίθεται στο Παράρτηµα). Στη συνέχεια, 

απευθύνθηκα στους Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας 

των διαφόρων Δήµων των οποίων οι εκπαιδευτές θα συµµετείχαν στην έρευνά µου µε τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, για να τους ενηµερώσω αναλυτικά για το σκοπό 

της έρευνας και να τους διαβεβαιώσω ότι θα τηρηθούν όλοι οι όροι της ερευνητικής 

δεοντολογίας (ανωνυµία, εµπιστευτικότητα, κλπ) αλλά και για τη γραπτή άδεια που είχα 

πάρει από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για να προχωρήσω σε αυτή την διαδικασία (το έγγραφο αυτό 

επισυνάπτεται στο Παράρτηµα), προκειµένου να µας βοηθήσουν στη διανοµή και τη 

συλλογή των ερωτηµατολογίων. 

Τα ερωτηµατολόγια επιλέχθηκε να συµπληρωθούν ανώνυµα από τα υποκείµενα της 

έρευνας χωρίς την παρουσία της ερευνήτριας, καθώς ο αριθµός των ατόµων που 

επρόκειτο να ερωτηθούν ήταν µεγάλος και επιπλέον επειδή οι ερωτώµενοι ήταν άτοµα 

ικανά από µόνα τους να κατανοήσουν και να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο που 

άπτεται σε ζητήµατα που τους αφορούν ίσως τους περισσότερους από αυτούς άµεσα, αν 

όχι όλους τους εκπαιδευτές του δείγµατός µου (Javeau, 2000: 50). Η διαδικασία 

συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου απαιτούσε περίπου 15-20 λεπτά. Το χρονικό 

διάστηµα που συµπληρώθηκαν τα ερωτηµατολόγια ήταν Νοέµβριος 2014- Νοέµβριος 

2015, ενώ ο αριθµός ανταπόκρισης στη διακίνηση ανήλθε σε 421 εκπαιδευτές που 

συµµετείχαν στη διαδικασία, αφού επιστράφησαν 421 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια 

(259 γυναικών εκπαιδευτών και 141 ανδρών εκπαιδευτών, σε 21 ερωτηµατολόγια δεν 

είχε συµπληρωθεί το συγκεκριµένο πεδίο), τα οποία αποτέλεσαν επαρκές δείγµα για 

περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Ο συνολικός πληθυσµός των εκπαιδευτών ήταν πολύ 

δύσκολο να βρεθεί καθώς δεν υπήρχε πρόσβαση στα µητρώα, επιπλέον υπάρχει µεγάλη 

κινητικότητα εκπαιδευτών και έλλειψη µονιµοποίησής τους. Σε ερώτηµά µου για το 

συνολικό πλήθος των εκπαιδευτών στην Υπεύθυνη του Φορέα, η απάντηση ήταν ότι τα 
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έτη 2013-2015 εργάστηκαν περίπου 11000 µε 12000 εκπαιδευτές σε όλη την Ελλάδα 

(συµπεριλαµβανοµένης της Αττικής που διαθέτει το µεγαλύτερο πλήθος των δοµών), 

χωρίς όµως να είναι σε θέση να δώσει ακριβή αριθµό. 

Μετά τη συλλογή του ερευνητικού υλικού, δηλαδή τη συγκέντρωση των 

ερωτηµατολογίων, ξεκίνησε σχολαστικά ένας προκαταρκτικός γενικός έλεγχος αυτών 

για τον εντοπισµό τυχόν σφαλµάτων (π.χ. αναπάντητες ερωτήσεις που ίσως µπορεί να 

συµπληρωθούν από διασταύρωση άλλων στοιχείων που έχει δώσει ο ερωτώµενος, 

ανακρίβειες και αντιφάσεις στις απαντήσεις έτσι ώστε να υπάρχει µια λογικότητα και µια 

εσωτερική συνέπεια στις απαντήσεις, σφάλµατα από απροσεξία στο τσεκάρισµα κ.ά.) 

που έχει κάνει ο ερωτώµενος κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και διόρθωση 

αυτών. Από τα 421 ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιούνται ως δείγµα, 21 δεν είχαν 

συµπληρωµένο το πεδίο που αφορούσε στο φύλο και 19 το πεδίο που αφορούσε τον 

πανεπιστηµιακό τους τίτλο. Ωστόσο, τα ερωτηµατολόγια αυτά δεν απορρίφθηκαν ως µη 

συµπληρωµένα πλήρως καθώς, όπως θα φανεί και παρακάτω, στην ανάλυση των 

δεδοµένων, τόσο το φύλο και η εκπαιδευτική φιλοσοφία όσο και το µορφωτικό επίπεδο 

και η εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζεται κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων είναι 

ανεξάρτητα χαρακτηριστικά µεταξύ τους. Στη συνέχεια, έλαβε χώρα η ανίχνευση των 

ερωτηµατολογίων προκειµένου να εκδοθούν τα αποτελέσµατα που ενδιαφέρουν 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των ερευνητικών υποθέσεων (Παρασκευόπουλος, 1993, 

σελ.124-126). 

 

3.4.3. Συλλογή δεδοµένων 

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω το µεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας είναι το 

PAEI (Philosophy of Adult Education) της Zinn Lorraine. Πρόκειται για ένα δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο, µε κλειστού τύπου ερωτήσεις, γεγονός που το καθιστά ένα πολύ 

εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδοµένων, καθώς παρέχει δοµηµένα αριθµητικά 

δεδοµένα, που µπορούν να απαντηθούν από τους ερωτώµενους πολλές φορές και 

µάλιστα δεν απαιτεί την παρουσία του ερευνητή/ ερευνήτριας για τη συµπλήρωσή του 

από τους ερωτώµενους. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα να το µοιράσει συγχρόνως σε πολλά άτοµα, τα οποία απαντώντας στο ίδιο 

σύνολο ερωτήσεων που είναι µάλιστα κλειστού τύπου να τον οδηγήσουν σε συγκρίσεις. 

Το κυρίαρχο όµως πλεονέκτηµα του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου είναι η αξιοπιστία 

που διαθέτει, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της ανώνυµης συµπλήρωσής του. Όπως 

αναφέρουν οι Bird, Hammerslay, Gomm & Woods (1999), όταν ένα ερωτηµατολόγιο 

συµπληρώνεται µε ανώνυµο τρόπο, οι ερωτώµενοι απαντούν µε ειλικρίνεια, χωρίς να 
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επηρεάζονται από τον ερευνητή και τα αποτελέσµατα που θα εκδόσει, γεγονός που το 

καθιστά ιδιαίτερα αξιόπιστο.  

Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου απαρτίζεται από ένα ενηµερωτικό σηµείωµα 

που πληροφορεί τους ερωτώµενους για το σκοπό της έρευνας και τη διασφάλιση της 

εµπιστευτικότητας εκ µέρους µου αλλά και οδηγίες για τη συµπλήρωσή του. Τα µόνα 

ατοµικά στοιχεία που ζητούνται είναι το φύλο και η επιστηµονική τους κατάρτιση 

(πανεπιστηµιακός τίτλος). Στο πεδίο φύλο δε χρησιµοποιήθηκαν ονοµαστικές κλίµακες, 

κατά συνέπεια υπήρχαν διάφορες απαντήσεις (γυναίκα, άνδρας, θήλυ, άρρεν, Γ, Θ, Α) 

που ευνόητα εντάσσονται στα δύο φύλα. Το πεδίο, πανεπιστηµιακός τίτλος παρείχε 4 

απαντήσεις (1ο Πτυχίο, 2ο Πτυχίο, Μεταπτυχιακός Τίτλος, Διδακτορικός Τίτλος), όπου 

οι ερωτώµενοι καλούνταν να σηµειώσουν µε ένα Χ την απάντηση που τους χαρακτήριζε. 

Στη συνέχεια ακολουθούσαν οι 15 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, που σε κάθε µια 

αντιστοιχούσαν άλλες πέντε ηµιτελείς προτάσεις. 

 Η στατιστική επεξεργασία των εµπειρικών δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του  του 

«Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήµες» (SPSS). Αρχικά έγινε 

κωδικοποίηση των δεδοµένων µε την µορφή µεταβλητών στο στατιστικό πρόγραµµα. Η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων έγινε µέσω περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής.  

Στο περιγραφικό κοµµάτι παρουσιάζονται πίνακες  συχνοτήτων (Frequencies) και µέσων 

τιµών (Means). Στο κοµµάτι της επαγωγικής στατιστικής για την ανάλυση των 

δεδοµένων και τον έλεγχο των υποθέσεων χρησιµοποιήθηκε το χ2 τεστ που εντοπίζει 

τυχόν διαφορές που υπάρχουν στην κατανοµή των τιµών της µιας µεταβλητής στις τιµές 

της άλλης. Οι συσχετίσεις των δεδοµένων έγιναν µε τις σηµαντικότερες ανεξάρτητες 

µεταβλητές οι οποίες, ως γνωστόν, επηρεάζουν τα αποτελέσµατα. Για όλες τις 

περιπτώσεις στατιστικού ελέγχου επιλέχθηκε ως ελάχιστο επίπεδο σηµαντικότητας το 

p<0,05. 

 

3.4.4. Αξιοπιστία και εγκυρότητα 

Το αρχικό ερωτηµατολόγιο έχει ελεγχθεί από την ερευνήτρια Lorraine Zinn (1983) 

µε ποικίλους τρόπους ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του. Τεκµηριώνεται 

από την ερευνήτρια η αξιοπιστία του καθώς και η εγκυρότητα περιεχοµένου.  

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε ο 

συντελεστής α του Cronbach και έγινε έλεγχος µονοδιαστικότητας χρησιµοποιώντας 

Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, ο συντελεστής 

α του Cronbach είναι µεγαλύτερος του 0,70 για όλες τις κλίµακες του ερωτηµατολογίου, 
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επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία. Επίσης όλες οι κλίµακες χαρακτηρίζονται από 

µονοδιαστατικότητα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συντελεστής α του Cronbach 

Κλίµακα α του Cronbach 
e 0,846 
b 0,876 
a 0,839 
c 0,844 
d 0,868 
h 0,901 
g 0,874 
j 0,886 
i 0,888 
f 0,813 

 

 

3.5. Αποτελέσµατα ανάλυσης δεδοµένων- Περιγραφική Στατιστική 

 

Το αρχικό στάδιο της παρουσίασης των αποτελεσµάτων της έρευνας θα γίνει µέσω της 

περιγραφικής στατιστικής. Στο περιγραφικό αυτό κοµµάτι, παρουσιάζονται πίνακες αλλά 

και διαγράµµατα που περιλαµβάνουν συχνότητες (frequencies) και σχετικές συχνότητες 

(relative frequencies) ή αλλιώς ποσοστά (percent) επί του συνόλου. 

 

3.5.1. Η εκπαιδευτική φιλοσοφία 

Καταρχάς, παρουσιάζονται αποτελέσµατα που αφορούν στο σύνολο των ερωτήσεων 

του ερωτηµατολογίου (PAEI). Στο σύνολο των 421 ερωτωµένων προέκυψε ότι 28 

εκπαιδευτές ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 70 τον  συµπεριφορισµό, 105 τον 

προοδευτισµό, 154 τον  ανθρωπισµό και 64 τον εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Η εκπαιδευτική φιλοσοφία (συνολικά) 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 Φιλελευθερισµός  28  6,7 

 Συµπεριφορισµός  70  16,6 

 Προοδευτισµός  105  24,9 

 Ανθρωπισµός  154  36,6 

 Εποικοδοµητισµός  64  15,2 

 Σύνολο     421  100 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ανάλογα µε το φύλο. Σηµειώνεται 

ότι από τα 421 ερωτηµατολόγια, τα 259 συµπληρώθηκαν από γυναίκες ενώ τα 141 από 

άνδρες. Υπάρχουν και 21 ερωτηµατολόγια στα οποία το πεδίο φύλο δεν έχει απαντηθεί. 

Τα συγκεκριµένα παρουσιάζονται µε την ονοµασία «Άγνωστο» στο πεδίο φύλο. Όπως 

φαίνεται λοιπόν και από τον παρακάτω πίνακα, από τις 259 γυναίκες προέκυψε ότι 13 

ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 43 τον συµπεριφορισµό, 65 τον προοδευτισµό, 102 τον 

ανθρωπισµό και 36 τον εποικοδοµητισµό και από τους 141 άνδρες προέκυψε ότι 15 

ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 23 τον συµπεριφορισµό, 34 τον προοδευτισµό, 48 τον  

ανθρωπισµό και 21 τον εποικοδοµητισµό. Τέλος αναφέρονται τα αποτελέσµατα των 21 

ατόµων που δεν απάντησαν στο πεδίο φύλο από τα οποία κανένα δεν ασπαζόταν τη 

θεωρία του φιλελευθερισµού, 4 ασπάζονταν τον συµπεριφορισµό, 6 τον προοδευτισµό, 

4 τον ανθρωπισµό και 7 τον εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Η εκπαιδευτική φιλοσοφία (ανάλογα µε το φύλο) 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

Γυναίκα 13  

(3,1%) 

43  

(10,1%) 

65  

(15,4%) 

102  

(24,2%) 

36  

(8,6%) 

259 

(61,5%) 

Άνδρας 15  

(3,6%) 

23  

(5,5%) 

34  

(8,1%) 

48  

(11,4%) 

21  

(4,9%) 

141 

(33,5%) 

Αγνωστο 0  

(0%) 

4  

(1%) 

6  

(1,4%) 

4  

(1%) 

7  

(1,7%) 

21  

(5%) 

Σύνολο 28  

(6,7%) 

70  

(16,6%) 

105  

(24,9%) 

154  

(36,6%) 

64  

(15,2) 

421 

(100%) 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ανάλογα µε την επιστηµονική 

κατάρτιση των ερωτηθέντων. Σηµειώνεται ότι από τα 421 ερωτηµατολόγια, τα 240 

συµπληρώθηκαν από κατόχους ενός πτυχίου συναφούς µε το αντικείµενο διδασκαλίας 

τους, τα 42 από κατόχους δύο πτυχίων ανώτατης εκπαιδευσης, τα 108 από κατόχους 

µεταπτυχιακού τίτλου και µόλις 12 από κατόχους διδακτορικού τίτλου. Υπάρχουν και 19 

ερωτηµατολόγια στα οποία το πεδίο επιστηµονική κατάρτιση δεν έχει απαντηθεί. Τα 

συγκεκριµένα παρουσιάζονται µε την ονοµασία «Άγνωστο» στο πεδίο επιστηµονική 

κατάρτιση. Όπως φαίνεται λοιπόν και από τον παρακάτω πίνακα, από τους 240 κατόχους 

ενός πτυχίου 15 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 44 τον συµπεριφορισµό, 59 τον 

προοδευτισµό, 90 τον ανθρωπισµό και 32 τον εποικοδοµητισµό. Από τους 42 κατόχους 

δύο πτυχίων 3 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 8 τον συµπεριφορισµό, 11 τον 

προοδευτισµό, 11 τον ανθρωπισµό και 9 τον εποικοδοµητισµό. Από τους 108 κατόχους 
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µεταπτυχιακού τίτλου 9 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 13 τον συµπεριφορισµό, 30 

τον προοδευτισµό, 42 τον ανθρωπισµό και 14 τον εποικοδοµητισµό. Από τους 12 

κατόχους ενός πτυχίου 1 ασπαζόταν τον φιλελευθερισµό, 1 τον συµπεριφορισµό, 1 τον 

προοδευτισµό, 6 τον ανθρωπισµό και 3 τον εποικοδοµητισµό. Τέλος αναφέρονται τα 

αποτελέσµατα των 19 ατόµων που δεν απάντησαν στο πεδίο φύλο από τα οποία κανένα 

δεν ασπαζόταν τη θεωρία του φιλελευθερισµού, 4 ασπάζονταν τον συµπεριφορισµό, 4 

τον προοδευτισµό, 5 τον  ανθρωπισµό και 6 τον εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Η εκπαιδευτική φιλοσοφία (ανάλογα µε την επιστηµονική κατάρτιση) 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

1ο Πτυχίο 15 

(3,6%) 

44 

(10,4%) 

59 

(14%) 

90 

(21,3%) 

32 

(7,6%) 

240 

(57%) 

2ο Πτυχίο 3 

(0,7%) 

8 

(10,4%) 

11 

(2,7%) 

11 

(2,7%) 

9 

(2,2%) 

42 

(10%) 

Μεταπτυχιακός 

Τίτλος 

9 

(2,2%) 

13 

(2%) 

30 

(7%) 

42 

(10%) 

14 

(3,3%) 

108 

(25,6%) 

Διδακτορικός 

Τίτλος 

1 

(0,2%) 

1 

(0,2%) 

1 

(0,2%) 

6 

(1,4%) 

3 

(0,7%) 

12 

(2,9%) 

Άγνωστο 0 

(0%) 

4 

(1%) 

4 

(1%) 

5 

(1,2%) 

6 

(1,4%) 

19 

(4,5%) 

Σύνολο 28 

(6,7%) 

70 

(16,6%) 

105 

(24,9%) 

154 

(36,6%) 

64 

(15,2% 

421 

(100%) 

 

3.5.2. Η εκπαίδευση και η διαδικασία της µάθησης 

Τα αποτελέσµατα που ακολουθούν δεν αφορούν στο σύνολο των 15 ερωτήσεων του 

ερωτηµατολογίου αλλά σε τέσσερις από αυτές που αφορούν στον τοµέα της εκπαίδευσης 

και τη διαδικασία µάθησης. Οι ερωτήσεις αυτές είναι οι 2, 3, 4, 5 του ερωτηµατολογίου 

(PAEI). 

Στο σύνολο λοιπόν των 421 ερωτωµένων προέκυψε ότι στον τοµέα της εκπαίδευσης 

και τη διαδικασία της µάθησης 39 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 83 τον  

συµπεριφορισµό, 70 τον προοδευτισµό, 161 τον  ανθρωπισµό και 68 τον 

εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Η εκπαίδευση και η διαδικασία µάθησης (συνολικά) 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 Φιλελευθερισµός  39 9,3 

 Συµπεριφορισµός  83  19,7 

 Προοδευτισµός  70  16,6 
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 Ανθρωπισµός  161  38,2 

 Εποικοδοµητισµός  68  16,2 

 Σύνολο     421  100 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ανάλογα µε το φύλο στο τοµέα της 

εκπαίδευσης και τη διαδικασία µάθησης. Όπως περιγράφεται λοιπόν και από τον 

παρακάτω πίνακα, από τις 259 γυναίκες προέκυψε ότι 18 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, 54 τον συµπεριφορισµό, 45 τον προοδευτισµό, 105 τον ανθρωπισµό και 

37 τον εποικοδοµητισµό και από τους 141 άνδρες προέκυψε ότι 18 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, 28 τον συµπεριφορισµό, 19 τον προοδευτισµό, 53 τον ανθρωπισµό και 

23 τον εποικοδοµητισµό. Τέλος αναφέρονται τα αποτελέσµατα των 21 ατόµων που δεν 

απάντησαν στο πεδίο φύλο από τα οποία 3 ασπάζονταν τη θεωρία του φιλελευθερισµού, 

1 τον συµπεριφορισµό, 6 τον προοδευτισµό, 3 τον  ανθρωπισµό και 8 τον 

εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Η εκπαίδευση και η διαδικασία µάθησης (ανάλογα µε το φύλο) 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

Γυναίκα 18 54 45 105 37 259 

Άνδρας 18 28 19 53 23 141 

Αγνωστο 3 1 6 3 8 21 

Σύνολο 39 83 70 161 68 421 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσµατα ανάλογα µε την επιστηµονική κατάρτιση των 

ερωτηθέντων στον συγκεκριµένο τοµέα. Όπως φαίνεται λοιπόν και από τον παρακάτω 

πίνακα που έπεται, από τους 240 κατόχους ενός πτυχίου 18 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, 53 τον συµπεριφορισµό, 39 τον προοδευτισµό, 96 τον ανθρωπισµό και 

34 τον εποικοδοµητισµό. Από τους 42 κατόχους δύο πτυχίων 5 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, 9 τον συµπεριφορισµό, 5 τον προοδευτισµό, 10 τον ανθρωπισµό και 13 

τον εποικοδοµητισµό. Από τους 108 κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου 11 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, 18 τον συµπεριφορισµό, 22 τον προοδευτισµό, 45 τον ανθρωπισµό και 

12 τον εποικοδοµητισµό. Από τους 12 κατόχους ενός πτυχίου 2 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, 2 τον συµπεριφορισµό, κανείς τον προοδευτισµό, 6 τον ανθρωπισµό και 

2 τον εποικοδοµητισµό. Τέλος αναφέρονται τα αποτελέσµατα των 19 ατόµων που δεν 

απάντησαν στο πεδίο εκπαιδευτική κατάρτιση από τα οποία κανένα 3 ασπάζονταν τη 
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θεωρία του φιλελευθερισµού, 1 ασπαζόταν τον συµπεριφορισµό, 4 τον προοδευτισµό, 4 

τον  ανθρωπισµό και 7 τον εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Η εκπαίδευση και η διαδικασία µάθησης (ανάλογα την επιστηµονική 

κατάρτιση) 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

1ο Πτυχίο 18 53 39 96 34 240 

2ο Πτυχίο 5 9 5 10 13 42 

Μεταπτυχιακός 

Τίτλος 

11 18 22 45 12 108 

Διδακτορικός 

Τίτλος 

2 2 0 6 2 12 

Άγνωστο 3 1 4 4 7 19 

Σύνολο 39 83 70 161 68 421 

 

3.5.3. Η διαδικασία της διδασκαλίας 

Τα αποτελέσµατα που ακολουθούν αφορούν σε τέσσερις ερωτήσεις επί του συνόλου 

των 15 ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου που έγκεινται στη διαδικασία της διδασκαλίας. 

Οι ερωτήσεις αυτές είναι οι 1,8,10,13 του ερωτηµατολογίου (PAEI). 

Στο σύνολο λοιπόν των 421 ερωτωµένων προέκυψε ότι στη διαδικασία της 

διδασκαλίας 32 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 57 τον  συµπεριφορισµό, 137 τον 

προοδευτισµό, 107 τον  ανθρωπισµό και 88 τον εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Η διαδικασία διδασκαλίας (συνολικά) 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 Φιλελευθερισµός  32 7,6 

 Συµπεριφορισµός 57 13,5 

 Προοδευτισµός 137 32,5 

 Ανθρωπισµός 107 25,4 

 Εποικοδοµητισµός 88 20,9 

 Σύνολο     421  100 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ανάλογα µε το φύλο στη διαδικασία 

της διδασκαλίας. Όπως περιγράφεται λοιπόν και από τον παρακάτω πίνακα, από τις 259 

γυναίκες προέκυψε ότι 20 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 36 τον συµπεριφορισµό, 84 

τον προοδευτισµό, 66 τον ανθρωπισµό και 53 τον εποικοδοµητισµό και από τους 141 
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άνδρες προέκυψε ότι 12 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 17 τον συµπεριφορισµό, 48 

τον προοδευτισµό, 36 τον ανθρωπισµό και 28 τον εποικοδοµητισµό. Τέλος αναφέρονται 

τα αποτελέσµατα των 21 ατόµων που δεν απάντησαν στο πεδίο φύλο από τα οποία 

κανένα δεν ασπαζόταν τη θεωρία του φιλελευθερισµού, 4 ασπάζονταν τον 

συµπεριφορισµό, 5 τον προοδευτισµό, 5 τον  ανθρωπισµό και 7 τον εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Η διαδικασία διδασκαλίας (ανάλογα µε το φύλο) 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

Γυναίκα 20 36 84 66 53 259 

Άνδρας 12 17 48 36 28 141 

Αγνωστο 0 4 5 5 7 21 

Σύνολο 32 57 137 107 88 421 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσµατα ανάλογα µε την επιστηµονική κατάρτιση των 

ερωτηθέντων στη διαδικασία της διδασκαλίας. Όπως φαίνεται λοιπόν και από τον πίνακα 

που έπεται, από τους 240 κατόχους ενός πτυχίου 19 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 36 

τον συµπεριφορισµό, 81 τον προοδευτισµό, 61 τον ανθρωπισµό και 43 τον 

εποικοδοµητισµό. Από τους 42 κατόχους δύο πτυχίων 3 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 

8 τον συµπεριφορισµό, 12 τον προοδευτισµό, 12 τον ανθρωπισµό και 7 τον 

εποικοδοµητισµό. Από τους 108 κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου 8 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, 9 τον συµπεριφορισµό, 37 τον προοδευτισµό, 27 τον ανθρωπισµό και 

27 τον εποικοδοµητισµό. Από τους 12 κατόχους ενός πτυχίου 2 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, κανείς τον συµπεριφορισµό, 3 τον προοδευτισµό, 3 τον ανθρωπισµό και 

4 τον εποικοδοµητισµό. Τέλος αναφέρονται τα αποτελέσµατα των 19 ατόµων που δεν 

απάντησαν στο πεδίο εκπαιδευτική κατάρτιση από τα οποία κανένα δεν ασπαζόταν τη 

θεωρία του φιλελευθερισµού, 4 ασπάζονταν τον συµπεριφορισµό, 4 τον προοδευτισµό, 

4 τον  ανθρωπισµό και 7 τον εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Η διαδικασία διδασκαλίας (ανάλογα µε την επιστηµονική 

κατάρτιση) 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

1ο Πτυχίο 19 36 81 61 43 240 

2ο Πτυχίο 3 8 12 12 7 42 
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Μεταπτυχιακός 
Τίτλος 

8 9 37 27 27 108 

Διδακτορικός 
Τίτλος 

2 0 3 3 4 12 

Άγνωστο 0 4 4 4 7 19 

Σύνολο 32 57 137 107 88 421 

 

3.5.4. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Τα επόµενα αποτελέσµατα αφορούν στον τρόπο που αντιµετωπίζουν οι ίδιοι τον 

ρόλο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Τα αποτελέσµατα αυτά προέκυψαν από τρεις 

ερωτήσεις του ερωτηµατογίου που είναι περισσότερο εστιασµένες στον ρόλο του 

εκπαιδευτή αν και πρέπει για ακόµη µια φορά να σηµειωθεί ότι όλο το ερωτηµατολόγιο 

αφορά στον εκπαιδευτή και το ρόλο του. Οι ερωτήσεις αυτές είναι οι 6, 7, 14 του 

ερωτηµατολογίου (PAEI). 

Καταρχάς λοιπόν στο σύνολο των 421 ερωτωµένων προέκυψε ότι στον τρόπο που 

αντιµετωπίζουν οι ίδιοι τον ρόλο τους 31 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 68 τον  

συµπεριφορισµό, 54 τον προοδευτισµό, 147 τον  ανθρωπισµό και 121 τον 

εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Ο ρόλος του εκπαιδευτή (συνολικά) 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 Φιλελευθερισµός  31 7,4 

 Συµπεριφορισµός 68 16,2 

 Προοδευτισµός 54 12,8 

 Ανθρωπισµός 147 34,9 

 Εποικοδοµητισµός 121 28,7 

 Σύνολο     421  100 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στον τρόπο αντιµετώπισης του 

ρόλου τους ως εκπαιδευτές σε σχέση µε το φύλο τους. Από τις 259 γυναίκες προέκυψε 

ότι 14 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 44 τον συµπεριφορισµό, 34 τον προοδευτισµό, 

85 τον ανθρωπισµό και 82 τον εποικοδοµητισµό και από τους 141 άνδρες προέκυψε ότι 

14 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 24 τον συµπεριφορισµό, 16 τον προοδευτισµό, 54 

τον ανθρωπισµό και 33 τον εποικοδοµητισµό. Τέλος αναφέρονται τα αποτελέσµατα των 

21 ατόµων που δεν απάντησαν στο πεδίο φύλο από τα οποία 3 ασπάζονταν τη θεωρία 

του φιλελευθερισµού, κανένα δεν ασπαζόταν τον συµπεριφορισµό, 4 ασπάζονταν τον 

προοδευτισµό, 8 τον  ανθρωπισµό και 6 τον εποικοδοµητισµό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Ο ρόλος του εκπαιδευτή (ανάλογα µε το φύλο) 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

Γυναίκα 14 44 34 85 82 259 

Άνδρας 14 24 16 54 33 141 

Αγνωστο 3 0 4 8 6 21 

Σύνολο 31 68 54 147 121 421 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσµατα ανάλογα µε την επιστηµονική κατάρτιση των 

ερωτηθέντων στον τρόπο αντιµετώπισης του ρόλου τους. Όπως φαίνεται λοιπόν και από 

τον πίνακα που έπεται, από τους 240 κατόχους ενός πτυχίου 15 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, 47 τον συµπεριφορισµό, 26 τον προοδευτισµό, 85 τον ανθρωπισµό και 

67 τον εποικοδοµητισµό. Από τους 42 κατόχους δύο πτυχίων 2 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, 9 τον συµπεριφορισµό, 8 τον προοδευτισµό, 8 τον ανθρωπισµό και 15 

τον εποικοδοµητισµό. Από τους 108 κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου 11 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, 11 τον συµπεριφορισµό, 15 τον προοδευτισµό, 42 τον ανθρωπισµό και 

28 τον εποικοδοµητισµό. Από τους 12 κατόχους διδακτορικού τίτλου κανείς δεν 

ασπαζόταν τον φιλελευθερισµό, 1 τον συµπεριφορισµό, 1 τον προοδευτισµό, 5 τον 

ανθρωπισµό και 5 τον εποικοδοµητισµό. Τέλος αναφέρονται τα αποτελέσµατα των 19 

ατόµων που δεν απάντησαν στο πεδίο εκπαιδευτική κατάρτιση από τα οποία 3 

ασπάζονταν τη θεωρία του φιλελευθερισµού, κανένα τον συµπεριφορισµό, 4 τον 

προοδευτισµό, 7 τον  ανθρωπισµό και 5 τον εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Ο ρόλος του εκπαιδευτή (ανάλογα µε την επιστηµονική κατάρτιση) 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

1ο Πτυχίο 15 47 26 85 67 240 

2ο Πτυχίο 2 9 8 8 15 42 

Μεταπτυχιακός 
Τίτλος 

11 11 15 42 29 108 

Διδακτορικός 
Τίτλος 

0 1 1 5 5 12 

Άγνωστο 3 0 4 7 5 19 

Σύνολο 31 68 54 147 121 421 
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3.5.5. Ο ρόλος του εκπαιδευοµένου 

Τέλος, ακολουθούν τα αποτελέσµατα που αφορούν στον τρόπο που οι εκπαιδευτές 

αντιµετωπίζουν τον ρόλο των εκπαιδευοµένων τους. Τα αποτελέσµατα αυτά προέκυψαν 

από τέσσερις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου (PAEI) που είναι οι 9, 11, 12, 15. 

Αρχικά λοιπόν στο σύνολο των 421 ερωτωµένων προέκυψε ότι όσον αφορά στον 

τρόπο που αντιµετωπίζουν οι ίδιοι τους εκπαιδευοµένους τους 28 ασπάζονταν τον 

φιλελευθερισµό, 75 τον  συµπεριφορισµό, 47 τον προοδευτισµό, 170 τον  ανθρωπισµό 

και 101 τον εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Ο ρόλος του εκπαιδευοµένου (συνολικά) 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 Φιλελευθερισµός  28  6,7 

 Συµπεριφορισµός  75  17,8 

 Προοδευτισµός  47 11,2 

 Ανθρωπισµός  170 40,4 

 Εποικοδοµητισµός  101  24 

 Σύνολο     421  100 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσµατα που περιγράφουν τον τρόπο αντιµετώπισης των 

εκπαιδευοµένων τους σε σχέση µε το φύλο τους. Από τις 259 γυναίκες προέκυψε ότι 16 

ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 47 τον συµπεριφορισµό, 25 τον προοδευτισµό, 109 τον 

ανθρωπισµό και 62 τον εποικοδοµητισµό και από τους 141 άνδρες προέκυψε ότι 11 

ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 25 τον συµπεριφορισµό, 19 τον προοδευτισµό, 55 τον 

ανθρωπισµό και 31 τον εποικοδοµητισµό. Τέλος αναφέρονται τα αποτελέσµατα των 21 

ατόµων που δεν απάντησαν στο πεδίο φύλο από τα οποία 1 ασπαζόταν τη θεωρία του 

φιλελευθερισµού, 3 τον συµπεριφορισµό, 3 ασπάζονταν τον προοδευτισµό, 6 τον  

ανθρωπισµό και 8 τον εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Ο ρόλος του εκπαιδευοµένου (ανάλογα µε το φύλο) 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

Γυναίκα 16 47 25 109 62 259 

Άνδρας 11 25 19 55 31 141 

Αγνωστο 1 3 3 6 8 21 

Σύνολο 28 75 47 170 101 421 
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Έπονται τα αποτελέσµατα ανάλογα µε την επιστηµονική κατάρτιση των 

ερωτηθέντων στον τρόπο αντιµετώπισης του ρόλου των εκπαιδευοµένων τους. Όπως 

φαίνεται λοιπόν και από τον πίνακα που έπεται, από τους 240 κατόχους ενός πτυχίου 16 

ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 47 τον συµπεριφορισµό, 23 τον προοδευτισµό, 100 τον 

ανθρωπισµό και 54 τον εποικοδοµητισµό. Από τους 42 κατόχους δύο πτυχίων 2 

ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 8 τον συµπεριφορισµό, 4 τον προοδευτισµό, 17 τον 

ανθρωπισµό και 11 τον εποικοδοµητισµό. Από τους 108 κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου 

7 ασπάζονταν τον φιλελευθερισµό, 17 τον συµπεριφορισµό, 17 τον προοδευτισµό, 41 τον 

ανθρωπισµό και 26 τον εποικοδοµητισµό. Από τους 12 κατόχους διδακτορικού τίτλου 2 

ασπάζόνταν τον φιλελευθερισµό, κανείς τον συµπεριφορισµό και τον προοδευτισµό, 6 

τον ανθρωπισµό και 4 τον εποικοδοµητισµό. Τέλος αναφέρονται τα αποτελέσµατα των 

19 ατόµων που δεν απάντησαν στο πεδίο εκπαιδευτική κατάρτιση από τα οποία 1 

ασπαζόταν τη θεωρία του φιλελευθερισµού, 3 τον συµπεριφορισµό, 3 τον προοδευτισµό, 

6 τον  ανθρωπισµό και 6 τον εποικοδοµητισµό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Ο ρόλος του εκπαιδευοµένου (ανάλογα µε την επιστηµονική 

κατάρτιση) 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

1ο Πτυχίο 16 47 23 100 54 240 

2ο Πτυχίο 2 8 4 17 11 42 

Μεταπτυχιακός 
Τίτλος 

7 17 17 41 26 108 

Διδακτορικός 
Τίτλος 

2 0 0 6 4 12 

Άγνωστο 1 3 3 6 6 19 

Σύνολο 28 75 47 170 101 421 

 

3.6. Επαγωγική Στατιστική 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων µέσω της Επαγωγικής 

Στατιστικής. Στο επίπεδο της Επαγωγικής Στατιστικής για τον έλεγχο της σχέσης που 

υπάρχει στις µεταβλητές χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό τεστ χ2. Ο στατιστικός έλεγχος 

χ2   εντοπίζει τυχόν διαφορές που υπάρχουν στην κατανοµή των τιµών της µιας 

µεταβλητής στις τιµές της άλλης. Αυτό που επιχειρήθηκε να καταδειχθεί είναι αν υπάρχει 

αρχικά συσχέτιση του φύλου και της επιστηµονικής κατάρτισης µε την εκπαιδευτική 
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φιλοσοφία που ασπάζεται ο κάθε ερωτώµενος. Στη συνέχεια γίνεται µια προσπάθεια 

συσχέτισης της προσωπικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του καθενός σε σχέση µε την 

προσωπική του εκπαιδευτική φιλοσοφία που υιοθετεί στους τοµείς της εκπαίδευσης και 

της διαδικασίας µάθησης, της διαδικασίας της διδασκαλίας, του τρόπου αντιµετώπισης 

του ρόλου του ως εκπαιδευτή και του τρόπου αντιµετώπισης του ρόλου των 

εκπαιδευοµένων του. Για όλες αυτές τις συσχετίσεις χρησιµοποιηθήκε επίπεδο 

σηµαντικότητας ελέγχου p<0,05. Όσον αφορά τις δύο πρώτες συσχετίσεις, όπου οι 

µεταβλητές είναι το φύλο και η επιστηµονική κατάρτιση σε σχέση µε την ασπαζόµενη 

εκπαιδευτική φιλοσοφία του κάθε εκπαιδευτή εξαιτίας του ποσοστού που προέκυψε από 

τις συσχετίσεις, το οποίο είναι απαγορευτικό (είναι >25% ), κρίθηκε αναγκαία η 

σύµπτυξη µεταβλητών. Συγκεκριµένα, συµπτύχθηκαν οι εκπαιδευτικές φιλοσοφίες σε 

δύο οµάδες, σε αυτή που περιελάµβανε τις µαθητοκεντρικές και καινοτόµες φιλοσοφικές 

θεωρίες (τον εποικοδοµητισµό, τον προοδευτισµό και τον ανθρωπισµό) και σε αυτή που 

περιελάµβανε τις δασκαλοκεντρικές και συντηρητικές (τον φιλελευθερισµό και τον 

συµπεριφορισµό). Η κατηγοριοποίηση δεν είναι τυχαία, αντίθετα στηρίζεται στις βασικές 

αρχές της κάθε φιλοσοφικής θεωρίας. Μάλιστα για την ίδια κατηγοριοποίηση έγινε λόγος 

σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής (βλ. Κεφάλαιο 2), 

όπου καταδεικνύονται µε λεπτοµέρειες οι αιτίες κατάταξης της κάθε εκπαιδευτικής 

φιλοσοφικής θεωρίας στη µία ή στην άλλη κατηγορία. 

 

3.6.1. Συσχέτιση του φύλου και της προσωπικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας  

Αρχικά, ερευνήθηκε το κατά πόσο το φύλο επηρεάζει την εκπαιδευτική φιλοσοφία 

του κάθε εκπαιδευτή ενηλίκων που πήρε µέρος στην έρευνα, απαντώντας το 

ερωτηµατολόγιο PAEI.  Συγκρίθηκε λοιπόν η µεταβλητή «φύλο» µε τις δύο οµαδες των 

εκπαιδευτικών φιλοσοφικών θεωριών (µαθητοκεντρικές/καινοτόµες και 

δασκαλοκεντρικές/ συντηρητικές) για να φανεί εάν ασκεί κάποια επιρροή σε αυτές µε τη 

χρήση του συντελεστή Pearson. Έτσι θέσαµε ως µηδενική υπόθεση (Η0) ότι η µεταβλητή 

«φύλο» και εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Ο έλεγχος 

έδειξε, ότι χ2= (2, N=421)=2,29, p=0,318> 0,05. 

Άρα δεν απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση, ότι το φύλο και η εκπαιδευτική 

φιλοσοφική θεωρία που ασπάζεται κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων είναι ανεξάρτητες µεταξύ 

τους. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν έστω κι αν πρόκειται για οµαδοποιηµένες µεταβλητές 

όσον αφορά το κοµµάτι της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας ότι το φύλο του κάθε εκπαιδευτή 

ενηλίκων δεν αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει την απόφασή του ή την επιλογή του. 

Ωστόσο µπορεί να φανεί κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά το πλήθος των απαντήσεων 
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αλλά αυτό ισχύει γιατί δεν είναι ισοκατενεµηµένος ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που 

απαντήθηκαν από γυναίκες και από άντρες καθώς ο αριθµός των ερωτηµατολογίων που 

απαντήθηκαν από γυναίκες είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτά που απαντήθηκαν από 

άνδρες. 

 

3.6.2. Συσχέτιση της επιστηµονικής κατάρτισης και της προσωπικής 

εκπαιδευτικής φιλοσοφίας  

Στη συνέχεια, συγκρίθηκε η µεταβλητή επιστηµονική κατάρτιση και το κατά πόσο 

επηρεάζει την εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία που ασπάζεται ο κάθε εκπαιδευτής 

ενηλίκων που ερωτήθηκε. Στη συγκεκριµένη µεταβλητή όπως παρουσιάστηκε και στο 

κοµµάτι της περιγραφικής στατιστικής υπήρχαν τέσσερις επιλογές (1ο πτυχίο, 2ο πτυχίο, 

µεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικός τίτλος) και αρχικά παρατηρείται µεγάλη διαφορά 

στο πλήθος των κατόχων διδακτορικού τίτλου (Ν1= 12) και 2ου πτυχίου (Ν2= 42) σε 

σχέση µε τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου (Ν3= 108) και κυρίως µε τους κατόχους 

ενός µόνο πτυχίου (Ν4=240). Θα πρέπει να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο ότι και στην 

περίπτωση της επιστηµονικής κατάρτισης όπως και παραπάνω στη συσχέτιση µε το φύλο 

έγινε σύµπτυξη µεταβλητών. Όπως είναι επόµενο ακολουθήθηκε η ίδια µε την παραπάνω 

περίπτωση, συντηρητικές/ δασκαλοκεντρικές θεωρίες από την µία πλευρά, καινοτόµες/ 

µαθητοκεντρικές θεωρίες από την άλλη. Ωστόσο, η συσχέτιση της επιστηµονικής 

κατάρτισης του κάθε ερωτώµενου (στο ερωτηµατολόγιο αναφερόταν ως 

πανεπιστηµιακός τίτλος) και της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας στην οποία ό ίδιος εντάσσει 

τον εαυτό του, έδειξε µη στατιστικώς σηµαντική διαφορά. 

Κατά συνέπεια, όπως προκύπτει από τον έλεγχο χ2  που βασίζεται στο στατιστικό 

του Pearson, χ2= (4, N=421)= 2,418, p=0,659>0,05, η µηδενική υπόθεση (Η0) ότι η 

επιστηµονική κατάρτιση του κάθε εκπαιδευτή ενηλίκων και η εκπαιδευτική φιλοσοφία 

που υιοθετεί είναι ανεξάρτητες µεταβλητές µεταξύ τους δεν απορρίπτεται, 

αποδεικνύοντας ότι η επιστηµονική κατάρτιση που έχει λάβει ο κάθε εκπαιδευτής 

ενηλίκων δεν είναι αυτή που τον επηρεάζει στην επιλογή του. 

 

3.6.3. Συσχέτιση της ασπαζόµενης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας στη διαδικασία 

µάθησης και της προσωπικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας  

Η µεταβλητή που αφορά την εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζεται ο κάθε 

εκπαιδευτής ενηλίκων που ερωτήθηκε σε θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση και τη 

διαδικασία µάθησης προέκυψε από το αποτέλεσµα των απαντήσεων των σε τέσσερις 

ερωτήσεις (ερωτήσεις 2, 3, 4, 5,) του ερωτηµατολογίου PAEI. Στη συνέχεια, το 
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αποτέλεσµα των συγκεκριµένων απαντήσεων συσχετίστηκε µε το σύνολο των 

ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου.  Όπως προέκυψε από το στατιστικό έλεγχο χ2, η 

παρούσα µηδενική υπόθεση (Η0) ότι οι συγκεκριµένες δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες 

µεταξύ τους απορρίπτεται (χ2= (16, N=421)=533,084, p=0,000<0,05). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η φιλοσοφική εκπαιδευτική θεωρία του κάθε 

εκπαιδευτή ενηλίκων, τον επηρεάζει σε θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση  αλλά και 

τη διαδικασία της µάθησης καθώς, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

19), το µεγαλύτερο πλήθος των εκπαιδευτών που εντάσσονται σε κάποια συγκεκριµένη 

φιλοσοφική θεωρία εντάσσονται στην ίδια θεωρία και στα θέµατα αυτά. Το σηµαντικό 

για την κατανόηση και την ερµηνεία του Πίνακα 19 που ακολουθεί, όπως και των 

επόµενων πινάκων τέτοιου είδους που θα ακολουθήσουν (Πίνακες 20, 21 και 22) και θα 

αφορούν τη διαδικασία της διδασκαλίας, τον ρόλο του εκπαιδευτή και τον ρόλο του 

εκπαιδευοµένου αντίστοιχα, είναι ότι συγκρίνουµε τις συχνότητες επί των στηλών και 

όχι τις συχνότητες επί των σειρών. Ο λόγος είναι ότι οι συχνότητες επί των σειρών 

επηρεάζονται από το µέγεθος των επιµέρους οµάδων που προκύπτουν από τις κατηγορίες 

της µεταβλητής. Πιο συγκεκριµένα, από τους 28 εκπαιδευτές ενηλίκων που ασπάζονται 

τον φιλελευθερισµό σαν εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία οι 20 την ασπάζονται και σε 

θέµατα εκπαίδευσης και µάθησης. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στις υπόλοιπες θεωρίες. 

Στην περίπτωση του συµπεριφορισµού αυτό ισχύει για τους 54 από τους 70 εκπαιδευτές, 

στην περίπτωση του προοδευτισµού οι 51 από τους 105, στην περίπτωση του 

ανθρωπισµού οι 113 από τους 154 και τέλος, όσον αφορά τον εποικοδοµητισµό, οι 37 

από τους 64. 

Ωστόσο, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 19 υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα 

αξιοσηµείωτο πλήθος εκπαιδευτών που ασπάζονται µια συγκεκριµένη εκπαιδευτική 

φιλοσοφία σε θέµατα εκπαίδευσης και µάθησης εντάσσουν τον εαυτό τους σε κάποια 

άλλη. Χαρακτηριστικότερες είναι οι περιπτώσεις του προοδευτισµού και του 

εποικοδοµητισµού. Στην µεν πρώτη περίπτωση 29 εκπαιδευτές από τους 105 υιοθετούν 

την ανθρωπιστική εκπαιδευτική φιλοσοφία. Σε ποσοστό το πλήθος αυτό αντιστοιχεί στο 

27,6% επι του συνόλου, που αν συγκριθεί µε αυτούς που την ασπάζονται γενικότερα, οι 

οποίοι είναι 51,  48,57% δείχνει ότι υπάρχει ένα αξιόλογο ποσοστό «προοδευτικών» 

εκπαιδευτών που ασπάζονται την ανθρωπιστική θεωρία σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση 

και τη µάθηση. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στον εποικοδοµητισµό, όπου 18  

εκπαιδευτές (28,125%) ασπάζονται πάλι την ανθρωπιστική θεωρία. Και το ποσοστό αυτό 

αν συγκριθεί µε το ποσοστό των «καθαρά εποικοδοµιστών» εκπαιδευτών 57,81% είναι 

αξιοσηµείωτο. Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο ανθρωπισµός ως  εκπαιδευτική 
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φιλοσοφική θεωρία σε θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση και τη διαδικασία της 

µάθησης κερδίζει τη µερίδα του λέοντος καθώς 161 εκπαιδευτές στα θέµατα αυτά 

υιοθετούν την συγκεκριµένη θεωρία.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Ασπαζόµενη εκπαιδευτική φιλοσοφία στην εκπαίδευση και τη 

διαδικασία µάθησης (σε σχέση µε την προσωπική εκπαιδευτική φιλοσοφία) 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Εκπαίδευση 

και 

διαδικασία 

µάθησης 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

Φιλελευθερισµός 20 7 4 3 5 39 

Συµπεριφορισµός 5 54 13 8 3 83 

Προοδευτισµός 1 5 51 12 1 70 

Ανθρωπισµός 0 1 29 113 18 161 

Εποικοδοµητισµός 2 3 8 18 37 68 

Σύνολο 28 70 105 154 64 421 

 

Ειδικότερα, από τα αποτελέσµατα είναι σαφές ότι τα άτοµα που ασπάζονται τις δύο 

θεωρίες, οι οποίες είναι οι πιο συντηρητικές, τον φιλελευθερισµό και τον 

συµπεριφορισµό είναι πιστοί στις απόψεις τους στον τοµέα της µάθησης και στον σκοπό 

της εκπαίδευσης µε τη φιλοσοφική θεωρία που υιοθετούν γενικότερα. Αυτό συµβαίνει 

γιατί ο τοµέας της µάθησης και του σκοπού της εκπαίδευσης είναι ο τοµέας που 

περιλαµβάνει τις βασικές «θεωρητικές» αρχές της κάθε εκπαιδευτικής φιλοσοφικής 

θεωρίας. Κατ’ επέκταση άνθρωποι που ασπάζονται τέτοιες θεωρίες είναι λογικό και 

αναµενόµενο στον συγκεκριµένο τοµέα να είναι πιστοί στις θεωρητικές τους αρχές, που 

ταυτίζουν τη µάθηση µε την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και αυτό θεωρούν ότι 

είναι ο σκοπός της µάθησης. Αντίθετα στις υπόλοιπες τρεις, στον προοδευτισµό, τον 

ανθρωπισµό και τον εποικοδοµητισµό, που διακρίνονται από σχετικότητα, πλουραλισµό 

και τάση για αλλαγή, υπάρχει κινητικότητα εκπαιδευτών, προς τη θεωρία του 

ανθρωπισµού, η οποία θέτει ως σκοπό της εκπαίδευσης τη διεκόλυνση της 

αυτοπραγµάτωσης και της προσωπικής ανάπτυξης. Οι άλλες δύο θέτουν ως σκοπό της 

εκπαίδευσης στρεφόµενες περισσότερο στην κοινωνία, στη µετάδοση κοινωνικών 

αλλαγών και πολιτισµού. Αυτό δείχνει ότι ο εκπαιδευτής σαν άτοµο λειτουργεί 

περισσότερο βλέποντας ως στόχο το ίδιο το άτοµο, τον εκπαιδευόµενο κι όχι την 

κοινωνία ως σύνολο. Ακόµη λοιπόν κι αν ανήκει και εντάσσει τον εαυτό του σε κάποια 

άλλη φιλοσοφική θεωρία που φυσικά και είναι συναφής µε τον ανθρωπισµό στο κοµµάτι 

που αφορά τον σκοπό της εκπαίδευσης και τη διαδικασία της µάθησης είναι 

«κεντραρισµένοι» περισσότερο στο άτοµο. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι 

ενώ ο ανθρωπισµός συγκεντρώνει το µεγαλύτερο πλήθος των εκπαιδευτών κανείς που 
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ασπάζεται τον φιλελευθερισµό και µόνο ένας που ασπάζεται τον συµπεριφορισµό στον 

συγκεκριµένο τοµέα θα χαρακτήριζε τον εαυτό του ανθρωπιστή. Αυτό υποστηρίζει για 

ακόµη µια φορά την συντηρητικότητα και τη δυσκαµψία των δύο αυτών θεωρίών. 

    

3.6.4. Συσχέτιση της ασπαζόµενης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας στη διαδικασία 

της διδασκαλίας και της προσωπικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας  

Η µεταβλητή που αφορά την εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζεται ο κάθε 

εκπαιδευτής ενηλίκων που ερωτήθηκε σε θέµατα που αφορούν στη διαδικασία 

διδασκαλίας προέκυψε από το αποτέλεσµα των απαντήσεων των σε άλλες τέσσερις 

ερωτήσεις (ερωτήσεις 1, 8, 10, 13) του ερωτηµατολογίου PAEI. Το αποτέλεσµα των 

συγκεκριµένων απαντήσεων συσχετίστηκε µε το σύνολο των ερωτήσεων του 

ερωτηµατολογίου.  Όπως προέκυψε από το στατιστικό έλεγχο χ2, η παρούσα µηδενική 

υπόθεση (Η0) ότι οι συγκεκριµένες δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους 

απορρίπτεται, χ2= (16, N=421)=502,530, p=0,000<0,05. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η φιλοσοφική εκπαιδευτική θεωρία του κάθε 

εκπαιδευτή ενηλίκων, τον επηρεάζει σε θέµατα που αφορούν στη διαδικασία της 

διδασκαλίας καθώς, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 20), το 

µεγαλύτερο πλήθος των εκπαιδευτών που εντάσσονται σε κάποια συγκεκριµένη 

φιλοσοφική εντάσσονται στην ίδια θεωρία και στα θέµατα αυτά. Συγκρίνοντας λοιπόν 

τις στήλες του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 20), 28 εκπαιδευτές ενηλίκων που ασπάζονται 

τον φιλελευθερισµό σαν εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία, οι 20 την ασπάζονται και 

εφαρµόζουν τις αρχές τουστη διαδικασία της διδασκαλίας. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και 

στις υπόλοιπες θεωρίες. Στην περίπτωση του συµπεριφορισµού αυτό ισχύει για τους 46 

από τους 70 εκπαιδευτές, στην περίπτωση του προοδευτισµού οι 73 από τους 105, στην 

περίπτωση του ανθρωπισµού οι 74 από τους 154 και τέλος όσον αφορά τον 

εποικοδοµητισµό οι 35 από τους 64. 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 20 και στη διαδικασία τις διδασκαλίας υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου ένα αξιοσηµείωτο πλήθος εκπαιδευτών, οι οποίοι ασπάζονται µια 

συγκεκριµένη εκπαιδευτική φιλοσοφία σε θέµατα διδασκαλίας εντάσσουν τον εαυτό 

τους σε κάποια άλλη. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση του ανθρωπισµού. 

Συγκεκριµένα, ενώ το µεγαλύτερο πλήθος των εκπαιδευτών 74 από τους 154 (δηλαδή 

σχεδόν οι µισοί) ασπάζονται την ανθρωπιστική θεωρία γενικότερα, υπάρχει ένας 

αξιοσηµείωτος αριθµός 42 εκπαιδευτές και 30 εκπαιδευτές που στο συγκεκριµένο 

κοµµάτι, δηλαδή στη διαδικασία της διδασκαλίας ασπάζονται τη θεωρία του 

προοδευτισµού και του εποικοδοµητισµού αντίστοιχα. Τέλος και σε αυτή την περίπτωση 
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θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η  εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία που συγκεντρώνει το 

µεγαλύτερο πλήθος των εκπαιδευτών σε θέµατα που αφορούν στη διαδικασία της 

διδασκαλίας είναι ο προοδευτισµός, καθώς 137 εκπαιδευτές στα θέµατα αυτά υιοθετούν 

την συγκεκριµένη θεωρία, µε τον ανθρωπισµό να έρχεται στη δεύτερη θέση µε µικρή 

όµως διαφορά 107 εκπαιδευτές. Υπενθυµίζεται ότι σε θέµατα εκπαίδευσης και στη 

διαδικασία της µάθησης ο ανθρωπισµός συγκέντρωνε το µεγαλύτερο πλήθος των 

εκπαιδευτών, αφήνοντας τις άλλες εκπαιδευτικές θεωρίες πίσω µε µεγάλη διαφορά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Ασπαζόµενη εκπαιδευτική φιλοσοφία στη διαδικασία διδασκαλίας 

(σε σχέση µε την προσωπική εκπαιδευτική φιλοσοφία) 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Διαδικασία 

διδασκαλίας 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

Φιλελευθερισµός 20 5 1 4 2 32 

Συµπεριφορισµός 0 46 7 4 0 57 

Προοδευτισµός 2 12 73 42 8 137 

Ανθρωπισµός 3 3 8 74 19 107 

Εποικοδοµητισµός 3 4 16 30 35 88 

Σύνολο 28 70 105 154 64 421 

 
Αναλύοντας παραπάνω τα προηγούµενα αποτελέσµατα µπορεί κανείς να καταλήξει 

και σε άλλα συµπεράσµατα. Είναι αξιοσηµείωτο και κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί 

η µικρή κινητικότητα των συµπεριφοριστών και των φιλελεύθερων εκπαιδευτών 

ενηλίκων σε άλλες εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες. Θα τονιστεί για ακόµη λοιπόν 

µια φορά η «δυσκαµψία» που επικρατεί σε αυτές τις θεωρίες και η προσήλωση στις αρχές 

που υιοθετούν. Ωστόσο, αν και η κινητικότητα είναι σχετικά µικρή είναι σαφώς 

κατευθυνόµενη προς µαθητοκεντρικές θεωρίες και όχι εναλλάσσοντας εκπαιδευτές 

µεταξύ τους. Η εικόνα αυτή δείχνει την τάση της σύγχρονης εποχής σε θεωρίες που 

κέντρο τους αποτελεί ο εκπαιδευόµενος και αποποιούνται την αυθεντία του δασκάλου. 

Μια ακόµη διαπίστωση που κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί και να ερµηνευτεί 

παραπάνω είναι το γεγονός ότιτο µεγαλύτερο πλήθος των εκπαιδευτών το συγκεντρώνει 

η εκπαιδευτική θεωρία του προοδευτισµού και όχι του ανθρωπισµού όπως συνέβαινε µε 

την συσχέτισης της προηγούµενης ενότητας. Αυτό συµβαίνει γιατί ο ανθρωπισµός 

κρίνεται ως εγωκεντρική θεωρία, που κάθε άτοµο είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του. Κάτι 

τέτοιο όµως δεν µπορεί να κυριαρχεί στον τοµέα της διδασκαλίας, που µέσα της 

υποκρύπτεται ο εκπαιδευτής, το θεσµικό πλαίσιο, η δοµή. Αντίθετα, η θεωρία του 

προοδευτισµού συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο αριθµό των εκπαιδευτών καθώς είναι η 
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φιλοσοφική αυτή θεωρία που είναι συνυφασµένη µε την εκπαίδευση ενηλίκων λόγω της 

εστίασής της στην επαγγελµατική κατάρτιση και την επιστηµονική έρευνα. Είναι λοιπόν 

εύληπτο γιατί συγκεντρώνει τους περισσότερους των εκπαιδευτών.  

Ως τελευταία διαπίστωση αξίζει να παρατηρηθεί το γεγονός της µεγάλης, συγκριτικά 

µε τον αρχικό αριθµό, κινητικότητας των εκπαιδευτών προς τη θεωρία του 

εποικοδοµητισµού. Η διαδικασία της διδασκαλίας χωρίς να είναι το επίκεντρο ο 

εκπαιδευτής και η πίστη ότι µέσω του διαλόγου θα οδηγηθεί κανείς στην ανακάλυψη της 

νέας γνώσης είναι µια επικρατούσα τάση στην σύγχρονη πραγµατικότητα.   

 

3.6.5. Συσχέτιση της ασπαζόµενης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας στον ρόλο του 

εκπαιδευτή και της προσωπικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας  

Η µεταβλητή που αφορά την εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζεται ο κάθε 

εκπαιδευτής ενηλίκων που ερωτήθηκε σε θέµατα που αφορούν στο ρόλο του ίδιου, 

δηλαδή πως «βλέπει» και αντιµετωπίζει ο ίδιος τον ρόλο του και το έργο που επιτελεί 

προέκυψε από το αποτέλεσµα των απαντήσεων σε τρεις ερωτήσεις (ερωτήσεις 6, 7, 14) 

του ερωτηµατολογίου PAEI. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη υποενότητα του 

κεφαλαίου αυτού, όλες οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αφορούν στον εκπαιδευτή, 

απλά οι συγκεκριµένες ερωτήσεις εστιάζουν στον ρόλο του.  Εξάλλου, ιδιαίτερα στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι καταλυτικός για όλη τη διαδικασία. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η συσχέτιση του αποτελέσµατος των συγκεκριµένων 

απαντήσεων µε το σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου.  Όπως προέκυψε από 

το στατιστικό έλεγχο χ2, η παρούσα µηδενική υπόθεση (Η0) ότι οι συγκεκριµένες δύο 

µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους απορρίπτεται, χ2= (16, N=421)= 483,168, 

p=0,000<0,05. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η φιλοσοφική εκπαιδευτική θεωρία του κάθε 

εκπαιδευτή ενηλίκων, τον επηρεάζει σε θέµατα που αφορούν στον ρόλο του καθώς, όπως 

φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 21), το µεγαλύτερο πλήθος των 

εκπαιδευτών που εντάσσονται σε κάποια συγκεκριµένη φιλοσοφική εντάσσονται στην 

ίδια θεωρία και στον τοµέα αυτόν. Συγκρίνοντας λοιπόν τις στήλες του παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 21) από τους 28 εκπαιδευτές ενηλίκων που ασπάζονται τον φιλελευθερισµό 

σαν εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία οι 17 την ασπάζονται και όσον αφορά τον ρόλο 

τους ως εκπαιδευτές. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στις υπόλοιπες θεωρίες. Στην 

περίπτωση του συµπεριφορισµού αυτό ισχύει για τους 50 από τους 70 εκπαιδευτές, στην 

περίπτωση του προοδευτισµού οι 49 από τους 105, στην περίπτωση του ανθρωπισµού οι 

86 από τους 154 και τέλος όσον αφορά τον εποικοδοµητισµό οι 39 από τους 64. 
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Στη συγκεκριµένη περίπτωση, στον ρόλο του εκπαιδευτή αξιοσηµείωτα στοιχεία 

που πρέπει να επισηµανθούν είναι τα εξής δύο. Καταρχάς, ενώ το πλήθος των 

εκπαιδευτών που στο σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου εντάσσουν τον 

εαυτό τους στη φιλοσοφική θεωρία του εποικοδοµητισµού είναι 64, σε ερωτήσεις που 

αφορούν πιο εστιασµένα στον ρόλο τους ως εκπαιδευτές το σύνολο των εκπαιδευτών 

σχεδόν διπλασιάζεται καθώς 121 εντάσσονται σε αυτή τη θεωρία στον συγκεκρµένο 

τοµέα. Το δεύτερο στοιχείο αφορά στη θεωρία του συµπεριφορισµού, που είναι µια 

συντηρητική θεωρία. Οι εκπαιδευτές που ασπάζονται γενικότερα την συγκεκριµένη 

φιλοσοφική θεωρία ακόµη και στον ρόλο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων εµµένουν σε 

αυτή, γεγονός που δε συµβαίνει στις υπόλοιπες θεωρίες. Μπορεί δηλαδή σε όλες τις 

θεωρίες το µεγαλύτερο πλήθος να εντάσσει τον εαυτό του στην ίδια θεωρία όσον αφορά 

τον ρόλο του ως εκπαιδευτής µε αυτή που τον εντάσσει και γενικά αλλά υπάρχει µεγάλη 

διασπορά εκπαιδευτών σε θεωρίες που προωθούν την αυτενέργεια των εκπαιδευοµένων, 

όπως ο ανθρωπισµός και ο εποικοδοµητισµός που και οι δυο µάζι συγκεντρώνουν 268 

εκπαιδευτές (147 εντάσσονται στον ανθρωπισµό και 121 στον εποικοδοµητισµό) από το 

το σύνολο των 421 που απάντησαν, δηλαδή πάνω από το 50% του συνόλου τους. 

Παρουσιάζοντας µια περαιτέρω ανάλυση των παραπάνω αποτελεσµάτων 

διαπιστώνει κανείς τη συσσώρευση του µεγαλύτερου πλήθους των εκπαιδευτών στο 

ζεύγος του ανθρωπισµού και του εποικοδοµητισµού και την ισχυρή παραγκώνιση του 

προοδευτισµού που γενικότερα ανήκει στην οµπρέλα των πιο δασκαλοκεντρικών και 

καινοτόµων θεωριών. Η διαφορά τους όµως βρίσκεται στο γεγονός ότι µπορεί σε όλες 

αυτές τις τρεις θεωρίες ο εκπαιδευτής να είναι διοργανωτής, διαµεσολαβητής και 

διευκολυντής, αλλά στη θεωρία του προοδευτισµού είναι αυτός που όχι µόνο διεγείρει 

αλλά και υποκινεί και κατευθύνει την συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων, γεγονός 

που δεν ισχύει στις άλλες δυο.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Ασπαζόµενη εκπαιδευτική φιλοσοφία στον ρόλο του εκπαιδευτή (σε 

σχέση µε την προσωπική εκπαιδευτική φιλοσοφία) 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Ρόλος 
Εκπαιδευτή 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

Φιλελευθερισµός 17 4 6 4 0 31 

Συµπεριφορισµός 4 50 3 9 2 68 

Προοδευτισµός 0 2 49 2 1 54 

Ανθρωπισµός 6 6 27 86 22 147 

Εποικοδοµητισµός 1 8 20 53 39 121 
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Σύνολο 28 70 105 154 64 421 

 
 

3.6.6. Συσχέτιση της ασπαζόµενης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας στον ρόλο του 

εκπαιδευοµένου και της προσωπικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας  

Η µεταβλητή που αφορά την εκπαιδευτική φιλοσοφία που ασπάζεται ο κάθε 

εκπαιδευτής ενηλίκων που ερωτήθηκε σε θέµατα που αφορούν στον ρόλο των 

εκπαιδευοµένων, δηλαδή πώς αντιλαµβάνεται ο ίδιος τον ρόλο τους κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία προέκυψε από το αποτέλεσµα των απαντήσεων τους  σε 

τέσσερις ερωτήσεις (ερωτήσεις 9, 11, 12, 15) του ερωτηµατολογίου PAEI. Στη συνέχεια, 

ο αποτέλεσµα των απαντήσεών τους στις συγκεκριµένες ερωτήσεις συσχετίστηκε µε το 

αποτέλεσµα του συνόλου των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου.  Όπως προέκυψε από 

το στατιστικό έλεγχο χ2, η παρούσα µηδενική υπόθεση (Η0) ότι οι συγκεκριµένες δύο 

µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους απορρίπτεται (χ2= 16, N=421)= 414,178, 

p=0,000<0,05).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η φιλοσοφική εκπαιδευτική θεωρία του κάθε 

εκπαιδευτή ενηλίκων, τον επηρεάζει σε θέµατα που αφορούν στον τρόπο που 

αντιµετωπίζει τους εκπαιδευοµένους του και στον ρόλο που τους «επιτρέπει» να παίζουν 

καθώς, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 22), το µεγαλύτερο πλήθος 

των εκπαιδευτών που εντάσσονται σε κάποια συγκεκριµένη φιλοσοφική εντάσσονται 

στην ίδια θεωρία και στον τοµέα αυτόν. Συγκρίνοντας λοιπόν τις στήλες του παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 22), από τους 28 εκπαιδευτές ενηλίκων που ασπάζονται τον 

φιλελευθερισµό σαν εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία οι 15 την ασπάζονται και όσον 

αφορά τον ρόλο τους ως εκπαιδευτές. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στις υπόλοιπες 

θεωρίες, εκτός από µία, αυτή του προοδευτισµού. Στην περίπτωση δηλαδή του 

συµπεριφορισµού αυτό ισχύει για τους 47 από τους 70 εκπαιδευτές,  στην περίπτωση του 

ανθρωπισµού για τους 112 από τους 154 και τέλος όσον αφορά τον εποικοδοµητισµό για 

τους 46 από τους 64. 

Ωστόσο, στην περίπτωση του προοδευτισµού που είναι και το πιο αξιοσηµείωτο 

στοιχείο που µας δείχνει ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 22) είναι ότι µόνο οι 29 από τους 

105 προοδευτικούς εκπαιδευτές εντάσσουν τον εαυτό τους στην ίδια θεωρία όσον αφορά 

τον ρόλο των εκπαιδευοµένων τους και το πώς οι ίδιοι τους αντιµετωπίζουν. Μάλιστα 45 

από αυτούς που ασπάζονται τον προοδευτισµό στον συγκεκριµένο τοµέα εντάσσουν τον 

εαυτό τους στη θεωρία του ανθρωπισµού. Επιπλέον, όπως στον προηγούµενο τοµέα που 

αφορούσε στον ρόλο τους ως εκπαιδευτές και εδώ το µεγαλύτερο πλήθος εκπαιδευτών 

συγκεντρώνουν οι θεωρίες του ανθρωπισµού (170 εκπαιδευτές) και του 
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εποικοδοµητισµού (101 εκπαιδευτές), συνολικά δηλαδή 271 εκπαιδευτές από τους 421 

που απάντησαν στα ερωτηµατολόγια, ποσοστό περίπου 64%.  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί το εξής: ότι η κινητικότητα και η 

διασπορά των εκπαιδευτών στις διάφορες θεωρίες που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο 

πλήθος αυτών αφορά σε θεωρίες µαθητοκεντρικές που µεταξύ τους υπάρχουν µεν 

διαφορές αλλά οι διαφορές αυτές είναι µικρές. Όπως µάλιστα αναφέρθηκε παραπάνω, 

πάνω από τους µισούς εκπαιδευτές (περίπου το 64%) εντάσσουν τον εαυτό τους είτε στη 

θεωρία του ανθρωπισµού είτε στου εποικοδοµητισµού. Και στις δύο αυτές εκπαιδευτικές 

φιλοσοφικές θεωρίες το κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας είναι ο εκπαιδευόµενος, ο 

οποίος είναι αυτόνοµος, αυτοκατευθυνόµενος και εξαιρετικά δραστήριος. Είναι αυτός 

που αναλαµβάνει την ευθύνη για τη µάθηση, καθώς θεωρείται ότι είναι ίσος µε τον 

εκπαιδευτή. Μάλιστα, στον εποικοδοµητισµό είναι αυτός ο ίδιος που κατασκευάζει τη 

γνώση. Αν συγκρίνει λοιπόν κανείς αυτές τις δύο θεωρίες, του ανθρωπισµού και του 

εποικοδοµητισµού, µε αυτή του προοδευτισµού, θα συνειδητοποιήσει ότι σχεδόν 

ταυτίζονται, γεγονός που προβληµατίζει αναλογιζόµενος τη µεγάλη διαρροή των 

εκπαιδευτών του προοδευτισµού στις άλλες δύο θεωρίες. Η «λεπτή» διαφορά λοιπόν που 

τις κάνει να ξεχωρίζουν είναι ότι ο ανθρωπισµός και ο εποικοδοµητισµός έχει ως σκοπό 

την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και της αυτοπραγµάτωσης του εκπαιδευοµένου 

και όχι την επαγγελµατική του κατάρτιση και την οµαλή ένταξή του στην κοινωνία. Κατά 

συνέπεια είναι εύληπτο ότι µπορεί ο τρόπος και τα µέσα µε τα οποια αντιµετωπίζεται ο 

εκπαιδευόµενος και στις τρεις αυτές µαθητοκεντρικές εκπαιδευτικές θεωρίες να είναι 

παρεµφερή αλλά ο σκοπός τους διαφέρει. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Ασπαζόµενη εκπαιδευτική φιλοσοφία στον ρόλο του εκπαιδευοµένου 

(σε σχέση µε την προσωπική εκπαιδευτική φιλοσοφία) 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Ρόλος 
Εκπαιδ/µένου 

 Φιλελευθερισµός Συµπεριφορισµός Προοδευτισµός Ανθρωπισµός Εποικοδοµητισµός Σύνολο 

Φιλελευθερισµός 15 7 3 2 1 28 

Συµπεριφορισµός 4 47 11 7 6 75 

Προοδευτισµός 1 6 29 10 1 47 

Ανθρωπισµός 2 1 45 112 10 170 

Εποικοδοµητισµός 6 9 17 23 46 101 

Σύνολο 28 70 105 154 64 421 
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3.7. Σχολιασµός των ευρηµάτων της έρευνας 
 
Η παρούσα έρευνα της Διδακτορικής Διατριβής επιχείρησε να ερευνήσει τόσο ποια 

εκπαιδευτική φιλοσοφία ασπάζονται περισσότερο οι ενεργοί εκπαιδευτές ενηλίκων, κι 

αν αυτή επηρεάζεται από το φύλο του καθενός, αλλά κι από την επιστηµονική του 

κατάρτιση, όσο και το αν το φιλοσοφικό ρεύµα στο οποίο εντάσσονται διαφέρει σε 

επιµέρους τοµείς της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως στον σκοπό της εκπαίδευσης 

και τη διαδικασία της µάθησης, στη διαδικασία της διδασκαλίας, στο ρόλο που 

αντιµετωπίζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους ως εκπαιδευτές αλλά και στον τρόπο που 

«βλέπουν» τους εκπαιδευοµένούς τους. 

Η πρώτη διαπίστωση που αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτών είναι ότι οι 

φιλοσοφικές εκπαιδευτικές φιλοσοφίες που επικρατούν είναι αυτές του ανθρωπισµού και 

του προοδευτισµού µε σηµαντικό προβάδισµα, ενώ το φιλοσοφικό ρεύµα του 

φιλελευθερισµού είναι τελευταίο µε µεγάλη διαφορά. Οι διαφορές αυτές ισχύουν χωρίς 

διαφοροποιήσεις εξετάζοντας τα αποτελέσµατα υπό το φίλτρο του φύλου και του 

πανεπιστηµιακού τίτλου που κατέχει ο κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων. Όπως µάλιστα 

προέκυψε από τα αποτελέσµατα της επαγωγικής στατιστικής το φύλο και η επιστηµονική 

κατάρτιση του καθενός δε φαίνεται να τον/ την επηρεάζει όσον αφορά την εκπαιδευτική 

φιλοσοφία που ασπάζεται. 

Όσον αφορά, τώρα τους επιµέρους τοµείς τα αποτελέσµατα αυτά διαφοροποιούνται. 

Πιο συγκεκριµένα, στους τοµείς που αφορούν στον σκοπό της εκπαίδευσης και τη 

διαδικασία της µάθησης επικρατούσα θεωρία παραµένει ο ανθρωπισµός αλλά δεύτερη 

καταλήγει να είναι ο συµπεριφορισµός µε µικρή διαφορά όσον αφορά την τρίτη και την 

τέταρτη που είναι ο προοδευτισµός και ο εποικοδοµητισµός, αντίστοιχα. Ωστόσο, τα 

προηγούµενα αποτελέσµατα δεν ισχύουν στη διαδικασία της διδασκαλίας, όπου 

επικρατούσες θεωρίες είναι ο προοδευτισµός και ο ανθρωπισµός (όπως και στα αρχικά 

αποτελέσµατα που αφορούν στο σύνολο), τρίτη έρχεται η θεωρία του εποικοδοµητισµού 

ενώ ο συµπεριφορισµός που στον τοµέα της εκπαίδευσης και της µάθησης έρχεται 

δεύτερος σε αυτόν τον τοµέα είναι προτελευταίος µε σηµαντική διαφορά. Στη συνέχεια 

των παραπάνω αποτελεσµάτων, όσον αφορά τα αποτελέσµατα που αφορούν στον ρόλο 

του εκπαιδευτή αλλά και των εκπαιδευοµένων, στις πρώτες προτιµήσεις των 

ερωτωµένων βρίσκονται οι θεωρίες του ανθρωπισµού και του εποικοδοµητισµού, που 

είναι µαθητοκεντρικές και πιο καινοτόµες θεωρίες µε τις υπόλοιπες να έπονται µε 

σηµαντικές διαφορές από τις πρώτες δύο. 

Αναλύοντας περαιτέρω τα αποτελέσµατα της επαγωγικής στατιστικής, 

αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το φύλο και η επιστηµονική κατάρτιση του κάθε 
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εκπαιδευτή ενηλίκων θεωρούνται ανεξάρτητες µεταβλητές σε σχέση µε την εκπαιδευτική 

φιλοσοφία που ασπάζονται τόσο από το σύνολο των ερωτήσεων όσο και από τα 

αποτελέσµατά τους στους επιµέρους τοµείς που χωρίστηκαν οι ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου (εκπαίδευση και µάθηση, διδασκαλία, εκπαιδευτής, εκπαιδευόµενος). 

Αυτό, όµως, δεν ισχύει για τη συσχέτιση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που εντάσσουν 

οι εκπαιδευτές ενηλίκων τον εαυτό τους γενικότερα µε τους παραπάνω επιµέρους τοµείς. 

Δηλαδή, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το εκπαιδευτικό φιλοσοφικό ρεύµα 

στο οποίο εντάσσονται οι εκπαιδευτές ενηλίκων απαντώντας στο σύνολο των 

ερωτήσεων, τους επηρεάζει καθώς είναι το ίδιο µε αυτό που εντάσσουν τον εαυτό τους 

και στους παραπάνω τοµείς. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που αφορά στον 

τέταρτο τοµέα που αφορά στον ρόλο των εκπαιδευοµένων και πιο συγκεκριµένα στην 

περίπτωση του προοδευτισµού, όπου οι «προοδευτικοί» εκπαιδευτές ενηλίκων 

εντάσσουν τον εαυτό τους στο ρεύµα του ανθρωπισµού.  

Ωστόσο, αν και ο κύριος όγκος των εκπαιδευτών εντάσσει τον εαυτό του στους 

επιµέρους τοµείς που χωρίσαµε το ερωτηµατολόγιο στην ίδια εκπαιδευτική φιλοσοφική 

θεωρία που τον εντάσσει γενικότερα (εκτός από την περίπτωση στον ρόλο του 

εκπαιδευόµενου, που σηµειώθηκε παραπάνω) υπάρχει ένας αξιοµνηµόνευτος αριθµός 

εκπαιδευτών που εντάσσουν τον εαυτό τους σε άλλες εκπαιδευτικές θεωρίες. Αυτή η 

διαπίστωση είχε ήδη προβλεφθεί από την Zinn (1991, p.53), η οποία αναφέρει ότι µπορεί 

οι περισσότεροι ερωτώµενοι να έχουν µια ξεκάθαρη πρωταρχική φιλοσοφική θεωρία που 

ασπάζονται, αλλά µπορεί να διχάζονται και ανάµεσα σε δύο που είναι βέβαια σχετικές 

µεταξύ τους. Η ίδια επισηµαίνει ότι τυπικοί συνδυασµοί µπορεί να είναι ο 

φιλελευθερισµός µε τον συµπεριφορισµό ή ο προοδευτισµός µε τον ανθρωπισµό. 

Αναφέρει επίσης ότι για κάποιους ο εποικοδοµητισµός µεταφράζεται ως επέκταση του 

ανθρωπισµού, αποτελώντας και αυτοί οι δύο µεταξύ τους έναν δυνητικό συνδυασµό. Οι 

συνδυασµοί αυτοί επαληθευτηκαν και από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 

έρευνα. 

Συγκεκριµένα, στον τοµέα που αφορά στην εκπαίδευση και τη διαδικασία της 

µάθησης επικρατέστερος συνδυασµός είναι αυτός του ανθρωπισµού και του 

προοδευτισµού. Στον τοµέα της διαδικασίας της διδασκαλίας αυτοί του προοδευτισµού 

και του ανθρωπισµού αλλά και του ανθρωπισµού και του εποικοδοµητισµού. Στον τοµέα 

του εκπαιδευτή πάλι επικρατέστεροι συνδυασµοί είναι αυτοί του προοδευτισµού και του 

ανθρωπισµού αλλά και του ανθρωπισµού και του εποικοδοµητισµού, όπως και στον 

τοµέα που αφορά στον ρόλο του εκπαιδευοµένου. 
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Σχολιάζοντας όλα τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί και το 

παρακάτω τελευταίο στοιχείο. Δηλαδή το µεγαλύτερο πλήθος των εκπαιδευτών 

ενηλίκων ανεξάρτητα σε ποια φιλοσοφική θεωρία εντάσσει τον εαυτό του τείνει σε πιο 

καινοτόµες θεωρίες σε τοµείς που αφορούν στη διδασκαλία, στον ρόλο τους ως 

εκπαιδευτές και στον ρόλο που αποδίδουν στους εκπαιδευοµένους τους. Οι θεωρίες που 

υπερισχύουν όπως αυτές του ανθρωπισµού και του εποικοδοµητισµού είναι αυτές που 

ενισχύουν την αυτενέργεια και την πρωτοβουλία των εκπαιδευοµένων και 

χαρακτηρίζονται ως µαθητοκεντρικές θεωρίες. Στόχος τους είναι η αυτοολοκλήρωση του 

ατόµου, το οποίο καθίσταται στο κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας, έχοντας τον 

εκπαιδευτή ως διευκολυντή της. Το παραπάνω στοιχείο δεν είναι τόσο πρόδηλο στον 

τοµέα που αφορά στον τοµέα της εκπαίδευσης και της διαδικασία µάθησης, όπου οι 

συντηρητικές θεωρίες όπως αυτές του φιλελευθερισµού και του συµπεριφορισµού 

τείνουν να εµµένουν από αυτούς που τις ασπάζονται. Αντίθετα, στον ρόλο που 

αντιµετωπίζουν τον εαυτό τους ως εκπαιδευτή, αλλά και τους εκπαιδευοµένους τους 

υπάρχει διαρροή προς πιο µαθητοκεντικές θεωρίες. 

 

3.8. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις ως προς την έρευνα 

 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί όχι µόνο η επικρατούσα 

εκπαιδευτική φιλοσοφία των εκπαιδευτών ενηλίκων που εργάζονται σε δοµές της µη 

τυπικής εκπαίδευσης αλλά και το κατά πόσο επηρεάζει ή όχι την άποψή τους ως προς τη 

διαδικασία της µάθησης, τη διαδικασία της διδασκαλίας, τον ρόλο που αποδίδουν στους 

εκπαιδευοµένους τους αλλά και στον ίδιο τους τον εαυτό. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

υπάρχει συσχέτιση αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και αποκλίσεις, γεγονός που αποδεικνύει 

ότι κάθε εκπαιδευτής µπορεί να διέπεται από µια εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία αλλά 

να υιοθετεί στοιχεία και από άλλες. Μάλιστα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ερευνητικό 

εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε αποτυπώνει τις απόψεις τους σε µια συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή, κατά την οποία µπορεί να επηρεασµένοι από διάφορους παράγοντες 

(από το τµήµα των εκπαιδευοµένων που διδάσκουν, από το αντικείµενο διδασκαλίας, 

από την προσωπική, οικογενειακή επαγγελµατική τους κατάσταση), γεγονός που δεν 

καθιστά το αποτέλεσµα παγιωµένο. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτές µπορεί ερωτώµενοι κάποια 

άλλη χρονική στιγµή και κάτω από άλλες συνθήκες να καταγράψουν διαφορετικά 

αποτελέσµατα. Άλλωστε, πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαξιολόγησης που είναι 

εύκολο να επιχειρήσουν να το βρουν και να το συµπληρώσουν εκ νέου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Συµπεράσµατα- Προτάσεις 
 

 

4.1. Συζήτηση των ευρηµάτων 

 

Το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλευρο, γιατί 

απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόµενους, οι οποίοι έχουν διαφορετικές ανάγκες, 

διαφορετικές εµπειρίες, διαφορετικές προσδοκίες καθώς και τον δικό τους προσωπικό 

τρόπο να µαθαίνουν (Apps, 1973/ Jarvis 1985). Για τον συντονισµό λοιπόν της όλης 

εκπαιδευτικής/ µαθησιακής διαδικασίας αλλά και την επιτυχή ολοκλήρωσή της,  

σύµφωνα µε την Papanaoum (1994) η ευθύνη βαραίνει κατά κύριο λόγο τον εκπαιδευτή, 

του οποίου ο ρόλος είναι εξαιρετικά απαιτητικός.  

Στην πραγµατικότητα, αυτός ο πολυδιάστατος και απαιτητικός ρόλος προσφέρει µια 

σχετική αυτονοµία σε όσους τον ασκούν, καθιστά όµως δύσκολη οποιαδήποτε 

προσπάθεια ανάλυσής του σε θεωρητική βάση (Jarvis, Griffin, 2003). Σε αυτό το σηµείο 

έρχεται να προστεθεί η αναγκαιότητα εντοπισµού από τον κάθε εκπαιδευτή ενηλίκων της 

προσωπικής του εκπαιδευτικής φιλοσοφίας,  καθώς η ιδανική σχέση µεταξύ θεωρίας και 

πράξης είναι συµβιωτική. Εποµένως η θεωρία και η πράξη αποτελούν µέρος µιας 

µοναδικής πραγµατικότητας και δεν µπορούν να διαχωριστούν. Χαρακτηριστική είναι η 

φράση του McKenzie που παρουσιάζει την αναγκαιότητα συνύπαρξης θεωρίας και 

πράξης. Συγκεκριµένα αναφέρει (1985, σελ.212) ότι: «ο θεωρητικός που αποµακρύνεται 

από την πράξη καθίσταται ένας αποµονωµένος ελεφάντινος πύργος κι από την άλλη ο 

επαγγελµατίας, ο οποίος δεν ανατροφοδοτείται από τον θεωρητικό στοχασµό καταλήγει 

τελικά σε έναν ρηχό ερασιτέχνη».  

Στο σηµείο αυτό έρχεται στο προσκήνιο η έννοια της χειραφέτησης µέσω θεωρίας 

και πράξης που υποστήριξε ο Freire (1985). Tο σηµαντικότερο στον τοµέα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η διερεύνηση των παρακάτω ερωτηµάτων: τι θεωρείται 

γνώση και πώς, πού και από ποιόν παράγεται καθώς και τίνος τα συµφέροντα 

εξυπηρετούνται  µέσω αυτής της παρεχόµενης γνώσης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 

ουδέτερες τοποθετήσεις καθώς και η θεωρία και η πράξη αποτελούν απόρροια των 

πολιτισµικών σχέσεων που δηµιουργούνται µέσα  στο κοινωνικό πλαίσιο. Αυτή η 

προσέγγιση λοιπόν ζητά από τους εκπαιδευτές τη διερεύνηση και την κατανόηση των 

ιδεολογικών βάσεων των πρακτικών τους καθώς η θεωρία και πράξη αλληλοσχετίζονται.  

 Σύµφωνα µε την Κοσσυβάκη (2003), η θεωρία είναι αυτή που συγκροτεί την  πράξη. 

Το κέντρο της διδακτικής αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτή ενηλίκων σύµφωνα µε 
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την ίδια είναι µια σύνθεση: α) των ικανοτήτων και των τακτικών που απέκτησε εµπειρικά 

στην  επαγγελµατική του ζωή  και β)  της θεωρητικής του γνώσης.  Δεν είναι λοιπόν 

λογικό κάποιος ο οποίος εµπλέκεται  µε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε οποιαδήποτε 

βαθµίδα της εκπαίδευσης να µην έχει θέσει κάποιο στόχο,  να γνωρίζει τα διδακτικά µέσα 

και τις µεθόδους που θα χρησιµοποιήσει καθώς και την επικρατούσα µαθησιακή 

κατάσταση. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι αν και η διδακτική πράξη προηγείται 

χρονικά της θεωρίας ωστόσο οι καλές διδακτικές πρακτικές και προϋποθέτουν και 

ταυτόχρονα βασίζονται στην έγκυρη θεωρητική στήριξη. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει 

αµφισβήτηση στο αν χρειάζεται ή αν πρέπει ο εκπαιδευτής ενηλίκων να υιοθετεί κάποια 

εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία, αλλά ποια εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία θα 

υιοθετήσει.   

Δεν είναι λοιπόν σηµαντικό να υιοθετήσει ο εκπαιδευτής ενηλίκων µια 

συγκεκριµένη εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία που θα τον υποχρεώσουν αντίθετα το 

σηµαντικό είναι η διδακτική του πρακτική να βασίζεται σε κάποια έγκυρη εκπαιδευτική 

θεωρία, που ο ίδιος επέλεξε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Αξιοποιώντας ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων τις θεωρητικές αυτές βάσεις του δίνεται η δυνατότητα να αναθεωρήσει όχι 

µόνο την συµπεριφορά του απέναντι στους εκπαιδευοµένους του αλλά ακόµα και τις 

διδακτικές πρακτικές που χρησιµοποιούσε στο παρελθόν καθώς θέτοντας µία θεωρητική 

βάση στην ουσία µπαίνει σε µια συνεχή αµφισβήτηση των δικών του προσωπικών 

θέσεων µε στόχο τη βελτίωση τους και την προσωπική ανέλιξη του ίδιου, ως άτοµο.  

Είναι προφανές λοιπόν ότι εκπαίδευση ενηλίκων όπως και κάθε άλλη βαθµίδα της 

εκπαίδευσης οφείλει να βασίζεται στον θεωρητικό στοχασµό.  Ο Παπασταµάτης (2010) 

υποστηρίζει ότι η διαφορά ενός καλού εκπαιδευτή ενηλίκων µε έναν µέτριο είναι ότι ο 

πρώτος έχει ένα πλαίσιο αναφοράς θεωρητικών αρχών που του επιτρέπει να ελίσσεται 

και να διδάσκει δηµιουργικά ανάλογα µε τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων που έχει και 

όχι να ακολουθεί τον ίδιο τρόπο διδασκαλίας ανεξάρτητα των περιστάσεων, των 

αναγκών και του ακροατηρίου που διαθέτει. 

Με βάση λοιπόν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για να είναι αποτελεσµατικός ένας 

εκπαιδευτής ενηλίκων οφείλει να κατέχει τις θεωρητικές βάσεις στις οποίες στηρίζεται 

και να τις συνδυάσει φυσικά µε τη διδακτική του πείρα. Ταυτόχρονα, πρέπει να 

σηµειωθεί, όπως υποστηρίζει η Zinn στη Διδακτορική Διατριβή της (1983) ότι θεωρία 

δεν επαρκεί για να δώσει απάντηση και λύση σε κάθε ζήτηµα που προκύπτει καθώς η 

συµβολή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας την οποία υιοθετεί ένας εκπαιδευτής ενηλίκων 

δεν είναι ποτέ ολοκληρωµένη καθώς συνεχώς εξελίσσεται και µεταλλάσσεται, αφού 

εξαρτάται άµεσα από την πρακτική εφαρµογή της. Για να απαντηθεί λοιπόν το ερώτηµα 
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µε ποιον τρόπο συµβάλει η εκπαιδευτική φιλοσοφία, τίθενται µε τη σειρά τους µια σειρά 

άλλων ερωτηµάτων, εξίσου σηµαντικών που αφορούν στον σκοπό της εκπαίδευσης και 

τη θέση µάθησης, στη διαδικασία  διδασκαλίας, στον ρόλο του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευόµενου αλλά και στην επιρροή που ασκεί τόσο το κοινωνικοπολιτικό και 

πολιτιστικό πλαίσιο γέννησης κάθε φιλοσοφίας όσο και η προσωπική εκπαιδευτική 

φιλοσοφία που τυχόν έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι. 

Θεωρώντας πλέον ως δεδοµένο ότι ο προσδιορισµός της προσωπικής εκπαιδευτικής 

φιλοσοφίας από τον κάθε εκπαιδευτή είναι µια αναγκαία προϋπόθεση για την επίλυση 

πολλών προβληµάτων που αντιµετωπίζει, δηµιουργήθηκαν κάποια ερωτηµατολόγια 

αυτοαξιολόγησης, το PHIL (Philosophies Held by Instructors of Lifelong- learners), του 

G. Conti (2004) και το PAEI (Philosophy of Adult Education Inventory) της L.Zinn 

(1991) τα οποία τους βοηθούν να εντάξουν τους εαυτούς τους σε κάποιο φιλοσοφικό 

ρεύµα, αντιλαµβανόµενοι πλέον µε πιο συγκεκριµένα δεδοµένα το πλαίσιο που ίσως 

υποσυνείδητα ή εµπειρικά είχαν επιλέξει να εντάξουν τον εαυτό τους. Ένα τέτοιο 

ερωτηµατολόγιο είναι και αυτό της Lorraine Zinn, το PAEI (1991), που χρησιµοποιήθηκε 

στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή. Δηλαδή πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο που θα 

µπορούσαν οι εκπαιδευτές να το βρουν και να το χρησιµοποιήσουν µε δική τους 

πρωτοβουλία, προκειµένου να αναζητήσουν τη θεωρητική βάση των πρακτικών που 

µέχρι τώρα χρησιµοποιούσαν.  

Κατά συνέπεια, γίνεται αντιληπτό ότι δεν τα επιβάλλει τα ερωτηµατολόγια αυτά 

κάποιος αρµόδιος εκπαιδευτικός φορέας στους εκπαιδευτές που εργάζονται στα διάφορα 

προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων που διαθέτει, είτε πρόκειται για εκπαιδευτές του 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ που πήραν µέρος στην παρούσα έρευνα είτε σε οποιονδήποτε άλλον φορέα 

που εµπίπτει στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το γεγονός αυτό δείχνει την 

αδυναµία αξιολόγησης των ατόµων που δουλεύουν στον τοµέα της µη τυπικής 

εκπαίδευσης, καθώς τέτοιου είδους ερωτηµατολόγια δεν ελέγχουν γνώσεις (δεν 

αποτελούν εξετάσεις για την πλήρωση µιας θέσης εργασίας), αλλά τρόπους και µεθόδους 

διδασκαλίας και συµπεριφορές σκιαγραφώντας το προφίλ του κάθε εκπαιδευτή. 

Επιπλέον λόγω του ότι πρόκειται για ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης δεν υπάρχει 

κάποιος που ορίζει πότε πρέπει να γίνονται, σε ποιο σηµείο δηλαδή της εκπαιδευτικής 

καριέρας του κάθε εκπαιδευτή. Εξάλλου πρόκειται για ερωτηµατολόγια που δε γίνονται 

εφάπαξ καθώς και ο ίδιος ο εκπαιδευτής µπορεί να τα επαναλάβει όσες φορές και όποτε 

ο ίδιος το επιθυµεί. Εξάλλου και ο ίδιος «εκπαιδεύεται» µέσα από τις εµπειρίες που 

αποκτά. Άρα απαντώντας το ερωτηµατολόγιο µια φορά δε σηµαίνει ότι αν απαντηθεί 

µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα που θα έχει µεσολαβήσει το αποτέλεσµα θα είναι το 
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ίδιο. 

Λογικά, όµως τα ερωτηµατολόγια αυτού του είδους, τα οποία δεν περιλαµβάνουν 

λάθος απαντήσεις, αντίθετα σκιαγραφούν το προφίλ του ερωτώµενου,  θα πρέπει να 

απαντώνται από άτοµα τα οποία γνωρίζουν τι σηµαίνει εκπαιδευτική φιλοσοφία, ποια 

είδη υπάρχουν και το περιεχόµενο κάθε µίας από αυτές. Διαφορετικά, µαθαίνοντας το 

αποτέλεσµα, δηλαδή σε ποια εκπαιδευτική φιλοσοφία ανήκουν, δε µπορούν να το 

αντιληφθούν αρχικά και κατ’ επέκταση να το χρησιµοποιήσουν για την περαιτέρω 

εξέλιξή τους. Γιατί το αποτέλεσµα του κάθε ερωτηµατολογίου το αναλύει ο ίδιος ο 

ερωτώµενος, ακολουθώντας τις οδηγίες του συγγραφέα και βγάζει τα δικά του 

συµπεράσµατα για το άτοµό του. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που έχουµε 

διαφορετική αντίληψη για τον εαυτό µας σε διάφορα ζητήµατα της ζωής µας, πόσο 

µάλλον για την εργασία µας. Βγάζοντας λοιπόν ένα διαφορετικό αποτέλεσµα από αυτό 

που αρχικά πίστευε ο εκπαιδευτής ενηλίκων θα µπορούσε να ζητήσει από κάποιον 

συνάδελφο του ή από τον επόπτη του να παρακολουθήσει τον τρόπο διδασκαλίας του ή 

άλλες δραστηριότητες που κάνει ως εκπαιδευτής ενηλίκων και να τον βοηθήσει να κάνει 

τη σύγκριση πράξης και προσωπικής πεποίθησης. Άλλωστε µπορεί και ο ίδιος 

επαναλαµβάνοντας το ερωτηµατολόγιο να καταλάβει τις διαφορές. 

Σε αυτό το σηµείο λοιπόν κρίνεται απαραίτητο να επισηµανθεί και ο σκοπός της 

έρευνας που διεξήχθη. Σκοπός µου, όπως αναφέρθηκε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο δεν 

ήταν απλά η αποτύπωση της πραγµατικότητας και η ένταξη των συγκεκριµένων 

εκπαιδευτών που κλήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο σε κάποια 

φιλοσοφική εκπαιδευτική θεωρία. Αντίθετα, σκοπός µου ήταν να εντοπιστεί την ύπαρξη 

ή όχι µείγµατος εκπαιδευτικών φιλοσοφικών θεωριών από τον ίδιο τον εκπαιδευτή και 

την ανάδειξη του επικρατέστερου µείγµατος ή επικρατέστερων. Ωστόσο για να προκύψει 

η ύπαρξη µείγµατος θα έπρεπε πρώτα να υπάρχει κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων του 

ερωτηµατολογίου της Zinn, όπως και έγινε. Και η κατηγοριοποίηση αυτή εµπίπτει στη 

θεωρητική βάση σύµφωνα µε την οποία αρχικά δηµιουργήθηκε το ερωτηµατολόγιο και 

των επιµέρους ερωτηµάτων που πρέπει να απαντηθούν για να προκύψει η εκπαιδευτική 

φιλοσοφική θεωρία που ασπάζεται ο κάθε εκπαιδευτής που ερωτάται. 

Από την κατηγοριοποίηση αυτή των ερωτήσεων (στον σκοπό της εκπαίδευσης και 

τη διαδικασία µάθησης, στη διαδικασία  διδασκαλίας, στον ρόλο του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευόµενου) προέκυψαν κάποια αξιόλογα συµπεράσµατα. Η πρώτη 

κατηγοριοποίηση (σκοπός εκπαίδευσης και διαδικασία µάθησης) περιλαµβάνει 

ερωτήσεις που είναι στην ουσία οι βασικές θεωρητικές αρχές της κάθε εκπαιδευτικής 

θεωρίας, τα βασικά της «πιστεύω». Αντίθετα οι άλλες τρεις (διαδικασία διδασκαλίας, 
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ρόλος εκπαιδευτή, ρόλος εκπαιδευοµένου) περιλαµβάνουν τις ερωτήσεις που αποτελούν 

την πρακτική εφαρµογή των παραπάνω αρχών. Ασφαλώς, φυσικά η πράξη βασίζεται στη 

θεωρία και θα ήταν επόµενο οι εκπαιδευτές που ενέταξαν τον εαυτό τους µε βάση τις 

απαντήσεις που έδωσαν σε µία συγκεκριµένη θεωρία, να ακολουθούν και τις διδακτικές 

πρακτικές που προστάζει. Κάτι τέτοιο όµως δεν ισχύει, ή ισχύει σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις. 

Συγκεκριµένα, οι πέντε εκπαιδευτικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν, ο 

φιλελευθερισµός, ο συµπεριφορισµός, ο προοδευτισµός, ο ανθρωπισµός και ο 

εποικοδοµητισµός κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο οµάδες µε βάση τις γενικότερες αρχές 

τους (Elias& Merriam, 2005), σε αυτές που είναι πιο συντηρητικές και δασκαλοκεντρικές 

και σε αυτές που είναι πιο καινοτόµες και µαθητοκεντρικές. Στην πρώτη κατηγορία 

εντάσσονται οι πρώτες δύο και οι επόµενες τρεις στην κατηγορία των καινοτόµων. Αυτό 

που προέκυψε από τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν είναι, όπως θα περίµενε κανείς, ότι 

οι εκπαιδευτές ενηλίκων απορρίπτουν τις πιο συντηρητικές θεωρίες, του 

φιλελευθερισµού και του συµπεριφορισµού, στρεφόµενοι στις πιο καινοτόµες που 

άπτονται περισσότερο µε τις αρχές της ενήλικης µάθησης, που «µιλούν» για αυτονοµία, 

αυτενέργεια και ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά του εκπαιδευοµένου, αν και 

είναι σαφής η υπεροχή τους (ποσοστό 75% συγκεντρώνουν ο προοδευτισµός, ο 

ανθρωπισµός και ο εποικοδοµητισµός). Αντίθετα, αξιοσηµείωτο είναι ότι αν και 

εντάσσουν πολλοί εκπαιδευτές τον εαυτό τους σε κάποια συντηρητική θεωρία και αυτό 

προκύπτει από το σύνολο των απαντήσεων τους αλλά και αποδεικνύεται περίτρανα από 

την κατηγορία των ερωτήσεων που αφορούν στον σκοπό της εκπαίδευσης και τη 

διαδικασία της µάθησης, όσον αφορά τις διάφορες διδακτικές πρακτικές, τον ρόλο τους 

ως εκπαιδευτές αλλά και τον ρόλο που αποδίδουν στους εκπαιδευοµένους τους τείνουν 

στις πιο καινοτόµες θεωρίες. Το κύριο µερίδιο το απορροφούν αυτές του ανθρωπισµού 

και του εποικοδοµητισµού, µε ποσοστό που ξεπερνά το 50%. Χαρακτηριστικό µάλιστα 

είναι και θα πρέπει να καταγραφεί ότι ιδιαίτερα στην κατηγορία που αφορά στον ρόλο 

που ο ίδιος ο εκπαιδευτής αποδίδει στον εαυτό του το ποσοστό που συγκεντρώνουν αυτές 

οι δύο θεωρίες αγγίζει το 70%, αναλογιζόµενοι ότι στο σύνολο των ερωτήσεων έχουν 

κατατάξει τον εαυτό τους σε όλες τις εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες και όχι µόνο 

στο συγκεκριµένο δίδυµο. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν µένουν σταθεροί σε 

µια εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία αλλά προτιµούν τον συνδυασµό στοιχείων από 

διάφορες (δύο ή και τρεις). Ο συνδυασµός αυτός δεν είναι απαραίτητα σε παρεµφερείς 

εκπαιδευτικές φιλοσοφικές θεωρίες, γεγονός που αναπτύχθηκε και παραπάνω. 
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Υποστηρικτές του συµπεριφορισµού υιοθετούν πρακτικές του εποικοδοµητισµού, χωρίς 

να σηµαίνει ότι υπάρχει «διχασµός» αντίθετα µάλιστα υπάρχει «συνδυασµός». Μάλιστα 

οι πρακτικές που εφαρµόζει ο κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων δεν αποτελούν µια οριστική 

δήλωση ένταξής του σε µια εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία, καθώς µπορεί να αλλάξει 

µε την πάροδο του χρόνου, µε τις περιστάσεις που αντιµετωπίζει ή και µε τους στόχους 

που έχει θέσει. Αντίθετα, σύµφωνα µε τον Apps (1973) αποτελεί ένδειξη σταθερής 

θεωρητικής βάσης (όταν βέβαια η εκπαιδευτική φιλοσοφική θεωρία επιλέχθηκε 

συνειδητά) καθώς όταν είναι γνώστης της θεωρίας που πρεσβεύει µπορεί και ελίσσεται 

αφού δεν υπάρχουν στεγανά µεταξύ των θεωριών. Μάλιστα ο Brookfield (1990) 

υποστήριξε την ανάγκη ευελιξίας προσαρµογής σε διαφορετικές εκπαιδευτικές 

φιλοσοφίες µε στόχο όχι µόνο τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και 

την πιο επιτυχή ολοκλήρωσή της. 

Αξίζει, λοιπόν να επισηµάνουµε ότι ο προσδιορισµός της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας 

είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση για την επίλυση προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων. Επιπλέον αυτονόητα χρειάζονται η 

πολιτική και θεσµική υποστήριξη και η καλλιέργεια µιας ευρύτερης κουλτούρας γύρω 

από την ενήλικη µάθηση. Παρόλα αυτά η επίγνωση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που 

διέπει την διδακτική πράξη σαφέστατα καθιστά τον εκπαιδευτή ενηλίκων ικανό να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καθηκόντων του. Η παρούσα Διατριβή αποτελεί 

έναυσµα  για θεσµοθέτηση της αναζήτησης της «θεωρητικής ταυτότητας» του κάθε 

εκπαιδευτή ενηλίκων βλέποντας το έργο του όχι ως σύνολο αλλά ως επιµέρους ενότητες 

ενός συνόλου. 

 

4.2. Προτάσεις 

 

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι µια ιδιαίτερα πολύπολοκη και πολύµορφη διαδικασία, 

γι’ αυτό απαιτείται οι εκπαιδευτές ενηλίκων να χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου 

επαγγελµατισµό, του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η υψηλή επιστηµονική 

εκπαίδευση. Στη χώρα µας οι περισσότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν είναι ειδικά 

εκπαιδευµένοι προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους.  Φυσικά 

γίνονταν και παλαιότερα προσπάθειες προκειµένου να διασφαλιστεί η συνάφειά των 

επαγγελµατιών που εργάζονταν σε δοµές µη τυπικής εκπαίδευσης µε τον χώρο. Αυτό 

γινόταν µε προκηρύξεις που µοριοδοτούσαν είτε την προηγούµενη επαγγελµατική τους 

εµπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, είτε τα σχετικά επιµορφωτικά σεµινάρια 

που τυχόν είχαν παρακολουθήσει και φυσικά τους τίτλους σουδών που σχετίζονταν µε 
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την εκπαίδευση ενηλίκων. Πλέον από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων 

και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ), παρέχεται πιστοποίηση 

εκπαιδευτικής επάρκειας στους εκπαιδευτές ενηλίκων µέσω εξετάσεων, που διεξάγονται 

από τον ΕΟΠΠΕΠ, προκειµένου να µπορεί να διδάξει κάποιος σε πρόγραµµα της µη 

τυπικής εκπαιδευσης. Οι συγκεκριµένες εξετάσεις δεν πιστοποιούν την ειδικότητά των 

εκπαιδευτών ενηλίκων (οικονοµολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά µέσω της 

ακολουθούµενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι εκπαιδευτές διαθέτουν τις απαραίτητες 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειµένου να διδάξουν σε οµάδες ενηλίκων, σε 

δοµές της µη τυπικής εκπαίδευσης. Μάλιστα από τον Σεπτέµβριο του 2019 η 

πιστοποιηµένη αυτή επάρκεια θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση  για να εργαστεί 

κάποιος ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους 

πρόγραµµα της µης τυπικής εκπαίδευσης. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας από τους λόγους που οι προσπάθειες 

που γίνονται δεν είναι αρκετές, (η εξέταση κάποιου σε συγκεκριµένη ύλη, προκειµένου 

να λάβει την πιστοποίηση δεν αρκεί), είναι ότι σχεδιάζονται προκειµένου να 

«θεραπεύσουν» αδυναµίες και όχι να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές. Μάλιστα 

υποβόσκει ένα µήνυµα προς τους εκπαιδευτές ενηλίκων ότι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι της 

«αδυναµίας» τους κι όχι το εκπαιδευτικό σύστηµα που δεν ενθαρρύνει την ανάπτυξή 

τους. Γι’ αυτό προτείνεται να ενθαρρύνονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να 

αναζητούν οι ίδιοι τη βελτίωσή τους ως επαγγελµατίες, παρέχοντας τους ευκαιρίες 

επαγγελµατικής ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους καριέρας. 

Στον όρο επαγγελµατική ανάπτυξη περιλαµβάνονται όλες αυτές οι διαδικασίες και οι 

δραστηριότητες, µε τις οποίες οι εκπαιδευτές ενηλίκων µπορούν να βοηθηθούν αλλά και 

να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον για να εξελιχθούν, και περιλµβάνει τις εξής τρεις φάσεις: 

α) την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση, β) την εισαγωγική επιµόρφωση και γ) την 

µακροχρόνια συνεχιζόµενη ανάπτυξη. Η πρώτη φάση απαιτεί την συνεργασία των δοµών 

της µη τυπικής εκπαίδευσης µε τα ιδρύµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, µε εµφαση στο 

περιεχόµενο των σπουδών, η δεύτερη λαµβάνει τη µορφή επιµόρφωσης, προκειµένου να 

«θεραπευτούν» τυχόν αδυναµίες της πρώτης, η τρίτη έχει ως στόχο να καταστήσει τους 

εκπαιδευτές εκπαιδευόµενους και αξιολογητές του ίδιου τους του έργου.  

Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, κρίνεται ότι η επαγγελµατική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων, λόγω των συνεχών αλλαγών που απαιτεί ο ρόλος 

τους, να είναι συνεργατική. Δηλαδή, θα πρέπει τα συνέδρια και οι διαλέξεις να 

σταµατήσουν να αποτελούν τη µοναδική µορφή εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτών ενηλίκων. Αυτό δε σηµαίνει ότι πρέπει να εκλείψουν, αντίθετα µάλιστα θα 
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πρέπει να χρηµατοδοτούνται από τις δοµές στις οποιες εργάζονται οι εκάστοτε 

εκπαιδευτές και να αποτελεί υποχρέωσή τους η παρακολούθησή τους, καθώς 

συµπληρώνουν γνώσεις που δεν έχουν λάβει στην τυπική εκπαίδευση. Θα ήταν άλλωστε 

παράλογο να προταθεί η υποχρεωτική φοίτηση των υπαρχόντων εκπαιδευτών ενηλίκων 

σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών αλλά η συνεχής και υποχρεωτική 

επιµόρφωσή τους κρίνεται αναγκαία. Είναι απαραίτητο να έχουν και να πράττουν 

έχοντας ένα θεωρητικό υπόβαθρο, που θα τους επιτρέπει να λαµβάνουν και τις 

κατάλληλες αποφάσεις. Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσαν να καλυφθούν οι δύο πρώτες 

φάσεις της επαγγελµατικής τους ανάπτυξςης.  

 Παράλληλα όµως µε τις επιµορφώσεις αναγκαία κρίνεται, λόγω της φύσης της 

συγκεκριµένης εργασίας, η ενεργός συµµετοχή των εκπαιδευτών τόσο στον σχεδιασµό 

των εκάστοτε προγραµµάτων όσο και στην εφαρµογή τους, αλλά και η συνεργασία τους 

µε τους συναδέλφους τους, επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωσή τους. Σε αυτό το 

σηµείο έρχονται να προστεθούν τα ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης, όπως το PAEI 

της Zinn, τα οποία δίνουν ένα πολύ καλό στίγµα του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προφίλ 

του εκπαιδευτή. Σε συνδυασµό µάλιστα µε γνώσεις που έχει αποκοµίσει από 

επιµορφώσεις αλλά και τη συνεργασία του µε άλλους του συναδέλφους, µπορεί να 

γνωρίσει  καλύτερα τον ίδιο του τον εαυτό, άρα να είναι σε θέση να τον εξελίξει. Τέτοιου 

είδους ερωτηµατολόγια οφείλουν να έχουν όλες οι δοµές µη τυπικής εκπαίδευσης και να 

παροτρύνουν τους εκπαίδευτές που εργάζονται σε αυτές να τα απαντούν, προκειµένου 

να προβληµατίζονται και κατ’ επέκταση να εξελίσσονται. Αυτό ισχύει για όλους, ακόµη 

και για εκπαιδευτές που έχουν έχουν σπουδάσει το αντικείµενο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, καθώς για να διδάσκουν αποτελεσµατικά οφείλουν να επιδιώκουν τη δια βίου 

εκπαίδευσή τους και να µη γίνεται η διδασκαλία τους ένα προϊόν ρουτίνας.  

Κατά συνέπεια τα επιµορφωτικά σεµινάρια και οι πιστοποιήσεις αντιπροσωπεύουν 

µόνο το ένα µέρος της λύσης του προβλήµατος, το άλλο µέρος το αντιπροσωπεύουν οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτές που µαθαίνουν συνεχώς, βελτιώνοντας τον εαυτό τους αλλά και το 

έργο τους συνεργαζόµενοι µεταξύ τους, αυτοαξιολογούµενοι αισθανόµενοι ελεύθεροι. 

 

4.2.1 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση της επικρατούσας εκπαιδευτικής 

φιλοσοφίας σε ενεργούς εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα και η διερεύνηση 

συσχέτισης της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που ασπάζονται σε σχέση µε τέσσερις 

παραµέτρους: την εκπαίδευση και τη διαδικασία της µάθησης, τη διαδικασία της 

διδασκαλίας, τον ρόλο του εκπαιδευτή και τον ρόλο του εκπαιδευοµένου. Οι εκπαιδευτές 
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ενηλίκων που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας ήταν εκπαιδευτές που έχουν εργαστεί 

στο Πρόγραµµα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης- Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας& 

Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8», του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, πρόγραµµα που 

απευθύνεται σε ενήλικες µε βασικό σκοπό την ενίσχυση της θετικής στάσης απέναντι 

στη µάθηση, γεγονός που επιτρέπει κι ίσως και «επιβάλλει» στους εκπαιδευτές να είναι 

ιδιαίτερα ευέλικτοι, εµψυχωτικοί και διευκολυντές της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Το συγκεκριµένο στοιχείο είναι κοµβικό όσον αφορά τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

καθώς οι εκπαιδευτές του δείγµατος είχαν σαφή ροπή προς µαθητοκεντρικές και 

καινοτόµες εκπαιδευτικές φιλοσοφίες. 

Ενδιαφέρον θα είχε λοιπόν η επανάληψη µιας ίδιας έρευνας αλλά µε άλλο δείγµα, το 

οποίο µεν να αποτελείται από εκπαιδευτές ενηλίκων που θα είναι ενεργοί αλλά θα 

έργάζονται σε άλλες δοµές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε δοµές που το πρόγραµµα σπουδών 

είναι πιο αυστηρό, καθώς θα υπάρχει συγκεκριµένη ύλη και το θεσµικό πλαίσιο πιο 

καθορισµένο, µε ποσοτικοποιηµένους στόχους. Τέτοιες δοµές θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ή τα Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή οποιαδήποτε άλλη δοµή εκπαίδευσης ενηλίκων που όµως τα 

αποτελέσµατα του προγράµµατος που υλοποιεί να είναι ποσοτικοποιηµένα και 

προκαθορισµένα εκ των προτέρων. Τα αποτελέσµατα που θα προέκυπταν ίσως να ήταν 

πολύ διαφορετικά από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, ίσως µάλιστα να είχαν 

µια ροπή σε πιο συντηρητικές και δασκαλοκεντρικές εκπαιδευτικές φιλοσοφίες. 

Επίσης σε ένα επόµενο στάδιο, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνα θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να συγκριθούν µε αποτελέσµατα άλλων 

ερευνών σε διαφορετικού τύπου δοµές ενηλίκων. Θα µπορούσε µε αυτό τον τρόπο να 

καταδειχθεί κατά πόσο επηρεάζει τη εκπαιδευτική φιλοσοφία του κάθε εκπαιδευτή το 

εξωτερικό περιβάλλον και η δοµή στην οποία εργάζεται και όχι µόνο τα «πιστεύω» του 

και το θεωρητικό του υπόβαθρο.  

Μια άλλη πρόταση για περαιτέρω έρευνα θα ήταν κι η επανάληψη της ίδιας σε 

µικρότερο δείγµα εκπαιδευτών ενηλίκων, µε τη µορφή συνέντευξης. Ο λόγος του µικρού 

δείγµατος θα ήταν για να είναι εφικτό να εντοπιστούν οι ερωτώµενοι από τον ερευνητή 

σε έτερο χρόνο, µετά από κάποιο σεβαστό διάστηµα και να επαναλάβουν τη συνέντευξη 

(γεγονός που καθίσταται αδύνατο στην παρούσα έρευνα καθώς δε γνωρίζει η ερευνήτρια 

τα άτοµα του δείγµατος αλλά και ο αριθµός του είναι πολύ µεγάλος). Θα ήταν λοιπόν 

ενδιαφέρον να αναδειχθεί αυτό που είχε προβλέψει κι η κατασκευάστρια του 

ερωτηµατολογίου, η Lorraine Zinn, ότι δηλαδή τα ίδια τα άτοµα επαναλαµβάνοντας το 
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ερωτηµατολόγιο σε διαφορετικό χρόνο και κάτω από διαφορετικές συνθήκες θα δώσουν 

διαφορετικά αποτελέσµατα. 
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στις επόµενες σελίδες ακολουθούν τα Παραρτήµατα: 
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Παράρτηµα Α: 

 

 
PAEI: Philosophy of Adult Education Inventory 
 
 
1. In planning an educational activity, I am most likely to: 

•  Identify, in conjuction with learners, significant 

social and/ or political issues and plan learning 

activities around them. 

1 2 3 4 5 6 7 (e) 

• Clearly identify the results I want and develop a 

program [or class or workshop] that will achieve those 

results. 

1 2 3 4 5 6 7 (b) 

• Begin with a lesson plan that organizes what I plan to 

teach, and how. 
1 2 3 4 5 6 7 (a) 

• Assess learner’s needs and develop valid learning 

activities based on those needs. 
1 2 3 4 5 6 7 (c) 

• Consider the areas of greatest interest to the learners 

and plan to deal with them, regardless of what they 

may be. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (d) 

2. People learn best: 

• When the new knowledge is presented from a 

problem-solving approach. 
1 2 3 4 5 6 7 (h) 

• When the learning activity is clearly structured and 

provides for practice and repetition. 
1 2 3 4 5 6 7 (g) 

• Through dialogue or discussion with other learners 

and a group coordinator. 
1 2 3 4 5 6 7 (j) 

• When the are free to explore, without the constraints 

of a \system". 
1 2 3 4 5 6 7 (i) 

• From an \expert" who knows what s/he is talking 

about. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (f) 

3. The primary purpose of education is: 
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• To facilitate personal development on the part of the 

learner. 
1 2 3 4 5 6 7 (d) 

• To increase learners' awareness of the need for social 

change and to enable them to e ect such change. 
1 2 3 4 5 6 7 (e) 

• To develop conceptual or theoretical understanding. 

 
1 2 3 4 5 6 7 (a) 

• To establish the learners' capacity to solve individual 

and societal problems. 
1 2 3 4 5 6 7 (c) 

•  To develop the learner’s competency and mastery of 

specific knowledge and  skills. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (b) 

4. Most of what people know: 
• Is a result of consciously pursuing their goals, 

solving problems as they go. 
1 2 3 4 5 6 7 (h) 

• They have learned through critical or re ective 

thinking focused on important social and political 

issues. 

1 2 3 4 5 6 7 (j) 

• They have learned through a trial-and-feedback 

process. 
1 2 3 4 5 6 7 (g) 

• They have gained through self-discovery rather than 

some «teaching process». 
1 2 3 4 5 6 7 (i) 

• They have acquired through a systematic or 

comprehensive process. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (f) 

5. Decisions about what to include in a lesson or learning activity: 
• Should be made mostly by the learner in 

consultation with a facilitator. 
1 2 3 4 5 6 7 (d) 

• Should be based on what learners know and what the 

teacher believes they should know at the end of the 

activity. 

1 2 3 4 5 6 7 (b) 

• Should be based on a consideration of key social, 

political, and/ or cultural situations. 
1 2 3 4 5 6 7 (e) 

• Should be based on a consideration of the learners' 

needs, interests, and problems. 
1 2 3 4 5 6 7 (c) 



	 173	

• Should be based on careful analysis by the teacher 

of the material to be covered and the concepts to be 

taught. 

1 2 3 4 5 6 7 (a) 

 
6. Good educators start planning instruction: 
• By considering the end behaviors or specific 

outcomes they are looking for and the most efficient 

ways of producing them in learners. 

1 2 3 4 5 6 7 (g) 

• By identifying everyday problems (or other 

problems) that can be solved as a result of the 

instruction. 

1 2 3 4 5 6 7 (h) 

• By clarifying the content, concepts, and/or 

theoretical principles to be taugh. 
1 2 3 4 5 6 7 (f) 

• By clarifying key social and political issues that a 

ect the lives of the learners. 
1 2 3 4 5 6 7 (j) 

• By asking learners to identify what they want to 

learn and how they want to learn it. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (i) 

7. As an educator, I am most successful in situations: 

• That are unstructured and exible enough to follow 

learners' interests. 

1 2 3 4 5 6 7 (d) 

• That are fairly structured, with clear learning 

objectives and built-in feedback to the learners. 

1 2 3 4 5 6 7 (b) 

• Where I can focus on practical skills and knowledge 

that can be put to use in solving problems. 

1 2 3 4 5 6 7 (c) 

• Where the scope of the new material is fairly clear 

and the subject matter is logically organized. 

1 2 3 4 5 6 7 (a) 

• Where the learners have some awareness of social 

and political issues and are willing to explore the 

impact of such issues on their daily lives. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (e) 

8. In planning an educational activity, I try to create: 

• The real world -problems and all- and to develop 

learners' capacities for dealing with it. 
1 2 3 4 5 6 7 (h) 
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• A setting in which learners are encouraged to 

examine their beliefs and values and to raise critical 

questions. 

1 2 3 4 5 6 7 (j) 

• A controlled environment that attracts and holds the 

learners, moving them systematically toward the 

objectives. 

1 2 3 4 5 6 7 (g) 

• A clear outline of the content and the concepts to be 

taught or learned. 
1 2 3 4 5 6 7 (f) 

• A supportive climate that facilitates self-discovery 

and interaction. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (i) 

9. The learners' feelings during the learning process: 
• Must be brought to the surface in order for learners 

to become truly involved in their learning. 
1 2 3 4 5 6 7 (e) 

• Provide energy that can be focused on problems or 

questions. 
1 2 3 4 5 6 7 (c) 

• Will probably have a great deal to do with the way 

they approach their learning. 
1 2 3 4 5 6 7 (d) 

• Are used by the skillful adult educator to accomplish 

the learning objectives 
1 2 3 4 5 6 7 (b) 

• Are likely to get in the way of teaching and learning 

by diverting the learners' attention. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (a) 

10. The teaching methods I prefer to use: 
• Focus on problem solving and present real challenges 

to the learner. 
1 2 3 4 5 6 7 (h) 

• Emphasize practice and feedback to the learner. 1 2 3 4 5 6 7 (g) 

• Are mostly non-directive, encouraging the learner to 

take responsibility for his/her own learning. 
1 2 3 4 5 6 7 (i) 

• Involve learners in dialogue or discussion and critical 

examination of controversial issues. 
1 2 3 4 5 6 7 (j) 

• Are determined primarily by the subject or content to 

be covered. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 (f) 



	 175	

 
11.When learners are uninterested in a subject, it is probably because: 
• They do not realized how serious the consequences of 

not understanding or not learning the subject may be. 
1 2 3 4 5 6 7 (e) 

• They do not see any bene t for their daily lives. 1 2 3 4 5 6 7 (c) 

• The teacher does not know enough about the subject 

or is unable to make it interesting to the learner 
1 2 3 4 5 6 7 (a) 

• They are not getting adequate practice or feedback 

during the learning process. 
1 2 3 4 5 6 7 (b) 

• They are not ready to learn it or it is not a high priority 

for them personally. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (d) 

12. Diferences among learners: 

• Are relatively unimportant as long as the learners gain 

a common base of understanding through the learning 

experience. 

1 2 3 4 5 6 7 (f) 

• Enable them to learn best on their own over time and 

in their own way. 
1 2 3 4 5 6 7 (i) 

• Are primarily due to the differences in their life 

experiences, and will usually lead them to make 

different applications of new knowledge and skills to 

their own situations. 

1 2 3 4 5 6 7 (h) 

• Arise from their particular cultural and social 

situations and should not be minimized even as they 

recognize common needs and problems. 

1 2 3 4 5 6 7 (j) 

• Will not interfere with their learning if each learner is 

given adequate opportunity for practice and 

reinforcement. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (g) 

13. Evaluation of learning outcomes: 

• Is not of great importance and may not be possible, 

because the impact of learning may not be evident 

until much later. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (e) 
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• Should be built into the system, so that learners will 

continually receive feedback and can adjust their 

performance accordingly. 

1 2 3 4 5 6 7 (b) 

• Is best done by the learners themselves, for their own 

purposes. 
1 2 3 4 5 6 7 (d) 

• Lets me know how much learners have increased their 

conceptual understanding of the new material. 
1 2 3 4 5 6 7 (a) 

• Is best accomplished when the learner encounters a 

problem, either in the learning setting or the real 

world, and successfully resolves it. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (c) 

14. My primary role as a teacher is to: 

• Guide students through structured learning with well 

directed feedback. 
1 2 3 4 5 6 7 (g) 

• Systematically lead students in acquiring new 

information and understanding underlying theories 

and concepts. 

1 2 3 4 5 6 7 (f) 

• Help learners to identify and solve problems, or solve 

them better. 
1 2 3 4 5 6 7 (h) 

• Help learners' awareness of environmental, social, 

and/or political issues and help them learn how to 

have an impact on these situations. 

1 2 3 4 5 6 7 (j) 

• Facilitate, but not direct, learning activities. 

 
1 2 3 4 5 6 7 (i) 

15. In the end, if learners have not learned what was taught: 

• The teacher has not actually «taught». 1 2 3 4 5 6 7 (a) 

• The need to repeat the experience, or a portion of it. 1 2 3 4 5 6 7 (b) 

• They may have learned something else which they 

consider just as interesting or useful. 
1 2 3 4 5 6 7 (d) 

• They do not realize how learning will enable them to 

significantly influence society. 

 

1 2 3 4 5 6 7 (e) 
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• It is probably because they are unable to make 

practical application of the new knowledge to 

problems in their daily lives. 

Παράρτηµα Β: 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (c) 
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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

                                                                               Αριθμ. Απόφασης:2473/111/14.11.2014 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας της κυρίας Παπαδήμα 
Γενοβέφας στο Πρόγραμμα: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & 
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ 7 & ΑΠ 8». 
 
 
Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. Το υπ’ αριθμ. 77210/7-11-2014 αίτημα της κυρίας Παπαδήμα Γενοβέφας για χορήγηση 
άδειας διεξαγωγής έρευνας στα Κ.Δ.Β.Μ. των Δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας- 
Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων- Μενεμένης, 
Νεάπολης-Συκεών, Κορδελιού-Ευόσμου, Βέροιας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, 
Προσοτσάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας. 

2. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμμάτων 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ. 676) 

3. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του 
 
 

 
Αποφασίζει και εγκρίνει: 

 
1.Το αίτημα της κυρίας Παπαδήμα Γενοβέφας για διεξαγωγή έρευνας με ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτές των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων Καλαμαριάς, 
Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων- 
Μενεμένης, Νεάπολης-Συκεών, Κορδελιού-Ευόσμου, Βέροιας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, 
Προσοτσάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας. 
2.Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την διεξαγωγή της έρευνας να γνωστοποιηθούν  
στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

 
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

                                                               

                                                                                                                  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 
β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
γ) Υπεύθυνο  Έργου 
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