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Περίληψη
Το κείμενο αποσκοπεί να αναδείξει τη σημασία που μπορεί να έχει η αισθητική
εμπειρία (νοούμενη ως συστηματική παρατήρηση και κριτική ανάλυση έργων τέχνης)
στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια
επισκόπηση των ιδεών που έχουν αναπτύξει για τη μάθηση μέσω της τέχνης οι
Dewey, Sartre, Gardner, Watzlawick, Adorno και Horkheimer. Στο δεύτερο μέρος
παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις των στοχαστών της μετασχηματίζουσας μάθησης
σχετικά με τη συμβολή της τέχνης στην ενδυνάμωση του κριτικού στοχασμού. Στο
τελευταίο μέρος παρουσιάζεται μια πρακτική μέθοδος, που συγκροτείται συνθετικά
από τις βασικές θέσεις των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων και αφορά στην
αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στη διεργασία της μετασχηματίζουσας
μάθησης.

Μαθαίνοντας μέσα από την Τέχνη: Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας, που αποκτούμε μέσα από την επαφή με την
τέχνη, στην ανάπτυξη του στοχασμού και του κριτικού στοχασμού έχει διερευνηθεί
στο πλαίσιο αρκετών επιστημονικών πεδίων. Αρχικά ο John Dewey με το έργο του
Art as Experience [1934 (1980)] ισχυρίστηκε ότι η αισθητική εμπειρία αποτελεί το
κατεξοχήν μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, την οποία θεωρεί θεμελιώδες
στοιχείο της διεργασίας της μάθησης. Τα έργα τέχνης, από τη μία, δεν έχουν απλώς
φυσική υπόσταση αλλά διαποτίζονται με τη φαντασιακή διάσταση που τους
προσδίδει ο καλλιτέχνης. Από την άλλη, για να κατανοούμε τα νοήματά τους
χρειάζεται με τη σειρά μας να επιστρατεύουμε στο έπακρο τη δική μας φαντασία. Για
αυτούς του λόγους η αισθητική εμπειρία είναι ευρύτερη και βαθύτερη από τις
συνήθεις εμπειρίες που αποκτούμε από την πραγματικότητα και αποτελεί σημαντική
«πρόκληση για σκέψη» (1980, σ. 285).
Παρεμφερείς ιδέες διατύπωσε ο Sartre στο δοκίμιο Τι είναι Λογοτεχνία [1949 (1971)].
Επισήμανε ότι για να γίνει κατανοητό ένα λογοτεχνικό έργο χρειάζεται ο αναγνώστης
να ανακαλύψει ο ίδιος και να νοηματοδοτήσει τα εμπεριεχόμενα νοήματα. Μέσα από
αυτή τη διεργασία ενεργοποιείται στο έπακρο η φαντασία και η στοχαστική
ικανότητα του αναγνώστη. Γίνεται συν-δημιουργός του έργου, καθώς είναι ελεύθερος
να επανεφευρίσκει το περιεχόμενό του και το επανασυνθέτει πέρα από τα χνάρια που
άφησε ο συγγραφέας: «Ο αναγνώστης πρέπει να εφευρίσκει τα πάντα ξεπερνώντας
συνεχώς τα γραφόμενα. Ο συγγραφέας τον οδηγεί ۠ ◌τα στοιχεία που δίνει ο συγγραφέας
χωρίζονται από ένα κενό ۠ ◌πρέπει να τα συναντήσει κανείς, πρέπει να πάει πέρα από
αυτά. Με δύο λόγια, η ανάγνωση είναι κατευθυνόμενη δημιουργία» (σ. 57-58).
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Βαθμιαία, η άποψη ότι η αισθητική εμπειρία είναι σημαντική για τη γνωστική
ανάπτυξη τεκμηριώθηκε από θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν στα πεδία της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής. Θεμελιώδης
ήταν η συνεισφορά του Howard Gardner (1973,1983,1990), που ισχυρίστηκε ότι η
αισθητική εμπειρία προσφέρει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε πλήθος συμβόλων
μέσω των οποίων γίνεται δυνατή η έκφραση ολιστικών και λεπτοφυών νοημάτων, η
σκιαγράφηση συναισθηματικών καταστάσεων και, γενικά, η έκφραση διαφόρων
όψεων της πραγματικότητας, που βοηθάει να συνειδητοποιείται ό,τι δεν μπορεί να
γίνεται εύκολα κατανοητό μέσω των ορθολογικών επιχειρημάτων.
Ισχυρή επίσης τεκμηρίωση για την εκπαιδευτική σημασία της αισθητικής
εμπειρίας προήλθε από μελέτες των στοχαστών του Palo Alto της Καλιφόρνιας, που
ασχολήθηκαν με την ανθρώπινη επικοινωνία και θεραπευτική (Watzlawick, Beavin
Bavelas, Jackson, 1967 ۠ ◌Watzlawick, 1981). Βασίστηκαν σε έρευνες της ανατομίας
και της νευροφυσιολογίας, που έδειξαν ότι για να μπορεί ο άνθρωπος να σκέφτεται
ολοκληρωμένα χρειάζεται η ισότιμη και αλληλοσυμπληρωνόμενη λειτουργία των δύο
ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Το αριστερό ημισφαίριο έχει ως κύρια λειτουργία του
την εκλογίκευση και προσφέρει τη δυνατότητα ορθολογικής κατανόησης της
πραγματικότητας. Το δεξιό ημισφαίριο είναι ειδικευμένο στην άμεση, διαισθητική και
ολιστική σύλληψη πολύπλοκων σχέσεων και διαρθρώσεων. Προσφέρει τη
δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε σύνθετες καταστάσεις και εναλλακτικές οπτικές. Η
επαφή με τα έργα τέχνης, τα οποία περιέχουν τεράστιο πλούτο στοιχείων που
ταιριάζουν στον τρόπο λειτουργίας αυτού του ημισφαιρίου (εικόνες, αλληγορίες,
παρομοιώσεις, αναλογίες, παραλλαγές, διφορούμενα, παράδοξα κ.ά.) συντελεί
καταλυτικά στην ενεργοποίησή του και ενδυναμώνει τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε
δημιουργικά και κριτικά.
Μια ακόμα σημαντική προσέγγιση του ρόλου της τέχνης στην ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης πραγματοποιήθηκε από τους στοχαστές της Σχολής της Φρανκφούρτης,
κυρίως από τους Adorno και Horkheimer (1953 [1984], 1970 [2000]). Ο πυρήνας του
συλλογισμού τους ήταν ότι το πνευματικό περιεχόμενο και η δομή των σημαντικών
έργων τέχνης περιέχουν χαρακτηριστικά που σπάνια συναντώνται στους μηχανισμούς
της κοινωνικής πραγματικότητας, οι οποίοι κυριαρχούνται από εργαλειακή
ορθολογικότητα και κομφορμισμό. Συνεπώς, η επαφή με την τέχνη λειτουργεί σαν
ένα πεδίο όπου καλλιεργείται ένας τρόπος σκέψης που εναντιώνεται στις
αλλοτριωτικές νόρμες της κοινωνικής καθημερινότητας. Προσφέρει κριτήρια που μας
βοηθούν να απεγκλωβιζόμαστε από τις κυρίαρχες νόρμες και να αμφισβητούμε τις
παραδοχές που είναι εγκαθιδρυμένες στις κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις.
Προσεγγίσεις στο πλαίσιο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης
Σε ό,τι αφορά στη θεωρητική προσέγγιση του μετασχηματισμού των προβληματικών
αντιλήψεων μέσα από τη μάθηση, ο Freire (1970, 1978) ήταν ο πρώτος στοχαστής
της εκπαίδευσης ενηλίκων που ανέπτυξε την έννοια της κριτικής συνειδητοποίησης.
Στη συνέχεια ο Jack Mezirow εκκινώντας από την επεξεργασία της Φρεϊρικής
έννοιας ανέπτυξε από το 1978 τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, την οποία
προσδιόρισε σαν τη «διεργασία μέσω της οποίας μετασχηματίζουμε προβληματικά
πλαίσια αναφοράς (δομές σκέψεων, νοητικές συνήθειες, νοηματικές προοπτικές) –
δομές παραδοχών και προσδοκιών – έτσι ώστε να τις κάνουμε πιο περιεκτικές,

ευδιάκριτες, ανοικτές, στοχαστικές και συναισθηματικά δεκτικές στην αλλαγή»
(Mezirow, 2009, σ.92). Βαθμιαία, πολλοί σημαντικοί στοχαστές υιοθέτησαν την
έννοια της μετασχηματίζουσας μάθησης και εμπλούτισαν τη θεωρία με τις δικές τους
αντιλήψεις και προοπτικές (Belenky, Boyd, Brookfield, Cranton, Daloz, Dirx, Elias,
Kasl, Kegan, Marsick, Newman, Taylor κ.ά.). Σήμερα, η θεωρία της
μετασχηματίζουσας μάθησης βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη και συγκεντρώνει το
αυξανόμενο ενδιαφέρον των μελετητών και των εκπαιδευτών ενηλίκων.
Σε ό,τι αφορά στο ειδικό θέμα που εξετάζουμε σε αυτό το κείμενο, ο Freire έθεσε τα
θεμέλια για την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στη μετασχηματιστική
μαθησιακή διεργασία. Έθεσε στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής μεθόδου του (1970,
1978) το να επεξεργάζονται οι συμμετέχοντες «κωδικοποιήσεις», που συχνά ήταν
έργα τέχνης (κυρίως σκίτσα που φιλοτεχνούνταν από σημαντικούς ζωγράφους όπως ο
Francisco Brenand (1978, σ. 129). Οι κωδικοποιήσεις / σκίτσα αναπαριστούσαν
καταστάσεις σχετικές με τα βιώματα των συμμετεχόντων και ήταν ειδικά φτιαγμένες,
ώστε να γίνονται αφορμή για κριτική ανάλυση των διαφόρων θεμάτων της
κοινωνικής πραγματικότητας. Κάθε κωδικοποίηση περιείχε στοιχεία που
αναπαριστούσαν ένα υπο-θέμα του κεντρικού θέματος. Για παράδειγμα, προκειμένου
να εξεταστεί το θέμα «κουλτούρα», ένα από τα σκίτσα αναπαριστούσε το υπο-θέμα
«εργασία» (Εικόνα 1, Freire 1971, σ. 140). Είναι φανερό ότι το σκίτσο προσέφερε
πλήθος εναυσμάτων για συζητηθούν οι διαστάσεις της εκμετάλλευσης, της
αλλοτρίωσης, αλλά και της εν δυνάμει δημιουργικότητας, που περιέχονται στη
διεργασία της εργασίας. Η διαλογική ανάλυση («αποκωδικοποίηση») των στοιχείων,
που ενσωματώνονταν σε κάθε κωδικοποίηση έκανε δυνατή την κριτική κατανόηση
του υπο-θέματος από τους συμμετέχοντες. Τελικά, μέσα από τη συνθετική, ολιστική
ανάλυση του συνόλου των υπο-θεμάτων οι συμμετέχοντες ανασυγκροτούσαν τις
αντιλήψεις τους για το εξεταζόμενο θέμα.

Εικόνα 1
Η Φρεϊρική μέθοδος ήταν βαθύτατα προσαρμοσμένη στις κοινωνικές, πολιτικές και
εκπαιδευτικές συνθήκες μέσα στις οποίες εφαρμοζόταν. (Απευθυνόταν συνήθως σε
κοινωνικά αποκλεισμένους, που ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα καταπιεστικές
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες). Αναμφίβολα, ο στοχευμένος συμβολισμός που
περιεχόταν στις κωδικοποιήσεις βοηθούσε τους συμμετέχοντες να αντλούν σαφή
μηνύματα για τις αιτίες της κατάστασής τους. Ωστόσο, πιστεύω ότι στις σύγχρονες
κοινωνίες των αναπτυγμένων χωρών, όπου οι καταστάσεις είναι περισσότερο
περίπλοκες, είναι σκοπιμότερο να χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διεργασία

έργα τέχνης που δεν δημιουργήθηκαν για να υπηρετήσουν κάποιον
προδιαγεγραμμένο εκπαιδευτικό σκοπό, γιατί προσφέρουν εναύσματα για ευρύτερη
διερεύνηση νοημάτων, καταστάσεων, πεποιθήσεων, συναισθημάτων και
εναλλακτικών ερμηνειών. Παρόλα αυτά, οι ιδέες του Freire για την αξιοποίηση έργων
τέχνης με ολιστικό τρόπο και με στόχο την κριτική συνειδητοποίηση αποτελούν
πολύτιμη παρακαταθήκη στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, η χρήση της αισθητικής εμπειρίας στο πλαίσιο της
Μετασχηματίζουσας Μάθησης αναπτύχθηκε πολύ (Cranton, 20062· Dirkx, 2000,
2001· Mezirow, 1990, 1998, 2009· Taylor, 2000 κ.ά.) και ακολούθησε τρεις τάσεις.
Η πρώτη τάση θέτει ως αντικείμενο παρατήρησης διάφορα έργα της μαζικής
κουλτούρας, με στόχο να εξεταστούν κριτικά τα στερεότυπικα μηνύματα που
περιέχουν (ενδεικτικά: Dass – Brailsford, 2007· Daine, 2009· Tisdell, 2008).
Στο πλαίσιο της δεύτερης τάσης χρησιμοποιούνται έργα τέχνης ως εναύσματα για την
ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης επάνω σε διάφορα θέματα. Τα έργα τέχνης
επιλέγονται με γνώμονα ότι προσφέρουν κατάλληλα εναύσματα για την κριτική
ανάλυση των εξεταζόμενων θεμάτων, χωρίς όμως να λαμβάνεται με έμφαση υπόψη
το κριτήριο της αισθητικής τους αξίας. Έτσι, επιλέγονται έργα που ίσως δεν είναι
«τετριμμένα», από την άλλη όμως δε θα μπορούσαν να συγκαταλεχθούν στη σφαίρα
της μεγάλης τέχνης. Για παράδειγμα, η Roden αναφέρει (2005) ότι χρησιμοποιεί
δημοφιλή κινηματογραφικά έργα όπως το Chicken Run και το Thelma and Louise,
ενώ η Bitterman (2009) χρησιμοποιεί ντοκυμανταίρ του Spike Lee. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η κριτική ανάλυση των μηνυμάτων που περιέχουν τα έργα με αυτά τα
χαρακτηριστικά μπορεί να συμβάλει στο μετασχηματισμό των πεποιθήσεων, που
διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τον
κόσμο. Όμως, το γεγονός ότι δεν αξιοποιούνται έργα αυθεντικής τέχνης στερεί από το
εγχείρημα ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία έχουμε παρουσιάσει στις
προηγούμενες ενότητες αυτού του κειμένου.
Η τρίτη τάση επιχειρεί να συνδυάσει τον κριτικό στοχασμό με την αισθητική
εμπειρία, εμποτίζοντας τη μαθησιακή διεργασία με τη συχνή αξιοποίηση σημαντικών
έργων τέχνης. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι στη βιβλιογραφία υπάρχουν
ελάχιστες αναφορές στην προσέγγιση αυτού του είδους: Green, 1990· 2000 Jarvis,
2006· Kegan, 2000 – ίσως υπάρχουν και μερικά ακόμα παραδείγματα. Επίσης, δεν
υπάρχουν αναφορές στις προσεγγίσεις των στοχαστών του Palo Alto, ούτε στις ιδέες
του Freire σχετικά με την ολιστική παρατήρηση των έργων τέχνης, Τέλος, υπάρχουν
ελάχιστες αναφορές στην αισθητική θεωρία των Adorno και Horkheimer: Green,
1990· Tisdell, 2008. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι η ενσωμάτωση όλων αυτών των
στοιχείων στη θεωρία και στην πρακτική της μετασχηματίζουσας μάθησης θα της
προσέδιδε πρόσθετη δυναμική.
Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται μια συνθετική μέθοδος, που την ονομάζω
Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία. Μέσω αυτής της
μεθόδου, επιχειρείται να προσφερθεί στους εκπαιδευτές ενηλίκων ένα εργαλείο, που
να επιτρέπει την κριτική προσέγγιση των θεμάτων μέσα από την αξιοποίηση της
αισθητικής εμπειρίας.
Παρουσίαση της Μεθόδου

Η μέθοδος βασίζεται σε έξι αρχές και αποτελείται από έξι στάδια. Έχει ήδη
εφαρμοστεί σε οκτώ σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών, που συντόνισα το 2009.
Οι αρχές

1. Η χρήση της αισθητικής εμπειρίας δεν υποκαθιστά άλλες μεθόδους, – λ.χ. το
παιχνίδι ρόλων, τον καταιγισμό ιδεών, τη μελέτη περίπτωσης κ.ο.κ. – οι οποίες,
ανάλογα με το εξεταζόμενο θέμα, προσφέρονται για την ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης. Ωστόσο, η χρήση έργων τέχνης ως εναυσμάτων είναι πολύ σημαντική,
συνεπώς προτείνεται να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της διεργασίας της
μετασχηματίζουσας μάθησης και να χρησιμοποιείται όσο γίνεται πιο συχνά στο
πλαίσιό της.
2. Αξιοποιούνται οι ιδέες του Freire σχετικά με την ολιστική προσέγγιση των
θεμάτων μέσω της αισθητικής εμπειρίας.
3. Η χρήση σημαντικών έργων τέχνης συμβάλλει στον εμπλουτισμό της μαθησιακής
διεργασίας πολύ περισσότερο από τη χρήση τετριμμένων έργων μαζικής
κουλτούρας.
4. Αξιοποιούνται οι ιδέες της Σχολής της Φρανκφούρτης προκειμένου να γίνεται η
αποτίμηση της αισθητικής αξίας και του χειραφετικού δυναμικού που περιέχεται
στα έργα τέχνης. Ο Κ. Καστοριάδης (2008) διατύπωσε επίσης αισθητικά κριτήρια
που βρίσκονται πολύ κοντά σε εκείνα που πρότειναν οι Adorno και Horkheimer.
5. Αξιοποιείται η τεχνική του Perkins (1994) για τη συστηματική παρατήρηση των
έργων τέχνης.
6. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων οφείλουν να είναι ενήμεροι ότι ορισμένοι
συμμετέχοντες ίσως δεν αισθάνονται άνετα απέναντι στα έργα τέχνης, δεν έχουν
την επιθυμία να τα διευρύνουν ή/και δυσκολεύονται να αποκρυπτογραφούν το
νόημά τους. Πρόκειται για συμμετέχοντες που δε διαθέτουν – εξαιτίας των
κοινωνικών συνθηκών που τους διαμόρφωσαν – το πολιτισμικό κεφάλαιο που
προϋποτίθεται για την εξοικείωση με την τέχνη (Bourdieu, 1991). Χρειάζεται
λοιπόν οι εκπαιδευτές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
διαμορφώνονται συνθήκες που επιτρέπουν σε όλους τους συμμετέχοντες να
αποκτούν συναισθηματική, διανοητική και πολιτισμική πρόσβαση στην
κατανόηση των εξεταζόμενων έργων τέχνης (Thompson, 2002).
Τα Στάδια

Το πρώτο στάδιο (διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών) αποτελείται από τον
προσδιορισμό της ανάγκης για κριτική εξέταση των στερεότυπων παραδοχών των
συμμετεχόντων που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, σε ένα
συγκεκριμένο σημείο της διεργασίας της εκπαίδευσης εκπαιδευτών – και καθώς
συζητείται το ζήτημα της κριτικής σκέψης – ο εκπαιδευτής διαπιστώνει πως οι
συμμετέχοντες έχουν μάλλον στερεοτυπικές παραδοχές σχετικά με τα
χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των στοχαστών. Οι περισσότεροι εκφράζουν
την άποψη πως οι στοχαστές είναι βασικά άνδρες, ώριμης ηλικίας, που συνεχώς
μελετούν βιβλία και είναι απομονωμένοι από το κοινωνικό περιβάλλον και την
κοινωνική δράση. Έτσι, ο εκπαιδευτής αποφασίζει να εκμαιεύσει από τους
συμμετέχοντες την συγκατάθεσή τους να εξετάσουν το θέμα περαιτέρω.

Στο δεύτερο στάδιο, ο εκπαιδευτής διευκολύνει μια διεργασία, μέσω της οποίας οι
συμμετέχοντες εκφράζουν τις παραδοχές τους για το θέμα. Στο παράδειγμά μας,
εκφράζουν πρώτα μεμονωμένα (γραπτά) και στη συνέχεια ομαδικά (προφορικά) τις
απόψεις τους για τα χαρακτηριστικά και τις στάσεις των στοχαστών.
Στο τρίτο στάδιο, ο εκπαιδευτής εξετάζει τις απαντήσεις και εντοπίζει τα υπο-θέματα
που θα πρέπει να προσεγγιστούν ολιστικά και κριτικά προκειμένου να
επανεξεταστούν οι απόψεις που διατυπώθηκαν.
Στο παράδειγμά μας, ο καθορισμός των υπο-θεμάτων / ερωτημάτων σχετικά με τα
χαρακτηριστικά και τις στάσεις των στοχαστών θα μπορούσε να γίνει ως εξής:
1. Οι στοχαστές είναι «πάντα» άνδρες ώριμης ηλικίας, όπως συνήθως
εμφανίζεται στις στερεότυπες παραδοχές;
2. Ποια είναι η ψυχική τους διάθεση;
3. Με ποιους τρόπους μαθαίνουν;
4. Πώς σχετίζονται με τους άλλους; Με την κοινωνία;
5. Ποιοι είναι οι «κίνδυνοι» και ποιες οι «ανταμοιβές» για τους στοχαστές στις
μέρες μας;
Στο τέταρτο στάδιο ο εκπαιδευτής επιλέγει διάφορα σημαντικά έργα τέχνης, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν ως ερέθισμα για την επεξεργασία των υπο-θεμάτων (τα
μηνύματα των έργων τέχνης συνδέονται με τα υπο-θέματα). Ο εκπαιδευτής
χρησιμοποιεί έργα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τη λογοτεχνία,
την ποίηση, το θέατρο, τον κινηματογράφο, το χορό, τη μουσική κλπ.
Στο πέμπτο στάδιο ο εκπαιδευτής διευκολύνει μια διεργασία, η οποία στοχεύει στο
να προσεγγιστούν τα διάφορα υπο-θέματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες,
προκειμένου να αποκαλυφθούν στους συμμετέχοντες όσο το δυνατόν περισσότερες
διαστάσεις και να τους προσφερθεί η ευκαιρία να επανεξετάσουν τις αρχικές τους
παραδοχές. Ένα από τα βασικά μαθησιακά εργαλεία σε αυτή τη διεργασία είναι η
αισθητική εμπειρία. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει διαδοχικά διάφορα έργα τέχνης. Οι
συμμετέχοντες θα μπορούσαν επίσης να προτείνουν έργα τέχνης και να
προσδιορίσουν τη σειρά με την οποία θα γίνει η επεξεργασία τους. Κάθε έργο τέχνης
αναλύεται και συνδέεται κριτικά με τα σχετικά υπο-θέματα. Οι συμμετέχοντες
εκφράζουν τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους.
Στο πέμπτο αυτό στάδιο χρησιμοποιήσαμε τα έργα: Ο στοχαστής στο εργαστήριό του,
του Rembrandt (Εικόνα 2), Ο σκεπτόμενος, του Rodin (Εικόνα 3), Η στοχάστρια
(φρέσκο στην Πομπηία) (Εικόνα 4), H Σχολή των Αθηνών του Raffaelo (Εικόνα 5),
καθώς και το αυτοβιογραφικό κείμενο Ημέρες Ανάγνωσης του Proust, στο οποίο
περιγράφει πώς το διάβασμα λογοτεχνίας ενεργοποιούσε τη φαντασία του και του
επέτρεπε να αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο και να ανακαλύπτει περιοχές του
εσωτερικού του κόσμου.Η συστηματική παρατήρηση καθενός έργου έγινε με χρήση
της τεχνικής του Perkins (βλ. αναλυτικά για τη χρήση αυτής της τεχνικής στο Κόκκος
και Μέγα, 2007).

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5διευκολύνει την κριτική αποτίμηση και
Στο τελευταίο (έκτο) στάδιο, ο εκπαιδευτής
τον εμπλουτισμό των αρχικών απόψεων των συμμετεχόντων. Διευκολύνει την
εξέταση των στερεοτυπικών υπαινιγμών και συμπεριφορών που συνδέονται με το
θέμα. Στη συνέχεια συντονίζει μια διεργασία η οποία στοχεύει στη σύγκριση της
αρχικής άποψης των συμμετεχόντων και εκείνες που προέκυψαν από το διάλογο. Στο
τέλος ο εκπαιδευτής διευκολύνει τη δημιουργία σύνθεσης οποία αναδύθηκε από την
όλη διεργασία.
Η εμπειρία που προέκυψε από τα σεμινάρια έδειξε ότι η αξιοποίηση των έργων
τέχνης έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να επανεκτιμήσουν τις παραδοχές
και τα συναισθήματά τους σχετικά με το θέμα. Αναδύθηκαν νέες οπτικές, όπως λ.χ.
ότι η ταυτότητα των στοχαστών δεν είναι ασυμβίβαστη με τα γυναικεία
χαρακτηριστικά, οι στοχαστές υιοθετούν αντισυμβατική συμπεριφορά, προσεγγίζουν
τη γνώση όχι μόνο μέσα από τη μελέτη αλλά και μέσα από την οικοδόμηση σχέσεων
και την κοινωνική δράση, είναι δυνατόν να έχουν ενεργητική κοινωνική παρουσία, να
δημιουργούν δίκτυα, να μοιράζονται τη γνώση με άλλους κ.ο.κ. Επίσης, οι
συμμετέχοντες συζήτησαν τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας άλλης συλλογικής
αντίληψης, σύμφωνα με την οποία η κοινωνική θέση των στοχαστών θα μπορούσε να
είναι διαφορετική.

Επίλογος
Το ζήτημα της αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας στο πλαίσιο της
μετασχηματίζουσας μάθησης είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Χρειάζεται εκτεταμένη έρευνα
και εκπαιδευτική πρακτική ώστε να προσεγγιστούν σε βάθος θέματα, όπως:
- Οι τρόποι με τους οποίους η αισθητική εμπειρία μπορεί να γίνεται ουσιώδες
στοιχείο της μετασχηματίζουσας μάθησης.
- Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να ενσωματώνονται σε αυτό το πλαίσιο οι
θεωρητικές προσεγγίσεις της Σχολής της Φρανκφούρτης.
- Οι μέθοδοι επιλογής και ανάλυσης των διαφόρων ειδών έργων τέχνης, καθώς
και η διεργασία πρόσληψης της αισθητικής εμπειρίας από τους
συμμετέχοντες, ιδίως από όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τέχνη.
- Οι μέθοδοι αποτίμησης των αποτελεσμάτων.
Ελπίζω ότι συνάδελφοι που ασχολούνται με τη μετασχηματίζουσα μάθηση και την
τέχνη θα ενδιαφερθούν για αυτές τις ιδέες, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινότητα
ανταλλαγής εμπειριών και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών.
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touq, oE vo;roOerrd odrpoto, oe
6rlpooro pripoto xot oe oi0ouoeg 6rotrd(eorv.
Eniorlg,debate
egoppd(owot oe oxotrefo xor novenrotrlpro,nopouord(owor
mrg egqpepi6€q,cno po6r6govo Kotorrlv trltreopooq.

nor6autrje{optftor ono touq ot6xoug nou tiOewor,to pdyeOog
'Evo
rqg opd6ogrot rov 6to06or;roxp6vo.
dtuno debate;rnopei
vo yivet n.x. (qttirwoq ond ptrpig opd6eg ernor6euop€vr,rv
vo

Irqv ernol6euoq,notr\oi nor6oyoyoi r<or{uxol6yor 0er,rpoUv r6roitepoxprlor;roto debateorqexnor6eutrr<r1
xor
texvrr<r1
peporulvouv6tt to debate pnopei vo egoppomei oe norxiAo

Trporrorpoororivyro vo ou(qt{oouv to undp xor to xorci oe dvo

poq0o orlv ovdmu{r1 u!,rr1trorj
pogpoU
owtxeipevo poOr1oqg,

onorrei notrJ xp6vo r<oror oup;rardxow€q ouq 6rjo opdbeq

0d;to cqv en6pevrlouvowqorl. Aurrl 11popgr; rou debate 6ev

e;rntror<r1g
ttov ouHpEr€xowrov,e<0Eteltoug oupr;retdxowEqKol

dxouv tr1 6uvot6trpo vo Odrouvepr,:rrloergq pio orrlv oMr1.To

roug oxpootdg oe no,\trdgon6t].rerg,
6reurotrivertqv r<o'rovoqol,

tuntr6 debateonorteion6 toug ernor6euopevoug
vo npoerorpoororjv oe pd€og, vo ouv06oouv rogeti nou 6xouv pd0er yro to

ev0oppUvar
14 ouvepyooio KCrrnv opo6rr<{epyooio Kot ovomtiooer rxovotrltegdrgpooqg xor 6rotUnoorlgenrxerprlpdtov,
enrrorvov[oqror r<prtrxrig
ordrrU4g(Allen, Berkowitz,Hunt xor
Louden,1999'Bellon,2000' Williams,McGeer<orWorth, 2001).
Er6rr<otepo,
o Landrum(1991)ovogdpernotrtr6grxovotqreg

0dproxor vo nopouordoouvoro xorvoro enrxerprjpotd
Touq,xo(Davidson,1997'Bauer,1999).
pig vo Oftouv ep<otrioerg
Tooo to runrxd 6oo ror to <itunodebateov<ltroyo
p€ rouq

nou ovdmu(ov or po0qt6grou oupperdxo\noqoE debate,onog

otoxouq nou Odrouv,xt^rpi(oworo€ rpErq poorxdqxorqyopieq
( l D E A ,n . d . ) :

rrov6trlteq orov npogoprr<o troyo, orq 6rlpooro unomqpr(r1

o) to debateo(rov (valuedebate),to onoio ecnro(eroe r6deq,

mq 6roxeiprorltou xpovou Kororrl 6rooc9(vror1
r<ovonorl.reorv,

o{ieg <or otdoarg nou ogopofv 6ropopgtopdveq
noArtrr<dg,

o { r c i r v . ' E p e u vteogv S e m l a l r<o r S h i e l d s( 1 9 7 7 ) ,B e r d i n e( 1 9 8 7 )
ror Colbert (1987) ond6er(ov6tr to debate petrtrtirver
tq Ent<orvrovrcxdg
6e(r6tr1teq,poq0d otqv on6xtqoq yevr<rirvyvriroe-

otrovopr<69,
rotvorvtrdg,
110rr<rig
ror otoOrltt169
xor or
O€oetg,

<ov Kor ovorrtUooettrlv r<prtrxrir<ov6tr1to,evor or Lewin ror
Wakefield(1983)Oe<,rporiv
o'rrro debaceevOopprjver
toug 1.ro0qrdq vo oup;retixouv oe ou(qrrloerq.
Omooo opropdvorepeuv4tdgroxupf(owor 6tr or pogqtdq
opvoUworvo ouppetdoxouv os debate,6r6tr 6uorotredowor

ouppetdxoweq rnrxerpnporoAoyoUv
oe 0dpoto nou €pn€pt6xouv o{feq, n.x. <H rod"rq'rotov 60o g0tr<,rv>,
<H orxpotrooio-rorv(coov>,<H Bronorxrtr6tq"co>
x.d.To debateo(rtrv
6yrvayvoor6 ctrlv Apeprxqpetd to nepiglpo debatepreto(d tou Abraham Lincoln Kor rou StephenDouglasyro tq
6outreio(Angle,199I' http://www.nps.gov).
p) ro notrrrrrodebate (policydebate),ro onoio eotrd(erarrlv

mqv ovo(r1t4orlr<ororrl 6rotrjnu,roqenrxerpr;pdtcov,
opvoiwor

nportrrri egoppoyq ouyrer<prpr€v<rrv
06oerrrv,n.x. <To ruvrl-

trlv xorvoropioKorrrporpoUv naproootepo oupporrxdqrEXVr-

yr np6nervo onoyoperierordl€q trg enoxdgtou d'roug>,<H
notrrteio npiner vo ndper pdrpo 6me q protroyrrcri
yeorpyio

rdg, 6norgtr1 ou(rirqor1.Enior;9,ouv6€ouv rq brogolviorrlq Entxerpqporo,\oyloq;ra enor6lou0eg opvqtrr<dg6ronpoor,lnlrig 11
ouvoro0qpottrdgoxdoerg(Tannen, 1998' Trapp, 1986).ftouq

vo owrKoroorqoertrg ouppotrr<dq
rotrtrrdpyereg>
<.d.Evo:r<sl

roxuproporig ou'rorig onovrodv <iAAorepeuvqtdg, ono,rq11

,\dyouqyro rnv enrloy1 ;rroqet6r6ivetorotoug npcrctrxorig
rrlq notrrtxqq. O ljnog outog eivorto ouvriOorqonorotroUpevo debateKarl Popper,to onoio ogopd orjyxpovo(r1rq-

Goodwin (2003),I onoio ond6er(e6u or po0qr6qowonoxpivowor pE euxopiorrloqmrlv epyooio p€ rouq ouppo0qtdgtoug

oe ou'rdro 06poto epneprdxowoto(ieg,omooo q €pgoorl

opd6€q onor€trot\ ol ono Tpio
poro, Kol or ovoTrodp€veg
dtopo q ro0eprd rogou(r1tqt6g(debacers).
y) ro xorvopoutreutr<d
debate (parliamentarydebace).Eivor

Eniorlg,to debateot4v f1E 6r6dorer otouq oupU€rdxoweq
tponoug yto vo ovomUooouv oxdoetq,vo
onotetreopotrxorig

npooopoiooq rou pow6Aou nou oxoAou0eitoto'r4 trer-

Or 6roytrvtouvotrr\dooowor
Korvo ;ro0oivouvyro rouq dtrtrouq.
neopoi debate gdpvouv oe enogq oropo on6 6to<popettr<dq

toupyio tou BpetovrrorjKorvopoutriou.llpoxertor yro ouvdebaterot debateo(rov. Tqv euOrivqtrig
6uoopo notrrrr<ori

proxdqror xripeg ror pe out6 tov tpono ro debate<6r6doxet>
Or
6rouq oupp€rdxovregtrlv o(io trlg 6ronotrttroprx6tqtoq.

6ro6rrcooiogtou debate <o0<irgr<olrrov rpioeov dxet o
6rio opd6ag,q ;rio
Speakerof the House.Aro;rop<prirvowor

Allen, Berkowitz,Hunt xor Louden (1999) entoqpofvouvdtt <r1
rEroitepon xpovotr€rprlr<otovorloqKor n €nrx€rprlpototroyio,

undp trlq dno{.rqg<or 11dtrtrqro16. Enrtpdnowor or 6roronig

pivq enrxerpqporoloyio,ontog onortef'roroe 6rlpooreqoprtrleg
ro d"co;tovo ouFper<orou(qtqoerg,npoetorpd(ouv t<oAUrepo

tr,rv oprlqr6v, troy<rl6ro6rxooiog,6rroro.rporoqxcr ntrrlpogoprloqg.Itrlv npoy;rotrr<orrlto
ro debate 6rov0i(etorpe outdg rg 6torondq, or onoieg npdnet vo eivot otiwopeg ror
d(unvegror 6rotunopdveqpe ivov neprnorxttx6tp6no (neprnorxrrrodebate/mockdebate)(Knappror Galizio,1999).

ToDrsnrrITHN
JIEpTBAMoNTTKH
ExnRrlrnn
It4v f1eprpotr,\owrxriErnoi6euorl, 11rexvrxri ourr] npotdOqra

rdxouv evepyoorrlv xotvt;vio>,6qAo6qvo enttuyxdvouvr<opprrorig m6xoug tqg l1E, 6nr,:g eivor q evepyoq ou;r;retoxrl oto
yiyveo0or.Eniorlg,11rprtrx4 or<6$11
nou ovom0ooer<orvrovrx6
Tororo dropo nou oupperdxouvoe debateeivotpoor<r1rxovorqro yro tqv neprpo)ttrovur<4
6pdor1r<ortrg oerg6pegenrtroydq
(Greenstreet,1993).
floltrd neprpoAtrowrr<d
debate dxouv 6re(ox0ei ;reto(ri tuiv
dtrtrov ;re npcotopoutriorqg InternationalDebate Education

ono tov lozzi (1987)yro rqv ov<imu{nFroqou(rirrlorlgoe opd6o (Sauve,1994).To debateotqv f'lE ouv6detorog eniro ntrei-

Association(IDEA),q onoio r6pU0r1r<e
ro 1994xor otrlv onoio

arov p€ c{ieg (valuedebate)xot pnopei vo xpnorponorqOei
r<o(r1trlpord tq 6rdpr<eto
trlg 6r6oor<otrioq
evog neprpotrtrowr<o[

;rdxprmryp(g ouppetdxouv27 xtipeq pe ndvoron6 60.000po0r1tdqAeutepopd0proqExnoi6euoqq,| 0.000 onou6oordq no-

roq, yro tqv enitruorlevoq npoptrriporoq! r1v ovo6er(r1notrtrontrtiv on6tl.retuv
yro dvo neprpotrIovtrxd (qtqpo, tqv xorovorlorl

venrorrlpiov ror 13.000 exnor6eutrxoriq.H IDEA opyovovar
errjoro Oopoup Neotroiog,o€ 6rogopErrKqxr,-rpordOe rotro-

(qrqpdtr,rv,trlv ovdtrlg notruntrox6tqtogtrov neprpotrtrowrr<civ
'Evo
truor1ror 6rooogrjvroq o(rrirv r.trn.
nopd6erypo oflor€Ae-

ono notrA6qxopeq.

r<oipr,
dnou ou;r;rerdxouvoe debatepo0qt6g ror ernor6eutrroi

opotr<riqpd0r;oqgotrlv f1Eeivorto debateyro tqv i6ro rqv dvvoro rrlq oetgopiog,q onoio efvotrlworo noluor]powq KorTrotru6tdoto'rr1,
otrtrdxor opgropqttlotprl,ooogrjg ror yepdtrl ovu-

EonpuozonTAI
ToDEBATE
ITHNEKnArAEyrH.
EHInlpnaerruA
AnoTHN
IEpTBAAAoNTTK]l

<pdoerq
(Otroyoitr1,| 993).

Ernnrnryn

Or oup;retdxoweqo€ debate"roonoio 6ronpoypoteuowol
neprpotrlowrxd(qt4poto dxouv tqv euxolpio vo 6ropopgr,i-

To debateorge<nor6eu'rrr<rj
texvrrrj prnopeivo xpqor;ronorlOei
po0pi6eg,
oe dtreqrg exnor6eu"rrr<dg
on6-reyro rqv enrruxrl6t-

oouv Korvo 6totuno-roouv
entxetprjporoflou cAopotiv xpiorpo

6ooxotriop€oo ourr]qtqg texvrrrlq6xerorlpooio or exno16eutt-

neprpotrAowrxd
06poro,vo oxodoouv pe npoooxq to enrxerp(-

r<of/e<nor6eurdq
vo yvtop((ouv to Oeulpqrrxotqg nAoforo ror

poro rov dtrtrov,vq rpivouv ror vo trdpouv onogdoerg. O Fine
(2000)unoypoppi(er6tr to debateevroxUer
trlv outonenoi0qo4

roug tpdnouq tqg egop;royrlgtqg. [r' out6, to debateono'retrei

Tt,lvouppErEx6worvr<orrougxoOrotd rxovo0gvo ovo(qtorjv trrj-

rot et6trotepo oe npoypolLlLoroenrpopgrrloqqer<nor6eu-rtrcirv
ror ercnor6eu'rciv
rrlq runrr<r1gxor dtunqg exnof6euoqq. It4v
Er<noi6euorlEvqtrirr,rve[dtrIou (6n<,rg<or otqv flE) xprlorponoro0wor exnor6eurrxdgtexvrrdg prolpotrrrig;rdgqorlq,nou

oerg oE npopAriprotottov otiyxpovov t<orvr,rvrrirv.
Ot Fryar xor
Thomas(1980)unocrqpf(ouv or q 6r6oorotricrtov neprpoMowrr<tiv(rlt4pdrov pe debate <parogdperroug oupper6xoweg

6r6oxtrro owrreipevooe npoypdpr;rotoErcnoi6euorlg
Evqtrixc,rv,

npoy;rorrr<6- nporrloorjvrnv evepyrlT|Krl
ono tqv or<o611por'xr1
616oorotriootrlv r<o0qpeprvri
oupperoxri, ovomJooouv trlv otr,\r1rrlro rrov xorvovrtirvpog>. Or Pelhamror Watt (1989) uno-

treni6poo1 peto(ri tou exnor6eurrl Kor rrov ernor6euopdvrrlv,
ypoppri(ouv6tr, nporerpdvououtrl q rorvcoviovo r<otopOcooel otrtrdror peto{d torv i6rr,:vtr,rv ernor6euopdvov,rouq poqOotiv
vo owene{itrOer onoretreopotrxd orrg neprpotrtrowrxigr<ord,\vo ovo(q'rorivnAqpogopieg,vo ovomdooouv trlv rprrrxrjtoug
tregnpox,\r1oerq,
or nolireg npiner vo eivorrxovoivo ouppe'rd-

rxov6rqro,vo po0oivouvnpdrtowog (Koxroq, l999 Oiltrtng,

xouv oE 6rlpooregou(r1trloelq.

2004).

To debatepnopodv enioqqvo o64yrioouvtoug ouppetdxo-

Irq ouvdxero9o neprypdtfoupeto ord6ro ovdmu(1q ev6q

\ft€q oe 6pdoetg npoq rnv xoteriOuvorltqg eni,\uor1g
rorv neptpotr\owrrr,,rvnpop,\r1pdrov.To 1998 n.x. pto o;rd6o 20 gortq-

tunrroU debate,xpqorponorrolrrog
nopo6eiypotoon6 tq 0apo-

rciv nou ouppeteixeoa debate pe 0dpo'ro nuprlvr<dontro 6ro-

totroyiotqg fleprpotrtrowrxqg
Ernoi6euorlg.Qorooo 6reu<ptvf(etot 6tr q nopeio outrj 6ev eivoronopcitrlto vo o<oAou0eitct

p6pgooe ;retcito debatedvo {rigropo 6ropoprupiogxo,\rowog
trg HllA vo otoporrloouv lq nupnvr<eg6oxrpdgror r1 xprjoq

o exnor6eutriqnou yv<,rp[(er
xoAd tqv ter<otdypd;rpo, r<o0r,lg

torv nuprlvrxtiv ontrolv.fleproootepor on6 300 gortrlt6g undypotl.tovto xeipevo, "ro onofo otq ouvdxelo dmelAov oe notr-

ttov ot6ptov nou onoptf(ouv trq opd6eg, oro xp6vo oprtrioq

trorjqopxqyorigrporr,rv(Wade, 1998).

r<.trn.
Ie <dOenepimo,roq,opc,rg,o er<6o rolv ercnor6euopdvrrrv

xvrxrl outri pnopei vo r<over
tpononorrloerg,TT.x.fiov oprOpo
ovdtroyope to xp6vo nou dxerotq 6rd0eor1
r<.trn.
rou, tqv opd-

not6€ur4qnpdn€tvo ixer unorlrl tou ol o-corunr16 debate6ev
entrpenowot ot €potno€tq o[te or 6rorondg rov opltrr;trr:v,evdr
c(o druno enrtpdnowor.Ito druno debace,6qlo6rq,rd6e o;rd6o 6ro;ropgdrver
lg epotqoergnou 0o 0doermrlv dN\q opd6o,
xoOogenforlgror rrg onowrioEtqonq eport4oerqnou nrorsder
otr 0o Odoerq ovriOerqopd6o.

tov Bdoeovtrov 6rio nAeuptovyto ro ouyr<€Kprpdvo
Odpo,
nou o61yeirout6xpovo oe ovdtruorlrcr 6rooogrivrorlo(lr,lv.
p) H enrAoyl tou Oripotoq
To 0epo pnopei vo npo6pxetor on6 tqv enrr<orpotqtor1vo
efvorivo 6roxpovrr<o
(ritrlpo, n.x. dvo vouoyronetpe,\crogopou nAoiounou 6qprodpyrloepeydAqqdrcroorlq
netpetroror<qtri6o,npoondOeregyro tr1 or,.rtr;pfoonerAorjpevarv
er6drv,
nupqvrrcidn,\o,nuprlvrxrjevdpyero,orxpoAclofo(cirr,lvx.ci.To

IlprvonriTodebate
o) flopouoiaon rnq texvlxriq on6 tov er<nolbeutr!
O er<nor6eurr]g
nopouord(error e(1yei t4v rexvlr<q.Enroqpoiverorr petd tqv enrAoy(rou Odpotog 6qproupyouwor
6r.1oopd6eg.H pio eivorq o;rd6o unepoonrorlg
rqg dnoQrlg
(un6p, xotogorrr{ opd6o/Pro, affirmative)ror otrtrq11opd_
4
6o nou unepooni(eror rrlv owi0etrl dnorrUrl(r<ord,opvqrrrrl
opd6o/Con,negarive).
To p6trqrdOe opd6og ovotrcppdvouv
ouyrerprpdvegoppo616tqreg.Ko0e opd6o unoxpeoJrorvo
r(ov€tl-ltoerooyr^lyrrrj
tono€dtr1or1ytq Trl yv0roTonofqoqrorv
0doeorvt4g. Itq ouvixero ot opd6eq owoMoooouv enrxerpnporo Kot ovrertxetprlporonpor<o0opropdvrlg
xpovrr<qg
6rciprcarog
Kotoro rdtroqxoge opd6o ouvotfi(ertrg onoqUerg
tr1g.O exnor6eurr]q
6reur<plvi(er
dtr oroxoq tou debace6ev
eivor 11owoyr,rvro-crxdtrlto
otr,\ci4 ovcimu{4 rqg rrcovotqtoq
6roljna:or1g enrxerpq;.ro-rov
ror 11ntrqpeotepq r<otovorlorl

NINAKAI

Odponporeivetorond tov ernor6eurr]r] ono toug e<ncr6euop€vouqsroptKorj oe opd6eg.'Otov to npotervo;revoOdporo eivorneproo6tepotou evog,o ernor6eu-rqg
(qrder ono
roug ernor6eudpevoug
vo entx€tprlpototroyrloouv
Kotvo enltrd(ouvivo ono ourd. An6 trlv anlxerpqpotoAoyio
nou ovomdoosror o ernor6eut(gowrlopBciveror
trq 116q6ropopgopdveg0eo:pieg,
ordo€tq<oro(iag"rovexnor6euoudvcov.
H te_
trrrr16rop6pgo:or1
rou Oepotog6roruncirveror
pe oo<pqvero
r<orntrr;p6tqroKotoE Koro(potrr<o
Aoyo (Bauer,1999).
Itq

ouvdxero ovomdooowor ouvomlrd 0doerg ylo evo
debateto onoio ixer Oepo<Tc unip <or ro xord rqg
Brotroyrrrlgyaopyiog> (Vogtmann,1986. Herren, 2000), orrg
onoiag 0o pnoporioovvo otrlprxtorjv or opd6egyro vo ouyKpor(oouv enrxetprl;rotoun6p ror rotd rrlq proAoyr<r]g
yeopyioq(flivoxog l).

I

g6oer5 un6p ror r<cr<itrls ptoloyrxriqyeopyfo5
H proloylrri yeorpyfo
YNEP
H protroyrrrlyeorpyio 6rlproupyri0qrer,lq evotrlortrxo
powitro yeropyrxrigovomu(qg otrq ouprporrxdgr<otr,\rdpy€rEq,oupgr,lvop€ rtq ouyxpoveqorroloyrrdg t(otKotvoJ_
vtr<69
onortrloerg
ylo oergopoovdmu(r1.E(oogotri(eruyrer_
v( 6rotpogr], r<o,\rinordtrltc (orjq, xor
;re trg nporcrrxdg
nou egopp6(erouppdtr,\er
otrlv oergopfo.
H neprpoAtrowrxri
rpio4 dOeoeoe opgrop4trlorlt4v ovo_
mu(q pdoo trlg ouppotrxrlqy€<opyioq,
trdyo rqg unopd0_
proqqrou neprpdA,\owog
nou enrgdper.
H protroyrx(yecop_
yfo 6roorpc,\f(ertq 6rotrlpqoq rov guor<r^rvnopov x<^rpig
to npoptrripotonou 6r;proupyef1 ouppotr<q yecopyio,
6noq rl otrotdtqto e6ogr.rv,q eprlponoiqor;, 11pr_inovorl
tov e6cAr,rv,torv unoyelov u6otorv r.o.
To npoiowo rrlg ouppotrrrigye<opyioq
neprdxouvoxe66v
ndwo noo6t4teg xqprrov nou npoipxowor ono ro gu_
togdppor<oror ro texvlt<i trrndopoto.To pro,\oyrrdnpoio_
wo eivoronotrloyp6voono xqprxdgouoiegenrriv6uveq
yto
t1v uyeio,yroti 6ev xprlorponorodworgutogrippor<or(cl
rexvrltci trrndo;.roto.To protroyrr<d
npoi6wo nlmonororj_
wo I ono ovoyvr,rpl
op dvouq opyovtol.rorig nrmono iqol g.

KATA
H protroylrrly€alpyiq6ev ouppdtrtrar
ornv o€rgopio,616l
6xerpeyclAo
xdorog eyrotdotooqg ror 6rorrjpqor;g
xor 6ev
pnopei vo e(oogoAioertpogri yro 6lo rov r<oo;ro.Awf_
0ero q ou;rporrrrlyetopyfoowrpretu:nroe
to np6ptrr1;ro
tqg
neivogorov Tpito Koopo, d6ooe tpogrj oe er<otol.rpripro
ovOpcinouq
ror porj0qoeotqv ovdrrtu{rjroug.
H neprpoAAowrr<ri
<pfor16ev eivor onor<,\erotrr(eu0dvq
trlq ouppo'rrrqgyeropyiog.
fro trlv unopd0proqtou nepr_
prltr,\owoq Kot rr,lv guorrr,rv ndpolv 6ev eugJvetor ono_
r<,\erorr<<i
q ouppouxrj yearpyio.Boolr<og
nop<iyorrogyrc
tqv epqponoiqorleivor-ro ovdylucpoxor to l<tripo,xcr q
pUnovoqtrov un6yelov u6otov 6ev o<peitreror
povo orq
ouppotrr( y€opyio.
H ouprpolxriyeopyio xprlor;ronorsitrlndopotoKot gurogoppoxo pe proonorr<o6opriorpeq
xqprrdqouofeg,xo,rpfg
€nrrrt6o€tq orlv uyefo. Awi0eta undpxouv rp6nor enr_
poAuvorlgtc,lv protroyrr<cirv
npor'dwc,lvpe xqprr<dgouoieg
r<or6ev pnopo0pe vo ei;rome onotrut<r.rg
oiyoupol dtr r<d0e protroyrr<o
npoi'6v eivor onotrtroy;rdvoond xrlprrcoeov
6ev nporlyq0efepyootqplorq e{itooq.

npoypd;rpoto yro tqv dwo(r1
Yndpxouv xpqpo"ro6o'rr<o
rr'rv vdov oypotr,rv6[rl protroyrK4yE(l)pyioorg perove]crrrdg neproxdg.I-lotrloi vdor oyporeq opxroov ptoAoyrt<dg
xctrhipyereqmrg neproxdgoutdg. H protroyrr1yeopyio
pnopei vo euvoqoert4v ovcimu(r1nopdAtrrltro.rv
evepyerurv
tou oyporr<orixrirpou(oypotouptop6g)t<orvo ouyrpottlo€l rouq nA40uoporigoE p€roveKrrKdg
neproxdg.

Or enr6otrloergyro npoypdpporo d\fto(nqotrl protroytxti
yetrpyio otlwopo 0o otopotrjoouv. Iqpcwrrd nooooto
tov oypotr,lv nou ewdxorlr<ovotq ptotroytrrlyeropyioperonrl6rloov mr1 ouppotrxq. Itq oriyxpovr'lEnox4 ot pEtovexrrrdq neproxdg6ev pnoporiv vo ouyKpor{oouv rov
ntrq0uop6rouq, Kol doov ogopd rov oyporouptopoovom0oo€ror pe enrtuxiooe neproxdgouprpottrrigye<,ipyiog.

To ptotroytxdnpoiowo dxouv cpuot<6ox4po, xptirporor
'Exouv
yeUorl.Aev dxouv neprpoltrowr16 rootog.
u{r1trr]
6rotpo<prrrj
o(io. Metr6tegd6er(ovotr ro proloyrrd nop-

To protroyrrdnpoi6wo ixouv doxrlpo oxri;ro,ooni(ouv
yprlyopo xor ro rdmog rouq eivot onoyopeutrxoyro rov

tordtrto dxouv 30% neptoo6reprl prtopivrl C. flotrtroi
oyporegneOoivouvono gutogdppoKo r<oroiyoupo q pro-

wo ixouv urlqtr6repqOpemr<4o(io ono ro owimolxo
protroyrr<d.
Enioqq eivor opgipotro rorci nooo 11Btotroytrrl

troytr<{yetopyiororiq 6roogotri(errotrrjrepegouvOrlxegepyooiog.

y€opyio 6roogotri(errotrritepeqouvOrlregepyooiog yro

nopoytoy6 Korrov Korovotror4.flotrtrd oupporrr<dnpoio-

toug nopoytoyorig.

ye<opy(oevroxdertrg tonrrdg norrrtriegxor
H ptotroyrrr1
oupp6tr,\etorrl 6rotrlpr;or1trlg pronorr<rtrotr1tog.
Awroti-

Or tontr6q rorKltrieqorov orr,rvorqg protexvotroyioq
6€v

KErororlv eioo6o rcov petotrtroyp€vovr<orpnopei vo e(o-

.\ripyereq,6qlo6{ ro peroltroypdvo,0o 6tiroouvrpogq
orov 6ropKtoqou(ovoprevontrr10uop6'rou ntrovrftq. Xo.r-

ogotrioertpogrj yro oJ\otov r6opo. Enrmqpovrxdg
dpeuveg 6eixvouv6tr prrpdg oypo"rrr<dg
enrxerprjoerq
nou xotr-

dxouv ntr6ovoqpooio. Or yevetrrdtpononorrlp6vegrotr-

pig tq yever<rjtpononoiqol o rooprog0o nervdoeroe J\i-

trrepyoUvnotrtro6rogopetrrd ei6q pnopef vo eivorouvotrrrd 5- | 0 gop6q nopoyroyrr6repeg
ono pro peydtrrlpovo-

yo xp6vto,ogoti to nopoy6pevoyeo.rpyrxd
npoi6wo 6ev

rotrArepyero.

Ynq.

0o enoprodv yro rov 6roprdrgouqov6pevontrr10uopo
tqg

f l p o e r o r p c oyiroor o d e b a t e

'roug pe oogr]vero,
npdnetvo 6totuntirvouvro entxetprl;roto

Itrl 6rdpxerorng npoerorpooioq:c) oxqpoti(owor or opd6eg,
p) to pdlq rdOe opo6og ovoloppdvouv ouyr<erprpivouq
po-

vo xpnorponorodvnopo6eiyporo yro rrlv rer<;rr;pir^ro1
tr,rv

trouqror npoetorpd(ouv enlxerplporo Kot owEntxelprjpoto,y)

xerpqpotog,vo eKqpo<oworopyd ror vo op0purvouvot,;-

ti0ewor or xov6veg6re(oytlyrjqtou debate.

md, vo xp4orponotorjvtr1 ytr6ooo tou otopotoq pE Enrru-

Er6rroteoo:

xio r.d. To pdtrrlrd0e opd6o9,nporerp6vouvo npoetorpo-

o) O oxrlpcrropdq rrov opciborv

oouv ro enrxerprjporoKor ow€nrx€rprlpotdroug, petreroUv

Ixqpoti(owor 6rio opd6eg.H pio opd6o 0o unepoonioerpe
enrxerpr]poto
tq 0dor1undp trlg proloyrrqgyeopyiogror 11
dtrtrq 0o unoorrlpi(er tqv owi0etl

06oe6v rouq, vo ovo6etrv0ouvtqv xewprrrl t6do xd9e enr-

dnorrLrlnpopdtrAowog

owenrxerpqpoto.KdBe opd6o 6xer ouyrerprpdvo oprgpo
o'ro;rorvovdtroyope tov ouvotrrr6oprOpot<lv ernor6euopdvcrrv
xor tov 6ro0dorpoxp6vo. Or un6trornorernor6euo"ro debate ror 0o dxouv 'rq 6uvo-ropevornopor<otrouOo{v
rrlro vo efvoror ou(rltqtdg (debaters)tqv endpevrlgopd.
Eniorlq,ono toug unotrornougernor6eu6pevougopi(etor
e{opxrlgpro tprpetr(genrtponri(rprtdq)yro tqv o(rotr6yqoq
tqg ou(ritqoqg.
p) To pdfrl xdOe opd6aq ovoloppdvouv ouyxerprpdvouq
pdloug
Kd0e opd6o opi(er ouwovrotrj xor ypollporeo.O ouwovr-

uq Enrarrlpovrr<eg
onor{erg,ovo(ryotiv ntrlpogoproxo utrr<o
ono egrlpepi6egror dtrtregn1y€g ror epeuvorivrrg on6rl-rerg
ovOpdrnovtoug onoiouq ogopo dpeoo ro 06po (opd6eq
notrrrtirv,
r<upepvrltrxoriq
gopeiq r.d.).
y) r<ovoveg6ledoyrdyqqrou debate
Ti0ewor or rov6veg 6re(oyoyrjgtou debater<or6ropopgrirvetot rotdtroyog rovovorv, o onoiog neprJtoppoverpeto(rj
r<,lvdtrtrtovro xp6vo oprtriogyro xoOe oprtrrltrj,trlv ovoyxrl
yro otevrl ouvepyooiotarv pretrovrdOe opd6og,tr1 orlpooio
rnq npooer<trKrig
orp6oorlg r.d. Or <ovovegri0ewor on6
rov EKnor6€urq.
hq 6rop6pgoon rov rovovtov pnopei vo
ou;rpe'rdxouv
ror or ernor6eu6p€vor(flivor<og2).

Are{oytoyri
rou debate

otqq ovotroppdverrqv opyovt^loqKot ro ouvrovropo rqg

K<10eopd6o nopouord(eroE npoqoprK6 troyo en:xerprlpoto

opd6og. Enioqqncpouoro(errrg 06oergtqg opo6oq mqv

ytrriooo,tqpdrwog
undp 11xotd rqg 0doqg,ornv Ko0oprtroUpevrl
'Evo
tuntxo debate,onr,lqovomdoo€Tororo noroug <ovoveq.
yer,rpyioq>
(f1fpd6erypo<To undp xor to xotd trlg protroyrxrlg

dvop(q tou debacexot ouvor]-ri(er
ro xripto oqpefo tqq enrxerprlpototroyiog
orrl ,\{(q tou. O ypoppctdogxporcernpoxrrr<l <ot gpowi(er yro tq 6roxeiptol rou xpovou. Enfoqq

voxog l) oe 6rio opd6eq, pe tpio oto;ro mrlv ro0epro yro

xdOeopd6o opi(erto d"roponou 0o 6rotun<,tvouv
enrxerpriporo rj 0o onowodv pe owenrxerprjpoto.

pnopei vo 6re(oowoltroy4 entxetprlpdtov-owenrxerprlFdtorv,
x0ei oq e{r1q(Sauve,1994):

O ernor6eutrlg6iverou;rpou,\rig
<orenroqpoiver
otr to pdtrr1

Optd\aYnep:O ouwovrorriq npopoiv€roa atooyr,lytr<r1
tonoOd"rrl-
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Boorxoi xov6veq 6te{oyr^ryriqrou tunlrof

debate

Or opd6eg6xouv tov i6ro opt0p6 ot6pr,lv.
To pdtrqrov opd6ov dxouv et6tt<dr<oOrirowo.
'Otror
e(ioou.
ouverorpdpouv
Kovdvopitrog 6ev rupropxeioto debate.
tonoOdtrlorltov 0doedrvtqq
O ouwovtorriq xd0e opd6o9 t<dvetpto erooyroyrxq
Or oprl4td.gnopouoto(ouvenrxerprlpotoxot owentxetprlporo.
Aev entrpdnowotot 6toxondgxot ot nopeppdoetg6tov dvogopttrrltrlgixet ro Aoyo.
Ito tetrog,o ouwovrotrig rcd0eoprd6ogouvot!i(etto entxetprlpotdtqq.
on6 npoootntrdq ono{,rergtrlv netottrotqro rov ETrlKor onotrtroyprdv1
H enrtponq trrrv rpr-rtiv r<pivero;.repotr1rrto
xerpri;rdtr,lv-owentxetp I p dt<,rv.
xot t4 otjvotfq eivot
O xpovog yto rnv erooyoylr<ritono06tr;or1,trlv owo,\Aoyrfenlxerpqprdtr,rv-ow€fltxslprlpdtorv
yivetot yvotmo pe
enrxerprlporoq-owentxerprlpotoq
r<dOe
nporoOopropivog.Totdtrog rou xpdvou owotrtroyrlg
ogupixtpo ( qtrertprxo xou6o0vt rl r<,\e{-rrj6po.

oq (5 tremd),r<otdtr;v onoio 6ev nopouotd(eren:xerprlpotootrtrd enrorlpoiver
to owrxeipevo6ronpoypdteuolgono tq orontd

ove{dptlto ono tqv onoorjpgovo pe ouyxerpr;rdvor<prtripro
qrnnou to p€Aqtqg eixov ( 6top6pgtooovono tqv €ntxetprlpo-

rqg opd6og.Enioqg,pnopei vo xpqotponot(oetxot orotxelq
on6 trlv dtr\r1opd6o, n.x. <r1dtr\q opd6o 0o npoono8rloetvo
ooq nEr orr 11protroyrrqyeopyio 6ev e(vot onopoitltrl, otrtrd

xprr(pro
toloyio. Irov l-livor<o3 ovomdooovtst ro ouvr'1Oq
poOpotroyorjwot
o[rotroyqorlgev6g debate,to onoic ouvrj9og

epaiq0o ooq 6<,rooupeono6ei(erqyto to ovtioeto>.
tono0dtloq (5 lerrrd).
Opd6o Kotti: etooyroyrr<q
O1ld6oYnip: Ato'runoro1enrxerprl;rotogono tov nptirto opttr4tq
(5 trernd).
ono rov npu.rtooptOpto6oKotd:Atotrjnt.roqowenrxerprl;-rotog
Iqra (5 )terrrd).
entxetpqporogon6 tov 6edtepo olLtOpd6o Kord:Arotrino.rorl
Intn (5 tremd).
Opd6a Ynep:ArotUncoorlowentxetprjpotog ono tov 6eritepo
oprtrqrri(5 lerrrd).
Opd6oYnlp: Atorrjnoroqantxatpqporogon6 tov tpito opl,\qtrj
(5 Aemd).
ono tov tpito optOpd6oKord:Arotrjnoo4 owenrxerprlprotoq

pe tpipoOpq11nev dpo0pq r<tripor<o.

M e r dr o d e b a t e
(ryd ono roug ernot6euopavouq
vo o(lo,\oyrlO er<nor6eutrjq
oouv rrl 6poor4protqro tou debatenpogoprr<ori ypomo. Iuvri0og nportpdror q ypomr] o{rol6yr1o1,6rotr rj6r1dxouv yiverno,\0o pnopotiItqv o(rotroyqoqol ernot6euopavot
trdgou(qtrjoerq.
oov peto{u tov oltrcov:o) vo ouy<pivouv o,tt dpoOovxoro rr1
6rdpr<ero
rou debatepe 6,r r;(epovnpv, p) vo ypdtlouv r<otvo
pprjrov neptoo6teponetortnoro €nrxerpripoto
6rxorotroyrloouv
xd, y) vo enroqpdvouvowr<eipevoev6tog6powoqnou flpo€KuqUovxdpq mqv nopor<otrori€qor1
tou debate,6) vo ypdtfouv ov
Kqt vo oxotrtdoouvto ntraodtrtro(ovr6deg,e) vo xotoypor.Uouv
verrrlpoto Kor ro perovsrctrlpororou debate og 6r6orctrxriqte-

ht{ (5 tremd).
Opd6aKot6: ArorUnooq enrxerprlpotoqon6 rov np<irtoopttrqtrj
(5 lemd).

xvrxqqorrlv fleptpotrtrowrrrlEr<noi6euoq
x.d.

Opd6aYn(,p:Atotrjnorol owenrxetpqpotoqono tov npdrto optIqrn (5 lemd) r.o.r<.

ov enqpednprv on6 tq 6pomqprorqto, pnopei vo btontort^toet
Irq ouvdxeto,egooov ot
or1Kov or nporindpxouo€qon6qJ€rq.

to neproootepo onpoOpd6aYnip: O ouwovrotrlg ouvoqUi(et

vdegond{:ergpnoporjv vo ouppdtrouvotqv oetg6po neprpoA-

xot npopoivet oe ouwrxd orlpeio rrls €nrx€lpnpotoAoyioq
pnepoopotr<rjtono0dtrlorl (5 lernd).
- oupnEpooporKrlrono0drnoq (5 tremd).
Op66oKord:IUvorl.r4

prnoporjvvo oxe6tooouv
Iowrr<ri6roxefprorl,
ot er<nor6eu6;tevot
6pdoergnpog outrl trlv roreuOuvorl,n.x. vo ovoAdpouvpro erorpo"reioevrlpdpooqgtrlg tonrrqg rotvr,rviogyro to protroytr<d
npo'iowo,vo neioouvtoug oypdteg yro tq oqpooio 'rorvprotro-

tono0e"rrloe<lv
6ev entIto otd6ro rov oupnapoopotrxrilv

ttg ono{.retqtorv
O ernor6eutrjq,ororjyowoq ( petretc,.rwoq
ernor6euopdvovKor ouyKpivowdg ttg pe exeiveqnou aixov

enrxerpqpdtrov.
Or oupTrEpooportpdnetor q 6rot0noorl vdrr.rv
xdq tono0etrioerg6ev yivowor yro vo owrKpouotorjvOdoetgr]

yrr<rr-rv
r<.d.
r<otrtrrepyerov

yro enrx€rp1porotroyfeg,onoo<ono6v ;rovo otrlv enovogopd
rov 0€oEov.H <vrr<ritpro>
opd6o
oq;reiovyro rrlv unevO0proq

[vNnrplrNnrn

enttrdyerotono trlv tprpelrl enrtponr] tr,rv xpttr,rv.Entorlpoivetot

eivorxprlorpqexnot6eutrr<q
texvtrcrlr<ot;rnopeivo egoppoo'rei

otr q rprpe\qq enrrponq o(ro)toyei trlv nor6rrlro tou debate

owrxeipevooe oleq ttg ernot6euttxdg
oe norritro po6qoror<d

ort "ro debate
H 6r6orrrrriepnerpiorot q dpeuvoenrpepor<,.rvouv

NINAKAf

3

Kprtripro o{rol6yr1or1q
tou tunrxoU debate
Kprtripro o{roI6yr1o11q

Itipo

nold

flolti

Mdrpto

Aiyo

Ko06Iou

rxovonotqtlr<i
H 6op4:
H opd6o dpxroe preoogq etooyr,ryrrq
nopouoioorl
tr,lv Sdoed:vrrlq Kor oAor.\riptroe pe oogrl tetrrrrl
tono0dtrlorl;

O po0p6q,ou1tpte'r.ox
qq
'Otro
'rq
to pdtrqrqg opd6ogouppreteixov
;re
p11
pd"rov;
6totUntoor;
enrxe
rpqpdtt^lv-owenrxet
O tp6nog nopouoioorlq,:
To pdtrr1
trlg opd6og xpqor;ronoirloovtov npogoplrco
tr6yor<ortq ytrt.roootou oorporoqpe enrtuxio;
H 60vapqrav emxerprlporav:
H opd6o nopouoiooeto roxup6tepo entxetprjproto
yro vo unoorqpi(ertr1 0ioq trlg pe oogriveroror
ntrqp6tqto;
H netmtx6r4r.a
r.av enxery1pdrav
H opd6o unootrlpr(ero enrxerpripord
tqq pe
netotrrd nopo6eiypororor ouorootrrdgono6ei{erg;
H olronol4oqtou xp6vou
H opd6o o{ronofrloeyro -rq 6rotrjnoronrov
entxetprlpdrrov
rnq rov npoptrenopevoxpdvo;
O oepoo1t69
mrq ondrferqtav d\Aav:
H opd6o owrperdrnroetr;v owinotrq opd6o
p€ o€poopo r<orrrpr6t4ro;

Euvohr<rio{rol6y4o4
Ex6ho

po0pi6eg,evdronorro r6roltepq oq;roolo otqv l-leprpotrtrowrr<ri gopou p6,\trowoq.Eni ng, r,tqEr<not6eurdg
trlg tunrrrjg r] dtunrlg
Exnof6euoq,6nou <orefoxriv xpqorponoro6worevoltrorrrrig
yivowor rrovoi vo xprlotponoroJvtrlv texvrr<r1
eKnai6euorlq
ouernor6eurrrdgtexvrrdg. Eniorlg,r1egoppoyrl outrjg tqg texvrrrlq
t( mr1 6r6oorolio toug, 6ivowoq rnv €uKotpiooroug paOnrdq
eivorr6roirepoxprjorpqmrlv Ernoi6euoqEvr;tri<o.rv,
6rorr or exnor6euopevor
rotovoodv rqv notrunloKorqtotcovneprpoMowl(r1tr1
r<rr.rv
pdtrov, onooo g4vi(ouv o(f eq, 6ropoptprirvouvotdoerg
r<orer6qtrdrvouv
oupnEptgopignpog rrlv roteriOuvo4evoqoelBIBAIOT
EII4v6yIooorl
. K 6 r x o q ,A . ( 1 9 9 9 )< < Oer r n o r 6 e u l x d qr e x v r x i g >o r o K o r x o g A . ( : n l p . )
Exnoi6u or1EvrlAixuv,Exnor6eulxeg Mi1 a6ot xot O1to6o Erno$ euopf.vav, I op o q A ' , l T < i r p oE: A f l , o . l 3 - 8 5
' lYnopnrvrurrrlq,
f. (1998)Ae{rxdt4q Nroq E,\,\4vrxrjq
l,\doooqA0rivo: Kewpo Ae{rxoloyiog
. O i l ) t r n qN, ( 2 0 0 4 )< H p r o p o r r x (p o 0 q c q :O p r o ; r o in, p o p t r q ; r o t r o p on ip, o i:no0i.oetq>Exnoi\euoqEvqAkuv,re0x. 3, o. 4- | 0
' Otroyoirq,E. (l 993) lleprpoAAomxq
Exnoi6ruor1,
A0qvo: Etrtrqvrreg
llovenro t q p r o r d qE r < 6 o o e r g
!ev6yloloo4
' A l l e n , M . , B e r k o w i t zS, . ,H u n t ,S .& L o u d e nA
, . ( 1 9 9 9 ) < r Am e t a - a n a l y s i s

roug vo oupperdxouv evepyd oro KorvovtKdyiyveo0oroq nolir€q p€ tnv opxoroeMqvrxqiworo rnq ld(qq Kor vo ovoloppovouv 6pdoergnpoq rrlv roreJ0uvorlrnq oErgopioqrou rontKoJ
n€prpdtr\owoq.
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«Η κοινωνική διάσταση της νόσου του AIDS»: Μια
διδασκαλία βασισμένη στις θεωρίες και τεχνικές των
Mezirow, Freire και Perkins
Καγιαβή Μαρία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διδακτική ενότητα που παρουσιάζεται παρακάτω έχει τον τίτλο «Η
κοινωνική διάσταση της νόσου του AIDS» και αποτελεί τμήμα ευρύτερης
ενότητας που αναφέρεται στη νόσο του AIDS, ενώ εντάσσεται στο μάθημα
του περιβαλλοντικού γραμματισμού του κύκλου σπουδών των σχολείων
δεύτερης ευκαιρίας(ΣΔΕ). Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος (νόσος του
AIDS) έγινε από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους στην αρχή του διδακτικού
έτους και είναι ένα από τα 10 περίπου θέματα με τα οποία επέλεξαν να
ασχοληθούν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους.
Η διδασκαλία έγινε σε δυο τμήματα του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, ένα
του α΄ κύκλου και ένα του β΄ κύκλου. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και για
τα δυο τμήματα ήταν η ίδια, ενώ μικρές διαφορές υπήρξαν στα σχόλια και στα
συμπεράσματα των εκπαιδευομένων. Για λόγους όμως ομαλής ροής της
παρουσίασης, η περιγραφή θα φαίνεται να αφορά ένα μόνο τμήμα
εκπαιδευομένων, ενώ οι πίνακες που παρουσιάζουν τα σχόλια και τα
συμπεράσματα των ομάδων, είναι επιλογή και από τις δυο ομάδες -στόχους.
Οι εκπαιδευόμενοι των δυο τμημάτων πριν από το συγκεκριμένο μάθημα
ασχολήθηκαν για ένα περίπου μήνα (6-8 ωριαίες διδασκαλίες) με την ιατρική
πλευρά της νόσου του AIDS,

μαθαίνοντας το που οφείλεται, τον τρόπο

μετάδοσης της, τα συμπτώματα της, τους τρόπους προφύλαξης κλπ.
Η ενότητα που παρουσιάζεται εδώ- «Η κοινωνική διάσταση της νόσου του
AIDS»- έρχεται να ολοκληρώσει τη διδασκαλία του θέματος και αναμένεται να
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απασχολήσει τους εκπαιδευόμενους για 2-3 ωριαίες διδασκαλίες συνολικά,
ανάλογα με τα αποτελέσματα των εργασιών τους, όπως φαίνεται παρακάτω.
Πριν από κάθε στάδιο της διδασκαλίας παρουσιάζεται το σκεπτικό βάσει του
οποίου σχεδιάστηκε και γίνεται σύνδεση με τη θεωρία στην οποία στηρίχθηκε
αυτός ο σχεδιασμός. Στη συνέχεια περιγράφεται η εφαρμογή του, οι
αντιδράσεις των εκπαιδευομένων και τα σχόλια της εκπαιδεύτριας.
Για την ομαλή επίσης ροή της ανάγνωσης, τα στάδια του μαθήματος, το
υλικό που δόθηκε στους εκπαιδευόμενους, καθώς και οι πίνακες με τα σχόλια
και

τα

συμπεράσματα

τους

κατά

την

επεξεργασία

του

θέματος

παρουσιάζονται διαδοχικά, σύμφωνα με την εξέλιξη της διαδικασίας.
Η διδασκαλία και στα δυο τμήματα βιντεοσκοπήθηκε με τη σύμφωνη
γνώμη των εκπαιδευομένων.
ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Γενικότερος σκοπός της παρούσας ενότητας ήταν η ευαισθητοποίηση
των εκπαιδευομένων απέναντι στη κοινωνική διάσταση της νόσου του AIDS.
Μετά δηλαδή τη διδασκαλία που, όπως προαναφέρθηκε, εξέτασε την ιατρική
πλευρά του ζητήματος, κρίθηκε σκόπιμο οι ομάδες να προσεγγίσουν κριτικά
τις κοινωνικές αιτίες της νόσου, να διερευνήσουν το γεγονός της αύξησης των
κρουσμάτων και της διαφορετικής αντιμετώπισης των ασθενών στις μη
ανεπτυγμένες χώρες και ίσως να αναρωτηθούν για την ευθύνη του δυτικού
κόσμου απέναντι στις χώρες και στους πολίτες, που εύκολα συνήθως
αναφέρουμε σαν τρίτο κόσμο. Είναι ευνόητο ότι τα παραπάνω στοχαστικά
βήματα πολύ πιθανόν να έφερναν αντιμέτωπους τους εκπαιδευόμενους όχι
μόνο με στερεοτυπικές συμπεριφορές που ασυνείδητα έχουν ενσωματώσει
(παραδοχές) (Mezirow και συνεργάτες, 2007) αλλά και με αυτό το ίδιο το
σύστημα αξιών τους, βάσει του οποίου ερμηνεύουν την πραγματικότητα
(Κόκκος, στο Mezirow και συνεργάτες, 2007).
Ίσως ακόμα προχωρούσαν σε μια αλλαγή στη συνολική τους θεώρηση,
γεγονός που συνιστά μια απελευθερωτική πράξη, αφού έτσι αποδεσμεύονται
από παρωχημένες αξίες, πεποιθήσεις και στάσεις που οδηγούν σε μια
περιορισμένη και δυσλειτουργική συμπεριφορά (Λιντζέρης, 2007).
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Ως εκ τούτου το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της διδασκαλίας βασίστηκε στη
θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Jack Mezirow (Mezirow και
συνεργάτες, 2007), καθώς η θεωρία αυτή υποστηρίζει την ανάπτυξη του
κριτικού στοχασμού μέσα από έναν ελεύθερο και ισότιμο διάλογο, ωθώντας
τους εκπαιδευόμενους στη διερεύνηση ενός θέματος από όλες τις διαστάσεις
του, ενισχύοντας τη κατανόηση και

επανεξέταση των παραδοχών τους,

καθώς και των πλαισίων αναφοράς μέσα στα οποία αυτές έχουν
διαμορφωθεί.
Όπως εξάλλου αναφέρει ο ίδιος ο Mezirow στο εισαγωγικό του κείμενο, στο
βιβλίο του για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση:
«Μία καθοριστική συνθήκη της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η επιτακτική ανάγκη
να κατανοήσουμε και να ταξινομήσουμε το νόημα της εμπειρίας μας και να την
ενσωματώσουμε σε αυτά που ήδη γνωρίζουμε, έτσι ώστε να αποφύγουμε την
απειλή του χάους… Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό η ενήλικη μάθηση να δίνει
έμφαση στην κατανόηση του πλαισίου, στον κριτικό στοχασμό των
παραδοχών και στην επαλήθευση του νοήματος μέσω της αξιολόγησης των
αιτιών» (Mezirow και συνεργάτες, 2007).
Η ομάδα στόχος της συγκεκριμένης διδασκαλίας ήταν οι εκπαιδευόμενοι
ενός σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, αρκετοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν
προβλήματα στην κατανόηση της γλώσσας, γεγονός που αποκλείει την
αποκλειστική ενασχόληση με γραπτό κείμενο, εμποδίζοντας την ανάδειξη και
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ομάδας (Μάνθου,1999), που είναι κεντρικό
ζητούμενο στο πλαίσιο λειτουργίας των ΣΔΕ. Έτσι, μια από τις τεχνικές που
επελέγη κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας ήταν αυτή του «οπτικού σημείου
αναφοράς»

του Freire,

καθώς

χρησιμοποιεί «τη

φωτογραφία

ή

το

ιχνογράφημα(σκίτσο)…..σαν οπτικό σημείο αναφοράς από το οποίο ξεκινά η
διαδικασία της μάθησης» (Μάνθου, 1999). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σαν
σημείο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε μια φωτογραφία (Φώτο 1), που
λειτούργησε σαν αντικείμενο διαλόγου ανάμεσα στην εκπαιδεύτρια και στους
εκπαιδευόμενους και οδήγησε την ομάδα στην αποκωδικοποίηση και
κατανόηση όσων απεικονίζονταν (Freire, 1978).
Κατά τη διδασκαλία όμως της συγκεκριμένης ενότητας, υπήρχε πρόθεση οι
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εκπαιδευόμενοι όχι μόνο να αποκωδικοποιήσουν και να κατανοήσουν μια
κατάσταση, αλλά και να εξετάσουν βαθύτερα το υπό συζήτηση θέμα. Για να
μπορέσουν να μοιραστούν τις σκέψεις τους και να ανιχνεύσουν τις παραδοχές
τους, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο να
βιώσουν την «απειλητική» διαδικασία του μετασχηματισμού (Mezirow και
συνεργάτες, 2007). Ήταν δηλαδή απαραίτητο οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν
κάθε στιγμή να παρακολουθούν την εξέλιξη της δικής τους σκέψης αλλά και
αυτής των συνεκπαιδευομένων τους, ενθαρρυνόμενοι στην όλο και βαθύτερη
κατανόηση των κοινωνικών συνθηκών της υπό εξέταση κατάστασης.
Για το λόγο αυτό, σαν δεύτερη τεχνική χρησιμοποιήθηκε αυτή της «ορατής
σκέψης»1 του Perkins, κατά την οποία η σκέψη «απεικονίζεται» σε όλη τη
διάρκεια της διδασκαλίας σε εμφανές σημείο, έτσι ώστε να γίνεται ορατή από
όλους τους συμμετέχοντες(Μέγα 2007). Σαν κεντρικό θέμα επελέγη και εδώ
μια φωτογραφία(φωτο 2), η οποία λειτούργησε σαν έναυσμα, πυροδοτώντας
τη διαδικασία της μάθησης.
Με τον τρόπο αυτό, ξεκινώντας από κάτι που είναι σχετικά γνωστό (φωτο1),
περάσαμε σε μια βαθύτερη εξέταση του θέματος(φωτο2), για να καταλήξουμεσκεπτόμενοι

κριτικά-στην

εξέταση

και

κατανόηση

των

κοινωνικών

συσχετισμών του θέματος, επιδιώκοντας τελικά την επανα-αξιολόγηση των
ίδιων των παραδοχών των συμμετεχόντων (Mezirow και συνεργάτες, 2007).

1. Η Ορατή Σκέψη είναι μία διαδικασία μάθησης στην οποία η σκέψη απεικονίζεται
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σε εμφανές σημείο όπου γίνεται ορατή από όλους τους
εκπαιδευόμενους. Βασίζεται στο Project Zero του Πανεπιστημίου του Harvard που εξετάζει τις
τέχνες σε σχέση με την εκπαίδευση και τη δυνατότητα καλλιέργειας της κριτικής σκέψης.
Σκοπός του Project Zero είναι η ένταξη της τέχνης στην καθημερινή πρακτική της
διδασκαλίας.
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Οι παραπάνω θεωρίες και τεχνικές επελέγησαν τόσο για την εγκυρότητα
και την επικαιρότητά τους, όσο και γιατί εξυπηρετούν αφενός τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα της διδασκαλίας και αφετέρου τα χαρακτηριστικά της ομάδας
στόχου.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διάρκεια διδασκαλίας: 50΄- 60΄
Θέμα διδασκαλίας: «Η κοινωνική διάσταση της νόσου του AIDS»
Χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων: Ενήλικοι, που φοιτούν στο ΣΔΕ,
ηλικίας 23-52 ετών. Είναι απόφοιτοι Δημοτικού και έρχονται στο
σχολείο προκειμένου να ολοκληρώσουν την βασική (υποχρεωτική)
τους εκπαίδευση, με ένα ευέλικτο, «ταχύρρυθμο» διετές πρόγραμμα.
Οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών.

Στάδια διδασκαλίας:
1ο Στάδιο: Η διδασκαλία άρχισε με μα μικρή εισήγηση από την εκπαιδεύτρια
κατά την οποία παρουσίασε το θέμα της διδασκαλίας «Η κοινωνική διάσταση
της νόσου του AIDS» και τους αρχικούς διδακτικούς στόχους, που ήταν
καταγεγραμμένοι σε χαρτί και κολλήθηκαν στον τοίχο. Οι στόχοι δεν ήταν
«ολοκληρωμένοι», προκειμένου να μην γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι τον
«πυρήνα» της διδασκαλίας(διαφορές ανάμεσα στη δύση και τον τρίτο κόσμο)
και οδηγηθούν σε εύκολα συμπεράσματα. Επιθυμία της εκπαιδεύτριας ήταν
να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις
τους.

Στο

τέλος

της

διαδικασίας

παρουσιάστηκαν ολοκληρωμένοι.
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οι

στόχοι

συμπληρώθηκαν

και

1ο ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΣΑ

Παρουσίαση
θέματος &

5΄

αρχικοί στόχοι

Εισήγηση

Flipchart

διδασκαλίας

Αρχικοί εκπαιδευτικοί στόχοι:
Σε επίπεδο γνώσεων:
-να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται
κοινωνικά η νόσος του AIDS
Σε επίπεδο ικανοτήτων:
-να διερευνήσουν τις διαφορετικές μορφές αντιμετώπισης της νόσου
Σε επίπεδο στάσεων:
-να προβληματιστούν σχετικά με τα κοινωνικά αίτια από τα οποία
πηγάζει η διαφορετική αντιμετώπιση
-να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην κοινωνική διάσταση του
προβλήματος της νόσου του AIDS.
2οΣτάδιο: Στο

στάδιο

αυτό

υπήρχε

πρόθεση

να

ανιχνευθούν

και

καταγραφούν οι παραδοχές των εκπαιδευομένων σχετικά με την κοινωνική
αντιμετώπιση της νόσου του AIDS. Για το λόγο αυτό κλήθηκαν να γράψουν ο
καθένας

ξεχωριστά

ένα

μικρό

κείμενο

με

τίτλο

«Πώς

νομίζω

ότι

αντιμετωπίζεται κάποιος άνθρωπος που νοσεί από AIDS». Δόθηκαν οδηγίες
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έτσι ώστε να γίνει καταγραφή του τι θεωρεί κάθε εκπαιδευόμενος ότι μπορεί
να νοιώθει ή να βιώνει ο ασθενής που νοσεί από AIDS, πως αντιδρά ο
κοινωνικός και οικογενειακός του περίγυρος, ποιες κρατικές παροχές
θεωρούν ότι δίνονται στον ασθενή κλπ.
Στον τίτλο του κειμένου δεν γίνεται καμία νύξη σχετικά με τις διαφορές στην
αντιμετώπιση της νόσου ανάμεσα στη δύση και τον τρίτο κόσμο, προκειμένου
αφενός οι εκπαιδευόμενοι να εκφράσουν ελεύθερα τις πεποιθήσεις τους και
αφετέρου επανερχόμενοι στα γραφόμενα τους μετά τη διδασκαλία, να
διαπιστώσουν οι ίδιοι τις όποιες παραδοχές τους σχετικά με το θέμα,
στεκόμενοι ίσως κριτικά απέναντι σε αυτές.

2ο ΣΤΑΔΙΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΣΑ

Συγγραφή
μικρού
κειμένου με

Καταγραφή των

τίτλο «Πως

παραδοχών

νομίζω ότι

σχετικά με την
κοινωνική
αντιμετώπιση της
νόσου του AIDS

αντιμετωπίζεται
5΄

κάποιος
άνθρωπος που
νοσεί από
AIDS»

Ατομική εργασία

7

Έντυπο υλικό

Η διαδικασία της συγγραφής δυσκόλεψε αρκετά τους εκπαιδευόμενους,
καθώς δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι στο να εκφράζονται γραπτά. Η
εκπαιδεύτρια χρειάστηκε να αναλύσει αρκετά το τι θα έπρεπε να γράψουν
στο κείμενο και να δώσει κάποια παραδείγματα. Ωστόσο έγινε προσπάθεια
να

είναι

όσο

το

δυνατόν

λιγότερο

κατευθυντική,

αποφεύγοντας

οποιονδήποτε επηρεασμό. Όταν ολοκληρώθηκε η συγγραφή του κειμένου
οι εκπαιδευόμενοι πήραν

οδηγίες να το φυλάξουν προκειμένου να το

επεξεργαστούν αργότερα.
3οΣτάδιο: Στο τρίτο στάδιο, η ομάδα προχώρησε στην επεξεργασία των
συνθηκών κάτω από τις οποίες αντιμετωπίζεται η νόσος του AIDS στη
δύση.

Έτσι,

έγινε

με

χρήση

video

προτζέκτορα

προβολή

φωτογραφίας(φωτο 1), η οποία απεικόνιζε έναν άνθρωπο στα τελευταία
στάδια της νόσου του AIDS, εμφανώς σε κάποια χώρα του δυτικού
κόσμου. Η ίδια φωτογραφία μοιράστηκε και σε κάθε εκπαιδευόμενο
ξεχωριστά.

Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα παραστατική, καθώς έδειχνε πολύ

καθαρά τα σημάδια της ασθένειας. Δίπλα στον ασθενή παρουσιάζεται η
οικογενειά του, άνθρωποι με σαφώς υψηλό βιοτικό επίπεδο, καθώς και το
χέρι κάποιου άλλου προσώπου (ίσως ιατρού ή ιερωμένου), που
παρίσταται στο χώρο. Το δωμάτιο δείχνει καθαρό και τακτοποιημένο, ο
ασθενής, αν και αποστεωμένος, είναι επίσης καθαρός, σκεπασμένος με
κουβέρτες κλπ.
Η προβολή της φωτογραφίας αυτής είχε σαν στόχο να κινήσει την
περιέργεια των εκπαιδευομένων προκειμένου να τους παρακινήσει στο
διάλογο(Freire,1978), καθώς παρουσίαζε μεν το δυσάρεστο γεγονός της
ασθένειας κάποιου ανθρώπου, ταυτόχρονα όμως είχε και στοιχεία που
μπορούσαν εύκολα να αναγνωριστούν και να αποκωδικοποιηθούν από
τους εκπαιδευόμενους βάσει της κουλτούρας τους, όπως είναι η παρουσία
της οικογένειας και του ιατρού ή ιερωμένου, η καθαριότητα του χώρου, η
εμφανής περιποίηση του ασθενούς κλπ.
8

3ο ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΣΑ

Προβολή
φωτογραφίας

Επεξεργασία

ασθενούς με

των συνθηκών
με τις οποίες
αντιμετωπίζεται
η νόσος του
AIDS στη δύση.

AIDS στο
5΄-8΄

δυτικό κόσμο

Video
προτζέκτοραςφωτογραφία-

Καταιγισμός ιδεών-

Flipchart

ερωτήσεις,
απαντήσεις

Οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να περιγράψουν τι βλέπουν στη φωτογραφία,
ενώ η εκπαιδεύτρια κατέγραφε τα λεγομενά τους σε χαρτοπίνακα.
Παράλληλα, με κατάλληλες ερωτήσεις (όπως ποιας εθνικότητας νομίζετε ότι
είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει αυτό το αντικείμενο εκεί, σε ποιον
νομίζετε ότι ανήκει το χέρι, τι πιστεύετε για τους ανθρώπους δίπλα στον
ασθενή, ποιοι είναι, πώς νοιώθουν κλπ), οι εκπαιδευόμενοι οδηγήθηκαν να
εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το πλαίσιο του ασθενούς (κοινωνικόοικογενειακό), καθώς και με τον τρόπο που φαίνεται να αντιμετωπίζεται η
ασθένεια στο συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται
στη φωτογραφία.
4οΣτάδιο: Αφού ολοκληρώθηκε η τρίτη φάση και καταγράφηκαν όλες οι
απόψεις, ακολούθησε η παράθεση των δεδομένων από μια μη ανεπτυγμένη
χώρα. Έγινε νέα προβολή και μοιράστηκε σε κάθε εκπαιδευόμενο η δεύτερη
φωτογραφία (φωτο 2), η οποία απεικόνιζε μια γυναίκα στα τελευταία στάδια
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της νόσου σε χώρα του τρίτου κόσμου. Η εικόνα ήταν και σε αυτή την
περίπτωση

ιδιαίτερα

παραστατική,

γιατί

εκτός

από

την

φανερά

καταβεβλημένη, σχεδόν γυμνή ασθενή, που βρίσκεται ξαπλωμένη στο
πάτωμα, παρουσιάζει και όλο το εξαθλιωμένο πλαίσιο της. Το δωμάτιο είναι
φτωχό και βρώμικο, τα αντικείμενα λιγοστά, ενώ δίπλα στην ασθενή στέκει μια
φιγούρα

μάλλον

γυναικεία,

επίσης

εξαντλημένη

και

αρκετά

«αποστασιοποιημένη», που κοιτάζει με απορία το φακό.
Η προβολή τη δεύτερης φωτογραφίας είχε σαν στόχο να ενεργοποιήσει τη
σκέψη των εκπαιδευομένων προκαλώντας τα πρώτα ερωτήματα, καθώς
έδειχνε άμεσα και με πολύ ζωντανό τρόπο την αντιμετώπιση της ίδιας
ασθένειας, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο

(μια άλλη χώρα), την οποία οι

συμμετέχοντες δεν γνώριζαν. Ο τρόπος δε με τον οποίο αξιοποιήθηκε η
φωτογραφία (ανάλυση-αποκωδικοποίηση), είχε στοιχεία από τη θεωρία του
Freire.

4ο ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΣΑ

Προβολή
Επεξεργασία

φωτογραφίας

των συνθηκών

ασθενούς

με τις οποίες

με AIDS στο

αντιμετωπίζεται

5΄-8΄

τρίτο

κόσμο

η νόσος του
AIDS στον τρίτο
κόσμο.

Καταιγισμός ιδεώνερωτήσεις,
απαντήσεις
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Video
προτζεκτοραςφωτογραφίαFlipchart

Οι εκπαιδευμένοι αρχικά σοκαρίστηκαν και άρχισαν να σχολιάζουν αυτό που
έβλεπαν, ενώ η εκπαιδεύτρια κατέγραφε τα λεγόμενα τους σε χαρτοπίνακα.
Με τις ερωτήσεις που τέθηκαν και που ήταν περίπου ίδιες με την πρώτη
φωτογραφία (όπως ποιας εθνικότητας νομίζετε ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι
αντικείμενα βλέπετε στο χώρο, γιατί υπάρχουν εκεί, ποιος πιστεύετε ότι είναι
αυτός ο άνθρωπος δίπλα στην ασθενή, τι νομίζετε ότι νοιώθει κλπ), οι
εκπαιδευόμενοι οδηγήθηκαν να σκεφτούν και πάλι σχετικά με τις συνθήκες και
τον τρόπο αντιμετώπισης της ασθένειας, δεδομένα που εμφανίζονται πολύ
διαφορετικά από ότι στην πρώτη φωτογραφία.
Στο σημείο αυτό η ομάδα προσέγγισε την πρώτη φάση της διεργασίας της
μετασχηματίζουσας μάθησης κατά τον Mezirow, καθώς βρέθηκε μπροστά σε
ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα (Mezirow και συνεργάτες, 2007), με την
έννοια ότι η ομάδα υποκινήθηκε να αρχίσει να σκέπτεται επάνω σε ένα θέμα
που προκαλούσε σημαντικά ερωτήματα και έντονα συναισθήματα.

5ο Στάδιο: Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των σχολίων των
εκπαιδευομένων για

τη

δεύτερη

φωτογραφία,

η

ομάδα

έπρεπε να

προχωρήσει στη σύγκριση των δυο καταστάσεων που είχε αναλύσει και να
αρχίσει να εξαγάγει τα πρώτα συμπεράσματα. Έτσι η εκπαιδεύτρια
προχώρησε στην εφαρμογή μιας «ρουτίνας σκέψης» (Μέγα 2007). Στο
μαυροπίνακα της τάξης κολλήθηκε χαρτί το οποίο είχε χωριστεί σε τρεις
στήλες. Η πρώτη στήλη είχε τον τίτλο «Συνδέω», η δεύτερη «Επεκτείνω» και η
τρίτη «Επιχειρώ».
Η συγκεκριμένη ρουτίνα σκέψης (Συνδέω- Επεκτείνω- Επιχειρώ) επελέγη σαν
η καταλληλότερη για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς η ομάδα επεξεργάζονταν
τη διαφορετική αντιμετώπιση του ίδιου θέματος και ως εκ τούτου θα έπρεπε
να συνδέσει τις δυο καταστάσεις, να βρει τις διάφορες επεκτάσεις του θέματος
και να επιχειρήσει την εξαγωγή συμπερασμάτων. Καθώς μάλιστα οι πρώτες
παρατηρήσεις από τη μελέτη των φωτογραφιών βρίσκονταν σε εμφανές
σημείο (αναρτημένες στον τοίχο), η ομάδα είχε χρόνο για να σκεφτεί (Μέγα
2007) και να συσχετίσει τις δυο καταστάσεις.
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5ο ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εφαρμογή

ΕπεκτείνωΕπιχειρώ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΣΑ

Τεχνική ορατής

της ρουτίνας
«Συνδέω-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

σκέψης8΄-10΄

Ερωτήσεις,

Flipchart

απαντήσεις –
Συζήτηση

Οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν από την εκπαιδεύτρια να διατυπώσουν τις
απόψεις τους σχετικά με το πώς συνδέονται οι δυο φωτογραφίες τις οποίες
μελέτησαν. Στο σημείο αυτό η ομάδα άρχισε σταδιακά να προχωρά σε όλο
και βαθύτερα επίπεδα σκέψης και κατανόησης. Κάθε εκπαιδευόμενος που
έπαιρνε το λόγο, ενθαρρυνόνταν να εκφράσει την άποψη του, όχι μόνο
συνδέοντας τις απεικονίσεις των δυο φωτογραφιών, αλλά και επεκτείνοντας
το συλλογισμό του, επιχειρώντας ταυτόχρονα να διατυπώσει και κάποιου
είδους προβληματισμό για την αντιμετώπιση αυτών των κοινωνικών
διαφορών, όπως τουλάχιστον διαφάνηκαν στις φωτογραφίες. Σε περίπτωση
που κάποιος εκπαιδευόμενος δυσκολεύονταν να ολοκληρώσει το συλλογισμό
του, η συντονίστρια προσπαθούσε με την τεχνική των ερωταπαντήσεων να
τον
12

διευκολύνει να εκφράσει και να διατυπώσει τις απόψεις του. Όλοι οι

εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον και είχαν την τάση να
συμπληρώνουν τα λεγόμενα των συνεκπαιδευομένων τους. Η εκπαιδεύτρια
χρειάστηκε να παρέμβει κάποιες φορές, προκειμένου να συντονίσει τη
διαδικασία και να αφήσει χώρο για τη διατύπωση των απόψεων όλων των
συμμετεχόντων.
Στο στάδιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι φαίνεται ότι αρχίζουν να «ακουμπούν»
τη δεύτερη φάση της διεργασίας της μετασχηματίζουσας μάθησης κατά τον
Mezirow, καθώς έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις πρώτες τους
απόψεις και κυρίως τα συναισθήματα τους (Mezirow και συνεργάτες, 2007),
για το υπό εξέταση ζήτημα.
Ενδεικτικές απόψεις των εκπαιδευομένων όπως αυτές καταγράφηκαν στο
χαρτοπίνακα, παρατίθενται στον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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1.Υπαρχει μια άλλη

Άλλη κουλτούρα

Υπάρχει ισονομία; Θα

κουλτούρα.

σημαίνει και άλλη

έπρεπε να υπάρχει

κοινωνία;

ισονομία; Τι είναι τελικά
ισονομία;

2.Αλλες οικονομικές
συνθήκες

Το κράτος έχει την ευθύνη
Το κράτος κάνει κάτι;

να κάνει κάτι.

υπάρχουν εκεί
Μήπως όμως και αυτοί (οι
3. Μεγάλη φτώχεια.

Έχει ευθύνη η πολιτεία.

άνθρωποι) πρέπει να
αλλάξουνε σεξουαλική
συμπεριφορά;
Τη μητέρα της (φιγούρα 2ης

4. Μήπως η

Αν ήταν πόρνη θα ήταν

φώτο) δεν φαίνεται να τη

γυναίκα (στη 2η

γιατί δεν είχε λεφτά.

νοιάζει. Εκεί δεν έχει

φώτο) ήταν πόρνη;

σημασία εάν κάποιος
πεθάνει.

5. Μπορεί και ο

Την οικογένεια του όμως

Εκεί (στη δύση) έχει

άνδρας(στη 1η

δεν τη νοιάζει. Τον

σημασία όταν κάποιος είναι

φώτο) να ήταν

αγαπάνε.

άρρωστος και πεθαίνει.

6. Η κοπέλα (στη 2η

Τη γυναίκα μπορεί να τη

Ακόμα και ο θεός τους έχει

φώτο) έχει ένα

σκοτώσουνε ή να

ξεχάσει εκεί κάτω.

μαχαίρι στο

αυτοκτονήσει, ο άνδρας

ομοφυλόφιλος.

προσκέφαλο της, ο
άνδρας(στη 1

η

φώτο) έχει ένα
εικόνισμα.
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όμως νομίζει ότι θα πάει
στον παράδεισο.

6οΣτάδιο: Καθώς στα προηγούμενα στάδια είχαν πλέον ακουστεί αρκετές
απόψεις και είχαν διατυπωθεί καινούργια ερωτήματα, η ομάδα έπρεπε να
πάρει χρόνο για να τα επεξεργαστεί περαιτέρω και να διαπιστώσει το βαθμό
στον οποίο ενδεχομένως μετασχηματίζονταν οι παραδοχές των μελών της
σχετικά με την κοινωνική διάσταση της νόσου του AIDS. Ζητήθηκε λοιπόν
από τους εκπαιδευόμενους να χωριστούν σε ομάδες και να συζητήσουν
βαθύτερα σχετικά με το θέμα, τα συμπεράσματα που θα μπορούσαν να
εξαγάγουν, καθώς και τα συναισθήματα που γέννησε στον καθένα η
διερεύνηση του θέματος.

6ο ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΣΑ

Καταγραφή
συμπερασμάτων
- συναισθημάτων

5-7΄

Εργασία σε ομάδες

Αυτοκόλλητα
χαρτάκια

Στο τέλος της εργασίας της, κάθε ομάδα κλήθηκε να γράψει σε ένα
αυτοκόλλητο χαρτάκι μια πρόταση, λέξη, στίχο κλπ, που να εκφράζει όσα
συζήτησε και να αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη της.
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Κατά την ομαδική εργασία οι εκπαιδευόμενοι φαίνεται ότι βρίσκονταν
αρκετά μέσα στην τρίτη φάση της διεργασίας της μετασχηματίζοντας μάθησης
κατά τον Mezirow, καθώς προσπαθούσαν να επεξεργαστούν κριτικά τις
απόψεις τους, συγκρίνοντας τες με αυτές των υπολοίπων και εξετάζοντας
παράλληλα τα συναισθήματα τους (Mezirow και συνεργάτες, 2007).
7ο Στάδιο: Όταν ολοκληρώθηκε η ομαδική εργασία, εκπρόσωπος κάθε
ομάδας παρουσίασε στην ολομέλεια τα συμπεράσματα και τα συναισθήματα
που διατυπώθηκαν μέσα στην ομάδα του και ακολούθησε συζήτηση με τις
άλλες ομάδες.

7ο ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΑνάλυσηΣχολιασμός

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΣΑ

Συζήτηση σε
ολομέλεια

Μετά την παρουσίαση κάθε ομάδας ένα μέλος της ανακοίνωνε τι είχε γραφτεί
στο χαρτάκι της ομάδας του και κολλούσε αυτό σε όποιο σημείο της αίθουσας
επιθυμούσε. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες προτάσεις
που οι εκπαιδευόμενοι έγραψαν στο χαρτάκι τους και κόλλησαν στον τοίχο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μήπως είμαστε μόνο θεατές;
«Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα».
Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αφού οι μεγάλοι έτσι θέλουνε
Πόνος, φρίκη, αγωνία….
Γιατί;
Όπου φτωχός και η μοίρα του.
Δεν μπορούσα να το φανταστώ, δεν ήξερα.
Αν κάναμε κάτι, όπως να πάμε φάρμακα;

Ορισμένοι εκπαιδευόμενοι κατά τη διαδικασία δεν συμφώνησαν με ότι είχε
επιλέξει η ομάδα τους να διατυπώσει στο χαρτάκι και θέλησαν να γράψουν
κάτι μόνοι τους. Η εκπαιδεύτρια το επέτρεψε, καθώς δεν θεώρησε ότι
επηρεάζει την εξέλιξη της διδασκαλίας και η υπόλοιπη ομάδα δεν φάνηκε να
έχει αντίρρηση.

8ο Στάδιο: Στο τέλος της διδασκαλίας η εκπαιδεύτρια προχώρησε στην
ανακεφαλαίωση, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα και ολοκληρώνοντας τους
αρχικούς στόχους.
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8ο ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΣΑ

Σχόλια

Έντυπο υλικό

Ολοκλήρωση
αρχικών
στόχων-

7΄

ανάθεση

εκπαιδεύτριας

εργασιώνκλείσιμο.

Με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων οι αρχικοί στόχοι συμπληρώθηκαν
και διαμορφώθηκαν ως εξής (τονίζονται με bold οι λέξεις που
προστέθηκαν στους αρχικούς στόχους):
1. Σε επίπεδο γνώσεων:
-να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται
κοινωνικά η νόσος του AIDS στον δυτικό και στον τρίτο κόσμο.

2. Σε επίπεδο ικανοτήτων:
-να διερευνούν τις διαφορετικές μορφές αντιμετώπισης της
νόσου τόσο στις πλούσιες όσο και στις φτωχές χώρες.
3. Σε επίπεδο στάσεων:
-να προβληματισθούν σχετικά με τα κοινωνικό - οικονομικά αίτια
από τα οποία πηγάζει η διαφορετική αντιμετώπιση
-να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην κοινωνικό-οικονομική
διάσταση του
18

προβλήματος της νόσου του AIDS.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να
επιστρέψουν στο αρχικό τους κείμενο και να το εξετάσουν κάτω από τα
νέα δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διδασκαλία. Έτσι

ανετέθη σε

αυτούς να ξαναδιαβάσουν στο σπίτι τους το αρχικό κείμενο που είχε σαν
τίτλο: «Πως νομίζω ότι αντιμετωπίζεται κάποιος άνθρωπος που νοσεί από
AIDS» και να προσπαθήσουν να απαντήσουν γραπτά στα ερωτήματα που
φαίνονται στον πίνακα 3:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ AIDS
(εργασία για το σπίτι)
Διαβάστε

ξανά προσεκτικά το κείμενο που γράψατε στο σχολείο

σχετικά με το «πως νομίζετε ότι αντιμετωπίζεται κάποιος άνθρωπος
που νοσεί από AIDS» .
Θα αλλάζατε κάτι τώρα στο αρχικό σας κείμενο;
Μήπως στο αρχικό σας κείμενο διατυπώνετε κάποιες πολύ ισχυρές
απόψεις –πεποιθήσεις (παραδοχές);
Αν όντως διατυπώνετε τέτοιες παραδοχές, καταγράψτε τις κάπου
ξεχωριστά.
Στη συνέχεια προσπαθήστε να σκεφθείτε με ποιό τρόπο έχετε
διαμορφώσει αυτές τις παραδοχές. Έχετε δηλαδή επηρεαστεί από:
την οικογένεια σας, τους φίλους σας, τη θρησκεία, αυτά που έχετε
διαβάσει, ακούσει ή δεί στα ΜΜΕ;
Προβληματιστείτε πάνω σε αυτό και προσπαθήστε να δείτε κριτικά
αυτές σας τις απόψεις, τώρα που έχετε πληροφορηθεί αρκετά
πράγματα σχετικά με την κοινωνικό- οικονομική διάσταση του AIDS.

Καλή δουλειά!!!
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Η εκπαιδεύτρια

αφιέρωσε αρκετό

χρόνο

για

να

καθοδηγήσει τους

εκπαιδευόμενους στην εκπόνηση της εργασίας και να τους διευκολύνει στην
κατανόηση των εννοιών πεποίθηση και παραδοχή. Έγινε αναφορά ότι στο
επόμενο μάθημα θα επεξεργαστούν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν
από αυτή την ατομική εργασία και τόνισε τη σημασία της τόσο για την εξέλιξη
του μαθήματος, όσο και για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των
εκπαιδευομένων.
Με την ανάθεση της εργασίας για το σπίτι υπήρξε πρόθεση οι
εκπαιδευόμενοι να ολοκληρώσουν την τρίτη φάση της διεργασίας της
μετασχηματίζουσας μάθησης κατά τον Mezirow, καθώς τους δόθηκε η
δυνατότητα να εντοπίσουν τις παραδοχές τους και να τις αποτιμήσουν κριτικά
(Mezirow και συνεργάτες, 2007).

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Η διδασκαλία που παρουσιάστηκε φάνηκε να έχει θετικά αποτελέσματα
στους εκπαιδευόμενους. Τους ενεργοποίησε εξαιρετικά, με αποτέλεσμα να
υπάρξει υψηλός βαθμός συμμετοχής και, παρά το δύσκολο θέμα της, κρίθηκε
ως δημιουργική από τους εκπαιδευόμενους. Καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος
των φωτογραφιών, καθώς αποδείχθηκαν πολύ «ζωντανό» υλικό, εύκολο στη
χρήση του, οικείο στους εκπαιδευόμενους και ιδιαίτερα παραστατικό.
Το περιβάλλον της τάξης και στις δυο περιπτώσεις λειτούργησε ενθαρρυντικά,
καθώς

οι

εκπαιδευόμενοι

γνωρίζονται

αρκετά

και

συνεργάζονται

ικανοποιητικά. Οι καλές μεταξύ τους σχέσεις επέτρεψαν τη δημιουργία
κλίματος ασφάλειας και αύξησαν τα επίπεδα έκφρασης και στοχασμού. Λίγες
φορές χρειάστηκε η επέμβαση της εκπαιδεύτριας για να επαναφέρει την
ομάδα στο θέμα ή να ενθαρρύνει κάποιο μέλος της να διατυπώσει την άποψη
του.
Κάποιος προβληματισμός προκύπτει σχετικά με τη χρονική διάρκεια της
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διδασκαλίας, καθώς και στις δυο περιπτώσεις αυτή υπερέβη τα 45΄(μια ωριαία
διδασκαλία στο ΣΔΕ), στερώντας από τους εκπαιδευόμενους το διάλλειμα.
Αν και οι ίδιοι δεν διαμαρτυρήθηκαν, το γεγονός προβλημάτισε την
εκπαιδεύτρια. Επελέγη όμως να μην γίνει διαχωρισμός της ενότητας σε δυο
διδασκαλίες, γεγονός που θα είχε τον κίνδυνο να διακοπεί η ομαλή ροή του
μαθήματος και ως εκ τούτου να χαθούν πολύτιμα στοιχεία της εξέλιξης της
διαδικασίας. Από την άλλη, αν και η διδασκαλία είχε μια αυστηρή δομή κατά
το σχεδιασμό της, το κάθε της στάδιο άφηνε μεγάλα περιθώρια ελευθερίας
προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να εκφράσουν τις απόψεις τους και οι ομάδες
να επεξεργαστούν κάθε τι νέο που έρχονταν προς διερεύνηση.
Ένας δεύτερος προβληματισμός προέκυψε από τη δυσκολία που εμφάνισαν
οι

εκπαιδευόμενοι

να

κατανοήσουν

τις

έννοιες

«παραδοχές»

και

«πεποιθήσεις». Αφιερώθηκε αρκετός χρόνος –χωρίς να έχει προβλεφθεί- για
να εξηγηθεί η σημασία τους. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε εύκολα να
ξεπεραστεί εάν είχε φροντίσει νωρίτερα η εκπαιδεύτρια σε συνεργασία με
φιλόλογο του σχολείου να προετοιμάσει τις ομάδες για τη σημασία των
δύσκολων αυτών εννοιών. Η διαθεματική εξάλλου προσέγγιση του μαθήματος
είναι ένας από τους προτεινόμενους και πολύ αποτελεσματικούς τρόπους
διδασκαλίας στα ΣΔΕ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ενασχόληση των εκπαιδευομένων με το θέμα
της κοινωνικής διάστασης του AIDS θα συνεχίσει και στα επόμενα μαθήματα
για 1 ή 2 ωριαίες διδασκαλίες ακόμα, ανάλογα με τα αποτελέσματα της
ατομικής εργασίας με θέμα τις παραδοχές, την οποία θα εκπονήσουν οι
εκπαιδευόμενοι στο σπίτι και λαμβάνοντας υπόψη όσες από αυτές
καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως φαίνεται στον πίνακα1.
Υπάρχει δηλαδή πρόθεση, μετά την παρουσίαση και συζήτηση των ατομικών
εργασιών, οι ομάδες να επεξεργαστούν το θέμα με τη χρήση δραματικών
τεχνικών (παίξιμο ρόλων, εκπαιδευτικό δράμα, δραματοποίηση κλπ), με
στόχο την περαιτέρω κριτική αποτίμηση αυτών των παραδοχών.
Μπορεί η πορεία αυτή του μαθήματος στην εξέλιξη της να φαντάζει ιδιαίτερα
φιλόδοξη και σίγουρα κανείς δεν γνωρίζει εάν θα φέρει τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Αξίζει όμως κάποιος να προσπαθήσει, όχι μόνο για το
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συναρπαστικό ταξίδι της εκπαιδευτικής εμπειρίας, αλλά και γιατί σήμερα
περισσότερο

από

ποτέ

η

στοχαστική

εμπειρία

(εκπαιδευτών

και

εκπαιδευομένων) είναι αναγκαία «για να μπορούμε ως ενήλικοι να
εναρμονίζουμε την ζωή μας με την πραγματικότητα, να αναπτύσσουμε την
ικανότητα να επανεξετάσουμε κριτικά τις πεποιθήσεις μας για τον εαυτό μας,
τους ρόλους που έχουμε αναλάβει και τις σχέσεις μας με τους άλλους
ανθρώπους»(Κόκκος, 2007)._
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