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Abstract: The scope of this article is primarily to define the concept of “” and determine its 

range, not solely based on the age criterion, but also via the structural parameters identified in 

the theories of Malcolm Knowles (theory of Andragogy), Jack Mezirow (Transformative 

Learning theory) and Paulo Freire (Radical Humanism theory); maturity, responsibility, 

experience, self-management, self-definition (self-perception), autonomy and the sense of 

social responsibility. Additionally, it is examined whether there is evidence in the work of the 

aforementioned scholars demonstrating that “adulthood” emerges naturally or rather it is 

attained through the learning process. 

Key words:“adulthood”learning,Malcom Knowles, Jack Mezirow,  Paulo Freire 

Πεξίιεςε: ην παξόλ άξζξν επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε θαη ε νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

«ελειηθηόηεηαο», όρη κε βάζε κόλν ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο αιιά κέζα από πέληε άμνλεο: ηελ 

σξηκόηεηα, ηελ ππεπζπλόηεηα, ηελ εκπεηξία, ηελ απηνδηαρείξηζε, ηνλ απηνπξνζδηνξηζκό 

(απηναληίιεςε), ηελ απηνλνκία θαη ηελ αίζζεζε θνηλσληθήο επζύλεο, σο δνκηθά ηεο ζηνηρεία 

ηα νπνία εληνπίδνληαη ζηηο ζεσξίεο ησλ  Malcom Knowles (ζεσξία ηεο Αλδξαγσγηθήο), Jack 

Mezirow (ζεσξία ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο) θαη PauloFreire (ζεσξία Ρηδνζπαζηηθνύ 

Αλζξσπηζκνύ).Δμεηάδεηαη, αθόκα, αλ ζηα θείκελα ησλ παξαπάλσ κειεηεηώλ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλύνπλ  όηη ε ελειηθηόηεηα είλαη δεδνκέλε ή θαηαθηηέηαη κέζα από ηε 

καζεζηαθή δηεξγαζία. 

Λέμεηο-θιεηδηά: «ελειηθηόηεηα» κάζεζε, Malcom Knowles, Jack Mezirow,  Paulo Freire 

Εηζαγσγή 

Σν θξηηήξην επηινγήο ηεο έλλνηαο ηεο «ελειηθηόηεηαο» ήηαλ ε έιιεηςε εξεπλεηηθώλ 

δεδνκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη, ππήξρε ε πεπνίζεζε όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνύζαο κειέηεο ζα πξνζέζεηαλ λέα ζηνηρεία ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, 
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νδεγώληαο ζηε δηακόξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αληηκεηώπηζεο 

ηνπ ηξόπνπ, πνπ πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη νη ελήιηθνη. Σν ππό δηεξεύλεζε ζέκαεληάζζεηαη 

ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, όπνπ ε έλλνηα ηεο ελειηθηόηεηαο νξηνζεηείηαηκέζα από 

κηα ζεηξά παξαγόλησλ, εκπεηξηώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ, πνπ απέδσζαλ κειεηεηέο ζε απηή. 

Έρεη αλαπηπρζεί κεγάιε ζπδήηεζε, θαζώο ε θαηάθηεζή ηεο από ην άηνκν, νδεγεί ζηελ 

αλαγλώξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηα νπνία έρνπλ επηπηώζεηο ζηνλ ηξόπν πνπ ην 

άηνκν εθπαηδεύεηαη θαη καζαίλεη. Σέινο, ην άξζξν δνκήζεθε βαζηδόκελν ζηηο κειέηεο ηξηώλ 

ζπνπδαίσλ ζεσξεηηθώλ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ησλ: M. Knowles, J. Mezirow θαη P. 

Freire. 

1 Η ζεκαζία ηεο έλλνηαο «ελειηθηόηεηα», κέζα από ηηο ζεσξίεο ηξηώλ 

ζεκαληηθώλ κειεηεηώλ ηεο Εθπαίδεπζεο Ελειίθσλ, ησλ Malcom Knowles,  

Jack Mezirow θαη  Paulo Freire 

ηελ ελόηεηα απηή, αξρηθά, ζα επηρεηξήζνπκε λα εληνπίζνπκε ηα ζεκεία  πνπ απαληάηαη ε 

έλλνηα ηεο «ελειηθηόηεηαο», ζηηο ζεσξίεο  ηξηώλ  από ηνπο βαζηθνύο κειεηεηέο ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ησλ MalcomKnowles,  JackMezirow θαη  PauloFreire θαη ζα 

αλαδείμνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα, πνπ ζεσξεί ν θαζέλαο από ηνπο ηξεηο όηη απνηεινύλ δνκηθά 

ζπζηαηηθά ηεο. Δπίζεο,ζα εμεηάζνπκε θαηά πόζν ζεσξεί ν θαζέλαο ηνπο όηη ε ελειηθηόηεηα 

είλαη δεδνκέλε ή θαηαθηηέηαη κέζα από ηε καζεζηαθή δηεξγαζία.  

1.1 Οη απόςεηο ηνπ Malcom Knowles γηα  ηελ ελειηθηόηεηα κέζα από ηε ζεσξία 

ηεο Αλδξαγσγηθήο 

Ο Knowles ζηε ζεσξία ηεο αλδξαγσγηθήο, ππνζηεξίδεη όηη νη ελήιηθνη καζαίλνπλ κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν από απηόλ πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά, γηαηί έρνπλ νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνθηνύλ κε ηελ ελειηθίσζή ηνπο, δειαδή «έρνπλ: απηναληίιεςε, 

εκπεηξία, εηνηκόηεηα γηα κάζεζε, πξνζαλαηνιηζκό ζηε κάζεζε θαη ηέινο, (πξνζηέζεθε 

αξγόηεξα) θίλεηξα» (Knowles, 1984, ζει.12). Ζ αλδξαγσγηθή είλαη  κηα δηαδξαζηηθή 

δηεξγαζία, κέζα από ηελ νπνία επέξρνληαη κόληκεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, ζην 

ραξαθηήξα, ζηνλ ηξόπν ζθέςεο, ζηελ σξηκόηεηα θαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκό ηνπ ελήιηθνπ 

(Knowles, 1980;Rogers, 1999). ύκθσλα κε ηνλ Knowles (ό.π.), ν ειηθηαθά ελήιηθνο κπαίλεη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρνληαο θαηαθηήζεη ηελ ελειηθηόηεηα κε ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία θαζώο σξηκάδεη, αλαπηύζζνληαη θαη εμειίζζνληαη. ηε ζεσξία ηνπ 

Knowles γηα ηελ ελήιηθε κάζεζε ε σξηκόηεηα θαηέρεη ζεκαίλνπζα ζέζε θαη ηαπηίδεηαη κε 

ηελ έλλνηα  ηεο ελειηθηόηεηαο, ε νπνία είλαη όξνο πνιπδηάζηαηνο κε δεθαπέληε θύξηεο 

δηαζηάζεηο. Έηζη, ε πνξεία πξνο ηελ σξηκόηεηα- ελειηθηόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από:  

απηνλνκία, ελεξγεηηθόηεηα, αληηθεηκεληθόηεηα, επξύ θάζκα ηθαλνηήησλ θαη ελδηαθεξόλησλ, 

ππεπζπλόηεηα, αιηξνπηζκό, απηνγλσζία, απηναπνδνρή, εζηίαζε ζηηο αξρέο πνπ ζπλδένπλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ, πξσηνηππία, αληνρή ζηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο, νξζνινγηζκό θαη βαζηά γλώζε θαη θαηαλόεζε ησλ πξαγκάησλ. Θεσξεί, 
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κάιηζηα, όηη ε σξηκόηεηα είλαη έλα ηδαληθό, γηα ην νπνίν ρξεηάδεηαη ν ελήιηθνο λα 

αγσλίδεηαη, κε ζηόρν ηελ απηνλνκία θαη ηελ αίζζεζε  θνηλσληθήο επζύλεο (Εαξίθεο, 2007-

2008). 

Ο Knowlesζπλδέεη ηελ ελειηθηόηεηα θαη κε ηελ απηναληίιεςε, θαζώο πηζηεύεη όηη νη 

ελήιηθνη έρνπλ, σο έλα βαζκό,  αληίιεςε ηεο επζύλεο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ ζηε 

δσή ηνπο. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ε εηθόλα απηή γηα ηνλ εαπηό λα βειηησζεί, αλ θαηά ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ηόζν ζηηο απνθάζεηο, όζν θαη ζηε δξάζε, ή 

ηνπο παξέρεηαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα απνζαθελίζνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Παπάλεο, 2010). Σελ ζπλδέεη, επίζεο, κε ηελ 

απηνδηαρείξηζε, δηόηη πνιινί ελήιηθνη νη νπνίνη είλαη κηθξνί ζηελ ειηθία θαη  δελ είραλ ηελ 

εκπεηξία ηεο απηνδηαρείξηζεο, ρξεηάδνληαη ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη θηλεηνπνίεζε από 

ηνλ εθπαηδεπηή γηα λα ηελ απνθηήζνπλ. Με απηό ηνλ ηξόπν, ε απηναληίιεςε βειηηώλεηαη 

ζηαδηαθά θαη παξάιιεια κε ηελ σξηκόηεηα, κε απνηέιεζκα ην άηνκν λα εμειίζζεηαη από κηα 

εμαξηεκέλε πξνζσπηθόηεηα πξνο έλα απηνθαηεπζπλόκελν νλ.  

Ο Knowles (1970)ζπλδέεη ηελ ελειηθηόηεηα κε ηελ κάζεζε. Θεσξεί όηη  ελειηθηόηεηα 

θαζηζηά ην άηνκν ηθαλό λα απηνδηαρεηξίδεηαη ηε κάζεζε -κε ή ρσξίο ηε ζύκπξαμε άιισλ,  λα 

αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα λα δηαγλώζεη ηηο καζεζηαθέο ηνπ αλάγθεο, λα δηακνξθώλεη ηνπο 

καζεζηαθνύο ηνπ ζηόρνπο, λα αλαγλσξίδεη ηα πιηθά θαη κε- κέζα, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

κάζεζήο ηνπ, λα επηιέγεη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα απνηηκά ηα καζεζηαθά ηνπ 

απνηειέζκαηα. Καηαιήγεη, ιέγνληαο όηη απηή ε ελεξγεηηθή ηνπ ζηάζε είλαη δείγκα 

ελειηθηόηεηαο σο απόξξνηα, ηόζν ησλ εζσηεξηθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ, όζν θαη ηνπ 

θνηλσληθνύ πιαηζίνπ, κέζα  ζην νπνίν νινθιεξώλεηαη ε κάζεζε (Oliveira, 2010). 

Δπίζεο, ν Knowles, ζέινληαο λα πξνβάιιεη ην ζπζρεηηζκό ησλ εκπεηξηώλ κε ηελ έλλνηα ηεο 

ελειηθηόηεηαο, ππνζηεξίδεη όηηαπηήαπνηππώλεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν 

δηαρεηξίδεηαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ (επαγγεικαηηθέο, θνηλσληθέο, πξνζσπηθέο, εθπαηδεπηηθέο), νη 

νπνίεο κπνξνύλ λα πνιιαπιαζηαζηνύλ θαη λα απνηειέζνπλ κηα απμαλόκελε πεγή κάζεζεο, 

αλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δνζεί ε δένπζα ζεκαζία θαη ν εθπαηδεπόκελνο, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή (ελειίθσλ) θαηαθέξεη λα ηηο αμηνπνηήζεη κε πνιιαπινύο ηξόπνπο 

ζηελ νκάδα (Smith,1999). εκεηώλεη πσο ε ελειηθηόηεηα αλαδύεηαη κε ηελ κνξθή 

εηνηκόηεηαο γηα κάζεζε, ε νπνία,όκσο, κπνξεί λα εληζρπζεί, θπξίσο, κέζα από ηελ εθαξκνγή 

ηερληθώλ θαη κεζόδσλ, όπσο  ηεο πξνζνκνίσζεο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζπδήηεζεο, ηνπ 

παηρληδηνύ ξόισλ, ηεο κειέηεο πεξηπηώζεσλ θη ελόο καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζύλεο, ζεβαζκνύ, αιιεινβνήζεηαο θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο. Δπηπιένλ, 

ηζρπξίδεηαη όηηε ελειηθηόηεηα πξνζαλαηνιίδεη ηνπο ελειίθνπο ζηε κάζεζε ζε  πξάγκαηα πνπ 

ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ 

αθνξνύλ ηνπο ίδηνπο θαη ηε δσή ηνπο. Γη απηό ηνπο ελδηαθέξνπλ καζεζηαθά αληηθείκελα  πνπ 

ζρεηίδνληαη αιιά θαη κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο.  
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1.2 Οη απόςεηο ηνπ Jack Mezirow γηα ηελ ελειηθηόηεηα, κέζα από ηε ζεσξία ηεο 

Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο 

Oη ζέζεηο ηνπ Jack Mezirow γηα  ηελ ελειηθηόηεηα  δηαθαίλνληαη κέζα ζηε ζεσξία ηεο 

Μεηαζρεκαηίδνπζαο  Μάζεζεο. Ζ ελειηθηόηεηα, ηόζν  κε ηελ δηάζηαζε ηελ ειηθηαθή, όζν 

θαη  κε απηή ηεο σξηκόηεηαο θαη εκπεηξίαο, ζεσξείηαη δεδνκέλε. Ο Mezirow (Mezirow& ζπλ, 

1990)κέζα από ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, επηδηώθεη λα εμεγήζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

δνκείηαη ε ελήιηθε κάζεζε θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο δηεξγαζίεο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο 

κεηαζρεκαηίδνληαη ηα πιαίζηα αλαθνξάο, κε βάζε ηα νπνία ην ελήιηθνάηνκν αληηιακβάλεηαη  

θαη εξκελεύεη.Ο Mezirow ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία αλαπηύζζεη ην ζπιινγηζκό ηνπ γηα ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλζην άηνκν, βαζηδόκελνο ζε δηαπηζηώζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία, από ηελ παηδηθή ειηθία πξνο ηελ ελειηθηόηεηα. πγθεθξηκέλα, 

ππνζηεξίδεη όηη ην άηνκν  θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη ζηελ αξρή ηεο εθεβείαο αθνκνηώλεη 

πξόηππα θαη πηνζεηεί πξαθηηθέο κέζσ ησλ εκπεηξηώλ, ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο, θαη όηη απηή ε δηαδηθαζία ζπληειείηαη βησκαηηθά  θαη 

ρσξίο θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παξαδνρώλ. Αληίζεηα, θαηά ηελ ελήιηθε θάζε επηζπκεί 

λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ησλ βησκάησλ ηνπ θαη πξνζπαζεί λα εξκελεύζεη ηηο θαηαζηάζεηο, 

βάζεη ησλ ζεσξήζεσλ πνπ δηαζέηεη (Ληληδέξεο, 2007). 

Δπίζεο, ππνζηεξίδεη όηη ην άηνκν πνπ έρεη πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο ελειηθίσζεο έρεη 

δηακνξθώζεη έλα αληηιεπηηθό ζύζηεκα θαη θάπνηεο θαηαζθεπέο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, νη 

νπνίεο κεηαζρεκαηίδνληαη, όηαλ νη ζεσξήζεηο ηεο πξαγκαηηθόηεηάο ηνπδελ βξίζθνληαη ζε 

αξκνλία κε ηηο λέεο ηνπ εκπεηξίεο. Οη παξαπάλσ  κεηαζρεκαηηζκνί, θαηά ηνλ Mezirow, 

επηηπγράλνληαη ράξε ζηελ ελ δπλάκεη ηθαλόηεηα ηνπελήιηθνπ αηόκνπγηα ζηνραζκό, θξηηηθό 

ζηνραζκό, απηό-ζηνραζκό θαη ηέινο, αλαζηνραζκό πάλσ ζηηο κέρξη ηώξα αληηιήςεηο θαη  

παξαδνρέο, ή θαη ζε νιηζηηθή επαλαζεώξεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίνην ελήιηθνάηνκν 

αληηιακβάλεηαη, αηζζάλεηαη θαη δξα(Ληληδέξεο, 2007;Mezirow& ζπλ, 1990). Άιισζηε, ν 

Mezirow ζεσξεί πσο  κόλν ζε έλαλ ελήιηθν κπνξεί ν ζηνραζκόο λα έρεη νινθιεξσκέλε 

δηάζηαζε, πνπ ζεκαίλεη όηη ε αιιαγή πνπ κπνξεί λα επέιζεη ζε απηόλ, είλαη ε βειηίσζε ηεο 

ηθαλόηεηάο ηνπ γηα βαζύηεξε ζθέςε, πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζε κεηαζρεκαηηζκό ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. Όκσο, πξόθεηηαη απιώο γηα κηα δπλαηόηεηα. Απηό δε ζεκαίλεη όηη 

αλαγθαζηηθά όινη νη ελήιηθνη επηζπκνύλ ή κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηε δηεξγαζία ηεο 

ζηνραζηηθήο κάζεζεο (Κόθθνο, 2007). Δπηπιένλ, απηόο ν κεηαζρεκαηηζκόο, αξρηθά,νδεγεί 

ην άηνκν «ζηε δηεύξπλζε ηνπ γλσζηηθνύ θαη ζπλαηζζεκαηηθνύ ηνπ θόζκνπ, ζηελ θαηαλόεζε 

ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ζε αιιαγέο ζηνλ ηξόπν αληίιεςεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πνπ 

ζα αθνινπζήζεη» (Εαξίθεο 2009, ζει. 26). Γηα λα είλαη,όκσο, απνηειεζκαηηθή ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ελειίθνπ ζηνλ θξηηηθό δηάινγν θαη ζην κεηαζρεκαηηζκό, απαηηείηαη από κέξνπο ηνπ 

«ζπλαηζζεκαηηθή σξηκόηεηα - ζπλεηδεηνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλόεζε θαη 

απηνέιεγρν» (Mezirow, 2007, ζει. 50), απηά πνπ θαηά ηνλGoleman (1998) ζπληζηνύλ ηελ 

«ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε». Απνηέιεζκα όιεοαπηήο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε ρεηξαθέηεζήηνπ -ςπρνινγηθή(ζπλεηδεζηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο) θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθή (δξάζε ηνπ σο θνηλσληθνύ όληνο). 
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Ο Mezirow όηαλ αλαθέξεηαη ζηνλ ειηθηαθά ελήιηθν εθπαηδεπόκελν,ζεσξεί όηη πξηλ εηζέιζεη 

ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία δελ είλαη ρεηξαθεηεκέλνο, όκσο, είλαη ππεύζπλνο θαη 

πνιηηηθνπνηεκέλνο.  Απηή ε ππεπζπλόηεηα ηνλ βνεζά αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ επζύλε ηεο 

επηινγήο θαηά ηε καζεζηαθήδηαδηθαζία θαη από ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ ζα ηνπ 

πξνζθέξεη ν εθπαηδεπηήο, λα επηιέμεη απηή πνπ ηνλ ηθαλνπνηεί (Βαξζακίδνπ&Ρεο, 

2008).Αλαθνξηθά κε ηε ρεηξαθέηεζε, ν Mezirow(1990)ηελ αληηκεησπίδεη από δύν ζθνπηέο, 

από ηελ ςπρνινγηθή θαη ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή, αιιά πάληα σο απόξξνηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ. Αλαθνξηθά κε ηελ πξώηε, ηε ζπλδέεη κε ην ζπλεηδεζηαθό 

κεηαζρεκαηηζκό ηνπ ελήιηθνπ εθπαηδεπόκελνπ κε αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη όρη κε ηε δξάζε ηνπ σο θνηλσληθνύ όληνο. Αλαθνξηθά κε ηε  

δεύηεξε, ζεσξεί όηη ν ελήιηθνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κπεη ζε δηαδηθαζία ρεηξαθέηεζεο, 

ζθεπηόκελνο θξηηηθά πάλσ ζηηο θπξίαξρεο ηδενινγίεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη κεγαιώλνληαο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζηηθό πιαίζην, νη νπνίεο ηνλθαηαδπλαζηεύνπλ θαη ηνλ νδεγνύλ ζε 

δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά. Δμάιινπ, ν εθπαηδεπηήο απνδέρεηαη όηη ν ελήιηθνο δηαζέηεη εμ 

αξρήο ηε ζπλαηζζεκαηηθή πείξα θαη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ ελήιηθε δσή, νη νπνίεο 

θαη δηεπθνιύλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ θξηηηθή ζεώξεζε ησλ βησκάησλ ηνπ.Όζνλ αθνξά 

ην θνκκάηη ηνλ εκπεηξηώλ o Mezirow ζεσξεί  όηη ζην άηνκν πνπ έρεη ελειηθησζεί,ην 

αληηιεπηηθό ηνπ ζύζηεκα θαζίζηαηαη δπζιεηηνπξγηθό, θαζώο δελ ηνπ επηηξέπεη  λα 

πηνζεηήζεη κε επθνιία εκπεηξίεο πνπ ζα πξνζαξκόδνληαλ εύθνια ζε απηό. Απηό απνηειεί 

εκπόδην ζην λα αλαπηύμεη θαη λα επαλεμεηάζεη θξηηηθά ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, ηόζν γηα ηνλ 

εαπηό ηνπ (απηνπξνζδηνξηζκόο), όζν θαη γηα ηηο ζρέζεηο  κε ηνπο γύξσ ηνπ (Mezirow, 1990).  

Απηό πνπ πξνθύπηεη από ηηο ζέζεηο ηνπ κειεηεηή είλαη όηη, ηειηθά, ν κεηαζρεκαηηζκόο  πνπ 

ζπληειείηαη θαηά ηελ ελειηθίσζε,αθνξά ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ θαη όρη ηελ 

θνηλσληθή ηνπ δξάζε.Έρνληαο απηά σο βάζε, ν Mezirow αλαζεώξεζε ηελ άπνςή ηνπ γηα ηελ 

θπθιηθή πνξεία ηεο κάζεζεο θαη πξόηεηλε κηα δηαδηθαζία από δέθα ζηάδηα, από ηα νπνία 

δηέξρεηαη ε δηεξγαζία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο κάζεζεο (Mezirow, 2000), ε νπνία 

πεξηιακβάλεη: 

 Πξνζδηνξηζκό κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

 Απηνδηεξεύλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ απηή πξνθαιεί 

 Κξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ παξαδνρώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε θαη απνμέλσζε από απηή, ώζηε λα εμεηαζηνύλ λέεο πξνζεγγίζεηο θαη 

ελαιιαθηηθέο εξκελείεο θαη ζηάζεηο 

 ύλδεζε ηεο δπζθνξίαο κε ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ 

 Γηεξεύλεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα λένπο ηξόπνπο δξάζεο 

 Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο 

 Απόθηεζε γλώζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ  

 Πεηξακαηηζκό κε ηνπο λένπο ξόινπο 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 7, Σεύρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 69 από 307 

 Οηθνδόκεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο όπνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο λένπο ξόινπο  

 Δλζσκάησζε ησλ παξαπάλσ ζηε δσή ησλ ζπκκεηερόλησλ 

1.3 Οη απόςεηο ηνπ Paulo Freire γηα ηελ ελειηθηόηεηα κέζα από ηε ξηδνζπαζηηθή 

ζεσξία ηνπ γηα δξάζε θαη θνηλσληθή αιιαγή 

OPaulo Freire κέζα από ηε ζεσξία ηνπ ξηδνζπαζηηθνύ αλζξσπηζκνύ αθήλεη λα δηαθαλνύλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδεη ζηνλ εθπαηδεπόκελν, ν νπνίνο έρεη πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο 

ελειηθηόηεηαο θαη είλαη:ειηθηαθά ελήιηθνο, ώξηκνο, έκπεηξνο, ππεύζπλνο, θξηηηθά 

ζθεπηόκελνο, πνιηηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλνο, απηόλνκνο, ηθαλόο, ελεξγόο θαη έηνηκνο γηα 

δξάζε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα αληηζηξαηεύεηαη ζε νπνηαδήπνηε παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε πνπ 

ηνλ αληηκεησπίδεη σο παζεηηθό δέθηε γλώζεσλ. Ο Freire ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε ηελ 

νλνκάδεη ηξαπεδηθή (Freire, 1977), γηαηί αλαγθάδεη ην ελήιηθν άηνκν  λα ηαμηλνκεί θαη λα 

απνηακηεύεη γλώζεηο, ρσξίο λα ηηο θηιηξάξεη θαη λα ηηο ζηνράδεηαη θξηηηθά. 

Ο Freire ππνζηεξίδεη όηη ν ειηθηαθά ελήιηθνοεηζέξρεηαη ζηελ καζεζηαθή δηεξγαζία κεηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, όκσο, ζπληεινύληαη θάπνηεο αιιαγέο κε ηελ εθαξκνγή θαη 

πηνζέηεζε θάπνησλ παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ. Οη αιιαγέο αθνξνύλ ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ 

ελειίθνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θνηλσλία. ύκθσλα κε ηνλ Freire, ην ελήιηθν άηνκν πξνηηκά 

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζηε 

πξαγκαηηθή πξάμε ηεο γλώζεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα ζρεκαηίζεη ην ίδην άπνςε ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη λα γίλεη θνηλσληθά ππεύζπλν.Απηό ζα ην επηηύρεη κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο, κε ηελ νπνία ν Freire επηδηώθεη λα κεηαηξέςεη ην 

ελήιηθν άηνκνζε έλα πνιηηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλν, ππεύζπλν θαη θξηηηθά ζθεπηόκελν νλ,πνπ 

θαηέρεη ηε δύλακε λα αληηζηαζεί ζε νπνηαδήπνηε επηβνιή ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ. 

Απηό ζα ζπληειεζηεί κε ηελ δηαλνεηηθή εγξήγνξζε, ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δξάζε, ηε 

ζπληαύηηζε θαη ελαξκόληζε θαη ηε δηαλνεηηθή δεκηνπξγηθόηεηα, ζηνηρεία πνπ ζα ην 

νδεγήζνπλ ζε ξεμηθέιεπζεο ηδέεο  θαη πξαθηηθέο (Μαηζαγγνύξαο& Υαηδεγεσξγίνπ, 2009). 

Δθηόο από ηελ πηνζέηεζε ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο ν Freire πξνηείλεη θαη άιιεο πξαθηηθέο, 

νη νπνίεο έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαλαζηαηηθήο παηδαγσγηθήο, όπσο ν θξηηηθόο 

εγγξακκαηηζκόο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ν ελήιηθνογηα λα πεηύρεη ηηο παξαπάλσ αιιαγέο. 

Ο Freireαλαγλσξίδεη όηη ν ελήιηθνο εθπαηδεπόκελνο έρεη βησκέλε εκπεηξία, πάλσ ζηελ νπνία 

ζα ζηεξηρηνύλ νη εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζα ηνλ κεηαηξέςνπλ ζε έλα 

«λέν άλζξσπν» κε επαλαζηαηηθή ζπλείδεζε. Ο Freire ζε κηα ξηδνζπαζηηθή ζεσξία πνπ 

αλέπηπμε γηα ηε γλώζε, πξνζθέξεη κηα δηαιεθηηθή αληηπαξάζεζε γηα ηνπ ηη είλαη θάπνηνο θαη 

ην ηη κπνξεί λα γίλεη, έρνληαο ζαλ δεδνκέλν, όηη σο ελήιηθνο έρεη ηελ εκπεηξηθή γλώζε,ηελ 

νπνία κπνξεί λα αλαβαζκίζεη κέζα από ηνλ δηαινγηθό θξηηηθό ζηνραζκό (McLaren, 2001). 

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ, ε δηαδηθαζία γηα ηνλ ελήιηθν εθπαηδεπόκελν δελ ζηακαηά κε ηελ 

θαηνρή ηεο γλώζεο πνπ κπνξεί  λα έρεη θαη πξηλ κπεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά 

ζπλερίδεη κε ηελ εμέηαζε θαη επαλεμέηαζή ηεο. Τπνζηεξίδεη όηη ε γλώζε εκπεξηέρεη κηα 

δπλακηθή. Ο ελήιηθνο καζεηήο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ θόζκν κε ηελ απόθηεζε γλώζεσλ 
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κέζα από ηελ πξαθηηθή θαη έηζη, κεηακνξθώλεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ζ γλώζε πξνζεγγίδεηαη 

κέζα από εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο ηηο νπνίεο ν Freire νλνκάδεη «παξαγσγηθά  ζέκαηα». 

Ο Freire, νπζηαζηηθά, πηζηεύεη ζε έλα «κεηαζρεκαηηζκό» ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ ελήιηθνπ, 

πνπ όκσο επηηπγράλεηαη κε ηελ «πξάμε», ε νπνία είλαη ζηνραζκόο, βαζηά  θξηηηθή ζθέςε θαη 

δξάζε καδί, ηα νπνία θαηεπζύλνληαη ζηε δνκή, ε νπνία πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί (Freire, 

1968). Αλ απηή ε δνκή είλαη ν ελήιηθνο καζεηήο σο πξνζσπηθόηεηα, ηόηε απηό πνπ ζα 

επηηεπρζεί είλαη πξσηίζησο, ν εμαλζξσπηζκόο ηνπ, πνπ ζεκαίλεη θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

θαη ε νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ θαη δεπηεξεπόλησο, ε απειεπζέξσζή ηνπ από 

νηηδήπνηε ηνλ θαηαδπλαζηεύεη (Freire, 1977). ε πξώηε θάζε, ν ελήιηθνο ζα κπνξέζεη λα 

αλαθαιύςεη ηηο αηηίεο ηεο θαηαδπλάζηεπζεο (ζηνραζκόο).  Απηό απνηειεί  βαζηθή επηδίσμε 

ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία πέξα από ηε γλώζε, ρξεηάδεηαη λα βνεζήζεη ηνλ ώξηκν 

εθπαηδεπόκελν λα αλαπηύμεη θξηηηθή ζθέςε, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα  ιεηηνπξγήζεη 

κεηακνξθσηηθά, δεκηνπξγώληαο κηα λέα θαηάζηαζε πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηνλ αλζξσπηζκό 

(Freire, ό.π.). ε δεύηεξε θάζε,  ρξεηάδεηαη ε  θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπ ελήιηθνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληειεζηνύλ νη αιιαγέο απηέο.  

Ο Freire, επίζεο, ζεσξεί όηη ν ελήιηθνο εθπαηδεπόκελνο κπαίλεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

έρνληαο ρακειό επίπεδν επίγλσζεο ηνπ εαπηνύ θαη απηνπξνζδηνξηζκνύ θαη αζαθή αληίιεςε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπ. ηόρνο ηνπ, ινηπόλ, είλαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ 

ζε  έλαλ θξηηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλν ελήιηθν, πνπ ζα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηηο πνιηηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληηθάζεηο, ζα εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ ζε θαηαζηάζεηο 

θαηαπίεζεο, ζα παιεύεη θαη ζα έρεη ηε δύλακε λα κεηαβάιεη ηνπο ζεζκνύο. Απηή ε 

κεηακόξθσζε πξνϋπνζέηεη: ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, απηνθξηηηθή θαη ζπλεηδεηνπνίεζε. Απηέο νη αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ 

ελήιηθνπ, πξνβάιινπλ επηηαθηηθά, θαζώο, αλ δελ ζπληειεζηνύλ, ζα νδεγήζνπλ ζηε 

καδηθνπνίεζή ηνπ. Δπηπιένλ, ε αθύπληζε, σο παξάγσγν ηεο εκπινθήο ηνπ ελειίθνπ ζηε 

κάζεζε, ζα ηνλ βνεζήζεη λα αλαιύζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη λα απνθηήζεη αμηνπξέπεηα θαη 

αλζξώπηλε ύπαξμε (Γέξνπ, 1977). Απηή ε δηαδηθαζία εμαλζξσπηζκνύ ηνπ ελήιηθνπ κπνξεί 

λα ηξνθνδνηεζεί κε ηε ζεσξία, όκσο, νινθιεξώλεηαη κε ηε δξάζε. ε απηό ην ζηάδην ν 

εμαλζξσπηζκόο ζπληειείηαη ζηελ πξάμε θαη όρη ζηε ζεσξία. Ζ έλλνηα ηεο πξάμεο είρε κεγάιε 

ζεκαζία  γηα ηνλ Freire θαη ηνλ Σζε (McLaren, 2001). Ζ εθπαίδεπζε ζε απηό ην πιαίζην 

απνηειεί κηα πνιηηηζηηθή δξάζε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο, κέζσ ηεο νπνίαο ηα 

άηνκα  ζα αλαδεηνύλ θαη ζα επηβεβαηώλνπλ ηελ ππνθεηκεληθόηεηά ηνπο θαη ζα 

απηνπξνζδηνξίδνληαη. 

Κιείλνληαο,ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηηζηε ξηδνζπαζηηθή ζεσξία ηνπ Freireδίλεηαη 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ πνπ έρεη θαηαθηήζεη ηελ ελειηθηόηεηα θαη 

επηδηώθεη έλακεηαζρεκαηηζκό κέζα από ηελ εκπινθή ηνπ ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Ο 

κεηαζρεκαηηζκόο αθνξά ηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ν ελήιηθνο κεηαιιάζζεηαη ζ΄έλα άηνκν πνιηηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλν, 

ηθαλόηεξν λα θαηαλνήζεη ηηο θνηλσληθέο πηέζεηο πνπ ηνπ αζθνύληαη θαη έηνηκνο λα αληηδξάζεη 

θαη λα αιιάμεη κε ππεπζπλόηεηα ην θνηλσληθό γίγλεζζαη (Βαζηινύ-Παπαγεσξγίνπ, 2004). 
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2 Σύγθξηζε ησλ απόςεσλ ησλ Malcom Knowles,  Jack Mezirow θαη  Paulo 

Freire ηελ ελειηθηόηεηα θαη πώο απηή επεξεάδεηαη από ηε κάζεζε 

ηα πξνεγνύκελα ππνθεθάιαηα πξνβάιιακε ηηο ζέζεηο ησλ ηξηώλ κειεηεηώλγηα ηελ 

ελειηθηόηεηα θαη ην βαζκό πνπ απηήζεσξείηαη δεδνκέλε ή θαηαθηηέηαη κέζα από ηε 

καζεζηαθή δηεξγαζία. ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ζα αλαθεξζνύκε ζηα ζεκεία ζύγθιηζεο ή 

απόθιηζήο ηνπο γύξσ από ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

Ξεθηλώληαο από ηαζεκεία ζύγθιηζεο ησλ ζεσξηώλ ησλ ηξηώλ ζεσξεηηθώλ, ζα ιέγακε όηη  θαη 

νη ηξεηο δνκνύλ ηελ έλλνηα ηεο ελειηθηόηεηαο κε παξόκνηα ζηνηρεία όπσο, ηελ ειηθία, ηελ 

σξηκόηεηα, ηελ ππεπζπλόηεηα (πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή), ηελ εκπεηξία, ηελ απηναληίιεςε, 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκό θαη ηελ απηνλνκία. Δπίζεο ζπκθσλνύλ, όηη ε ρξνλνινγηθή ειηθία 

παίδεη θάπνην ξόιν ζηε θπζηθή εμέιημε  θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ λνεηηθώλ  ηθαλνηήησλ ησλ 

ελειίθσλ, δελ είλαη όκσο ε κόλε κεηαβιεηή πνπ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε κάζεζή ηνπο. 

Τπάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ γηα ηνλ θαζέλα από ηνπο ηξεηο κειεηεηέο είλαη 

δηαθνξεηηθέο, ή θαη ζε θάπνηεο ζπκθσλνύλ, νη νπνίεο παίδνπλ ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζηελ 

εμέιημή ησλ ελειίθσλ, όπσο ηα θνηλσληθά - πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, νη πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο θ.α (Γνύθαο  & Γνύθα, n.d). 

Καη νη ηξεηο κειεηεηέο ζπκθσλνύλ όηη ε εκπεηξία σο δνκηθό ζπζηαηηθό ηεο ελειηθηόηεηαο 

είλαη δεδνκέλε θαη όηη νη ελήιηθνη δνκνύλ ηε γλώζε πάλσ ζε πξνϋπάξρνπζεο εκπεηξίεο, ε 

επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε κηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε. Γηα ηνπο Freire θαη 

Mezirow ηα πξνβιήκαηα βξίζθνπλ επθνιόηεξα ιύζε, όηαλ ζπλδεζνύλ κε ηηο εκπεηξίεο. 

Δπίζεο, ν Knowles ηηο ζεσξεί σο ηε ζπνπδαηόηεξε πεγή κάζεζεο γηα ηνλ ελήιηθν 

εθπαηδεπόκελν. 

Οη απόςεηο ηνπο ζπγθιίλνπλ, επίζεο, ζηε ζέζε όηη ζε γεληθέο γξακκέο ν  ελήιηθνο  εηζέξρεηαη 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία έρνληαο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά (όπσο ηελ νξίζακε εμ αξρήο 

ηνπο άμνλεο ηεο ελειηθηόηεηαο),ζηα νπνία επέξρνληαη θάπνηεο αιιαγέο ζηα Γηα παξάδεηγκα, ν 

Mezirow θαη ν Freire κηινύλ γηα αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθόηεηα, ην ίδην θαη ν Knowles, κόλν 

πνπ νη αιιαγέο απηέο  γηα ηνλ Knowles είλαη κόληκεο. Δπίζεο,ππνζηεξίδνπλ όηη ν απώηεξνο 

ζηόρνο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ είλαη λα βνεζάεη ηνπο ελειίθνπο λα ζπλεηδεηνπνηνύλ ηηο 

δπλαηόηεηέο ηνπο, λα γίλνληαη πεξηζζόηεξν ρεηξαθεηεκέλνη, θνηλσληθά ππεύζπλνη θαη 

απηνδύλακνη σο εθπαηδεπόκελνη πνπ ζθέθηνληαη θα δξνπλ θξηηηθά. Δπίζεο, όηη ε κάζεζε έρεη 

αηνκηθό θαη πξνζσπηθό ραξαθηήξα θαη νδεγεί ηνλ ελήιηθν ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ή αιιαγή 

ηνπ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (Jarvis, 2004). 

Δπηπξνζζέησο, ζπκθσλνύλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο σο κηαο θαηά βάζε αλζξσπηζηηθήο 

ζεώξεζεο. Γηα ηνπο Mezirow θαη Knowles, ν ζθνπόο ηεο κάζεζεο είλαη ε πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε, ε ελδνζθόπεζε, ε αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο 

θνηλσληθόηεηαο ηνπ ελήιηθν. Γη απηό θαη ζεσξνύλ όηη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ρξεηάδεηαη λα 

πξνσζεί ηε κάζεζε θαη κέζα από δηαδηθαζίεο πξνζσπηθώλ εμεξεπλήζεσλ θαη εξκελεπηηθώλ 

ζηνραζκώλ. Ο Freire, επίζεο, αληηκεησπίδεη ηελ εθπαίδεπζε θαη από ηελ αλζξσπηζηηθή ηεο 

πιεπξά θαη  ζεσξεί όηη ην καζεζηαθό θιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη από έλαλ εθπαηδεπηή 
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ελειίθσλ πνπ ηνλ δηαθξίλεηε ηαπεηλνθξνζύλε, ε αγάπε (θαηαγγειηηθή θαη καρεηηθή), ε 

θαινζύλε, ε έιιεηςε αιαδνλείαο,πνπ δηακνξθώλεηαλαιόγσο θαη ηηο απόςεηο ηνπ ελήιηθνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ(Freire, 2006). 

Καη νη ηξεηο ζπκθσλνύλ ζηε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρεηξαθέηεζε ηνπ ελήιηθνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ, όκσο, δηαθνξνπνηνύληαη ζηνλ ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε ρεηξαθέηεζε. Ο 

Freire εμεηάδεη πην θξηηηθά ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξάμεο. Θεσξεί όηη, 

αξρηθά,  νη ελήιηθνη ζπκκεηέρνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ 

πνιηηηθή - ηδενινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπο εμάξηεζε θαη απηνπξνζδηνξίδνληαη κέζα από 

θξηηηθή ζθέςε θαη ζηε ζπλέρεηα, πεξλνύλ ζε δξάζε πνπ νδεγεί ζηε ρεηξαθέηεζή ηνπο. Ο 

Μezirow πξνζεγγίδεη ηε ρεηξαθέηεζε από ςπρνινγηθή άπνςε θαη πηζηεύεη όηη  απηή δελ 

επηηπγράλεηαη κέζα από ηε δξάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά πό ηνλ θξηηηθή ζηνραζκό πάλσ 

ζηηο (δπζιεηηνπξγηθέο) παξαδνρέο ηνπο. Ο Knowles ζεσξεί όηη ν ελήιηθνο ρεηξαθεηείηαη 

θξαηώληαο κηα ελεξγεηηθή ζηάζε, αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο θαη ιεηηνπξγώληαο 

ππεύζπλα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.Δλώ ν Knowles, «αγλνεί ηηο επηδξάζεηο πνπ 

δέρεηαη ην άηνκν από ηνλ θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ θαη 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απηνλνκεζεί»,(Κόθθνο, 2005, ζει. 53),oη Freire θαη  Mezirow 

ζεσξνύλ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ζεκαληηθό παξάγνληα  επεξεαζκνύ 

δηεξγαζίαο ηεο ελήιηθεο κάζεζεο, αθνύ νη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη εθπαηδεπόκελνη 

δνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ κέζα ζε έλα θνηλσληθν - πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ, απηό ηνπο επεξεάδεη 

ζηε δηακόξθσζε ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπο άπνςεο. Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε δελ 

είλαη πνιηηηθά νπδέηεξε. Οη Freire θαη  Mezirow ζπκθσλνύλ  όηη  νη εθπαηδεπόκελνη δελ είλαη 

απινί ζεαηέο ζηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ, αιιά ζηνράδνληαη θξηηηθά πάλσ ζε απηά, ηα 

απνδέρνληαη ή ηα απνξξίπηνπλ. Ο Freire επεθηείλεη ηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκό ηνπ θαη 

δηαθνξνπνηείηαη έηζη από ηνλ Mezirow, ππνζηεξίδνληαο  όηη «νη θξηηηθά ζθεπηόκελνη 

ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη δελ είλαη άβνπια όληα, αληίζεηα,  είλαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε 

κε ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, επηδξνύλ ζε απηό θαη ην κεηαζρεκαηίδνπλ» (Jarvis, 2003, 

ζει.35) θαη επηπιένλ, όηη νη ελήιηθνη κέζα από ηε κάζεζε απειεπζεξώλνληαη, αλαθαιύπηνπλ 

ηνπο εαπηνύο ηνπο, απνθηνύλ απηναληίιεςε θαη πεηπραίλνπλ θάηη παξαπάλσ από ηελ 

πιήξσζε ηεο αλζξώπηλεο θύζεο (Γξόιιηνο, 2005), αλαπηύζζνπλ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

δξάζε θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ην θνηλσληθν- πνιηηηθό γίγλεζζαη(Freire, 

1997). Αληίζεηα, ν Mezirow πηζηεύεη όηη απόξξνηα ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ είλαη κόλν  ν 

ζπλεηδεζηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ ελήιηθνπ θαη νη αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθόηεηά  ηνπ. 

Σέινο, αλαθεξόκελνη ζηνζεκαληηθόηεξν ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο ηνπο, ζα ηζρπξηδόκαζηαλ 

όηη απηό πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ Knowles από ηνπο άιινπο δύν είλαη πσο ππνζηεξίδεη, όηη ν 

ελήιηθνο εθπαηδεπόκελνο απηνλνκείηαη, απνθηά αηνκηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα, 

ηθαλόηεηα απηνδηαρείξηζεο θαη ηειηθά, σξηκόηεηα θαη πξνζσπηθή νινθιήξσζε, κέζα από 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Δλ αληηζέζεη, νη Freire θαη  

Mezirow απνδέρνληαη όηη ν ελήιηθνο δηαζέηεη εμ νξηζκνύ όια ηα παξαπάλσ, θαζώο  

απνηεινύλ δνκηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηεο ελειηθηόηεηαο. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ηνλ 

Mezirow κέζα από ηελ εθπαίδεπζε κεηαζρεκαηίδνληαη θαη εμειίζζνληαη. Ο Freire 
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αληηκεησπίδεη εμ αξρήο ηνλ ελήιηθν εθπαηδεπόκελν σο απηόλνκν, δπλακηθό, θαη πνιηηηθά 

ζπλεηδεηνπνηεκέλν πνιίηε, ν νπνίνο, όηαλ εκπιαθεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, καζαίλεη 

λα ζηνράδεηαη θξηηηθά, ρεηξαθεηείηαη θαη πξνρσξά ζηε δξάζε γηα θνηλσληθή αιιαγή (Freire, 

1977). 

Επίινγνο  

Καηαιήγνληαο, κέζα από ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζέζεσλ ησλ Knowles, Mezirow  θαη Freire  

κπνξνύκε λα πνύκε όηη νη ελήιηθνη ζεσξνύληαη πσο έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ ελειηθηόηεηα, όηαλ 

έρνπλ  θηάζεη ζε έλα πνιύ θαιό επίπεδν σξηκόηεηαο,  ππεπζπλόηεηαο, απηνδηάζεζεο θαη 

απηνπξνζδηνξηζκνύ, θπξίσο κέζα από ηνλ αλαζηνραζκό ηνπο πάλσ ζηηο παξαδνρέο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, εηδηθά αλ ζπλαηζζάλνληαη ηελ επζύλε ηνπο απέλαληη ζην επξύηεξν θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ. Όια απηά επηδξνύλ ζεηηθά ζηε κάζεζή ηνπο. Καη νη ηξεηοκειεηεηέο ζεσξνύλ όηη 

νη ελήιηθνη δελ έρνπλ απηνλνκεζεί, νύηε όηη έρνπλ αλαπηύμεη ηθαλόηεηεο ρεηξαθέηεζεο θαη 

απηνδηαρείξηζεο, αλ δελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ ηθαλόηεηα όρη κόλνλ λα ζηνράδνληαη θξηηηθά, 

αιιά λα πξνρσξνύλ ζηε δξάζε γηα θνηλσληθή αιιαγή,  ζηνηρείν πνπ ηνλίδεη ηδηαίηεξα ν 

Freire, ζεσξώληαο ην θαίξην γηα ηε καζεζηαθή δηεξγαζία. 

Σν„θιεηδί‟ γηα κηα νπζηαζηηθή, απειεπζεξσηηθή θαη ζηνραζηηθή κάζεζε, θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο ελειηθόηεηαο, θαίλεηαη πσο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ θαη ν θξηηηθόο 

αλαζηνραζκόο, πνπ κπνξνύλ λα αλαδπζνύλ θαη λα αμηνπνηεζνύλ κέζα από ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έρνληαο απηό 

ζαλ γλώκνλα, o εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί καζεζηαθέο ζπλζήθεο πνπ ζα δίλνπλ 

ηελ επθαηξία ζηνπο ελήιηθνπο λα απηνλνκεζνύλ, λα ζηνραζηνύλ θξηηηθά θαη λα 

ρεηξαθεηεζνύλ, θαη γεληθόηεξα, λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία γηα ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο, ηεο 

δξάζεο θαη ηεο δσήο ηνπο (Mezirow, 1990).  
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