
Παπάζογλου Βάλια





 Καταιγισμός ιδεών

 Προϋπόθεση ο κριτικός στοχασμός

 Διάκριση επωφελών μηνυμάτων, απόρριψη 

όσων μας ποδηγετούν

 Αμφισβήτηση

 Επανεξέταση των προβληματικών αντιλήψεων 

μέχρι την πηγή της προέλευσής τους

Σύγχρονη εποχή





 Συγκεκριμένοι στόχοι

 Ευρύτερο και διαφορετικό φάσμα 

εμπειριών

 Αποκρυσταλλωμένοι οι τρόποι μάθησης

 Τάση για ενεργητική συμμετοχή

 Αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση

Χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων





 Κακή οργάνωση της μαθησιακής 

διαδικασίας.

 Προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες

 Απορρέουν από ψυχολογικούς 

παράγοντες 

Εμπόδια στη μάθηση των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων





 Χαμηλή αυτοεκτίμηση

 Έλλειψη αυτοπεποίθησης

 Άγχος

 Μηχανισμοί άμυνας και 

παραίτησης

Ψυχολογικοί παράγοντες





Στοχαστές του πεδίου της εκπαίδευσης 

ενηλίκων





 Συνειδητοποίηση μέσω κριτικού 
στοχασμού

 Επίγνωση κοινωνικών, πολιτισμικών, 
πολιτικών συνθηκών 

 Επανεξέτασή τους

 Διαμόρφωση απελευθερωτικών 
αντιλήψεων.

Ο προβληματίζων παιδαγωγός: Paolo Freire 





Ανάγκη αυτοκαθορισμού των ενηλίκων

Ευρύτερο και διαφορετικής υφής απόθεμα 
εμπειριών

Διαφορετικός τρόπος συμπεριφοράς

Ενεργητική συμμετοχή  

Ανοικτές-συνεργατικές σχέσεις

Ευρετική πορεία προς τη γνώση

Θεωρία της Ανδραγωγικής: M. Knowles





Εμβριθής προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο οι 

μανθάνοντες στοχάζονται κριτικά πάνω στις 

δυσλειτουργικές παραδοχές τους.

 Ως καταστάλαγμα, διαμορφώνουν υπεύθυνες 

επιλογές σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

 Στοχαστικός διάλογος

 Ενσυναίσθηση

Θεωρία Μετασχηματισμού: 

J. Mezirow





 Αίσθηση δυσαρμονίας. 

 Προσωπική κρίση, αποχωρισμός, διαζύγιο. 

 Ανεπαίσθητα καθημερινά γεγονότα.

 Έναυσμα για κριτικό στοχασμό επάνω στις 
πεποιθήσεις μας.

 Θραύσματα στα στερεότυπα του 
παρελθόντος

Αποπροσανατολιστικό 

δίλημμα




 Άρτια διανοητική διεργασία

 Ενηλικιότητα – Εμπειρίες - Συνειδητοποίηση 

δυσλειτουργικών καταστάσεων

 Διαλογική πράξη – Στοχαστικός διάλογος - Κριτική 

διερεύνηση 

 Δυνατότητα πραγματοποίησης πολύπλοκων νοητικών 

διεργασιών

 Ενσυναίσθηση

Κριτικός στοχασμός: Συστατικό της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης 





 Καταλυτική επίδραση στη διεργασία της 

νοηματοδότησης

 Πρώτη φάση μετασχηματισμού

 Διαμορφώνει το αποπροσανατολιστικό δίλημμα

 Επηρεάζει τη σκέψη και τα συναισθήματά μας, 

τα επαυξάνει ή τα μεταλάσσει

 Η εμπειρία μας, προσλαμβάνει ποικίλες 

παραλλαγές

Διερευνώντας  το χώρο..




 Αριστοτέλης: Ποιητική

 Dewey (1934/1980), Gardner (1990), Greene(2000), 
Nussbaum (2015)

 Σπουδαία Τέχνη

 Συνδιαλαγή με εσώτερες, κρυμμένες σκέψεις

 Νόημα έργων Τέχνης, μορφολογικά 

χαρακτηριστικά = Ενεργοποίηση κριτικού 

στοχασμού

Αισθητική εμπειρία - Κριτική 

ικανότητα





 Διεύρυνση του τρόπου αντίληψης

 Υπερβαίνει δεδομένες πεποιθήσεις

 Απελευθερωτική προοπτική

 Ριζική επανεκτίμηση

 Εναλλακτικός τρόπος μάθησης

 Αλλαγή δυσλειτουργικών αντιλήψεων διαμέσου 

του κριτικού στοχασμού.

Τέχνη





Αλληλοσυμπληρούμενη 

λειτουργία




 Η Μαρία, 50 ετών, οικοκυρά, μητέρα τεσσάρων παιδιών, 

αποφασίζει να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Εγγράφεται στο τμήμα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων του τοπικού 

Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, όμως εντάσσεται 

δύσκολα στην ομάδα, ντρέπεται κι αρχίζει να σκέφτεται την 

ιδέα της παραίτησης. «Οι οικονομικές δυσκολίες είναι ο κύριος 

λόγος εγγραφής μου στο πρόγραμμα και παράλληλα θέλω να 

κάνω κάτι για τον εαυτό μου», εκμυστηρεύεται στην 

εκπαιδεύτρια, «αλλά φοβάμαι την αντίδραση των γονιών και 

του άνδρα μου, οι οποίοι πάντα μου έλεγαν ότι ο ρόλος της 

γυναίκας είναι στο σπίτι».

Μελέτη περίπτωσης









 Norman Rockwell     

 A young law student, 1927

Έργο Τέχνης





 Μέγιστη ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού

 Λεπτοφυώς επεξεργασμένα νοήματα

 Προσεκτική παρατήρηση

 Έναυσμα για εξακτίνωση της σκέψης και της 

φαντασίας

 Εναλλακτικές οπτικές

Διακύβευμα της επιλογής έργων Τέχνης




 Εναντίωση στις αλλοτριωτικές επιταγές της 

καθημερινότητας

 Φιλοσοφική αναζήτηση

 Συσχετισμοί και αναλογίες με δικές μας αναζητήσεις, 

αγωνίες, ελπίδες

Διατύπωση μέσω συναισθηματικής ακρίβειας 

του πλούτου και της αλήθειας της ανθρώπινης 

ζωής. 

Διακύβευμα της επιλογής έργων Τέχνης





 Η Τέχνη, μας επιτρέπει να ανιχνεύουμε τα 

μεγάλα ζητήματα της ζωής, διαρρηγνύοντας το 

κουκούλι των συνηθισμένων σημασιών και 

συμπεριφορών. 

 Επιτρέπει να ανασύρουμε μνήμες, συναισθήματα 

και νοήματα που έχουμε απωθήσει, ξεχάσει ή δεν 

έχουμε καν συλλάβει.

Ένα σχόλιο





Σας Ευχαριστώ!


